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INTRODUCTION
CONTEMPORARY ISSUES IN INTERNATIONAL
RELATIONS, POLITICS & LAW
We are living in interesting times. The Washington Consensus, which became the dominant economic policy
ideal in the world after 1980s, seems to implode. Neo-liberal order is cracking down. It seems that the 2008
financial crisis continue to shake very basis of the global economy and we are still experiencing its consequences.
We are also living in a world of uncertainties. Interestingly, international liberal order is being challenged by the
rise of authoritarian populist parties in different geographies of the globe stretching from the Western world to
developing countries. Trump’s coming to power in the United States lies at the very center of this transformation.
He, unlike his predecessors, wages an international trade war targeting not only strategic rival China, but also
allies such as Germany and Canada.1
Since the Second World War, we observe one of the biggest resurgences of global far right. Recent Brazil’s election
result is the last example of this resurgence. Jair Bolsonaro, a far right presidential candidate who used Trump-like
strategies in his election campaign, came first in the first round of Brazilian election. In Western European countries
such as Germany, France, Italy, Holland and Sweden, extreme right parties are increasing their political influences;
and in Eastern and central European countries such as Austria, Poland, Hungary, they are already in power. Their
programs comprise similar elements: Islamophobia, anti-immigrant feelings and anti-global nationalism. Their
political discourses involve elements of xenophobia especially in the form of hatred against (especially Middle
Eastern) immigrants, intolerance to cultural and sexual minorities and adherence to protectionism and economic
nationalism.
The rise of post-truth (the buzzword of this new era) politics, accompanying above-mentioned political developments,
makes future bleaker. Academia in general, social sciences in particular, can play an important role in this era by
being critical of the attempts at fabricating “truths” and by contributing to increase our understanding of ourselves
and society. Problems of the today’s world can only be interpreted and understood in an interdisciplinary way.
Issues of international relations and domestic politics and practices of law at both levels cannot be separated from
each other; they are interrelated. Migration, for instance, the biggest problem of the present, seems to be a good
example in this sense. If we study this phenomenon from an interdisciplinary perspective, by reference to the
common efforts of the fields of international relations, politics and law, then we can make sense of it.
This volume is contributed by researchers from three different academic fields, namely, international relations,
politics and law; and the articles are classified accordingly under three sub-headings.
The first article in the field of international relations, composed by Demir & Eminoğlu, focuses on Turkey’s
military system and its implications on Turkey’s EU accession process. The article argues that although Turkey made
legal and administrative changes in the field of military to adapt to EU regulations, and in this sense, initiated a
professional army project, it also retains its former conscription system. The insist on continuing the old system
is explained by reference to unique characteristics of military service in Turkey.
1 Brexit, UK’s decision to leave the European Union, also contributed to the dynamics undermining orthodoxies of the neo-liberal
order.
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The second work in this volume, written by Şimşek-Özkan, deals with the issue of the 2006 Lebanon crisis and the
UN Security Council Resolution 1701 from the perspective of constructivizm. She argues that this crisis is the first
example of proxy conflict between Iran and Israel. In her second contribution to this edited book, Şimşek-Özkan
this time elaborates on the domestic dynamics of the Orange Revolution in Ukraine between 1991 and 2004.
She proposes that the roots of current political problems of Ukraine can be found in the post-Soviet transition of
the country, which culminated in the Orange Revolution of 2004.
The next article, written by Tielidze, focuses on international efforts to counter nuclear trafficking in the Black
Sea region.
The last study in the first part of this edited book looks at the political economy of migration by focusing on the
Turkish case. In this article, Semercioğlu analyzes migration flow to Turkey especially after the outbreak of Syrian
civil war by reference to the literature of international political economy.
The second part of this edited volume involves three studies form the field of politics. The first article in this section
also deals with the issue of migration. In this study, Cengiz looks at the practices of inclusion and exclusion of
Syrian immigrants in Samsun, a city located in the Black Sea region of Turkey. In his analysis of these practices,
the author applies a trichotomy model offered by Tomas Hammer.
The next study is a political theory article and provides us with an analysis of the concept of person, as it was
understood by John Rawls. The study traces the concept in Rawls’ two important works, Justice as Fairness and
Political Liberalism, seeing person as rational, free, equal and autonomous moral subject.
The last article in the second section of the book is written by Ünalp and analyzes state-civil society relations in
Turkey in the 1970s by focusing on the case of TUSIAD. Looking at the question whether TUSIAD played any
significant role in the democratization of the country, the author argues that the organization fulfilled the role of
an adversary in the process of public policy formulation and implementation.
The last part of the book contains three law articles. Ünal & Demirdelen’s article provides us with an overview
of the concepts of marriage and divorce. The second part of their article focuses on the practice of non-marital
cohabitation. Zeybekoğlu & Limoncuoğlu looks at the issue of employee’s right to refuse work in comparative
law. Lastly, Yıldız’s study deals with the question of how the concept of journalism is defined in Press Labor Law.
Erkan Doğan & Günay Gönüllü
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ANALYSIS OF TURKISH MILITARY SYSTEM:
CONSCRIPTION, MASS/PROFESSIONAL ARMY AND
EU MEMBERSHIP
Sertif Demir1, Ayça Eminoğlu2

Abstract
This paper analyzes Turkey’s military system and the implication of Turkey’s EU accession process over the Turkish
military conscription. Militaries have undergone radical transformation since mass armies and the conscription system
emerged with the French revolution. This transformation has developed in parallel with the political, cultural, social,
military and technological evolution of societies and fluctuating levels of threat. Turkey’s military system has also evolved
in line with similar features. Since the early 18th century, the Turkish army has undertaken several transformation
projects. The Turkish military has long played a significant and evolving role in Turkish society. This specific cultural
and sociological evolution has also determined Turkey’s military recruitment system. Whereas most countries have
altered their military system since the 1990s, Turkey has retained its existing mass army structure.
Since 1927, Turkey has had military conscription system, although its rules, periods and procedures have changed.
The mass army understanding has prevailed until recently. However, after a long struggle with domestic terrorism,
and considering political social and technological progress, Turkey recently initiated a professional army project in
2007. This model was implemented in specialist units and for high-tech jobs. Still, however, Turkey’s army is only
partially professional while the rest is still conscripted. Military service in Turkey exhibits unique characteristics
that bond the military and the people.
The military system is also part of the discussion regarding Turkey’s EU candidacy. In particular, there is concern
that Turkey’s mass army culture and understanding might help the military sustain its power over politics. Turkey
has therefore made many legal and administrative changes to adapt to EU regulations. Additionally, its Prussianrooted military understanding has been almost completely eliminated through state of emergency decrees after
the failed coup in July 2016. These decrees abolished the military’s role in military training institutions and
determining military school curricula.
The main conclusion of this paper is that the Turkish military has adapted, or been forced to adapt, to the EU’s
criteria. However, because military service in Turkey exhibits unique characteristics that bond the military and the
people. However, while Turkey continues to modernize and professionalize its army to meet challenging threats and
risks, it should also retain, to a certain extent, its conscription system in order to sustain traditional perspectives.
Key Words: Turkish Military System, European Union, Military Service,
1 (University of Turkish Aeronautical Association), sertifd@thk.edu.tr
2 (Karadeniz Techical University), aeminoglu@ktu.edu.tr

7

Analysis Of Turkish Military System: Conscription, Mass/Professional Army and EU Membership
Sertif Demir, Ayça Eminoğlu

Introduction
This paper analyzes Turkey’s military system and its effects on Turkey’s EU accession process. The Turkish military
has long played a significant and evolving role in Turkish society. This specific cultural and sociological evolution
has also determined Turkey’s military recruitment system. Whereas most countries have altered their military system
since the 1990s, Turkey has retained its existing mass army structure. After Turkey started negotiations for EU
membership, its military became part of the process as the EU insisted it adapt to a western-style model. The main
claim of this paper is that the Turkish military has adapted, or been forced to adapt, to the EU’s criteria. Turkey
must modernize its army and become more professionalized to meet challenging threats. However, because military
service in Turkey exhibits unique characteristics that bond the military and the people, Turkey must, a certain
degree, continue its conscription system to maintain traditional characteristics. This main claim is investigated
under the following headings:
World military system
Perceptions of the Turkish Military
Historical Evolution of the Turkish Military System
Relationship between the Military and the People in Turkey
Turkey’s European Union Membership Bid and the Turkish Military System
Conclusion

World Military System
The classical military structure evolved according to security, economic, cultural and political developments in
Europe. During the medieval period, the military was an aristocratic profession so the masses were rarely involved.
At this time, economic-political relations favored conditions in which protection of land and fighting were reserved
for the noble classes. Later, the Westphalian political order changed military understandings and perceptions. With
the rise of capitalism, nationalism and modern armies based on a nation state philosophy evolved, with the masses
becoming part of the military. To understand relations between the army and the state, it is necessary to consider
relations between the mass army and the conscription system. Compulsory conscription is a prerequisite of a mass
army since, without it, a mass army cannot be created. Both the concepts of mass armies and conscription derived
from the French Revolution of 1789, which changed Europe’s political order. ‘The idea of compulsory military service
was firmly linked in the contemporary mind to the idea of revolution and its Napoleonic continuation’(Hippler,
2006, p. 282). In this context, ‘[t]he French Revolution led to a radical change not only in the domestic political
structure of France, but also in the military system, with the consequence that aristocratic class and mercenaries
had to give way to the conscripts’(Demirtaş, 2012, p. 359). In 1789, the French National Assembly affirmed that
the formation of the army was one of the essential points of the constitution. Thus, the modern concept of mass
military recruitment was shaped by the revolutionary experience (Hippler, 2006, p. 282).
The political order of revolution established a mutually dependent republic-citizenship relationship. That is, ‘protection
of the fatherland was not the duty of certain social classes any more, but the whole body of citizens’(Demirtaş,
2012, p. 359) in return for political freedom. Mandatory conscription systems were implemented to create mass
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armies, with Emperor Napoleon Bonaparte being the first to create mass armies and tailor them to meet national
objectives such as territorial expansion.
This development made soldier recruitment a key issue in the military system. A wide variety of methods were
used for military recruitment. The most frequent were recruitment through obligatory military service, recruitment
by random selection, voluntary recruitment and recruitment of mercenaries. Mostly a mixture of these methods
were used to create armies (Yüksel, 2005).
Mass armies can be categorized according to period, drafting system and technological development, notably in
Moskos’ studies. According to Moskos (as cited in Akyürek, 2010, p. 10), there have been three basic types of
armies. The first, modern armies were established in the French Revolution and lasted until the Second World War.
The characteristics of this army included compulsory drafting or conscription, and extensive nationalist thoughts,
based on security threads and targeting territorial expansion. ‘The emergence and development of the mass armies
were accompanied by the foundation of the republican idea of citizenship, according to which people’s obligations
toward the state and society came first’( Demirtaş, 2012, p. 360).
The second type of mass army, the late-modern army, emerged during the Cold War era, when hard securitized
policies determined states’ behaviors. During this period, technological developments in air warfare and weapons
of mass destruction decreased the role of classic armies based on ground forces. Countries possessing such
technology and weapons, such as the USA and UK, tried to create professionalized armies to provide the skillful
military personnel needed to use and maintain these improved weapons and weapon systems. Another important
determinant of this transformation was the need to reduce excessive military spending. Additionally, the change
in citizenship narratives from republican to liberal also triggered the transformation of the mass army into a
professionalized one (as cited in Demirtaş, 2012, p. 361): ‘The increasing salience of the liberal understanding
of citizenship was important since it emphasized the rights and liberties of individuals over the communitarian
values and duties’(Demirtaş, 2012, p. 361).
More recently, in the post-Cold War era, mass armies have become ‘post-modern armies’, undergoing critical
changes in structure, organization, arms and perceptions. Since the 1990s, the mass army perception has been
replaced by a professional military and smaller structure (as cited in Bilgiç et al, 2015, p. 99). The number of
troops has been drastically reduced and professionalized armies have become widespread because of reduced
threats towards states and to reduce military spending. This has included a change from compulsory conscription
to voluntary recruitment. As Cold War threats disappeared, the world became more secure so most Western
countries decreased their military strength while most NATO member states suspended compulsory military
service. Advocates of military reform argued that volunteer militaries are better suited to NATO’s post-Cold
War missions and can deliver modern, high-technology, expeditionary capabilities more cost-effectively than can
their conscript counterparts (Williams, 2005, p. 36). On the other hand, as old threats disappeared post-modern
armies have developed structures to cope with new threats like environmental security, economic security, cyber
security, societal security and human security (Demirtaş, 2012, p. 361). The de-securitization of states’ policies
has also played a critical role in transforming armies while post-liberal views of politics and the economic order
have influenced post-modern armies. The new political order emphasizes individualism, micro-nationalism and
liberal values while de-emphasizing communitarian values.
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While these stages of evolution are relevant to European armies, it is quite hard to see them reflected in the Turkish
military. However, given that the Turkish Army has experienced various radical reforms, a periodical categorization
can be made, as set out in the following sections.
One final comment should be made regarding conscription, related to its function during wartime and people’s
sensitivity towards military deployment. According to some researchers, by distributing the individual costs of war
more equitably, conscription makes the public more sensitive about sending troops into war or other dangerous
deployments (as cited in Horowitz and Levendusky, 2011, p. 524). Some historical examples from World War I (as
cited in Horowitz and Levendusky, 2011, p. 524) and the U.S. Civil War (as cited in Horowitz and Levendusky,
2011, p. 524) support this argument. In addition, when there is mass conscription, the public becomes more
skeptical about government decisions to use military force. On the other hand, some researchers claim that imposing
a fair draft increases mass support for war by signaling the importance of the conflict (as cited in Horowitz and
Levendusky, 2011, p. 524). In World War II, for example, a psychological campaign in Axis States led to the
masses supporting the decision to go to war.
More recently, the developments in air warfare and weapons of mass destruction have strengthened liberal opinion
against war and increased peace efforts while mutual dependence through globalization has decreased the requirement
for mass armies. Currently, however, states have re-expanded their armies through a hybrid professionalized and mass
army structure as the world has become less peaceful. Current military systems can be categorized as professionalized,
semi-professionalized and conscription-based. Given these developments, it is debatable whether mass armies are
disappearing since most of the new ideas were formalized in the relatively peaceful post-1990s environment. Now,
however, the world no longer seems so peaceful and or replicating post-1990s world politics. Nations are increasing
military spending to counter new security threats, whether from states or non-state organizations. A new type of
mass army, with a stronger technological aspect could be an option in future.

Perceptions of the Turkish Military
Turkish military has long played significant evolving role in Turkish society. This particular cultural and sociological
evolution has also determined its military recruitment system. Before analyzing this, however, it is worthwhile
exploring how its role has developed.
Historically, the Turkish military has had a significant impact on every aspect of society in that “soldiering has always
played a central role in Turkish culture” (Jenkin, 2007, p. 340). This culture has been cultivated over centuries as
the military led the Turkish community. As earlier nomadic Turkish tribes migrated westwards from Central Asia,
they required strong unity leading to obedience of power after they later adopted a settled life. These tribes also
had to be fierce fighters to survive, which significantly influenced Turkish people’s view of themselves as military
in character. The last Turkish empire, the Ottomans, expressed this particular structure in the statements like “[t]
he Ottoman Empire, too, was ‘an army’ before it was anything else” (as cited in Jenkin, 2007, p. 340) “created
and sustained through conquest and designed for territorial expansion” (Jenkin, 2007, p.340). Consequently, “the
Ottoman state was born as a ‘warrior state’ and the military continued to be part of integral part of oligarchic
center that ruled the Empire” (Heper and Güney, 1996, p.619).
The other important historical factor was the pioneering aspect of Turkish Army. In the 18th century, as the Ottoman
Empire weakened and lost territory, several modernization and Westernization efforts were initiated during the
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reigns of two reformist Sultans, Selim III (1792-1808) and Mahmud II (1818-1839).3 These projects continued
through the Tanzimat Era (1839-1866), during Sultan Abdulhamit II’s reign (1876-1908) and the Young Turk
era (1908-1918). Since the military was the leading component of the Empire, modernization initiatives focused
on this field, including creating new armies, founding new schools, bringing in foreign teachers and advisors from
Europe, and introducing a new conscription system (Lewis, 1968, pp.75-128, Zurcher, 1992, pp.22-53). Through
the adoption of new European technology, information and philosophy in the mid-19th Century, the Ottoman
military became a pioneer of modernization, Westernization and technological innovation. That is, “the military
was the first institution of the Ottoman Empire to modernize, adopting Western military strategy, weapons, as
well as science and education methods” (Taspinar, 2011). These efforts enabled military officers and Ottoman
intellectuals to become acquainted with the latest Western technology, ideologies and social ideas. In particular,
the Empire’s civil and military elites were significantly influenced by nationalism, liberalism and secularism, which
were subsequently incorporated into establishing the new republic (See Lewis, 1968 and Berkes, 1999).
Several other factors enabled the Turkish military to develop such dominance. First, Turkish people have, historically,
usually accepted state power without rising up against the power holders. Indeed, it is difficult to find a single
historical example of domestic social unrest that did not have foreign support. This mainly resulted from a centuriesold state-centric ruling system. As Gareth Jenkins puts it, in reference to this peculiar patriarchal structure, ‘Turks
do not have a tradition of tolerating pluralism on a social level and almost invariably bow to authority rather than
challenge’ (Jenkin, 2007, p. 340).
The second factor is that the late Ottoman State was involved in a series of wars, including the Tripoli War of
1911, the Balkan War of 1912 and World War I (WWI). The signing the Mudros Armistice between the Allies and
the Ottoman State on October 30, 1918, ended both WWI and the 600-hundred-year-old Ottoman Empire(See
Lewis, 1968, pp.238-268). Subsequently, England, France and Italy attempted to divide up the Empire’s Anatolian
homeland, occupy its capital, Istanbul, and partition the Ottoman Empire. Italy invaded the Antalya area in
Southwest Turkey, while the French assaulted Adana, Maras and Antep regions in the south. Britain prompted
the Greeks to occupy the west, with the invasion of Izmir beginning on May 15, 1919. Meanwhile, Armenians
aimed to take control of Eastern Turkey as they saw that the Turks were in their weakest situation in history.
These violent developments “shattered, impoverished and demoralized” (Lewis, 1968, p. 241) the country. In
this catastrophic situation, the Turkish Army was the main social force able to resist the foreign troops invading
Anatolia, organizing both civilian and military resistance. Eventually, after successfully driving out all the invaders,
they were able to establish the Turkish Republic from the ashes of the Ottoman Empire, aided by the massive
efforts of the Republic’s first leader, Mustafa Kemal, later Atatürk, and his colleagues.
A number of scholars have commented positively about the legacy of this military dominance. According to
Capezza, since the days of the Ottoman Empire and throughout the Turkish Republic, “the military has been the
one institution that has repeatedly checked civilian autocratic tendencies, maintained moderation, and ensured
the preservation of the state” (Capezza, 2009, pp. 13-23), while for Jenkin, “amid the volatility of pluralism, the
military became regarded as a stable and stabilizing factor; the guardian not only of the state but also of Atatürk’s
ideological legacy of Kemalism” (Jenkin, 2007, p. 341). Lenze (2011, p. 290) claims that “the military is seen as the
3 These issues are well explained in Stanford J. Shaw and Ezel Kural Shaw, History Of The Ottoman Empire And Modern Turkey
(Cambridge, CUP, 1997); Eric J. Zurcher, Turkey: A Modern History, (Leiden: Tauris, 1992) Niyazi Berkes, The Development of
Secularism in Turkey, (India, Hurst & Company, 1998) ; Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London: Oxford UP,
1968), second edition.
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ultimate guarantor of the nation by Turkish society”. In short, by holding a dominant position historically, acting
as the first adopter of modernization and Westernization, and by protecting Turkish territory in order to found
the Turkish Republic, the Turkish military gained its highly prestigious social status. Turkey’s military recruitment
system was based on these historical understandings and perceptions.

Historical Evolution of the Turkish Military System
The Turkish military system evolved according to military necessity, security requirements, geographical situations,
economic needs, foreign policy expectations and population. Each of these determinants, or a combination,
influenced the formation of the military structure and system. Historically, due to an unsettled, nomadic life, the
Turkish tribal system included no regular military structure. Instead, every man and woman was considered as a
potential soldier during any threat, crisis, conflict or war, with no real separation between peace and crisis. This
led Turkish people to favor the military.
After a settled lifestyle was adopted, the military system evolved to meet new security requirements. The military
recruitment system developed a distinctive form during the Seljuk and Ottoman Empires. In both cases, they had
formed an army during crises or wars but disbanded it when the war or threat was over, with soldiers returning
to daily life after military duty.
After the Ottomans enlarged their territory, a new army, called the “Yeniceri” (Janissary) was established, which
was totally different from the old army structure. Janissaries were recruited from the sons of Christian nationalities
living under Ottoman rule or selected prisons of war. After being converted to Islam, the recruited Christians served
the sultans for the rest of their life. In today’s terms, the Janissaries formed the first professionalized army of the
Ottoman Era. It meant that clever converted Christians could occupy the highest posts in the empire. Janissaries
were based in several major in order to easily defeat any internal uprising or external threat. They were also very
effective in expanding the empire by capturing new territory. One of aims of this system and the conversion of
Christians was to decrease the role and power of Turcoman tribes that could challenge the sultan’s power and rule.
Another key army type within the Ottoman Empire was the “Sipahi Ordusu”. Its soldiers were recruited from the
regional villagers through regional landlords and rulers who provided soldiers during the wartime in return for
controlling their territories. These landlords or regional rulers (Beylerbeyi) were responsible for training soldiers
and providing them during crisis or war. This entailed voluntarily military recruitment of country people.
After defeat by European and Russian forces and much loss of territory, Ottoman rulers implemented modernization
efforts in the army at the beginning of the 19th century while the janissaries were also disbanded in 1826, in the
‘vakay-i hayriye’ or auspicious events. A new army (Asakiri Mansuri Muhameddiye) was established, based on the
recruitment of Turkish subjects for a certain period. Prussian officers and experts were invited to train the new
army. With the declaration of the Tanzimat Decree in 1839, all citizens without any discrimination were treated as
equal so non-Muslim subjects were also required to undertake military service. Various laws to determine military
recruitment were approved by the Sultan in 1843, 1844 1847, and 1869 including laws to determine duration
of recruitment, conditions for abstaining from obligatory military service, conditions for exemption from the
obligation, payment of compensation for military service and the maximum age for recruitment (Uğurateş, 2004,
pp. 22-26; Yüksel, 2005, p. 4,5; Bilgiç et al., 2015, p. 99) . Recruitment duration was set at five years, with youths
aged 20 being recruited randomly or voluntarily. After completion, ex-recruits faced a redif (reserve) duration
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of seven years, including a month’s training per year in a designated area of the Empire (as cited in Bilgiç et al.
2015, p. 107, 108). In 1856, non-Muslim subjects were exempted from military service through compensation
(Yüksel, 2005, p. 4, 5; Bilgiç et al., 2015, p.108). As more subjects gained exemption privileges, military service
increasingly fell on Turks so new regulations were required to govern military service.
The Ottoman Empire changed the military service rules again in 1869, with a new order requiring the army to
have three types of soldiers: ‘Nizamiye’, ‘Redif’ and ‘Müstahfaz’. Nizamiye soldiers were the primary army element
which were recruited based on old system. The Redif and Müstahfaz soldiers were reserves that could be called
up in times of war and crisis (Yüksel, 2005, p. 4, 5; Bilgiç et al., 2015, p. 108). Recruitment was again voluntary
and random. Non-Muslim subjects once more were exempt from military service through compensation or taxes.
This system had prevailed until the end of the Empire.
In 1927, during the early Republican era, the recruitment system was against restructured so that military service
became obligatory for all Turkish men as part of the army’s role to modernize society. Hence, Article 72 of the
Turkish Constitution stipulated that ‘Military service is the right and duty of every Turk. The manner in which
this service shall be performed, or considered as performed, either in the Armed Forces or in the public service
shall be regulated by law.’ while Article 1 of the Law on Military Service (No 1111) describes the duty for male
subjects referred to in the Constitution as follows: ‘Every male national of the Republic of Turkey is obliged to
perform his military service in accordance with this law’ (http://www.refworld.org/docid/467010bd2.html).
Given several changes in the Republican era, current legal obligations have created six different types of recruitment
system in Turkey. According to National Defense Ministry explanations these are (http://www.msb.gov.tr/en-US):
• Reserve Officer (For four-year-university graduated males, third-lieutenant) (12 Months)
• Short-term Privates (four-year-university graduated males) (6 Months)
• Rank and File (Other Turkish males not graduated from a four-year university) (12 Months)
• Military Service at Public Institutions (currently is not applied but still a potential method)
• Military Service by compensation for Turks non-resident in Turkey (implemented)
• Military Service by compensation for Turks resident in Turkey (not a regular implementation but implemented
whenever governments decide)
• Free exemption rights for some state employees, such as police
• Professional soldier for some technical and special units (added by authors)

Professional Army Efforts in Turkey
The Ottoman Empire did not exert much effort on modernizing its army until it faced military defeats that resulted
in huge territorial losses during the 18th century. As explained previously, while there had been some earlier efforts
at reform, it was only later, in the 18th century, as the Ottoman Empire weakened and it experienced territorial
losses, that several modernization and Westernization efforts were initiated during the reigns of two reformist Sultans,
Selim III (1792-1808) and Mahmud II (1818-1839) ( See Shaw and Shaw 1977; Berkes, 1999; Lewis, 1968).
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The present composition of the army as a mix of professionals and non-professionals also has its roots in the
distant past. Since the 1,000 CE, the Turkish military has always been a mixed system with a minority of core
professionals and a majority of non-professionals (Varoğlu and Bıçaksız, 2005, p. 583).
Although the Turkish army has tried to modernize itself since the late 18th and early 19th century, it has faced
several political, economic, training and budgetary constraints. Therefore, it cannot be termed as a modern army
until 1950s, when it can be considered as a late-modern army. It is not yet possible to describe the current Turkish
army as becoming a post-modern army after the 1990s because of several inadequacies in capacity, technology,
and research and development. In addition, conscription remains obligatory with all males having to perform
military duty per law.
During the Republican era, mandatory conscription continued with some variation in its implementation. However,
after receiving American military aid in 1947, the army needed professional soldiers to use high-tech weapon
systems so the military created specialist sergeant (uzman cavus) cadres to develop permanent soldiers. After the
1990s, the Turkish Army, Navy, Air Force and Gendarmerie were all encouraged to boost their ranks with more
officers, noncommissioned officers (NCOs), and specialists, and to reduce their reliance on conscripts—particularly
in job positions that require extensive training (Varoğlu and Bıçaksız, 2005, p. 583).
During the 1990s, the army faced criticism regarding conscription, particularly for the lack of a professional army
in Turkey. One major criticism was that the struggle against domestic terrorism was hindered by a recruited mass
army structure because fighting terrorism requires a specialist professional army. Another criticism was that a smaller
professional army would be more economic than a mass conscripted army. Other liberal critics view Turkey’s mass
army formation as incompatible with the individualism of an age of globalization while more extremist critics viewed
the Turkish military as an obstacle to achieving their political aims. They therefore wanted a smaller army with no
relationship to the people through mass recruitment. The army generally responded to these criticisms in terms of
the unique relationship between the military and the people, seeing conscription as tool to mold Turkey’s youth.
After the 1990s, particularly after 2000, the Turkish Armed Forces itself finally accepted that at least a partially
professional army was needed to cope with contemporary threats so it professionalized recruitment for Special
Forces, such as the commando brigade specialist corporal and sergeant cadres. Meanwhile, the role of civilian expert
cadres was also widened to perform permanent jobs. These steps expanded the core of professionals while reducing
the number of conscripts, which has enabled the Turkish Armed Forces to become somewhat professionalized
(Varoğlu and Bıçaksız, 2005, p. 583). Thus, although Turkey has not yet created a fully professional army as in
most Western countries, a small part of its army has become professional in the post-modern army era. While
recruitment remains heavily based on conscription, military service has been dramatically shortened to one year
service.

Relationship Between The Military and The People In Turkey
The early Turkish Republic used its compulsory recruitment system effectively to create a sacred bond between the
people and the military. Thus, it was a tool of social engineering to reshape society, with military service viewed as
a way to create a new link between state and citizens, and an opportunity to teach the new Republican philosophy
to the youth in order to consolidate and widen its founding principles among the masses. This was influenced
by the Ottoman army’s early 20th-century Prussian trainers, who saw conscription as a link been the ‘holy state

14

CONTEMPORARY ISSUES IN INTERNATIONAL RELATIONS, POLITICS & LAW
Erkan Doğan, Günay Gönüllü

and citizen’. Conscription was a tool to inculcate in the youth the concept of a holy state and a mechanism to
link state and citizen.
After the foundation of the Republic, Atatürk and his colleagues, who were mostly military officers, “were determined
to westernize and secularize Turkey’s government, laws, education system, and even its clothes and alphabet”
(Taspinar, 2011). Atatürk also wanted to take advantage of the military and its institutions to develop the nation.
In this, he appears to have been influenced by the ideas of General Colmar Freiherr von der Goltz (1843-1916),
the German general appointed to restructure and revitalize the Ottoman officer corps in the nineteenth century
(Jenkin, 2007, p. 341), who had argued that a military educational system was the best, and that the barracks
should become the ‘school of the people’ (as cited in Pion-Berlin, 2011, p. 298). Atatürk also referred to this
idea, once stating for example: ‘A barracks is not just the place for teaching of war, but also a cultural hearth and
an art school. By being this, its service to country is immeasurable’ (Karal, 1981, p. 112). In short, compulsory
conscription was regarded as the main tool to train and change society.
This obligatory military system had social and cultural implications for society. In accordance with the historical
military character of the Turkish nation, being a soldier was considered an important phenomenon. Most Turks
refer to military service as ‘vatani görev’, meaning “duty for the motherland”, rather than compulsory service,
conscription or other term that implies involuntariness. The family send off for sons going to do their military
service is like a wedding ceremony, which is unique to Turks (although this social tradition has been diminished
by the failed 15th July 2017 military coup, which destroyed the military’s prestige and alienated society). A young
man cannot be considered mature until completing military service and many fathers are unwilling to allow their
daughters to marry a man who has not completed his military service. In some respects, therefore, the maintenance
of conscription is considered a way of producing and reproducing gender-based stereotypes and reconstructing
the role of heroism.

Turkey’s European Union Membership Bid and the Turkish Military System
Turkey has long endeavored to become a member of the European Union. It gained candidacy status in 1999
before starting membership negotiations in 2005. While Turkey has fulfilled many of the requirements, the EU
has imposed certain strict conditions that were not required of other candidates, including resolving all historic
internal and external problems, such as Cyprus, Armenian claims of genocide, Aegean issues, minority rights
in Turkey, including the Kurdish issue, and sharply constraining the military’s role and its control of military
spending. Most of these criteria are deemed unattainable by a majority of Turkish citizens, while some within
Turkey’s military also believe that the West aims to dismember the Turkish Republic through the EU candidacy
process. Such developments have also led to the re-emergence of old fears formed during the Ottoman reforms
enforced by Western states, which caused the Ottoman Empire to collapse by privileging minorities. These factors
have slowed the membership negotiations and Turkey’s membership remains unrealized. The process has also been
affected by Turkey’s economic weakness, large population, religious, historic and cultural differences from Europe,
and geo-political considerations.
During the accession process Turkey’s military has been the subject of debate about its supervisory role in Turkish
politics. The EU has forced Turkey to align its civil-military relations according to European standards as the
criteria for EU membership require candidates to adopt the EU’s shared political values and norms (Morelli, 2013).
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Consequently, the military’s power to intervene in civilian politics has been severely curbed through the legal changes
dictated by the EU since 2002 and through emergency situation decrees published after the recent failed coup
attempt. Turkey’s military system has also been under discussion, with questions raised about its mass army culture
and understanding as to whether it enabled the military to sustain its power over politics. Therefore, abolishing or
at least decreasing conscription was considered as a way to increase civilian control over the military. Conscription
was also seen as a tool for the military to indoctrinate the youth during military service. Some have argued that
conscription may help preserve authoritarian rule in Turkey (Demirtaş, 2012, p. 367).
Maintaining a large conscripted military is also criticized for being uneconomic so a small, professional army
would be preferable. The Turkish military is also criticized for its ineffectiveness in countering terrorism. Replacing
conscription with a professional army is considered as one solution for this weakness.
Criticism from the EU also relates to Turkey’s securitized foreign policy, rooted in its securitized military culture.
Military conscription and the institution that evolved through historical, cultural and military dynamics has
influenced the development of this securitized military culture. This anti-liberal military understanding can force
civilian politicians to adopt a securitized foreign policy, particularly due to Turkey’s Prussian-rooted military
understanding. Many EU progress reports regarding Turkey’s accession process have requested changes to the
curriculum of military schools to a liberal military understanding. This issue may have now been resolved through
the emergency decrees after the failed coup, which abolished military’s role in determining military school curricula
and military training institutions. Now, the Ministry of Defense is responsible for all military training, institutions
and schools. Additionally, military high schools and the military medical academy were closed down, while the
future of the staff officer system is unclear, with all military hospitals transferred to the Ministry of health. In short,
it is now clear that the Prussian training system of the Turkish military has been almost completely eliminated
through these decrees.
Another criticism concerns the right of conscientious objection for those who refuse to perform military service
due to religious faith or other considerations. Turkey still keeps the 1927 Act, which makes military service
compulsory for all males and does not accept conscientious objection as a right, whereas it is accepted in most
Western countries. Thus, “[t]he Council of Europe recognizes the right to conscientious objection since 1967
when the Parliamentary Assembly took a decision about it’ (Demirtaş, 2012, p. 362). However, Turkey refuses
to change the military service law to accept conscientious objection right because it is deemed not suitable for
traditional Turkish military system and it fears it will be mismanaged.
To sum up, the Turkish military has become an important part of the debate during Turkey’s EU accession
negotiations regarding civil-military relations, securitized conscription and other issues. While Turkey has accepted
and made many legal and administrative changes to adapt to EU regulations, it has retained its principal conscription
principles that have remained intact for almost a century, except for shortening military service and widening
exemption rights.

Conclusion
Militaries have undergone radical transformation since mass armies and the conscription system emerged with the
French revolution. This transformation has developed in parallel with the political, cultural, social, military and
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technological evolution of societies and fluctuating levels of threat. Turkey’s military system has also evolved in line
with similar features. Since the early 18th century, the Turkish army has undertaken several transformation projects.
Since 1927, Turkey has had military conscription system, although its rules, periods and procedures have changed.
The mass army understanding has prevailed until recently. However, after a long struggle with domestic terrorism,
and considering political social and technological progress, Turkey recently initiated a professional army project in
2007. This model was implemented in specialist units and for high-tech jobs. Still, however, Turkey’s army is only
partially professional while the rest is still conscripted. Military service in Turkey exhibits unique characteristics
that bond the military and the people.
The military system is also part of the discussion regarding Turkey’s EU candidacy. In particular, there is concern
that Turkey’s mass army culture and understanding might help the military sustain its power over politics. Turkey
has therefore made many legal and administrative changes to adapt to EU regulations. Additionally, its Prussianrooted military understanding has been almost completely eliminated through state of emergency decrees after
the failed coup in July 2016. These decrees abolished the military’s role in military training institutions and
determining military school curricula.
While Turkey must continue to modernize and professionalize its army to meet challenging threats and risks, it
should retain, to a certain extent, its conscription system in order to sustain traditional perspectives.
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A CONSTRUCTIVIST ANALYSIS OF THE 2006
LEBANON CRISIS AND THE UN SECURITY COUNCIL
RESOLUTION 1701 / İNŞACI ÇERÇEVEDE 2006
LÜBNAN KRIZI VE 1701 SAYILI BM GÜVENLIK
KONSEYI KARARI

Elif Şimşek Özkan1

Abstract
Constructivist approach to International Relations argues that the interests of states are determined by their
identities. The identities that construct the state’s discourses and actions also define friendly and hostile imagery of
the other state. During the Cold War, the identities of states, defined by the alliances, were clearly understood. In
the post-Cold War era, defining identities have become much more difficult with its relation to the change in the
meanings of us and other. In this context, this study, which examines the 2006 Lebanon Crisis in a constructive
framework, argues that this crisis is the first proxy conflict between Israel and Iran, fought by the claimed
identities of the latter two parties. The formation of Israel in 1948 led to the creation of an influx of Palestinian
refugees to Lebanon, which changed the populous dynamics of the country and subsequently resulted in a civil
war. Lebanon, southern part of which was invaded by Israel, invited USSR ally Syria for support, which did not
leave the country. Lebanon experienced a proxy war between the USSR and the US on its territory. Following
the end of the Cold War, international terrorism, especially after the 9/11 terrorist attacks on the US, became
a new common threat. Only the intensification of the age of international terrorism had the Syrian troops and
intelligence officers in Lebanon forced to leave for their country. With the withdrawal of Israel and then Syria
from Lebanon, Hezbollah’s political and military presence has strengthened. Hezbollah turned blind eye to the
calls for disarming, and continued its military hostility against Israel from its base in southern Lebanon. In return,
Israel responded with a disproportionate force against Lebanon. In conclusion, this paper argues that the Lebanese
crisis in 2006 is the first example of proxy conflict between Iran and Israel.
Key Words: Constructivsm, July War, Proxy Conflict

Giriş ve Kuramsal Çerçeve
İnşacı uluslararası ilişkiler çalışmaları, pozitivizm ve post-pozitivist çalışmalar arasında bir köprü olarak aracı
(via-media) konumda yer aldığını iddia etmektedir (Wendt, 1999, pp. 38-40). Bir “sosyal bilim girişimi” olarak
İnşacılık, “genişletilmiş bir orta yolun refleksif bir meta-teorisi olarak yeniden inşa edilebilmekte (Guzzini, 2000,
p.147), böylece, “Sosyal Bilimlerin çeşitli alanları ve alt başlıklarına uyarlanabilmektedir” (Ruggie, 1998, pp. 855888). İnşacı Uluslararası İlişkiler Çalışmaları üç asgari müşterekte birleşmektedir: Bunlardan birincisi “amil ve
yapı arasında bir etkileşim olduğu varsayımı,” İnşacı çalışmaları münhasıran değişimi anlamlandırma kapasitesiyle
1 (Erciyes University), elifsimsek@gmail.com
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donatmaktadır (Copeland, 2006, p.3). Böylece “ana akımın statik uluslararası yapı önerisinin; aslında toplumsal
uzlaşı olarak tahayyül edildiğini savunmaktadır (Wendt, 1999, pp. 38-40). İkinci olarak “ideasyonal(düşünsel)/
normatif unsurların önemi” hususunda birleşmektedir. İdeasyonel/normatif nitelikteki anlamlar ve manalar/idealar
materyal nitelikteki unsurların aleyhine kıymetlendirilmektedir (Price &Reus-Smit, 1998, p. 272). Üçüncü olarak;
çalışmalar çıkarların kimlik tarafından belirlendiği hususunda birleşmektedir. Böylece İnşacılık kabaca, “kendisinin
eklemlenmesiyle birlikte, eklemlendiğini siyasal olan gibi kuran” kimliği çözümlemeyi değil; sorunsallaştırmayı
hedeflemektedir (Campbell, 1992, p.11). İnşacılık kendi içinde sistemik (systemic constructivism), birim-düzey,
(unit-level constructivism) ve bütüncül (holistic constructivism) olmak üzere en az üçe ayrılmaktadır. Bunların
arasında bu çalışmanın etrafında şekillendiği ‘bütüncül inşacılık’, “toplumsal ve siyasal düzenin iki yüzünü bir araya
getiren analitik bir perspektif” önererek; “uluslararası toplumların doğası ve evrimine tarihsel olarak bilgilendirilmiş
kavramsal bir içe bakışı” vaat etmektedir. Böylece ulus altı düzeyde toplumun siyasal kimliklerini çözümlemeye
dâhil ederken; uluslararası olanı da dışarıda bırakmamaktadır. Ulus-altı kimlikler ile devlet ve uluslararası örgütler
gibi konvansiyonel uluslararası aktörlerin yanında, devlet niteliği kazanmamış ya da kazanma yolundaki insan
toplulukları, mülteciler ve terörist organizasyonların ‘biz’ olanın inşasındaki olası yerini de göz ardı etmemektedir.
‘Biz’ inşasındaki ‘öteki’leri de bir kendilik biçimi olarak çözümlemeye dâhil ederek; ‘biz’in ‘öteki’ üzerindeki temsili
dolayımında inşasını çözümleyebilmektedir. ‘Biz’in ne ya da kim olduğu sorusunun ‘biz’in ‘öteki’ üzerindeki
temsilleri ve ‘biz’ ile ‘öteki’ ile iletişimleri dolayımında okumaktadır. Böylece “sadece tarihsel, ekonomik ve siyasal
bir varlık olarak değil, aynı zamanda da sosyal ve normatif bir değerler toplumu olan ‘biz’in sınırlarının ne olduğu
ve ‘öteki’nin bu sınırlara göre nerede kaldığı” sorularını eş anlı bir şekilde yanıtlamayı amaçlamaktadır (Medvedev
& Neumann, 2012, p.12).
Yukarıdaki kuramsal çerçeveye içkin olarak inşacı çerçevede 2006 Lübnan Krizi ve 1701 sayılı BM Güvenlik
Konseyi Kararı’nı inceleyen bu çalışma, Arap Baharının hemen öncesinde yurt içi kimlikler, bölgesel ve küresel
aktörler açısından 2006 İsrail Lübnan krizi ve 1701 Sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını incelemektedir. Kurucu
şartında, Uluslararası Hukukta kuvvet kullanmayı yasaklaması ve bu yasağın istisnalarını düzenli olarak hükme
bağlamasına rağmen, BM’nin kuvvet kullanma yasağının yorumlanması üzerine tartışmalar, özellikle I. Körfez
Savaşı’ndan itibaren BM Güvenlik Konseyi Kararlarını da kapsamaya başlamıştır. 11 Eylül sonrası tek hegemon
etrafında şekillenmeye başlayan yeni dünya düzeninde, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Irak işgalinden
sonra daha da yoğunlaşmıştır. ABD’nin Irak müdahalesinin üzerinden çok geçmeden, 12 Temmuz 2006’da İsrail’in
Lübnan Hizbullah’ının elindeki askerlerini kurtarmak için Lübnan’ı ablukaya almasıyla başlayan ve 2006 İsrailLübnan Krizi (2006 Israel-Lebanon Conflict) olarak isimlendirilen çatışmalar başlamıştır. Anılan çatışmaları sona
erdirmek için BM Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin engellemesi, Lübnan ve İsrail’in yapılan önerilerde mutabakata
varamamaları üzerine bir ay kadar sonra 14 Ağustos 2006’da başlamak kaydıyla ateşkes kararı alınabilmiş ve İsrail’in
Lübnan topraklarından çekilmesi ancak 7 Eylül 2006’da tamamlanmıştır.
İsrail askerlerinin Hizbullah tarafından alıkonulması ve Hizbullah’ın Kuzey İsrail topraklarına yönelik füze ve havan
topuyla düzenlediği saldırılarının görünür nedeni oluşturduğu bu kriz, bölgede BM güçlerinin konuşlandırılmasıyla
sona ermiştir. Bu bağlamda bu kriz hem Lübnan’ın durumu hem de Lübnan özelinde krizin taraflarının siyasetleri
inşacı çerçevede incelendiğinde, başta Arap Baharı olmak üzere Orta Doğu’daki güncel gelişmelere ışık tutmaktadır.
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2006 İsrail-Lübnan Krizinin Tarihçesi
Doğu Akdeniz kıyısında Lübnan; kuzeyinde ve doğusunda Suriye ile güneyinde İsrail ile komşudur. Nüfusunun yüzde
yetmiş kadarı Şii ve Sünni Müslümanlardan geriye kalanı ise Katolik ve Ortodoks Hristiyanlardan oluşmaktadır. 22
Kasım 1943’te manda yönetiminden bağımsızlaşmayı başardığı Fransızların, birlikleri 1946’da Lübnan topraklarından
tamamen çekmiştir. İsrail’in 1948’de kuruluşuyla başlayan Birinci Arap İsrail Savaşıyla birlikte; Lübnan’a Filistinli
mülteciler gelmeye başlamıştır. Lübnan’da ilk iç savaş 8 Mayıs 1958’deki ilk karışıklıklarla başlamış, 14 Ekim’de
ABD’nin müdahalesiyle sona erdirilmiştir (Acar, 1989, pp. 42-47).
Lübnan ikinci kez 1967’deki Arap İsrail Savaşında Filistinli mültecilere sınırlarını açtıktan bir yıl sonra İsrail’in
Beyrut Havalimanını bombalamasıyla birlikte, Filistin meselesi Lübnanlılar arasında ilk kez tartışmaya açılmıştır.
Lübnan Hükümeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) 12 Haziran 1969’da Lübnan topraklarındaki Filistinlilerin
haklarını düzenleyerek ve İsrail’e yönelik gerilla mücadelesinin esaslarını belirleyerek mücadeleyi meşrulaştıran Kahire
Anlaşması imzalanmıştır (Acar, 1989, pp. 42-47). Ancak homojen olmayan dini yapısı ve toplumsal yapısında
mültecilere bağlı hızlı değişim, siyasal dengelerin inşasını güçleştirmiştir. Özellikle 1970’deki Kara Eylül’ün ardından,
Filistinli Direnişçilerin Ürdün’den çıkarılmasıyla birlikte; Lübnan, Filistin direnişinin merkezi haline gelmiştir.
Acar’a göre Müslümanların demografik üstünlüğe kavuştukları bu tarihlerden itibaren yönetimi Hıristiyanlardan
alma mücadelesine yönelmeleri üzerine durum daha da karışık bir hal almıştır (p. 48-52).
Lübnan Hükümeti 1973’de FKÖ ile imzaladığı Milkart Protokolü ile, bir yandan Kahire Anlaşması’nı teyit ederken;
diğer taraftan da Filistinli gerilla eylemlerine sınırlama getirerek ülke içinde düzeni sağlamaya yönelik bir hareket
geliştirmiştir (Acar, 1989, pp. 55-56). Ancak Marunîlerin, 13 Nisan 1975’te Filistinlilerin bulunduğu bir otobüse
düzenledikleri saldırı ardından, ülkede yeniden iç savaş başlamıştır. Hıristiyan Marunî kökenli Lübnan Kuvvetleri
ve FKÖ’nün destek verdiği Müslüman Dürzîlerden oluşan sol ittifakı oluşturan Ulusal Hareket, savaşın taraflarını
oluşturmuştur (Acar, 1989, pp. 56-66). Aynı yılın sonunda, iç savaşa müdahil olan FKÖ’nün Mart 1976’da ülkenin
çok büyük bir kısmının kontrolünü ele geçirmesi üzerine, Arap Birliği’nin girişimiyle 17-18 Ekim 1976’da Riyad
Toplantısında durum ele alınmıştır. Burada, savaşan tarafların Nisan 1975’ten önceki hatlara çekilmesi, 30.000
kişiden oluşan ve barış gücü niteliği taşıyan bir Arap Caydırıcı Gücünün oluşturulması, Güney Lübnan’daki FKÖ
Gerillalarının İsrail sınırından itibaren 15 kilometre içeri çekilmesi ve ellerindeki ağır silahların toplanması, Filistin
kampları ve civarlarının denetiminin Lübnan ordusu ve Arap Caydırıcı Gücüne bırakılması, Filistinli Gerillaların
Lübnan’da kalmaya devam etmekle beraber Lübnan’ın egemenlik ve güvenliğine saygı göstermeleri gerektiği ve son
olarak bu hükümlerin Lübnan’da 21 Ekim’den itibaren başlayacak ateşkes ile birlikte yürürlüğe girmesi hususları
karara bağlanmıştır (Acar, 1989, pp. 82-83). Riyad Toplantısı ertesinde FKÖ, her ne kadar, Lübnan’ın toprakları
üzerindeki egemenlik hakkına saygı hususuna tereddütle yaklaşsa da diğer hususular yürürlüğe girmiş; Arap Caydırıcı
Gücünün bir parçası olarak 27 bin Suriye askeri Lübnan topraklarına intikal etmiştir. Önce Hristiyanlara yakın
bir siyaset izleyen Suriye, süreç içinde Lübnan’daki Müslüman ve Filistinlilere daha yakın bir siyaset benimsemiştir
(Acar, 1989, pp. 82-83).
Ulusal Hareketin Dürzî lideri Kemal Canbulat’a 16 Mart 1977’de düzenlenen suikastın ardından Marunî-Dürzî
çatışması yeniden başlamış, 1978’de Suriye’nin Marunîlerle ittifakı bozulmasının ardından Liderliği devralan Velid
Canbulad ile Suriye arasındaki ilişkiler iyileşmeye başlamıştır. Bu yakınlaşmayla birlikte; Doğu Beyrut’ta başlayan
çatışmalar, Suriye Doğu Beyrut’u tamamen terk edene kadar sürmüştür (Acar, 1989, p. 84). Suriye’nin iç işlerine
doğrudan karışması nedeniyle egemenlik hususunda sorun deneyimleyen Lübnan’ın güney bölgesi de Mart 1978’de
FKÖ’nün bir İsrail otobüsüne saldırı düzenlemesinin ardından, İsrail tarafından işgal edilmiştir. Lübnan topraklarında
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devam eden FKÖ ve İsrail arasındaki mücadeleye bağlı olarak binlerce Güney Lübnanlı Beyrut’a göç etmiştir.
Bunun üzerine BM Güvenlik Konseyi, 19 Mart 1978’de hem İsrail’in Lübnan’dan çekilişine eşlik etmek hem de
otoritenin yeniden tesisine yardımcı olmak amacıyla Lübnan’da BM Lübnan Geçici Güç (UN Interim Force in
Lebanon, UNIFIL) konuşlandırılmasına yönelik 425 sayılı kararı almıştır (Walid, 1979, p.131). Ancak UNIFIL
kontrolü altındaki bölgelere sızan Filistinli Gerillalar ile İsrail’in desteklediği Saad Haddad milisleri arasında devam
eden çatışmalar sone ermemiştir (Acar, 1989, pp.84-85). Lübnan Cumhurbaşkanı Sarkis’in talebiyle, Arap Caydırıcı
Gücü oluşturan Suriye, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Sudan temsilcileri; 15 Ekim
1978’de Beyrut’ta toplanmıştır. Anılan toplantıda Lübnan ordusunun, ülkenin mezhepsel ve dinsel yapısını da göz
önünde bulundurularak yeniden örgütlenerek Arap Caydırıcı Gücünden kontrolü devralması hususunda mutabakata
varılmıştır. Buna rağmen; Gücün katılımcıları arasında yer alan Suriye askerlerinin çoğuna dokunmamış, ancak
Doğu Beyrut’taki bazı bölgelerden kısıtlı miktar askerini geri çekmiştir (Acar, 1989, p.86).
Güney Lübnan’da sıcak çatışmalar 1979 boyunca devam ederken, Kuzey Lübnan’da bir taraftan Suriye askerleri
ile Hıristiyanlar, diğer taraftan Müslüman Kardeşler ile Şiiler arasındaki çatışmalar hızını kaybetmemiştir. Arap
Caydırıcı Gücünün diğer katılımcılarının askerlerini geri çekmeleri üzerine, tek başına kalan Suriye ile Hıristiyanlar
arasındaki çatışmaların artmasıyla; Suudi Arabistan ve Kuveyt, 1981’de aktardıkları maddi yardımı da kesmeye karar
vermiştir. Suriye’nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden (SSCB) aldığı füzeleri Beka Vadisine konuşlandırması
üzerine, İsrail-Suriye gerginliğinden korkan ABD, 5 Mayıs 1981’de özel temsilcisi Philip Habibi’yi Orta Doğuya
göndermiş; ancak görüşmelerde somut netice elde edilememiştir (Acar, 1989, p.90).
İsrail’in Filistin karargâhlarına yönelik hava taarruzlarının, 1981’de Beyrut’a kadar genişlemesi üzerine toplanan BM
Güvenlik Konseyi, Lübnan’daki düşmanlıklara son verilmesi çağrısında bulunan 490 sayılı kararı kabul etmiştir.
Ancak Doğu Beyrut’ta Suriye Birlikleri ile Hıristiyan Milisler, Batı Beyrut’ta da suikastlar ve saldırılar birbirlerini
takip ederken, İsrail’in Filistinlilere yönelik hava bombardımanı ve Sünni Şii çarpışmaları da devam etmiştir.
İsrail’in 6 Haziran 1982’de Galile’ye Barış Operasyonu çerçevesinde yeniden başlayan Lübnan işgaline Lübnan
topraklarında başlayan Filistin-İsrail çatışması eşlik etmiştir (Acar,1989, p.90). ABD özel temsilcisi Philip Habibi
Beyrut’a gelirken, Suriye Birlikleri de İsrail’e cevap vermeye başlamıştır. İsrail, Beka Vadisindeki Sovyet menşeili
Suriye füzelerini imha ederken, SSCB ile Suriye arasında 1980’de imzalanan İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması
kapsamında Sovyet müdahalesinden çekinen İsrail, Beka’da daha ileri gidememiş, en sonunda, Filistinli askerlerin Batı
Beyrut’u terk ederek; Suriye, Ürdün, Tunus, Yemen ve Sudan gibi Arap ülkelerine gitmelerini içeren 14 maddelik
barış planı, FKÖ ve İsrail tarafından kabul edilerek, ABD’nin baskısıyla ateşkes ilan edilmiştir.
FKÖ’nün Lübnan’a çıkartma yapan Amerikan, Fransız ve İtalyan Askerlerinden oluşan 2.000 kişilik Barış Gücü
himayesinde, 21 Ağustos 1982’de Beyrut’tan ayrılışı esnasında bu uluslararası gücün içinde yer alan Fransız birliklerinin
Beyrut’a gelişiyle, tahliye başlamıştır. Batı Beyrut’taki Suriye Birliklerinin de burayı terk etmelerini öngören süreç,
ülkede kalacak sivil Filistinlilerin Lübnan hukukuna tabi olarak varlıklarını sürdürmelerini de hükme bağlamıştır.
FKÖ’nün siyasi bürosu dahi kalmaksızın şehri terk etmesiyle; Beyrut’taki askeri ve siyasi Filistin varlığı tamamen
son bulmuştur. Diğer taraftan, İsrail ve Suriye askerlerinin eşanlı olarak ülkeden çıkması gerekirken, Suriye, ülkedeki
varlığının “1976’da Lübnan’ın talebine” bağlı olmasına rağmen, İsrail’in işgalci konumda olduğunu öne sürerek,
İsrail’in koşulsuz olarak çekilmesi gerektiğini savunmuştur. Bunun üzerine Lübnan Hükümeti, süresi altı ayda bir
uzatılması gereken Arap Caydırıcı Gücünün Ağustos 1982’de dolan görev süresini uzatmamış ve Suriye’nin de
Lübnan’daki askeri varlığının hukuki dayanağını böylece ortadan kaldırmıştır (Acar, 1989, pp. 104-105). Devam
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eden görüşmeler, ABD’nin arabuluculuğunda İsrail, Suriye ve FKÖ Kuvvetlerinin eş zamanlı çekilmelerini hükme
bağlayan bir antlaşma imzalanmasıyla sona ermiştir. Ancak Libya, Güney Yemen ve Suriye hariç diğer Arap
ülkeleri genelinde destek kazanan antlaşma metninin, özellikle Lübnan’ın yaklaşık üçte birini kontrol eden Suriye
tarafından onaylanmaması, Lübnan içerisindeki Suriye’ye yakın grupların antlaşmaya karşı muhalefet cephesi
oluşturmalarını da beraberinde getirmiştir (Acar, 1989, pp.105-110). Böylece tarihinde ilk kez ABD Gemilerinin
doğrudan müdahalesiyle dağlık yöredeki Suriye ve Dürzî hedeflerine karşı ateş açılmıştır. Acar’a (1989) göre; Suriye,
ABD yüzünden gerçekleşen askeri kayıplarını, Sovyet füzeleri ve teçhizatıyla yerine koymuştur. Ayrıca, Lübnan’da
askeri varlığı devam ederken; bir taraftan da FKÖ içerisinde Yaser Arafat ve yandaşlarına karşı radikal muhalefete
desteğini, Arafat’ı persona non grada ilan ederek; Şam’dan ayrılmaya zorlaması gibi önlemlerle artırmıştır (p.110).
Çok Uluslu Gücün 1984’ün ortalarına devam eden çekilme süreci esnasında Şiilerin hâkimiyetindeki Batı Beyrut
civarında çatışmalar yoğunlaşmış, İsrail ile BM gözetiminde yapılan görüşmeler ise aşamalı olarak, Lübnan’dan tek
taraflı çekilmeyi öngören bir kararla, ancak 14 Ocak 1985’te sona ermiştir. İsrail, Sayda ve çevresindeki birliklerini
güneye kaydırmaya başlarken; burada giderek güçlenen Şiiler’in Lübnan’da bir İslam Cumhuriyeti kurulmasına
yönelik eylemleri artmıştır (Acar, 1989, p. 128). Geçen süre zarfında Lübnan’daki demografik yapı değişmiş,
Marunî ve Sünnilerden sonra Lübnan’da üçüncü büyük dini topluluk olarak, eğitim seviyesi en düşük, ekonomik
olarak en geri kesim pozisyonda kalan Şiiler, nicel olarak 1980’lerde en kalabalık topluluğu oluşturdukları iddiasıyla
eylemlerini hızlandırmıştır (Acar, 1989, pp.127-129). ABD Diplomatlarına ve Misyonlarına karşı çeşitli eylemlerin
dahi olağanlaştığı Lübnan’da, 30 Eylül’de kendilerini İslam Kurtuluş Örgütü olarak tanımlayan bir grubun, dört
Sovyet diplomatı kaçırmasıyla birlikte; SSCB de ilk kez hedef alınmıştır (İHH, 2007).
Temelde statükocu güçlerle statükoyu değiştirmek isteyen güçler arasında gerçekleşen 1975-1990 yılları arasında
süren iç savaşa bölgesel güçler ve bölge dışı aktörler de müdahil olmuştur. Savaşı sona erdirmek için Şam’da 28
Aralık 1985’te Müslüman ve Hristiyan’larına eşit temsilini içeren bir anlaşma üzerine mutabakata varılsa da,
Trablusşam’da Sünniler ile Şiiler, Şii Gruplar Emel ile Hizbullah, Arafat ile Ebu Musa taraftarı Filistinliler, Lübnan
Kuvvetleri ile Falanjistler, Lübnan Kuvvetleri ile Lübnan Ordusu, Sünni el-Hoss Ordusu ile Maruni Aoun Ordusu,
Güney Lübnan’da Emel ile Filistinliler, ve Aoun Ordusu ile Suriye Ordusu arasındaki çatışmalar devam etmiştir
(Altunışık, 2007). Suriye örneğinde olduğu üzere farklı devletlerin farklı zamanlarda farklı grupları desteklemeleri
ve hatta yer yer müttefiklerini de değiştirmeleri ‘biz’ ve ‘öteki’nin değişimini zamansal olarak göz önüne sererken,
diğer taraftan da İsrail ve ABD karşısında Suriye ve SSCB’nin varlığı Soğuk Savaş dönemi kimlik inşası ve dönemsel
olarak döneme münhasır vekaleten savaşı (proxy war) göz önüne sermiştir.
Netice itibariyle 22 Ekim 1989’da Suudi Arabistan Taif’de tüm yabancı güçlerin Lübnan’dan çekilmesini Lübnan’ın
gerçek anlamda bağımsız olmasını Lübnan’ın çeşitli etnik grupların oluşturduğu bir devlet görüntüsünden
çıkarılarak laik bir seçim sistemine kavuşturulmak suretiyle laik bir devlete dönüştürülmesini amaçlayan ve halkın
etnik kökenlere göre değil; siyasal programlarına bakarak kendi temsilcilerini seçmesi hususlarını karara bağlayan
bir anlaşma imzalanmıştır (Altınışık, 2007). Antlaşma sonrasında Lübnan’da Norton’un (1991) tabiriyle “Suriye
vesayetinde yeni bir düzen” başlamıştır. Taif’de “Lübnan’ın içyapısında da Lübnan meclisinde Hıristiyan ve Müslüman
temsilci oranlarının yarı yarıya olması, Sünniler arasından seçilecek Başbakanın yetkilerinin, Marunîler arasından
seçilecek Devlet Başkanının aleyhine genişletilmesi, Şiiler arasından seçilecek Meclis Başkanının görev süresinin
uzatılması” gibi bazı düzenlemelerle mezhep temelli temsil sistemi kurumsallaşmıştır (pp. 25-28). Altunışık’a
(2007) göre böylece Marunî-Sünni düzeninin devamı sağlanırken, bazı kazanımlarına rağmen, Güneydeki yoksul
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Şiiler düzenden dışlanmaya devam etmiştir. Böylece Lübnan’a istikrar ve barış gelmiş olsa da daha önce var olan
temel sorunlar çözümsüz kalmıştır.
Suriye’nin Lübnan’da bulunan 40 bin civarındaki askeri varlığının, barışın tesisinden sonra 1992’de ülkeyi
terk etmelerini de hükme bağlayan Taif Anlaşması ertesinde, bütün milis kuvvetlerin silah bırakma hususunda
anlaşmalarına rağmen; Hizbullah silahlarını bırakmayarak bölgesel bir aktöre dönüşmeye başlamıştır (Gambill &
Elie Abou Aoun, 2000). Taif Anlaşması’nın ardından yapılan ilk seçimlerde Hizbullah, 128 sandalyeli mecliste 8
sandalye elde etmiştir. Arap ve Müslüman dünyasında yasal bir direniş örgütü, ABD, Kanada, İsrail ve Avustralya
tarafından terörist ilan edilen Hizbullah hususunda Avrupa Konseyi’nin kesin bir tutum belirtmemeyi tercih
etmemektedir (Altunışık, 2007). Lübnan iç savaşında kendine has bir örgüt olarak ne zaman ortaya çıktığı kesin
olarak bilinmemektedir. Siyasallaşmasına rağmen, silahlı kanadını tasfiye etmeyen Hizbullah askeri kanadının
varlığını, “İsrail’in Güney Lübnan’daki Güvenlik Kuşağı’ndan çekilmemesi”yle ilişkilendirmektedir.
Suriye 1990’lar boyunca Hizbullah ve Lübnan rejimine eşit mesafede kalırken, İsrail’in Hizbullah’a yönelik Gazap
Üzümleri Operasyonunu düzenlediği 1996’da yapılan seçimlerde, kuruluşunda ve eğitilmesinde başat rol oynayan
İran ve genel olarak Suriye’nin de desteğiyle Hizbullah parlamentoda 10 sandalye elde etmiştir. Her ne kadar bu
sayı, 2000’de 8’e düşmüş olsa da Suriye’nin bölgeden çekilmesinden sonra yapılan 2006 seçimlerinde 14 sandalye
kazanan Hizbullah, bölgede kalıcı bir nitelik kazanmıştır (Altunışık, 2007). Dolayısıyla, 2006 krizi öncesinde Orta
Doğu’daki çekişmeli yapıyı, mikro düzeyde kendisi üzerinde gösteren Lübnan’daki İran-Suriye-Hizbullah, “karmaşık
bir ilişkiler bütünü” görünümü arz etmeye başlamıştır.

2006 İsrail Lübnan Krizi ve Tarafları
Suriye’nin Lübnan üzerindeki dönüştürücülüğüne tepki olarak 1998’de istifa eden Hariri’nin seçimleri kazanarak
iktidara gelmesinden iki ay önce 23 Mayıs’ta İsrail, Şeb’a Çiftlikleri haricindeki Güney Lübnan’daki 22 yıllık
işgaline son vermiştir (Altunışık, 2007). BM Güvenlik Konseyi’nin 425 sayılı kararının İsrail tarafından göreli
olarak uygulanması üzerine, başta Lübnanlı Hristiyanlar olmak üzere Suriye’nin de çekilmesi için toplumsal bir
baskı başlamış, bunun üzerine Haziran 2001’de Suriye, Beyrut bölgesinin büyük bir bölümünde konuşlanmış olan
25 bin kadar askerini geri çekmek zorunda kalmıştır (Prados, 2007, p. 13).
Lübnan’da 35 yıl aradan sonra ilk kez Mart 2002’de, Arap Birliği Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak istikrara dönüşün
sinyalleri ortaya çıkmasına rağmen Suriye’nin burada geri kalan varlıklarıyla hükümete müdahalesi daha da artmıştır.
Suriye’nin, Ağustos 2004’te desteklediği Lübnan Cumhurbaşkanı Emile La-hud’un görev süresinin anayasada
belirtilen azami süreye ilaveten üç yıl daha uzatılmasına yönelik baskılar karşısında, Lübnan Parlamentosu’nun
Lahud’un süresini uzatarak boyun eğmesi üzerine, Suriye’ye yönelik uluslararası baskılar artmıştır. ABD ve
Fransa’nın öncülüğünde BM Güvenlik Konseyi’nde tüm yabancı güçlerin Lübnan’dan çekilmesi ve tüm örgütlerin
silahsızlandırılmasına yönelik 2 Eylül 2004 tarihli ve 1559 sayılı kararın alınması, Suriye’yi uluslararası toplum
karşısında da zor duruma düşürmüştür. Hariri’nin 20 Ekim 2004’te Suriye’nin baskılarına tepki olarak istifa
etmesinin ardından, 14 Şubat 2005’te suikast sonucu öldürülmesi üzerine, Lübnan’da Arap toplumlarında ilk
defa görülen ve çeşitli kaynaklarda Sedir Devrimi olarak da adlandırılan sivil itaatsizlik eylemleriyle yeni bir süreç
başlamıştır. (DünyaHaber, 1 Mart 2005).
Hariri Suikastının sorumluları kesin olarak belirlenemezken; olayda Suriye’nin rol oynadığı görüşü ağırlık kazanmıştır.
Beyrut’ta sayıları 25 bini bulan göstericilerin protestosuna daha fazla dayanamayan Lübnan Hükümetinin
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istifasından sonra protestocular, Suriye’nin bölgeden askerlerini çekene kadar eylemlerine devam edeceklerini ilan
etmiştir(DünyaHaber, 1 Mart 2005). Eylemler ve artan uluslararası baskılar neticesinde Suriye, 27 Nisan 2005
itibariyle, askerlerini ve istihbarat görevlilerini Lübnan’dan çekmiştir. Suriye’nin çekilmesiyle birlikte; “yönetimde
ortaya çıkan siyasi boşluğu doldurmak” için Hizbullah strateji değişikliğine giderek, askeri mücadeleyi bırakma
hususunu “İsrail’in Şeb’a Çiftliklerinden çekilmesi” ve “hapishanelerindeki Lübnanlı mahkûmların serbest bırakılması”
koşullarına bağlamaya başlamıştır. Altunışık (2007) açısından bu durum, Hizbullah’ın bir yandan İsrail’e karşı
mücadelesinin sürekli hale getirirken; diğer taraftan da içeride direniş gücü olarak meşruiyetini sürdürmeye devam
ettirebileceği stratejik bir manevradır. Ancak bu durum, inşacı açıdan Hizbullah’ın kendisini, İsrail’i ‘öteki’ olarak
konumlandırması dolayımında var ettiğini işaret etmektedir.
Suriye’nin baskısı olmadan 30 yıldan sonra ilk defa yapılan 2005 Genel Seçimleri neticesinde, Saad Hariri
önderliğindeki Suriye karşıtı koalisyon mecliste çoğunluğu sağlamıştır. Ancak, Hizbullah’ın oylarının büyük ölçüde
arttığı seçim neticesinde kurulan Milli Birlik Hükümeti’nin içinde Hizbullah da yer almıştır. Bu süreçte, hükümette
siyasal varlığını devam ettiren Hizbullah’ın askeri kanadı ile İsrail arasında sınır bölgelerinde çatışmalar zaman
zaman devam etmiştir. 2006’da Ulusal Diyalog Sürecinin başlamasıyla, Hizbullah’ın üzerinde özellikle silahsızlanma
ile ilgili baskılar artmaya başlamıştır. Bu esnada Hizbullah’ın 12 Temmuz 2006’da iki İsrail askerini kaçırması ve
sekizini öldürmesinin ardından İsrail, Güney Lübnan’ı yeniden işgal etmesiyle literatüre ‘Temmuz Savaşı’ (July
War) olarak geçen 2006 İsrail-Lübnan savaşı başlamıştır. İsrail’in 30 Temmuz’da Kana’ya düzenlediği saldırıda,
onlarca insanın hayatını kaybetmesinin ardından, BM Güvenlik Konseyi harekete geçse de duruma ilişkin bir
kararı hızlı biçimde alamamıştır. BM Güvenlik Konseyi, 11 Ağustos 2006’ta 1701 sayılı kararın oybirliğiyle kabul
edilmesinin ardından ateşkesi sağlamıştır.
Hizbullah açısından bu eylemler, öncelikli olarak karşısında yer alan İsrail’in bir ‘öteki’ olarak değerlendirdiğini
ve kendisini onun dolayımında tanımladığını göstermektedir. Diğer taraftan Suriye karşıtı 14 Mart Güçleri’yle
mevzi kaybetmeme mücadelesine girmiştir. İsrail de ise Mart’taki seçimler ertesinde iktidara gelen Kadima
Partisinin koalisyon ortaklarıyla sorunları devam ederken; Hamas ve Hizbullah’ın İsrail sınırlarından asker kaçırma
eylemlerini, kendilerinin “kararlılık ve gücünü sınayan bir meydan okuma” olarak anlamlandırarak, orantısız
güç ile karşılık vermiştir (Altunışık, 2007). Lübnan hükümeti, kriz boyunca ateşkes çağrıları yapmakla birlikte,
edilgen bir tutum sergilemiş ve zaten zayıf olan Lübnan silahlı kuvvetleri, İsrail birlikleri ile çatışmaya girmekten
kaçınmıştır. Filistin’de seçimlerde iktidara gelen Hamas ise İsrail devletini resmi olarak tanımayı reddetmektedir.
Buna karşılık İsrail, Filistin hükümetinin vergi kazançlarından alması gereken yaklaşık 50 milyon dolarlık payı
aktarmayı reddetmektedir. Son olarak; ABD ve AB’nin Hamas’ın İsrail’i tanımaması durumunda, diplomatik
bağlarını keseceklerini ve Filistin Hükümetine yaptıkları para yardımını keseceklerini ilan etmeleriyle Hamas
zor duruma düşmüştür. Bu esnada İsrail’in Haziran 2006’da Gazze Şeridine yönelik bombardımanı sonucunda;
İsrail’le ilan ettikleri 16 aylık ateşkesi sonlandırdığını açıklamıştır (Milliyet, 30 Ağustos 2007). İsrail, bir taraftan
Gazze Şeridine yönelik saldırılarına yeniden başlamış, diğer taraftan; Filistin Hükümet Kabinesindeki Bakanların
bir bölümünü ve 20’den fazla milletvekilini tutuklamıştır. Hizbullah’ın 12 Temmuz’da eylemiyle Lübnanlı esirleri
geri istemesi üzerine; İsrail bu durumu, casus belli olarak nitelendirerek; 2000’de çekildiği Güney Lübnan’ı tekrar
işgal etmiştir (Hürriyet, 29 Ağustos 2007). Hizbullah’ın İsrail’e karşı hava saldırısı üzerine konu BM’ye taşınmıştır.
Hizbullah tarafı, sorun çözümü için yapılacak müzakerelerde, iki İsrail askeri ile Lübnanlı esirlerin değiştirilmesi
ve ateşkesin koşulsuz olarak başlatılması gerektiğini savunmuştur. Lübnan Hükümeti, ateşkesin her şeyden önce
acilen ilan edilmesi ve saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Buna ilaveten; İsrail’de esaret
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altında bulunan tüm Lübnanlıların iade edilmesi, İsrail’in BM’ye göre işgal ettiği Şeb’a çiftliklerinden çekilmesi,
Hizbullah’ın silahsızlandırılma sürecinin Lübnanlı siyasilerin yapacakları müzakerelerle belirlenmesi ve İsrail’in 18
yıllık işgal dönemi boyunca ülkenin güneyine döşediği mayınların haritasını teslim etmesi taleplerinde bulunmuştur.
Neticeyle Lübnan Hükümeti ve Hizbullah, çatışmaların derhal ve koşulsuz şekilde durdurulması gerektiği hususunda
birleşmektedir. Ancak İsrail, kaçırılan İsrail askerleri iade edilmeden ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1559 sayılı
kararına uygun şekilde Hizbullah silahsızlandırılıp Lübnan ordusu İsrail sınırına yerleşmeden ateşkesin mümkün
olmadığını savunmuş ve ayrıca bir uluslararası barış gücünün NATO himayesinde oluşturularak, Hizbullah’a karşı
silahlı mücadelede bulunabilecek yetkilerle donatılması hususunda ısrar etmiştir.
BM Güvenlik Konseyi’nin 15 Temmuz’da gündemine aldığı ateşkes çağrısının, ABD’nin karşı oy kullanmasıyla
reddedilmesinin ardından, acilen ateşkes ilan edilmesi ve Lübnan’a bir barış gücü gönderilmesi gündemiyle toplanan
Roma Konferansı’nda, Suriye dışındaki Arap devletleri, AB, ABD, Rusya ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu
on beş ülke bir araya gelmiştir. Ancak hem kendi aralarındaki fikir ayrılıkları hem de çatışmanın üç farklı tarafları
arasındaki sorunlara bağlı olarak uzlaşma gerçekleşmemiştir. Katılımcıların çoğu, bir ateşkesin ilan edilmesinde
sonra, bölgeye BM şemsiyesi altında oluşturulan bir barış gücünün gönderilmesi gerektiğini savunmuştur. İngiltere
ve ABD, halihazırda bölgede görevli askeri personellerinin olduğuna işaret ederek; barış gücü çerçevesinde yeniden
asker gönderilmesini sıcak karşılamamıştır. Roma Konferansı’nda reddedilen Sinyora Planının ana hatları; İsrail’in
Lübnan’da işgal ettiği topraklardan çekilmesi, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların derhal durdurulması,
İsrail’in Şeb’a Çiftliklerini BM kontrolüne bırakması, bölgeye konuşlandırılacak bir BM Barış Gücü’yle barışın
korunması, Lübnan Ordusu’nun Güney Lübnan’a yerleşmesi ve İsrail ve Lübnan’ın ellerindeki bütün tutsakların
serbest bırakılmasıdır. Planın kabul edilmemesi üzerine 4 Ağustos 2006’da Fransa ile ABD, BM Güvenlik Konseyi’ne
Sinyora Planı’yla birçok noktada çelişen ve İsrail’in uluslararası barış gücü gelmeden bölgeden çekilmesini zorunlu
tutmamanın yanında; İsrail’in bölgeye yönelik operasyonları arasında sadece saldırı niteliği taşıyanların durdurulmasını
içeren bir barış planı tasarısı sunmuştur. (BBC Türkçe, 13 Kasım 2006). Devletlerin ikisi de İsrail’i kınayacak
tepkilerden imtina etmiştir. ABD, İran’ı kendi çatışmasını, İslam ve Batı çatışması haline dönüştürmeye çalışarak
bu çatışmanın sorumlusu olarak suçlarken; İran ise sorumluluğun tamamen Hizbullah’ta olduğunu savunmuştur
(Samii, 17 Temmuz 2006).
Hem Suriye hem de İsrail’i tehdit olarak algılayan Lübnan ve İsrail’i ‘öteki’ olarak kavramsallaştıran Hizbullah
açısından Fransa ve ABD’nin önerdiği plan, İsrail’in Lübnan topraklarına yönelik operasyonlarını savunma
kapsamında değerlendirmektedir. Bu nedenden ötürü, Lübnan Hükümetinin bu taslağı kabul edemeyeceğini BM
Güvenlik Konseyi’ne iletmesi üzerine, Sinyora Planını da dikkate alarak tasarıda değişiklikler yapılmasına karar
verilmiştir (BBC Türkçe 13 Kasım 2006). AB ve Arap Birliği devletlerinin de destekleriyle Sinyora Planı dikkate
alınarak değiştirilen tasarı, böylece krizin başlamasından nerdeyse bir ay sonra, 11 Ağustos’ta 1701 sayılı BM
Güvenlik Konseyi Kararı olarak kabul edilmiş ve şiddet eylemlerini durdurmaya çağrılan taraflardan Lübnan ile
Hizbullah’ın 12 Ağustos’ta; İsrail’in ise 13 Ağustos’ta kabul etmesiyle yürürlüğe girmiştir.
Hizbullah ve İsrail, ateşkes kararına uygun şekilde saldırılarını durdurmuştur. İsrail Hükümeti, uluslararası güç
bölgeye konuşlanana kadar, Güney Lübnan’daki askerlerini çekmeyeceğini ilan etmiştir. Ateşkesin ertesinde, Lübnan
Hükümeti askeri birliklerini ülkenin güneyine göndermeye başlamakla birlikte; Lübnan Ordusunun Hizbullah’ın
silahsızlandırılmasına yönelik herhangi bir faaliyette bulunmayacağına dair bir teminat vermiştir. Lübnan Ordusunun
Güneye konuşlanmasıyla birlikte İsrail, her ne kadar arada Bekaa’nın doğusunda bir köye saldırı düzenlemiş olsa
da işgal ettiği bölgelerden geri çekilmiştir. Lübnan, saldırıya büyük tepki göstererek İsrail’i ateşkesi ihlal etmekle
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suçlamıştır. Ancak İsrail bu saldırının, Suriye ve İran’dan Hizbullah’a sağlanan silahların taşınmasının engellenmesi
için gerçekleştirildiğini iddia etmiştir (Saad-Ghorayeb, 2006).
Lübnan Ordusunun ve UNIFIL II Birliklerinin Güney Lübnan’a yerleşmesiyle eşanlı olarak İsrail’in işgalindeki
bölgelerden çekilmesi, Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve Lübnan hükümetinin Lübnan’ın tamamında kontrol
sağlamasıyla, Litani Nehrinin güneyinde Hizbullah dâhil olmak üzere hiçbir para-militer nitelikli gücün
bulunmamasını öngören 1701 sayılı karar, Lübnan’da görevli olan UNIFIL Barış Gücünün mevcudunun 15.000
kişiye çıkarılarak görev alanın genişletilmesini de içermektedir. Bu sebeple başta Fransa, İtalya, Türkiye, Malezya,
Bangladeş ve İspanya olmak üzere birçok devletten Barış Gücüne asker göndermeleri istenmiştir (S/RES/1701,
2006). Tüm üyelerin onayıyla çıkarılan 1701 sayılı kararın metni, bu bağlamda, kabaca İsrail’i hedef alan işgal
ettiği bölgelerden çıkması ve ülkesinde tutuklu bulunan Hizbullah yandaşı mahkûmların durumlarının ivedilikle
açıklığa kavuşturulmasına yönelik ibarelerin yanında; Güney Lübnan’ın silahsızlandırılmasına yönelik yaklaşımı
ile Hizbullah ve dolayısıyla Suriye ve İran’a yönelik mesajlar da vermektedir. Ancak kararın uygulama (operative)
bölümlerinde ve giriş kısmında Hizbullah’ın silahsızlandırılmasının altı çizilmektedir (The Daily Star, 5 January
2007). Netice itibariyle Lübnan, SSCB ve ABD arasında vekaleten savaş (proxy war) için bir uzam sağlamak yerine
Soğuk Savaş ertesinde İran ile İsrail arasında vekaleten çatışma (proxy conflict) bölgesine dönüşmüştür.
Son olarak1701 sayılı kararın metni, bahsi geçen krizi, uluslararası toplumun farklı üyeleri tarafından kendi dünya
görüşlerini oluşturan kimliklerine uygun olarak anlamlandırmıştır. Dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın
tarafları uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırdığı raporunda, İsrail’in Kana Katliamı ile uluslararası hukuku
ve uluslararası insan haklarını çiğnediğine yönelik bir vurgu söz konusudur (Radikal, 9 Ağustos 2006). Ateşkesin
bir çözüm olmadığını savunan ABD; İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu yineleyerek, krizin sorumluluğu
hususunda Hizbullah’ı destekleyen İran ve Suriye’yi işaret eden göndermede bulunmuştur (Reynolds, 10 Mayıs
2007). Kriz sürecinde AB Dönem Başkanlığını yürüten Finlandiya, orantısız güç kullanımından ötürü İsrail’i kınayan
açıklamasında, İsrail’in Lübnan’a uyguladığı ablukanın kabul edilemez olduğunu ifade etmiştir. Ancak AB üyelerinin
bir bölümünün verdiği demeçlerde, İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu vurgulayarak, İsrail’in Lübnan’a
yaptığı saldırıların haklı olduğuna dair göndermelerde bulunmuştur (Reynolds, 10 Mayıs 2007). Venezüella Devlet
Başkanı Hugo Chavez, İsrail’in Lübnan ve Filistin’deki saldırılarını protesto etmek için İsrail’deki büyükelçisini geri
çağırmıştır (Reyonds, 6 Eylül 2006). İsrail’in orantısız güç kullandığına dikkat çeken Türkiye’de de 5 Eylül 2006’da
UNIFIL II’ye katılmak üzere Türk askeri birliğinin Lübnan’a gönderilmesine yönelik Başbakanlık tezkeresi TBMM
Genel Kurulu’nda 192 ret oyuna karşı 344 evet oyuyla kabul edilmiştir (TBMM, Tutanak).

Sonuç
Lübnan, manda yönetiminden çıktıktan sonra, büyük ölçüde topraklarına yerleşen Filistinli militanlardan kaynaklanan
ve çok dinli ve çok mezhepli yapısının da müsait olması nedeniyle, uzun yıllar süren iç savaş deneyimi esnasında
topraklarının bir bölümünün İsrail tarafından işgalini engelleyememiştir. Topraklarına konuşlanan Suriye askerlerinin
geri çekilmemesi nedeniyle kendi topraklarında egemenlik sağlayamamıştır. Lübnan, İsrail tarafından bir üs olarak
kullanılmış, iç savaş sırasında FKÖ’nün buradaki etkinliği İsrail’le çatışmalara yol açmış ve bu dönemde İsrail
1978 ve 1982’de Lübnan’ı işgal etmiştir. Güney Lübnan İsrail’in burada oluşturduğu güvenlik kuşağı ve 2000’de
çekilmesine kadar İsrail’in askerleri ve İsrail tarafından kurulan, eğitilen ve Lübnanlılardan oluşan Güney Lübnan
Ordusu tarafından kontrol edilmiştir.
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Lübnan’daki varlığıyla bölgede aktif bir politika izlemeyi hedefleyen Suriye, Soğuk Savaş sırasında SSCB’yle ittifakı
sayesinde, İsrail’i kısmen bölgede daha az etkili bir pozisyonda tutmayı amaçlamıştır. Devrimden sonra bölgedeki
güç mücadelelerinin etkileri, diğer ülkedeki Şiileri kışkırtmaya ve İsrail’i haritadan silmeye yönelik amaçlarını
gizli ve açık politikalarla sürdüren İran’ın da etkisiyle Lübnan içinde farklı araçlarla sürdürülmüştür. Soğuk savaş
jargonunda dehşet dengesi, vekâleten savaşlara (proxy wars) Orta Doğu’dan örnek bulunamasa da ve ABD ve
SSCB’nin sıcak çatışmalarda karşı karşıya gelmelerinin önü kesilse de bu iki ülkenin İsrail ve Suriye’nin Lübnan
toprakları üzerindeki rekabeti desteklemesiyle başka bir boyuta taşınmıştır.
Doğu Batı mücadelesinin sona erdiği Soğuk Savaş sonrası süreçte, artık SSCB tarafından dengelenemeyen sınırsız
ABD gücü, Orta Doğu’da Irak işgaliyle kendisini göstermiştir. İsrail’in Lübnan işgali hususunda ABD vetosu
yüzünden BM Güvenlik Konseyinde ateşkes kararı hızlı şekilde alınamamış bu da BM Güvenlik Konseyi’nin
reform ihtiyacını göz önüne sermiştir. Diğer yandan, İsrail’in bölgedeki yenilmezlik mitine bağlı olarak Hizbullah
saldırıları, İsrail açısından bölgede prestij kaybına yol açmıştır. Diğer taraftan Hizbullah ve İsrail’in karşılıklı güç
gösterileri, şiddet eşiğini yükseltmiştir.
Hizbullah, güçlü İsrail ordusuna karşı direnerek, yenilmeyerek ve yok olmayarak kendini savaşın galibi olarak ilan
etmiş ve Lübnan’da ve genel olarak bölgede popülerliğini arttırmıştır. Ancak Arap ve Şiiler arasındaki bu genel
kanının aksine, Lübnan’ın diğer kesimlerinde, ülkeyi bir kere daha böyle bir felakete sürüklediği için Hizbullah
aleyhine bir kamuoyu oluşturmuştur. Neticede, Arap Baharı öncesinde Lübnan’da savaştan önce başlayan ve devam
eden; bir tarafta, İran-Suriye-Hizbullah-Hamas ekseni ile karşı tarafta; batı yanlısı Ürdün-Suudi Arabistan-Mısır gibi
ülkelerin başını çektiği bir kutuplaşma söz konusu olmuştur. Buna paralel olarak, Irak özelinde gelişip tüm bölgede
yaygınlaşan bir Şii-Sünni gerginliği başlamıştır. Nihai olarak Soğuk Savaş döneminde, Suriye ve İsrail’in Lübnan
topraklarında karşı karşıya gelerek deneyimlediği bir tür vekâleten savaş (proxy war); Soğuk Savaş sonrası dönemde,
İran ve İsrail arasında bölgedeki erken vekâleten çatışma (proxy conflict) örneklerinden birisini oluşturmuştur.
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INTERNATIONAL EFFORT TO THE NONPROLIFERATION OF THE BLACK SEA REGION
Mimoza Tielidze1

Abstract
This paper explores what the international society do with their programs and initiatives to counter nuclear
trafficking in the black sea region, which has been well used as a way of making money by illegal trade of nuclear
and other radioactive material since the 90ies by some organized criminal groups.
Mentioned topic is actually, because it creates potential threat to international security. My research question during
the study is: how active is international effort toward the nuclear security in the region? Which will be shown by
discussing the outcomes of several nuclear smuggling countering projects in the post-soviet countries run by the
United States and Sweden. My aim is to prove that nuclear safety of the region has been improved based on the
decreased number of nuclear smuggling cases and high number of the material-seized occasions. What is more
emphasized, international cooperation is becoming more and more active and vigilant to the process.
Keywords: Nuclear non-proliferation, the Black Sea region, Weapons of Mass Destruction, nuclear smuggling.

Introduction
Spreading of Weapons of Mass Destruction is perceived as one of the most crucial issues of the international agenda.
I can say that it is a “political headache”, especially for the Black Sea states. Its importance has been revealed since
the collapse of the USSR, as nuclear trafficking was increased. Unstable governance and unresolved ethnic and
territorial conflicts were one of the main factors (with Black Sea region’s strategic location) which have contributed
to illegal trafficking here, which spread out to Central and Eastern Europe. Organized criminal groups are using
ex-soviet space as a polygon in “nuclear games” and try to sell material for WMDs to get very big amount of money.
The Black Sea coasts are most successfully used in this illicit trade of radioactive sources, like Odessa (Ukraine)
and Batumi (Georgia), because it is easier to transit the material by sea than by land.
Nonproliferation scholars have recognized the key role that former Soviet Union states play in illicit nuclear
trafficking networks, particularly those with developing security structures and frozen domestic conflict zones
such as Moldova, Georgia and Ukraine.

Nuclear security of the Black Sea region
Until we look at the facts about nuclear trafficking incidents in the Black Sea, firstly we should look at general
nuclear security of the region.
1 (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University), mimozatielidze062@gmail.com
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Table 1 – possessing of WMDs in the former Soviet states
Biological

Chemical

Nuclear

Georgia

No

No

No

Turkey

No

No

Yes, NATO TNWs

Russia

Suspected of being
involved in dual-use
research activities

Yes. Destruction of the stockpile is
ongoing (86% is destroyed), deadline
to complete its destruction efforts was
extended to 2020.

Yes - strategic and
tactical nuclear weapons.

Ukraine

No

No

No

Moldova

No

No

No

Romania

No

Suspected of having kept secret a sarin gas
program

No

Bulgaria

No

Suspected of hosting a stockpile of exSoviet chemical weapons

No

WMD = Weapons of Mass Destruction (chemical, biological, radiological and nuclear weapons). Sources: http://
www.khas.edu.tr & Nuclear Threat Initiative; 2 https://www.nti.org 3
First nuclear smuggling incidents take place in Romania, Ukraine and Bulgaria in the start of the 1990s. After,
we have such cases in Turkey in 1993 and soon Turkey is followed in similar activities by Moldova and South
Caucasus countries, like Armenia and Georgia.
Since 1991, the IAEA (International Atomic Energy Agency) has collected more than 3000 state-confirmed nuclear
incidents in its trafficking database (ITDB). About 21% of these incidents (630+) were recorded in the Black Sea
states between 1991 and 2012. Nearly half of them in Russia (298) (Zaitseva and Steinhauer, 2014).
Figure 2. Recorded nuclear incidents in the Black Sea region (1991-2012) by the IAEA4

2 BST. Neighborhood policy paper: ”Weapons of mass destruction: a persisting security challenge to the black sea region”. P.4. http://
www.khas.edu.tr/cms/abaum/dosyalar/files/black_sea_16(1).pdf
3 https://www.nti.org/learn/countries/georgia/
4 Source: Nuclear trafficking issues in the Black Sea region. Ludmila Zaytseva & Friedrich Steinhauer. 2014. P.9. https://www.files.
ethz.ch/isn/187240/April_2014_39.pdf
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5 of the most recent trafficking accidents involved HEU (Highly enriched uranium), for example, we had such
occasions in 1999, on the Bulgaria-Romanian border. Georgia is not an exception as well, so similar cases here
are confirmed in the 2003, 2006 and 2010 years and 5th one was in Moldova in 2011. As French investigations
showed, there were links about trafficking between those black sea countries. Those interlinked nuclear accidents
raised concern in international society about nuclear security situation of the region (Zaitseva & Steinhauer, 2014).

International effort to combat nuclear traﬃcking
since the break of the USSR, The international society has worked tirelessly to locate and secure loose soviet legacy
stockpiles of radiological and nuclear materials.
There are several international programmes and projects on nuclear security and countering smuggliing in the
black sea region. These programs are run in order to make post-soviet environment much more protected and
nuclear free, to strengthen controling the borders of the Black Sea region by trainings/workshops and equipment
delivered to national bodies and responsible people. Thinking about how to make the Black Sea neighbourhood
secure by specific measures in fact started in the 2000s.
These programs are organized and implemented and by international actors such as: IAEA - international atomic
energy agency,

the United States (Cooperative Threat Reduction-CTR, Global Threat Reduction Initiative-GTRI, and the Global
Initiative to Combat Nuclear Terrorism-GICNT),

Sweden, the United Kingdom, the United Nations (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) and so on.

1. The EXBS Program
The Export Control and Related Border Security (EXBS) Program is a program run by the U.S department of
state (Bureau of International security and Nonproliferation), which is trying to deterrence the proliferation of
WMDs in the area, where nuclear items are transited or moreover, where such items are produced or supplied.
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This is done by developing and improving strategic trade and related border control systems of those countries.
The EXBS program detects and interdicts illicit transfers at the border. There are used technical contribution such
as trainings for border control personnel and detection appliances in this process.
The program actively covers eastern Europe, central Asia and middle east (60+ countries), It includes Black Sea
area, of course. From The program budget, 1$ million is specified for Ukraine, training and sharing best practices
expertise to Ukrainian border security, equipment.
Since 2006, the EXBS Program has spent more than $18 million “to develop Georgia’s capacity to regulate trade
and transfer of dual-use goods, equipment, and technologies that can be diverted to illicit weapons programs, and
to establish related border enforcement measures.
Figure3. EXBS Program success stories5

2. Sweden’s cooperation
Since the collapse of USSR Sweden has been engaged in international cooperation to ensure that radioactive and
nuclear materials and facilities are kept safe and secure and to remove vulnerable radioactive sources from circulation.
From Sweden we have The Swedish radiation safety authority (SSM), which runs many projects (SSM). Sweden
also runs the multilateral nuclear environmental programme in the Russian federation (MNEPR Agreement).
After the annexation of Crimea, Sweden and Norway started cooperation with Ukraine in the fields of nuclear
security and safety.
Sweden’s cooperation partners are Russia, Ukraine, Georgia, Belarus and Moldova. SSM implements projects and
activities based on the Swedish Government’s instructions and budget allocation.
Partners and donors - Poland, Germany, Italy, the United States, Finland, Norway, the UK.

5 Source: US Department of State. Diplomacy in action. The EXBS program. https://www.state.gov/t/isn/ecc/c27911.htm
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Figure 4. SSM working areal6

Results:
To work to reduce illicit trafficking of nuclear and radioactive materials in the Black Sea region; strengthening
border controls and detection work; test and develop national preparedness systems.
Figure 5. A 2016 exercise in Batumi, Georgia (detection of radioactive materials)7

6 Nuclear Security, Safety and Non-Proliferation: Sweden’s International Cooperation in 2016. P.5. https://www.
stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/94e8dc7ae6b746cd883ec75429eda30b/nuclear-security-safety-and-nonproliferation-swedens-international-cooperation-in-2017.pdf
7 Nuclear Security, Safety and Non-Proliferation: Sweden’s International Cooperation in 2016. P.6. https://www.
stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/94e8dc7ae6b746cd883ec75429eda30b/nuclear-security-safety-and-nonproliferation-swedens-international-cooperation-in-2017.pdf
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Also, SSM supports establishment of national waste storage cities and repositories for radioactive and nuclear
materials under government control. In 2015-2016, SSM provided assistance to Georgia and Moldova in waste
management. In 2016, SSM collected 350 radioactive sources originating from the Soviet era.
2016 - International forum for regional stability in Tbilisi, Georgia- dialogue between governments and civil
workers on nuclear security issues.
Nuclear security education (non-proliferation studies) at universities- in Odessa, Ukraine –opening the Odessa
Center for Non-Proliferation at Odessa National University in 2015; summer school programs in Georgia for
university teachers in 2016.
Management of nuclear legacy waste in the Russian Federation. (2016)- transportation of radioactive materials
from Andreeva Bay.
Safety improvements at Russian nuclear power plants which are close to Sweden since 2004- cooperation with
Russian personnel - better capacity at the plants for identifying anomalies and safety risks at an early stage.
Reactor safety and security at Ukrainian nuclear power plants. Collaboration with responsible structures, working
that NPPs can be assessed in accordance with international guidelines. Result- increased safety and security when
operating NPPs. For Instance, modernization of Khmelnitsky NPP protection system to meet international standards.
Radiation protection and emergency preparedness –mainly directed at actions in Russia and Moldova. Result in
Moldova - improved national structure for emergency preparedness and response. In Russia - broader network of
contacts and shared viewpoints between emergency response organizations in Sweden, the other Nordic countries
and Russia.
Strengthening national Control over radiation sources in Ukraine, which has reduced the risks posed to people
and the environment by nuclear radiation.
With the help of SSM, the National Agency for Regulation of Nuclear and Radiological Activities (NARNRA)
has regained control over more than 3,500 radioactive sources from abandoned industrial sites in Moldova.

The Nunn–Lugar Cooperative Threat Reduction program
The Nunn-Lugar Cooperative Threat Reduction (CTR) Program established in 1991 by the United States within
the Defense Threat Reduction Agency (DTRA), which seeks to keep safe and remove WMDs in former Soviet space
(Belarus, Ukraine, Georgia, Azerbaijan, Russia and Central Asia). Those countries are given technical competence
and financial aid to eliminate CBRN (nuclear, biological, and chemical, biological, radioactive, nuclear weapons)
reserves and supplies.
Moreover, CTR has expanded to enhance land and maritime border security in the former Soviet Union. 8
The program has some important outcomes, such as:
8 https://www.americansecurityproject.org/fact-sheet-the-nunn-lugar-cooperative-threat-reduction-program-securing-andsafeguarding-weapons-of-mass-destruction/
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In favor of the CTR, we have high number of decommissioned nuclear sources includingv 33 nuclear submarines
v 194 nuclear test tunnels
v 128 bombers
v 7,600+ strategic nuclear warheads
v About 3000 metric tons of Russian and Albanian chemical weapons agent

Also:
v We have security improvements in 24 nuclear weapons storage sites;
v More than 1/3 of Russian chemical weapons got security modernization;
v Dozens of monitoring stations are built;
v Thousands of CBRN experts are employed in high-tech jobs;
v Belarus and Ukraine become nuclear free. 9

Conclusion:
As a result, the programs are raising awareness about nuclear non-proliferation issues for the Black Sea state
representatives;
We have improved security systems and border control; also, waste management;
Many radioactive material has been taken out of former soviet states;
National personnel is more qualified and prepared in detecting and seizing WMD material;
Dozens of nuclear trafficking incidents have been prevented by regional security staff and facilities. Nuclear security
improves and the probability of nuclear theft decreases, trafficking cases has declined since the mid-1990s. For
instance, in Russia, According to the IAEA research results, the number of nuclear smuggling cases has been
reduced to 3 cases per year since the 1990s. 10

9 Source: https://armscontrolcenter.org/fact-sheet-the-nunn-lugar-cooperative-threat-reduction-program/
10 (10)
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Figure 6. WMD Incidents in Russia in 1992-2012 years according to IAEA11

In the process of fighting nuclear trafficking, we can guess that this battle does not only own to few countries, but
also, it requires much more urgent attention from international actors. we should raise awareness about nuclear
situation of our region and promote regional and international cooperation.
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THE DOMESTIC DYNAMICS OF THE ORANGE
REVOLUTION IN UKRAINE (1991-2004)1

Elif Şimşek-Özkan2

Abstract
To reveal contemporary problems within Ukraine, the dynamics of Orange Revolution, experienced 10 years earlier
than Maidan Demonstrations, are needed to be examined. The dynamics of transition is not merely related to be
identified as being Ukrainophiles or Russophiles, but also to overlooked sui generis dynamics of the early period of
post-Soviet era. The transition, that the post-Soviet States have experienced, is itself an open-ended process. This
paper argues that the domestic dynamics that led to the Orange Revolution in 2004 is the key period that must
be examined to better understand the current level of orientation of the Ukrainian people towards the NATO/
West and the Russian world.
Keywords: Ukraine, Orange Revolution, Post-Soviet Transition

Introduction
Produced from unpublished M.S. Thesis of Elif Şimşek titled “Post-Soviet Political Transformation in Ukraine (19912004), this paper tries to explore the domestic dynamics of Orange Revolution in Ukraine to reveal contemporary
problems within Ukrainian society. Only after Crimean annexation, raised so many questions about the future of
territorial unity of Ukraine. Since Crimean annexation in 2014, many scholars have been engaged in post-Soviet
Ukraine and its problems with Russia, yet a few of them have been focused upon enlightening the transition period
from beginning of post-Soviet transition to Orange Revolution in 2004. To reveal contemporary problems within
Ukraine, running the religious fault-line between Catholicism and Orthodoxy from west to east, this work tries
to highlight domestic dynamics of Orange Revolution experienced 10 years earlier than Maidan Demonstrations.
Demographically, the population of the Western part is called as Ukrainophiles identifying themselves as European,
and deeply interested in strengthening ties with Europe and its institutions namely the EU and the NATO. Most
of the population located in Eastern part, called as Russophiles, are the supporters of deepening their ties with
Russia, by underlying their special relationship with Russia especially highlighting “their historical and cultural
connections and common Slavic ancestors” (Şimşek, 2005, p. 2). The public opinion polls conducted in 2002,
demonstrated that only 9.4 percent of the Ukrainian people, living in the Western part, expressed their belief in
strengthening relations with Russia, while those living in the Eastern parts supported closer relations with Russia
by 56 percent. (Paskov, 2002, p. 35). Yet the results of the public opinion poll conducted in 2016, demonstrated
that the support for a NATO membership was sharply raised from 18.9 percent in 2007 to 45.7 percent in 2015
in the Eastern Ukraine (FDI Imeni İl’ka Kuçeriva, 2016).
1 This work is produced from unpublished MS Thesis of Elif Şimşek titled “Post-Soviet Political Transformation in Ukraine (19912004)”, METU, Ankara, 2005.
2 (Erciyes University), elifsimsek@gmail.com
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Ukraine: A Historical Overview
Since after the dissolution of Union of Soviet Socialist Republic (USSR), Solchanyk (1996) has described the
country as “the historical non-existent borders of a historically non-existent state” (pp. 30-46), grounding it by
“a variety of reasons” including its portioning in between Poland, Tsarist Russia or the Ottoman Empire. Motly
(1993) has highlighted Ukraine’s central role in the future of Europe among which their list includes its “impressive
physical size, economic potential, and resource endowment.” (p.1). Once the breadbasket of the USSR, Ukraine,
with its high-quality human capital, have not only been the fifth largest population, but also the second biggest
European country in size (Şimşek, 2005, pp. 1-3). Rich in coal, iron and manganese deposits, there are remarkable
reserves of petroleum and natural gas in Ukraine, which is strategically located in energy transportation route
from Russia to the rest Europe.
Geographically a part of Central Europe, Ukraine occupies a space on the edge of a cultural boundary between
the East and the West; the Catholicism and the Orthodoxy, between the Latin and Cyrillic alphabet, and it is
the eastern limit of gothic architecture between Russia and the East European Countries (Motly, 1993, p.1). The
result of this invisible cultural fault line is the visible division of the space of Ukraine between Russophiles and
Ukrainophiles, not only by means of ethnicity and language, but also religion (Vsevolod, 2005), and thus identity.
Most of the population is adherents of Christianity with the major denominations; being the Ukrainian Orthodox
Church, the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church and the Roman Catholic Church. While Eastern part
is still in relation with Russian Orthodox Church, the population of Western Ukraine, especially most of the
Galicians, Transcarpathians and Chernivtsians are believers of the Greek Catholic, or the Uniate Church (Motly,
1993, pp.8-9). Moreover Motly (1993) highlights “it’s association with European security and stability, in terms
of either the EU or the NATO”, and its leading role within the Commonwealth of Independent States (CIS),
until its withdrawn soon after Crimean annexation (p. 1). Almost all scholars engaged in Ukrainian Studies pay
attention to its sui-generis relationship with Russia in terms of their historical and cultural interconnections and
common Slavic ancestors.
Descendants of the Eastern Slavic people lived around the Kiev, the Ukrainians influenced by the Byzantine
Empire in political and cultural senses in between their conversion to Orthodoxy soon after the Vladimir’s, the
leader of the Kievan Rus’ acceptation of Christianity from Constantinople in 988 and the demise of the Byzantium
Empire in 1453. During the Mongol yoke and even after the destruction of Kiev by the Mongols, the number
of the Christians kept on increasing, yet the Kievan Orthodox Patriarchate moved north to the space, located
in the present Russian territory (Hrushevs’kyi, 1998). After the Metropolitanate of Moscow claimed ecclesiastic
jurisdiction over Rus’ in its entirely, Tsarist Russia declared Russia’s will to be the Rome 3rd for being protector of
all Orthodoxy, two of which have been remained as the sticker/identity maker uniting Eastern Ukrainian people
since the very beginning of the Polish invasion (Şimşke, 2005, p. 14). After incursion of the Ottoman Empire
concluded by its controlling whole coastal Ukraine by 1520, the state formed by Ukrainian Cossacks,3 which
was to a significant degree self-ruling, although officially under Polish and later Russian Rule lasted only 20 years
before having portioned by Russia and Poland.
3 Military devastation and plague had wiped out much of the population of the Ukrainian steppe by the 15th century, when the region
became popular with runaway serfs and Orthodox refugees escaping moretightly controlled neighbouring domains. These people
came to be known as Kazaks (Cossacks), a Turkic word meaning outlaw, adventurer or freebooter.
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“The relations between Poland and a large section of the Ukrainian and Belarusian Orthodox Clergy that recognized
Papal Supremacy under the Union of Brest while retaining the traditional Orthodox liturgy and maintaining the
Eastern Rite”, worsened in 1596, the year of which the Uniate Church was born. (Hrushevs’kyi, ibid). The Uniate
Church has played a critical role in shaping the culture and therefore the identity of Galicia and Volhynia, which
are wholly separate from that of Orthodox Russians. The tendency of the Western Ukrainians to follow canonical,
liturgical and spiritual traditions of the Uniate Church, and that of the Eastern population to follow Moscow rites,
contributed to the regional differences between East and West. The Polish response to Uniate Church is to force
those believers to be in union with the Rome. Ukrainians, who were discontent with the pressure of the Polishes,
revolted against the Polish landlords and the state itself in 1648. Seeking for help either form Muslim Ottoman
Sultan or protection of the Russian Orthodox Tsar, Ukrainians signed the Pereyaslav treaty of 1654, guaranteeing
“Ukraine’s relatively independence and connecting it to Moscow by virtue of common monarch”, after which the
title of “Tsar Alexei changed from Tsar of All Rus’ to Tsar of All Great and Little Rus” (Kuzio, 2002). For Russian
side, “Pereyaslav” was purely re-unification of the lands of Rus’, into one state under the rule of one Monarch,”
with an indirectly meaning of Russian accusation of Ukrainian lands. However, Ukraine, seeking for a recognized
autonomy in alliance with Russia, Kuzio alleges that Russia considered it “a kind of union under the rule of one
monarch, but with separate administrative, judicial, educational, and military institutions, based upon equality
of two” (Kuzio, 2002).
Ukraine was divided into several parts during the 17th and 18th century, Ukraine was partitioned along the Dnieper
River: the left bank including Kiev on the Eastern Side emerged as the autonomous Hetmanate under Russian
protectorate, while the Right Bank on the western side accepted Ottoman Sultan’s superior in exchange for help
to liberate Ukraine from domination by Poland and Moscow (Hrushevs’kyi, 1998). Finally, Ukraine came under
the Moscow protectorate, when the Right Bank was taken over by Poles. The Uniate Church disappeared and the
Orthodox Kievan Metropolitanate transferred in 1686 from the Patriarchal Authority of Constantinople to that
of Moscow. While Ukraine almost incorporated in Russia in the first half or 18th century, the Ukrainian political,
religious and cultural life disappeared in the left bank, on the east side of Dnipro, for the sake of Russification,
(HFU, 2005) and Galicia, Bukovina and Carpathian Ukraine were incorporated into the Austro Hungarian
(Habsburg) Empire (Hrushevs’kyi, 1998). Both Tsarist Russia and Habsburg had been ready to suppress any attempts
by Ukrainian population to self-determination. Yet the renaissance of Ukrainian culture and political activities
emerged in western Ukraine under Austrian rule, in between 1783 and 1913, inspired by the raising nationalism
in Europe (Hrushevs’kyi, 1998). The Habsburg’s reforms of 1775 allowed for instructions in Ukrainian which
was supported and leading by church activates. However, Ukrainian replaced by Polish language in state schools
after 1790s small groups organized by Ukrainian clergy, protected language and national culture (Wilson, 2000,
pp. 72-88). Similarly, those nationalist groups protected Ukrainian tradition, language and religion during the
Soviet era in Western Ukraine. Russian version of the history organically links Ukraine to Russia, leaving a very
little room for a separate history for it, by defining Ukrainians as “Little Rus” and Belarus as “White Rus” and
by treating them differing from Russia, and Russians only in dialect spoken by each region’s inhabitants (Kohut,
1994, p. 125). On the contrary, the nationalist Ukrainians identify themselves more different than the Russians
does, so “they were able to create the Ukrainian literary language in the 19th century”, (HFU, ibid). resulted at
independent Ukrainian political entity in the western part of Ukraine at the beginning of the 20th century, however
the eastern part was under Russian rule, without any recognized autonomy (Wilson, 2000, pp. 109-118).
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Bolshevik Revolution and Ukraine SSR
After Bolshevik Revolution, Ukrainian nationalists formed a Central Rada (council), which declared Ukraine’s
independence by proclaiming Ukrainian People’s Republic, namely the Hetmanate which lasted only three years
in between 1917 and 1920 (Reshetar, 1952, p. vii). The Ukrainian Soviet Socialist Republic was formed under
the guidelines of the Leninist approach to the Union of Soviet Socialist Republic (USSR) on December 30, 1922
(HFU, 2005). After Lenin passed away, his successor Stalin replaced on going economy politics (NEP) with a
system of forced collectivization of agriculture, to the idea of which Ukrainians ideologically and politically opposed,
in favour of traditional farming (Hole, 1971, pp 734-740).
At the end, the result of the conflict between the Ukrainian people and the authorities were with 3.5 million people
starving to death in Ukraine between the famine years of 1932-1933 (HFU, 2005). Since 1934, the oppressive
policies of the authorities have accompanied by the ongoing political repression, millions of people have died or have
been sent to concentration camps during the mass repression of 1937-1938, which is later called as Great Purge.
By the end of the World War II, Western Ukraine have been incorporated to the union and dissident organizations
and illegal samizdat literature appeared in Ukraine three years before Stalin’s death (Brodsky, 2003, p. 115). In
accordance with de-Stalinization process, the restrictions on political activities were reduced to the level that
underground nationalist organizations were given a chance to be legalized during Khrushchev era.
Khrushchev adopted a specifically designed policy for the Slavic peoples of the union, allowing Ukrainians and
Russians from Ukraine to occupy prominent positions in the other thirteen non-Russian Republics of the Union.
For Khrushchev, “if the Russians were the elder brother of Soviet nationalities, the Ukrainians were to be the
junior elder brother” (Duncan, 1996, pp. 185-223). That is what Lieven (1999) explained, “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” in the period between 1955 and 1970 (pp. 41-42). Indeed, Khrushchev, on the occasion of
the 300th anniversary of the Pereyaslav treaty, transferred Crimea to the Ukrainian SSR from the Russian SFSR
in 1954, and appointed Shelest as the first Secretary of the Central Committee, who protected the nationally
minded intellectuals allowing a nationalistic intellectual movement development in Ukraine (Şimşek, 2005, p. 32).
The early years of the Brezhnev Era were filled with sentencing and arresting of the nationalists in Ukraine.
Ordinary Ukrainian did not see the USSR as their state completely as did most Russians and Belarussians did,
yet they did not see it as an alien state as did the Baltics and the Galician Ukrainians (Lieven, 1999, p. 41). The
dativization of the cadres to create national elite, went hand in hand with the appointment of the Russophiles
to the top positions in Ukrainian SSR. That is the reason why Khrushchev appointed Shelest was replaced by
Shcherbytsky who was more loyal to the all-Union government in 1972. Religious affiliations were not liberated
by neither Khrushchev nor Brezhnev, Ukrainian church kept on underground activities to protect Ukrainian
language and cultural heritance especially in the western parts, as it did when Western Ukraine was under Poland
domination in the past.
The secessionist demands in western Ukraine, especially in Transcarpathia including Galicia, had been always present
since the region’s incorporation with the rest of Ukraine, at the end of Work War II. However, it is not right to read
the secessionist demands as a movement started in the mid-1970s, as a result of the ongoing problems within the
union, it is true that the foundation of the Ukrainian Helsinki Group to monitor the authorities’ compliance with
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the Helsinki Accords and specifically to monitor human rights in Ukraine, which was active until 1981 in which
all members were jailed. Brezhnev was followed by Andropov in 1982, and Chernenco succeeded in 1984. When
Gorbachev come to power in 1985, after less than 1 years’ leadership of Chernenko the successor of Andropov,
he had to introduce perestroika and glasnost in order to deal with great political and economic challenges to the
unity of the Union. However the nationalist tendencies were popular with the Ukrainian nations, like elsewhere
in the union, specifically the Chernobyl Catastrophe and amnesty of political prisoners multiplied the national
sentiments in the Gorbachev Era: On April 26, 1986, a serious explosion at the Chernobyl nuclear power station
in Northern Ukraine, 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 (Marples, 2004).
Protesting Chernobyl Nuclear Disaster was the first time in the history of Ukrainian SSR that Shcherbytsky and
other leaders were publicly blamed for concealing information about the after-effects of the Chernobyl catastrophe
in November 1988 (Chirovsky, 1998, pp. 33-50). Nationalism re-visited, soon after the amnesty granted political
prisoners returned Ukraine in 1987 and 1988. Nationalists “re-found the Ukrainian Helsinki Union in 1988 that
aligned itself with the cultural intelligentsia which was followed by Rukh (People’s Movement for RestructuringPeople’s Movement of Ukraine) founded by Writer’s Union in Kiev in 1989” when the strikes burst out in the
Donbas region (Dobriansky, 1995, pp. 34-44). Soon after the Human Chain across Ukraine on January 22,
1990 delivered the message that the awakening of the civil consciousness in society, the Rukh movement, allying
with other civic groups in Ukraine, obtained one quarter of the seats in the new Supreme Soviet in March 1990
election (Szporluk, 2000, p. 300). With the weakening of the Soviet Union, both the number of the supporters
of the opposition movement and of the democratic politicians grew to the extend that the Parliament adopted
the Declaration of State Sovereignty of Ukraine on July 16, 1990 (Szporluk, 2000, p. 317).

Post-Soviet Ukraine
The presidential election were held in Ukraine simultaneously with a referendum on confirmation of “the Bill of
Independence Announcement of Ukraine” on December 1, 1991, one week earlier than the so called Belavezha
Accords, signatory parts of which were Ukraine, Belarus and Russia, announced “not only that the USSR was no
longer existed as a subject of international law but also the need for establishment of new body in USSR’s place
as a successor entity” (Şimşek, 2005, p. 40). Following Belavezha, leaders of 15 Soviet republics signed a protocol
on the formation of the CIS at the Alma-ata Meeting on December 21st (Kuzio, 2000a, pp. 5-32). Just before
the official announcement of dissolution of the USSR, Kravchuk had already been elected as the first president
of independent Ukraine with 61.6 percent of the total amount of the votes, while his nearest rival Vyacheslav
Chornovil, the official Rukh candidate, who had been able to get 23.3 percent of the votes (Wilson 1993, p. 1123). Results of the referendum on independence demonstrated that every oblast voted for yes; even the electorates
in Crimea voted 54 percent for Ukrainian independence (Duncan, 1996, pp. 199-200).
Obtaining a majority support from the population particularly in the Russophile populated Eastern and the
Southern Ukraine, Kravchuk, the first president of post-Soviet Ukraine in between early December 1991 and July
1994, allied himself with some of the national democrats, and Rukh under Chornovil, who stood in constructive
opposition during his presidency (Şimşek, 2005, p. 56). Kravchuk promoted a centrist path of consensus politics
that paid more attention to the stability than reform, therefore adopted economic and political policies that might
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not disturb those of his allies among the former Soviet elite who joined the National Communist Camp only
conservative prime ministers were appointed to head the cabinet of ministers (Kuzio, 2000a, pp. 5-12).
During his term of office, Khravchuk was challenged by both the unsolved problems which “remained after the
dissolution of the USSR, namely the division of the military ports, dependence on energy and the structure of
the mode of production that made all former members dependent to the union” and “new problems such as the
establishment of a successor structure, arranging the relations among the post-Soviet states, and its new relations
with Russia” (Şimşek, 2005, p. 42). During his term of office, Kravchuk “could not implement a well-designed
reform pocket that could improve the economic situation in Ukraine” in addition to the structural and Russia
specific problems (Şimşek, 2005, pp. 42-43). Moreover, Kravchuk could not convince different groups within the
Rada, no matter introduced numerous different constitutional drafts (Kuzio, 2000a, pp. 5-32). As a result of the
first of the several political crises, Leonid Kuchma was “appointed to replace the Prime Minister Fokin, government
of whom was resigned, having been heavily defeated in a vote of no confidence of Rada” (Kuzio, 2000a, p. 7).
Rada approved new prime minister Kuchma’s third resignation in four month’s period in protest to a continued
parliamentary opposition soon after the increasing economic problems forced the cabinet declare a state of
emergency in Ukraine owing to the critical economic situation that the inflation rate increased to nearly 9000
percent, Kravchuk called for early election be held on 27 March 1994 (Kuzio, 2000a, pp. 5-32). As a result of
the election “the votes of the Communists were arose, not because of ideology or ethnicity, but because of lack
of confidence to the future of the reforms in elsewhere in Ukraine even in Crimea”. Presidential election of 1994
was off the mark by not repeating the conventional wisdom of dividing Ukraine politically between Eastern and
Western Ukraine, that the country was divided into four distinct zones: Western, Central, Eastern, and Southern
Ukraine, based on the voting pattern (Şimşek, 2005, p.45). Of these regions, the West voted heavily for Kravchuk,
the votes from centre represented the most balanced distribution of the votes between Kravchuk and Kuchma,
and the East and South primarily supported Kuchma (Mihalisko, 1993)
However, Kuchma “stressed that the Ukraine would continue strong ties with Russia and CIS during his election
campaign”, it was soon understood that “it was impossible to sustain the reforms without foreign investment and
support, that force Ukraine to turn West for many advantages including financial aid which Russia”, however
changed its foreign policy under Eurasianism in the same year, cannot afford due to the economic crisis of 1994
(Şimşek, 2005, p. 59). Therefore, he announced a reform program of integrating Ukraine into the world economy,
by transition to the market economy, and stabilizing Ukraine’s monetary and financial systems in October 1994
with a hope for either the US or Western European assistance to facilitate reforms only on his seventh month in
the office (Şimşek, 2005, pp. 59-60). Poland and Hungary’s support for Ukraine’s role in the evolving European
Security System, signalled that the Central Europeans would try to assist Ukraine in its re-joining Europe. Therefore,
Kuchma called for a third way, searching for a balance between Russia and the West which he called Ukrainian third
way as “multi vectorism policy” in 1996 and formulated as cooperation with Eurasia and integration with Europe.
As soon as both “the constitutional draft and the fundamentals of national security were passed by the parliament
in 1996”, Kuchma was able to “sign an agreement with Russia on the division of the Soviet Black Sea Fleet on
28 May 1997” and finally “the Treaty of Friendship, Co-operation and Partnership with which Russia recognised
the sovereignty of Ukraine for the first time” (Wilson, 2000, pp. 199-200). Here Kubicek (1999) stresses that
three prime ministers were removed from the office due to their lack of implementation of reform programme in
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the first three years’ period of Kuchma’s presidency, when some of the first term policies pleased the nationalists,
the more conservative parts of the parliament and the nationalist parties remained the main opponent (p. 29-30).
On the eve of the presidential election of 1999, society, stressed by the high levels of corruption rates, was divided
by the pessimistic and the optimistic to the future of the state (Wilson, 2000,m p. 199-200) Rada was divided by
the pro-Kuchma oligarchic centrist fractions backing the “Ukrainian Third Way” and the anti-Kuchma fractions
supporting a transparent, pro-Western reform-minded politics (Kuzio, 2002a). Şimşek (2005) points out that
“different from the 1994 election, the Ukrainian-Russian relations played a less important role” during the campaigns
of the election of 1999 (p. 65-66), instead, Kuzio (2002a) demonstrates that “the EU membership played a key
role on the eve of the election. Moreover, seven out of thirteen candidates backed the Ukraine’s “vague defined
multi-vector foreign policy” orientation.
Kuchma was able to be elected only in the second round which he contested with Communist candidate Petro
Symonenko (Results of the 1999 Presidential Elections in Ukraine, 2003). The results of the election had pointed
to an urban-rural divide in Ukraine with Communist leader Symonenko supported from rural central Ukraine
whereas the willingness to accelerate the political transformation was more obvious in the urban areas. Kuchma
took the advantage of his appointing Viktor Yushchenko, a pro-Westernizer figure to prime ministry, after a short
period reappointment of Pustovoitenko, the former prime minister on the eve of the election of 1999 (Wilson,
1999, p. 199) As the 1998 economic crisis in Russia influenced Ukraine’s economy dramatically, Yushchenko’s prime
ministry was an intendent choice reflecting the reformist vision of the government, searching for that international
institutions could grant Ukraine structural and financial aid. However the leftist majority within the Rada was
unpleased with Yushchenko’s re-appointment to the prime ministry after the second round held on November
14, 1999, he and Deputy Prime Minister Yulia Tymoshenko were able to implement their reform pocket, (Kuzio,
2002a) in accordance with which Kuchma signed three decrees aimed at reducing and streamlining the Cabinet
of Ministers on December 14, 1999 (Kuzio, 2000b). However, the IMF and World Bank praised Yushchenko’s
success on implementing the reform programme; Şimşek (2005) indicates that the financial and structural aid
from international financial institutions were suspended” (p. 70)
However, Kuchma was able to solve the two problems left behind by Kravchuk, namely introduction of the
Ukrainian Constitution in 1996 and signing a treaty with Russian Federation, the new problems of transition
reinforced by the Referendum Crisis of 2000, followed by KuchmaGate: The conflict between Rada and the
government complicated with a six questions referendum held on 16 April 2000 on redistribution of power between
the Rada and the President in favour of latter to whom giving a control over the first by “extending powers which
resulted at approximately 80 percent support” for a “greater executive power and a reduction in parliamentary
influence” (Kuzio, 2000c) Kuchma could not implement the results of the April 2000 referendum, which would
turn Ukraine into a presidential republic by giving Kuchma unlimited powers. Nevertheless, Kuchma even could
not attempt to get the referendum results into force spontaneously or by a decree, as not for being criticised, but
for a political crisis KuchmaGate broke out. When it was revealed that a recording of conversations conducted
among Kuchma, head of the presidential administration and Internal Affairs Minister, Kuchma was alleged to
be involved in the assassination of the editor of Ukrayinska Pravda, Heorhiy Gongadze (Kuzio, 2001a). Indeed
the tape records contained other discussions of many illegal acts, including undeclared sales of weapons abroad,
reducing powers to parliament, as well as persecution of independent journalists (Kuzio, 2001b) “Ukraine’s centreleft and centre-right allied against the oligarchic centre for the first time in Ukraine’s political history”, though the
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Communists remained ambivalent about joining the anti-Kuchma camp, and demonstrations started in December
2000 (Kuzio, 2001a). Coupled with the decline in the number of the independent media organs which evoked an
authoritarian period, opposition against Kuchma, supported by more people including students started a protest
via internet. After passing “a no confidence motion in the government” on April 30, 2001, Viktor Yushchenko,
who had refrained from participating in the opposition movement headed by Tymoshenko, was dismissed from
the office (Kuzipo, 2001c). Şimşek (2005) highlights that it was the first time that four-opposition groups, leaded
by Tymoshenko, Yushchenko, the youth activists and Socialists organised a mass mobilisation despite Kuchma’s
pressure (p. 72). Most of the political and civil opponents united for the Ukraine “without Kuchma movement”.
Soon, the pro-Kuchma party started to organise “Ukraine with Kuchma” meetings (Kuzio, 2000b). Nevertheless,
the number of participants of the latter lagged the former.
After the parliamentary election of 2002, Kuchma surprised by his proposal to limit presidential powers in favour
of the prime minister that he vetoed all five of the counterparts presented before. Yet Kuchma and
Viktor Yanukovych appointed to the prime ministry took strict measurements against the opposition activists
such as arresting university students and jamming media organs such as Radio Free Europe which broadcast some
parts extracted from the tapes (Kuzio, 2001b). International Organisations such as the Council of Europe and
the European Union, and many international non-governmental organisations (NGOs) condemned that Kuchma
stressed that this jamming was their internal affair (Kuzio, 2001b).

Orange Revolution
The Communist Party and the Socialist Party were the first opponents of Kuchma from 1993 to 2001, then
Tymoshenko, the leader of the National Salvation Front, participated in the opposition bloc, yet Yushchenko’s party
Our Ukraine’s shift to oppose Kuchma, changed the “colour” of the opposition and the distribution of the seats
of the opponents in the parliament. Our Ukraine gained half of them in the March 2002 parliamentary election,
marking the first time that the Communist Party lost its leading position (Şimşek, 2005, p. 85).
On the eve of the presidential election of 2004, Prime Minister Yanukovych was proposed for candidacy to be elected
president as Kuchma’s successor in April 2004, since Kuchma found no support from the parliament dominated
by the Yushchenko-Tymoshenko front (Şimşek, 2005, pp. 86-87). That is why Şimşek (2005) concludes that the
election of 2004 was not a “purely presidential election,” yet it was the litmus test of either the end of Kuchma’s
second term in office or Kuchma’s de facto third term in the presidency (pp. 86-89). For Şimşek (2005), there
were “two main rival camps representing two political cultures: The pro-Yushchenko camp of European versus
pro-Yanukovych camp of Eurasian culture”, there, however there are three candidates of four major opposition
groups “Yushchenko, Symonenko, and Moroz”, run for the election (pp. 86-89).
While Yushchenko focused on domestic issues, with his support for the EU and the NATO membership,
Yanukovych took an anti-NATO position in coherence with his pro-Russian election campaign, during which
he did not fail to declare NATO membership as one of the governmental objectives in 2002. “Projecting the EU
membership goal as unrealistic and only to be pursued as an afterthought to Ukraine’s deep integration with the
CIS,” Yanukovych promised “upgrading Russian to an official language”, as Kuchma did in the 1994 campaign.
Nevertheless, Yanukovych’s Eurasian political culture was criticised for being only a way to find a home in the CIS,
which was not a matter in question in Kuchma’s both election campaigns. Finally, Kuchma was the driving force
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that led people not to vote for Yanukovych, since Yanukovych’s candidacy was perceived as “Kuchma’s Unfinished
Business” (Kuzio, 2005, pp. 10-20).
The first round of Ukraine’s presidential election held on October 31, was followed by the run off between
Yanukovych and Yushchenko on November 21, 2004. According to the results of the second round, Yanukovych
won 49 percent of the total votes casted, while Yushchenko succeeded to attract 46.71 percent of them (Infoukes,
2005). Yet it was calculated that 2.8 million votes had been falsified in Yanukovych’s favour in the second round
(Kuzio, 2004), which Putin congratulated Yanukovych on his victory, two days before the Central Election
Commission announced the results on November 24 (Haran, Pavlenko, 2003).
A great reactionary mass mobilisation against the government organised that the participants of which were wearing
an orange ribbon or a flag, the symbol of solidarity with Yushchenko’s movement in Ukraine (Şimşek, 2014, p.
171) Sometimes called the Chestnut Revolution because of the chestnut trees in Kiev, The Orange Revolution
took its name because of “orange,” which was the symbol of this uprising. (Şimşek, 2005, p. 92). Most of the
television programmes and the media reports were opponent to Yushchenko in the period between the beginning
of the election campaigns and the release of the results of the first round of the presidential election in Ukraine
to the extent that his poisoning even did not find a place in the national media (Kuzio, 2004).
Protests began on the first day after the second round of election. Beginning on November 22, 2004, the
demonstrators participated in massive protests in cities across Ukraine. In an effort to resolve the problem,
Yushchenko started negotiations with Kuchma, which broke down on November 24, 2004. (Kuzio, 2005, pp.
10-20) Yushchenko urged his supporters to begin the “the Orange Revolution” of general strikes and sit-ins with
the intent of crippling the government and forcing them to concede defeat. On the opposite side, blue-clad
miners rallied in support of Yanukovych in Kiev started counter-demonstrations. However, the pro-Yanukovych
demonstrators were far outnumbered by protesters from Kiev and those arriving from all regions of Ukraine to
protest the electoral fraud. By many estimates, on some days the demonstrators drew over one million people to
the streets (Şimşek, 2005, p. 94). For Yanukovych’s supporters, the west and the western NGOs played the key
role in the outbreak of the Orange Revolution, whereas Yushchenko’s supporters believed that among others, the
protestors, candidates and their supporters, Ukrainian intelligentsia, and nomenclature played the key role during
the Orange Revolution (Şimşek, 2005, p. 95).
Finally a parliamentary vote and a ruling by the Supreme Court denounced round two and refusing to legitimize
it, the Supreme Court ruled that the re-run of the November 21 run off would be held on December 26. After
the round three, the Rada announced that Yushchenko gained 0.15 percent more votes than Yanukovych had.
Yushchenko increased his support in other parts of eastern and southern Ukraine during the repeat of round two
(Şimşek, 2005, pp. 95-97).
After the third round of the election, Yushchenko, inaugurating to the post in the late January 2004, appointed
Tymoshenko to the post of prime ministry (Şimşek, 2005, pp. 95-97). Constitutional change with a meaning of
increasing the powers of the prime minister at the expense of the presidency was the first performance of the new
elected president and reform minded ministers. Yet the government lost its support in a short period, for several
reasons, including not arresting those involved in suspicious death of Gongadze (The Guardian, 2005). Crouch
(2005) notes whether the results of the 2004 presidential election were considered victory of the reformist party
of the Ukrainian political scene, or not, it was difficult to insist on the fact that a transition country successfully
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completed transition. In addition to transition performance, the public support dramatically decreased to 37
per cent in August, while it was 52 in April 2005 (Ogan, 2005). In the same line Yushchenko described the
situation in an interview with the BBC on October 16, 2005, by portraying the government “failing as a team”
and therefore “he was forced to take action when the country’s economy stopped growing” (Parfitt, 2005). Thus,
it is not wrong to say that the political developments after the Orange Revolution were no more than a political
struggle within a coalition.

Conclusion: Dynamics of Orange Revolution and Beyond
The opposition block including civil and political organisations as well as the protestors, embodied its structure in
2002, with Yushchenko and Our Ukraine’s support to the demonstrations. Tymoshenko and Yushchenko achieved
not only to unite the opposition bloc together, but also enlarge scope of the movement to the population. The
second dynamic of the opposition was a civil initiative ZNAYU (I know). After its foundation by university students,
ZNAYU achieved to gain almost one hundred NGOs support. During the election, volunteers of ZNAYU instructed
voters in many oblasts, while organising seminars on voting behaviour and consciousness. The second civil actor
PORA! (it is time) was a student initiative, founded by a few students, reached up to 30,000 participants, before
the demonstration. PORA! organised the street activists including the camp arena in Kiev.
For Kuchma’s supporters, the demonstrations were not revolution but social metamorphoses. They argue that
Ukraine was democratic state only in formality. The government was dominated by the oligarchs among which
the dispute on privatisation started (Başyurt, 2005). In fact, Yanukovych’s party Regions of Ukraine, the Socialist
Party, the Communist Party and most of the Russian population believed that the Orange Revolution was built
on a pattern that was first developed in the ousting of Slobodan Milosevic in Serbia and continued with the
Rose Revolution in Georgia (Başyurt, 2005). For those, there were so many peculiarities of coloured revolutions
which were alleged to be unique result of grassroot campaigning and coalition building among the opposition.
Firstly, extensive work was done by student activists in each of these social movements. The NGOs and student
organizations played a very important role in organizing creative non-violent resistance. Aiming democracy,
liberalism, and national independence, participants protested the authoritarianism of the government. They usually
adopted a specific colour or flower as their symbol. Most of the activists in each of these movements were funded
and trained in tactics of political organization and non-violent resistance by a coalition of Western pollsters.
Professional consultants funded by a range of Western government and non-governmental agencies (Guardian,
2005). The final similarity of the colour revolutions or flower revolutions was the names given collectively to a
series of related movements developing in post-Socialist societies in the Central and Eastern Europe and spread
elsewhere including some places in the Middle East (Şimşek, 2005, p. 97).
This paper is aimed to reveal contemporary problems within Ukraine, running the religious fault-line between
Catholicism and Orthodoxy from west to east, by highlighting domestic dynamics of Orange Revolution experienced
10 years earlier than Maidan Demonstrations. However, Ukrainophiles and Russophiles are two challenging identities
in Ukraine, they are not the only one root cause of neither Orange Revolution nor Maidan Demonstrations. It is
demonstrated that the different political identities in Ukraine can unite against common goal such as elimination
of corruption. Therefore, KuchmaGate and electoral fraud were the other factors of mass mobilisations in Ukraine.
Thirdly, problems in transition especially in the economic sector such as high inflation rates were among those
dynamics of Orange Revolution. Lastly the organised civil society especially popular among university students

48

CONTEMPORARY ISSUES IN INTERNATIONAL RELATIONS, POLITICS & LAW
Erkan Doğan, Günay Gönüllü

were among the dynamics of he mass mobilisation. Therefore, it is stressed that there are not only one but an
account of complex interrelated dynamics of Orange Revolution there.
Consequently, the dramatic change in the public opinion soon after the Orange Revolution pointed out that the
dynamics of transition was not merely related to be identified whether Ukrainophile or Russophile, but also to
those which are overlooked sui generis dynamics of the early period of post-Soviet era. The transition, the postSoviet States have experienced, is itself an open-ended process. Therefore this paper argues that the domestic
dynamics of the Orange Revolution in 2004 must be examined in order to better understand the current tendency
of Ukrainian people towards the NATO/West and the Russian world.
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THE POLITICAL ECONOMY OF MIGRATION TODAY
IN THE CONTEXT OF TURKISH EXAMPLE /
TÜRKİYE ÖRNEĞİ BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZDE
YAŞANAN GÖÇÜN EKONOMİ POLİTİĞİ

Harun Semercioğlu1

Abstract
In International Relations, a new perspective has emerged in the analysis of contemporary events and phenomena,
including a holistic approach that encapsulates both political and economic perspectives complementing each
other since 1970s. This study area, conceptualized as “International Political Economy (IEP)”, encompasses many
different subjects such as “development, trade, money and finance, multinational corporations, information and
technology, environment” while “migration” is as a sub-topic. In this study, the conceptual framework of IEP and
migration have been described in the beginning and then the political economy of migration in the world which
has experienced a great increase in recent years would be revealed. As the migration is an important agenda today
for the International Community, the policy would be analyzed while the West executes “realist” approach although
Turkey applies the “people-centered” and “idealistic” one at the continuation of the study. In the conclusion,
political economy and future effects of migration would be assessed in the context of Turkey’s exemplary approach.
Key Words: Migration, Human Movement, Political Economy.

Giriş
Özellikle 1970’lerden sonra uluslararası ilişkileri mevcut yaklaşımlarla açıklamakta zorlanan akademi, devletlerin
sadece içi boş bir güç ve güvenlik peşinde olamayacakları, aslında siyasal çabaların ekonomik gerekçelerinin
bulunduğunu ileri sürmeye başlamıştır. Aynı şekilde ekonomik girişimlerin de siyasal yansımalarının olabileceği
yolundaki düşünceler üreterek, zamanla devletlerin salt aktör olduğu yönündeki realist yaklaşımlarının dışında
görüşler otaya koymuştur. Siyaset ile ekonomi arasında birini diğerine öncelikli veya üstün gören anlayış yerine,
araştırmacılar bu ikisinin birbirine bağımlılığını ön plana çıkararak uluslararası ilişkilerin hem siyasal hem de
ekonomik bakış açılarının birlikte dikkate alınmasıyla daha iyi anlaşılabileceğini ifade etmişlerdir. Bu çalışmalar
“Uluslararası Ekonomi Politik (UEP)” adıyla kavramlaştırılmıştır (Frieden, Lake, 1999: 1; Ateş, Gökmen, 2013: 47)
UEP’nin inceleme alanlarından olan insan hareketleri günümüzde ağırlığını artırmıştır. Özellikle küreselleşmenin de
etkisiyle sınırlar ötesine çok daha rahatlıkla gerçekleştirilen insan hareketleri, son yıllarda Ortadoğu ve Afganistan’da
yaşanan çatışmalar nedeniyle mültecilerin çoğalmasıyla önemli bir gündem oluşturmuştur. Yaşanan bu insan
hareketleri, güvenlik ve siyasi boyutu kadar devletlerin ve diğer uluslararası aktörlerin ekonomi politiğini de büyük
ölçüde etkilemeye başlamıştır. Bu hareketlerin sonuçları devletlerin, uluslararası örgütlerin, Hükümet Dışı Kuruluş
(HDK)’ların ve yerel halkların kendi devletleri içinde ve sınırlarının ötesinde insanlarla olan ilişkilerini, algılarını ve
1 (Selcuk University), harsem@yahoo.com
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görüşmelerini şekillendirmektedir. Vasıfsız göçmen işçiler, teknoloji ve endüstri alanındaki profesyoneller, mülteciler,
turistler, teröristler, HDK personelinin küresel çaptaki dolaşımı insan hareketlerini oluşturmaktadır. Göç ve turizm
olarak iki başlık altında sınıflandırılabileceğimiz bu insan hareketlerinden göç, ekonomik, sosyolojik, kültürel ve
güvenlik boyutlarıyla günümüzün en önemli ve karmaşık sorunlarından birini teşkil etmektedir (Balaam, Dillman,
2015: 533).

1. Göçün Tanımı, Nedenleri ve Benzer Kavramlar
1.1. Göçün Tanımı ve Nedenleri
Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe Sözlükte göç (migration); “ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin
veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma”
olarak tanımlanmaktadır. En çok atıf alan göçmen tanımı, Birleşmiş Milletler tarafından ifade edilmiş olan “…
bireyin normal olarak günlük dinlenme süresini geçirdiği her zamanki ikametgâhını değiştiren herhangi bir kişi”dir.
Ülkeye üç aya kadar giren bir birey, göçmen değil, bir ziyaretçi olarak kabul edilmektedir (OECD/ILO, 2018).
Uluslararası Göç Örgütü (UGÖ) ise göçü; “uluslararası bir sınırı geçerek veya bir devlet içinde yer değiştirmek”
şeklinde tanımlayarak “süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği nüfus hareketleri” olduğunu
belirtmektedir. Buna mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, yerinden çıkarılmış kişiler ve ekonomik göçmenler dâhil
edilmektedir (Göç Terimleri Sözlüğü, 2018). Uluslararası hukukta, emek göçü ve göçmen işçilerin korunması ile
ilgili iki geçerli ILO (International Labor Organization) düzenlemesi bulunmaktadır: 97 No.lu ILO Sözleşmesi
(1949) ve 86 sayılı Tavsiye Kararı ile 143 No.’lu ILO Sözleşmesi (1975) ve 151 sayılı Tavsiye Kararı. İkinci belge,
“istihdam için göç” kavramının “başka bir ülkede çalıştırılmak üzere bir ülkeden diğerine göç eden bir kişi”
anlamına geldiğini belirtmektedir (OECD/ILO, 2018). Göçün literatürde birçok farklı şekilde tasnif edildiği
görülse de “iç göç” ve “uluslararası göç” olarak iki temel sınıflandırmaya tabi tutmak daha doğru olacaktır (Sayın,
Usanmaz, Aslangiri, 2016: 3).
Bu tanımlar çerçevesinde, genel olarak göçün nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür: 1) Daimi iş ve hayatlarını
devam ettirebilecek kaynaklara ulaşmak, 2) daha iyi eğitim ve meslek fırsatlarını yakalamak, 3) çevresel felaketler ya
da güvenlik tehditleri nedenleriyle yaşam alanlarından uzaklaşmak, 4) aile üyelerinden kopmuş olmak suretiyle yeni
bir hayat kurmak, 5) etnik ya da sosyokültürel baskı gerekçesiyle yaşam çevresini değiştirmek (Balaam, Dillman,
2015: 535). Uluslararsı göçün nedenleri ise; ülkeler arası farklı demografik ve kültürel özellikler, kapitalizmin
dönemsel krizleri ve ülkelerin ekonomik yeniden yapılanma şartları nedeniyle ortaya çıkan olumsuz şartlar, ülkeler
arası gelir farklılıkları ve iş imkânları ile çatışmalar ve doğal felaketler olarak belirtilebilir (Güllüpınar, 2012: 56).

1.2. Benzer Kavramlar
Göç ile ilgili birbirine yakın ve birbirine benzeyen birçok kavram bulunmaktadır. Yasal olarak çoğunlukla ekonomik
nedenlerden dolayı bulunduğu ülkeyi isteği doğrultusunda terk ederek diğer ülkeye yetkililerin izniyle yasal yollardan
giriş yapıp yasalar çerçevesinde o ülkede yaşayan bireye göçmen (migrant) denmektedir. UGÖ, göçmen teriminin
“kişisel rahatlık” amacıyla ve dışarıdan herhangi bir zorlama unsuru olmaksızın ilgili kişinin hür iradesiyle göç
etmeye karar verdiği durumları kapsadığını kabul etmektedir. Göçmenin yasal olarak bulunduğu ülkeyi terk ederek
diğer ülkeye yasa dışı yollardan girmesi ya da yasal yollardan girmesine karşın süresi içerisinde girdiği ülkeyi terk
etmeyerek o ülkede yaşamaya/çalışmaya devam etmesi “yasa dışı göç” (illegal migration) diye adlandırılmaktadır.
Herhangi bir nedenden dolayı zulme uğrayacağı ya da ölebileceğinden korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin
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dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ülkesine dönmek istemeyen kişiler “mülteci” (refugee)
olarak kabul edilmektedir. Ülkesini terk ederek, mülteci olduğu iddiasıyla bir başka ülkeye sığınan fakat henüz
mülteci olup olmadığı hakkında yetkili merciler tarafından karar verilmemiş kimseler ise “sığınmacı” (defector)
şeklinde ifade edilmektedir. Bir mülteci ya da sığınmacının ülkesi dışında başka ülkeye yasal ya da yasa dışı yollar
ile gitmesi fiili ise “iltica” (asylum) olarak tanımlanmaktadır (Deniz, 2014: 177).
“Geçici koruma” (temporary protection) ise; “menşe ülkelerine dönemeyen üçüncü ülke kişilerinden kaynaklanan
kitlesel bir akının meydana gelmesi ya da derhal meydana gelebilecek olması durumunda, özellikle söz konusu
kişilerin ya da koruma gerektiren diğer kişilerin yararına olarak, sığınma sisteminin etkin işleyişi üzerinde olumsuz etki
yaratmadan sığınma sisteminin işletilememesi riski varsa, bu kişilere acil ve geçici koruma sağlamak amacıyla sağlanan
istisnai özellikteki prosedür” anlamında kullanılmaktadır. “Düzensiz göç” (irregular migration) de; “gönderen, transit
ve alıcı ülkelerin düzenleme normlarının dışında gerçekleşen hareketler” olarak tanımlanmaktadır (Göç Terimleri
Sözlüğü, 2018). Farklı ekonomik fırsatlar, istihdam olanakları ve aile sorumlulukları çerçevesinde gittikleri yerler
ile yaşadıkları yerler arasında gidip gelme sürecine “döngüsel göç” (circular migration) adı verilmektedir. Ulus-ötesi
akrabalık ve komşuluk/ hemşericilik bağlantısı yardımıyla belli bölgelere yapılan, yerel gıdaların ve sosyal ağların
kullanıldığı, çoğunlukla kendi kültürlerini yaşayacak şekilde yapılan insan hareketleri ise “zincirleme göç” (chain
migration) olarak ifade edilmektedir (Balaam, Dillman, 2015: 537).

2. Yaklaşımlar ve Teoriler
UEP’deki çalışmalarda, göç ve göçmen ilişkiler ile ilgili olay ve olguların diğerlerinde olduğu gibi ideolojik
yaklaşımlar perspektifinden analiz edildiği görülmektedir. Günümüze kadar geçen zamanda uluslararası göçün
nedenini açıklamak için akademide çeşitli teorik modeller oluşturulmuştur. Bu farklı yaklaşımlar ve teorilerin her
biri aynı şeyi açıklamaya çalışsa da, bu konu hakkında çalışan değişik yazarlar kendi bakış açılarıyla farklı kavramları,
varsayımları ve referans çerçevelerini kullanmaktadır. Bunlar “realist, liberal, marksist yaklaşımlar” çerçevesinde
“neoklasik makro-mikroekonomi, çifte işgücü piyasası ve dünya sistemleri ile yeni göç ekonomisi teoriler” olarak
sınıflandırılabilir (Balaam, Dillman, 2015: 548; Massey, Arango, Hugo, Kouaouci, Pellegrino, Taylor, 1993: 433).

2.1. Realist Yaklaşım
Realist yaklaşımlarla yapılan çalışmalarda, göçmen işçilerin kalifiye olamamaları ve sosyal güvenceleri olmaksızın daha
az ücretle çalışabildikleri için yerel işçilerin ücretlerini düşürerek haksız rekabete yol açtığı savunulmaktadır. Yine
söz konusu göçmenlerin sağlık hizmetleri, eğitim ve diğer kamu hizmetlerinde yoğunluk oluşturduğu, bu suretle
devlet bütçesinde ilave yük meydana getirdikleri ifade edilmektedir. Aynı zamanda, göçmenlerin bir güvenlik sorunu
olarak da görüldüğü belirtilmektedir. Benzer söylemler akademide olduğu kadar politikacılar tarafından da sıklıkla
kullanılmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak, ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, İtalya ile birlikte ülkemizde de aynı
perspektiften yorumların yapıldığı görülmektedir. Milliyetçi izler taşıyan realist bakış açısında, göçmenlerin güvenlik
konularındaki sorunları artırdığı, göçmenlerin sosyal ve kültürel bozulmaya neden olduğu, kamu bütçesine ilave
ekonomik yükleri ekleyerek halkın kaynaklarından pay aktarıldığı savunulmaktadır (Balaam, Dillman, 2015: 548).

2.2. Liberal Yaklaşım
Liberal yaklaşımdaki yazarlar göçmen işçilerin serbest piyasa sisteminin doğal bir unsuru olduğunu ifade ederek
insan hareketlerinin serbestçe yapılmasına izin verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Yine, bu bakış açısındakiler
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tarafından göçmen işçilerin yerel işgücünün pahalı ve yetersiz olduğu ülkelerde bu göçmenlerin ekonomik büyümeye
katkı yapabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca, bu yabancı işçiler dolayısıyla işgücü maliyetinin azalacağı, böylece
tüketicilerin daha ucuza mal alma imkânına sahip olacağı, işverenlerin de bu sayede daha kazançlı hale geleceği
ileri sürülmektedir. Tüm bunların sonucunda, ekonomik büyümenin olumlu etkileneceği da belirtilmektedir
(Balaam, Dillman, 2015: 548).

2.3. Marksist Yaklaşım
Marksist (yapısalcı) yaklaşımda ise, göçün küresel gelir adaletsizliğin ve kapitalizmin sonucu olduğu, göçmen işçilerin
kapitalist sistemdeki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından sömürüldüğü savunulmaktadır. Adaletsiz olduğu
ileri sürülen “kapitalist küresel sistemde” üretimin ve uluslararası ticaretin kurallarının yeniden yapılandırılmasına
ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Bu bakış açısında göçmen işçiler, toplumların sınıf yapısının ayrılmaz bir parçası
olarak görülmektedir; çünkü nesnel ölçütlere uygun olarak, bunlar da işçi sınıfını oluşturmakta ve diğerleri
gibi sermaye tarafından aynı şekilde kullanılmaktadır. Marksist yaklaşımda diğer görüşleri savunanların, sınıf
dayanışmasının gelişmesine meydan okumak suretiyle, sermayenin stratejisine katkı yaptıkları düşünülmektedir
(Balaam, Dillman, 2015: 548).

2.4. Neoklasik ve Yeni Göç Ekonomisi Teorileri
2.4.1. Neoklasik Makroekonomik ve Mikroekonomik Teoriler
Neoklasik makroekonomik teoride, göçün sermaye ve emeğin coğrafi eşitsiz dağılımından kaynaklandığı, arzın
itmesi ve talebin çekmesi sonucu oluştuğu belirtilmektedir. Bu teoriye göre, ülkeler arasındaki ücret farklılıkların
giderek azalmasıyla emek hareketleri de azalacak ve nihayetinde son bulacaktır (Güllüpınar, 2012: 58) Yine bu
teoride, ülkeler arasındaki ücretler ve istihdam koşullarındaki farklılıkları ile gelir maksimizasyonu için bireysel
kararların öncelikli olduğunu savunulmaktadır. Öte yandan, yalnızca işgücü piyasalarını değil, çeşitli pazarlardaki
koşulları dikkate alınır. Bu teoride göç, aile geliri risklerini en aza indirmek veya aile üretim faaliyetleri üzerindeki
sermaye kısıtlamalarının üstesinden gelmek için alınan bir hane kararı olarak görülmekte, uluslararası göçün ise, iç
muadili gibi, işgücü arz ve talebindeki coğrafi farklılıklardan kaynaklandığı belirtilmektedir. Bu perspektifin kabul
ettiği varsayımlar olarak şunlar sayılmaktadır: 1) İşçilerin uluslararası göçü, ülkeler arasındaki ücret oranlarındaki
farklılıklardan kaynaklanmaktadır, 2) ücret farklılıklarının ortadan kaldırılması, emeğin hareketini sona erdirecek
ve bu türden farklılıkların yokluğunda göç meydana gelmeyecektir, 3) işgücü piyasası, uluslararası iş akışlarının
teşvik edildiği temel mekanizmalardır, diğer tür piyasaların uluslararası göç konusunda önemli bir etkisi yoktur, 4)
hükümetlerin göç akışlarını kontrol etme yolu, gönderim ve/veya aldatıcı ülkelerde işgücü piyasalarını düzenlemek
veya etkilemektir (Massey vd, 1993: 433-434).
Makroekonomik modele karşılık, mikroekonomik modelde bireysel seçim söz konusudur. Bu teoride bireylerin
faydayı maksimize ettiği, bu maksatla refah ve gelirlerini artıracak ülkeyi araştırarak fayda maliyet hesabıyla uygun
olanı seçtikleri savunulmaktadır (Güllüpınar, 2012: 60). İnsanlar becerilerine göre en üretken olabilecekleri yere
taşınmayı tercih ederler. Uluslararası göç, bireysel olarak da bir sermaye yatırımını içerir; emek karşılığında daha
yüksek ücretleri yakalayabilmeden önce, seyahat etmenin maddi yükünü, iş ararken ve yeni bir dil ile kültürü
öğrenme çabalarını içeren belirli faaliyetleri üstlenmek durumunda kalırlar. İlave olarak, yeni bir işgücü piyasasına
uyum sağlamada yaşanan zorluklar ve eski ülkelerindeki sosyal ve kültürel bağları kesmek suretiyle oluşan psikolojik
maliyetleri de üstlenmek zorundadırlar (Massey vd, 1993: 436).
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2.4.2. Yeni Göç Ekonomisi Teorisi
Son yıllarda neoklasik teorinin varsayımlarının ve sonuçlarının çoğuna meydan okumak için “yeni bir göç ekonomisi”
teorisi ortaya çıkmıştır. Bu yeni teorinin önemli bir değerlendirmesi olarak göç kararlarının, insanların yalnızca
beklenen geliri maksimize etmek için değil, aynı zamanda riskleri en aza indirmek ve gevşetmek için tek tek bireysel
aktörler tarafından değil, toplu olarak faaliyet gösterdikleri daha büyük sayıdaki ilgili aileler veya hane halkları
tarafından yapılmasıdır. Bu teoride göçün amaçları sorgulanırken, makro ve mikro tüm bağlantılar da incelenir.
Söz konusu bağlantılar uluslararası ilişkiler, sosyal karşılaşmalar, aile ve sosyal ağlar olarak tasnif edilebilir (Massey
vd, 1993: 436).
Neoklasik göç ve yeni göç ekonomisi teorileri, uluslararası göçün kökenleri ve doğası hakkında farklı sonuçlar
ortaya çıkarsa da, her ikisi de mikro düzeyde karar modelidir. Karar vermeyi üstlenen birimler (birey veya hane),
maksimize edilen veya en aza indirilen gelir veya risk hakkında karar vermenin ekonomik bağlamı ile ilgili
varsayımlara dayanır. İkili emek piyasası teorisi, bu rasyonel seçim modellerinden farklılaşarak, uluslararası göç
olgusunun sadece bireylerin aldığı kararlardan kaynaklanmadığını ve modern endüstriyel toplumların içsel emek
taleplerinden kaynaklandığını savunmaktadır (Massey vd, 1993: 440).

2.5. Dünya Sistemi Teorisi
Temellerini Marksist ideolojiden alan ve Wallerstein’in başını çektiği yazarların savunduğu dünya sistemi teorisinde,
uluslararası göçün temel nedeni kapitalizm olarak görülmektedir. Bu teoride uluslararası ticaret kapitalizmin
küresel çapta yaygınlaşmasına neden olan merkez, çevre ve yarı çevre arasındaki işbölümü ve etkileşim tarafından
belirlenmektedir (Balaam, Dillman, 2015: 194). Uluslararası göç, küreselleşme ve güçlü kapitalist ülkelerin zayıf
ekonomilere nüfuz ederek bir dünya sistemi oluşturmasının bir sonucudur. Kapitalizm Batı Avrupa, Kuzey Amerika,
Okyanusya ve Japonya’daki merkezden dışa doğru genişledikçe, dünyanın giderek daha büyük bölümleri ve insan
nüfusunun artan payları dünya pazar ekonomisine dâhil edilmiştir. Çevre ülkelerin kontrolünde bulunan hammadde
kapitalist yayılmanın etkisiyle merkez ülkelerin kontrolüne geçmektedir. Gelişmiş merkez ülkelerdeki işçi açığı,
çevre ülkelerden buralara işçi göçünü ortaya çıkarmaktadır (Massey vd, 1993: 445).

3. Göç ve Ekonomi Politiği
3.1. Uluslararası Göç
Tarih boyunca göçler dünyanın en önemli insan hareketlerini oluşturmuştur. Küresel ölçekte değişik nedenlerle
yerlerinden hareket ederek farklı coğrafyalara giden göçmenler ile ilgili Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde UGÖ
faaliyetlerini yürütmekte ve farklı çalışmalar yapmaktadır. BM’ye göre, 2017 yılında küresel olarak 258 milyon
uluslararası göçmenin bulunduğu tahmin edilmektedir. Tablo-3’de söz konusu göçmenlerin 1990-2017 yılları
arasındaki sayıları bölgelere göre gösterilmiştir. Bunlardan, gelişmekte olan ülkeler (Güney) dünya göçmenlerinin
% 43’üne ev sahipliği yaparken, yaklaşık % 57’si gelişmiş bölgelerde (Kuzey) bulunmaktadır. Aynı yıl 146 milyon
uluslararası göçmenin 89 milyonu (% 61’i) gelişmekte olan bir ülkeden kaynaklanırken, 57 milyonu (% 39’u)
Kuzeyden doğmuştur. Bunun yanı sıra Güneyde yaşayan 112 milyon göçmenin ise 97 milyonu (% 87’si) diğer
gelişmekte olan bölgelerden kaynaklanırken, 14 milyonu (% 13’ü) Kuzeyden gerçekleşmektedir (BM Uluslararası
Göçmen Raporu, 2017).
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Tablo-1: Gelir Düzeyi ve Bölgelere Göre Uluslararası Göçmen Sayısının Değişimi ve Yıllık Değişim Oranı (1990-2017 Yılları).
Uluslararası Göçmen Sayısı (milyon)

Göçmen Sayısında Yıllık Ortalama
Değişim (%)

1990

2000

2010

2017

1990-2000

2000-2010

2010-2017

Dünya (Toplam)

152,5

172,6

220,0

257,7

1,2

2,4

2,3

Gelişmiş Bölgeler

82,4

103,4

130,7

146,0

2,3

2,3

1,6

Gelişmekte Olan Bölgeler

70,2

69,2

89,3

111,7

-0,1

2,6

3,2

Yüksek Gelirli Ülkeler

75,2

100,4

141,8

164,8

2,9

3,5

2,2

Orta Gelirli Ülkeler

68,5

64,0

70,2

81,4

-0,7

0,9

2,1

Düşük Gelirli Ülkeler

8,5

7,7

7,5

70,9

-1,0

-0,2

5,3

Afrika

15,7

14,8

17,0

24,7

-0,6

1,4

5,3

Asya

48,1

49,2

65,9

79,6

0,2

2,9

2,7

Avrupa

49,2

56,3

70,7

77,9

1,3

2,3

1,4

Latin Amerika

7,2

6,6

8,2

9,5

-0,9

2,3

2,0

Kuzey Amerika

27,6

40,4

51,0

57,7

3,8

2,3

1,8

Okyanusya

4,7

5,4

7,1

8,4

1,2

2,8

2,4

(Kaynak: BM Uluslararası Göçmen Raporu 2017, http://www.un.org)

Tablo-1’deki verilerden 2017 yılında Asya ve Avrupa’nın tüm dünyadaki göçmenlerin yüzde 60’ından fazlasına,
yaklaşık 80 milyona, Asya’nın 80 milyon ve Avrupa’nın da 78 milyon uluslararası göçmene ev sahipliği yaptığı
anlaşılmaktadır. Yine, Kuzey Amerika’nın 58 milyon uluslararası göçmen ile üçüncü en büyük sayıyı, ardından
Afrika (25 milyon), Latin Amerika ve Karayipler (10 milyon) ve Okyanusya (8 milyon)’nın geldiği görülmektedir.
1990 yılında yaklaşık 152 milyon olan dünyadaki tüm göçmen sayısının 2017 yılında 258 milyona yükselerek,
yaklaşık % 70 oranında arttığı görülmektedir.
1990 ve 2017 yılları arasında ABD’deki göçmen sayısına yılda ortalama 1 milyon eklenerek, toplam göçmen sayısında
en büyük artışını yaşayarak 26,5 milyon göçmene ulaşmıştır. Aynı dönemde Suudi Arabistan 7,2 milyonla ikinci
en büyük sayıyı ağırlamış, bunu Birleşik Arap Emirlikleri (7 milyon), Almanya (6,2 milyon) ve Birleşik Krallık
(5,2 milyon) izlemiştir. 2010’dan 2017’ye kadar olan dönemde, göç modelleri önemli ölçüde değişmiştir. Kuzeyde
ABD, Çin, Hindistan ve Meksika menşeli göçmenlerin çoğunlukta olduğu en büyük on varış ülkesi arasında yer
almıştır. Güneydeki diğer yedi koridorun altısı Asya’da ve bir tanesi de Güney Sudan-Uganda arasında yer almıştır.
Suriye, Asya’daki en büyük altı göç koridorunun üçünün yer aldığı ülke haline gelirken, diğer üç koridorda da
Batı Asya’da petrol üreticisi ülkeler arasında oluşmuştur. Suriye’deki çatışma nedeniyle komşu ülkelerde, özellikle
Türkiye, Ürdün ve Lübnan’da yaşayan mülteci sayısında büyük bir artış görülmüştür (BM Uluslararası Göçmen
Raporu, 2017).
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3.2. Uluslararası Göçün Ekonomi Politiği
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD)’nün
“Göçmenlerin Gelişmekte Olan Ülke Ekonomisine Etkileri” adlı raporunda göçmenlerin bulundukları ülkenin
ekonomisinde yarattıkları farklı boyutlarıyla şöyle sıralanmıştır (OECD/ILO, 2018): 1) İşçiler olarak; işgücü
piyasasının bir parçası oluştururlar. Ülkenin gelir dağılımını değiştirerek yerel yatırım önceliklerini etkilerler. 2)
Öğrenciler olarak; kendileri ya da çocukları eğitim gören insan kaynağı mevcudunu artırır ve bilginin yayılmasına
katkıda bulunurlar. 3) Girişimci ve yatırımcı olarak; istihdamı artırarak iş fırsatları yaratır ve yenilenmeyi teşvik
ederler. 4) Tüketiciler olarak; iç ve dış talebin artırılmasına katkıda bulunurlar. Mal ve hizmetlerin fiyatlarını ve üretim
seviyesini artırarak ticaret dengesine etki yaparlar. 5) Tasarruf edenler olarak; sadece ülkelerine para göndermekle
kalmayıp, tasarruflarıyla bulundukları ülkenin bankacılık sistemine katkı yaparlar. 6) Vergi mükellefleri olarak;
kamu bütçesine katkıda bulunurlar ve kamu hizmetlerinden faydalanırlar.
2017 yılı BM Uluslararası Göçmen Raporunda, göçmenlerin ulusal kalkınma ve uluslararası ekonomiye olan
büyük etkisini etkisinin gösteren 440 milyar doları (2015 yılı verileri) değerindeki para transferini gelişmekte
olan ülkelere gönderdikleri yer almıştır. Yukarıda ifade edilen hususlar ve istatistiki bilgiler göçmen konusunun
hem devletler için hem de küresel sistem için ne kadar öncelikli bir sorun haline geldiğini ve UEP’deki öncelikli
inceleme konularından birisi olduğunu göstermektedir.

3.3. Türkiye’de Göçün Tarihsel Süreci
Anadolu gerek Osmanlı Devleti’nin son döneminde, gerekse de mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti olarak birçok göç
dalgasıyla karşı karşıya gelmiştir. Bunun nedenleri olarak; İslam âlemi ile Hıristiyan ülkeleri arasındaki kıtalararası
coğrafi konumu, etrafında cereyan eden savaşlar ve etnik baskılar, bereketli toprakları ve güzel iklimi, dini nedenler
ve halkın misafirperverliği gibi hususları saymak mümkündür. 1850’li yıllarda Kırım Tatarlarıyla başlayan göç
dalgalarını, sonrasında Gürcü ve Çerkezler başta olmak üzere Dağıstanlılar, Çeçenler, Lazlar ve Azeriler gibi
Kafkaslar’da yaşayan halklarla birlikte göç hareketleri devam etmiştir. Kuzeyden alınan bu göçlerin yanı sıra diğer
bir önemli göç dalgasını ise bu topraklara yüzlerce yıl önce yerleşmiş Türklerle beraber, bu bölgede yaşayan Arnavut,
Boşnak, Pomak vb. diğer halklar oluşturmuştur. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna’yı işgal ettikten sonra
1918’e kadar Bosna’dan Türkiye’ye dört büyük göç dalgası şeklinde göçler de yaşanmıştır. Osmanlı’ya gelen göçler
arasında çok sayıda Yahudi de yer almıştır. Cumhuriyet döneminin ise en önemli ve ilk göç hareketi, 1923 yılında
esasları belirlenen Türk-Yunan mübadelesi ile gerçekleşmiş ve 1922-1938 yılları arasında Yunanistan’dan 384 bin
kişi gelmiştir. Diğer önemli bir göç hareketi 1920-1950’li yıllar arasında yaşanan Yugoslavya-Makedonya’dan
Türkiye’ye gelen 305 bin civarındaki topluluktur. 1920-1980’li yılların başı arasında Bulgaristan’dan da 500 bin
civarında insan göç etmiştir. Yine, Türkiye’nin ilgi alanında olan, 1970’lerin sonunda yaşanan İran İslam Devrimi,
Afganistan Savaşı, 1990’lı yılların başındaki Körfez ve Bosna-Hersek Savaşları sonrasında farklı sayıdaki kitleleri
kapsayan göç dalgaları oluşmuştur (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Kitlesel Akınlar, 2018).

3.4. Günümüzde Ülkemizde Yaşanan Göç ve Ekonomi Politiği
Cumhuriyet tarihinin en önemli göç dalgası olarak Suriye’deki çatışma sonrası yaşanan ve günümüz itibariyle 3,5
milyonu geçen kitlesel insan hareketini görmek mümkündür. 2011 yılında başlayan Suriye krizinden bu yana
dünya kamuoyunun duyarsız kalmasına karşılık Türkiye “açık kapı politikası” izlemiş ve Suriyelileri Geçici Koruma
Statüsü altında misafir etmiştir. Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte 2011 yılının Nisan ayının sonu itibariyle ilk

59

TÜRkİye ÖRNeĞİ bAĞlAMINDA GÜNÜMÜZDe yAŞANAN GÖÇÜN ekONOMİ pOlİTİĞİ
Harun Semercioğlu

olarak 252 kişi sığınmacı olarak Suriye’den Türkiye’ye gelmiştir. Çatışmaların artmasıyla birlikte Türkiye’ye sığınan
Suriyeli sayısı katlanarak artmış; kitlesel bir akın başlamış, gelen Suriyelilere “Geçici Koruma Statüsü” verilmiştir
(T.B.M.M. Göç ve Uyum Raporu, 2018: 75). 2011 yılında 252 kişi olarak başlayan Suriyelilerin göçü Temmuz
2018 itibariyle 3.554.072 kişiye ulaşmıştır (Grafik-1).

Grafik-1: Yıllara Göre Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Göçmenler (Temmuz 2018 İtibariyle).
(Kaynak: T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, http://www.goc.gov.tr/)

Suriyelilerin Türkiye’de yarattığı etkilerini altı boyutta değerlendirmek mümkündür: 1) İnsan hakları ve uluslararası
hukuk, 2) eğitim, 3) sosyokültürel 4) güvenlik ve asayiş, 5) sağlık, 6) ekonomik. Belirtilen etkiler diğer boyutlarıyla
beraber çok katmanlı bir yapı oluşturmaktadır.

3.4.1. İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuk Boyutu
18 Mart 2016 tarihinde Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı mutabakatla, düzensiz göçle mücadelede
caydırıcılığı artırmak ve ülkemiz üzerinden yasadışı yollarla Avrupa’ya geçişleri önlemek için önemli bir adım
atılmıştır. Türkiye’deki göçler ile ilgili konular için yasal dayanak 11 Nisan 2013 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan
“6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)” dur. Söz konusu kanun ile insan hakları
temelinde, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengenin korunduğu, uluslararası insan hakları normlarına ve
AB müktesebatına uyumlu, göç alanında ihtiyaç duyduğumuz hukuki, idari ve fiziki alt yapıya uygun, etkin ve

60

CONTEMPORARY ISSUES IN INTERNATIONAL RELATIONS, POLITICS & LAW
Erkan Doğan, Günay Gönüllü

yönetilebilir bir göç sistemi kurulması amaçlanmıştır. Bahse konu kanuna dayanılarak çıkarılan ve 22 Ekim 2014
tarihinde yürürlüğe giren “Geçici Koruma Yönetmeliği” uyarınca ülkemizde bulunan Suriye vatandaşlarının hukuki
statüsü “geçici korunan”dır. (T.B.M.M. Göç ve Uyum Raporu, 2018: 16).
Uluslararası hukukta mülteciler ile ilgili olarak Türkiye’nin taraf olduğu sözleşme ve protokoller bulunmaktadır.
Bunlardan en temel düzenleme olarak görülebilecek olan “Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme” BM
Genel Kurulu’nun 14 Aralık 1950 tarih ve 429 (V) sayılı kararıyla kabul edilmiş, 28 Temmuz 1951 tarihinde
Cenevre’de imzalanmış ve 43’üncü Maddeye uygun olarak 22 Nisan 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye
Sözleşmeyi 24 Ağustos 1951 tarihinde imzalamış ve 29 Ağustos 1961 tarihinde Sözleşmenin 42’nci maddesinde
tanınan haktan yararlanarak ihtirazı kayıtla ve ilişik deklarasyonla onaylamıştır. 359 Sayılı Onay Kanunu 5 Eylül
1961 gün ve 10898 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yine, BM’nin “Mültecilerin Hukuk Statüsüne İlişkin
Protokol” 31 Ocak 1967 tarihinde imzaya açılmış, 4 Ekim 1967 tarihinde ise yürürlüğe girmiştir. Türkiye, 1
Temmuz 1968 tarihli ve 6/10266 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla Protokole katılmıştır. Protokol, kişilerin herhangi
bir coğrafi veya zamansal sınırlama olmaksızın, mülteci statüsüne dâhil edilmeleri düşüncesinin etkisiyle ortaya
çıkmıştır. Zira 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi 1 Ocak 1951 tarihinden önce meydana gelen olaylar sonucunda
mülteci olanlara ilişkin düzenlemeler içermektedir. Ayrıca Cenevre Sözleşmesi uyarınca coğrafi sınırlama getirmek
mümkündür. 1967 Protokolü ile ise bu coğrafi ve tarihe ilişkin sınırlamaları kaldırma amacı gütmektedir. Türkiye,
1951 Cenevre Sözleşmesi’ne taraf olan devletlere, coğrafi sınırlama beyanlarını 1967 Protokolü bakımından da
geçerli kılma hakkı veren Protokolün 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca, coğrafi alandaki sınırlamayı kendisi
açısından devam ettirmiştir. Sonuç olarak, Türkiye tarihsel sınırlamanın kaldırılmasına yönelik olarak Protokolü
onaylamış, ancak coğrafi çekince şartını devam ettirmiştir (T.B.M.M. Göç ve Uyum Raporu, 2018: 18-23).

3.4.2. Eğitim Boyutu
Suriyeli göçmenlerin eğitimi toplumsal entegrasyon için çok önemli bir husustur. Konuyu önümüzdeki dönemde
ortaya çıkabilecek birçok sorunun temelini oluşturabilecek “eğitimsiz ve Türkçe bilmeyen göçmenlerin azaltılması”
olarak görmek doğru bir yaklaşım olacaktır. 2017 yılında resmi okullar ve geçici eğitim merkezleri aracılığıyla
okullaştırılan Suriyeli çocuk sayısı 618.948’dir. Sığınma kamplarında kurulmuş bulunan geçici eğitim merkezlerinde
Suriyeli çocuklara eğitim verilmektedir. Bu merkezlerde eğitim gören çocuk sayısı 80 bin kadardır ve bu eğitimler
12. sınıfa kadar verilebilmektedir. Geçici eğitim merkezlerinde Türk ve gönüllü Suriyeli öğretmenler tarafından,
Bakanlık tarafından gözden geçirilmiş Suriye müfredatı okutulmakta, haftada en az altı saatlik Türkçe dersi zorunlu
kılınmaktadır. Sığınma kampları dışında bulunan geçici eğitim merkezlerinde ise 167 bin öğrenci eğitim ve öğretime
devam etmektedir. Okullaşmış çocuk oranı % 65’e ulaşmıştır. Resmi okullarda ve geçici eğitim merkezlerinde öğrenim
gören öğrencilerin eğitim kademelerine göre okullaşma oranları anaokulunda % 35, ilkokulda % 98, ortaokulda %
53, lise eğitimi ise % 23 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre okullaşmanın en çok olduğu eğitim kademesi ilkokul,
en az olduğu eğitim kademesi ise lise eğitimidir. Aynı yılda resmi okullara giden Suriyeli çocuk sayısı 351.135’e
ulaşmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre; ülkemizde kamp içi 31, kamp dışı 401 olmak üzere 432
geçici eğitim merkezi bulunmaktadır. Bu kampların illere göre dağılımı incelendiğinde Geçici Eğitim Merkezlerini
en yoğun olduğu iller sırasıyla; Hatay (120), İstanbul (66), Gaziantep (52) ve Şanlıurfa (43)’dır. MEB’na bağlı resmi
(geçici eğitim merkezleri dışında) 14.742 okulda kitlesel göçle ülkemize gelen 312.234 geçici koruma altındaki
Suriyeli ve 35.126 Iraklı olmak üzere toplamda 347.360 öğrenci Türkçe müfredatla eğitim görmektedir. 21 ilimizdeki
338 geçici eğitim merkezlerinde ise tamamı Suriyeli olmak üzere 260.416 öğrenci yoğun Türkçe öğretimi temel
olmak kaydıyla eğitim görmektedir. Ayrıca açık okullara kayıtlı 8.575 öğrenci bulunmaktadır. Toplamda 616.351
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öğrencinin eğitime erişimi sağlanmış, okul çağındaki tüm çocukların okullaştırılması hedeflenmiştir (T.B.M.M.
Göç ve Uyum Raporu, 2018: 88-89).

3.4.3. Sosyokültürel Boyutu
2011 yılında Suriye sınırından gelen ilk sığınmacılar Hatay Yayladağı sınır kapısından giriş yapmışlar, Altınözü ve
Boynuyoğun’da kurulan geçici barınma merkezlerinin hızla dolması ve kitlesel akının devam etmesi üzerine daha
kapsamlı merkezler kurulması yoluna gidilmiş ve Kilis Öncüpınar geçici barınma merkezi kurulmuştur. Geçici
barınma merkezlerinde barınma ve beslenme hizmetinin yanı sıra sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet,
tercümanlık, haberleşme, bankacılık, market, ısınma, altyapı, itfaiye, psiko-sosyal destek hizmetleri verilmektedir.
Geçici Barınma Merkezlerindeki Suriyeli Göçmenler farklı yerlerde konuşlanmış olan merkezlerde bulunmaktadır. En
çok Suriyeli (72.079 kişi) Şanlıurfa’daki merkezlerde bulunmaktadır. Diğer illerdeki geçici barınma merkezlerindeki
Suriyeli sayısı Tablo-2’te gösterilmiştir.

Tablo-2: Geçici Barınma Merkezlerindeki Suriyeli Göçmenler.
(Kaynak: T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, http://www.goc.gov.tr/)

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinde, Suriyeli göçmenlerin 210.000 civarındaki bir kısmı geçici barınma
merkezlerinde misafir edilirken, büyük bir çoğunluğunu (yaklaşık 3.330.000) da bunların dışında yerel halkla
birlikte yaşayanlar oluşturduğu belirtilmektedir. Suriyelilerin en yoğun olarak bulunduğu sınır bölgesinde, Kilis’te
neredeyse il nüfusu kadar Suriyelinin bulunduğu (131.041- % 96,13), Şanlıurfa’da ise nüfusun ¼’ü kadar (473.497% 23,84) bulundukları belirtilmektedir. En çok Suriyeli Göçmen olan diğer iller sırasıyla; Hatay (442.966),
Gaziantep (389.021), Adana (217.403) ve Mersin (209.420) en az ise Artvin (36)’dir.
Bahse konu Suriyelilerin özellikle İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Mersin, Gaziantep gibi büyük kentlerde
mahalleler oluşturmaya başladığı değişik haber kaynaklarında yer almaya başlamıştır. Söz konusu gettolaşma
beraberinde sosyokültürel sorunları da beraberinde getirmeye başlamıştır. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda,
bu insanların sadece yaklaşık % 30’unun ülkelerine geri dönmeyi planladıklarına dikkat çekilerek, “orta ve uzun
vadede ortaya çıkabilecek tehditler olduğunu, en yaygın problemin ise kentsel yerleşkeler üzerinden gerçekleşeceği”
belirtilmektedir. Yine, “buralarda gerçekleşen gettolaşmada tek tip insanın, aynı etnik kimlik aynı köken aynı dil
üzerinden birleştiği, bu insanların burada kalmaya devam etmesi halinde kendi dillerini konuşmaya ve Suriye’de
yaşadıkları kültürü burada devam ettirmeye çalışacakları” ifade edilmektedir. İlave olarak, “evlilikler yoluyla oluşan
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karma etnik yapıdaki nüfusun eğitiminin sorun oluşturabileceği, iş hayatında sorunların yaşanabileceği ve bunların
neticesinde yerel halkta yabancı düşmanlığının artabileceği” belirtilmektedir (Hürriyet, 2018a). Diğer taraftan,
Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerin Türkiye görünümünden uzaklaşarak, Suriye’deki bir mahalleye
benzemesi ve buradaki ev, dükkân gibi gayrimenkullerin kiralarının da aşırı derecede arttığının gözlemlendiğine
dikkat çekilmektedir (Yeniçağ Gazetesi, 2018).

3.4.4. Güvenlik ve Asayiş Boyutu
Güvenlik ile ilgili yaşanan temel sorunların başında Suriyelilerin sınıra yakın bölgelerdeki kamp alanlarına sınırın
ötesinden atılan bomba ve füze tehdidi gelmektedir. Türkiye sınırına yakın bölgelerde IŞID/DAEŞ ve PKK/PYD/
YPG gibi terör örgütlerinin etkin olması, bölge halkıyla birlikte barınma merkezlerinde yaşayan Suriyeli göçmenler
de kendini terör saldırılarına açık hissetmesine neden olmaktadır. Suriye kaynaklı terör eylemlerinin yanı sıra sınır
ötesinde meydana gelen çatışmalar sebebiyle Suriye’den Türkiye’ye düşen mermi, bomba, havan topu vs. sebebiyle
de onlarca Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş, yüzlercesi de yaralanmıştır. Türkiye’deki Suriyeliler arasında terör
örgütü mensuplarının olması ihtimali de bölge halkı ve göçmenlerin her an bir provokasyona veya terör eylemine
maruz kalabileceği endişesine sebep olmaktadır (Uzman, 2016: 144-145).
Bu konudaki diğer bir husus, “yerel halkın Suriyeliler nedeniyle mahallelerinde asayişin bozulduğu” yönündeki
iddiasıdır. Yapılan araştırmalarda da hırsızlık, fuhuş, gasp ve kamu malına zarar verme suçlarını Suriyelilerin
yaygın olarak işledikleri yönünde toplumda güçlü bir kanaat oluştuğu belirtilmektedir. Şanlıurfa’da yapılan bir
araştırmada, ankete katılanların % 56,3’ü Suriyeli sığınmacıların gelişiyle birlikte kentte suç oranlarının arttığına
inanmaktadır. Kilis’te yapılan bir çalışmada ise, % 69,5’i Suriye’den gelen sığınmacılar içinde Türkiye’de karmaşa
çıkarmak isteyenlerin olduğuna inanmakta, % 80,5’i Suriyelilerin Türkiye’de her yere serbestçe gitmesini doğru
bulmazken, % 77,5’i Suriyeli sığınmacıların suç oranını artırdığını düşünmektedir (Karasu, 2018: 63). Söz konusu
iddia bazı basın organlarında da yer almıştır. Ulusal bir gazetenin 15.05.2016 tarihli haberine göre, “50 bini aşkın
Suriyeliye ev sahipliği yapan Gaziantep’te Suriyelilerin karıştığı suç sayısının, 2015’te bin 926 olduğu ve suçların
ağırlıkla kasten yaralama ve hırsızlık vakalarından oluştuğu” ve “Kilis’te işlenen suçların % 30’unun Suriyeliler
tarafından gerçekleştirildiği” iddia edilmiştir (Sözcü, 2018). Yerel basında 11.04.2017 tarihinde çıkan benzer başka
bir haberde ise, “esnafın son zamanlarda hırsızlık olaylarının sık sık yaşandığı mahallede tedirgin olduğu, bölgeye
Suriyeli mültecilerin gelmesi ile hırsızlık olaylarının arttığı” belirtilmektedir (Güneş, 2018). Bu iddialara karşın
Polis Akademisince 2017 yılında yayımlanan bir raporda “bu tür haber ve araştırma sonuçlarındaki verilerin ilgili
kurumlardan alınanlarla doğrulanmadığı” ifade edilmektedir. Söz konusu rapora göre; “Türkiye’de 2015 yılında
TCK ve bazı özel kanunlar kapsamında mahkûmiyet alan tüm şahısların sadece % 0,59’unun Suriyelileri de içeren
yabancı uyruklu kişilerden oluştuğu” belirtilmiştir. Aynı raporda, “İçişleri Bakanlığı verilerine göre Suriyelilerin
karıştıkları olayların Türkiye’deki toplam asayiş olaylarına oranı ise 2014-2017 arasında yıllık ortalama % 1,32’dir.
Bu olayların önemli bir kısmının kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan olaylar olduğu ve ayrıca 2017’de
Suriyelilerin karıştıkları suç olaylarında, nüfuslarındaki artışa rağmen 2016 yılının ilk altı ayına oranla % 5’lik bir
azalma olduğu” savunulmaktadır (Taştan, Haklı, Osmanoğlu, 2017: 7).

3.4.5. Sağlık Boyutu
Suriyeli göçmenlerin yarattığı diğer önemli bir etki sağlık boyutudur. Savaştan kaçan ve ülkemize sığınan milyonlarca
insan yiyecek, su, elektrik, yakıt veya tıbbi malzeme gibi temel gereksinimlere ulaşamadıklarından açlık, hastalık
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ve yoksulluk içerisinde yaşam mücadelesi vermiştir. Bu bölgelerde yeterli sağlık kuruluşu ve insan gücünün
olmaması, sığınmacıların yetersiz beslenmeleri, dil engeli ile karşılaşmaları, sağlık sigortasına sahip olmamaları,
sosyal ve psikolojik stres gibi faktörler sığınmacıların sağlık sorunlarını olumsuz etkilediği kadar yerel halkın da
sağlığını olumsuz etkilemektedir. Göçmenler gerek göçler sırasında yaşadıkları ve gerekse göçle geldikleri ortamlarda
sağlıksız yaşam koşulları nedeniyle önemli sağlık riskleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Geçici barınma merkezlerinin
tümünde birinci basamak ve 112 acil sağlık hizmetleri, bu merkezlerinin dışındaki Suriyeliler için ise geçici gönüllü
ve göçmen sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile bu hastanelerin sevk
etmesi halinde üniversite ve özel hastanelerden sağlık hizmetleri verilmektedir. Sağlık Bakanlığınca, bölge sağlık
kurumlarına takviye personel görevlendirilmesi, destek sağlık ekipmanı ve malzemesi tahsis edilmesi ve özellikle
çocuklar için koruyucu aşı uygulamaları gibi ilave tedbirlerin alındığı belirtilmektedir (Korkmaz, 2014: 40). Sağlık
Bakanlığınca geçici koruma altına alınan Suriyelilere sunulan sağlık hizmeti kapsamında, Ekim 2017 itibariyle 20
milyondan fazla poliklinik hizmeti, 1 milyondan fazla hasta yatarak tedavi edilmiş, 1 milyon civarında ameliyat
gerçekleştirilmiş, yaklaşık 225 bin Suriyeli bebek dünyaya gelmiştir. Tam olarak yapılan harcamaların maliyeti
ortaya konamasa da 600 milyon TL’nin üzerinde bir tutarın sağlık hizmetlerinde kullanıldığı ifade edilmektedir
(T.B.M.M. Göç ve Uyum Raporu, 2018: 135-136).
Sağlık hizmetlerinin bağışıklama programlarının ve hastalıklardan korunmaya yönelik çalışmaların aksaması
sonucu salgın riskleri artmıştır. Suriye’deki olaylardan kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyeli sığınmacılardan kızamık
hastalığının yayıldığı, bu kapsamda Türkiye’de 2012 yılında 349 kızamık vakası görülmesine rağmen bu sayının
Suriyeli göçmenlerin gelmesiyle 20 katına çıktığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
de Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye’deki kamplarda kalan Suriyelilerde kızamık, verem ve çeşitli bulaşıcı deri
hastalıklarına rastlandığına dikkat çekmektedir (Korkmaz, 2014: 40).

3.4.6. Ekonomik Boyutu
Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde çalışma hayatı da farklı boyutlarda etkilenmiştir. Faaliyette
bulunmaya başlayan Suriyeli firma sayısında belirgin bir artış gözlenmiştir. Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş
öncesi Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı 10 Suriye uyruklu firma bulunurken bu rakam 2011-2014 döneminde
60’a çıkmıştır. 2014 yılı sonu itibariyle 272’ye ulaşan Suriyeli firmaların 212 adedi 2014 yılında kurulmuştur. 2009
yılında Mersin’de faaliyet gösteren Suriyeli menşeili firma sayısı 25 iken, 2014 sonunda bu sayı 279’a yükselmiştir.
Konuyla ilgili diğer bir husus olarak, Suriyeli işçilerin kayıt dışı ve ucuz işgücü olarak çalıştırılmaları gelmektedir.
Sınır illerinde yaşayan yerel halktan olan işsiz vatandaşlarımız işsizliklerine gerekçe olarak kaçak ve ucuz olarak iş
gücü piyasasında yer alan Suriyelileri görmektedir.
Bu olumsuz olarak düşünülen çalışma hayatına ilişkin hususların aksine belirtilen bölgelerin ekonomisinde olumlu
yansımalar da görülmüştür. Kriz öncesi Gaziantep’ten Suriye’ye ihracat 112 milyon dolar iken 2015 yılı başında
370 milyon dolara yaklaşmış, Hatay’ın ise Suriye’ye ihracatı 100 milyon dolarken aynı yıl 226 milyon dolara
yükselmiştir. Mersin’de ise aynı dönemde 15 milyon dolardan 343 milyon dolara ulaşan bir ihracat hacmine
erişilmiştir. Bu sorunu çözmek ve emek piyasasında dengelerin tekrar sağlanmasına yönelik olarak 15 Ocak 2016
tarihinden itibaren 2016/8375 sayılı Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
ile tüm yabancı işçilerin çalıştırılması için yasal düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmelik gereği, geçici koruma
sağlanan yabancılar Türkiye’de geçici koruma kayıt tarihinden altı ay sonra kayıt oldukları illerde ancak çalışma
izni alınmasıyla çalışabileceklerdir. Yine, bir işyerinde çalıştırılan Suriyeli sayısı işyerindeki toplam çalışan sayısının
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yüzde 10’nunu geçemeyecek, toplam çalışan sayısı ondan az olan işyerlerinde en fazla bir geçici koruma sağlanan
yabancının çalışmasına izin verilecektir (Nurdoğan, Dur, Öztürk. 2017: 232).
Geçici koruma sağlanan yabancıların bütçeye olan etkisi kapsamında dönemin Başbakan Yardımcısı tarafından
yapılan açıklamada, Aralık 2017 itibariyle 2011’den bu yana toplam 84 milyar 880 milyon lira olmak (30 milyar
285 milyon 573 bin dolar) harcandığı belirtilmiştir. Bu tutarın; 1) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı’nca (AFAD) 5 milyar 586 milyon 594 bin lirasının, 2) güvenlik ve kamu düzeni hizmetleri için 9
milyar 228 milyon 707 bin lirasının, 3) sağlık hizmetleri için 16 milyar 30 milyon 111 bin lirasının, 4) eğitim
hizmetleri için 15 milyar 489 milyon 968 bin lirasının, 5) belediyecilik hizmetleri için ise 17 milyar 527 milyon
481 bin lirasının harcandığı ifade edilmiştir (Sputniknews, 2018). Yine, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşmalar
kapsamında, Türkiye’ye Suriyeli mülteciler için destek programı dâhilinde, 2016 yılının başı ile 2017 yılının sonu
arasında 72 proje ile 3 milyar euro verileceği esasa bağlanmıştır. Avrupa Komisyonu’nun verilere göre Aralık 2017
itibarıyla bu projelere 1 milyar 85 milyon euro ödendiği medyada yer almıştır (Deutsche Welle Türkçe, 2018a).
Geri kalan kısmının ne zaman ödeneceği ile ilgili kesin bir bilgi henüz ortaya çıkmamıştır. Türkiye’nin Suriyeli
göçmenler hakkında yüklendiği maddi külfet için uluslararası destek alamadığı ve ilgililerin bu konu hakkında
yaptığı serzenişlerin haklılığı ortadadır.

Sonuç
1990 yılında dünyada 152,5 milyon olan göçmen sayısı 2017 yılında 257,7 milyona ulaşmış, yirmi yedi yılda
yaklaşık göçmen sayısı yaklaşık % 70 artmıştır. 1990’lı yıllarda yılda göçmen sayısı % 1,2 artarken 2000-2017
arası bu rakam % 2,3’e yükselmiştir. Dünyada değişik nedenlerle göç eden insan sayısı giderek artmakta, gelecekte
de bunun düşmesini sağlayacak gelişmelerin yaşanması pek mümkün görünmemektedir.
Türkiye toprakları Osmanlı Devletinden itibaren günümüze kadar değişik etkiler neticesinde göçmenlere ev sahipliği
yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Şu anda kayıtlara göre ülkemizde yaklaşık 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere
4 milyon civarında göçmen bulunmakta, bu da neredeyse toplam nüfusun % 5’ini oluşturmaktadır. Son dönemde
Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’e Rusya Federasyonu (RF) ve Suriye Ordusunun müdahalesi sonucunda da BM
yetkililerinin beyanlarında 2-3 milyon göçmenin daha sınırlarımızdan geçmesi ihtimali gündeme getirilmektedir
(Deutsche Welle Türkçe, 2018b). 17 Eylül 2018’de’nun Soçi kentinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve RF Devlet Başkanı Vladimir Putin, Esad rejiminin harekât düzenlemeye hazırlandığı İdlib
bölgesinde iki taraf arasında silahtan arındırılmış 15-20 km’lik bir ara bölge oluşturulması konusunda anlaşmasıyla
“şimdilik” beklenen göçmen akımı engellenmiş gözükmektedir (Hürriyet, 2018b). Hükümetin 2018 seçim
beyannamesinde, söz konusu göçmenler hakkında “temel hedefin, temel hak ve hürriyetler çerçevesinde, geçici
koruma süreçlerinin sonucunda, göçmenlerin önemli bir bölümünün sağ salim ülkelerine dönmesini sağlamak”
(Son Dakika, 2018) olduğu belirtilmesine rağmen, bunun yakın gelecekte gerçekleşmesinin zor olacağı, Suriyeli
göçmenlerin pek çoğunun ülkesine dönmesinin mümkün görünmediği söylenebilir. Yine, bahse konu göçmenler
ile ilgili uluslararası yeterli maddi destek alınamadığı ve diğer ülkelerden kabul için herhangi bir olumlu adımın
atılmadığı da başka bir husustur.
Yıllardır üzerinde tartışılan ve uğraş verilen ancak insanlığın çok da başarı sağlanamayan, göçlerle uluslararası
mücadele için alınabilecek tedbirler olarak şunları saymak mümkündür: 1) Savaş ve çatışmaları sonlandıracak adil
ve etkin bir uluslararası organizasyonun tesis edilmesi, 2) uluslararası hukuk sisteminin yeniden yapılandırarak,
hukuksuz uygulamalarda etkin küresel yaptırımların uygulanması, 3) ekonomik eşitsizliği ortadan kaldırarak
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ülkeler arası gelir dağılımının sağlanması, 4) yoksullukla mücadelenin etkin olarak yapılması, 5) insan hakları
uygulamalarının geliştirilerek eğitimin yaygınlaştırılması, 6) gelişmemiş ülkelere yapılan uluslararası sağlık hizmetleri
desteğinin artırılması, 7) terörizmle mücadelede uluslararası işbirliğinin sağlanarak etkin önlemlerin alınması, 8)
insanlığın ortak paydada bulunmasına katkı sağlayacak sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artırılması. Sayılan
bu önerileri çoğaltmak mümkün olsa da temel sorun bu konuda çaba göstermesi gereken uluslararası aktörlerin
ortak irade ortaya koymaya yanaşmamasıdır.
Ülkemizdeki göçmenlerin durumuyla ilgili olarak, uluslararası bir destekten yoksun olarak 3 milyar doların
üzerinde yapılan ekonomik bir fedakârlığın ötesinde çalışmada ortaya konan eğitim, sosyokültürel, güvenlik ve
asayiş ile sağlık boyutlarıyla çok katmanlı bir durum söz konusudur. Alınan tedbirlerin yeterince geliştirilememesi
durumunda, gelecekte göçmenler dolayısıyla ülkemizin sağlanan faydadan daha fazla zarar göreceği söylenebilir.
Konuyla ilgili şu düzeltici ve geliştirici tedbirlerin alınması faydalı olabilir: 1) Kamuda gerekirse bakanlık düzeyinde,
mümkün olmadığında müsteşarlık seviyesinde göç idaresiyle ilgili daha güçlü ve etkin bir organizasyon yapısı teşkil
edilerek, kurulacak yapıyla tüm bakanlıklarla eşgüdüm sağlayacak şekilde tüm faaliyetleri yürütmek, 2) söz konusu
organizasyonun yerelde belediyelerle, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuramlarla etkin bir çalışma yapmasını
sağlamak, 3) göçmenler ile ilgili sosyokültürel, ekonomik, eğitim ve sağlık unsurlarını kapsayan çok boyutlu
stratejik bir eylem planı oluşturarak, yerel halkla entegrasyonlarını sağlayacak şekilde gerekli tedbirleri almak, 4)
toplumu göçmenler hakkında bilinçlendirici mahiyette halkla ilişkiler programları oluşturmak ve medyada yer
almasını sağlamak, 5) güvenlik ve asayişle ilgili önleyici tedbirlere ağırlık verecek şekilde istihbarat ve bilgi toplama
faaliyetlerini etkinleştirmek, 6) BM ve AB nezdindeki kurumlar ile işbirliğini artırmak amacıyla diplomasiyi ve
gayretleri çoğaltmak, uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla yakın çalışma içine girerek göçmenlerin durumuyla
ülkemizin yaptığı faaliyetlerle ilgili küresel farkındalığı artırmak üzere kamuoyu oluşturmak, 7) Göçmenlerle ilgili
tutulan kayıtlar için daha etkin bir sistem geliştirerek, veri tabanı oluşturmak ve devlet nezdindeki faaliyetlerini
kayıt altına alarak bilimsel çalışmalar için altyapı teşkil edilmesine yardımcı olmak.
Mevcut verilerden küresel ölçekte ve ülkemizdeki göçmen sorununun, dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeler
çerçevesinde gelecekte artarak devam edeceği anlaşılmaktadır. Sorunların çözümü için sıralanan önerileri elbette
artırmak mümkündür. Ancak, sorunun çözümü için öncelikle yapılması gerekenin “mevcut durumdaki sorunların
gerçekçi şekilde tespit edilerek, objektif veriler ışığında yüzleşmek ve çözüm için gerekli rasyonel tedbirleri süratle
uygulamaya koymak” olduğunu söyleyebiliriz.
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ALIENS, DENIZENS, AND CITIZENS: THE POLITICS
OF INCLUSION AND EXCLUSION OF SYRIANS IN
SAMSUN CITY

Fatih Çağatay Cengiz1

Abstract
Throughout its history, Samsun – a city in the Black Sea region – has been an inclusive location for non-Muslims
and Muslim immigrants. As an administrative district of the Sanjak of Canik, Samsun accommodated Greeks
(Rumlar), Armenians and Jewish people throughout the Ottoman rule of the 19th century. In addition, Samsun also
became a site that sheltered refugees from the Caucasus and Balkans. Just a century later however, the city is now
marked by a contradictory amalgamation of inclusive and exclusive practices for new comers: Syrians. Local media,
in particular, incites moral panic against Syrians. Thus, the question arises: How has a city with a cosmopolitan
history turned into a signifier of the contradiction between inclusion and exclusion for Syrians? This paper suggests
that this contradiction is the result of the specific form of Turkey’s nation-state building project, which is reflected
in local administrative policies. Indeed, this paper argues that Turkey’s immigration policy poses three intertwined
models and gates for new comers. With this in mind, this paper employs the trichotomy model developed by Tomas
Hammar to understand the ‘three entrance gates into the country’ and their three corresponding statuses: ‘aliens’,
‘denizens’, and ‘citizens’. It concludes that in the current legal and political context, Syrians are neither ‘citizens’
nor ‘denizens’ of Turkey; they are only ‘aliens’, lacking basic human rights in Samsun and throughout Turkey.
Keywords: Samsun, Syrians, immigration, nation-state

1. Introduction
According to Turkey’s Directorate General of Migration Management (2018a), Samsun hosts 10,120 foreigners
holding residence permits, thus making it the city with the most resident permit holders in the Black Sea Region,
and the tenth most among Turkey’s 81 cities nationally. However, there are only 4,632 Syrian refugees under
temporary protection in Samsun, which constitutes just 0.35% of the 1.3 million total population (Directorate
General of Migration Management, 2018b). Despite the fact that the number of foreigners with residence permits
or under temporary protection is marginal in Samsun, this does not stop local media from exaggerating their
numbers and inducing a ‘moral panic’ against immigrants. One local newspaper printed a headline that labelled
the city a ‘refugee paradise’, reading: ‘The number of refugees outnumbered the district population: Samsun is a
refugee paradise!’ (Samsun Gazetesi, 2018). Another local newspaper contributed to this ‘moral panic’ by depicting
Syrians as a growing social problem: ‘While we are proud of the Samsun that is a city of culture, art, and sports,
it has now nearly turned into a city of beggars. The governorships must take measures against Syrians who beg on
every corner and embitter citizens’ (Gazete Gerçek, 2015). Worse still, other local and national newspapers argued
that Syrians had ‘invaded’ the Bafra district of Samsun (Samsun Gazetesi, 2016) and had come to sexually harass
‘our girls’ (Yeni Çağ, 2017).
1 (Ondokuz Mayıs University), cagatay.cengiz@omu.edu.tr
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With this in mind however, it is important to highlight the discrepancy between Samsun’s current zeitgeist against
immigrants and its historical legacy as a city of immigrants (muhacirler), as Samsun received immigrants from
the Caucasus after the 1877-78 Russo-Turkish War (‘War of 93’) and the Balkans after the 1923 population
exchange between Turkey and Greece. For example, in line with the Convention on Population Exchange, 3,908
immigrants from the Greek cities of Kavala and Drama landed in Samsun and its districts in 1924 (Yılmaz, 2007,
p. 17). Following the population exchange between Turkey and Greece, Samsun hosted 22,000 immigrants, which
constituted around 11% of its 200,506 inhabitants (Yılmaz, 2007, p. 311). In addition, 29,978 immigrants from
Bulgaria, Greece, Yugoslavia, and Romania were also placed in Samsun between 1923 and 1960 (Geray, 1970,
p. 34). Unsurprisingly, the 1914 Ottoman Empire Census showed that Samsun – or the Canik Province as it
was known during the Ottoman period – had 98,739 Greek, 28,526 Armenian, and 265,950 Muslim residents
(Mutlu, 2003, p. 34). In other words, non-Muslims comprised one third of the population of the Canik Province
at the beginning of the 20th century.
Thus, the question arises: How has a city with a cosmopolitan history currently become a sphere of both inclusion
and exclusion for Syrians? This question must be asked, as the literature on immigration in Turkey is mostly
concentrated on Syrians in border towns – such as Mardin, Gaziantep, and Kilis – and big cities, like İstanbul and
Ankara, and thus neglects the precariousness of immigrants in peripheral cities such as Samsun. In other words, the
Black Sea Region is overlooked by such analyses. Hence, this research aims to explore the inclusion and exclusion
of ‘aliens’ in a city with reference to nation-state formation. In order to do so, this paper employs the trichotomy
model developed by Tomas Hammar (1990) to understand the ‘three entrance gates into the country’ and the
three corresponding statuses: ‘aliens’, ‘denizens’, and ‘citizens’. Gate One refers to the host country’s ‘immigration
regulations’; Gate Two refers to the ‘regulation of domicile and residential status’; and Gate Three is naturalisation
to citizenship (Hammar, 1990). Accordingly, foreign citizens or aliens are those who have ‘entered’ a new territory
without residence rights and whose status is regulated by the government; ‘denizens’ are foreign citizens who acquire
permanent residence but do not undergo the naturalisation process (Hammar, 1990); and, according to Thomas
Marshall’s classic formula, citizens are those who are full members of a community with equal civil, political, and
social rights (2006, p. 30). With respect to Samsun, it can be observed that while the city accommodated both
non-Muslims and Muslim immigrants in the past, new comers are now ignored and excluded from the ‘2 and 3
Entrance Gates’ into the city.

2. Samsun City as a Place of Inclusion for Non-Muslims and Immigrants
According to the Ottoman Population Statistics, 40,935 Muslims and 14,808 Greeks and Armenians (Reaya)
lived in the Sanjak of Canik in 1831 (Karpat, 1985, p. 113). In 1914, 265,950 Muslims, 98,739 Greeks, 27,058
Armenians, 27 Jews, 261 Armenians Catholics, and 1,257 Catholics lived in the Canik District, which included
Ünye, Bafra, Fatsa, Çarşamba and Terme zones (ibid., p. 184). Indeed, there were more Greeks (54,709) than
Muslims (44,992) in Samsun in 1914 (ibid; Yılmaz, 2016, p. 38). The cosmopolitan character of the city was also
reflected in the local administration. Between 1908 and 1909, a non-Muslim – Papasoğlu Yorgaki Efendi – was
the mayor of Samsun (Yılmaz, 2016, p. 35).
The city also accommodated immigrants in the 19th century. Following the Crimean War (1853-1856) between
the Ottoman and Russian Empires, a wave of migration flowed from the Caucasus to Trabzon and Samsun
primarily until 1864. It is estimated that while Trabzon hosted 200,000 immigrants, Samsun hosted nearly
150,000 immigrants from the Caucasus (Yılmaz, 2014b, p. 37). However, Samsun’s facilities in that period did
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not sufficiently protect immigrants or locals. According to reports for the Quarantine Council, the city was a
‘hotbed of infection’ – such as typhus and smallpox – and locals feared coming into contact with immigrants,
and thus people ‘began to prepare to leave the city’ (ibid., p. 30). The city also sheltered Muslim people from the
Balkans. Following the 1912/1913 Balkan War, some Albanians migrated to Samsun Province. It is estimated that
the nearly 40,000 Albanian-Turkish citizens currently living in Samsun are the descendants of these immigrants
(Geniş and Maynard, 2009, p. 554).
Samsun was also an important export centre during the late Ottoman period, and attracted immigration as a
consequence. In the 19th century, the city began integrating with the world economy due to its high-quality tobacco
production. It was also an important port city after the ratification of the 1838 Treaty of Balta Liman, which
abolished Ottoman monopolies on agricultural products and opened the city to European markets (Yılmaz, 2014a,
p. 61). However, the integration of Ottoman economy with Western markets had repercussions on national and
local politics, e.g. a French consulate was founded in Samsun after 1838 (ibid., p. 67). With the foundation of
this consulate in 1863, France preserved its economic interests in the Ottoman Empire, especially in the Black
Sea region where Amasya – a city neighbouring Samsun – was a place for French silk and leech trade and tobacco
trade from Samsun (ibid., pp. 67-69).
Indeed, Christians were the Samsun district’s main tobacco producers during the Ottoman Empire. In the Bafra
district, Armenians and Greeks engaged with tobacco production. Christian villages surrounding Samsun city
and Maden Kabı (known as Tekkeköy currently), as well as neighbourhoods and villages in Bafra, were the main
sites for tobacco production (Erler and Edinsel, 2011, p. 232). More than one third of all tobacco was exported
to Russia and one fifth of tobacco was allocated to Ottoman institutions. Only 13% was sold in local markets
(ibid., p. 234). In tobacco allocation, Istanbul was the main export destination for Austrian, British and French
merchants. Muslim and Christian merchants in Samsun functioned as ‘brokers’ for distributing tobacco to Istanbul.
According to research conducted by Erler and Edinsel (2011, p. 235), there were 14 Christian and 10 Muslim
merchants who consigned tobacco bales to Istanbul in 1857. These merchants preferred doing business with those
from the same religious background (ibid.).
However, after the foundation of the Régie Company – a multinational corporation – in 1883, which monopolised
tobacco production and took over the collection of state-owned tobacco tax due to the Ottoman Empire’s failure
to pay its debts, state-society relations transformed as the company appropriated uncollected tobacco and imposed
sanctions on those who handed over tobacco late (Erler and Edinsel, 2011, pp. 238-239). The company, which
was supported by the state, also contributed to the deindustrialisation of the local economy as, according to the
Régie contract (şartname), all local tobacco processing workshops in Samsun and its vicinity were closed down – a
process likened to the destruction of India’s local economy under British rule (Keskin and Yaman, 2013, p. 118).
These developments and the establishment of tobacco factories in Samsun under Régie rule resulted in rebellion,
migration – especially to Russia – and tobacco smuggling (Erler and Edinsel, 2011, p. 241). For instance, Christian
and Muslim tobacco producers demonstrated against Régie policies on 4 March 1887 and went on strike on 22
September 1908, thus contributing to the rise of collective opposition against the company (ibid., p. 243).
The city did not only host non-Muslims and immigrants from other countries. During the Republican period,
it also hosted those forcefully resettled due to military concerns in Kurdish cities. Law No. 2510, known as the
1934 Resettlement Law (İskân Kanunu), forcefully resettled 25,831 Kurdish people from eastern Turkey due to
their political allegiances (Duman, 2016, pp. 217-219). The objective of this law was to fortify ethnic-based
Turkishness and assimilate non-Turkish people through relocation (Çağaptay, 2002, p. 72). As Article 7 stipulated,
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ethnically Turkish immigrants – or immigrants belonging to the Turkish race – could settle wherever they wanted,
but non-Turkish immigrants – or ‘immigrants who do not belong to the Turkish race’ – could only settle in select
places (ibid.). Önder Duman estimates that at least 300 households were resettled to Samsun villages, far from
the seaside, between 1936 and 1939, and the state provided their basic living allowances (2016, pp. 222-223).
Thus, it is clear that the city sheltered non-Muslims, Muslims, and displaced people in the 19th and 20th centuries.
A century later however, the city is characterised by its negligence of Syrians escaping civil war in their country.
The following section addresses the city’s transformation into a site of both inclusion and exclusion for Syrians.

3. The Transformation of Samsun City into a Site for Inclusion and Exclusion of Foreigners
Under Protection
Although 3.559 million registered Syrians live in Turkey as of September 2018, the Black Sea Region only hosts a
small number (Directorate General of Migration Management, 2018b). Of the region’s 18 provinces, Samsun hosts
the most ‘registered Syrians’. However, Syrians only constitute 0.35% of Samsun’s population, while that percentage
jumps to 93.89% in Kilis, 27.81% in Hatay, and 23.62% in Şanlıurfa (see Table 1 and Directorate General of
Migration Management, 2018b). According to Table 1, there are only 4,632 registered Syrians living in Samsun.
Table 1: Syrian Refugees Under Temporary Protection by Black Sea Region Cities
Province

Number of Registered Syrians

Percentage with Province Population

Samsun

4,632

0.35

Trabzon

2,791

0.35

Çorum

2,337

0.44

Bolu

1,841

0.61

Düzce

1,464

0.39

Kastamonu

1,158

0.31

Tokat

989

0.16

Rize

800

0.24

Ordu

636

0.09

Karabük

632

0.26

Amasya

546

0.17

Zonguldak

453

0.08

Giresun

144

0.03

Sinop

115

0.06

Bartın

92

0.05

Gümüşhane

75

0.04

Artvin

42

0.03

Source: Directorate General of Migration Management (2018b)
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The city is marked by a contradictory combination of inclusive and exclusive practices for Syrians. Unfortunately,
legal and administrative confusion with respect to service delivery for foreigners contributes to local government’s
inadequate role in helping Syrians adapt to the city and country. While Article 13 of the Municipal Law (Law
No 5393) stipulates that ‘everyone is a fellow-citizen (hemşehri) of the town he/she lives’, Article 14 stipulates that
‘municipal services shall be rendered in the most appropriate manner at the places nearest to the citizens’ (in Akman
and Balaban, 2017). This shows that while fellow-citizenship allows residents to ‘participate in the decisions and
services of the municipality, to acquire knowledge about the municipal activities and to benefit from the aid of the
municipal administration’, it is only citizenship status that grants people municipal services benefits (Municipal Law,
2005). In addition, municipalities are reluctant to provide services to non-citizens because municipal expenditure
is overseen by the Turkish Court of Accounts (in Akman and Balaban, 2017).
In addition to legal barriers, social stigmas that scapegoat Syrians prevent them from adapting to the city and
country. The general narrative is that Syrians increase the crime rate and take jobs from Turkish citizens. However,
statistical data does not support these allegations. According to the Ministry of Interior in 2017, Syrian involvement
in criminality was marginal with respect to their total population in Turkey. For instance, the crime rate among
Syrians was 1.32% between 2014 and 2017 (in Akman and Balaban, 2017). Nevertheless, the day after the Interior
Ministry’s declaration in favour of Syrians, the Prime Minister warned that Syrians who commit crimes would be
deported (Hürriyet Daily News, 2017).
As far as Samsun city is concerned, academic work suggests there is tension between locals and Syrians, even
though such incidents are not widespread. According to a study by Kaan Akman and Aslı Yönten Balaban (2017),
locals expressed feelings of insecurity with respect to Syrians, such as: ‘We don’t go out when they are on the
street’; ‘We import beggars while embracing refugees’; ‘We grant our streets to refugees. They establish bakeries,
groceries, cafes, and even banks in their own language as they wish’ (Akman and Balaban, 2017). Akman and
Balaban also showed that while early comer Iraqis with conditional refugee (şartlı mülteci) status can meet their
basic needs without opening new workplaces, Syrians need to establish workplaces in their own language, thus
leading to tension with locals. The authors conclude that Iraqis with conditional refugee status have adapted to
the city to a large extent (ibid.).
So, why do local people hold a specific narrative of exclusion even though the city has a cosmopolitan history? It
can be argued that Turkey’s specific form of nation-state building has had repercussions on practices of inclusion
and exclusion for new comers. The following section briefly deals with the issues of foreigners/aliens and nationstate building in Turkey.

4. Foreigners/Aliens and the Nation-State Building Project in Turkey
This paper uses the concepts of ‘citizenship’, ‘denizenship’ and ‘foreignness’ to understand how Samsun city accepts
and excludes Syrians. According to T. H. Marshall’s classic formula, citizenship is a status related to civil, political
and social rights. The civil component of citizenship encompasses ‘liberty of the person, freedom of speech,
thought and faith, the right to own property and to conclude valid contracts, and the right to justice’ (Marshall,
2006, p. 30). The political component of citizenship involves the ‘right to participate in the exercise of political
power’, while the social component refers to a ‘whole range, from the right to a modicum of economic welfare and
security to the right to share to the full in the social heritage and to live the life of a civilized being according to the
standards prevailing in the society’ (ibid.). As can be seen, citizenship is territorially bound to the nation-state and
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can be restricted and/or expanded by the jurisdiction of the nation-state. Denizens, on the other hand, are defined
in bygone British law as someone ‘who lives habitually in a country but is not a native-born citizen; a foreigner
admitted to residence and certain rights in a country; … an alien admitted to citizenship by royal letters patent,
but incapable of inheriting, or holding any public office’ (Oxford English Dictionary as cited in Benton, 2010, p.
12). ‘Denizens’ are aliens who lack ‘formal citizenship status’, thus rendering them unable to vote, ‘ineligible for
many aspects of “social citizenship”, or the public provision of basic needs’ and who face the risk of deportation
(Bosniak, 2006, p. 10). In short, ‘denizen’ denotes a status of ‘long-term or permanent resident non-citizen[ship]
with many of the entitlements of citizenship’ (Hamar in Benton, 2010, p. 11). Finally, Foreigners are ‘others’ who
‘include temporary workers, asylum seekers and those who are claiming refugee status, and the undocumented’
(Kivisto and Faist, 2010, p. 225).
The tripartite determining and imagining of citizenship, denizenship, and foreignness is paramount to the construction
of the nation-state. In particular, it can be suggested that the specific construction of an ‘imagined community’– a
term borrowed from Benedict Anderson – of the ‘Turk’ in the state formation shapes the boundaries for accepting
or refusing ‘aliens/foreigners’. In an idealised form of the nation-state, ‘aliens/foreigners’ are seen as disruptive
to the social contract hypothetically negotiated between the state and its citizens, a contract that establishes ‘a
series of congruencies – of territory and citizenry, state and nation, polity and culture, and legal citizenship and
ethnocultural nationality’ (Brubaker, 2010, p. 67). However, these putative disturbances are socially and politically
constructed, rather than intrinsic.
In the waning days of the Ottoman period, non-Muslims were labelled ‘aliens’ and expelled from Turkey. One
reason why non-Muslims were forcefully removed was the fact that Turkey’s nation-state building project necessitated
a national economy erected on the process of Turkification. According to the Ottoman Industry Census 19131915 (Robert Mantran in İskender, 2006, p. 99), 50% of the capital invested in industrial enterprises belonged
to Greeks, 20% belonged to Armenians, 5% belonged to Jews, 10 % belonged to foreigners, and only 15% of
industrial investment was controlled by Turks.
Another mass departure of ‘aliens’ from Anatolia occurred under the new Republic, as the Republic aimed to
homogenise the nation’s multi-ethnic heritage bequeathed by the Ottoman Empire. The 1923 Population exchange
between Turkey and Greece was not only an instrument for Turkey to homogenise its culture and economy, but
also an opportunity to ward off any foreign intervention by the Great Powers under the pretext of preserving
minority rights (Aktar, 2003, p. 87). The new Republic not only lost its multi-ethnic culture but was also deprived
of entrepreneurship and artisanry, as non-Muslims – ‘aliens’ – constituted the bulk of the commercial bourgeoisie
in some Anatolian cities, e.g. Samsun, Trabzon, Erzurum, Adana and Gaziantep (ibid., p. 90).
The nation-state building project also conditioned the formation of immigration policies and ‘entrance gates
to the country’, as Tomas Hammar (1990) argues. İskân ve Nüfus İşlerinin Süratle İkmâli Hakkýnda Tamim (the
Circular on the Speedy Disposal of Resettlement and Population Matters) outlined five groups of immigrants
with aspirations for Turkish citizenship. The first three categories consisted of ethnic Turks, Turkic groups (Tatars,
Karapapaks), and stateless Balkan Muslims. The authorities saw no threats arising from granting these groups
naturalisation papers, as they ‘lacked strong national movements or independent states with which they could
identify’ (Çağaptay, 2002, p. 74). In addition, the Republic’s founding elites hailed from the Balkan region,
creating an attachment to ‘Rumelia’ (Kirişci, 2000, p. 16). The fourth category consisted of Muslims from the
Caucasus – such as Georgians, Lezgis, Chechens, Circassians and Abkhazes – who still practised a nomadic culture
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the Republic disliked. They were given naturalisation papers only after inspection, because they were seen to also
lack independent states and nationalist movements. The fifth group consisted of Kurds, Arabs, Albanians, Jews
and Christians; this group was unable to receive naturalisation papers under any circumstances because the state
believed they would not easily assimilate, as those such as the Albanians and Arabs had founded their own states
and preserved nationalist movements (Çağaptay, 2002, pp. 74-75).
Arabs, in this sense, were seen as the new ‘Muslim aliens’ and stigmatised as such. However, it is important to
note that the stereotyping of Arabs did not begin in the Kemalist era of the 1920s; this was inherited from the
Young Turk Movement, whose ideology swung from Ottomanism to Turkish nationalism. In this new ideological
setting, which overlapped with the last gasps of the Ottoman Empire in the late 19th and early 20th centuries,
Arabs were seen as deceitful, as back-stabbers, by the Ottoman elite (Jung, 2005, p. 5). However, stereotypes were
not only embedded in Turkish discourses; Arab nationalism also contributed to circulating a negative image of
Turks. Although Arab nationalism did present Turks positively in some sense, as the ‘protector of Islam’ against
the Mongolian invasion in the nations’ first encounter, Turks were also later portrayed as ‘cruel and despotic
power addicts’ (Haarmann in Jung, 2005, p. 5). This negative image was fortified by memories attributed to the
Ottoman past. The pejorative term ‘terrible Turks’ was used across the Arab world to point out the Ottoman
Empire’s suppression of Arab nationalism (Jung, 2005, pp. 3-4). This discourse of suppression was accompanied
by a discourse of ‘double imperialism’, as Ottoman Imperialism was seen as the ‘first imperialism’, which was
followed by the ‘second imperialism’ of European countries (Brown in Jung, 2005, p. 4).
Moreover, the legacy of Kemalist nationalism, which aimed to modernise society in line with Western norms,
is another reason why a pejorative discourse against Arabs operates in Turkey today. According to Kandiyoti,
Kemalist nationalism targeted ‘backwardness’ rather than ‘foreignness’ (in Colak, 2003, p. 4). In other words, the
adoption of a specific secular and modern culture was significant to how Kemalist nationalism drew the boundaries
of political and cultural membership (Colak, 2003). Therefore, determining ‘Who is Turk?’ today is, first of all,
a matter of the incorporation of a specific culture. If a person does not meet the criteria of being ‘Turk’, he/she
can spontaneously become an ‘alien’ and discursively excluded from Gate Three, citizenship status in Hammar’s
categorisation (1990). Navaro Yashin brilliantly observed the encounter of two women with different outlooks
and claims of nativity and foreignness.
On an afternoon in March 1994, two Turkish women, one veiled, the other not, encountered one another in front
of the Ayasofya museum in the old quarter of Istanbul. The short-haired woman, dressed in a skirt to her knees,
a trimly fit blouse, and a short coat, asked the other woman who was wearing a black veil, whether this was the
line for tickets to the museum. The veiled woman was surprised. “You speak Turkish?” she asked in amazement.
“Yes, I am Turkish” asserted the short-haired woman, put off by the question. “Oh! You don’t look like Turkish.
You look like a Westerner,” said the veiled woman. “You don’t look Turkish either,” said the other. “I thought you
were an Arab”. “Oh!” said the veiled woman, “thanks to God, we are Turkish and Muslim” “Well, we are too, “
said the short-haired woman” (Navaro-Yashin, 2002, p. 19).
Thus, it is fair to argue that allegiance to Turkish citizenship is associated with a paradoxical synthesis of Western
civilisation and native Turkish culture. In this synthesis, women are seen as the carriers of the modernisation process
and ‘expected to be modern in appearance while retaining some traditional virtues such as modesty which would
keep them away from stepping into “men’s realm”’ (Kadioğlu, 1996, p. 178).
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Another reason why Arabs, especially Syrians, are narrated as ‘aliens’ relates to the implementation and practices
of Turkish foreign policy. Specifically, Turkish-Syrian relations during the Republican era fed a mutual enmity
in both countries. For instance, annexation of the Sanjak of Alexandretta in 1939 by Turkey intensified tensions
between the countries. In the 1980s and 1990s, sovereignty claims over the Euphrates also became a source of
distrust. While Syria asked for the internationalisation of the water problem, so as to benefit more from the
river, Turkey saw the issue as a regional problem. However, relations really soured in 1998, when Syria refused to
extradite the PKK leader, Abdullah Öcalan, to Turkey. Turkey even threatened Syria with military intervention
(Aras and Köni, 2002, pp. 52-55).
Thus, ‘local’ exclusionary practices are associated with the country’s ‘national’ practices. In other words, local
administration’s inclusive or exclusive implementations bear the legacy of the nation-state building project. This
can also lead a city to social amnesia; a city that has hosted non-Muslims, immigrants and displaced people
throughout its history. In this sense, being Syrians in Samsun evokes national anxiety to stretch the boundaries
to determine ‘who is a Turk?’, consequently leading Syrians to be excluded from the ‘2 and 3 entrance gates’ to
become citizens of Turkey.

5. Conclusion
This research aims to shed light on Samsun city’s historical inclusion and exclusion of immigrants with respect
to Syrians. In addition, it also aimed to point out Samsun city’s social amnesia and immigration issues from a
historical perspective. While local media employs discriminatory and anxious rhetoric against Syrians today, it
should be remembered that Samsun used to be a city that included Greeks, Armenians, Jews, and other ethic
and religious non-Turkish and non-Muslim communities during the demise of the Ottoman Empire in the 19th
century. In 1914, the population of Canik centre (Samsun) was comprised of more non-Muslims than Muslims,
and non-Muslims constituted nearly a quarter of the population of Sanjak of Canik. However, the downfall of
the Ottoman Empire and rise of the Republic saw the city purged of all non-Muslim and non-Turkish elements.
Although the new nation-state did accept immigration, it was only allowed as long as immigrants remained in
harmony with ‘Turkish descent and culture’. In other words, those who could not conform to the criteria of ‘Turkish
descent and Turkish culture’ were regarded with suspicion. Thus, as Arabs have independent states and nationalist
sentiments – sentiments that emerged even before the foundation of the Republic – they are seen as a difficult
group to assimilate into Turkish culture. Moreover, Arabs are seen as ‘backward’ because Turkish modernisation
is also a Westernisation project that praises the civilised West over the uncivilised East. Coupled with the ‘moral
panic’ of Syrians stealing Turkish jobs, Turkey’s domestic problems are externalised through scapegoating Syrians.
Although Turkey has recently adopted an open-door policy for those escaping the Syrian civil war and provided a
wide-range of humanitarian and welfare benefits, such as access to healthcare and education, these benefits are not
designated as ‘rights’, only ‘services’. In conclusion, Syrians are not legally considered ‘refugees’, ‘asylum-seekers’ or
‘displaced people’ in Turkey. They are only people under ‘temporary protection’. Thus, in political terms, Syrians
are neither ‘citizens’ nor ‘denizens’ of Turkey; they are only ‘aliens’ that lack basic ‘human rights’ in Samsun city
and across Turkey.
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THE IDEA OF PERSON IN JOHN RAWLS’S THEORY OF
JUSTICE / JOHN RAWLS’UN ADALET KURAMINDA
İNSAN DÜŞÜNCESİ
Özlem Denli2

Abstract
This article deals with the idea of person in John Rawls’s theory of justice, and spans the changing trajectory of
the concept between the 1970s and the 1990s. My focus is limited to those works dealing with ‘domestic theory’;
I, therefore, exclude the author’s studies of non-liberal cultural and political contexts. I analyze the ways in which
the idea of person as autonomous moral subject models the ‘original position’, and functions as the conceptual
device assuring the applicability of abstract moral principles to concrete social settings. I also discuss the shift
towards historicization characterizing Rawls’s later work with a view to unearth the impact of a historical view of
the person on his theory of justice in general and the conceptions of free and equal persons in particular.
Key words: Rawls, theory of justice, justice as fairness, political conception of justice, freedom, equality.
Adalete ve iyiye dair her kavrayışın temelinde insana ve topluma dair bir kavrayış yatar
John Rawls

Giriş
Bu yazının konusu, 20. Yüzyılın önde gelen liberal düşünürlerinden John Rawls’un adalet kuramına temel teşkil eden
kişi kavrayışıdır. Kuşkusuz, kişilerin motivasyon ve yetilerine dair görüşlerin ideal toplum tasarımlarına temel teşkil
etmesi, yeni ya da Rawls’a özgü bir durum değildir. Antik Yunan’dan bu yana adalet ve meşruiyet tartışmalarının
kuramsal dayanakları, insana dair kabullerin izini sürmek yoluyla ortaya çıkarılabilir.
Rawls özelinde baktığımızda, kişi anlayışının kuramın içsel düzenlenişine peşinen dahil edildiği bir yapı ile karşılaşırız.
Bir Adalet Teorisi‘nde dillendirilen insanları olduğu gibi, kurumları ise olmaları gerektiği gibi düşünme önerisi,
toplumsal yaşamın adil düzenlenişine dair imkanları, hatta ütopyanın gerçeklikle bağını, kişi anlayışı üzerinden
temellendirme çabasına işaret etmektedir. Bu anlamda Rawls’un adalet kuramını, insana dair kimi kabullerden
yola çıkarak toplumsalın mümkün biçimleri üzerinde düşünme denemesi olarak da değerlendirmek mümkündür.
Bu yazıda amacım Rawls’un hakkaniyet olarak adalet anlayışına temel oluşturan kişi düşüncesini, metin okuması
aracılığıyla incelemektir. Rawls adil bir toplumsal yapının düzenleyici ilkelerine ulaşmak üzere ‘başlangıç durumu’
olarak adlandırdığı bir temsil mekanizmasına başvurur. Makalede öne sürdüğüm sav, başlangıç durumunda ulaşılan
sonuçların somut toplumsal ilişkiler düzeyinde geçerliliğinin, kişi düşüncesi üzerinden sağlandığı ve kuramın erken
ve geç dönem eserlerinde farklı anlayışlar tarafından yapılandırıldığıdır.
2 (İstanbul Gedik University), ozlem.denli@gedik.edu.tr
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Araştırmanın içeriği Rawls’un ‘yerel toplum’ tartışması ile sınırlı tutmuş, dolayısıyla kuramın uluslararası ilişkilere
taşındığı eserler kapsam dışı bırakılmıştır.

Hakkaniyet Olarak Adalet Kuramı
Bir Adalet Teorisi’nin 1971’de yayımlanmasını takip eden tartışmaların yaygınlık ve kapsamı, liberal düşüncenin
20. yüzyıldaki serüveninde bir dönüm noktası teşkil etmiş ve bir yeniden canlanış döneminin işareti olarak kabul
edilmiştir. Rawls’un adalet kuramının çıkış noktası, sadece üyelerinin lehine olarak değil, aynı zamanda kamusal
adalet kavramı tarafından da etkili biçimde düzenlenen bir toplum düşüncesi ortaya koymaktır. Bu idealin temel
yapı taşları şu şekilde özetlenebilir:
1. Herkesin adaletin aynı ilkelerini başkalarının da kabul ettiğini bilir ve kabul ederler
2. Bu ilkelerin temel toplumsal kurumlarca genellikle tatmin edilirler ve bu durum katılımcılar tarafından genel
olarak bilinir (Rawls, 2017: 33).
Rawls’a göre bu adalet kavramı farklı amaç ve hedefleri olan insanlarca paylaşıldığında, sivil bir dostluk bağının
kurulmasını sağlamakta ve adalete yönelik bu genel arzu, kişisel çıkar ve eğilimlerden kaynaklanan aşırılıkların
peşinden gidenleri sınırlamaktadır (Rawls, 2017: 33).
Rawls için birincil öncelik adil toplumsal işbirliği koşullarının, katılımcıların onay vereceği ilkeler tarafından
düzenlenmesidir:
… [S]osyal işbirliği kapsamındaki kişilerin, temel hak ve ödevleri tayin etmekte ve sosyal menfaatlerinin bölünmelerini
belirlemekte esas aldıkları ilkeleri, ortak bir eylemin birlikte seçilmesi olarak hayal edebiliriz. Zira insanlar, birbirlerine
karşı iddialarını nasıl düzenleyeceklerine ve yine kendi toplumlarının kuruluş şartlarının nasıl olması gerektiğine
peşinen kendileri karar verirler. Her bir kişinin kendi iyiliğini ne şekilde oluşturduğuna rasyonel bir düşünceyle karar
vermesinin gerekli olması gibi bu da o kişinin izlemesi gereken rasyonel bir amaçlar sistemidir. Onun için bir grubun
içindeki insanın bir defada ve her zaman bunların arasındakilerden neyin adil veya neyin gayri adil olduğunu hesaba
katması gerekir (Rawls, 2017: 40).
Bu akıl yürütmenin kökenlerine toplum sözleşmesi kuramlarının meşru siyasal iktidar tartışmalarında rastlarız.
Siyasal iktidar ve kurumların meşruiyetini yönetilenlerce onaylanma şartına bağlayan bu anlayış, bir taraftan da
hiyerarşiye dayanan dünya görüşler karşısında eşit ve özgür kişi anlayışının sözcülüğünü yapmıştır. Rawls kuramını
sözleşmeci gelenek içinde konumlandırır ve klasik örneklerde mevcut düşünce yapısını daha yüksek bir soyutlama
düzeyine taşır (Rawls, 2017: 39). Hakkaniyet olarak adaletin özgün yanıysa, başlangıç durumu kavramının yanı
sıra özel olarak tasarlanmış koşullar altında belirlenecek ilkelerin adil sayılacağı düşüncesidir.
Rawls toplumsal işbirliği şartlarını aşkın bir kaynatan türetmek ya da karşılıklı avantaja göre belirlemek yerine,
işbirliğine giren kişilerin doğru nedenlere dayanan onayını esas alır:
[İşbirliğine girenler] arasındaki anlaşmaya, diğer herhangi geçerli bir anlaşmada olduğu gibi, uygun şartlar içerisinde
varılmalıdır. Özellikle, bu şartlar özgür ve eşit kişiler için adilane olmalı ve bazı kişilere diğerlerinden daha fazla pazarlık
gücü vermemelidir. Ayrıca, güç kullanımı ve baskı tehditleri, aldatma ve sahtecilik de önlenmelidir (Rawls, 2007: 67).
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Rawls bu şartları sağlamak üzere bir yöntem önerisi getirir. Kantçı konstrüktivizmden ilham alan bu yöntem,
‘başlangıç durumu’ olarak adlandırılan özel bir temsil düzeneğine dayanır. Başlangıç durumunda temsilciler özel
olarak tasarlanmış müzakere koşullarında biraraya gelerek toplumsal işbirliğini düzenleyecek ilkeleri karara bağlarlar.
Katılımcılar ise toplum mensupları adına müzakere eden özgür, eşit ve rasyonel kişiler olarak tasarlanırlar. İlkelere
doğru nedenlerle kabulünün sağlanması ise katılımcıların fiziksel kuvvet, zekâ, yetenek, beceriler, cinsiyet, sınıf ve
toplumsal konum gibi kimi özelliklerinin bilgisizlik peçesi aracılığıyla kendilerinden gizlenmesi yoluyla sağlanır.
İlaveten, müzakerecilerin yaşam planları ve iyi anlayışları da kendilerinden gizlenir. Böylelikle kişilerin kendileri
veya temsil ettikleri gruplar hesabına yarar sağlamalarının veya normatif açıdan tesadüfî sayılan bu tip faktörler
nedeniyle avantajlı veya dezavantajlı duruma düşmelerinin önü kesilmiş olur (Rawls, 2017: 41).
Rawls, başlangıç durumu aracılığıyla ulaşılacak adalet ilkelerini ilave kısıtlar dahilinde kurgular. İlk olarak, hakkaniyet
olarak adalet, kişilerin eylemlerine ya da genel olarak kurumlara değil, ‘temel yapı’ olarak adlandırılan özel bir
kuramsal nesneye uygulanmak üzere tasarlanır. Bir toplumdaki ana siyasal, toplumsal ve ekonomik kurumların
oluşturduğu bütünleşik sisteme karşılık gelen temel yapı, Rawls’un düşüncesinde merkezi yere sahiptir. Bu normatif
önceliğin kökeni toplumsal iş birliğinin getirdiği fayda ve yükümlülüklerin dağılımında, dolayısıyla da kişilerin
hakları, özgürlüklerinin yanında yaşamlarını etkileyecek imkanlar ve sınırları belirlemekte oynadığı ağırlıklı rolde
yatar (Rawls, 2017: 35-38).
Rawls’un getirdiği ikinci kısıt, toplumu kapalı bir sistem olarak tasarlamasıdır. İnsanlar toplumun temel yapısıyla
ilişkili gönüllülük esasına dayanmaz; “…[B]unlar, toplumun temel yapısında, sadece doğumla girip ölümle çıktığımız
(ya da böyle varsayabildiğimiz) temel kurumlar içerisinde bulunan kişiler arasındaki ilişkilerdir.” (Rawls, 2007:
173; Rawls, 1999: 59) İnsanlar kendilerini doğumla beraber herhangi bir toplumda ve konumda bulurlar ve bu
pozisyonun doğası onların hayat beklentilerini maddi yönden etkiler (Rawls, 2017: 42; Rawls, 2007: 173). Bu
anlamda toplumsal iş birliği tercihe bağlı değil zorunlu ve bağlayıcı bir dizge olarak karşımıza çıkar. Bu şekilde
tanımlanan iş birliğinin tüm katılımcılara getirdiği fayda ve yükümlülüklerin hakkaniyetli dağıtılması, özel bir
ahlaki önem taşımaktadır (Rawls, 1999: 59).
Rawls bu koşullar altında yürütülecek başlangıç durumu müzakerelerinde temel yapıya ilişkin iki adalet ilkesine
varılacağını söyler.
Bunlardan ilki olan ‘özgürlük ilkesi’ uyarınca her kişi, herkesin benzer özgürlük sistemiyle bağdaşan en geniş eşit
temel özgürlükler sistemi üzerinde eşit hakka sahiptir.3 Bu ilke kapsamında ele alınan temel hak ve özgürlükler
‘hukukun egemenliği’ kavramı tarafından tanımlanır ve genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilirler:
1.Siyasal özgürlük (oy verme hakkı ve kamu görevi yapma hakkı)
2.İfade özgürlüğü ile örgütlenme özgürlüğü
3.Vicdan özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü
4.Kişi olarak hak sahibi olmak özgürlüğü
5.Psikolojik baskıdan ve fiziksel saldırıdan korunma ve vücut bütünlüğünü koruma hakkı (kişi bütünlüğü)
3 Rawls bir başka yerde şu formülasyonu kullanmaktadır: Her kişi herkes için en geniş hak ve özgürlükler manzumesini sağlayan
bütünsel bir sistem içinde eşit temel özgürlüklere sahip olmalıdır (Rawls, 2017: 89-90).
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6.Mülkiyet hakkı
7.Keyfi olarak tutuklanmama ve yakalanmama özgürlüğü gibi kişi özgürlükleri (Rawls, 2017: 90).
Fark ilkesi ise sosyal ve ekonomik meselelere uygulanır: Bu konularda eşitsizlikler en dezavantajlı konumdakilerin
yararına olmalı ve adil fırsat eşitliği koşullarında toplumsal mevki ve pozisyonların herkese açık kalması şartları
altında düzenlenmelidir (Rawls, 2017: 89-90).
Hakkaniyet olarak adalet kuramı birinci ve ikinci başlıkta ifade bulan sonuçlar arasında bir öncelik sıralaması
öngörür. Bu öncelik kuralı, hak kavramının iyi kavramına üstünlüğünü ifade eder ve fark ilkesini her zaman
özgürlük ilkesine tabi kılar:
Adalet ilkeleri sözlüksel sıralamaya göre sıraya konulmuştur ve o nedenle özgürlük ancak, ancak özgürlüğün hatırı için
sınırlandırılabilir. Burada iki durum vardır: a) kapsayıcılığı az özgürlük herkesçe paylaşılan toplam özgürlük sitemini
güçlendirmelidir ve b) eşit özgürlükten daha az olan özgürlük daha az özgürlüğe sahip yurttaşlarca kabul edilmelidir
(Rawls, 2017: 279).
Öncelik sıralamasına göre, özgürlükler herkes için eşit biçimde sağlandıktan sonra, bunun dışında kalan (esas olarak
da sosyal ve ekonomik adaletin konusu olan) alanlarda eşitsizlikler en dezavantajlı konumdakilerin yarar sağlaması
şartıyla kabul edilebilirler.4 Bu bağlamda bireysel hak ve özgürlükler ekonomik yarar, verimlilik ve yeniden bölüşüm
saikıyla değil, ancak ve ancak özgürlük adına kısıtlanabilirler.
Rawls analizini ideal kuram ve ideal olmayan kuram tartışması çerçevesinde geliştirir. Teori’de karşımıza çıktığı
biçimiyle ideal kuram, verili kişi anlayışından yola çıkarak temel yapının düzenleyici ilkelerine ulaşmayı hedefler.
İdeal olmayan kuram ise temel ilkeler bir kez belirlendikten sonra pratikte ortaya çıkabilecek sorunların tartışılması
ve çözümüne odaklanır (Rawls, 2001: 13). Takip eden bölümde hakkaniyet olarak adaletin ideal kuramda aldığı
içeriğe odaklanacak ve varılacak ilkelere temel oluşturan kişi anlayışının ayrıntılı biçimde ele alacağız.

Adalet İlkelerine Ulaşmak: Eşit ve Özgür Kişi Düşüncesi
Yukarıda belirtildiği üzere Rawls, temel yapının düzenleyici ilkelerine ulaşmak üzere kurgusal bir müzakere düzeneği
tasarlar. Başlangıç durumunun amacı eşit ve özgür kişi kavramının izini sürmek ve bu düşünceleri mantıksal
sonuçlarına ulaştırmaktır. Bu anlamda eşitlik ve özgürlük idealleri adil işbirliği düşüncesinin genel çerçevesini çizer ve
bu anlayışı farklı ağırlık merkezleri etrafında şekillenen — sözgelimi hiyerarşiye dayalı — adalet anlayışlarından ayırır.
Rawls kimi formülasyonlarında eşitlik ve özgürlüğün yanı sıra rasyonaliteyi de de kişi anlayışına dahil eder (Rawls,
2001: 7-8). Başlangıç durumu bağlamında karşımıza çıktığı şekliyle rasyonalite, kişilerin sadece kendi iyi anlayışlarından
yola çıkması ve özçıkarlarını takip etmesi olarak anlaşılır (Rawls, 2017: 48). Rasyonel egoistlerin herkesçe kabul
edilebilir ortak ilkelerde uzlaşması ise başlangıç durumunun özel biçimde düzenlenmesi yoluyla gerçekleştirilir.
Başlangıç durumunda taraflar simetrik, dolayısıyla da ilkelerin seçilmesi sürecinde aynı haklara sahip olarak
konumlandırılırlar. Her bir temsilci önerilerde bulunma bunların kabul edilmesi için nedenler sunma konusunda
eşit özgürlüğe sahiptir. Simetrik konumlandırma şartının en önemli unsuru ise bilgisizlik peçesi kavramı aracılığıyla
4 İlaveten bu ilke de ikinci öncelik kuralı ile sınırlandırılır: Dağılımdan en az pay alanlar yararına bir eşitsizlik, ancak fırsat eşitliğinin
bozulmaması kaydıyla kabul edilebilir (Rawls, 2017: 91).
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gerçekleşir. Adalet ilkeleri bilgisizlik peçesi arkasından, yani temsilcilerin toplumdaki yerini, sınıfını, sosyal statüsü ve
doğal özelliklerin dağıtımında kendi şansını bilmediği koşullarda karara bağlanır. Bu şartın amacı şans ya da ahlaken
tesadüfi sayılacak diğer durumların, varılacak anlaşmanın kimi kişi ya da gruplar lehine sonuçlar yaratmasının önüne
geçmektir (Rawls, 2017: 41). Benzer biçimde kişilerin özel eğilimleri, özlemleri ve iyi anlayışları da kendilerinden
gizlenir. Buradaki düşünce, kişilerin toplumsal ve doğal rastlantılar yönünden avantajlı veya dezavantajlı olduğunu
bilmelerinin engellenmesi; böylelikle de düzenleyici ilkelerin adalet kavramı üzerine tartışmalarla biçimlenmesidir
(Rawls, 2017: 47, 48). Bu anlamda adalet ilkeleri, eşit düzeyde bilgisizlik ya da bilgisizlikte eşitlik koşullarında
ortaya çıkmaktadır.
Görüldüğü üzere başlangıç durumu müzakerecilerini kimi özellikleri, adalet kavramı açısından paranteze alınması
gereken tesadüfi ögeler olarak kabul edilmektedir. Bu nitelikler devreden çıkarıldığında geride kalan şey, Rawls’un
kişi anlayışının temel kabullerini oluşturur. Bu nedenle eşitlik kavramı ve ahlaken tesadüfi ögelere dair bilgisizlik
yakından ilişkilidir. Bu anlamda bilgisizlik peçesinin eşitliğe ulaşmak adına bir paranteze alma işlevi gördüğü
söylenebilir.
Açıktır ki modern toplumlar farklı din, dil, dünya görüşü, sınıfsal, etnik köken, cinsiyet ve benzeri pek çok
farklılaşma ekseni etrafında yapılanmıştır. O halde eşitlik düşüncesini anlamak, toplumsal konumları farklı kişilerin
hangi anlamda eşit kabul edileceğini açıklığa kavuşturmak anlamına gelecektir. Bu tartışmayı sonuca ulaştırmak
üzere Rawls’un ‘birincil iyiler’ kavramını takip edeceğiz.
Hatırlanacağı üzere, hakkaniyet olarak adalet anlayışı iki temel ilke üzerinden tanımlanmıştır. Bu ilkeler dizgesel
bir düzen içinde sıralanırlar ve özgürlük ilkesinin önceliğini tesis ederler. Vatandaşların iyi anlayışlarının kamusal
olarak tanınmış hak ilkeleriyle uyumlu olması talebi de aynı düşüncenin başka şekilde ifadesi sayılabilir. Rawls’a
göre: “… eğer bir şey sadece zaten mevcut olan hayat yollarının hak ilkelerine uygun ise iyidir.” (Rawls, 2017:
424). Farklı ancak meşru iyi anlayışlarına sahip kişilerin rasyonel hayat planlarını sürdürüp geliştirebilmeleri için
ihtiyaç duyacakları ‘birincil sosyal değerler’in ne olduğu ve nasıl dağıtılacağı da adalet kuramının yanıtlaması gereken
merkezi bir soru olarak karşımıza çıkar.
Kişiler arasında eşitlik düşüncesi, her birinin iyi anlayışları ne olursa olsun sahip olmayı isteyecekleri birincil
değerlerin eşitliği terimleriyle de ifade edilebilir. Rasyonel arzuların tatmini olarak anlaşılan iyi kavramı, kişilerin bu
anlayışı oluşturmada, revize ve takip etmede ihtiyaç duyacakları düşünce özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü dahil
eşit siyasal güçlere sahip olmaları ve bu ahlaki güçlerini, serbest, etkili ve bilgilendirilmiş biçimde kullanmalarının
sağlanmış olması gerekir (Rawls, 2017: 15). Bunlar kişilerin tüm farklılıklarına rağmen sahip olmayı istedikleri
şeylerdir ve kişileri birincil değerlere gösterdikleri ilgi açısından eşit kılar.

Adalet İlkelerini Uygulamak: Otonom Ahlaki Özne Olarak Kişi
Hakkaniyet olarak adalet kuramı, toplumsal işbirliğinin adil koşullarını ortaya çıkarmak üzere kurgusal başlangıç
durumu düzeneğinden yola çıkar ve farklı çıkar ve iyi anlayışlarını adalet dairesi içinde düzenleyecek ilkeler ileri
sürer. Böylelikle farklı çıkarlar ve iyi anlayışlarının uzlaştırılması görevini gerçek toplum düzeyinden çıkararak
varsayımsal koşullar zeminine taşımış olur (Rawls, 2017: 40; Özbank, 2009: 25-27).
Önerilen yöntemin cari toplumsal yaşam ve ilişkilerden son derece denli uzak, kurgusal bir zeminde belirlenişi,
cevaplanması gereken bir soruya işaret eder: Başlangıç durumunda varılan ilkeler somut kişiler tarafından kabul

83

JOHN RAWLS’UN ADALET KURAMINDA İNSAN DÜŞÜNCESİ
Özlem Denli

edilebilir ve pratikte uygulanabilir midirler? Başka bir deyişle hakkaniyet olarak adalet, gerçek toplumsal ilişkilerin
seçilen ilkelere dayanmasının hem mümkün hem de gerekli olduğuna dair bir akıl yürütmeye ihtiyaç duyar.
Teori’nin yayımlanmasını izleyen tartışmalarda yaygın olarak karşımıza çıkan görüş, bu iki düzey arasında devamlılığın
özel tipte bir özne kavrayışı aracılığıyla sağlandığı şeklindedir. Bu erken dönem özne anlayışına yönelik karşı çıkışlar,
çoğunlukla, cemaatçi olarak adlandırılan düşünürlerce dillendirilmişti. Cemaatçilerin eleştiri hattı Michael Sandel’e
başvurarak örneklendirilebilir. Sandel’e göre Teori’de geçerli kişi anlayışı Kant’ın ‘neumen’ ve ‘fenomen’ ayrımını
çağrıştıran biçimde işler ve normatif çözümlemeye temel oluşturan asli nitelikler ile ahlaken tesadüfi sayılan
değişkenler arasında bir ayırım çizgisi çeker. Eşitliğe bir soyutlama edimi sonucunda ulaşılmasına benzer biçimde
kişi düşüncesi de farklılıklar paranteze alındığında geriye kalan ortak özellikler üzerinden kurgulanır. Rawls’un
erken dönem kuramının dayanağı olan özne fikri bu nedenle kişileri farklı kılan nitelikleri ahlaki açıdan geçersiz
sayan ve onları ahlaki özerkliğin soyut taşıyıcılarına dönüştüren bir anlayışın ifadesidir (Sandel, 1998: 48; Freeman,
2003: 21; Daniels, 1989: xxxiv; Kukathas & Pettit, 2000: 21).
Başlangıç durumunda varılan sonuçların somut ilişkileri düzenlemede geçerliliği sorununa getirilebilecek bir
diğer yanıt da düzeyler arasında sürekliliğin ahlak ilkelerinin tarihselleştirilmesi yoluyla sağlanmasıdır. Scheffler’in
analizini izleyerek ifade edecek olursak, Rawls’un kuramın iç tutarlılığının sağlanması, hakkaniyet olarak adalete
temel oluşturan kabul ve idealleri ‘kategorik değil hipotetik’ olarak ele almaktan geçer (Scheffler, 1979: 294). Bu
yaklaşım uyarınca otonom özne fikri, insanlığın bütününe şamil bir niteliği yansıtmaktan çok, belirli toplumsal
koşullarda şekillenmiş bir kişi idealini dile getirmektedir. Scheffler, Rawls’un kişi anlayışının bu kabuller dahilinde
alabileceği biçimi şu şekilde ifade eder:
Başlangıç durumunun özel bir kişi idealine dayandığı kabul edildiğinde, Rawls’un aşağıda sunulan hipotetik bir
iddiayı dile getirdiği söylenebilir: Eğer bu kişi ideali değerli bulunuyorsa, o halde şu adalet ilkelerine uymak akılcı
kabul edilebilir (Scheffler, 1979: 294).
II. Rawls dönemi olarak adlandırılabilecek ve kapsamlı bir ifadesini Siyasal Liberalizm’de bulan evresinde kuramın
bu tür bir tarihselleştirme çabası merkezinde gözden geçirilmesine tanık oluruz (Öztürk, 2008). İzleyen bölümde
tartışılacağı üzere, Rawls’un kişi kavrayışı da bu yeni öncelikler çerçevede yeniden tanımlanmıştır.

Hakkaniyet Olarak Adaletten Siyasal Adalet Anlayışına: Tarihselleştirme
Teori’nin yayımlanmasını takip eden yirmi yılı aşkın süre içinde hakkaniyet olarak adaletin yapısında, kısmen de
cemaatçi eleştirilere yanıt olabilecek yön değiştirmelere tanık oluruz.5 1993 tarihinde yayımlanan Siyasal Liberalizm’e
gelindiğinde Rawls soyut akıl temelinde formüle edilmiş evrensel erimli bir kuram oluşturma iddiasını bir kenara
bırakmış ve hakkaniyet olarak adaleti liberal toplumlarda geçerli bir anlayış olarak yeniden düzenlemiştir. II. Rawls
döneminde gerçekleşen dönüşümlere yön veren dinamiklerinden bir tanesi de otonom ahlaki özne düşüncesinin
terk edilmesi ve kişiyi tanımlayan yetilerin tarihselleştirilmesinde yatar (Freeman, 2003: 21-23).
Siyasal Liberalizm’in getirdiği bir diğer değişiklik de hakkaniyet olarak adaletin kamusal alanla sınırlı ‘siyasal’
bir anlayış olarak yeniden tanımlanmasıdır (Rawls, 2007: 3, 55, 56, 59). Bu değişimi yönlendiren temel kaygı,
5 Michael Sanders’in yanı sıra Alisdair Macintyre ve Charles Walzer gibi isimler de Rawls’un cemaatçi eleştirmenleri arasında yer
alırlar.
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modern demokratik toplumlarda var olan din, inanç, dünya görüşü vb. farklılıkları gelip geçici bir durum değil,
bu toplumların kalıcı bir özelliği olduğuna düşüncesine yapılan yeni vurgudur:
…[M]odern demokratik toplumlarda varolan makul kapsamlı dinsel, felsefi ve ahlaki öğretiler çeşitliliği, yakın zamanda
ortadan kalkabilecek bir tarihsel durum olmaktan uzaktır; bu çeşitlilik kamusal demokratik kültürün kalıcı özelliğidir.
Özgür kurumları temel hak ve özgürlükleriyle güvence altına alınmış siyasal ve toplumsal şartlar doğrultusunda birbiriyle
çatışan ve uzlaşmaz- ve bunun ötesinde makul- kapsamlı doktrinler çeşitliliği ortaya çıkacak ve varlığını sürdürecektir
((Rawls, 2007: 80).
Bu yönde şekillenen öncelikler, farklı dinsel, felsefi ve ahlaki görüşlere sahip vatandaşlardan oluşsan çoğulcu bir
toplumda, adil ve istikrarını uzun vadede koruyabilen liberal-demokratik bir rejimin temel ilkelere ulaşma hedefinde
ifade bulur. Rawls’un bu noktadan hareketle vardığı sonuç, çoğulculuk gerçeğini dikkate alan bir liberalizmin,
toplumsal yaşamın tüm alanlarında geçerli bir doktrin olma iddiasını terk etmesi gerektiğidir. Rawls’un ifadesiyle
amaç, “vatandaşlar tarafından üzerinde düşünülmüş, bilgiye dayanan ve istenen bir siyasal anlaşmaya temel olacak bir
siyasal adalet anlayışı ortaya atmaktır.” (Rawls, 2007: 55)
Adalet kuramın alacağı yeni biçimi tartışmaya başlamadan önce siyasal alanı ayırt eden ayrım çizgileri ortaya
konmalıdır. Rawls’u izleyerek üç ana özellikten söz edebiliriz:
1.Siyasal, gönüllü toplumsal birliğe ait olandan ve kişisel/ ailevi alanlardan da farklıdır
2. Anayasal esaslar ve temel adalet meseleleri hakkındaki konular mümkün olduğunca sadece siyasal değerlere
başvurularak çözülmelidir.
3. Anayasal esaslar ve temel adalet meselelerinin ilke ve idealleri tarafından ifade edilen siyasal değerler, normalde
kendileriyle çatışan her türlü değeri alt edecek ağırlığa sahiptir (Rawls, 2007: 175).
Siyasal adalet anlayışı, uygulanması vatandaşların vatandaş olarak katıldığı alanlarla sınırlı bir kuramı gerekli kılar.
Herkesin aynı dini, felsefi, ahlaki doktrin etrafında birleşmesi mümkün olamayacağından, siyasal anlayışın dayanağı
farklı doktrinleri benimsemiş vatandaşların üzerinde anlaştıkları ortak temel ilkeler olacaktır (Rawls, 2007: 26).
Rawls vatandaşların kamusal forumda anayasal esaslar ve adaletin temel meseleleri ile ilgili konularda kullandıkları
akıl yürütme yolu ise ‘kamusal akıl’ olarak adlandırır. Kamusal aklın ilkeleri vatandaşlar tarafından onaylanan bir
siyasal adalet anlayışı tarafından yönlendirilir (Rawls, 2007: 56, 59).6 Rawls’a göre böyle bir ‘ortak akla’ ulaşmak
için adalet anlayışının, mümkün olduğunca, vatandaşlarca benimsenen farklı felsefi ve dinsel doktrinlerden bağımsız
olması gerekir (Rawls, 2007: 55). Diğer taraftan, siyasal adalet anlayışının içeriği söz konusu toplumda mevcut
makul dinsel, felsefi ve ahlaki doktrinler tarafından desteklenmelidir. ‘Örtüşen görüş birliği’ kavramı, farklı ve
bağdaşmaz içeriklerine rağmen, vatandaşların her birinin kendi doktrinine içkin nedenlerle siyasal adalet anlayışını
onayladıklarını ifade eder (Rawls, 2007: 184). Bu kavramı siyasal alana özgü sınırlamalarla birlikte düşündüğümüzde
varılacak sonuç şu şekilde özetlenebilir: Temel kurum ve işleyişler söz konusu olduğunda liberal hak, özgürlük ve
6 Siyasal Liberalizm’e eklenen ‘Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması’ isimli makale bu görüşte düzeltme yaparak,
kamusal aklın çıkarımlarını destekleyen kapsamlı argümanların da belli şartlarda kullanılabileceğini söyler. Aynı makale daha önce,
John Rawls, Halkların Yasası ve ‘Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması’, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
2003 içinde yer almıştır.
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sorumluluğa dair prensipleri kabul eden kişiler, bunun dışında kalan alanlarda yaşamlarını liberal olmayan değerler,
prensipler, doktrinler ve dünya görüşleri uyarınca sürdürebilirler.
Adaletin siyasal alanla sınırlı anlaşılmasına paralel değişiklikler Siyasal Liberalizm’in kişi düşüncesinde de kendini
gösterir. Şöyle ki; hakkaniyet olarak adalete dayanak oluşturan kişisel yetiler, artık vatandaş olarak kişi anlayışın
parçası olarak kavramsallaştırılmaktadırlar. Bu yeni çerçevede iyi kavramına sahip olmak anlamında rasyonellik ve
adalet duygusuna sahip olmak anlamında makuliyet, farklı ve birbirlerine indirgenemez yetiler olarak tarif edilirler
(Rawls, 2007: 64, 95). Rawls makuliyeti ayrı bir yeti olarak vurgulama nedenini, içeriğinin rasyonel özne fikrinden
türetilemeyeceği gerçeği olarak açıklar. Bu indirgenemez içerik, “toplumsal işbirliğinin hakkaniyetli şartlarını belirleyen
kamusal adalet anlayışını, anlayabilme, uygulayabilme ve o doğrultuda hareket edebilme” kapasitesinde, dolayısıyla da
kişilerin belirli durumlarda kendi çıkarları aleyhinde de olsa anlaşmaya hazır olmalarıyla gerçeklik kazanır (Rawls,
2007: 27, 64). Bu anlamda makuliyet yetisi, genel anlamda “adil bir iş birliği sistemi olarak toplum fikrinin birincil
öğesi olarak konumlandırılmaktadır (Rawls, 2007: 27).
Kişisel yetilerin yeni kavranış biçimi, başlangıç durumu açısından da sonuçlar yaratır. Bir temsil aracı olarak başlangıç
durumu genel çizgileriyle Teori ile benzer koşul ve kısıtlara tabi olmakta beraber, müzakereciler soyut aklın taşıyıcıları
değil, liberal bir toplumun eşit ve özgür vatandaşlarının temsilcileri olarak karşımıza çıkarlar. (Rawls, 2007: 333).
Ahlaki yetileri vatandaşlığa bağlayan bu hat, Rawls’un düşüncesine damga vuran tarihselleştirme yöneliminin önemli
bir momentini oluşturur. Şöyle ki bu yetiler liberal demokratik toplumların tarihselliği içinde ortaya çıkmış eşit
ve özgür vatandaşlara özgü ahlaki nitelikler olarak yeniden kurgulanırlar. Rawls’a göre bu değerler “adil kurumlar
altında süregelen toplumsal yaşamın bir sonucu olarak ortaya çıkarlar ve kuşaklar boyunca ortaya çıkan siyasal kültür
çerçevesinde şekillenmişlerdir.” (Rawls, 2007: 50- 51) Böylelikle Rawls Teori’nin özerk ahlaki özne fikrinden geri
çekilerek eşitlik ve özgürlük kavramlarını, liberal toplumların tarihselliği içinde ortaya çıkmış yeni bir içerikle donatır.

Sonuç
Rawls’un kişi anlayışı hem adalet kuramının çıkış noktasını hem de kurgusal ve somut düzeyleri ilişkilendiren
kavramsal bağı oluşturur. Hakkaniyet olarak adalet, eşit ve özgür kişi düşüncesini başlangıç noktası olarak alır
ve adaleti bu niteliklere sahip olarak tanımlanmış kişilerce adil kabul edilecek ilkeler olarak tanımlar. Rawls’un
kuramının farklı evrelerinde kişilerin eşitliği ve özgürlüğü süreklilik arz eden bir düşünce hattı olarak kalmış, ancak
özne anlayışını farklılık göstermiştir. Teori’nin kişi anlayışı soyut aklın taşıyıcısı otonom ahlaki özneye karşılık gelirken
Siyasal Liberalizm, adalet anlayışı açısından geçerlilik taşıyan nitelikleri tarihselleştirilmiş bir içerikle donatmıştır.
Bu eserinde Rawls kişinin temel ahlaki yetilerinin tarihsel süreçler ve kurumsal yapılar içinde şekillendiği fikrine
yönelmiş ve farklı bağlamlara göre değişkenlik gösteren bir kişi anlayışını benimsemiştir. (Rawls, 2007: 27, 50-51).
Rawls’un adalet anlayışının geniş açısından bakıldığında bu dönüşümün karşılığı, kuramın evrenselci ve kültüralist
yaklaşımlara denk gelen uğraklar olmuştur.
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CIVIL SOCIETY-STATE RELATIONS IN TURKEY
IN THE 1970S: CASE OF TUSIAD / 1970’LERİN
TÜRKİYE’SİNDE SİVİL TOPLUM-DEVLET İLİŞKİLERİ:
TÜSİAD ÖRNEĞİ

Zühal Ünalp Çepel7

Abstract
Civil society as one of the significant elements of democratization both promotes and criticizes state policies, but
has an impact every term. Since those above are the main characteristics of civil society, civil society-state relations
are not stable inherently. Civil society as an organized society which is independent from but under the control of
the state touches upon many problems that state cannot solve. It consists of different interests such as human rights,
economic interests, labour rights and religious freedoms. Business associations as a category under this definition are
civil society elements organized around economic interests. Turkish Industry and Business Association (TUSIAD)
which was established in 1971 and TUSIAD-state relations are the main themes of this paper. The establishment
of TUSIAD encouraged the start of a new process in Turkey which was face to face political, economic and social
crises. During this period, the country was under the influence of student movements, unstable policies and coup
initiatives; and the new initiative supported by Istanbul bourgeoisie has contributed the development of civil
society-state relations in Turkey. Civil society-state relations are analyzed in the literature in different categories
(Esping-Andersen, 1990; Young, 2000; Schofer ve Fourcade-Gourinchas, 2001). In this paper, TUSIAD-state
relations in the 1970s will be analyzed within the framework of Young’s (2000) categorization of civil societystate relations, namely supplementary, complementary and adversarial relations. The limitation of the paper with
the 1970s depends on the transformative structure of civil society-state relations in different terms. In accordance
with the hypoyhesis that the relations in the 1970s have adversarial features, some questions are aimed to be
answered such as the acquisitions during the term; the contributions of TUSIAD to democratization of Turkey
and the impact of TUSIAD-state relations on state policies. Within the scope of the paper’s methodology, news
on TUSIAD in the 1970s; speeches of TUSIAD members and state leaders; TUSIAD’s propositions, reports and
projects; the position of TUSIAD against the state will be analyzed through content analysis. Within the context
of the then governments’ political, economic and social policies, state’s perception of civil society and TUSIAD
as a case study will be evaluated.
Keywords: civil society-state relations, TUSIAD, adversarial relationship

Giriş
Türkiye’de kurulmuş ilk iş dünyası derneği olan Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), bir ekonomik
çıkar grubu olmasının yanı sıra sosyal, politik ve kültürel amaçlara da hizmet eden bir sivil toplum örgütüdür. 1971
7 (Dokuz Eylül Üniversitesi), zuhal.unalp@deu.edu.tr
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yılında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği olarak kurulan TÜSİAD’ın adının, 2018 yılında Türk Sanayici
ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirilmesi ekonomi dışı konulara da verilen önemin bir simgesi niteliğindedir
(TÜSİAD, 2018). Türkiye’de sivil toplumun gelişmesine katkı sağlamış olan TÜSİAD’ın devletle olan ilişkisi
Türkiye’nin demokratikleşme süreçleri hakkında da önemli ipuçları vermektedir. Bu çalışmada TÜSİAD’ın devletle
olan ilişkisi 1970’li yıllarla sınırlanmıştır. Ancak şüphesiz ki derneğin o dönemde üstlendiği rol, gelecek yıllardaki
sivil toplum-devlet ilişkilerini de etkilemiştir.
Çalışmanın kavramsal çerçevesi sivil toplum ve sivil toplum-devlet ilişkilerini konu alan literatüre dayanmaktadır.
Bu noktada Young’ın (2000) sivil toplum-devlet ilişkilerini üç farklı modelde inceleyen karşılaştırmalı çalışması
temel alınmıştır. Young’ın (2000) destekleyici model, tamamlayıcı/bütünleyici model ve denetleyici/muhalif model
olarak üçe ayırdığı sivil toplum-devlet ilişkileri modelleri, farklı ülkelerdeki sosyo-kültürel ve ekonomi-politik
eğilimleri görmek bakımından yol gösterici niteliktedir. Söz konusu modellerin ışığında bu çalışmada 1970’li
yıllardaki TÜSİAD-devlet ilişkilerinin denetleyici/muhalif ilişki modelinin özelliklerini taşıdığı iddia edilmektedir.
Bu hipotezden hareketle Türkiye’de sivil toplumun 1970’li yıllardaki anlamı ve özellikleri TÜSİAD örneğinde
açıklanmaktadır. Çalışmada yer verilen dernek temsilcilerine ait söylemler, yayınlanan belgeler, medyaya yansıyan
gelişmeler ve dönemin siyasi, ekonomik ve sosyal atmosferi denetleyici/muhalif ilişkiye açıklık getirmektedir.
Çalışmanın ilk bölümünde sivil toplum kavramına, Türkiye’de sivil toplumun taşıdığı anlama, sivil toplumun bir
parçası olan çıkar gruplarından iş dünyası örgütlerinin temel özelliklerine yer verilmektedir. Çalışmanın kuramsal
çerçevesinin anlatıldığı bölümde Young’ın (2000) sivil toplum-devlet ilişkilerini sınıflandırdığı modellere ve Diamond
(1997) ile Linz ve Stepan’ın (1996) kaynakları ışığında sivil toplumun demokratikleşme sürecinde üstlendiği rollere
yer verilmektedir. Üçüncü bölümde Türkiye’de 1970’li yıllardaki sivil toplum-devlet ilişkileri ve TÜSİAD’ın kuruluş
süreci incelenmektedir. Dördüncü bölümde ise söz konusu dönemde TÜSİAD-devlet ilişkilerinin denetleyici/
muhalif yapısı ile demokratikleşme sürecinde üstlendiği roller örneklerle değerlendirilmektedir.

Kavramsal Çerçeve
Gönüllü, şiddete başvurmayan, kendi kendine örgütlenen hükümet dışı örgütleri kapsayan sivil toplum, bilgi
aktarmak, devletin işleyişini geliştirmek ve daha hesap verebilir bir yapının oluşmasına destek vermek gibi amaçlara
sahiptir (Keane, 2009). Sivil toplumun bu özellikleri onu siyasi partilerden ayıran önemli özelliklerdir. Bir politik
görüş çerçevesinde toplanan ve ülkeyi yönetme amacını taşıyan siyasi partilerden farklı olarak sivil toplum ticari
birlikleri, çıkar gruplarını, dini ya da kültürel değerlerin korunmasını amaçlayan ya da sosyal sorunlara odaklanmış
dernek ve vakıfları kapsamaktadır (Diamond, 1997, ss. 6,7).
Özbudun’a göre Türkiye’de çıkar grupları; dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sendikalar
olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Özbudun, 1991, s. 41). Çalışmanın konusu olan iş dünyası dernekleri birinci
kategoride, yani dernekler kategorisinde yer almaktadır. Çıkar gruplarının sadece toplumun taleplerini politik
süreçlere aktarmak gibi tek bir işlevi yoktur. Bu gruplar aynı zamanda vatandaşların sosyalleşmesi ve fikir birliğinin
sağlanmasını desteklemek, politika yapma sürecine katkıda bulunmak ve yasaları uygulamak gibi işlevlere de
sahiptir (Berger, 1981, s. 10). Türkiye’deki iş dünyası örgütleri, Osmanlı İmparatorluğu ile erken Cumhuriyet
döneminde taşıdığı özellikler ve tarihsel süreçteki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin etkisiyle günümüz
toplumunda yerini almıştır. Heper’e (1991) göre Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve Cumhuriyetin kuruluşundan
günümüze değin Türkiye’deki çıkar grubu siyaseti monizmin (tekçilik) özelliklerini yansıtmaktadır. Monizm, tek
bir organizmanın var olduğunu iddia ederken, bu organizmanın farklı unsurlardan oluştuğunu, ancak söz konusu
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unsurların birbirinden ayrı olarak düşünülemeyeceğini açıklamaktadır (Morgan, 1894, s. 322). Türkiye’deki tepeden
inme uygulamalar, sivil toplumun yaşamsal olmadığı inancının yerleşmiş olması, devletin kendini sivil topluma
karşı sorumlu hissetmemesi, monizmi kanıtlar nitelikteki özelliklerdir (Heper, 1991, s. 17). Tarihsel süreçte devlet
çok güçlenmiş; sivil toplum ise zayıf bırakılmıştır. Toplumda farklı seslerin çıkmaması ve devletin ekonomiye
müdahale gücü, devletin çıkar gruplarını kendine göre şekillendirmesini beraberinde getirmiştir. Özbudun (2000),
“Türkiye’deki derneklerin çoğulcu modele, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşların ise korporatist modele daha
yakın olduğunu” iddia etmiştir (s. 130). Bu tanıma göre dernekler daha bağımsızken; odalar, birlikler gibi kamu
kurumu niteliğindeki kuruluşlar devlete bağımlı kuruluşlar olmuştur. Türkiye’deki güçlü devlet geleneği ve aşırı
merkezileşmiş karar verme mekanizması korporatizm ya da çoğulculuğun gelişmesini önlemiştir (Gülfidan, 1993,
s. 27). Dolayısıyla devletçilik, Türkiye’de sivil hareketin ve çıkar temsilinin gelişmesinin önündeki en büyük
engellerden biri olmuştur.
Ayberk ve Boduroğlu, 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’deki iş insanları örgütlerinin ifade özgürlüğü ve düşünce
özgürlüğünün garanti altına alınmasından çok, güvenlik konusuna önem verdikleri bilgisine ulaşmıştır. 1960’lı
yıllarda iş insanları örgütlerinin temsilcileri, koalisyon hükümeti liderlerini ziyaret ederek o dönemin en önemli
önceliğinin ‘barış ve istikrarın tesis edilmesi’ olduğunu iletmiştir. İş dünyası temsilcileri, sorunların yüzde sekseninin
siyasi güven kaynaklı olduğunu ifade etmiştir (1989, s. 137)
Türkiye’de iş dünyası dernekleri, 1961 Anayasası’nın yarattığı liberal ortamda kurulmaya başlamıştır. Ancak bu
dernekler 1960’ların son yıllarına kadar zorunlu üyeliğin olduğu ‘oda’lar şeklinde faaliyet göstermiş; odaların
faaliyetleri devlet denetimi altında sürdürülmüştür. 1950 yılında 5590 sayılı Yasa ile kurulan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB), tüm sanayici, tüccar, müteahhit, taşımacı ve armatörün üye olduğu ticaret odaları, ticaret
ve sanayi odaları, sanayi odaları, borsalar ve deniz ticaret odalarının en üst organı niteliğindedir (Sönmez, 1992,
s. 15). TOBB, ekonomik konularda TBMM’ye görüş bildirme rolünü üstlenmiştir. Ayrıca Ekonomi ve Ticaret
Bakanlığı’nın talep etmesi halinde TOBB’un başka işlevler de üstlenebileceği yasada belirtilmiştir (Saybaşılı, 1976,
s. 122). Bu bilgiden hareketle yasa ile kurulmuş olan TOBB’un devletle olan yakın ilişkisi, onun iş dünyasını
temsil niteliğine etki etmiş; kendi kendine örgütlenmiş gönüllü üyeleri olan derneklerin iş dünyasını temsilinden
farklılık göstermiştir.
Bu makalede sivil toplumu oluşturan öğelerden biri olan iş dünyası derneklerinin 1970’li yıllarda devlet ile olan
ilişkileri TÜSİAD örneğinde incelenmektedir. Bu süreç sivil toplum kavramının Türkiye’deki gelişimi ve dönüşümüne
önemli katkılar sağlamıştır.

Kuramsal Çerçeve: Sivil Toplum ve Devlet İlişkileri
Sivil toplum-devlet ilişkilerini inceleyen çalışmalar ve sivil toplumun demokratikleşme sürecindeki rollerine
odaklanan çalışmalar arasında önemli paralellikler bulunmaktadır. Her iki literatür de sivil toplumun, toplumun
gelişmesine olası katkılarını araştırmaktadır. Demokrasinin pekişmesi sürecinde sivil toplum, politik toplum ile
iletişim içindedir. Siyasi partileri, yasama organını, seçimleri, seçim kurallarını, siyasi liderleri ve partiler arası
ittifakları kapsayan politik toplum, sivil toplum tarafından bilgilendirilir; baskı altında tutulur ve dönem dönem
canlandırılması ya da yenilenmesine olanak sağlayabilir (Linz, Stepan, 1996, s. 3).
Sivil toplum-devlet ilişkileri literatürde Linz ve Stepan (1996), Diamond (1997), Anheier (2001), Schofer, FourcadeGourinchas (2001), Young (2000), Keane (2003), Müller (2006) gibi yazarlarca incelenmiştir. Bu yazarlardan
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Young (2000), sivil toplum ile devlet arasındaki ilişkinin üç farklı şekilde gelişebileceğine dikkat çekmiştir:
destekleyici model, tamamlayıcı/bütünleyici model ve denetleyici/muhalif model. Young, bu ayrımı rasyonel tercih
perspektifinden faydalanarak yapmış; ekonomik ve sosyal konularda sivil toplum-devlet ilişkilerini ABD, İngiltere,
İsrail ve Japonya örnekleriyle anlatmıştır. Denetleyici/muhalif ilişki, sivil toplumun kamu politikalarına muhalif
yaklaşımına karşılık, devletin sivil toplumu kontrolü altında tuttuğu bir ilişki türünü ifade etmektedir (Young,
2000, s. 151). Sivil toplumun demokratik rejimlerde üstlendiği roller özetle şu şekildedir: Kamuoyunu bilgilendirici
çalışmalar yürütmek; seçim süreçlerinde ve seçimlerden sonra devletin kamuoyuna hesap verebilirliğini sağlamak,
vergi gelirlerinin eşit dağılmasını denetlemek; kayırmacılığa karşı koymak; ekonomik reformları desteklemek ve
demokrasinin toplumsal temellerini güçlendirmek (Diamond, 1997, ss. 36-55). Devletin çoğunluğun beklentilerine
odaklandığı ve devlet-vatandaş arasında bilgi akışının yetersiz olduğu durumlarda çıkar grupları kararları etkilemek
için farklı yollara başvurabilmektedir Örneğin, gönüllü örgütler eleştirel yaklaşım getiren projelere finansal destek
sağlayabilmektedir (Young, 2000, ss. 156-7). Sivil toplum bu özellikleriyle demokrasinin pekişmesine katkı
sağlamakta; demokrasiden geri dönüş yaşanan durumlarda bir ikaz butonu görevini üstlenmektedir.

1970’li Yıllarda Türkiye’de Sivil Toplum-Devlet Ilişkileri
Sivil toplum hem demokrasiye geçiş hem de demokrasinin pekişmesi sürecinde önemli roller üstlenir. Çalışmada
1970’li yıllara referans verildiği için Türkiye’de demokrasiye geçiş süreci incelenmemiş; demokrasinin pekişmesi
sürecindeki sivil toplumun özelliklerine ve çalışmanın inceleme konusu olan TÜSİAD ile devlet ilişkilerine yer
verilmiştir.
Türkiye’de çok partili hayata geçişin gerçekleştiği 1950’lerden 1970’lere kadar özel sektörün ve sivil toplumun gelişimi
bakımından önemli ilerlemeler sağlanamamıştır. Bu süreçte özel sektörden ziyade Kamu İktisadi Teşebbüslerinin
(KİT) büyümesi desteklenmiş ve sonuç olarak devletin ekonomideki rolü oldukça etkili bir konuma gelmiştir. Özel
sektörün yeterince güçlü olmaması ve devlet desteği almaması onun sanayide varlık gösterememesini beraberinde
getirmiştir (Altun, 2009, s. 25).
1970-80 dönemi Türkiye’de izlenen ekonomi politikaları ve dünyadaki politik eğilimlerin Türkiye’ye yansımaları
sivil toplum-devlet ilişkilerini de etkilemiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada az gelişmiş ya da gelişmekte
olan ülkeler, devletçi politikalar izleyerek ekonomilerini güçlendirmeye çalışmışlardır. Bu süreçte diğer söz konusu
ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kamu sektörü güçlendirilmiştir. Ancak Timur’a göre az gelişmiş ülkelerdeki
kamu sektörü zamanla yerel burjuvazilere destek vermiş ve siyasi iradenin yozlaştığı görülmüştür (Timur, 2000,
s. 329). 1950 yılında yasa ile kurulan TOBB, Türkiye’de siyasi iradenin destek verdiği yerel burjuvazi olmuştur.
Ancak TOBB, iş dünyasının çıkarlarını tam anlamıyla temsil etme özelliği taşımamıştır. Bu özelliğinden dolayı
sanayiciler arasında devletten bağımsız bir iş örgütünün kurulması ihtiyacı doğmuştur. “Türkiye’nin kaybolan
yılları” olarak anılan 1970’li yıllarda Türkiye’deki siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlar kapsamlı bir şekilde
çözülememiştir (Timur, 2000, s. 347). Bu sorunlara rağmen toplumun dinamik bir özellik taşıdığı, her politik
ve ekonomik çalkantıya farklı sınıfların yeni çözümler getirdiği söylenebilir (Boratav, 2008, s. 378). 1971 yılında
kurulan TÜSİAD da Türkiye’de sivil toplumun gelişmesine önemli katkılar sağlayacak bir iş dünyası örgütü olmuştur.
1950 ve 1960’lı yıllarda özel sektörün TOBB kanalıyla bir gelişim süreci içine girmesi; 1960 ve 1970’li yıllarda
iş insanlarının ekonomik politikaları ve kendilerinin Türkiye’nin geleceğindeki rollerini düşünmeye başlaması, iş
dünyası örgütlenmelerinin temelini oluşturmuştur. Bu süreçte yaşanan huzursuzluklara rağmen iş dünyası, 1961
Anayasası’nın olanakları çerçevesinde kendi sınıflarının toplumsal konumunu güçlendirmeye çalışmış; kendi varlığını
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ve Türkiye ekonomisini tehdit eden gelişmeleri yakından takip etmiş; politika ve ekonomi alanında istikrarın
sağlanması gerektiğine inanmıştır (Buğra, 1994, s. 237).

TÜSİAD’ın Kuruluş Süreci
12 Mart 1971 askeri müdahalesinden çok kısa bir süre sonra kurulan TÜSİAD, bugün Türkiye’deki iş dünyası
dernekleri için önemli bir referans noktası konumundadır. TÜSİAD’ın kurucularından biri olan Vehbi Koç’a göre
‘kabus yıllar’ olarak adlandırılan 1970’li yıllarda kurulan TÜSİAD, Türkiye’deki çıkar gruplarının gelişimine ışık
tutmuştur. 1973-80 döneminde üç başbakan tarafından yedi hükümetin kurulmuş olması dönemin istikrarsızlığı
hakkında önemli bir bilgi vermektedir (Altun, 2009, s. 19).
TÜSİAD’ı kuran on iki sanayici, iş dünyasının TOBB’dan ayrı, gönüllülük esasına dayalı bir örgütlenmeye gereksinim
duyulduğunu ifade etmiştir. TÜSİAD’dan önce tüm iş insanları TOBB şemsiyesi altında temsil edilmekteydi.
TÜSİAD’ın kurulması önemli bir ekonomik ve politik aktörün Türkiye tarihine etki etmesini beraberinde
getirmiştir. Dernek, Öniş ve Türem’in (2002) deyimiyle “Türkiye’nin politik, ekonomik ve toplumsal sorunları
hakkında kolektif bir ifade aracı olarak” varlık göstermektedir (s. 442). Sakıp Sabancı, Türk arkadaşlarının Japonya
seyahatlerinde bu ülkedeki sanayici ve iş insanlarının bir araya gelip fikirlerini paylaştıkları, raporlar hazırladıkları
ve raporlardaki bilgileri kamuoyuna aktardıkları şemsiye örgütler oluşturduklarına tanıklık ettiklerini ifade etmiş;
bu örgütlere benzer bir örgütün Türkiye’de de kurulması gerektiğine inandıklarını belirtmiştir (Berker, Uras, 2009,
s. 224). TÜSİAD kurucuları 1960’lı yıllarda Türkiye ve Yunanistan’ın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık
antlaşması imzalayacağı yıllarda Yunan iş dünyası temsilcileri ile sürece hazırlık konusunda yakın temas halindeyken
Yunan iş dünyasının, çalışmalarını Yunan Sanayi Federasyonu bünyesinde, devletten bağımsız olarak yürüttüğüne
tanıklık etmiştir (Berker, Uras, 2009, s. 90). TÜSİAD kurucularının dış dünya ile iletişim içinde olması gönüllü
bir derneğin kurulması fikrinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
TÜSİAD, Türkiye’deki büyük şirketler ve holdingleri temsil eden gönüllü bir çıkar örgütüdür. Derneğin temsil
ettiği iş dünyası, özellikle 1990’lı yıllarda demokratikleşmenin önemine vurgu yapacaktır. Ancak 1970 ve 1980’li
yıllarda özellikle ekonomik reformlar üzerine vurgu yapılmış; siyasi konuların dışında kalmaya özen gösterilmiştir
(Öniş, Türem, 2002, s. 439). 1970’li yıllarda benimsenen ithal ikameci sanayileşme modeli, iş dünyasının var olan
sistemin dışında kalmasına, uluslararası ekonomiye yön veren serbest piyasa ekonomisinin getirdiği olanaklardan
yararlanamamasına sebep olmuştur (Gölbaşı, 2016, s. 189). 1 Ağustos 1971’de kurulduğunu kamuoyuna bir bildiri
ile duyuran TÜSİAD, “Anayasanın öngördüğü karma ekonomi prensiplerine ve Atatürk ilkelerine uygun olarak
Türkiye’nin demokratik ve planlı yollarla kalkınması ve Batı uygarlık seviyesine çıkarılmasına hizmette bulunmak”
amacını taşıdığını ifade etmiştir (Kıraç, 2008). Kuruluş amacı ile TÜSİAD, Atatürk ilkelerinin korunmasına ve
Türkiye’nin demokratikleşmesine hizmet edecek olan anayasaya bağlı bir ekonomik çıkar grubu olduğunu ilan
etmiştir.

1970’li Yıllarda TÜSİAD-Devlet ilişkileri: Denetleyici/Muhalif İlişki Modeli
1970’lerin ilk yıllarında merkez sağ ve merkez sol olarak görülen Adalet Partisi (AP) ve Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP), 1970’lerin sonuna doğru aşırı sağ ve aşırı sol olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Söz konusu partilerin
toplumun farklı ve radikal kesimleri ile kurduğu ilişkiler, koalisyon hükümetlerinin kurulduğu 1970’li yıllarda
kutuplaşmanın hızlı bir şekilde artmasına sebep olmuştur. 1975-1977 döneminde ve 1977 yılındaki seçimlerin
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ardından Milliyetçi Cephe iktidarda olmuş, ancak 1978 yılında AP’den 11 milletvekilinin CHP’ye geçmesi
sonucunda Ecevit iktidara gelmiştir (Gunter, 1989, ss. 65-66).
TÜSİAD’ın bu süreçte gazete ilanları ile hükümetin ekonomi politikasına yönelik olarak getirdiği eleştiri ve
öneriler bir sivil toplum örgütü olan derneğe ilişkin önemli dönemsel bilgiler vermektedir. 1975 yılına kadar kendi
bünyesinde araştırma yayınlarına odaklanan TÜSİAD, bu tarihten sonra çalışmalarını kamuoyu ile paylaşmaya
başlamıştır (Berker, Uras, 2009, s. 274). 1977 yılında yayın faaliyetlerini arttıran dernek, 1979 yılında izlenen
ekonomi politikası ile ilgili toplam yedi ilan hazırlamıştır. Ancak bu ilanlardan sadece dört tanesi 4 milyon 628 lira
karşılığında 13 Mayıs-13 Haziran 1979 tarihleri arasında gazetelerde yayınlanmıştır. Dernek, Ecevit hükümetinin
serbest piyasa ekonomisinden uzaklaşan ekonomi politikaları nedeniyle bu ilanları yayınlama gereği duymuştur
(Bilgin, 2009).
II. Milliyetçi Cephe hükümetinin dağılmasının ardından 1978 yılında Ecevit’in başbakanlığında kurulan hükümet,
terör olayları ve ekonomik krizin derin toplumsal sonuçları ile karşı karşıya kalmıştır. İzlenen ekonomi politikasının
sorunlara çare olmaması iş dünyası ve muhalefetin eleştirilerine neden olmuştur (Erkan, 2017, s. 127). TÜSİAD,
bu süreçte Türkiye’de paralı gazete ilanları yayınlayabilecek tek sivil toplum örgütüdür. Ayrıca bünyesinde ekonomi,
işletme gibi alanlarda uzmanlaşmış, Robert Koleji gibi okullardan mezun olmuş ya da eğitimini yurt dışında
tamamlamış Selçuk Yaşar, Feyyaz Berker, Vehbi Koç gibi önemli insanları barındırmıştır (Berker, Uras, 2009, s.
107). Derneğin gazete ilanları, bahsi geçen uzman kadronun uzun süre çalışmasından sonra yayınlanmıştır. Dernek
içinde hükümete muhalif duruş sergileyen bir grup, hazırladığı taslak ilanda yeni bir hükümet istediklerini; temel
sorunun anarşi, pahalılık, işsizlik ve yoksulluk olduğunu vurgulamıştır. Ancak yönetim kurulu, TÜSİAD’ın politik
konuların dışında olması gerektiğini belirterek ilanın geri çekilmesine karar vermiştir. Yayınlanmasına karar verilen
dört ilan “Gerçekçi Çıkış Yolu”, “Ulus Bekliyor”, “Yokluğu Paylaşmak mı Bolluğu Sağlamak mı?”, “Refahın ve
Hürriyetlerin Düşmanı Enflasyon” başlıklarını taşımıştır. Türkiye’de o dönem sıkıyönetim olduğu için TÜSİAD
yetkilileri ilanların yayınlanması için Sıkıyönetim Komutanlığından izin almıştır (Berker, Uras, 2009, ss. 64, 67,
69). TÜSİAD’ın kurucularından Can Kıraç, bahsi geçen ilanların şu dört konuyu işlediğini vurgulamıştır:
Birincisi, bunalım ortamından çıkış yolu hür teşebbüsün güçlendirilmesi ile mümkündür. İkincisi, Türk ekonomisi
içte ve dışta rekabete açılmalıdır. Üçüncüsü, yokluğu paylaşmak yerine herkese bolluk sağlanmalıdır. Dördüncüsü
ise, enflasyonun refahın ve özgürlüğün düşmanı olduğu görüşü benimsenmelidir (Kıraç, 2008).
İlanlar ekonomi politikaları hakkında kamuoyunu bilgilendirme amacını taşımıştır ki bu özellik sivil toplumun en
temel özelliklerinden bir tanesidir (Diamond, 1997, s. 50). TÜSİAD, bu amaç çerçevesinde ilanlarda okuyucular
için anlaşılır bir dil kullanılmasına özen göstermiştir. Örneğin “Refahın ve Hürriyetlerin Düşmanı Enflasyon”
başlıklı ilanda öncelikle sade bir dille enflasyonun tanımı aşağıdaki gibi yapılmıştır:
Enflasyon, paranın değerinin düşmesidir. Hayat pahalılığının artmasıdır. Para, ihtiyaçtan ve üretilen mallardan daha
hızlı artıp ortada bol para olursa fiyatlar yükselir. Enflasyon olur. …Sağlıklı ekonomilerde yüzde 10’u aşmayan
enflasyon, bizde son dönemlerde….. tümüyle kontrolden çıkarak… yüzde 60’ı aşmıştır (Refahın ve Hürriyetlerin
Düşmanı: Enflasyon, 12 Haziran 1979, Milliyet).
İlanlar ile sivil toplumun bir diğer rolü olan siyasi otoritenin denetlenmesi ve daha hesap verebilir olması amaçlanmıştır
(Diamond, 1997, s. 39). Örneğin “Gerçekçi Çıkış Yolu” başlıklı ilanda şu sözlere yer verilmiştir:
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Türkiye nereye gidiyor? Bir ülkede ekonomik bunalım neden doğar? Sorumluluk kimdedir? Dünyanın zengin ülkeleri
arasına girebilecek potansiyele sahip yurdumuz neden yoklar içine girmiştir? ...Zorlayıcı, önleyici önlemlerle üretim
artmaz. Olsa olsa ekonomik yapı çarpılır. Giderek rejim değişir (Gerçekçi Çıkış Yolu, 15 Mayıs 1979, Günaydın).
“Ulus Bekliyor” ilanında ise kısa vadeli politik kaygıların KİT’lerin işleyişini, sosyal güvenlik politikasını ve vergi
politikalarını olumsuz etkilediğine yer verilmiştir. TÜSİAD bu ilanlarla sivil toplumun ülkesel sorunların çözülmesi
için öneriler getirmesi rolünü de üstlenmiştir. Aşağıdaki ilanda TÜSİAD’ın getirdiği öneriler dikkati çekmektedir:
Devlet, karşılıksız para basmak yerine başka yollar aramalıdır. Örneğin Maliyemizin doğru yöntemler kullanarak
vergi kaçakçılığını asgari düzeye indirmesi şarttır ve mümkündür. Parlamentomuzun ise henüz vergilendirilmemiş
kesimlerin artık vergi kapsamına alması tarihi bir görevdir (Gerçekçi Çıkış Yolu, 15 Mayıs 1979, Günaydın)
Yukarıda bahsi geçen dört ilan, bu çalışmanın içerik analizi için temel kaynaklar olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda
ilanların içeriği sivil toplum-devlet ilişkileri çerçevesinde incelenmiştir. Aşağıdaki tabloda dört ilanın içerik analizi
yapılarak TÜSİAD’ın eleştirdiği hükümet politikalarının ana noktaları ve çözüm önerileri ortaya konulmuştur.
Tablo 1: TÜSİAD Tarafından Yayınlanan Dört Gazete İlanının İçerik Analizi
İlanlarda Yer
Verilen Ana
Temalar

1. “Gerçekçi Çıkış Yolu”

2.
“Ulus
Bekliyor”

3. “Yokluğu
Paylaşmak
mı Bolluğu
Sağlamak mı?”

4. “Refahın ve
Hürriyetlerin
Düşmanı Enflasyon”

Devletin
ekonomideki
ağırlığı

“aşırı müdahaleci
zihniyet”

“yasakçı
mevzuat”

“zorlama,
engelleme”

“yasakçı mevzuat ağı
ve aşırı müdahaleci
bürokratik zihniyet”

Enflasyon

“yüzde 60 enflasyon”

“karşılıksız para
basma”

ü

ü

Vergi kaçakçılığı

ü
ü

ü

ü

“yıllık zararı 50
milyar lira”

ü

Devlet
politikalarına
getirilen eleştiriler

-

KİT’lerin
genişletilmesi

-

İşsizlik

“her 100 kişiden 14’ü
işsiz”

ü

“her 100 kişiden
14’ü işsiz”

-

Serbest piyasa
ekonomisi

“kişiyi rekabet içinde
teşvik”

“serbest
rekabet”

“ekonomik
hürriyetler”

“yasakçı mevzuatın
değiştirilmesi”

ü

ü

ü

-

Çözüm Önerileri

Vergi reformu
Kaynak: Tablo, yazar tarafından oluşturulmuştur.

Yukarıda ana hatları temalarla verilen TÜSİAD ilanları, sivil toplum-devlet ilişkileri bağlamında değerlendirildiğinde
derneğin, sivil toplumun demokrasinin pekişmesine katkı sağlama rolünü benimsemiş bir şekilde hareket ettiği
görülmektedir. Seçilmiş hükümetlerin meşruiyeti sivil toplumun da desteği ile devam edebilmektedir. TÜSİAD
bu meşruiyetin korunması adına sorunlu alanlar olarak gördüğü “devletin ekonomideki ağırlığı”, “enflasyon”,
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“vergi kaçakçılığı”, KİT’lerin genişletilmesi” ve “işsizlik” konuları üzerine odaklanmış; bu sorunların demokratik
ve anayasal yöntemlerle çözümlenmesi halinde toplumsal refaha ulaşılabileceğini vurgulamıştır. Bir işveren örgütü
olan TÜSİAD’ın üyeleri ekonomik bunalımın toplumsal sorunları beraberinde getirdiğini, ancak serbest piyasa
ekonomisinin desteklenmesi ile demokratik bir rejimin mümkün olabileceğini dört ilanın her birinde yer verdiği
şu sözlerle savunmuştur:
Biz, Türk özel sektörünün üyeleri olarak beyan ederiz ki ülkemizi hürriyetçi demokrasi içinde refaha götürecek
temel güç hür teşebbüstür: kişiyi, her zaman daha çok ve daha verimli çalışmaya sevk etmiş olan hür teşebbüs.
Çağımızın ileri toplumları refaha hürriyet içinde yalnız bu yolla erişmişlerdir. Bir başka yol yoktur (Berker, Uras,
2009, ss. 72-75).
TÜSİAD, bu ilanlarla devletin ekonomiye müdahalesinin özel sektörün üretime katkı sağlamasına engel teşkil ettiğini,
KİT’lerin verimli çalışması ve ekonominin dışa açılması ile sorunların çözümleneceğini vurgulamıştır (Ulus Bekliyor,
1979). Dönemin TÜSİAD Başkanı Feyyaz Berker, gazete ilanları hakkında “Halkın menfaati neyse, kendi işimizi
değil, ülkenin menfaatini ön planda tutarak karar vereceksiniz” sözlerini söylemiştir (Bilgin, 2009). Berker, Milliyet
gazetesine verdiği demeçte bildirilerin siyasal bir amacının olmadığını vurgulamıştır (Milliyet, 16.05.1979). İlanların
yayınlanmasının ardından Ecevit hükümetinin ekonomi politikalarına toplumsal düzeyde getirilen eleştiriler artmıştır.
Ancak ilanlarda hükümetin doğrudan hedef alınmadığı görülmektedir. TÜSİAD her ne kadar hükümetin dağılmasını
amaçlamamış olsa da gazete ilanları Ecevit hükümetinin güç kaybetmesini beraberinde getirmiştir. Sivil toplum örgütleri,
egemenlik yetkisini ele geçirmek ve ülkeyi yönetmek gibi amaçlar gütmemektedir (Diamond, 1997, s. 8). TÜSİAD
da böyle bir amaç gütmemiş, sivil toplumun denetleme, çözüm önerileri getirme rolünü üstlenmiştir. Bu amaçladır
ki “refah”, “serbest rekabet”, “hür teşebbüs”, “hürriyetçi demokrasi” gibi söylemler her dört ilanda da kullanılmıştır.
TÜSİAD ve devlet arasındaki denetleyici/muhalif ilişkinin bir benzeri 1960’lı yıllarda ABD’de sivil hakların elde
edilmesi amacıyla yaşanmıştır. Yine İngiltere, 1960’lı yıllarda kentleşmenin yarattığı yoksulların temel ihtiyaçlarının
sağlanamaması nedeniyle ülkedeki muhalif gruplar tarafından eleştirilmiş; gönüllü örgütler toplumsal sorunların
çözülmesi için çalışmalar yürütmüştür. İsrail ise 1970 ve 1980’lerde hükümetin izlediği dış politikaya ülkedeki
sivil toplumun (özellikle gençlik hareketi ve etnik gruplar) eleştiriler getirmesine tanıklık etmiştir. İkinci Dünya
Savaşı sonrasında Japonya’daki gönüllü örgütlerin bir kısmı insan hakları, barış, nükleer silahlanma karşıtlığı gibi
konularda hükümet politikalarına muhalif bir duruş sergilemiştir (Young, 2000, ss. 157, 159, 162, 163).
Denetleyici/muhalif ilişkinin bahsi geçen dört ülkede ve Türkiye’de özellikle 1950-80 yılları arasında ortaya çıktığı
dikkati çekmektedir. Young’ın aşağıdaki tablosu da bu tarihsel sürecin özelliğini kanıtlar niteliktedir.
Tablo 2: Sivil toplum-Devlet İlişkileri
Ülke

Denetleyici/muhalif ilişki

ABD

1960’larda gönüllü örgütlere getirilen kısıtlamalar; 1960’ların kamu politikalarına karşı protesto
eylemleri

İngiltere

1960’larda refah devletinin ihtiyaç sahibi vatandaşları koruma altına almaması dolayısıyla çeşitli
grupların hak arayışları; kentleşmenin getirdiği sorunlar ve ırkçılıkla mücadele

İsrail

1970’lerin başında sayısı artan muhalif gruplar (özellikle gençlik örgütleri ve etnik gruplar)

Japonya

1950 ve 1960’larda barış ve insan hakları örgütlerinin ortaya çıkması

Kaynak: Young, 2000, s. 166
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TÜSİAD’ın Ecevit hükümetinin ekonomi politikalarına getirdiği muhalif yaklaşım da yukarıda bahsi geçen bu
ülkeler gibi demokratikleşme süreçlerindeki gelişmelerle, tarihsel olaylar ve hükümetlerin izlediği politikalarla
doğrudan ilişkilidir. Ecevit, hükümetin dağılmasında TÜSİAD’ın ABD ile işbirliği içinde olarak önemli bir rol
oynadığını 1995 yılında TRT’de yayınlanan Ateş Hattı programında iddia etmiştir (Berker, Uras, 2009, s. 71). 1975
yılı itibariyle dönemin ABD başkanı olan Jimmy Carter’ın dış politika danışmanı olan Zbigniew Brzezinski’nin
TÜSİAD’a talimat vermiş olabileceğini iddia eden Ecevit’i TÜSİAD yöneticileri eleştirmiş; TÜSİAD’ın Kıbrıs
sorunun çözülmesi ve 1974 Kıbrıs müdahalesinden sonra Türkiye’ye uygulanan ambargonun kaldırılması için Ecevit
hükümetinin de desteği ile ABD’de Türkiye’nin çıkarlarının korunması adına lobicilik faaliyetleri yürüttüğünü ifade
etmiştir (Uras, 2012). Ancak TÜSİAD’ın kurucularından Selçuk Yaşar, TÜSİAD ilanlarının hazırlanması fikrinin
Fransa’daki gazetelerde gördüğü ilanlara dayandığını şu sözlerle ifade etmiştir:
O yıllarda Fransa’da sol hareket var, devletçilik var. Ben bir gün bir ilan gördüm gazetede. Hem milletvekili hem
de uçak fabrikası olan bir insan, bir grup arkadaşıyla birlikte komünizme karşı, devletçiliğe karşı kocaman tam
sayfa bir ilan vermişti. Onu Türkçeye çevirdim, Güngör Uras’a verdim. Onun etkisiyle Türkiye’de çıkan o meşhur
ilanlar fikri gelişti. Hatta Ecevit’in seçimi kaybetmesine neden olmuştur o ilanlar (Berker, Uras, 2009, s. 81).
1970’li yıllarda devlet ile doğrudan ilişki içinde olan TÜSİAD’ın denetleyici/muhalif rolü, iş dünyası temsilcilerinin
ülkedeki ekonomik sorunlar hakkında hükümete uyarılarda bulunmalarını, öneriler getirmelerini, kamuoyunu
ekonomik sorunlar ve olası toplumsal sonuçları hakkında bilgilendirmelerini ifade etmektedir. Bu süreçte yasalara
aykırı bir yol izlenmeden ekonomi alanında uzmanlaşmış ve gönüllü olarak örgütlenmiş TÜSİAD yetkililerinin
hükümetin ekonomi politikalarına yön verme çabası dikkati çekmektedir.

Sonuç
Sivil toplum-devlet ilişkileri, demokrasiye geçiş ve demokrasinin pekişmesi süreçlerinde belirleyici rol üstlenen
bir özelliğe sahiptir. Young’ın (2000) sivil toplum ve devlet arasında destekleyici, tamamlayıcı ve denetleyici/
muhalif ilişkiler olarak belirlediği modeller, farklı ülkelerdeki eğilimlerin ortaya çıkarılması bakımından önemli bir
sınıflandırma niteliğini taşımaktadır. Bu modeller çerçevesinde Türkiye’de 1970’li yıllarda sivil toplum-devlet ilişkileri
TÜSİAD örneği temelinde incelendiğinde, denetleyici/muhalif ilişkinin hüküm sürdüğü görülmüştür. Bu ilişkinin
temel özellikleri, devletin çeşitli sivil toplum unsurlarının uyarı ve önerilerini dikkate almaması, buna karşın sivil
toplumun hükümete baskı uygulayarak izlenen politikaların değişmesi için ön ayak olma çabalarıdır. 1960-1980
döneminde dünyadaki diğer pek çok ülkede de dikkat çeken denetleyici/muhalif ilişki, sivil toplumun gelişimine
önemli katkılar sağlamıştır. Dış dünyayı yakından takip eden ve alanında uzmanlaşmış gönüllü üyelerden oluşan
TÜSİAD da özellikle 1970’li yılların sonunda denetleyici/muhalif bir tutum sergilemiştir. Derneğin kurucu üyeleri
yurt dışındaki gazetelerde hükümet politikalarına eleştiri getiren ilanların bir benzerinin de Türkiye’de yayınlanması
halinde ekonomi politikalarının değişebileceğine ve toplumsal sorunların çözülebileceğine inanmıştır. Söz konusu
ilanlarla hükümet politikaları eleştirilirken hükümetin doğrudan hedef alınmadığı; iş dünyasını temsil eden örgütün
ilanlarda yoksulluk, işsizlik, enflasyon, KİT’lerin büyümesi, vergi politikaları ve özel sektörün sorunlarına yer
verdiği; ilanların her birinde demokratik ve anayasal süreçlere bağlılığın tekrar edildiği; sivil toplumun kamuoyunu
bilgilendirme rolü çerçevesinde ilanlarda sorunların kolay ve anlaşılır bir dille anlatıldığı dikkat çekmektedir. Bu
özellikler literatürde sivil toplum unsurlarının demokratikleşme süreçlerine sağlayabileceği katkılardan bazılarıdır.
Bu yönüyle TÜSİAD, 1970’li yıllarda iş dünyasını temsilen özellikle ekonomi politikasına yön verebilecek reform
önerilerinde bulunmuştur. Türkiye’de sivil toplum-devlet ilişkileri, dünyadaki diğer örneklerde de görüldüğü gibi
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1980’ler, 1990’lar ve 2000’li yıllarda 1970’li yıllardan önemli ölçüde ayrışan ilişki türlerine evrilmiştir ki bu süreçler
de başka çalışmaların ana konusunu oluşturacaktır.
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THE OVERVIEW OF MARRIAGE AND DIVORCE FROM
ROMAN LAW TO PRESENT AND THE TERMINATION
STATES OF NON- MARITAL COHABITANTS FORMS

Akın Ünal1, Özge Demirdelen2

Abstract
With the advent of the earth after the earth’s existence, some concepts have emerged that make human beings
human. The most important of these concepts was that he could not spend his life alone. In an emotional sense
he was looking for a partner. Later on, the feeling of setting up a family and the continuity of the descent was one
of their most important purposes. In the first people, the concept of marriage and divorce was not the same as
todays but it was seen as a picture of similar marriage ceremonies in the written tablets. While we did not look at
the official dates of the observations of the future dates, the union was carried out before the religious ceremonies.
With the settlement of civilization in the lives of people, such as marriage and divorce have officially begun to
come to pass. Marriage and divorce do not depend in any way on Roman law; In terms of Turkish Law, it is the
two separate institutions that should be realized in the framework drawn by law. In Roman law, marriage was
concluded with an agreement that was not strictly related. Divorce was not tied to marriage in any way. Although
some laws governing divorce are found, in general, there has never been an arrangement of divorce with a decision
of a judge and a written reason in his blood. In Turkish Law, marriage refers to a cohort of spouses and children,
beginning with the official marriage, covering the period up to the end of marriage by death or court order.
Divorce occurs when the marriage union is legally terminated. Mankind has instinctively acted to establish an
emotional connection throughout his life. However, the situation is different in non-marital cohabitants’ forms.
Sometimes this situation continues with marriage, and sometimes it does not want to go under this responsibility,
or because of different ideological reasons. This situation is increasing day by day. The most important goal of
this article is to examine the issues of marriage and divorce by looking at Roman and Turkish legal systems and
at the same time to evaluate the non-marital cohabitants’ forms from the Roman law to today’s law. As a result
of this evaluation, the establishment of partnerships in non-marital cohabitants’ forms and the reasons for their
ending will be discussed and an overview of the reasons of marriage and divorce will be examined in detail. It is
intended to provide an overview of the academics who will work in this area.
Key Words: Divorce, Marital Unions, Non-Marital Cohabitants Forms.

1. Introduction
Although Roman law, which existed in ancient times, is not valid today, it has deep effects on existing legal systems.
It is accepted that the laws were inspired by Roman Law. Roman Law played an important role in the regulation
of Turkish law. The emergence of these rules, the principles on which it is based and the examination of these
1 (Erciyes University), unala@erciyes.edu.tr
2 (Cag University), ozgedemirdelen@cag.edu.tr
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rules in terms of learning the development process are considered as a separate issue. Due to this characteristic of
the Roman Law, it has been deemed necessary to consider and evaluate the article firstly.
The family is the smallest in the past and in the past in terms of societies; but it has been accepted as the most
important unit. When we look at the Roman period as it is today, it is possible to say that the foundation of the
family is based on marriage. The valid establishment, continuation and termination of a marriage will be considered
primarily within the scope of Roman Law. Then, in terms of Turkish Law, the marriage and divorce institutions will
be evaluated and how the marriage and divorce are evaluated in the modern law will be explained in general terms.
On the other hand, it will be tried to explain the differences in the situation of the non-marital life patterns
and the change of the family concept. The general evaluation of Roman Law, Turkish Law and non-marital life
models will provide an overview of the differentiation of marriage and extra-marital life models and the discovery
of divorce and extramarital life patterns.

2. The Concept of Family and Marriage in Roman Law
The Romans, who believed that the foundation of a solid society and the formation of the state would be achieved
through a strong family structure in all respects, gave great importance to the family. When it has been looked at
the historical process of the state, it is seen that the periods of empowerment or regression are hidden behind the
erosions or deteriorations in the increase in the welfare or the deterioration in the legal, cultural and moral fields.
In Rome, the family was termed familia. Familia, in the broad sense of the family, was used as a common ancestor.
From the common ancestor; but the community that does not live together is called Gens ’ and those belonging
to a gens have the same surname (Ayiter, 1963, p. 1). In the narrow sense of the family, the family head (pater
familias) and his dominance and power (patria potestas) were under the group of people (Paribeni & Talip, 2011,
p. 232; Ş. Berki, 1963, pp. 111-112).
The head of the family, who had absolute authority, was considered to be both a religious head and a king in the
house. Abandonment of the newborn child; the family head who had the right to kill, chain, and sell when he
grew up, would have been his master, whatever he had acquired (Paribeni & Talip, 2011, p. 233).
The Roman family, which is seen as the structure of a separate state organization within the state with the head
of the family, has laid the foundations for being placed on the legal basis. It was believed that after the legal
requirements were fulfilled, a family was established, men and women should live together. For this reason marriage
(matrimonium) was the basis of the family. Marriage, wife and husband together with the children of the world
within the marriage was seen as a legal association closely (Kocakuşak, 2011, p. 19).

2.1. Marriage and Marriage External Alliances
In terms of Roman law, the formation of the family institution was in marriages as in modern law. Marriage was
a social and moral institution in Rome and it was a union that did not require state intervention in modern law
(Erişgin, 2013, p. 4). Classical law, the period referred to as a text Modestinus’ marriage contained in the phrase,
“men and women of the divine and human law is to unite in a common life” (Ayiter, 1963, p. 7) was defined
(Reynolds, 2001, p. 8).
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As a consensual act, the marriage consisted of the consensus of the parties without being bound by any form.
Although the realization of the marriage was not connected to any form, some conditions were sought in order
to be able to speak of a valid marriage. The first person to marry should have the right to marry (ius conubium)
(Kocakuşak, 2011, p. 20-21). On the other hand, in accordance with the principle of monogamy (monogamy),
which dominated Rome in every legal period and paid attention not to be violated, the fact that the individuals
are primarily single (Erişgin, 2013, p. 2), have the power of appeal, and that both the woman and the man, the
parties, fill the age limit required to marry, the marriage of blood relatives, the family of the parties, the marriage
to be made with the consent of the marriage was found to be established with the current marriage (Ayiter, 1963,
pp. 9-13; Kocakuşak, 2011, p. 20).
With the provision of the conditions required for the valid marriage, it was deemed necessary that the parties explained
the will of the parties to be married in the eyes of the society (there is no obligation to make the statement clearly)
and the existence of the consensus on the continuation of the marriage was sought. It was accepted that marriage
of men and women was a marriage, where there were elements about the will and intentions of marriage (affectio
maritalis), the husband and wife in the society (honor matrimoni). (Ayiter, 1963, p. 7; Gönenç, Haziran 2003,
p. 646; Koschaker & Ayiter, 1993, p. 303; Pugliese & Umur, 2011, p. 346; Stocquart & Bierkan, 1907, p. 2).
The constant coexistence of women and men was not always considered a legal marriage; these partnerships were
not legally valid. The first of these partnerships was the contubernium (Stocquart, 1907, p. 3). The marriages of
two slaves or slaves with a free-born in (Finley & Bradley, 2015) or soldiers with slaves were called contubernium
(Grubbs, 2002, pp. 13, 30, 173, 143, 144, 146, 148). The other type of marriage with no legal validity was
concubinatus (Hersch, 2010, pp. 27-29; Kocakuşak, 2011, p. 26). Concubinatus meant that women and men lived
together as married (Kabaağaç & Alova, 1995, p. 111). Since the parties were not accepted as husband and wife,
unlawful concubinatus (Stocquart & Bierkan, 1907, p. 15et al.) partnerships were not possible to apply the legal
rules applicable to marriage. As a result, children born in concubinatus partnerships were considered illegitimate
(Stocquart & Bierkan, 1907, p. 18). On the other hand, if concubinatus partnerships declare that they want to
marry one another, then the union is accepted as legal marriage; the child born of unity, the marriage after the
realization of the illegitimate status (Gönenç, 2010, pp. 138-140 as cited in Kocakuşak, 2011, p. 26).
It was possible to say that although marriage was not the participation of the state in its establishment, it had
some legal consequences that required state intervention. Due to issues such as dominance over the children of
the husband and the relationship between the husband and wife, the relations of property between the spouses
(such as the dos regime (Erişgin, 2013, p. 6) and donations between spouses) and the loyalty debt, the marriage
was examined by the Roman jurists in detail and became an institution that required state intervention over time
(İpek, 2014, p.196).

2.2. Divorce
The parties are divorced when the consensus (Ayiter, 1963, p. 7) which is necessary for the establishment of the
established marriage is terminated; there was also no need for a divorce decision given by the state authorities
(İpek, 2014, p. 196).
In Roman law, while divorce (divortium) was considered as a situation that abolished the marital bond, it was
considered as a variety of reasons that ended marriage (Emiroğlu, 2001, p. 178). It should be noted that in order
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to speak of divorce in Roman Law, there should be a valid marriage bond established between the parties, as it is
today. In the marriage bond, it was necessary to find Affectio Maritalis, first of all, the marriage intention. From
this point of view, divorce in Roman law was defined as the end of the marriage intention between the parties or
the disappearance of the marriage bond (Berger, 1953, p. 439; Koschaker & Ayiter, 1993, pp. 309-311). It should
be mentioned immediately that it was considered sufficient for the parties to have the marriage to be accepted as
married and the consensus existed for the continuation of the marriage. In the absence of the affectio maritalis
and honor matrimoni elements, partnerships were called a form of extramarital life and the termination of these
partnerships was not considered a divorce (Ayiter, 1963, p. 7; Gönenç, 2010, p. 646; Koschaker & Ayiter, 1993,
p. 303; Pugliese & Umur, 2011, p. 346; Stocquart & Bierkan, 1907, p. 2).
Repudium was defined as a statement made by one of the spouses to the other spouse regarding the will to end
the marriage (Berger, 1953, p. 439). Marriage was seen as a permanent agreement, but after the elimination of the
agreement, divorce was seen as a natural result. For this reason, there was no possibility to undertake to divorce
or punish a divorce in Roman law (Ayiter, 1963, p. 13); this kind of agreement was not tolerated, was considered
a shame (Gönenç, 2010, p. 647).
In Roman Law, during the period when marriages ended with divorce, some indirect measures were taken to
prevent this situation. However, apart from the fines imposed on the spouse who was defective in the termination
of the marriage, there were no provisions preventing the divorce. The idea that divorce could only be valid if
there were certain reasons during the classical legal period and that the sanctions would be imposed outside of
them were not fully adopted. The reasons for divorce during the Iustinianus period were covered under four main
headings (O. Berki, 2011, p. 103).
Iustinianus firstly divorced the divorces on the basis of mutual consent between the spouses (divortium communi
consensus). He then sought to ban divorces based on mutual consent, imposing some limitations on the concern
that divorces were facilitated (Koschaker & Ayiter, 1993, p. 309; Gönenç, 2010, p. 654). The restrictions on
divorce, which is the reason of divorce which is the most application area in Roman Law, were removed later
(Gönenç, 2010, p. 654). Just like today, marriages in Roman law were seen as the unification of the husband in
an indivisible life partnership.
According to the reason of the perfect divortium bona gratia, the marriage union could be terminated due to the
fact that one of the spouses could not be imposed on the parties. It was possible that one of the spouses could
not have children due to the physical inadequacy, the husband was away from his home for five years due to war
bondage, and one of the spouses had a mental illness and the spouses had been divorced based on perfection.
Since the situation was a justification, divorce could take place without the mutual consent of the spouses (Berger,
1953, p. 440; O. Berki, 2011, p. 172).
In divortium ex iusta causa, which is the reason of divorce based on the flawed behavior of one of the spouses,
causa was a material investment (Berger, 1953, p. 440). The woman’s motive for going to play with another man,
her adultery or immoral behavior, her life with a man other than his wife and her life with concubinatus (Gönenç,
2010, p. 653), and caste of life were among the reasons without her husband’s permission (Berger, 1953, p. 440).
Basically it was based on the rules of public order and unlawfulness (Koschaker & Ayiter, 1993, p. 309). He was
immediately seen as a cause of divorce (Mainar, 2006, p. 541).
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Divortium sine causa, which was the reason of divorce without a legal reason, was subject to a number of criminal
sanctions related to the property of the party requesting divorce. With the sanction of the penalty, the party that
requested the divorce had to pay compensation (Gönenç, 1953, p. 653; Koschaker & Ayiter, 1993, p. 309; Berger,
1953, p. 440).

3. The Concept of Family and Marriage in Turkish Law
It is seen that the family has undergone changes in the historical development of society. Sometimes, under the
domination of the head of the family, which is the representation of authority, it is seen as a structure in which
all the family members live in partnership. Later, the family structure of the people began to shrink by taking the
state of authority; the protection of individuals has passed into the hands of the state. In the narrow sense, it is
accepted that the family is a core structure consisting of husband and wife.
The legal system, on the other hand, shows its impact on the family, its establishment, functioning, resolution and
other issues. In terms of the legal order, it is not possible for the family to live together permanently and to keep
each family member under one roof for a lifetime. They are interconnected; however, those who do not continue
their lives together are also counted as individuals of the family. The most important issue that constitutes the
family in terms of Turkish Law is the marriage. In fact, after the realization of blood ties or marriages, all of the
individuals who are connected to each other are called family in the law (Tekinay, 1984, p. 2).
The Turkish Civil Code ensured the protection of the family and the State intervention to the marriage. However,
this intervention was taken into consideration by the Constitution and became more effective. In the article
41/1, 2 of the Constitution under the heading Protection of the Family and Children’s Rights. The family is the
foundation of Turkish society and is based on equality between spouses. The state shall take the necessary measures
and establish the organization in order to ensure the peace and well-being of the family and especially the protection
of the mother and children and the implementation and implementation of family planning. If it is necessary
to take a hand from a perspective other than the provisions of the children, the protective effect of the provision
is for the family. Although the models of out-of-life life have started to become widespread, such partnerships
have not been collected under the concept of family and have not been discussed under the Constitution. In this
way, the importance of the family in the society and the sensitivity shown to the concept of family are clarified.

3.1. Marriage
The family, whose foundations were based on the earliest periods of history, has always been on the agenda in
every stage of history and in different cultures and has been an institution of special interest. Marriage, which has
an important place in the lives of people, has been given special importance in every period of history. However,
the law did not include a clear provision defining marriage (Dural, Öğüz & Gümüş, 2016, p. 10; Schwarz,
1946, p. 27; Velidedeoğlu, 1965, p. 44; Feyzioğlu, 1986, p.83). While the doctrine contains similar definitions of
marriage, these definitions have some common points. These common points form the basic elements of marriage
(Feyzioğlu, 1986, pp. 83-92).
In our law, marriage takes place between two people of different genders (Schwarz, 1946, p. 30; Feyzioğlu, 1986,
p. 83.). Partnerships of people of the same gender cannot be considered marriage (Başoğlu, 2015, pp.196 et al).
Although the marriage of two people of the same sex is legally prohibited, if such a marriage has taken place,

105

THE OVERVIEW OF MARRIAGE AND DIVORCE FROM ROMAN LAW TO PRESENT AND THE TERMINATION STATES OF
NON- MARITAL COHABITANTS FORMS
Akın Ünal, Özge Demirdelen

there is a consensus in the doctrine that the marriage in question must be subject to the non-existence of sanction
(Dural, Öğüz & Gümüş, 2016, p. 71; Feyzioğlu, 1986, pp. 95-96; Helvacı & Erlüle, Eylül 2016, p. 159; İnan,
2014, p. 235; Kılıçoğlu, 2015, p. 73; Öztan, 2015, p. 572).
Marriage is formed on two basic characteristics: being continuous and establishing a full life partnership (Schwarz,
1946, p. 28; Koschaker & Ayiter, 1993, p. 302). In addition to being permanent and establishing a full life
partnership, it is not possible to say that the marriage is temporary (Schwarz, 1946, p. 28).
Unions that are not carried out in accordance with the legal rules and formalities, that are not made in accordance
with the basic conditions and forms determined by the law, shall not constitute a valid marriage. Such mergers,
which are deprived of the element of law, are only seen as actual partnerships; not born in the world of law (Tekinay,
1984, pp. 118-122; Feyzioğlu, 1986, p. 84). After the fulfillment of the formal conditions sought legally, a valid
marriage can be mentioned. In order to be able to speak of a valid marriage, they must declare their will to marry
in the presence of the two competent witnesses who have the power to make a marriage and in front of the two
witnesses who have the power to distinguish (Turkish Civil Code applicable in 1 January 2002, art.134, 141, 142).
With the realization of the conditions stipulated by law, the marriage union is formed; the partnerships that are
not in compliance with the conditions sought by the law are called the relationship of life outside the marriage3.
Although the unity and permanence in the marriage, which is considered to be a fateful unity established to last
a lifetime, is a matter of fact, it is also possible to end the marriage union by divorce as a result of a de facto
necessity. The termination of marriage by divorce is made by a court decision given as a result of the lawsuit filed
on the basis of one of the reasons stipulated in the law.

3.2. Reasons for divorce
Divorce is the result of some necessity that emerged after the marriage contract has been concluded, the existence
of one of the reasons written in the law is sought, at the request of one of the spouses, the marriage ends with
the decision of the judge (İnan, 2014, p. 239; Helvacı & Erlüle, Eylül 2016, p. 165; Kılıçoğlu, 2015, p. 148;
Öztan, 2015, pp. 637, 648).
The reasons for divorce are regulated in Article 161-166 of Turkish Civil Code: Adultery, life-threatening, bad or
degrading behavior, crime handling and dignity, abandonment, mental illness and shaking of the unity of marriage.
The reasons for divorce are classified as private - general divorce reasons and absolute - divorce reasons (Ş. Berki,
1975, p. 138 et al.; Güneşlioğlu, 2009, pp. 11-18; Meral, 2009, pp. 24-46; Feyzioğlu, 1986, pp. 218-219).
The reasons for the divorce which is admirable and discretionary, as a condition of shaking the unity of marriage;
in cases where this condition is not sought, absolute reasons for divorce are mentioned (Dural, Öğüz & Gümüş,
2016, p.103; Kılıçoğlu, 2015, pp. 135-136).
In Article 166 of Turkish Civil Code, the condition of shaking the marriage union, the agreement of the spouses
and the failure to establish the common life are arranged as the reason of general divorce. The reason for divorce
3 In Turkish law and other legal systems, the associations formed by those who live without marriages are called in different ways.
The scope of the article “non- marital cohabitants forms” use of the term is preferred. The term marriage models of out-of-life,
which we see as a wide umbrella, will be dealt with by a certain line from the marriage, which consists of people of the same sex and
of different sexes, and which can be dealt with outside marriage.
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is the shaking of the marriage unit, a general and discretionary divorce. It is necessary that there should be severe
misunderstanding between spouses and the continuation of marriage unity cannot be expected from spouses in the
presence of this incompatibility (Ruhi, 2004, pp. 97, 98, 100, 101). In making a decision, the judge shall consider
the balance of interests between the continuation of the marriage union and the termination of the marriage
union (Öztan, 2015, p. 678 et al.; Dural, Öğüz & Gümüş, 2016, p. 115 et al.; Kılıçoğlu, 2015, pp. 136 et al.).
The agreement on the divorce of the spouses, the divorce case to be opened at least one year of the marriage, the
spouses to apply together or a partner has opened the case of the other accepting the party, the judge personally
listen to the parties and the financial consequences of divorce and the situation of the children in terms of the
conditions for the realization of conditions must be (Turkish Civil Code, art 166/3).
The reason for the divorce to open the case of divorce based on the reason of the fact that the common life could
not be re-established, the case which was opened previously with any of the reasons for divorce has been rejected,
the past and common life of the three years should not be re-established and the request of one of the spouses
should be started. It is not important for whom the rejected case is opened, for what reason, and for what reason.
The judge decides to divorce the parties without any flaw investigation. The judge has no discretion in this regard
(Turkish Civil Code, art 166/4).

4. The Situation of Non- Marital Cohabitants Forms
The family, seen as the smallest social structure and the cornerstone of the society, can be transformed over time,
with reasons arising from sociological, economic, ideological, moral or religious influences. When we look at these
changes, it is seen that the family concept is not only identified with the marriage institution; the relationship between
non-marital relations has increased in the society as a new family type (Yasan, 2013, pp. 11-12). Developments
in modern medicine, changes in moral values, and other reasons and issues emerged with the emergence of new
family types, along with the search for some legal order. Efforts to find solutions to new problems such as the
recognition, regulation and linking of the extramarital partnerships of people of the same sex or of different sexes
have begun (Dey, 2006, p. 225.).
Non-marital cohabitans, which have emerged for the purpose of recognizing the unity of people of the same sex,
are not the only subjects that fall within the scope of non-marital life models. This situation of couples of different
sexes is gaining importance. It should also be noted that there are states that accept systems other than marriage
for couples of different sexes (Syltevik, 2010, pp. 444-462; Hiekel, Liefbroer & Poortman, 2011).
People of different sexes choose to live out of wedlock because they do not want to enter under the traditional
structure of the marriage institution and reject this status. People of the same sex wish to be recognized and have
the same rights as married couples. When the regulations on national law are examined, it is possible to divide the
extra-marital co-existence into two sub-categories, namely, the registered partnership and de facto life partnership,
irrespective of the sex of the couples constituting the union. Registered partnership characterized as a legal agreement;
de facto life partnership is more of a spiritual agreement (Kessler, 2004, p. 68 as cited in Tekdoğan Bahçıvancı,
Ocak 2018; Devers, 2003, p. 198).
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4.1. Establishing Registered Partnership and The Termination States
In the light of the definition given in Article 3/14, Article 3/1 of the Implementing Enhanced Cooperation in
the Area of Jurisdiction, Applicable Law and the Recognition and Enforcement of Decisions in Matters of the
Property Consequences of Registered Partnerships, the definition of registered partnership5 shall be governed by
the provisions of law, it is possible to make legal formalities as an official life together (Sirmen, 2009, pp. 830 et
al.; Yasan, 2013, p. 5; Doğan, 2011, pp. 243 et al.; Tekdoğan Bahçıvancı, Ocak 2018, p. 626; Zielinski, 19981999, p. 288; O’Brien, 1995, p. 165).
In order to obtain legal status, the couples living together are obliged to register officially their relationship. This
can be accepted as an official relationship (Devers, 2003, p. 198). In this way, people living together are subject
to pre-determined legal regulation by registering their relations. Persons can benefit from the protection provided
by law by registering the existence and co-existence of the relationship between them (Sutherland, 2013, p. 144;
Woods, 2004, p. 10 as cited in Tekdoğan Bahçıvancı, Ocak 2018, pp. 626-627).
The aim is to create a status that is close to marriage and to be as close as possible to these couples to ensure
the recognition of same-sex partnerships. In 1989, Denmark became the state that made the first regulation on
registered partnership by moving to a registered association6 (Curry, 2005, p. 2). Denmark was followed by Norway
in 1993, Sweden in 1995, Iceland in 1996, Netherlands in 1997, Belgium in 1998 and France in 1999 (Yasan,
20313, p. 20; Boele-Woelki, 2000, p. 1053).
Most of the member states of the European Union (EU) have the opportunity to be formalized by means of
registered partnership. In the countries of EU member states, the registered partnership model results in the
right of entry and residence in the country. Although the arrangements are mostly directed towards couples who
have the same gender, it is worth mentioning that there are legal systems that regulate the status of registered
partnership for persons of different sex who are afraid of the obligations of the status of marriage or who do
not marry for other ideological reasons (Scherpe, 2015; Bester & a Louw, 2015; Tekdoğan Bahçıvancı, Ocak
2018, p. 628).
4 “‘registered partnership’ means the regime governing the shared life of two people which is provided for in law, the registration of which is
mandatory under that law and which fulfils the legal formalities required by that law for its creation.”, Retrieved from (https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1104&qid=1536910600088&from=EN) on 10.08.2018.
5 In German Law “has been registered life partnership”; In English law “civil partnership” is called. In Turkish doctrine, many terms
are used and we consider it appropriate to use the term “registered partnership” in the context of the article.
6 In addition to that it is suitable to know this information: Some states such as the Netherlands, England, France, Finland, Belgium,
Sweden, Norway, Portugal, Argentina, Iceland have granted the right to marry people of the same sex. The Netherlands accepted
gay and lesbian marriage on 1 April 2001. Thus, it became the first state in the world to legalize gay and lesbian marriage. Source:
Retrieved from (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid) on 24.09.2018. Germany,
accepted registered partnership for homosexual partner, with The Terminated Act on Discrimination against Homosexual is:
Life Partnerships (Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften
(LpartG)) of 16 February 2001 and 266 numbered. Soruce: Retrieved from
(https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_lpartg/englisch_lpartg.html) on 22.09.2018. “Das Gesetz zur Überarbeitung
des Lebenspartnerschaftsrecht” alowed them to marry. For related news, soruce, Retrieved from (https://www.bbc.com/turkce/
haberler-dunya-40454281,
https://www.ntv.com.tr/dunya/almanyada-escinsel-evliliklere-onay,ia8WCHsbcEWJhKPwiljKlw)
on 20.09.2018. Look at the Directive 2004/38/Ec of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004, Retrieved from
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:en:PDF),
on 10.06.2018.
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In order for the registered association to be valid, it is necessary to have the capacity to establish the association and
not to have the foreseen obstacles, the determined conditions must be fulfilled. French law, the law of Belgium,
the Dutch law on the registration of registered persons in order to be 18 years of age is required to be filled. While
it is compulsory to have the power to discriminate, while in the French Law there is no right to associate with
the restricted persons, for example, it is possible for the lawyers in Switzerland to establish registered partnership
with the permission of the legal representative. This association should not be a pre-established and ongoing
registered association of the association or the ongoing marriage as in the marriage. Again, a certain degree of
kinship relationship is also envisaged in terms of the establishment of registered association (Boele-Woelki, 2000,
p. 46; Devers, 2003, p. 119). As is the case with marriage, the establishment of registered association is subject to
the fulfillment of legally regulated shape requirements. From this point of view, the record to be made is official
(Devers, 2003, p. 119; Yasan, 2013, pp. 25-28).
The first one of the reasons that ended the registered association, as in the marriage institution, is death. As a
result of the death, it is not possible to continue the association and the registered partnership will be ended. The
disappearance or suspicion of death by suspicion of death is one of the reasons that ended the registered association
(Yasan, 2013, p. 40; Tekdoğan Bahçıvancı, Ocak 2018, p. 631). The cancellation of the registered association is
also shown as another reason. In the case of German law, it is necessary to terminate the registered association,
which is the model of extramarital life, and the association with the court decision will be canceled upon the
request of either party or both, and the union will end (Doğan, 2011, pp. 248-249). In the case of Swiss law,
upon the request of a party or both, both parties can terminate the registered partnership. In the two jurisdictions
there is no need for a court decision in the Dutch law, while on the other hand there is a court way. As a result of
mutual and interdependent declarations of the parties, the registered partnership ends (Yasan, 2013, pp. 41-42).
The registration of the parties to the registration of the registered association or the marriage of one of the parties
while the registered partnership continues to end the registered association (Yasan, 2013, pp. 40-41).

4.2. Establishing De Facto Life Partnership and The Termination States
In the broadest sense, de facto life partnerships7 are defined as the constant coexistence of the two people living
together, based on a continuous and stable basis, without notification or registration to any official authority. The
de facto life partnership in which a de facto situation exists are the subject of the relations between people of the
same and different sexes throughout the legal systems. Some states, for example, Peru, Venezuela, Brazil, have
included regulations on de facto life partnership in their domestic law only for persons of different sex, while
others do not prefer to make any arrangements. States which do not make any arrangements show a tendency to
take action in the face of concrete events, according to the court decision on the existence of the right (Tekdoğan
Bahçıvancı, Ocak 2018, pp. 634).
De facto life partnerships are important for the recognition of certain rights for those who do not want to enter or
enter into a marriage-like status, such as getting married or registered partnership. The idea that legal arrangements
should be made for living together first emerged in 1974 in the former Yugoslav law; the authority to make
arrangements to eliminate the need for de facto life partnership is given to autonomous regions (Özsunay, 19797 Many terms have been used in the doctrine. Look at: Özsunay, 1979-80-81, p. 59 et al.; Yasan, 2013, pp. 4-5; Sirmen, 2009, pp. 834
et al.; Tekdoğan Bahçıvancı, 2018, p. 634. The scope of the article “de facto life partnership” we deem it suitable to use the term.
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80-81, pp. 63 et al.) In Europe, particularly in northern countries such as Norway, Sweden and Denmark, the
related legal regulations regarding the de facto life partnership have begun to be made later (Sirmen, 2009, p. 839).
One of the reasons for the termination of the de facto life partnership as in the registered partnership is the death.
On the other hand, it is possible for one or both parties to end the association with a joint decision. Again, as
in the case of a registered partnership, if a person marries each other or with a third person or starts a registered
partnership, the de facto life partnership will end (Tekdoğan Bahçıvancı, Ocak 2018, p. 641).

5. Discussion
With the changes in the extended family starting with industrialization, religious, cultural, technological, mass
media, social media, population mobility and modernization process, the traditional structures were broken in
time and the traditional basic structure of the family was different. With the participation of other cultures in
the society, gender, inter-family relations, growing and growing of the child began to be influenced by different
factors. In particular, it is possible to list some of the changes that occur in family relations as people begin to
share life together under a roof without a family, postponement of official marriage until the birth of children,
cessation of partnerships before marriage, shorter marriages than in the past, and the rapid increase in the rates
of divorce from day to day. It should be noted that the number of divorces is increasing all over the world and
the efforts to end the marriage are decreasing. On the other hand, people have begun to be more cautious about
getting married and the idea of marrying a life as a life-long partnership has been fragile.
Considering the Roman period and the post-era period, we can say that the establishment of the family depends
on marriage. However, after the changes in the social structure and the economic developments, it can be said
that the concept of family, both in terms of women and men, needs to be re-evaluated.
Marriage, the union of a man who shares all aspects of life, a unity of a woman, for a common life in divine and
human law In Roman law, marriage, which is regarded as a social and moral institution, is considered as a union
that does not require state intervention. The marriage, which is not bound by any parties, as a consensual act
with their mutual will, also ends when the mutual will ends, consensus, without the need for a divorce decision
by the state authorities.
Looking at Turkish Law, it is mentioned that marriage is a legal agreement between two people of different
sexes. The establishment of the marriage union following the declaration of the free will of the individuals in the
presence of the official civil servants and witnesses was bounded by some material and formal rules in Turkish law
as opposed to Roman Law. In the event that the conditions of the situation are not realized, the marriage contract
will be deemed to have never been established.
Divorce is a sociological phenomenon that needs to be dealt with in multidimensional, economic, social, cultural
and psychological reasons. Divorce in general is the result of conflicts, conflicts, adaptation problems, infidelity,
violence, incompatibility, economic problems or loss of love / respect. This situation brings many different
problems for individuals. Although every marriage is established for the continuation of a complete union, divorce
in unsustainable marriages has been recognized as a right in terms of couples in our legal system. In this context,
the Turkish Civil Code numbered 743 and the Turkish Civil Code no. 4721 consider the issues that might cause
divorce. In case of such matters, the spouses are given the right to divorce. In contrast to Roman Law, a court
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decision must be made in Turkish law to enable divorce to take place. The divorce, which may be based on one of
the reasons for divorce in the law, differs from that of the out-of-marital life patterns. Although there are reasons
to terminate in the extra-marital life models, none of them are divorce.
The reasons of divorce in Roman Law, divortium bona gratia based on perfection, divortium sine causa, divortium
ex iusta causa, divortium communi consensus were considered mutual. The reasons for divorce in Turkish law were
separated as reasons for private divorce and general reasons for divorce. Articles 161-166 of Turkish Civil Code
regulate the reasons for divorce: Adultery, life, bad or degrading behavior, crime and disobedience, abandonment,
mental illness and shaking of the unity of marriage. These reasons can be categorized as the reasons for special
divorce and general reasons for divorce, whether they are regulated in the law or not. In Article 166 of Turkish
Civil Code, the condition of shaking the marriage union, the agreement of the spouses and the failure to establish
the common life are arranged as the reason of general divorce. The reason for divorce is the shaking of the
marriage unit, a general and discretionary divorce. It is necessary that there should be severe misunderstanding
between spouses and the continuation of marriage unity cannot be expected from spouses in the presence of this
incompatibility. In making a decision, the judge shall consider the balance of interests between the continuation
of the marriage union and the termination of the marriage union.

6. Conclusion
With the arrangements adopted by the legal systems, the models of out-of-wedlock life have adopted many of the
family functions of marriage and the nature of traditional family law has changed. However, in states such as Turkey,
the legislator does not have a tendency to adopt such models. Because marriage is the only and basic institution in
the establishment of family life. While the traditional marriage institution was protected, other partnership were
not considered within the scope of family law. However, it is now necessary to acknowledge that the international
circulation of individuals as a couple or as a couple has gradually increased. For today’s society and the law, for
example, it is necessary to make assessments for the people of the same sex, except that the public order cannot
be softened. It is possible to say that not only the international circulation, but also the coexistence in society in
this way. It is for this reason that we think that the effect of public order should be taken into consideration when
considering the international dimension of public order.
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EMPLOYEE’S RIGHT TO REFUSE WORK IN
COMPARATIVE LAW / KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA
İŞÇİNİN İŞVERENİN VERDİĞİ İŞİ REDDETME HAKKI1
Pınar Zeybekoğlu2, S. Alp Limoncuoğlu3

Abstract
The subject of this study is to understand what the right of employees to refuse the work given by the employer is
in comparative law, to determine the limits of this right to refuse work, and the rights of the employer when the
worker rejects a work assignmnet. In international academic literature, this concept is defined as objectionable work
in some countries, conscientious objection or the right of the worker to refuse the work given by the employer
in others. This discussion of whether the worker has the right to disobey the orders and instructions given to
him has been a subject of inquiry in comparative law for a long time and has reached some conclusions. In our
study the concept of “objectionable work” has been examined by referring to various cases in a comparative way.
Keyword: Right to Refuse Work, Conscientious Objection, Objectionable Work, Comparative Law.

Özet
Uluslararası akademik literatürde, kimi ülkelerde “itiraz edilebilir iş - işçinin işverenin verdiği işi reddetme hakkı”,
kimi ülkelerde vicdani ret olarak tanımlanan, işçinin kendisine verilen emir ve talimata uymama hakkının olup
olmadığına yönelik bir tartışma mevcuttur. Bu konu özellikle Japonya da meydana gelen birkaç dava neticesinde
gündeme gelmiştir. Konu karşılaştırmalı hukukta da incelenmiş ve bazı sonuçlara varılmıştır. Bu çerçevede, çalışmada
Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İsrail ve Almanya’da işçinin işvereni verdiği işi reddetme hakkı - itiraz
edilebilir iş kavramı üzerindeki hukuki görüşler aktarılacak akabinde işçinin işverenin gösterdiği işi reddetmesinin
sınırları ve işçinin işverenin gösterdiği işi reddetmesi karşısında işverenin kullanabileceği haklardan bahsedilecektir.

1- Japonya İş Hukuku’nda İşçinin İşverenin Verdiği İşi Reddetme Hakkı
Japonya’da, bir öğretmenin, işvereni tarafından yapmakla zorunlu tutulduğu bir görevi yerine getirmek istememesi
sonucunda yeni bir kavram olarak işçinin işvereni verdiği işi reddetme hakkı (itiraz edilebilir iş) kavramı ortaya çıkmıştır.
Japonya’daki olayı inceleyen ve gündeme taşıyan Profesör Tadashi Hanami diğer ülkelerdeki akademisyenlerden,
kendi ülkelerinde bu olaya benzer olayların yaşanıp yaşanmadığı, bu ya da buna benzer bir kavramın kullanılıp
kullanılmadığı konusunda bilgi istemesi üzerine literatürde yeni bir tartışma başlamıştır4. Tartışmanın başlangıcının
1 Bu çalışma Pınar Zeybekoğlu’nun “İşverenin Yönetim Hakkı Çerçevesinde İtiraz Edilebilir İş Kavramı” adlı yüksek lisans tezinden
derlenmiştir.
2 (İzmir Ekonomi Üniversitesi), pinarzeybekoglu@gmail.com
3 (İzmir Ekonomi Üniversitesi), alplimoncuoglu@gmail.com
4 Conscientious Objection In Japan,Tadashi Hanami, Heinonline, Citation: 31 Comp. Lab. L. & Pol’y J. 441 2009-2010, s. 441-454
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Japonya’da meydana gelen bir olay neticesinde ortaya çıkması ve konunun daha net anlaşılabilmesi için, ilk olarak
Japonya literatürünün incelenmesi daha doğru olacaktır.
İşçinin işveren tarafından verilen işi reddetmesi, Japonya’da “vicdani ret” kavramı ile ifade edilmektedir. İkinci
dünya savaşından sonra Japonya’nın ulusal bayrağı ve ulusal milli marşı Japon siyasetinde farklı görüşlerin olduğu
konulardan bir tanesi haline gelmiştir. Sol görüşlü gruplar her iki sembolü de militarist gördükleri için saygı
gösterilmemesi gerektiğini savunmuşlar ve okul törenlerinde bayrağa ve ulusal marşa yönelik bazı protesto gösterileri
yapmışlardır. bir grup vatandaş, Kyoto şehri milli eğitim yönetim kuruluna, bu görüşteki kişilere karşı bir önlem
alınması ve okullarda milli marşın okutulmasının zorunlu hale getirilmesi talebinde bulunmuştur. Kyoto Şehri
Milli Eğitim Kurumu’nun talep doğrultusuna vermiş olduğu karara, bir grup sol görüşlü vatandaş itiraz etmiş ve
öğretmenler de mahkemeden okul törenlerinde milli marş söylemek zorunda bırakılmalarına ilişkin verilen idari
kararın durdurulmasına ilişkin tedbir talebinde bulunmuşlardır. Yerel mahkeme bu davayı reddetmiş, bu davanın
görev sınırlarına girmediğini ve ulusal marşın Anayasa’nın ruhunu lekeleyen bir durum içermediğine dair karar
vermiştir. Dava yüksek mahkemeye taşınmış, ve yüksek mahkeme bu kararı onamıştır. Mahkemenin bu kararından
sonra dahi sol görüşlü Japon Öğretmenler Sendikası, milli marşı ve milli bayrağı protesto etmeye devam etmiş
ve okul bu nedenle bu öğretmenleri cezalandırmaya başlamıştır. Bu öğretmenler, almış oldukları bu cezaları iptal
ettirmek için olayı mahkemeye taşımışlardır. Öğretmenler bu davalarda, cezalandırmayı yapan okulların, kendi
Anayasal düşünce özgürlüklerine müdahalede bulunduklarını iddia etmişlerdir. 2008 yılına kadar, yerel mahkeme
kararlarının çoğunda ve konuyla ilgili verilen birkaç yüksek mahkeme kararında sol görüşlü öğretmenlerin, düşünce
özgürlüklerinin kısıtlandığı iddiaları reddedilmiş ve buna ilişkin kararlar alınmıştır. Japonya Yargıtay’ı, bu yöndeki ilk
kararının gerekçesinde, üç nokta üzerinde durulduğundan bahsetmiştir. Bu görüşlerden ilk olarak, dava konusunda
yer alan öğretmenin okuldaki müzik eğitiminden sorumlu olduğu, bu sebeple öğretmen açısından, okulun herhangi
içsel bir düşünceyi yasaklayan emirler vermediğini belirtmiştir. İkinci olarak, okulun, öğretmenin okul töreninde
milli marşı piyano ile çalması emrinin reddedilmesinin, öğretmenin tarih ve dünya görüşüne ilişkin ya da vicdanı ile
bağlantılı bir emir olmadığına karar vermiştir. Çünkü okul müdürünün, çocukların kurduğu bir koroda öğretmenin
piyano çalmasına ilişkin emrinin, işçi öğretmenin kendi vicdani görüşlerini reddeden bir emir olmadığı, öğretmenin
okul korosunda piyano çalmasının, tam olarak bir düşüncenin ifadesi olmadığı kabul edilmiştir. Bunun dışında,
bu durumun öğrencilere belli bir yönde müzik eğitimi verildiğine dair bir emir olmadığı da ileri sürülmüştür.
Üçüncü olarak da, Anayasanın 15. maddesine ve Kamu Çalışanları Kanunu’nun 32. maddesine yollama yapılarak,
bu verilen emrin makul olduğu belirtilmiştir. Anayasanın 15. maddesinde ise, “tüm kamu görevlilerinin toplumun
genelinin hizmetlisi” olduğundan bahsedilmiştir. Bu nedenle işçinin kişisel görüşünün, toplumun görüşü yanında
önemli olmadığı da vurgulanmıştır.
İlerleyen aşamalarda, özellikle son vakalarda bahsedilen konularda, mahkemeler arasında görüş ayrılıkları meydana
gelmiştir. Tokyo Yerel Mahkemesi, bir başka kararında işçiyi haklı bulmuş ve işçilerin görüşlerinin Anayasa tarafından
korunması gerektiği yönünde karar vermiştir. Bu nedenle, hem öğretmenlere verilen cezaların geri alınmasına hem
de öğretmenlerin lehine uğramış oldukları zararlar nedeniyle tazminat ödenmesine hükmedilmiştir.
Tokyo Mahkemeleri sürekli olarak fikir ayrılıkları yaşamış ve son olarak karşılaştırmalı analiz için değişik görüşler
ortaya atmıştır. Hukukçular tarafından yedi farklı konu tartışılmış ve bu konular, sorular halinde belirlenmiştir.
İlk olarak, Ulusal sembol olarak, törenlerde milli marş ve milli bayrak korunmalı mıdır ya da değerlendirilirken
özel bir önem verilmeli midir? İkinci olarak, aktif protesto ile pasif direniş arasında bir farklılık yaratılmalı mıdır?
Üçüncü olarak, bu uygulamada özel okul ile devlet okulu arasında bir farklılık olmalı mıdır? Dördüncü olarak,
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okullarda düşünce özgürlüğünü; vicdani, dini veya ifade özgürlüğü kapsamında sınırlamak mümkün müdür?
Beşinci olarak, bu kapsamda öğrencilerle öğretmenler arasında bir fark var mıdır? Altıncı olarak, iş sözleşmesinden
kaynaklı herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmemesine ilişkin bir gerekçe bulunabilir mi? Yedinci olarak
da, bu değerlere karşı olan öğretmenler için alternatif bir istihdam fırsatı yaratılmalı mıdır yaratılmamalı mıdır?
Sorularının cevabı ile olayların çözümlenmesi düşünülmüştür. Sonuç olarak, Japonya’nın, farklı ülkelerde yaşanan
olayların kendi ülkesinde uygulanabilirliğinin olup olmadığı, işverenler tarafından işçilere dini, vicdani ve ifade
özgürlüklerine aykırı iş verilip verilemeyeceği, işçinin anayasal haklarına aykırı verilen işlere karşı itiraz etme hakkının
olup olmadığı, bunun sonucunda da işçilerin ne gibi bir yaptırıma uğrayacağı konusunda diğer ülkelerden görüş
istediği görülmektedir.

2- İsrail İş Hukuku’nda İşçinin İşverenin Verdiği İşi Reddetme Hakkı
Japonya’da “vicdani ret” olarak incelediğimiz kavram, İsrail’de itiraz edilebilir iş kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır5.
İlk somut olay, iş kurumundan işsizlik sigortası alan bir işçiye, iş kurumu tarafından bir işyerinde terzilik görevi
verilmesi ve bu terzilik görevi için işveren ile görüşmeye giden işçinin, yapılacak olan işin açık-saçık kıyafetlerin
dikimi olduğunu öğrenmesiyle meydana gelmektedir6. Ortodoks bir Yahudi olan işçi, Belediyenin baş hahamından
bu konu ile ilgili bir görüş almıştır. Baş hahamın görüşüne ve Yahudi Hukuk Kurallarına göre; “gayri ahlaki kıyafetler
dikiminin insanların suç işlemesine yardım ve yataklık etmek” olduğu kabul edilmektedir. Bunun üzerine işçi bu
görüşü iş kurumuna götürmüş ve iş kurumu bu görüşe itiraz etmiştir. Olay bunun üzerine yargıya intikal etmiştir.
İsrail Hukukunun, Ulusal Sigorta Kanunu 163. bölümünde, işsizlik sigortasından yararlanmak için, iş kurumunun
gösterdiği işi kabul etme zorunluluğundan bahsedilmektedir. Bölgesel İş Mahkemesi şikâyetçinin pozisyonunu
çok kısa bir kararla kabul etmiştir. Kısaca yerel mahkeme, kişilerin dini inançlarına aykırı işler yapmak zorunda
bırakılamayacağı görüşünü ileri sürmüştür.
İkinci somut olayda ise, bir gazeteci, İsrail Genel Sendikası tarafından çıkarılan, sol görüşlü bir gazetede çalışmaktadır7.
1989 yılında, bu gazete muhafazakar ve sağ görüşlü bir gruba satılmıştır. Bu satın almadan sonra, yeni işverenler
tarafından bu gazetede çalışan tüm gazetecilere, gazetenin gündeminin değiştirilmesi, sol görüşlü yazılarının
yazılmaması yönünde baskılar yapılmıştır. Bu baskıya dayanamayan gazetecilerin hemen hemen hepsi istifa etmiş ve
Ulusal İş Mahkemesine kıdem tazminatı ve uğradıkları mağduriyet nedeniyle haklı feshe dayanan tazminat davası
açmışlardır. Ulusal İş Mahkemesi’nin bu somut olaya göre vermiş olduğu karar, yukarıda incelediğimiz diğer olayda
verdiği kararlardan daha farklıdır. Mahkeme kararın gerekçesinde, gazete sahibinin gazeteciye kendi düşüncesine
uygun makale yazması yönünde talimat verebileceğini ve gazeteciye kendisinden beklenen sonuçla ilgili bir kılavuz
sunabileceğini belirtmiştir8. Kararın devamında ise, İsrail Hukuku’nda, işten çıkarma tazminatının, kişinin çalışmasına
devam edemeyecek koşullarda bulunması halinde ödenen bir tazminat türü olduğunu ve bu yönde daha önce
incelenen, İsrail Komünist Partisi olayına atıfta bulunduğundan bahsetmiştir9. Daha sonra mahkeme, kişinin devlet
işlerine, toplumdaki olaylara ve ekonomik olaylara karşı görüşünün, işyeri koşulları kavramına dahil olmadığını,
işçinin kendi görüşlerine uygun olmayan durum nedeniyle istifa ettiğinde bu tazminata hak kazanamayacağını,
işçinin bu tazminata ancak işçinin işyeri koşullarının çekilmez hale gelmesi sebebiyle istifa ettiği durumlarda hak
5
6
7
8
9

PAZ-FUCHS, Amir, Objectionable Work In Israil, Heinonline, Citation: 31 Comp. Lab. L. & Pol’y J. 471 2009-2010.
AV 7262/00 Irit Aroussi v. The Employment Agency (2002), (translation by author)
NLR 93/3-223 Palestine Post v. Yehiyel (1994) 27 PDA 436 (translation by author).
Severance Pay Law, 1963, S.H. 11(a).
NCL Judgments, Shemli v. İsrail Communist Party (1974) 6, 42 (translation by author).
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kazanılabileceğini ileri sürülmüştür. Mahkeme kararın devamında, bu görüşünü başkasının yanında çalışan sigortalı
bir avukat olayı ile desteklemiştir. Olaya göre, nasıl bir avukat, avukatlık ofisinde hangi müvekkil ile ilgili işi alacağı
konusunda yetkiye sahip değilse, gazetecinin de yazması gereken konuyu reddetme hakkına sahip olmadığı görüşü
benimsenmiştir. Bunun aksine, Ulusal İş Mahkemesi, yalnızca işverenlerin talimatlarının hukuka, ahlaka veya
vicdana aykırı olması durumunda verilen talimatın geçersiz olduğundan ve işçinin buna uyma zorunluluğunun
olmadığından bahsetmiştir.
Toplamda, işçinin Anayasal bir hakkının, işverenin vereceği bir talimatla olumsuz bir şekilde etkilendiği durumlarda
işçinin işverenin verdiği işi reddetme hakkı, işverenlerin vermiş olduğu talimat yetkisini sınırlayıcı bir dayanaktır.
Burada önemli olan, işveren tarafından verilen talimatların işçinin Anayasal haklarının olumsuz etkileyip
etkilemediğinin belirlenmesi gerektiğidir. Eğer bu sorunun cevabı, işverenin talimatının, işçinin Anayasal hakkını
etkilediği yönündeyse o zaman işveren tarafından verilen talimat itiraz edilebilir iş olarak görülmektedir. Böylece İsrail
İş Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda, İsrail literatüründe “vicdani ret” olarak kullanılan kavram ilk kez bu olayla
birlikte “itiraz edilebilir iş-işverenin işverenin verdiği işi reddetme hakkı” kavramı olarak da öne sürülmüştür.

3- İspanya İş Hukuku’nda İşçinin İşverenin Verdiği İşi Reddetme Hakkı
İspanyol İş Hukuku’nda genel olarak, çalışma hayatındaki siyasi ve dini özgürlüğü içeren vicdani ret kavramından
bahsedilmiştir10. İspanyol doktrininde, işçinin hakkı olarak vicdani ret ve bunun sözleşmeden doğan borçlara etkisi
başlığı altında dört farklı somut olay ile açıklanmıştır. Olayları incelemek gerekirse; birinci olay silahlı kuvvetler
üyelerinin dini ayinlere katılmayı reddetmesi, ikinci olay bir doktor ya da sağlık uzmanının kürtaj yapmayı
reddetmesi, üçüncü olay hakimlerin ve diğer resmi görevlilerin hemcins (eşcinsel) evliliği onamayı reddetmeleri,
dördüncü olay da bir eczacının ertesi gün hapını (doğum kontrol vb.) sunmayı reddetmesidir.
İlk olayda, en yüksek Anayasal seviyede, 2004 tarihli İspanya Anayasa Mahkemesi kararında, İspanya Ulusal Polis
Kuvvetlerinin başkanının, dini görüşüne uymaması gerekçesiyle, bahar bayramı dini kutlamalarına, atıyla eşlik
etmeme hakkı olduğuna karar vermiştir11. Yani bir kişinin, dini görüşünün farklı olması durumunda, ülkedeki
dini bayramlara katılma zorunluluğunun bulunmadığından bahsetmiştir. Bu mahkeme kararı ile birlikte, siyasi ve
politik nedenle vicdani ret kapsamına, dini uygulamaların da dahil edilerek, işçiler tarafından bu dini uygulamaların
yerine getirilip getirilemeyeceğine ilişkin doktrinde tartışmalar başlamıştır. Mahkeme bu olayda, işçi lehine karar
vermiştir. Gerekçesinde, bahar bayramında yapılan bir ayinin, polisiye bir görev ile ilgili olmadığını, bunun sadece
dini bir bayramda sembolik olarak geçiş talimatı olduğunu, bu nedenle de işçinin bu ayine katılma zorunluluğunun
bulunmadığını belirtmiştir. Bir başka İspanya Anayasa Mahkemesi kararında12, askeri bir törende görev almayı dini
sebeplerle reddeden bir yüzbaşı hakkında disiplin cezası verildiği, bunun sonucunda yüzbaşının olayı mahkemeye
taşıdığı ve yüzbaşının haklı bulunduğu belirtilmiştir.
İkinci olayda, bir doktor ya da sağlık çalışanının yasal olmasına rağmen, kürtajın kendi vicdani ve dini görüşlerine
uygun olmaması nedeniyle bu görevi reddettiği, bu kapsamda vicdani ret için bir özel hüküm olduğu, mahkeme
görevini reddeden doktorun, kendi görevi ile dini ve vicdani görüşlerinin çatışması durumunda, işçinin bu işi
10 SANCHEZ, Esther, Conscientious objection In The Workplace: Some Reflections Based On Spanish Juriprudence, Citation: 31
Comp. Lab. L. & Pol’y J. 487 2009-2010
11 STCO, 101/2004.
12 STCO, 177/1996.

118

CONTEMPORARY ISSUES IN INTERNATIONAL RELATIONS, POLITICS & LAW
Erkan Doğan, Günay Gönüllü

reddedebileceğine karar vermiştir. Böylece mahkeme, kürtaj talebinin işçinin dini ve vicdani görüşüyle çeliştiği
durumlarda, işçiye kürtaj yapmayı reddetme hakkı tanımıştır.
Üçüncü olayda, İspanya’da hakimin eşcinsel evliliği onamayı reddetme hakkının olup olmadığına ilişkindir13. Yasal
olarak kabul edilen bir olgunun, hakim tarafından reddedilmesinin hukuka aykırı olup olmadığının incelenmesi
söz konusudur. Mahkeme, eşcinsel evliliği onamayan hakimin görevini dar yorumlamış ve hakimin asli görev
tanımına giren bir durumun varlığında, hakimin dini sebeple bu işi yapmaktan kaçınamayacağına karar vermiştir.
İspanya doktrini, bu durumun Avrupa Birliği normları ile çeliştiğini, çünkü bu durumun Avrupa Temel Haklar
Şartının 10. maddesi olan, ulusal ve yasal çerçevede belirtilen durumlarda, vicdani reddi tanıdığı düzenlemesini
içerdiğini dile getirmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin kararının bu yönde olduğu bir başka kararda da, temel hakkın
sınırlandırılmasının makul olup olmadığının tespit edilmesinde üç farklı kıstas söz konusu olabileceği, bu kıstasların
birincisinin, sınırlamanın amaca uygun olup olmadığının belirlenmesi (amaca uygunluk kriteri) , ikincisinin, daha
az zararlı aynı etkide bir başka alternatif düzenlemenin mevcut olup olmadığının belirlenmesi (ihtiyaç kriteri),
üçüncüsünün ise, temel hakkın sınırlandırılmasıyla işçinin çıkarının kamunun çıkarına göre ne ölçüde daha fazla
avantaj sağladığı, yani sınırlandırılma ile birlikte bir dezavantajın meydana geleceği fakat bundan sağlanan yararın
oluşan olumsuzluklardan daha önemli olduğu durumlarda, temel hakların sınırlandırılabileceğinin (oransallık
kriteri) kabul edilmesidir14.
İspanya Hukuku, vicdani ret konusunu dini özgürlük, anayasal özgürlük ve siyasi özgürlük kapsamında değerlendirip,
işçinin bu özgürlüklerine aykırı talimat aldığında bu talimatı reddedebileceğini fakat bu talimatın işçinin asli
görevine girdiği durumlarda, talimatı vicdani olarak reddedemeyeceğini kabul etmektedir. İşçinin temel hakkı
sınırlandırılırken de, Anayasa Mahkemesi karar verirken de bu üç kriteri göz önünde bulundurmaktadır.

4- Amerika Birleşik Devletleri İş Hukuku’nda İşçinin İşverenin Verdiği İşi Reddetme Hakkı
Amerikan Hukuku, Anayasa’nın birinci maddesinin altında, siyasi, ahlaki ve ideolojik itirazlar konusunu incelemiştir15.
Amerikan Hukuku ilk olarak dini itiraz başlığı altında, yüksek mahkeme kararları verilmiştir. Bir olayda, Baptist16
topluluğundan olan bir polis memurunun dini sebeplerle bir alanda görevlendirmeyi reddetmiştir. Bapdist inanışa
göre kumar oynamanın günah olduğu ve polis memurunun kumarhanenin korunması için görevlendirilmesi
üzerine, polis memuru, bu korumanın insanların kumar oynamasına yardım etmek anlamına geldiği, bu nedenle
kendisinin buna yardım etmek istememesi nedeniyle verilen işi reddetmiş, yerine başka bir polis memurunun
görevlendirilmesini talep etmiş, işverenin bunu kabul etmemesi üzerine olay mahkemeye taşınmıştır. Amerikan
Yüksek Mahkemesi, olaydaki kumarhaneyi koruma görevinin dini özgürlük hakkını ihlal eden bir durum olmadığına
karar vermiştir. Okul olayındaki öğretmenlere de bu kararın uygulanabileceği ileri sürülmüştür. Örneğin, evrim
teorisini öğretmesi gereken bir öğretmenin bu görevi dini sebeplerle reddedemeyeceği görüşü kabul edilmiş ve bu
doğrultuda birçok mahkeme kararlarının olduğu da belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesinin bu kararından, genel
uygulamaya yönelik tarafsız ve geçerli yasaların uygulanmasının reddedilemez olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Çünkü
öğretmenin evrim teorisini anlatmayı reddedememesi olayında da, evrim teorisinin genel uygulaması olan tarafsız
13 TS (Sala de lo Contencioso- Administrativo Secaion 8’) Sentencia de 11 de mayo de 2009- JUR/2009/268065.
14 STCO, 186/2000, http://sentencias.juridicas.com/docs/000892213.html.
15 FİNKİN, Matthew W., An Employee’s Right Not To Obey Orders In The United States, Citation: 31 Comp. Lab. L. & Pol’y J. 497
2009-2010.
16 Dini bir inanış- Baptistler, Protestanların çoğuyla aynı temel inançları paylaşan, ama yalnızca insanların vaftiz edilmesi ve vaftizin
de suya daldırma yoluyla yapılması gerektiğine inanan Protestanlardır. www. vikipedia.com
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bir teori olduğu, tüm dünyada geçerliliği bulunduğu, öğretmenin bu teoriye inanıp inanmamasının bir önemi
olmadığı ileri sürülmüştür. Aynı şekilde polis memuru olayında da, polis memurunun koruma görevi kapsamında,
yasal olarak işletilen kumarhaneye gelen vatandaşların korunma görevinin genel ve bağımsız bir görev olduğu, bu
nedenle polis memurunun dini sebeplerle bu görevi reddedemeyeceği de kabul edilmiştir.
Dini itiraz konusu ise geniş bir konu olarak ele alınmıştır. İlk olarak, Federal Medeni Haklar Kanunu’nun da dini
ayrımcılığın yasaklandığı kabul edilmiştir. Bu nedenle, genel olarak işverenlerin işçilerinin dini itirazlarını dikkate
alması gerektiği belirtilmiştir.
Amerikan Hukuku genel olarak, bir olayda işçi verilen işi reddediyorsa, işçi için başka bir alternatif çözüm yolu
olup olmadığına bakmıştır. Yani işçi için bu görev alternatif olarak yerine getirilebilir mi getirilemez mi daha çok
bunu incelemiştir. Örneğin bir olayda, tıbbi bir klinikte, işverenin kürtaj işlemini gerçekleştirmek istemeyen bir
doktorun yerine aynı işlemi bir başka doktor ile gerçekleştirme olanağının bulunup bulunmadığı, kürtaj yapmayı
reddeden doktorun başka bir alana kaydırılmasının mümkün olup olmadığı incelenmiştir. Kanaatimizce, kürtaj
yapmayı reddeden bir doktor yerine başka bir doktor ile kürtaj işlemi gerçekleştirebiliyor ise, kürtaj yapmayı
reddeden işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesine gerek yoktur. Çünkü alternatif bir çözüm yolu ile verilen iş
yerine getirilmiştir. Yine başka bir olayda, yetişkin (cinsel içerikli, +18) dergilerinin satıldığı bir kitapçıda çalışan
bir işçinin, bu dergilerin satmayı reddetmesi üzerine, işveren tarafından bu işçinin bu tip dergilerin satılmadığı,
işverene ait bir başka bölüme ya da dükkana kaydırılıp kayrılamayacağının mümkün olup olmadığı üzerinde
durulmuştur. Amerikan Hukuku’nda, eğer işverenin bu işçiyi bir başka dükkanında ya da aynı dükkan içinde bir
başka bölümde istihdam edebilecek bir alternatif yolu varsa, işçiyi oraya kaydırması gerektiği ve bu dükkanda yetişkin
dergileri satabilecek başka bir işçiyle çalışılması gerektiği görüşü hakimdir. Bir başka örnek olayda ise, ateist olan ve
telefonla satış yapan bir işçinin, o işe ait kitapçıklarda yazan yöntemler ile satış yapacağı, bu kitapçıkta müşterilere
karşı dini bir okuma metninin bulunduğu fakat işçinin bu okuma metnini okumayı reddetmesi üzerine, yine bu
işçinin başka bir bölüme geçirilip geçirilemeyeceği gibi alternatif bir yolun olup olmadığı üzerinde durulmuştur.
Amerikan Hukuku açısından, işveren tarafından verilen bir talimatın, işçi tarafından Anayasal haklarına ve dini
inançlarına aykırı olması gerekçesiyle reddedilmesi durumunda, bu işçinin alternatif bir çözüm yoluyla başka bir
birimde ya da işletmede istihdam edilme durumunun olup olmadığı değerlendirilmeli ve işçinin başka bir birime
ya da işletmeye kaydırılma olanağının olması durumunda ilk olarak bu yöntem uygulanmalıdır. Eğer işverenin,
işçiyi başka bir bölümde çalıştırma olanağının olmadığı ve işverenin, işin görülmesi için bu işi yapacak başka bir
işçiye ihtiyacı olması durumunda, işveren işi görmeyi reddeden işçinin iş sözleşmesini geçerli nedenle feshetmeli
ve işçiye işçi alacakları ödenmelidir.

5- Almanya İş Hukuku’nda İşçinin İşverenin Verdiği İşi Reddetme Hakkı
Almanya işçinin işverenin verdiği işi reddetme hakkı, Türk Hukuku’na uyarlanması açısından en yakın literatüre
sahip olan ülke olarak karşımıza çıkmaktadır.
Alman Hukuku açısından, vicdani boyut incelendiğinde, emrin genel olarak yasal olabileceği fakat bireysel olarak
işçinin vicdanına aykırı olabileceğinin üzerinde durulmuştur17. Çalışma yasalarında ve doktrininde, buna ilişkin
Federal İş Mahkemesinin incelediği iki tane olay meydana gelmiştir. Birincisinde, bir matbaa şirketinde metin dizgisi
işi yapan bir çalışanın işvereninden “Nazi ideolojisini” yücelten bir makale düzenleme emri aldığı, dizgilenecek
17 Objectionable Work In Germany, Rolf Wank, Citation: 31 Comp. Lab. L. & Pol’y J. 455 2009-2010, s.455-468.
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olan eserin yasaklanmış bir eser olmadığı ve işverenin bu eseri basarak Ceza Hukuku’nu ihlal etmediği, fakat işçi
bakımından bu emri uygulamanın vicdani olarak makul olmadığı belirtilmiştir18. Federal İş Mahkemesi, işverenin
Medeni Kanun 315. maddesi ve Anayasa’nın 4. maddesine göre, böyle bir emri veremeyeceğine hükmetmiştir.
Diğer somut olayda ise, işverenin bir ilaç şirketi olduğu ve iki farklı kullanımı olan bir ilaç ürettiği, bu ilacın birinci
amacının kusmayı engellemek olduğu fakat ikinci amacının, atomik bir saldırı sonrasında askerleri savaşa uygun
hale getirilmesini (cesaret hapı gibi) sağlamak olduğu ileri sürülmüştür19. Bu şirkette araştırma grubunun başı
olarak çalışan işçi, bu ilacın üretiminde görev almayı reddetmiştir. Alman Hukuku bu kapsamda, daha büyük bir
kamu yararının olması durumunda, kişilerin dini inanışları kapsamında giyiniş özgürlüklerinin sınırlandırılabileceği
kabul edilmiştir.
Matbaa şirketinde metin dizgisi işi yapan işçi olayına dönecek olursak, söz konusu olan Anayasal hakkın Anayasa’nın
beşinci maddesinde yer alan basın özgürlüğü olduğu, bu bakımdan Federal Mahkeme, sadece emir ve talimat verme
yetkisine değil (onun da dayanağını Anayasa’nın beşinci maddesinde var olduğu), aynı zamanda Anayasa’nın 5.
maddesindeki basın özgürlüğüne de atıf yapmıştır. Fakat Almanya doktrini tarafından, mahkeme kararında basın
özgürlüğü üzerinde çok fazla durulmadığı, çünkü bu durumun basımı engelleyen bir durum olmadığı, işverenin
başka bir işçisine bu işi yaptırabileceği görüşünde bulunulmuştur. Almanya Hukuku’nda, dine küfreden tarzda
müzik çalmayı reddeden bir müzisyenin olayı gibi yerel mahkemelerde birçok kararın olduğu ortaya koyulmuştur.
Bu kararlardan bir tanesini incelediğimizde, orkestrada Hristiyan inanışına sahip bir müzisyenin, “İl Trovvatore”
adlı dine küfreden bir operanın çalınmasını reddetmesi üzerine olay mahkemeye intikal etmiştir. Yerel mahkeme,
müzisyenin bu emir ve talimatı yerine getirmemesini haklı bulmuş, gerekçesinde de, dini inanışı ve kişisel yaşam
tercihi kapsamında bu talimatın yerine getirilmemesini hukuka uygun bulmuştur20. Yerel mahkeme, işverenin emir
ve talimat verme hakkının işçinin vicdanı ile sınırlı olduğuna karar vermiştir.
Alman literatüründe de genel olarak, işçilerin vicdanlarına aykırı talimatlara uymama haklarının olduğu, fakat
buna aykırı görüşlerin de doktrinde yer aldığı belirtilmiştir. İşçilerin vicdan özgürlüğünün temelini Anayasa’nın
4. maddesinden aldığı, bir vatandaşla devletin ilişkisinde, devletin kesinlikle vatandaşın inancı ve imanı arasına
girmemesi gerektiği, bu bakımdan içsel vicdanın dışa fikir olarak yansıması olarak ifade özgürlüğü arasında bir
ayrımda bulunulması gerektiği belirtilmiştir. Burada bir işçi, işveren tarafından verilen bir emri yerine getirmeyi
reddederse, bu reddetmenin ana sebebinin vicdani bir olay mı, yoksa vicdani bir olay gibi mi gösterilmeye
çalışılmakta olduğunun tespiti gerekmektedir. İşçinin samimiyetinin ölçülmesi bu anlamda çok önemlidir. Tüm
bu anlatılanlara göre, Alman Hukuku’na göre vicdan kavramının tanımı, bir kişinin belli bir durumda, kendisi
için bağlayıcı ve kaçınılmaz olan, iyi ve kötü sınıflandırması yapmasına sebep olan, gerçek bir ahlaki değerlendirme
sonucundaki eylemidir. Yani kişinin bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu tam olarak ayırt etmesidir. Askerlere
cesaret veren bir hap üreten bir ilaç firmasında çalışan işçinin bu hapı üretmeyi reddettiği bir somut olayda ise,
işçinin bu hapın üretilmesine karşı gelen bir dernek ya da topluluğa üye olup olmadığı ve askere gitmeyi reddedip
reddetmediği gibi durumların araştırılması gerektiği, bu araştırmanın amacının işçinin gerçek iradesinin ve vicdani
kararının bu olup olmadığının ortaya çıkarılması olduğu ileri sürülmüştür. Her ne kadar mahkemeler vicdanın
bireysel olduğunu ve başkasının vicdani görüşü hakkında kimsenin söz hakkı olamayacağını kabul etseler de,
mahkemelerin az önce bahsedilenler gibi deliller isteyerek daha objektif bir görüş elde etmeye çalıştıkları da iddia
18 Bundesarbeitsgericht(BAG), (Supreme Labor Court) Jan. 29, 1960, Bundesarbeitsgericht(BAG), (Supreme Labor Court), Dec. 20,
1984.
19 Bundesarbeitsgericht(BAG), (Supreme Labor Court), May 24, 1989.
20 Landesarbeitsgericht (LAG) Aug. 7, 1992 LAGE 13 BGB Direktionsrecht 611.
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edilmektedir. Buradaki ikinci soru ise, işverenin emrinin işçinin vicdanını zedeleyip zedelemediğidir. Nitekim firma
tarafından üretilen hap örneğine dönecek olursak, bu hapın iki farklı işe yaradığı, askerleri cesaretlendirmesinin
yanında kusmayı engellediği, firma tarafından sadece bu hapın sivil kullanım için yapıldığı, çok sınırlı bir şekilde
askeri kullanımının olduğu iddiasında bulunması da mümkündür. Literatürde başka farklı görüşlerin de mevcut
olduğu, örneğin işçinin bu firmada çalışmaya başlarken böyle bir ilacın üretiminin olduğunu bilerek bu işi kabul
ettiği durumlarda, işçinin bu ilaç üretiminin vicdanını zedelediğinden bahsedemeyeceği görüşü, bu görüşlerden
bir tanesidir. 21 Burada, açıkça vicdandan bahsedilmese dahi, kişinin görevine mani olan duyguların ağırlığı ile
işverenin çıkarları arasındaki dengeye baktığında, emir ve talimatın makul olmadığına karar veriliyorsa, işçinin
bu emir ve talimatı yerine getirmek zorunda olmadığı öne sürülebilir. Sonuç olarak, Almanya’da itiraz edilebilir
iş kavramı ve işçinin emir ve talimata uymama hakkının hukuki dayanağı ilk olarak, Alman Borçlar Kanunu’nun
275. ve 311. maddeleri olduğu, bunun karşılığında işverenin zarara uğraması durumunda da, bazı şartlar altında,
işçiye zararının tazmini için tazminat davası açabileceği düzenlenmiştir.
İncelenen bu somut olaylar açısından bir değerlendirme yapmak gerekirse, yayınevinde çalışan dizgici görevi olan
işçi olayında, başka bir kitabın üretiminde ve dizgisinde işçinin görevlendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda,
işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi hukuka aykırılık teşkil eder. İlaç sektöründe askeri cesaretlendirme ve kusmayı
engelleme hapının üretildiği işyerinde çalışan eczacı kalfası olayında, işverenin işçiyi başka bir ilacın üretiminde
görevlendirme imkanının bulunduğu durumlarda, işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi de hukuka aykırılık
oluşturur. İşçilerin böyle durumlarda, işveren tarafından verilen emre uymamalarının haklı bulunduğu ve işverenin
bu sebeple iş sözleşmesini feshedemeyeceği, işçileri o zaman dilimi içerisinde işverene bağlı başka bir işyerinde ya
da aynı işyerinin farklı bir bölümünde veya başka bir işle görevlendirmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Genel olarak
Alman Hukuku böyle durumlarda işverenleri, işçileri değerlendirme ve iş görme açısından başka bir yöntem bulma
yükümlülüğü altına sokmaktadır. Kanaatimizce bu yöntem, Türk İş Hukuku’ndaki feshin son çare ilkesiyle örtüşen
bir düzenlemedir. Eğer işveren tarafından işçi için alternatif bir iş bulunamıyorsa, örneğin ilaç şirketinde sadece bu
ilacın üretildiği düşünüldüğünde, işçinin başka bir işe kaydırılması durumunun söz konusu olamayacağı, bu nedenle
de iş görme edimini yerine getiremeyen işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğinin üzerinde durulmuştur.
Sonuç olarak, bu durumda işveren hayatı boyunca iş görmeyen bir işçiyi işletmesinde tutmak zorunda mıdır ya da
işçinin iş sözleşmesini sona erdirme imkanı var mıdır? Bu soruların cevaplandırılmasında ilk olarak, işverenin, iş
görmeyen işçinin iş sözleşmesini sona erdirme hakkı olduğu kabul edilir. Bu durumun, işçinin işveren tarafından
verilen emri reddetmesinin bir yaptırımı olmadığı, tamamen iş görme ediminin ortadan kalkması neticesinde böyle
bir sonuçla karşılaşıldığı kabul edilmiştir. Aynı şekilde işçi açısından da, işverenin işçiyi bazı kıyafetler giymesini
emretmesi veya bazı dini kuralları yasaklaması işçi bakımından istifa sebebidir.

6- İşçinin İşverenin Gösterdiği İşi Reddetmesinin Sınırları -İşçinin İşverenin Gösterdiği İşi
Reddetmesi Karşısında İşverenin Kullanabileceği Haklar
İşveren tarafından verilen bir talimatın, işçinin anayasadan kaynaklanan temel haklarına aykırılık teşkil etmesi,
işçinin bu haklarından kaynaklı değerleri ile çatışması durumunda işçinin bu emir ve talimata karşı itiraz etme
hakkı olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Verilen bu nitelikteki talimatların makul veya işçi için adil olduğu
durumlarda, işçinin işi reddetmesi, işverenin anayasadan kaynaklı özel girişim özgürlüğünü ciddi anlamda olumsuz
etkileyebilecektir. Bu tür durumlarda dengenin sağlanması ve son olarak hangi hakkın daha üstün olduğunun
21 Bundesarbeitsgericht(BAG), (Supreme Labor Court) Dec. 20, 1984, Bundesarbeitsgericht(BAG), (Supreme Labor Court) May. 24,
1989.
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belirlenmesi konusunun açıklığa kavuşturulması gerekir. Örneğin, işçilerin ideolojileri ile işyerinin ideolojilerinin
çatışması halinde, işyerinin yapısına karşı tehlike arz etmeyen durumlarda, işçinin işverenin talimatını reddetmesi
karşısında, işveren işçiye herhangi bir yaptırım uygulayamaz. İşçinin iş sözleşmesini feshedemez. İşveren böyle bir
durumda, vermiş olduğu talimatı yerine getirmeyen işçinin iş sözleşmesini feshederse bu fesih, haksız fesih olacaktır.
İşveren, işçiyi işe alırken iş sözleşmesinde işçinin belirli bir takım özelliklere sahip olması gerektiğini belirtebilir.
Örneğin, işçinin iş sözleşmesinde, ideolojik ya da dini bir görüşe bağlı kalmayı taahhüt ettiği düşünüldüğünde,
çalıştığı işyerinde işçiden bu ideolojiye ya da dini görüşe aykırı bir iş yapılmasının istendiği durumlarda, işçi
işverenin verdiği bu talimatını reddetse dahi işveren, işçinin iş sözleşmesini feshedemez. Böyle bir durumda işçinin
istifa etmesi haklı bir istifadır. İşverenin işçiye bu nedenle tazminat ödemesi gerekmektedir. Fakat işçinin ideolojik
görüşünün iş sözleşmesinde belirtilmesinin zorunlu olmadığı durumlarda, devlet, toplum ve ekonomik konulardaki
görüşlerin işyeri koşulu olmaması nedeniyle, işçi verilen talimatların bu görüşlerine aykırı olması gerekçesiyle işten
ayrıldığı durumlarda, tazminata hak kazanamayacaktır. Nitekim iş sözleşmesinde işçinin ideolojik görüşünün şart
koşulduğu durumlarda, nasıl ki işveren, işçinin ideolojik görüşünün kendi ideolojik görüşüne aksi bir düşünceye
sahip olduğu bilerek işçi ile iş sözleşmesi imzalamak zorunda bırakılamazsa, işçiler de çalışma koşullarının değiştiği
işyerinde çalışmak zorunda bırakılamazlar.22 İşveren ile işçinin, iş sözleşmesinin kurulum aşamasında eşit konumda
olmadığı, pazarlık seviyelerinin aynı derecede olmadığı, işçinin işi kaybetme korkusu altında olması nedeniyle gerçek
iradesini yansıtamayacağı düşünüldüğünde, işçinin iş sözleşmesi kurulurken belirtmiş olduğu düşüncesinin daha
sonra değişebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. İşveren tarafından verilen bir talimatın, işçinin vicdani
görüşüne aykırı olması nedeniyle reddedilmesi durumunda, işveren işçinin iş sözleşmesini feshedemez. İşçinin daha
önce onay vermiş olduğu bir uygulamanın, daha sonra yeniden uygulanmasının istenmesi ve uygulamanın her
aşamasında bu onayın geçerli olamayacağı, işçinin her zaman görüş değiştirebileceği kabul edilmelidir.
Bunun aksine, işçinin iş sözleşmesinde ideolojik ve dini görüşünün iş sözleşmesinin şartı haline gelmediği durumlarda,
sözleşmenin kurulma aşamasında işin niteliğini kabul eden işçinin, sözleşmenin devamı esnasında bu işi görmeyi
ideolojik ve dini görüşlerine aykırı olması sebebiyle reddetmesi durumunda da, bu sebebin geçerli olmadığı kabul
edilmelidir. Dolayısıyla ideolojik ve dini bir sebebin iş sözleşmesinde şart haline gelmediği durumlarda, işçinin
ideolojik görüşünün değiştiği iddiasıyla talimatları reddetmesi haklı değildir. Böyle bir durumda, işveren belli
şartları sağladığı durumlarda, iş sözleşmesini haklı ya da geçerli sebeple feshedebilir.
İspanya Anayasa Mahkemesi’nin, temel hakların sınırlandırması konusunda üç farklı kıstasının olduğu, bu kıstasların;
amaca uygunluk kriteri, ihtiyaç kriteri ve oransallık kriteri olduğundan bahsetmiştik. Bu nedenle, Türk Hukuku’nda
da yerel mahkemeler, öncelikle işçinin temel hakkını sınırlandırırken bu üç kriteri göz önünde bulundurarak karar
vermelidir. Bu kriterlerden ilki amaca uygunluk kriteridir. Buna göre, işin görülmesi için, işverenin işin amacına
uygun bir talimat verip vermediğinin belirlenmesi gerektiğidir. İhtiyaç kriteri, işçinin Anayasal özgürlüklerine daha
az zarar veren fakat aynı etkiyi yaratan bir başka düzenlemenin olup olmadığının belirlenmesidir. Son kriter olan
oransallık kriteri ise, temel hakkın sınırlandırılması ile kamu çıkarının, işçinin çıkarına göre ne ölçüde avantajlı
olduğunun ortaya koyulmasıdır. Aynı zamanda işçinin temel hakkının sınırlandırılması ile işçi açısından bir
dezavantajın meydana geleceği aşikardır. Fakat bu sınırlandırma ile sağlanan yararın, oluşan dezavantajdan daha
önemli olup olmadığının belirlenmesi oransallık kriterinin temelini oluşturmaktadır.
22 Bkz. aşağıda s. 181 vd., Zeki Okur, İş Hukuku’nda İşçinin Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü, Kamu-İş Dergisi, C:8, S:4/2006, s. 13-14.
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İşverenin talimat verme hakkı Alman Sanayi Yasasının 106. bölümünün altında, 6. maddenin 2. paragrafında
belirtilmiştir. Aynı şekilde, Türk İş Hukuku’nda, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 399. maddesi, işverenin
talimat verme hakkının yasal dayanağını oluşturmaktadır. İlgili maddeye göre, “İşveren işin görülmesi ve işçilerin
işyerindeki davranışlarıyla ilgili genel düzenlemeler yapabilir ve onlara özel talimat verebilir. İşçiler bunlara dürüstlük
kurallarının gerektirdiği ölçüde uymak zorundadırlar.” denilmektedir. Alman Hukuku, işverenin verdiği talimatın
izin verilebilir ve geçerli olup olmadığını, özel durumlarda işçinin talimata uyup uymama hakkının olup olmadığını
incelemiştir. İlk olarak talimatın geçerliliğinin, yasayla, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi ve işyeri konseyleriyle
sınırlandırılabileceği kabul edilmiştir. Türk Hukuku’nda ise, işverenin yönetim hakkından kaynaklanan talimat verme
hakkının ancak Anayasa, iş yasaları, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi ve işyeri uygulamaları ile sınırlandırılacağı kabul
edilmiştir. Alman Hukuku, ikinci olarak, işçinin bazı özel durumlarda, işverenin hukuka uygun olan talimatına
uymak zorunda olup olmadığını, bu talimatın işyeri koşullarında değişiklik yaratıp yaratmadığının belirlenmesi
gerektiği, eğer talimat çalışma koşullarında nitelikli değişiklik meydana getiriyorsa da, işçinin bu talimata uyma
zorunluluğunun bulunmadığından bahsedilebilir. Almanya’nın incelediği çalışma şartlarında değişiklik konusunun,
Türk Hukuku uygulamalarına fazlasıyla benzediği gözden kaçmamalıdır.
Bunların dışında, işveren tarafından verilen bir emrin, iş sözleşmesinin içeriği ile uygun olmasına rağmen, başka
sınırlamalara uymaması durumunda geçersiz olacağı da kabul edilmelidir. Bu anlamada ilk olarak uygulanacak
diğer sınırlama, objektif iyi niyet kurallarıdır. Alman Sanayi Kanunu’nun 106. ve 315. maddesinde, işveren objektif
iyi niyet kurallarına uygun bir şekilde, işverenin kendi çıkarları ve işçinin çıkarları arasındaki dengeyi kurarak bir
talimat verebileceği hüküm altına alınmıştır. Nitekim Türk Hukuku’nda da, işveren yönetim hakkı tarafından
meydana gelen talimat verme hakkını kullanırken, anayasaya, iş mevzuatına, iş sözleşmelerine ve iş sözleşmelerinin
eklerine, Türk Borçlar Kanunu’nun 26. ve 27. maddelerine, objektif iyi niyet kurallarına, hakkaniyete ve işçiye
eşit davranma yükümlülüğüne aykırı davranamayacağı düzenlenmiştir. İşverenin bu hükümlere aykırı davranması
durumunda, TBK’nın 26. ve 27. maddelerine göre verilen talimatların geçersiz sayılacağı ve bu talimatlara
uymayan işçilere karşı herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı kabul edilmiştir. Aynı şekilde her iki hukukta da,
Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan objektif iyi niyet kuralları çerçevesinde, işçinin lehine olan bir
işveren talimatını, işçinin reddedemeyeceği kabul edilmiştir. Bunun aksine, işveren, vermiş olduğu emrin, işçi ile
arasında bir çatışma meydana getireceğini önceden bilmesi, talimatın yerine getirilmesinde herhangi bir ihtiyacının
olmamasına rağmen tamamen işverenin kendi keyfiyetinin söz konusu olması, son olarak da işveren, gelecekte işçi
ile arasında bir çatışma meydana geleceğini ve işçinin bu nedenle talimatı yerine getirmekten kaçınacağını bilmesine
rağmen bu emri verdiyse işveren kötü niyetli olarak kabul edilmelidir.
İşverenin verdiği talimatlar, vicdan boyutuyla incelendiğinde ise, işveren tarafından verilen emir genel olarak
yasaya ve hukuka uygun olmasına rağmen, işçinin dinine veya vicdanına aykırı olması durumunda, işçinin bu
emirleri reddetme hakkının olup olmadığı belirlenmelidir. Alman Hukuku’nda da Türk Hukuku’nda da, kamu
yararının olduğu durumlarda bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin sınırlandığı kabul edilmektedir. Özellikle
Türk Hukuku’nda, temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulmaksızın sadece Anayasa’nın gerektirdiği bazı
sebeplerine dayandırılarak sınırlanabilir. Bunun dışında, işverenin emir ve talimat hakkı ancak işçinin vicdanı
ile sınırlı olabilir. Genel olarak bakıldığında, herkesin vicdanının ve kişiliğinin bireysel olduğu kabul edilse de,
işçinin vicdani görüşünün kesin olarak belirlenmesi için bazı objektif delillerin aranması gerekmektedir. Örneğin,
Almanya’da meydana gelen bir eczanede çalışan kalfanın askerlere cesaret veren hapları satmayı vicdani ve dini
görüşüne aykırı gelmesi sebebiyle reddetmesi olayında, yerel mahkeme işçinin gerçekten hapın üretilmesine karşı
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gelen bir derneğe üye olup olmadığı, askere gitmeyi yine aynı sebeplerle reddedip reddetmediği araştırıp, bunun
sonucunda işçinin gerçek iradesinin ve vicdani değerlerinin kesin çizgilerle belirlenmesi gerektiği kabul edilmiştir23.
Burada dikkate alınması gereken bir başka ölçüt ise, iş sözleşmesinin kurulma aşamasında örneğin askerlere cesaret
veren hapların satılacağını işçinin bilmesi ya da bilecek durumda olup olmadığının belirlenmesidir. İşçi bu durumu
bilmesine rağmen bu işi kabul ettiyse, daha sonra vicdanını zedelediği gerekçesiyle talimatı reddedemeyeceği de
kabul edilmelidir. Nitekim burada, işçinin asli görevleri arasında hapın satışı yer almaktadır. İşçi bu işi reddettiği
için o dönem boyunca işyerine de gelmediyse, böyle bir durumda, işçinin iş görme borcunu ihlal ettiği gerekçesiyle
işverenin iş sözleşmesini feshetme hakkı vardır.
Ayrıca, işçinin vicdani görüşleri ile işverenin çıkarları arasındaki dengeye bakılması ve bu doğrultuda, emir ve
talimatın makul olması gerekir. İşçinin vicdanına aykırı gelmesi nedeniyle her talimatı reddedebileceği inancına
kapılmamak gerekir. Çünkü işçinin iş sözleşmesi ile belirlenen bir takım görevleri olduğu ve işverenin de işçiden
bu görevleri yerine getirmesini isteme hakkının olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir.
İşçinin, işveren tarafından verilen talimatı vicdanına aykırı geldiği gerekçesiyle reddettiği ve iş sözleşmesinin
işveren tarafından feshedilmediği durumlarda, işçinin talimatı yerine getirmediği süre içerisinde ücrete hak
kazanıp kazanamayacağı durumunun da netleştirilmesi gerekmektedir. Alman Hukuku’na göre, Alman Borçlar
Kanunu’nun 326. ve 616. maddelerinin yorumlanması gerekmektedir. Bu maddelere göre, işçinin işi reddettiği
süre zarfında ücrete hak kazanamadığı, fakat işçinin çalışmamasının kişisel bir sebebe dayanmadığı veya çok kısa
süreli çalışmadığı durumlarda ücrete hak kazanabileceği hüküm altına alınmıştır. Türk Hukuku’nda, işçinin yapmış
olduğu iş karşısınca ücrete hak kazanacağı hüküm altına alınmıştır. Fakat yıllık izin, tatil, hamilelik gibi durumlarda
geçen süreler de çalıştığı günlerden sayıldığı da aynı şekilde hüküm altına alınmıştır. Burada belirlenmesi gereken,
işçinin vicdanına aykırı olan bir talimatı reddettiği durumlarda, işçinin bu durumunun itiraz edilebilir iş kavramı
ile korunup korunmadığıdır. Eğer ortada işçinin gerçekten dinine ya da vicdanına aykırı bir talimat varsa ve işçi bu
talimatı reddettiyse, bu reddetmeden kaynaklı olarak çalışmadığı sürelerde ücrete hak kazanmalıdır. Aksi bir durumda
işçi, sırf alacağı ücrette indirim yapılmaması için, vicdanına aykırı gelen bir işi yapmak zorunda bırakılabilir. Fakat
işçinin kötü niyetli olarak, işveren tarafından verilen işi görmeyi reddetmesi durumunda da, işçinin çalışmadığı
sürelerde ücrete hak kazanamayacağı da kabul edilmelidir.
Son olarak işverenlerin, talimatlarına uymayan işçiler için alternatif bir yol bulma yükümlülüğünün altına
girdikleri incelenmelidir. Yani, işveren işçinin reddettiği işe alternatif olarak işçiye başka bir iş teklif ettiğinde ya da
görülecek işi, işçinin Anayasal özgürlüklerini sınırlamayacak şekilde düzenlediğinde işçinin Anayasal özgürlükleri
korunmuş olacaktır. Şöyle ki, İspanya Hukuku’nda, işverenlerin başkaca alternatif bir yola başvurmadan, işçiden
gelen vicdani redde ilişkin talepleri reddedemeyeceği kabul edilmiştir. İşverenler böyle bir durumla karşı karşıya
geldiğinde, yaptırım uygulamadan önce, alternatif yol aramalıdır. Çünkü işverenler, işçilerin vicdanına aykırı gelen
talimatları reddetme hakkına katlanmak zorundadırlar. Aynı şekilde Amerikan Hukuku’nda ve Alman Hukuku’nda
da, işverenlerin işçilerden gelen vicdani redde karşı ilk olarak yapmaları gereken, işçi için alternatif bir yolun olup
olmadığını araştırmaktır.

23 Bkz. yukarıda bu olay detaylı olarak anlatılmıştır, s. 166. Olayda, bu ilacın birinci amacının kusmayı engellemek olduğu da
belirtilmiştir.
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Sonuç
İşveren tarafından verilen hukuka uygun talimatın, işçinin Anayasal haklarını etkilemesi ve Anayasal haklarının
ağırlığı nedeniyle bu talimata itiraz etmesi, işçinin işverenin verdiği işi reddetme hakkını çalışma hayatında sokmuştur.
Fakat unutmamak gerekir ki, işverenin de Anayasa’dan kaynaklanan özel girişim özgürlüğü bulunmaktadır. Bu
hakların çatışması durumunda nasıl bir yol izleneceği, dengenin nasıl sağlanacağı, hangi hakkın üstün olduğunun
ve somut olayda kimin haklı olduğunun belirlenmesi, konunun açıklığa kavuşturulması açısından önemlidir.
İşçinin işverenin gösterdiği işi reddetme hakkının olup olmadığının belirlenmesi, Türk literatüründe incelenmeyen
bu kavramın çalışma hayatında yer almasını sağlayacak ve bu konunun oluşturmuş olduğu boşluğu bir nebze de
olsa dolduracaktır. Durum her iki taraf açısından de objektif olarak değerlendirilmelidir. İşçinin hangi durumlarda
işveren tarafından verilen talimatı reddedebileceği, hangi durumlarda reddedemeyeceği, işverenin vermiş olduğu
talimatının işçi tarafından reddedildiği durumlarda işverenin işçiye nasıl bir yaptırım uygulama hakkı olduğu ana
hatlarıyla ortaya konmaya çalışılmıştır.
İşçi, işveren tarafından verilen talimatlara bazı durumlarda itiraz edebilirken bazı durumlarda itiraz edemez. İşçilerin
işverenin gösterdiği işi reddedip reddedemeyeceğinin belirlenmesi, yine farklı ülkelerin farklı görüşleri açısından
değerlendirilmelidir.
Kanaatimizce de, işçilerin işveren tarafından verilen talimatların işçinin dini, vicdani ve siyasi görüşlerine aykırı
olduğu durumlar da dahi, verilen talimatın makul olduğu veya işçi için adil, tarafsız, bağımsız olduğu ve işverenin
çıkarlarını ciddi anlamda olumsuz etkilediği durumlarda dengenin sağlanması ve hangi hakkın daha üstün olduğunun
belirlenmesi gerekmektedir. Nitekim işçi kendisinin lehine olan bir talimatı objektif iyi niyet kuralları doğrultusunda
yerine getirmelidir. Fakat bu talimat işçinin aleyhine olmasına rağmen işyeri çıkarlarını ciddi anlamda olumsuz
etkiliyorsa ve talimat işçinin asli görev tanımına giriyorsa, işçinin bu talimata uyması gerekmektedir. Tüm bunların
yanında, işveren tarafından verilen talimatın hukuka, işçinin iş sağlığı ve güvenliğine ve iş güvencesi kurallarına
aykırılık teşkil edeceği açık bir şekilde belli ise, işyerinin çıkarlarını ne kadar olumsuz etkilerse etkilesin işçinin bu
talimatı kabul etme zorunluluğu bulunmamalıdır.
Son olarak, işverenin de, işçinin dini, vicdani ve mesleki ahlakıyla çelişen talimatları işçiden talep etmemesi ve
mümkün olduğunca işçinin çıkarlarını gözetmesi gerektiği unutulmamalıdır.
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THE CONCEPT OF JOURNALIST IN THE SCOPE OF
PRESS LABOR LAW
Sevil Yıldız1

Abstract
Today, billions of people all over the world are constantly interacting with written, audiovisual mass media every
day, every hour. In other words, people can be informed by reading a newspaper, listening to radio, watching
television, accessing some news sources or news agencies via the internet, or a news source with a phone call. All
these, constitute the last ring of the information chain, which is completed by reaching the final destination of
the processed news, that is, the individuals. Here, the processes carried out by the professionals in the process
between the arrival of the news and the information to the citizen is called journalism and the people carrying
out these activities are called journalists. It is very difficult to define the journalism profession that is framed in
general. Article 1 of the Press Labor Law defines the journalist. There are many elements in this definition. As
Turkish Labor Law introduces a separate law and special regulations for the journalist, it is first of all necessary
to determine exactly who the journalist is. In order to make this determination, it is necessary to establish the
framework of the journalism profession, its structure, its content, working conditions. In fact, it is not expected
that the legislator will be able to make a complete determination in all these matters. Journalism is a developing
profession. For this reason, there is no possibility to provide a full legal definition that can meet all requirements.
In this respect, the judiciary has a great responsibility. In the face of possible inadequacy in the legal definition,
it is necessary for the judge to clarify who are journalists by making decisions in concrete cases. In this study,
the elements of the concept of journalist will be examined based on the definition of the journalist provided in
the Press Labor Law. In this respect, it is aimed to make evaluations within the frame of decisions made by the
Supreme Court of Appeals.
Key Words: Labor Law, Journalist, Press Labor Law

Introduction
Labor law is a legal branch arranging the workers working for another person and dependent on a person in return
for a fee and also arranging their business relations based on a labor agreement. Today, it is a fact that the state
intervenes in the business relations for the purpose of protecting the worker and providing a balance between the
parties. For this reason, Labor law has become a legal branch arranging the relations between the employee and
the employer as well as their relations with the state.
Press Labor law is the legal branch arranging the working relations between the press workers and their employers.
The arrangement of the business relations of the press workers out of the Labor law with a separate law has caused
to the occurrence of a separate legal branch.
1 (Selçuk University), syildiz@selcuk.edu.tr.

129

THE CONCEPT OF JOURNALIST IN THE SCOPE OF PRESS LABOR LAW
Sevil Yıldız

The newspapers started to take large circulations as a result of the advance in the printing technique in 19th century,
capitalization in the field of press and improvements in the freedom of thought being the occurrence reasons of
the press labor law. Depending on these developments, people working in the press for a fee were needed. The
business managers preparing, printing and selling the newspapers all alone had to employ others in their business
as a result of the developing technology and increasing demand and became employers. In this way, journalism
turned into a strong and important sector and the journalists remained unprotected against their bosses. Journalism
started to be accepted as a profession after the World War I. The need for arranging the business relations in legal
ways by the journalists occurred.
The qualifications and social function of the profession of journalism peculiar to itself, the strong role of the press
in forming the public opinion in democratic societies and the journalists to be able to carry out their tasks and
responsibilities away from all kinds of pressures within the frame of the requirements of the press freedom require
the journalists to be protected and their business relations to be arranged specially.
The legal relation occurring with the press labor agreement between a single journalist and the employer forms the
subject of the individual labor law. The issues such as the establishment of the press labor law, performance of the
rights and debts stemming from this agreement, arrangement of the working conditions during the continuation
of the labor law, working and resting periods, labor health and security, finalization of the press labor law and the
results of the finalization take place in the subject of the Press Labor Law.
The individual business relations in terms of the press workers have been arranged with the Law on the Arrangement
of the Relations between Those Working in the Profession of Press and the Employers no. 5953.
The main purpose of the Press Labor Law is to protect the business relations of the journalists. In the article no.
1 of the law, the definition of the journalist is given as “Those within the scope of this law and working in the
thought and art works for a fee are called journalist”.

1. The Concept of Journalist (Employee) within the Scope of the Press Labor Law
The main concept of the press labor law is the journalist. The arrangement area of the press labor law is the
protection of the business relations between the journalists and their employers. Therefore, it is important to
make the definition of the concept of journalist and determine its scope. However; it is very hard to define the
journalist on which there is an agreement. There is no requirement for the people accepted as journalist to have a
certain education while determining the profession of journalism. A legist, engineer and doctor could also become
a journalist. This situation makes it harder to define the profession.
The concept of journalist has been defined in different ways in the doctrine and various resources. Some examples
that could be given regarding the definition of journalist to be able to reveal the different approaches for the
concept of journalist are as follows:
Journalist is the person working in the thought and art works for a fee according to the press labor agreement
and for the purpose of attaining the main income resource in one or more workplaces and within the scope of
the Press Labor Law (Şakar, 2002: 61)
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Journalism is the work conducted for a fee in the written, auditory-visual printing equipment for the purpose
of collecting, giving and interpreting the current phenomena and news regularly in the event that it is the actual
business of the related person or not (Gökçek Karaca, 2010: 57)
Journalist is the person who makes news by collecting the information s/he sees as the most important for the
mass s/he would like to reach and who prompts the people to thinking by having information (Tokgöz, 2003: 10).
Journalist thought worker is the person who conducts activities whose thought element is superior in the periodicals
only and continuously (Özek, 1962: 787).
International Labor Organization (ILO) has expressed the journalist as the person collecting, giving and interpreting
the current phenomena and the news in the newspapers and periodicals or in radio and television in the international
standard classification of the professions (Şakar, 2002: 61).
The press dictionary has defined the concept of journalist as follows: 1- The person who publishes newspapers.
2- The person whose job is to write newspaper, collect and give news or working in the editorial department of
the newspaper. 3- The person who sells newspaper.
The definition that should be taken as the basis in terms of the Press Labor Law implementation is the one given
by the Press Labor Law. The article no. 1 of the Press Labor Law is “The provisions of this Law are applied to those
working in all kinds of thought and art works in the news and photography agencies in the newspapers and periodicals
published in Turkey and those remaining out of the scope of the definition of ‘worker’ in the Labor Law and their
employers. Those working for a fee in the thought and art works within the scope of this Law are called journalist.”
The issues to be examined below should be existent together for a person to be able to be counted as journalist in
terms of the Press Labor Law and for the provisions of this Law to be able to be applied about him/her.
However; it should be primarily stated that as per the Regulation of Press Cards entering into force after publication
in the Official Gazette dd. 09.08.1998 and no. 3428, press cards which will provide facilities in the performance
of the profession are given to the members of the domestic and foreign media organs who have chosen journalism
as a profession and to the members of the State Information services. Entering the meeting places freely, priority in
the post works and discount are some of these facilities. Also; press card could also be given to those not counted
as journalist within the meaning of Press Law. Having a press card does not show that that person is a journalist
within the meaning of Press Labor Law. Press card only gives some facilities to the journalist.
Freeness system has been accepted in terms of gaining the qualification of journalism in Press Labor Law. There is
no condition or obligation to register somewhere necessary to be carried out to gain the qualification of journalism.
For this reason, the person gains the qualification of journalism with the association of the elements specified below.

2. Working in the Workplaces within the Scope of the Press Labor Law
Press Labor Law has counted the workplaces in a limited way to be able to gain the journalist qualification within
the scope of this law. In this respect; the people working in the newspaper, periodicals or news and photography
agencies are accepted as journalist in the event that other conditions are also realized.
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Newspaper is called as the work published daily or in very short intervals, transmitting daily news and printed
relatively in larger dimension. Periodicals are the printed works published relatively in longer and certain intervals,
containing political, cultural, scientific and social news or studies and consisting o more pages when compared to
newspaper. However; the newspaper and periodical taking place in the article no. 1 of the Press Labor Law have
been used in a way that they mean not an object, but a business. In other words, the business printing and selling
the newspaper or periodical is called newspaper or periodical. As a result, the people working in a newspaper
published by a market chain for consumers will not take place within the scope of the Press Labor Law.
News and photography agencies are the businesses providing the printing tools such as news, articles, interviews
and photographs to the news agencies, newspapers and other periodicals. Those working in thought and art work
in these businesses are also counted as journalist within the scope of this law. In the implementation, news and
photography agencies work under single roof and generally under the name of news agency.
The preliminary condition of being a journalist is to work in a newspaper, periodical or news and photography
agency published in Turkey. Therefore; the provisions of the Press Labor Law are not applied for a Turk working
as the Turkey representative of a newspaper published abroad. On the other hand; the condition of being a Turkish
citizen is not sought for the provisions of the Press Labor Law to be able to be applied for the journalist working
in a periodical published in Turkey. What should be understood from the expression of publication in Turkey has
not been clearly specified in the Law. It is necessary to understand the expression of publication in the provision
as the publication and occurrence in Turkey. According to Supreme Court, “Although it is necessary to press, in
other words, print and duplicate the newspaper; due to the development of the technology and communication
today, the printing and distribution of the newspaper as an object is not an obligation. It is also possible to publish
the newspaper in electronic environment as open to the public and to present it to the benefit of the readers”
(Şuğle, 2006: 42-43). News agencies do not make a publication like a newspaper and magazine. For this reason;
the activities of a news agency whose headquarters is in abroad conducted in Turkey; for instance, having a bureau
in Turkey, are not sufficient for the performance of the provisions of Press Labor Law for those working in this
bureau. The agency headquarters should also be in Turkey. Otherwise, inequality will occur in terms of the Law
to be applied between the worker of a newspaper in Turkey published in abroad and the worker of a news agency
whose headquarters is in abroad (Sümer, 2016: 31).
It is not necessary to limit the working of the journalist to a newspaper or periodical. The provisions of the Press
Labor Law are also applied for the person working in more than one newspaper or periodical. Whether the legal
status of the owner of the newspaper and periodical is natural or legal entity is also not important. It is sufficient
if it is not public legal entity.
The article no. 2 of the Law no. 5953 has brought exceptions to the scope of the law. The state, province,
municipalities and public economic state organizations with public legal entity and the officers and employees in
the companies more than half of whose capital of facilities belongs to these organizations is not within the scope
of this law. The expression of “employees” in the article refers to the workers. These people are not counted as
journalist within the scope of this law although they carry out the profession of journalism.
The provisions of the Press Labor Law are applied also for those working in the units of the private radio and
televisions related to news except for the newspapers, periodicals and news agencies. In the article no. 133 of
the Constitution, an amendment has been made in the Law dd. 8.7.1993 and no. 3913 and the government
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monopoly in the radio and television broadcasting has been removed. It has been specified in the Law on the
Establishment and Publications of the Radio and Televisions dd. 20.04.1994 and no. 3984 entering into force
upon this that those working in the units of the radio and television institutions related to news are subjected to
the Press Labor Law no. 5953.
The provisions of the Press Labor Law no. 4857 are applied for those working in the units of the private radio
and televisions out of the units related to news such as accounting, advertisement etc. It is necessary for the work
of the people working in the units related to news to be a work of thought and art for the provisions of the Press
Labor Law to be able to be applied for them. The person working as a cleaner or driver in the unit related to
news is not accepted as journalist.
According to Supreme Court ( Y9HD., 31.03.2009, 30660/8953); “The condition of performing the work of
thought and art is not existent for those working in the units of the private radio and televisions related to news.
However; the concept of working in the unit related to news should be evaluated as direct contribution to the
occurrence of the news. In this respect; the workers such as news manager, reporter, photo reporter, speaker and
news cameraman should be assessed as journalist. In addition; the uplink officer, driver and other technical and
administrative personnel are not included in the scope of journalist due to the fact that they do not have any
direct contribution to the occurrence of the news.”
The provisions of the Turkish Code of Obligations are applied for the free journalists working not with a labor
agreement, but with a work or publication agreement in any newspaper, periodical, news agent or private radio
and television published or broadcasted in Turkey (Şakar: 2002: 47).
In the article no. 49 of the Law of Turkish Radio and Television no. 2954 arranging the Turkish Radio and Television
Institution established as the public legal entity by the state, it has been decided that the services of Turkish Radio
and Television Institution will be handled by the officers, contract employee and temporary personnel. Therefore;
the provisions of the Press Labor Law are not applied for the workers of Turkish Radio and Television Institution.
Likewise; those performing the profession of journalism within the body of the General Directorate of Press
Information are also not within the scope of the Press Labor Law. ( Gökçek Karaca, 2010: 73).

3. Working in a Thought and Art Work
According to the Press Labor Law, it is not sufficient for a person to work in a newspaper, periodical or news
agency to be able to be qualified as journalist. Also; it is necessary to be a person working in these workplaces
in thought and art works. This element has a significant role to be able to determine which people working in a
newspaper, periodical publication or news agency are journalists.
The answer of many questions are sought to be able to determine the concept of journalist. One of them is whether
the work of thought and art is a whole.
According to Tuncay, “… the people directly related to the profession of journalism and working in a thought business
are journalists according to the Press Labor Law. It is also accepted that this worker contains an art peculiar to the
profession of journalism. The work of thought and art (journalism) is a special kind of the thought craftsmanship.
Every journalist is counted as thought worker, but every thought worker is not journalist” (1989: 31-32).

133

THE CONCEPT OF JOURNALIST IN THE SCOPE OF PRESS LABOR LAW
Sevil Yıldız

According to Gökçek Karaca, “not all the intellectually conducted works, but only the thought and art works
peculiar to the profession of journalism being a special kind of these works are included in the Press Labor Law. The
thought works out of the thought and art work should be assessed within the scope of the Labor Law no. 4857.
What is aimed for working in thought and art work is the performance of the profession of journalism” ( 2010:75).
Another issue discussed in this issue is whether the content of the conducted work is important or not in terms
of the people working in the thought and art work in a newspaper. In other words; could the people writing
historical articles, preparing puzzles, writing chess articles and preparing comic strips in a newspaper be accepted
as journalists? There is no clarification in this issue in the Press Labor Law.
It is stated by Şuğle that in the determination of whether a person is subjected to the Press Labor Law, it is
necessary for the content of the work seen by this person to be important and also it is necessary to benefit from
the concepts of information and currency in this issue ( 2006: 76).
According to Sümer, “It is necessary to accept the concept of thought and art work taking place in the provision
as an expression necessary for separating the work conducted by the journalists from the people making only the
thought or only art work in the newspaper and as an expression telling the profession of journalism when assessed
in a wholistic way. Otherwise, it is not possible to expect the journalist to conduct both the thought and art work
together. There is no doubt that in a newspaper, the works performed by the person in the accounting or the work
performed by a doctor answering the questions in the health corner, the work performed by a lawyer writing the
current legal issues in the law corner are thought works; the work performed by the person publishing his/her
poems in the poem corner is an art work. While determining the scope of the profession of journalism; as in the
French law, the scales such as giving news and information and the currency could be benefitted. In the Turkish
law; solutions should be sought by taking the requirements of the profession of journalism into consideration in
each concrete conflict until an open legal definition is given ( 2016:49).
According to the Supreme Court (Y9HD., 22.01.2006, 134/122); “The scale of working in a thought and
art work expresses working in the areas regarding and directly related to the performance of the profession of
journalism.” Supreme Court has counted the following people as journalist according to the Press Labor Law in
various resolutions: “Program producer and presenter or editor in a private television, broadcast streaming planner
in a private television channel, news editor of the news agency, news agency editor, news agency reporter, chief
editor of the newspaper, producer, newspaper proofreader, sport page secretary, night editor and page designer etc.”

4. Work to be Based on the Press Labor Agreement
The resource of the legal relation between the journalist and employer is the press labor agreement. With this
agreement, the journalist undergoes the debt of transaction and the employer undergoes the debt of payment. The
Press Labor Law has used the expression “Those within the scope of this law and working in the thought and art
works for a fee are called journalist” while defining the concept of journalist. If the performed work is not for a
fee, the press labor agreement and depending on this, the concept of journalist are not existent (Özek, 1962: 803).
The agreement made with the journalist to be a press labor agreement is obligatory to be able to attain the
qualification of the journalist. However; there is no obligation as to whether this agreement is full-time. The press
labor agreement to be reached with the journalist could be full-time, part-time or fixed term-indefinite term.
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The requirement of a press labor agreement to be able to be counted as journalist causes to the result of the fact
that the people working as free journalist are not counted as journalist against the provisions of the Press Labor
Law. Free journalists are those attaining their income by selling the news, images, photos and letters they have
provided with their own effort and professional skills to various newspaper and news agencies in return for a certain
cost (Şakar, 2002: 52). In this situation, the agreement between them is generally a broadcasting agreement and
the provisions of Turkish Code of Obligations are applied for this agreement.
Is it necessary to choose the journalism as a profession and should it be the main source of income to be able to
gain the qualification of journalist? It is asserted in the doctrine that the profession of journalism should be the
main income source of the person to be able to gain the qualification of journalism (Tuncay, 1989: 37).
According to another point of view; it is not necessary to choose the journalism as the main source of income to
be able to attain the qualification of journalist. There is no need for a person working in a job convenient for the
definition of the journalist to get mostly by journalism. For this reason; working in another job and getting mostly
by this job out of press with a part-time labor agreement in a workplace within the scope of the Press Labor Law
does not terminate the qualification journalism. A person working with a real press labor agreement performs the
work s/he undertakes in return for a fee. The scale that this fee is the main income source of the journalist does
not take place in the Press Labor Law. However; working in another job for the journalist is also prohibited in
the Press Labor Law. The journalist to undergo the debt of transaction with a press labor agreement also shows
that s/he has chosen this work as a profession (Sümer, 2016: 46).

5. Staying out of the Definition of “Employee” in the Labor Law
Another condition necessary for a person to be counted as journalist by the Press Labor Law and for the provisions
of the Press Labor Law to be able to be applied for him/her is to stay out of the definition of the employee in the
Labor Law. The purpose of bringing this arrangement was the Labor Law no. 3008 which was in force in the period
in which Press Labor Law entered into force; because; while the mentioned law takes those working physically or
whose physical working is superior to thought working within its scope, it excluded the thought workers. Under
these circumstances, it brought a danger as the fact that those working physically by working in the newspaper
or those whose physical working is superior to their thought working were not counted as journalist. The Labor
Law no. 4857 in force today has not made any differentiation between physical and thought working and it has
decided that the provisions of the Labor Law will be applied for all kinds of works.
There is no provision in the Labor Law no. 4857 regarding the fact that the people working in newspaper,
periodical, news agency and private radio and televisions have been kept out of the scope. However; Press Labor
Law is an arrangement peculiar to those working as journalist in the newspaper, periodicals and news agencies.
Therefore; although there is no provision in the Labor Law regarding the fact that these people have been kept
out of the scope, Press Labor Law being an arrangement peculiar to them will be applied for the specified people
(Gökçek Karaca, 2010: 57).
The provisions of the Labor Law no. 4857 are applied for the people staying out of the thought and art works
in a newspaper, periodical or news agency or working in the jobs out of the works related to the news in private
radio and televisions and not being within the scope of the Press Labor Law for this reason.
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In this situation; the provisions of the Press Labor Law are applied for the writer and reporter of a newspaper, the
provisions of the Labor Law no. 4857 are applied for the printing workers of the same newspaper, archive officer,
security personnel and technical personnel.

6. Journalist Qualification of People with Some Titles
Discussions regarding whether the provisions of Press Labor Law are applied or not for some newspaper workers
are given in this part.
Executive editor is the person supervising the redaction activities regarding the broadcasting. Therefore, executive
editors are at the position of the most authorized person in a media institution (Yılmaz, 2009:102). The concept
of executive editor has not been defined in the Press Labor Law as in chief editor. This title occurs as per the
conditions of the concrete phenomenon and the agreement or with the instruction of the newspaper owner (İçel/
Ünver, 2009: 175).
The work performed by the executive editor is convenient for the definition of thought and art work foreseen by
the Press Labor Law by its qualification and the provisions of the Press Labor Law are applied for the executive
editors (Şakar, 2002: 62; Tuncay, 1989: 33; Sümer, 2016: 48).
Chief editor and reductor are the people performing the reduction processes of a printed work; in other words,
collecting, examining, arranging and shaping the thought material and making it ready for publication by conducting
amendments when necessary. Chief editor takes place in the administrative stuff as a position and its position is
generally under the executive editor ( Yılmaz, 2009: 103).
The concept of chief editor is not defined in the Press Labor Law. This title has occurred completely as a result
of the own requirement of the press. It has occurred as a result of the own requirement of the chief editor. It is
not necessary for the chief editor to write himself/herself directly in the newspaper. The activities of a chief editor
not writing any letter in the newspaper also have a thought qualification. For this reason, they are accepted as
journalist in terms of the Press Labor Law.
Supreme Court also considers that the chief editors are within the scope of Press Labor Law: “There is no doubt
that the chief editors also perform thought works and therefore, they are within the scope of the law. For this, it is
sufficient that those performing such kinds of works not have any business with the institutions and organizations
specified in the article no. 2.” (Y9HD. 3.2.1987, 10722/952).
It is also a contradictive issue whether the newspaper administrative managers have the qualification of journalist
or not. The expression of thought and art works have not been included in the provision in the article no. 1 of
the Press Labor Law before the amendment in the law no. 212 and those working in these professions have been
counted as examples. Newspaper administrative managers also took place among these examples. However; the
Law no. 212 terminated the examples and added the expression “those working in thought and art works” and
the journalism qualification of the newspaper administrative managers became contradictive.
A viewpoint in the doctrine is within the direction that the newspaper administrative managers should be counted
as journalists despite the amendment in the Law no. 212 (Özek, 1962: 804). According to another viewpoint,
the administrative management does not have anything to do with the thought and art work and it is necessary
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not to count the newspaper administrative managers as journalist because of having only thought work (Şakar,
2002: 65; Göktaş/Çil, 2003: 7).
The discussed issue has been the subject of the Supreme Court resolutions, but no consensus has been reached
in the resolutions. In a resolution, Supreme Court requested an expert to examine whether the work performed
as administrative manager is a job within the borders of journalism foreseen with Law no. 212 in a different way
(Y4HD. 24.06.1963, 7642/6542). In another resolution, it has been specified by the Supreme Court that the
administrative managers should be counted as journalists.
According to the adopted viewpoint, there is no doubt that the work performed by the newspaper administrative
manager is a thought work with its qualification. However; the work should also be related to the profession of
journalism for the provisions of the Press Labor Law to be able to be applied for a thought work. But; dealing
with the administrative works of a newspaper business is not a direct journalism activity. For this reason; the
provisions of the Labor Law no. 4857 should be applied for the newspaper administrative manager having no
relation with the publication and content of the newspaper and performing tasks in the administration of the areas
such as personnel and accounting. However; the people especially in the administrative stuff could be counted as
journalists in the event that they also carry out the journalism works such as writing articles and news, selecting
articles and determining the publishing lines (Sümer, 2016: 50).

Conclusion
It is possible to collect the reasons of the private protection of the journalists in their business relations with their
employers under three headlines: the profession of journalism to have a different working method, the place and
importance of the profession of journalism in the society and the protection of press freedom. With this purpose,
the Law on the Arrangement of the Relations between Those Working in the Profession of Press and the Employers
no. 5953 entered into force in 1952.
The main subject of the Press Labor Law is the journalist. There are various definitions of the journalist in the
doctrine. The definition taken as the basis in terms of the implementation of the Press Labor Law is the one
given by the Press Labor Law. It has been defined in the following way in the article no. 1 of the Press Labor
Law: “The provisions of this law are applied to those working in all kinds of thought and art works in the news
and photography agencies in the newspapers and periodicals published in Turkey and those remaining out of the
scope of the definition of ‘worker’ in the Labor Law and their employers. Those working for a fee in the thought
and art works within the scope of this Law are called journalist.” With this provision, both the definition of the
journalist has been given and also the scope of the Press Labor Law has been determined.
The issues examined in this study should be existent together for a person to be able to be counted as journalist in
terms of the Press Labor Law and for the provisions of this Law to be able to be applied about him/her. It is the
first condition that the workplace of the journalist is among the workplaces determined in the Law. It is necessary
for the journalist to perform his/her debt of transaction in the workplaces within the scope of the Press Labor
Law. S/he should also work in the newspapers, periodicals or news agencies published in Turkey. The workplaces
have been in limited number in the Law. Those working in the news units of the newspapers, periodicals, news
and photography agencies and private radio and televisions have been counted as journalists.
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According to the Press Labor Law, it is not sufficient for a person to work in a newspaper, periodical or news
agency to be able to be qualified as journalist. Also; it is necessary to be a person working in these workplaces in
thought and art works. Press Labor Law has not explained the thought and art work. Whether the performed work
is a thought and art work or not will be assessed in every concrete phenomenon. Another element for a person
to be able to be counted as journalist is the attribution of the work to a press labor agreement. It is necessary
to make a press labor agreement between the journalist and the employer. The main element of the press labor
agreement is the fee. It is obligatory that the work be performed for a fee. Another condition for the provisions
of the Press Labor Law to be able to be applied for a person is to stay out of the definition of “employee” in the
Labor Law. Those out of the thought and art works in a newspaper, periodical and news agency or those working
in the jobs out of the ones related to news in the private radio and televisions will not be taken to the scope of the
Press Labor Law. It is necessary for a person be able to be counted as journalist and to be able to be taken to the
scope of the Press Labor Law that all the requested conditions be existent together. It is also obligatory that the
performance of the assessment be done upon the resolutions reached by the Supreme Court in the controversies
regarding the elements.
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The rise of post-truth politics makes our future bleaker. Academia in general,
social sciences in particular, can play an important role in this era by being
critical of the attempts at fabricating “truths” and by contributing to increase
our understanding of ourselves and society. Problems of the today’s world can
only be interpreted and understood in an interdisciplinary way. Issues of international relations and domestic politics and practices of law at both levels cannot be separated from each other; they are interrelated. In this sense,
this edited volume, contributed by researchers from three different academic
fields, namely, international relations, politics and law, can be considered as a
modest interdisciplinary attempt at making sense of the world we live in.
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