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Ed törden,
Sosyal b r dünyaya merhaba d yen her b rey, kend s ne poz t f b l mlere dayalı
gereks nme ht yacı duymadan önce, ç ne doğduğu dünyev gerçekl ğ anlama ve
algılama çabası güder. B reye bu süreçte lk yardım el n uzatan sosyal b l mlerd r.
Akab nde beşerî ve doğa b l mler bunu tak p eder. Bu nedenden dolayıdır k , sosyal
b l mler n doğası gereğ d ğer b l mlerle karşılaştırılması; anlama ve algılama
çabasından z yade açıklama temel ne dayanır.
Her sosyal b l m n nev' şahsına münhasır (s u g e n e r s) karakter st ğ ; ona, d ğer
b l mlerden farklı kılan ayrıştırıcı özell k katmaktadır k , bu durum sosyal b l mlere
gen ş b r yelpazede toplumun kanayan yaralarını sarma fırsatını sağlamaktadır.
Bundan mütevell t, sosyal b l m alanındak her b r b l msel çalışmanın da görecel k
esasında münhasır b r tebâ le değerlend r lmes gerekl l ğ kaçınılmazdır.
Derg m z n bu sayısında altı makale yer almaktadır. Bunlardan lk “Sınıf
Mücadeles Eksen nde Kap tal st S stem n Anal z ” başlığını taşımaktadır. Bu çalışma,
Batı Avrupa'nın s v l toplum uğrağında hegemonyanın nasıl üret ld ğ n n rdeleyerek
karşı hegemonyanın nasıl nşa etmes gerekt ğ yönündek b r d z ufuk açıcı sorular
üzer nde durulmaktadır. Derg m zde k nc sırada yer alan makalem z “Kıbrıs'ta
Mülk yet Konusu ve Taşınmaz Mal Kom syonu Faal yetler ” başlığıyla Türk Dış
Pol t kasının en öneml unsurlarından b r olan Kıbrıs sorununun b r parçası olan
mülk yet meseles ne ışık tutmaktadır. AİHM'nde ele alınıp davacılar leh ne sonuçlanan
Lo z dou ve Arest s davaları sonrası Kıbrıs'tak mülk yet davalarının, Kıbrıs sorununun
çözüm sürec nde Türk ye'n n Kıbrıs pol t kasını nasıl etk led ğ üzer nde durmaktadır.
Derg m z n üçüncü makales n n başlığı “Türk ye Kırgız stan T car İl şk ler ve
Değerlend r lmes ” başlığı altında Türk ye le Kırgız stan ş b rl ğ temeller kültürel
bağlara kadar uzanmakla b rl kte k ülke arasındak t car l şk ler konu alarak k ülke
arası thalat ve hracatın gel şt r leb lmes çabalarını çermekted r. Derg m z n
dördüncü makales “Yerl Halkların Uluslararası Hukuktak Statüsü Ve Kuzey
Kutbu'ndak İş B rl ğ ndek Rolü” altında İk nc Dünya Savaşı sonrasında devlet dışı
aktörler n de uluslararası hukukta yer almasıyla uluslararası hukuk ve uluslararası
toplumun uğradığı değ ş m anlatmaktadır. Dördüncü Dünya Toplulukları olarak
n telend r len yerl halkların nsan hakları ve kend ler ne özgü statüler ne l şk n d ğer
haklarının modern uluslararası hukuk oluşumunun başlattığı b r sürec n ürünü
olduğunu d le get rmekted r. “2011 Arap Ayaklanmaları Ve Ötes : Demokrat k Geç ş
Ve Otor ter Sürekl l k/Esnekl ğ n Ahenks zl ğ ” adı altındak makalem z, 2011 Arap
Ayaklanmalarını ele alarak ayaklanmaların b rb r yle l nt l sonuçlarını Mağreb ve
Maşrek bölges ndek devlet- nşa süreçler ne atıfta bulunarak rdelemekted r. Bu
çalışma, Orta Doğu ve Kuzey Afr ka (ODKA) bölges ndek devlet- nşa süreçler nde
yaşanan değ ş m ve sürekl l ğ ve de otor ter yapıların değ şen b ç mler n anal z etmek
ç n, otor ter yapıların esnekl ğ ve hayata geç r len steks z reformlarının
anlaşılmasına yönel k b lg sağlamaktadır. Derg m z n son makales “Türkı̇ ye'nı̇ n
Büyüme Potansı̇ yelı̇ ” yüksek tasarruf oranı, yüksek beşerî sermaye sev yes , araştırma-
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gel şt rme çabaları, ve düzgün şleyen b r kurumsal yapı açılar ndan Türk ye'n n dünya
sıralamasında ne konumda olduğu araştıran makalem z, Türk ye'n n k ş başına
GSYİH'sının Türk ye'den yüksek ülkeler n ardında olduğu sonucuna vararak şartların
olumlu yönde değ şmemes durumundaysa Türk ye'n n önündek ülkeler
yakalayamayacağı anlamına geld ğ sonucuna varır.
Derg ek b m z; sosyal b l mler n toplumsal ehemm yet ne st naden gerekl t t zl ğ
ve hassas yet göstererek on k nc c ld n k nc sayısını çıkarmanın verd ğ gururu
s zlerle paylaşmaktan h çb r zaman mt na etmed ve etmeyecekt r.
Prof. Dr. Mustafa Sağsan
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SINIF MÜCADELESİ EKSENİNDE KAPİTALİST
SİSTEMİN ANALİZİ
Berker BANK*
ÖZ
Bu çalışmaya konu olan temel sorunsal Anton o Gramsc 'n n “hegemonya”, “karşı hegemonya”
“tar hsel blok ve “entegral devlet”; Immanuel Wallerste n'nın sınıf mücadeles çerçeves nde gel şt rd ğ
“merkez-çevre”, “yarı çevre” kavramından hareketle kap tal st s stem n şley ş n n kuramsal
çözümlemes n yapmaktır. Hedeﬂenen bu çerçevede, demokrat k lkeler n kurumsal b r n tel k kazandığı
Batı Avrupa'da s v l toplum uğrağında hegemonyanın nasıl üret ld ğ n ; bağımlı sınıﬂarın kap tal st
s stem n varlığına son vererek yen b r tar hsel blok nşa etmek amacıyla karşı hegemonyayı nasıl nşa
etmes gerekt ğ yönündek b r d z ufuk açıcı sorular üzer nde durulmaktadır. Wallerste n'ın
düşünceler nden hareketle, kap tal st dünya s stem n n varlığını sürdüreb lmes ç n “artı değer” n (plus
value) üret m n n sermaye b r k m n n sağlanması ç n burjuvaz n n sınıfsal egemenl ğ açısından neden
gerekl olduğu anlatılmaktadır. Bunu yaparken “merkez”, “çevre” ve “yarı çevre” ülkeler arasında
kurulan hegemon k l şk de d kkate alınmaktadır. Ayrıca, devlet n kap tal st s stem n sürekl l ğ n
sağlaması ç n üstlend ğ şlev üzer nde de durulmaktadır.
Anahtar Kel meler: Hegemonya, S v l Toplum, Merkez-Çevre, Şeyleşme, Manevra Savaşı, Mevz
Savaşı
ABSTRACT
ANALYSIS OF THE CAPITALIST SYSTEMIN
TERMS OF CLASS STRUGGLE
The main question of this study is the institutional analysis of the functioning of the capitalist system on
the basis of the concepts of Antonio Gramsci “hegemony”, “counter-hegemony”, “historical block” and
“integral state” and the concepts “core”, “periphery” and “semi-periphery” developed by Immanuel
Wallerstein for class struggle. In this context, the aim is to focus on a series of eye-opening questions
regarding how hegemony is produced in the ﬁeld of civil society in Western Europe, where democratic
principles gain an institutional character, and how the dependent classes should build counterhegemony in order to establish a new historical block by ending the existence of the capitalist system.
Relying on the ideas of Wallerstein, it is explained why the production of “plus value” for the capitalist
world system to sustain its existence is necessary in terms of the class dominance of bourgeoisie so that
capital accumulation can be ensured. While doing so, the hegemonic relationship between “core”,
“periphery” and “semi-periphery” countries are taken into consideration. In addition, the function
undertaken by the state to ensure the continuity of the capitalist system is also emphasized.
Keywords: Hegemony, Civil Society, Core-Periphery, Reiﬁcation, Battle of Maneuver, Battle of Position
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1. G r ş
Bu çalışmanın amacı kap tal st s stem n şley ş n Anton o Gramsc 'n n
“hegemonya”, “karşı hegemonya” ve “tar hsel blok”; Lukãcs'ın “şeyleşme”
(re ﬁcat on); Poulantzas'ın “yalıtlayıcı etk ” (Isolat on Eﬀect); Althusser'ın “ deoloj k
aygıtlar; Immanuel Wallerste n'nın merkez-çevre, yarı çevre (core–per phery, sem
per phery) şekl nde gel şt rd ğ kavram set nden hareketle kuramsal çözümlemes n
yapmaktadır.
Kap tal zm önces üret m l şk ler n n hâk m olduğu dönemde çok büyük ölçüde
trampa ekonom s geçerl yd . Farklı b r fadeyle, köylü sınıfı yaşamını dame ett rmek
ç n ayırdığı ürünün b r kısmını ht yaçlarını karşılamak amacıyla d ğer mal ve
h zmetlerle değ şt r yordu. Üret m, üret c güç durumdak köylü tarafından toprakta
gerçekleşt ğ nden, zeng nl ğ n ölçüsü topraktır. Kap tal zm n gel ş m yle b rl kte önem
kazanmaya başlayacak olan para, yan taşınab l r servet olgusu henüz tam manasıyla
gel şmem şt r (Huberman, 2013: 26-37). Kuşkusuz, feodal üret m l şk ler n n hâk m
olduğu dönemde sömürü l şk ler mevcuttu; ancak bu toplumsal sömürünün
gerçekleşme b ç m ürün fazlasına zor aracılığıyla doğrudan el konulması şekl nde
gerçekleş yordu. Dolayısıyla ver l üret m l şk ler d kkate alındığında sermayen n
b r kmes , yen ve daha büyük üret m alanlarının oluşması mümkün değ ld . B l msel
ve teknoloj k atılımlarım yapıldığı t caret n gel şmes n n tet kled ğ kt sad alanında
yaşanan köklü değ ş m toplumsal l şk ler n pek çok düzey nde de kend s n gösterd
(2013: 26-33, 54-66). Tar hsel süreç ç nde yaşanan tüm bu değ ş mlere dayalı olarak
ortaya çıkan bu yen toplumu kap tal st toplum olarak tanımlıyoruz. Kap tal st üret m
l şk ler n n gel şmes yle b rl kte sömürü, k bu “artı değer” şek lde fade ed lmekted r,
üret m sürec ne çk n hale gelm şt r. Artık, sömürü, toplumsal artığa el konulması
yöntem n n doğrudan baskı uygulayarak gerçekleşt ğ geleneksel l şk ler n hâk m
olduğu feodal dönemden farklı olarak, çalışanların gönüllü olarak emeğ n
sermayedara satmasıyla b rl kte üret m sürec sonunda gerçekleş r (2013: 177-93).
D ğer öneml nokta se, değ şen üret m tarzına koşut olarak sömürünün gerçekleşmes
ç n doğrudan baskı uygulamaya artık gerek kalmadığından, kt sad alan s yasal
alandan ayrılır ve özerk b r n tel k kazanır (Wood, 2016). Böylece, s v l toplumun
ç nde yer aldığı kt sad alan özgür ve eş t b reyler n karşı karşıya geld ğ b r alan
olarak kabul ed l r. S yasal alan, kt sad alanda yaşanan tüm l şk ler özgür ve eş t
olduğu varsayılan b reyler n gönüllü faal yetler n n b r sonucu olarak meşru b r zem ne
oturtturur. Böylece “özgürlük” “eş tl k” ve “adalet” kavramları sınırlarını burjuva
dünya görüşünün bel rled ğ hukuk s stem üzer nden tanımlanmış ve meşrulaştırılmış
olur. Artık, geleneksel toplumsal l şk ler n hâk m olduğu feodal toplumsal
örgütlenmeden farklı olarak üret m n, tüket m n ve dağıtımın kap tal st mülk yet
l şk ler n n çevreled ğ p yasa l şk ler üzer nden tanımlandığı yen b r üret m tarzı le
“genelleşm ş meta ekonom s yle” karşı karşıyayız.
Geleneksel Marks st düşünce ç nde öneml b r yer tutan ekonom k determ n zme
karşı b r tepk olarak gel şen Gramsc 'n n düşünces kap tal st s stem n kuramsal
çözümlenmes nde öneml b r yer tutar. II. Enternasyonal ve onun tak pç ler sosyal st
devr m n gerçekleşmes n n ön koşulunu ekonom n n gel şm şl k sev yes ne denk
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düşen mülk yet l şk ler ne dayandırarak açıklamaya çalıştıklarından bu bakış açısı
s yaset alanının dar b r eksene nd rgenmes yle sonuçlanıyordu. Dolayısıyla, sosyal st
mücadele - genel eğ l m d kkate alındığında- doğrudan ekonom n n gel şm şl k
düzey yle l şk lend r ld ğ nden “reform st”, “kend l ğ ndenc ”, “ nd rgemec ” b r
anlayış temel nde dar b r s yaset alanına hapsolmuştu. Gramsc 'n n üstyapıyı tar hsel
dönüşüm süreçler nde şlevsel kılarak gel şt rd ğ kuramsal çözümlemeler , hem
doğurduğu s yasal sonuçların önem açısından hem s yaset n dönüştürücü etk s
d kkate alındığında k tar hsel deney m n anal z ne dayanır. B r nc s ; s v l toplum
uğrağının kend ne özgü tar hsel şartlarından ötürü yeter kadar gel ş(e)med ğ b r ülke
olarak n telend r len Çarlık Rusya'sında kend s sosyal zm olarak adlandırılan b r
devr m n meydana gel ş şatlarını kıyaslayıcı b r öğe olarak kullanarak, demokrat k
lkeler n kurumsal b r n tel k kazandığı ve dolayısıyla s v l toplumun daha gel şm ş
olduğu Batı Avrupa'da b r sosyal st devr m n nasıl ve hang şartlar altında
gerçekleşeceğ n n sorgulanmasıdır. İk nc s ; İtalya'nın s yasal açıdan tar hsel
gel ş m n n bell b r uğrağında ortaya çıkan faş zm prat ğ n n kend ne özgü toplumsal
koşullarından hareketle modern kap tal st devlet n şlev ne yönel k özgün düşünceler
gel şt reb lm ş olmasıdır. Bu durum, esas olarak b r olağanüstü devlet b ç m olarak
Faş zm n, ver l toplumsal koşullar altında kap tal st devlet n prat ğ nde somutlaşan
şlev n anlamaya yönel k b r çaba olarak da değerlend r leb l r. O'nun kuramsal
çözümlemeler n n önem kap tal zm n tar hsel açıdan bell b r gel şm şl k düzey n
fade eden tekelc aşamasında daha somut b r n tel k kazanan sınıﬂar mücadeles nde,
tar h n dönüştürücü ve sınıfsız topluma ulaştıracak evrensel özne olarak kabul ed len
şç sınıfının s v l toplum uğrağında gel şen mevcut “burjuva hegemonyasına”
alternat f olarak “karşı hegemonya” gel şt rerek kap tal zme karşı yen b r tar hsel blok
nşa ed leb leceğ düşünces ne dayanıyor olmasıdır.
Wallerste n'e göre kap tal zm 'artı değer” (plus value) yaratımının en üste
çıkarılmasının, kend yle ödüllend r ld ğ tek üret m tarzıdır. Wallerste n, kend ler n n
yaratmadığı “artı değer n” b r bölümünü alan ve d ğer b r bölümünü de sermaye
b r k m yapmak ç n kullananları burjuvaz olarak n telemekted r. O'nun yaptığı bu
tanıma d kkat ed lecek olunursa; burjuvaz y tanımlayan bel rl ve hattã yasal mülk
sah b statüsü de değ ld r; burjuvaz n n ster b rey olarak ster ortaklığın b rer üyes
olarak, yaratmadığı artığın b r kısmına el koyarak ve d ğer b r kısmını da üret me dâh l
ed yor olmasıdır. O'na göre, ulusal ve uluslararası ölçekte sermaye b r k m n n
gerçekleşmes kap tal st s stem n sürekl l ğ açısından b r zorunluluktur. Proleter ve
burjuva kategor ler ne l şk n yapılan açıklamada ulusal sorunla merkez-çevre ülkeler
le nasıl b r l şk kurulduğunu anlamak ç n kap tal zmde devlet n rolünün ne
olduğunun bel rlenmes gerek yor. Kap tal st dünya ekonom s nde devlet n rolü,
p yasa l şk ler n hâk m olduğu koşullar altında b r kes m n avantajlarını d ğerler ne
karşı artırmaktır. Farklı b r fadeyle, pazarın serbestl ğ n azaltmaktır. Bu durumda karlı
olanlar bunu destekleyecek, bundan zararı olanlar se karşı olacaktır.
Bu çalışma A. Gramsc , Lukâcs, N. Poulantzas, L. Althusser ve I. Wallerste n'ın
düşünceler n tüm yönler yle ele alan ayrıntılı b r çalışma olmayıp, kap tal st s stem n
şley ş n n hang temeller üzer nde şek llend ğ n n anlaşılmasıyla sınırlandırılmıştır.
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Hedeﬂenen bu çerçevede sırasıyla Grasmc 'n n “tar hsel blok”un nşası, toplumsal
rızanın sağlanmasında s v l toplum uğrağında yürütülen hegemonya mücadeles ;
Lukacs'ın kap tal st üret m sürec ne bağlı olarak ortaya çıkan “şeyleşme”n n
(re ﬁcat on) ortadan kaldırılmasının kap tal st s stem n aşılması noktasında neden b r
zorunluluk olarak gördüğünü; toplumsal rızanın üret lmes nde Poulantzas'ın
“yalıtlayıcı etk ” (Isolat on Eﬀect) ve Althusser' n “devlet n baskı aygıtı” ve “devlet n
deoloj k aygıtları”nın toplumsal şlev ; Wallerste n'ın “kap tal st s stem”, kavramları
ncelenmekted r.
2. Gramsc 'n n Tar hsel Blok Anal z
Gramsc 'ye göre, kap tal zm n gel şm şl k düzey d kkate alındığında BatıAvrupa'da burjuvaz “s v l toplum”u büyük ölçüde ele geç rm ş durumdadır. D ğer b r
fadeyle, burjuvaz b r sınıf olarak d ğer sınıﬂar üzer nde s v l toplum uğrağında
hegemonya sah b d r. Pol t k kt darın (devlet) arkasındak asıl güç, s v l toplum
uğrağında yer alan o toplumdak tüm nsanları, özell kle de çeş tl kes mler n
oluşturduğu alt katmanları çerd ğ nden, bu “toplumsal grupların” (sınıﬂarın) devr me
yönelt lmeler ç n en öneml engel, buradak burjuva hegemonyasıdır. Bu hegemonya
toplumun d ğer kes mler ne baskı uygulayarak gerçekleşmez. Z ra s v l toplum
uğrağında hegemonya üreten burjuvaz s yasal sınıf egemenl ğ n sürdüreb lmek ç n
bunu tüm d ğer sosyal sınıﬂara empoze etmekted r. D ğer b r fadeyle burjuvaz s yasal
sınıf egemenl ğ n toplumsal rıza aracılığıyla gerçekleşt rmekted r. Bu aşamada
Gramsc 'n n, tüm bunları aşıp öznen n devr mc dönüşümü nasıl sağlayacağı
şekl ndek sorunsalı önem kazanır. Sosyal zm mücadeles temel nde şek llenen ana
hedef bu çerçevede anlam kazanır. Buna göre; s yasal erk ele geç rmek steyen her sınıf
bu hegemonyayı kırmak ve yer ne kend hegemonyasını koymak zorundadır.
Gramsc 'n n s yasal kt darın ele geç r lmes n n önkoşulu olarak ortaya koyduğu “s v l
toplum”un ele geç r lmes ya da hegemonya ç n mücadele şekl ndek bu temel hedef,
Marx'ın Avrupa'dak burjuva devr mler ne bakarak d le get rd ğ “kes nt s z devr m”
teor s ne karşı “alternat ﬁn ” oluşturur. Şöyle k ; Marx ve Engels, üret m l şk ler n n
gel şm şl k düzey açısından kap tal zm n rekabetç aşamasında yüksel şte olan
burjuva devr mler n n sınıf karakter n tahl l ederek Avrupa'da sosyal st devr mler
çağının başladığını düşündüler. “Sürekl der m” veya “kes nt s z devr m” şekl nde
kavramsallaştırılan bu bakış açısına göre, yükselmekte olan burjuva devr mler n n
hemen ardından sosyal st devr mler çağının başlayacağı öngörülmüştü. Sosyal st
devr mler n geleceğ ne l şk n yapılan bu y mser açıklamaların henüz çok erken
olduğunun anlaşılması uzun sürmed . Burjuvaz n n sah p olduğu görece ekonom k
gücün yanı sıra s yasal kt darı da ele geç r p toplumsal dönüşümü sağlayab lecek
yeterl güce sah p olmamasından ötürü bazı burjuva devr mler başarısızlıkla
sonuçlandı. Marx ve Engels sosyal st devr mler ç n d le get rd kler sürekl devr m
tahl l n n y mser b r yaklaşımın sonucu olduğunu kabul ett ler:” …tar h b z ve bezer
düşüncede olanları haksız çıkardı. Tar h gösterd k , kıta üzer ndek gel şme durumu, o
zaman, kap tal st üret m n kaldırılması ç n henüz yeter nce olgunlaşmamıştır…”
(1996: 14). Bu noktadan sonra bu k devr mc düşünür kap tal st kr zler n ortaya çıkış
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nedenler ne l şk n kt sad anal zlere daha fazla ağırlık vereceklerd r.
Kes nt s z devr m tartışması b tm ş g b görünse de b r asır sonra Rusya'nın kend ne
özgü tar hsel koşullarında yen nden gündeme gelecekt r. Len n, kap tal zm n
“rekabetç ” aşamasında Marx tarafından d le get r len kes nt s z devr m teor s n n
kap tal zm n “tekelc ” aşamasında, yan emperyal zm çağında geçerl olduğunu lan
ed p bu kavramı yen den gündeme taşır. Ne var k , kes nt s z devr m kavramı şlevsel
açıdan yen den anlam kazandığı dönem n şartları t bar yle özgül b r durum
taşımaktadır. Z ra, gerçekleşeceğ düşünülen lk sosyal st devr mler Marx'ın öne
sürdüğü koşullara uymayacak b r şek lde üret m l şk ler açısından gel şm ş olan Batılı
kap tal st ülkelerde değ l, kend ne özgü feodal l şk ler n yaygın b r şek lde varlığını
sürdürdüğü Doğu'da gerçekleşecekt r. Farklı b r fadeyle devr mler Doğu'ya kaymış
durumdadır. Bunun neden , Batı'nın sah p olduğu zeng nl k Doğu'nun sömürüsüne
dayandığından şç sınıfı da bu zeng nl kten pay almaktadır. Dolayısıyla da Batı'da
çalışan kes mler n gönenç sev yeler nde b r gel şme söz konusudur. Len n'e göre,
tar hsel açıdan kap tal zm n eş ts z gel şmes n n yarattığı Doğu le Batı arasındak bu
sömürü l şk s emperyal st s steme en zayıf halkayla bağlanmış ülke ya da ülkeler n
kopmasıyla b rl kte sosyal st devr mler s ls les başlayacaktır. Len n' n, kes nt s z
devr m stratej s n n merkez nde devlet yer alır. Gramsc 'n n sosyal st devr m
stratej s nde se s v l toplum uğrağında hegemonya mücadeles yer alır. Böylece,
Gramsc , s yasal kt darın ele geç r lmes ç n büyük mücadelelere g r şm ş olan
Avrupa proletaryasının yen lg s yle oluşan “ st krarlı toplum”u, “s v l toplumda
burjuvaz n n hegemonyası”nın fades olarak düşünerek, daha önceler , yan büyük
mücadelelere g r ş lmeden önce, proletaryanın el ndek mevz ler savunmak ya da
“y t r lm ş mevz ler ele geç rmek ç n b r kuram gel şt rm şt r. Bu kuram; kap tal zm n
tar hsel açıdan bell b r gel şm şl k düzey n fade eden tekelc aşamasında daha somut
b r n tel k kazanan sınıﬂar mücadeles nde, tar h n dönüştürücü ve sınıfsız topluma
ulaştıracağı evrensel özne olarak kabul ed len şç sınıfının s v l toplum uğrağında
gel şen mevcut “burjuva hegemonyasına alternat f olarak “karşı hegemonya”
gel şt rerek kap tal zme karşı yen b r “tar hsel blok” nşa ed leb leceğ d r (Portell ,
1982: 138-93).
Tar hsel blok kavramı sadece devlet n şley ş b ç m n açıklamaya yönel k b r
g r ş m fade etmes açısından değ l, aynı zamanda Defterler'de geçen farklı nceleme
alanlarının çer ğ n oluşturduğu d ğer b leşenler n açıklanmasına yönel k olarak da
öneml b r yere sah pt r. Buna göre, “...yapılar ve üstyapılar b r tar hsel bloku
b ç mlend r r. Yan , yapıların karmaşık, çel şk l düzens z bütünlüğü, üret m
l şk ler n n toplumsal bütünlüğünü yansıtır” (Gramsc , 1971: 366). Tar hsel blokun
çeş tl kerteler arasındak “zorunlu karşılıklılık” durumunu d yalekt k b r süreç olarak
tanımlar: “yapı üstyapı arasındak zorunlu karşılıklılık” (necessary rec proc ty), gerçek
d yalekt k b r süreçt r” (1971: 366). Gramsc , üstyapının çeş tl uğraklarında ortaya
çıkan çel şk ler n sınıfsal temeller n n ekonom k alandak hareketl l kle d yalekt k b r
bütün ç nde açıklamış olur (Tex er, 1982). Gramsc tar hsel materyal zm n k kurucu
kertes n fade eden alt yapı ve üst yapı arasındak zorunlu l şk y gerçek b r d yalekt k
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süreç olarak yorumlar ve alt yapıya klas k tanımlamanın dışında b r tanımlama
get rmez. O'na göre alt yapı, toplumsal güçler ve üret m l şk ler n n bütünlüğü olarak
düşünülmekted r. O'na göre asıl öneml olan üst yapılar, karmaşık b r bütünlüğü
oluşturur. Tar hsel blokun alt yapısında b r determ nasyon söz konusu ken, buna
karşılık üst yapı uğrağında b r özgürlüğe geç ş söz konusudur. Gramsc ant k felsefede
geçen “kathars s” kavramını alt yapı le üst yapı arasındak zorunluluk ve özgürlük
düzey n açıklamak ç n kullanır (Tex er, 1982).
Gramsc , tar hsel blokun çeş tl kerteler arasındak l şk y d yalekt k b r l şk
olarak bel rled kten sonra, bell b r soyutlama düzey nde üret len soyut gerçekl k
organ k b r bütünlük ç nde düşünülmel d r. Dolayısıyla, Gramsc , üstyapının k
kurucu kertes şekl nde konumlandırdığı “s v l toplum” ve “pol t k toplum” arasındak
l şk y çatışkılı (ant nomy) b r l şk şekl nde değ l de, d yalekt k k l k (d chotomy)
olarak yorumlar. O'nun toplumsal b ç mlerdek düal st d ye adlandıracak tarzda b r
ncelemes yapılan sınıﬂandırmanın ontoloj k olduğu anlamına gelemez; z ra organ k
bütünlükten söz etmek düal zm aşmaktır. Söz konusu ayrımlar ep stemoloj k
ayrımlardır. Dolaysıyla, O'nun s v l toplum le devlet arasındak l şk n n d kotom
şekl nde ele aldığını söylemek daha doğru olacaktır. Defterler'de dağınık b r şek lde
fade ed len kap tal st devlete l şk n kuramsal çözümlemeler, Gramsc 'n n gel şt rd ğ
bu yöntem temel nde kavranmalıdır.
Toplumsal rızanın etk s n n azaldığı hegemon k kr z n baş gösterd ğ ver l koşullar
altında egemen sınıf s yasal egemenl ğ n sürdürmek adına toplumun bütününe karşı
zor dolayımıyla sürdürmeye çalışır. Bu m l ter “zor” değ l, aynı zaman da yasal
“zor”dur. Gramsc zor uygulamasını da k ye ayırmıştır: B r nc s , pol t k toplumda
s v l toplum arasında bağlar zayıﬂamamışken, güçlüyken uygulanan zor, pol t km l ter zor; k nc s , pol t k toplum le s v l toplum bağları zayıﬂadığında ve
özelleşt ğ nde se uygulanan zor tekn k-m l ter zordur (Gramsc , 1971).
Gramsc parlamento ve s yasal part ler her k toplumu uğrağın unsurları olarak
görür. Devlet bu anlamda s v l toplum ve pol t k toplumu kapsar. Farklı b r fadeyle
devlet aygıtı zor unsuruyla güçlend r lm ş, pek şt r lm ş hegemonyadır. Gramsc
tar hsel blokun üst yapı uğraklarından pol t k baskın b r karaktere sah p olduğu
dönemlerde d ktatöryal yönet mden söz ed l rken; s v l toplumun baskın olduğu
dönemlerde se, hegemonal b r s stemden söz ed leb l r (Gramsc , 1971).
Gramsc 'n n, tamamlayıcı n tel ktek açıklamaları pol t k toplum le s v l toplumun
sentez şekl ndek açıklaması, devlete l şk n yapılan değerlend rmeler farklı b r
düzeye taşınmasına yol açar. Buna göre, Entegral devlet ﬁkr s v l toplum ﬁkr ne atıfta
bulunacak öğeler taşır. Öyle k şu söyleneb l r: “…devlet=s v l toplum+pol k toplum,
yan devlet=zor le pek şt r lm ş hegemonya” (1971: 263). Artık, devlet, k uğrağın b r
sentez şekl nde tanımlanmaktadır. Devlet n b r nc görünümü çerçeves nde s v l
toplum le devlet (pol t k toplum) arasındak ayrıma yönel k yapılan her açıklama
yöntem b l msel temelde yapılan b r ayrımı fade etmekted r. Devlet n k nc görünümü
se, s v l toplum le pol t k toplumun organ k b rl ğ şekl nde ortaya çıkar. Burada da
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devlet k uğrağın b r sentez olarak “entegral devlet” b ç m nde tanımlanmıştır.
3. Hegemonyanın İnşası
Gramsc 'n n deoloj kavramıyla toplumsal güç l şk ler n ve bu l şk ler n bel rl
somut yaşam b ç mler n ncelemeye çalıştığıdır (Crehan, 2002: 146). Gramsc ,
hegemonya kavramını ne b r deoloj ne de toplumsallaşmanın d ğer b ç mler ne
nd rgeneb l r b r kavram olarak düşünmüştür. Hegemonya deoloj y kapsar, ama ona
nd rgenemez (Eagleton, 2000: 163-164). Gramsc , deoloj kavramını çer k t bar yle
olumsuz b r anlama gelecek şek lde kullanılmasının, üstyapıyı önems zleşt ren
ekonom k nd rgemec l ğe yol açtığı gerekçes yle reddeder (Mchellan, 1999: 46).
Hegemonya kavramı, Gramsc 'n n s yaset ve deoloj yle lg l düşünceler n n
örgütley c odağını oluşturur (Barrett, 1996: 62). Hegemonya, öncel kl olarak, pol t k
b r lke ve stratej k b r önderl k b ç m d r.
Gramsc s v l toplum kavramını, deoloj den bağımsız olarak düşünmez. S v l
toplumu kuşattığı alan deoloj alanını oluşturur. Tüm bu nedenlerden dolayı devlet n,
demokrat k lkeler n çok büyük ölçüde kurumsal b r n tel ğe büründüğü Batı
Avrupa'da, Ek m Devr m 'nde olduğu üzere ş ddete dayalı yöntemlerle s yasal kt darın
ele geç r lmes prat k bakımdan b r şey fade etmez. Z ra s v l toplumda burjuvanın
ürett ğ hâk m deoloj ye alternat f olarak karşı hegemonya gel şt r lmed kçe burjuva
hegemonyası kend s n yen den üretecekt r. Dolayısıyla, toplumsal rızayı kazanmamış
esas olarak ş ddete dayanan b r devr m uzun vadede kalıcı olamayacaktır (Ransome,
2010).
Gramsc 'n n hegemonya kavramına “zor” zırhı g yd rerek “entegral devlet”
b ç m nde tanımladığı modern devlet dönem (1971: 263), “manevra” savaşının yer n
“mevz ” savaşına bıraktığı 1870 dolaylarında başlamaktadır (1971:242-243). O'nun
fade ett ğ emperyal st aşama, devlet n gen şleyen etk nl ğ yle b rl kte s v l toplumla
olan l şk ler n n köklü b r değ ş me uğradığı b r döneme uygun düşmekted r. Devlet,
kap tal zm n tekelc aşamasında, yen rolünü toplumsal düzeyde gerçekleşt reb ld ğ
ölçüde, egemen sınıﬂarın hegemonyasını kurar ve toplumsal “rıza”nın oluşmasına
bağlı olarak tar hsel blokun sürekl l ğ n sağlar. Ne var k , devlet n kap tal st toplumsal
formasyonun sosyal, s yasal ve ekonom k gel ş m n tems l edeb lme yeteneğ , tekelc
kap tal zm n egemenl ğ dönem nde g derek azalmaktadır. Parlamento ve s yas
part ler n geleneksel roller nde ortaya çıkan değ ş m n şaret ett ğ tems l kr z ,
hegemonya kr z n n temel n oluşturur (Sassoon, 2012:108). Eğer devlet, bu aşamada,
yen rolünü gerekt ğ g b yer ne get remezse, ortaya çıkacak olan hegemonya kr z , söz
konusu ülken n, s yasal ve toplumsal gel ş m n n ortaya çıkardığı tar hsel deney m n
b r k m yle bağlantılı b r şek lde gel şt reb leceğ farklı s yasal prat kler aracılığıyla
üstes nden gelmeye çalışacaktır (Thomas, 2010).
Grasmc 'n n düşünces ne göre, mevz savaşının tar hsel açıdan b r nc bel rleyen ,
s v l toplumun gel şmes yle b rl kte ortaya çıkan gen ş k tle hareketler n n özerk b r
n tel k kazanması oluştururken, d ğer b r bel rleyen se, Batı Avrupa'da sosyal st
devr mler n başarısız b r takım deney mle sonuçlanmasının, n ha b r zafer ç n
kt darın ele geç r lmes nde tek başına yeterl olamayacağını gösterm ş olmasıdır.
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Manevra savaşının başarısı ya da başarısızlığı son kertede mevz savaşına bağlı
olacaktır (Ives, 2011: 171). Batı'da devlete doğrudan saldırının stratej k açıdan d kkate
alındığında başarılı olması mümkün değ ld r. S v l toplumu oluşturan karmaşık
örgütlenmeler n tortulu tabakaları entegral devlet hem s yasal bakımdan güçlü hem de
deoloj k bakımdan d rençl kılar (Fontana, 2011: 52). İk nc s , mevz savaşı devlet n
b r karşı hegemonya le kuşatılması düşünces ne dayanır.
Üçüncüsü, mevz savaşı, şç sınıfının b l nc ne yönel k b r savaşımdır. İlk b l nç
düzey , meslek özdeşleşmed r. İk nc b l nç düzey , ekonom alanında, üret mle
bağlantılı olmak koşuluyla b r toplumsal sınıfın bütün üyeler arasında çıkar
dayanışmasına l şk n b r b l nç ortaya çıkması şekl nde gel ş r. Üçüncü b l nç
düzey nde b rey, kend korporat f çıkarlarının kt sad b r sınıfın dar korporat f
sınırlarını aştığını ve bu bağımlılığın d ğer bağımlı sınıﬂarı da ç ne alacak şek lde b r
karşı hegemonya oluşturarak aşılab leceğ n kavrar (Carnoy, 2001: 271).
Dördüncü öğe, bu deoloj k gel şme topoloj s n n eyleme dönüşmes d r. Bu da
doğrudan part yle lg l d r. Gramsc 'ye göre, devr mc b r part y tanımlayan şey sınıftır
(Holst, 2013: 79). O'nun part teor s n n özgünlüğü, part tarafından uygulanması
gereken k l perspekt f anlayışıdır: “rıza” ve “zor”un d yalekt k b rl ğ (Molyneux,
1982: 197).
Özetlersek s v l toplumda yapılab lecekler yapmak, gel neb lecek aşamaya gelmek
yan Gramsc 'n n tab r yle mevz savaşında yol kat etmek daha sonra devlet n ele
geç r lmes aşaması olarak ön gördüğü manevra savaşını gerçekleşt rmekt r. O'nun
mücadele alanını şek llend rd ğ mevz ve manevra savaşı toplumsal dönüşümü
sağlayacak olan özgürlük alanına doğru b r gel şme anlamına gelecekt r. Part sürekl
yukarıdan aşağıya em rler yağdıran ve kurallara uymayanları cezalandıran b r pol s
örgütü olmamalıdır. B zzat kend s de prat k faal yetlere katılmalı ve deney mlerden
sonuç çıkarması b lmel d r. Böylece, (a) y donanımlı kadrolar yığınları sevk ve dare
edeb l r. (b) katılımın demokrat k olması devr m n de demokrat k olması anlamına
gel r. (c) proletarya d ktatörlüğü öncel kle toplumda gerçekleşmel d r.
Gramsc 'n n düşünsel bütünlüğü ç nde yer alan “tar hsel blok” kavramı tar hsel
materyal zm n k kurucu kertes n fade eden temel yapı-üst yapı d yalekt k b rl ğ n n
hegemon k sınıf ve fraks yonlarının egemenl ğ nde örgütlend ğ yen b r toplumsal
formasyona şaret eder. Dolayısıyla, her tar hsel blok yen b r üret m tarzının yen b r
sınıf hegemonyası altında örgütlend ğ toplumsal oluşumdur. S yasal kt darın ele
geç r lmes ve sonrasında sürekl l ğ n sağlanmasında başarılı olunması ç n gel şt r len
Marks st düşünceler d kkate alındığında aralarındak tüm farklılıklara rağmen Gramsc
le Althusser ve Poulantzas'ın gel şt rd ğ kuramsal çözümler arasında pek çok noktada
benzerl k göze çarpar. Yukarıda çok defa vurgulandığı üzere Grasmc , hang sosyal
sınıf olursa olsun s yasal kt darı ele geç reb lmes ç n s v l toplum uğrağında
hegemonya nşa etmes gerekt ğ n düşünür. Dolayısıyla, kap tal st s steme son verecek
olan şç sınıfı da benzer b r şek lde s v l toplum uğrağında karşı hegemonya
gel şt rmek zorundadır. Aks takd rde s yasal kt darın korunmasında başarılı
olunamaz. Althusser de tıpkı Gramsc g b hegemonyanın nşa ed lmes nde toplumsal
rızanın önem ne şaret eder. Ancak, bunu, Gramsc 'n n yaptığından farklı b r şek lde
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d le get r r.
Althusser'e göre, devlet n temel olarak k ayağı vardır: Devlet n bakı aygıtı ve
devlet n deoloj k aygıtları. B r nc durumda bulunanlar kend ç nde çsel b r
bütünlüğe sah pken; k nc ler se hem kend ç nde hem de baskı aygıtı karşısında özerk
b r n tel ğe sah pt rler. İdeoloj k aygıtların (Hukuk, Okul, a le, send ka… vb.) bu
“özerk” n tel ğ yönet len sınıﬂar açısından s yasal kt dara karşı mücadele serbestl ğ
sunar. İdeoloj k aygıtların bu özerk n tel ğ yönet len sınıﬂar ç n kend sınıf
hegemonyasının nşası açısından b r fırsat yaratır. Genel manada devlet aygıtının;
devlet n baskı aygıtı ve devlet n deoloj k aygıtları şekl nde k ye ayrılması; Gramsc
ve Althusser' n düşünceler arasında bell noktalarda farklılığın olduğuna şaret eder.
Şöyle k Althusser, Grasmsc 'n n hegemonya kurma mücadeles nde devlet n dışındak
b r uğrak olarak tanımladığı s v l toplum alanını; çeş tl deoloj k kurumların yer aldığı
b r uğrak olarak devlet n şgal ett ğ alana dâh l eder. Bu çerçevede, hukuk, s yaset
send ka, okul, a le, haberleşme (basın, radyo, telev zyon), özel ya da kamu sektörü, d n
kurumlar, (2003: 168-69) toplumsal rızanın sağlanmasında devlet n deoloj k
aygıtlarını oluşturur. O'na göre, kamusal alan ya da özel alan ayrımı burjuva hukuk
s stem nden kaynaklanan b r ayrımdır. Öneml olan bu aygıtların kap tal st s stem
ç ndek şlev d r. Z ra, devlet n oluşumu kamu ve özel arasındak ayrımı önceler.
Althusser, devlet kt darı le devlet aygıtı arsında da b r ayrımda bulunur (2003:
163). Devlet kt darının ele geç r lmes baskı aygıtının üzer nde kontrolün sağlandığı
anlamına gelse de deoloj k aygıtlar üzer nde egemenl ğ n sağlayamayan h çb r sınıf,
egemen b r sınıf olarak s yasal kt darını sürekl kılamaz. Farklı b r fadeyle bu
aygıtlarda deoloj k egemenl ğ n kurmayı başaramamış h çb r sosyal sınıf, s yasal
kt darı ş ddete dayalı yöntemlerle ele geç rse dah hegemonya nşa etmeden kalıcı
olmaz. Devlet n deoloj k aygıtlarının şlev üret m l şk ler n n yen den üret m n
sağlamaktır. Bu da devlet kt darının deoloj k aygıtlar le baskı aygıtı aracılığıyla
sürükle kılınmasıyla mümkün olur. Devlet n baskı aygıtının şlev hem kap tal st
üret m l şk ler n n yen den üret m n sağlayarak kap tal st sömürü l şk ler n sürekl
kılmak hem de devlet n deoloj k aygıtlarının s yasal koşullarını güvence altına
almaktır. O'nun düşünces nde devlet n üret m l şk ler n yen den üret m n n sağlaması
noktasında sınıf mücadeles ne müdahales salt baskı ve sömürü mekan zmalarını
sürdürerek değ l, aynı zamanda, egemen sınıf fraks yonları arasında ortaya çıkan
sorunları çözüme kavuşturmaktır (2009: 106-7). Devlet n kap tal st s stem n
sürekl l ğ n n sağlaması noktasında tüm sınıﬂar karşındak özerk konumunu muhafaza
etmes sınıﬂar üstünde yer aldığı şekl ndek dd asına dayanak oluşturur. Böylece,
devlet n sözde sınıﬂar karşısındak tarafsızlık görünümü onun son tahl lde b r sınıf
aygıtı olduğu gerçeğ n saklamasına ve toplumsal rızanın üret lmes ne yardımcı olur.
Bu da kap tal st s stem n sürekl l ğ açısından hayat derecede öneml b r yer tutar.
Poulantzas'a göre, devlet b r toplumsal oluşumu meydana get ren “s yasal”,
“ deoloj k” ve “ekonom k” düzeyler n b rl ğ n ve tutunumunu sağlayan özel b r şleve
sah p (1978: 44). Böylece, devlet aygıtı, yen b r tar hsel bloku oluşturan en öneml
uğrak hal ne gelm ş olur. Poulantzas, kap tal st üret m tarzının egemenl ğ altında
gel şen sınıf mücadeles n “yalıtlayıcı etk ” şekl nde gel şt rd ğ kavramdan hareketle
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b r d z kuramsal çözümlemede bulunur. O'na göre, üstyapıyı oluşturan yasal s yasal ve
deoloj k düzeyler sayes nde üret m n destekç ler (supporters) durumundak sınıﬂar
“eş t” ve “özgür” b reyler oluşturacak şek lde nşa ed l rler (1978: 130-10). Böylece,
üret c ler n gerçekte b r sınıf oldukları gereceğ yasal s yasal ve deoloj k aygıtlar
aracılığıyla g zlenm ş olur. Yalıtlayıcı etk n n somut alandak görünümü “rekabet”
şekl nde bel r r. Bu rekabet hem bağımlı sınıﬂar arasında hem de egemen sınıﬂar
arasında sürüp g der. Üret m sürec ndek konumları d kkate alındığında gerçekte sınıf
olan, özgür ve eş t b reyler oluşturacak şek lde nşa ed len bu k ş ler kap tal st mülk yet
l şk ler n n kend ne özgü koşullarında p yasa l şk ler ç nde karşı karşıya gel rler
(1978: 133). Bu durum egemen ve bağımlı sınıﬂar açasından doğal b r süreç olarak
kavranır. İkt sad alandak tüm l şk ler n gerçekte sınıf mücadeles n n sonucu olduğu
gerçeğ n n g zlenmes ne yardımcı olur.
Kap tal st toplumsal oluşumda yalıtlayıcı etk n n k öneml şlev vardır. Devlet b r
taraftan üret m n destekley c ler n eş t ve özgür b reyler oluşturacak şek lde nşa
ederken; d ğer taraftan da bu yalıtılmışlığı ulusun rades n n b r tems lc s olacak
şek lde en üst düzeyde b rleşt r r. Farklı b r fadeyle, devlet egemen ve bağımlı sınıﬂarı
önce p yasa koşulları altında özgür ve eş t b reyler oluşturacak şekl nde dağıtılıp,
sonra da ulusun rades n oluşturacak şek lde yen den b rleşt r r. Böylece, devlet,
4. Sınıf Mücadeles ve Kap tal st S stem
Toplumsal sınıf kavramı tar hsel açıdan Karl Marx tarafından gel şt r lm ş b r
kavram değ ld r. Bu kavram ant k dönemde Yunanlılar tarafından b l n yordu ve çok
defa da kullanılıyordu. 18. yüzyıl Avrupa'sı toplumsal düşünces nde ve Fransız
Devr m sonrasında yazılanlarda yen den kullanılmaya başlandı. Mesela Sa nt S mon
sınıf kavramını modern dönemde lk kullanan toplum b l mc lerden b r tanes d r; hatta
Charles Four er, Robert Owen ve S smont de sınıf kavramını çok defa kullanmıştır
(Engels, 2012). Ancak, Marx'ın sınıf kavramına yükled ğ anlam kuşkusuz bu
düşünürlerden farklı b r yere sah p olduğundan özgün b r n tel ğe sah pt r. Marx'ın
Komün st Man festo'da (1994) proletaryanın k m olduğu sorusuna l şk n yaptığı
değerlend rmede: “… toplumun, geç m araçlarını herhang b r sermayeden elde ed len
kârdan değ l, tamamıyla ve yalnızca kend emeğ n n satışından sağlayan (…) sınıfıdır.”
şekl nde fade ed yordu.
Tar hsel açıdan b r sınıf olarak proletaryaya l şk n yapılan bu değerlend rmen n
öncek düşünürlerden farklı b r zem nde ele alındığı açıktır. Man festo'da yapılan bu
alıntının son cümles ne d kkat ed ld ğ nde, proleter sınıfı 19. yüzyılın çalışan sınıfı
olarak değerlend r lm şt r. Ancak, bu açıklamadan kap tal zm önces ndek farklı
toplumsal oluşumlarda sınıﬂar yoktu şekl nde b r sonuç çıkmamalıdır.
Komün st Man festo'da (1994) sanay proletaryasının, köle, serf ve manüfaktör
şç s yle mukayeseler n n yapılması, sadece sanay proletaryasının ne anlama
geld ğ n n açıklanmasının önem n n yanında Wallerste n'ın sınıf çatışmasını tahl l
ederken nasıl b r mantık yürüttüğünü ve kuramsal çözümlemeler n n bu mantık
üzer nde nasıl şek llend ğ n n anlaşılması açısından oldukça öneml d r. Wallerste n'a
göre Marx'ın sınıf kavramına katkısı üç yönlüdür. B r nc s , tar h sınıf çatışması
temel nde değerlend rmes ; k nc s , sosyal st devr m ç n şç sınıfının kend nde
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sınıftan kend ç n sınıf olmasının gerekt ğ ne şaret etmes ; üçüncüsü, kap tal st üret m
tarzının temel çatışmasının burjuvaz le proletarya arasında olduğu yan üret m
araçlarına sah p olanlar le bu araçlardan yoksun bırakılanlar arasında sürmes
(Wallerste n, 2000).
Lukãcs'a göre, kap tal zm n genelleşmes yle b rl kte dünya tar h nde lk kez,
toplumsal dünyayı bütünü ç nde kend amaçlı faal yet n n nesnes hal ne get reb lecek
özne ortaya çıkmıştır. Bunu mümkün kılan, nesnel dünyanın yapısal eğ l mler d r. Meta
üret m hem nesnel hem öznel yönler b r şeyleşmeye yol açar. (Lukãcs, 1971: 84). Bu
nesnel sürece şeyleşmen n öznel boyutu tekabül eder (Savran, 1993: 201). İnsan
faal yetler kend s ne yabancılaşır, nsan l şk ler p yasa koşullarının bel rled ğ
metalar arasındak l şk lere dönüşür. Ürünün organ k b rl ğ n n ortadan kalkmasıyla
b rl kte nsan düşünces de parçalanır. Burjuva b l mler nde bütünsel bakışın yer n
d s pl nler arasında parçalanmışlığa bırakıp, ht saslaşmanın öne çıkmış olması bunun
açık b r gösterges d r. Şeyleşme, sadece meta dolaşım alanıyla sınırlı değ ld r, hukuk ve
devlet düzen nde de kend n göster r (Savran, 1993: 202). Burjuva düşünces n n hâk m
olduğu toplumsal l şk ler kap tal zmde hüküm süren bu genel şeyleşme sonucunda
özne le nesne arasında der n b r uçurum oluşturur.
Lukãcs, bu noktada, Tar h ve Sınıf B l nc (2014) adlı çalışmasında Hegel' n soyut
olarak kurduğu “özne-nesne”, “teor -prat k” b rl ğ nden hareketle bu b rl ğ somut
alana taşımaya çalışır. Hegel, özne le nesney özdeş kılarak onu anlaşılır kılar; ancak bu
özdeşl k, ontoloj k varlığa uygun düşmez. Z ra, O'nun kurduğu bu özdeşl k rasyonel
temelde kavranab l r. O'nun düşünces nde fade bulan özne dünya aklına denk
düşmekted r. Yapılan bu felseﬁ açıklamalar Lukãcs tarafından değerlend r ld ğ nde
ortaya çıkan temel sorun Hegel deal zm n n üstes nden gelmek şekl nde bel rmekted r.
Lukãcs, Hegel d yalekt ğ n soyut alandan somut alana taşıyarak tar h n somut
sorunlarının çözümünde yöntemb l msel açıdan şlevsel hale get rmeye çalışır. Üret m
sürec ndek yer t bar yle şç sınıfının nesnel konumu, Hegel d yalekt ğ n n b r
yöntem olarak tar h n somut sorunlarının çözümüne zem n hazırlar.
Kap tal st üret m s stem ç nde şç sınıfı kend gücünü satarak n cel b r ussallık
döngüsünün parçası olmuştur. Bu koşullar altında kend n nesne olarak algılar. Z ra
kend s de b r meta durumundadır. İşç sınıfının kend n b r nesne olarak algılaması
dolaysız varoluşunu göster r; bu da gerçek varlığının olgusal düzeyde b r görünüm
kazanmasıdır. Her şeye rağmen bu durum şç sınıfını nesne olarak var oluştan, yan
dolayımsız var oluşundan kurtulmasının da madd zem n n oluşturur. İşç sınıfının
yaşamını dame ett rmes ç n emeğ n satmak zorunda olması öznell ğ le nesnell ğ
arasındak ayrımı anlamasına olanak sağlar. Şöyle k ; Marks st kt sat teor s nde
metanın k l n tel ğ vardır: “Kullanım değer ” ve “değ ş m değer ”. Emeğ n satmak
zorunda olan şç n n kend s de meta olduğundan kend n tel özell kler n n, k bunu
kullanım değer şekl nde tanımlıyoruz, b l nc ne varır. İşç sınıfının b l nçlenme
düzey nde ulaştığı bu ler aşama onun dolayımsız varlığını, yan kend n b r meta
olarak algılamasına neden olan sürec anlamasının lk evres n oluşturmaktadır. İşç
sınıfının üret m sürec ndek bu nesnel konumu total b r bakış açısına sah p olmasına
mkân sağlar. Daha yalın b r fadeyle, temel nde emek-sermaye çatışkısının (antonomy)
neden olduğu şeyleşmen n (re ﬁcat on) b r sonucu olarak b l nç parçalanmasını
burjuvaz ç nde bulunduğu nesnel koşullar t bar yle kavrayamaz. İşç sınıfı ç nde
bulunduğu nesnel koşullar t bar yle özne-nesne, teor -prat k b rl ğ n oluşturup,
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bütünsel b r bakış açısıyla toplumu dönüştürecek devr mc b r b l nc gel şt reb l r
(Savran, 2013).
Lukãcs'ın gel şt rd ğ kuramsal çözümlemeler nde yer alan total bakış açısı ve
toplumu dönüştürecek devr mc b l nç fadeler sınıf b l nc le bağlantılıdır. Lukâcs'a
göre sınıf b l nc b r sınıfı oluşturan b reyler n b l nçler n n toplamı değ l, sınıfın
üret mdek yer ne uygun olarak ona atfed lm ş ( mputed) b l nçt r (Savran, 1993: 204).
İşç sınıfının üret m sürec ndek konumu gerçekl ğ total/bütünsel olarak kavramasına
olanak sağlar. İşç sınıfı ç nde bulunduğu bell b r andak “ps koloj k b l nç” düzey le
gerçekl ğ fade eden “bütünsell ğ ” kavrayamasa da üret m sürec ndek nesnel
konumuna uygun olarak atfed lm ş ( mputed) b l nç onu, sınırlarını p yasa l şk ler n n
bel rled ğ burjuva dünya görüşünün b r uzantısı olarak ortaya çıkan meta
mübadeles n n b r parçası olmaktan kurtarır. Farklı b r fadeyle, atfed lm ş b l nç
düzey şç sınıfının kap tal st üret m s tem n aşmasına mkân sağlar. Z ra, şç sınıfının
kap tal st üret m l şk ler n aşma potans yel ne sah p olması üret m sürec ndek nesnel
konumuyla bağlantılı b r durumdur. Lukãcs'ın şç sınıfının sınıﬂı toplumu
dönüştürmes ne olanak sağlayacak atfed lm ş b l nç düzey ne verd ğ önem bu noktada
anlam kazanır. Dolayısıyla, atfed lm ş b l nç aynı zamanda “sınıf çıkarına” denk düşer.
Lukãcs'ın düşünces nde fade bulan “sınıf çıkarı” esas olarak kap tal st s stem n
ortadan kaldırılması anlamına gel yorsa, bu durum “devr mc eylem n” başarısıyla
mümkün olacaktır. “Sınıf çıkarı” ve “devr mc eylem” doğrudan “sınıf b l nc yle”
bağlantılı kavramlar olduğundan Lukãcs, ps koloj k b l nç le atfed lm ş b l nç
arasındak mesafen n kapatılmasının sosyal st mücadelen n başarısı noktasında temel
sorunu olduğunu düşünür. O'na göre, atfed lm ş b l nç sınıf çıkarına uygun olarak,
ps koloj k b l nc n yanlış b l nç uğraklarının ortadan kaldırılmasında yardımcı olur.
Sınıf çıkarı temel nde devr mc eylem n harekete geç r lmes ç n atfed lm ş b l nc n
ps koloj k b l nçte gerçekleşmes ve esas olarak bu k b l nc n özdeş hale gelmes d r.
Atfed lm ş b l nç, ps koloj k b l nçte b r gerçekl k olarak ortaya çıktığında, tar hsel
maddec l k (proletaryanın sınıf b l nc ) gerçekleşm ş olacaktır -k zaten bu da devr m n
gerçekleşt ğ anlamına gel r (Savran 1993: 204). Böylece, Lukãcs, (1998), devr mc
“praks s” n gerçekleşmes nde part n n önem ne yaptığı vurgu ölçüsünce Len n' n
devr mc düşünces ne yaklaşır.
Len n' n devr mc praks s düşünces nde şç sınıfının devr mc mücadeleye
yükselmes ç n “kend nde sınıf” aşamasından “kend ç n sınıf 1“ aşamasına
yükselmes gerek r (Lukãcs, 1998). “Kend nde sınıf” durumu, kap tal st üret m sürec
ç nde üret m araçlarından dışlanmış b r konumda bulunan şç sınıfı refah sev yes n
yükseltmek ç n b r d z mücadele ç nde bulunur. Bu mücadele send kal faal yet altında
ortaya çıkacağı g b kend l ğ nden b r tepk şekl nde de gerçekleşeb l r. Hatta şç
sınıfının bu tür faal yetler b r d z ekonom k kazanımlara da yol açab l r. Ancak, İşç
sınıfının kend nde sınıf durumuna uygun olarak gel şen bu faal yetler ster yasal
1Sınıfın somut varlığı, yan üret m sürec ndek yer ve üret m araçları karşısındak konumu “kend nde
sınıf” durumuna denk düşerken; kend sınıf b l nc ne, yan b r sınıf olarak sömürüldüğünü ve
özgürleşmes n n ancak kap tal st üret m b ç m n n ortadan kalkmasıyla mümkün olab leceğ yönündek
b l nç düzey ne ulaşması “kend ç n sınıf” durumuna denk düşer.
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zem nde bel ren örgütlü eylemler olsun, ster kend l ğ nden eylemler şekl nde
gerçekleşs n h çb r zaman toplumu dönüşüme uğratacak b r devr mc durum yaratmaz.
İşç sınıfının mücadeles ne bağlı olarak elde ett ğ b r d z kazanımları kap tal st s stem
aşmaya dönük talepler şek lde ortaya çıkmaz. Z ra, ver l l şk ler ç nde ortaya çıkan bu
talepler hâk m söylemler aracılığıyla d le get r l r ve mevcut s stem ç nde b r çözüme
kavuşur. Kend nde sınıf aşaması kap tal st s stem dönüşüme uğratacak b r
sorgulamayı başlatacak daha ler b r b l nç düzey ne denk düşmez. İşç sınıfının
mevcut s stem ç nde sömürülen b r sınıf olarak özgürleşmes , yan kurtuluşunun ancak
kap tal st s stem n sonlandırılmasıyla mümkün olacağının b l nc ne varması kend ç n
sınıf aşamasına ulaşmasıyla mümkün olur. Bu da devr mc b r part le gerçekleş r.
Len n' n düşünces nde “devr mc praks s” n özü budur (Lukãcs, 1998).
Kap tal st s stem ortadan kaldıracak evrensel b r sınıf olarak şç sınıfına yüklenen
devr mc rol, çeş tl Marks st ekoller ç nde de tartışmaya neden olmuştur. Örneğ n, R.
M l band ve N. Poulantzas (1990) arasında geçen tartışmalar bu türdend r. M l band
sınıf kavramını ncelerken yönet c sınıf üzer nde durur. M l band'ın yaptığı kuramsal
çözümlemelere göre, günümüzde özel mülk yet ve denet m zm n bölüşümü, ekonom k
kt darın g r ş mc lerden yönet c lere aktarılması üzer nde yoğunlaşır. Bu sorunu
M l band şöyle fade ed yor: “Çağımızda özel mülk yet ve denet m z n bölüşümü,
ekonom k kt darın g r ş mc lerden yönet c lere aktarılmasına yol açmıştır.
Yönet c ler n dar anlamada mülk sah b olarak h çb r çıkarları yoktur ve bu nedenle
kend amaçları olarak kar peş nde koşmazlar” (1990). M l band, kap tal zm n ulaştığı
aşama t bar yle yönet c sınıfı (beyaz yakalılar şekl nde tanımlanacaktır) şç sınıfının
dışında ayrı b r sınıf olarak konumlandırmakta; şç sınıfının devr mc rolünü
önems zleşt rmekte ve etk nl k alanını daraltmaktadır. Başka b r değ şle yönet c
sınıfın davranış güdüler kar değ l büyüme ya da gel şmed r. Bu açıklama ne kadar
masum görünse de sınıfa l şk n Marks st düşünce ç nde kuramsal açıdan sorun
yaratmaktadır. Poulantzas bunun farkındadır; bu nedenle yaptığı açıklamada, yönet c
sınıfın ayrı b r sosyal sınıf olamayacağını, bunun, şç sınıfının b r parçası olduğunu
noktasında ısrar eder. Kap tal st s steme yönel k sınıf temell , b r d ğer eleşt r
Wallerste n tarafından d le get r lm şt r.
Wallerste n b l m modernl ğ n b r nc derecedek entelektüel fades olarak tanımlar
(2000a: 139-141). Ne var k , b l m öncek dönemlerde de az ya da çok olmakla b rl kte
modern dünya s stem nde zamanla felsefe le arasında b r mesafe oluşmuş ve
b rb rler nden kopmuşlardır. Wallerste n, bu durumu tar hsel kökleşmes kap tal zm n
gel şmes ne koşut olarak b l m ve teknoloj n n gel şmes ne bağlar. Böylece, doğa
b l mler şlevsel açıdan önem kazandığı ölçüde felsefeden ayrılır. Doğa b l mler önem
kazandığı ölçüde toplum b l mler n n üstünde yer almaya başlar.
Wallerste n'a göre, dünya s stem anal z esas olarak dünya ölçeğ nde b r s stem
anal z yapmayı amaçlar. Dünya s stem anal z öncek s stem anal zler nden farklı
olarak dünyanın dönüşmes ne katkıda bulunmak ve madd dünyanın keşfed lmes n
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engelleyen tüm engeller n ortadan kaldırılmasıdır (2000b: 148). Dünya s stem
anal z ne göre toplumsal çözümlemeler n anlamlı b r m tar hsel s stemd r. S stemler
tar hsel kılan unsur se meydana geld kler andan t baren sona erecek olmasının
b l nmes d r (2000b: 139). Dünya s stem anal z Aydınlanma Devr m 'n n b r olarak
lerley c (progress ve) bakışı yadsımamakla b rl kte onu bazı noktalarda eleşt r r
(2000b: 146-7). Her tar hsel s stem süreç ç nde b r d z çel şk lerle karşı karşıya kalır.
Bunlar, uzun ve kısa vadel çel şk ler temel nde şek llenen çel şk lerd r. Bu çel şk ler
karmaşık b r şek lde eklemlen p, bell b r yoğunluk düzey ne ulaştığında tar hsel s stem
kr ze g rer (Wallerste n, 1998: 143-.6). S stem kr z ne bağlı olarak yapısal geç şler
başlar, esk s stem b r anda ortadan kalkamayacağı ç n b r süre daha varlığını sürdürür.
Z ra bu yapısal bunalımı tet kleyen ve ş ddetlend ren şey n b zat h kend s d r.
Wallerste n'a göre, mevcut b r düzen n çökmes n n neden alt sınıﬂarın ç nde
bulundukları kötü yaşam koşullarına bağlı olarak syan etm ş olmaları eğ l, düzen n
koruyucularının steks zl ğ d r (1998: 70). Düzen n çökmes ne bağlı olarak hâk m
deoloj de çöker. Wallerste n, gel şt rd ğ bu kurumsal çözümlemeler ne bağlı olarak
ç nde bulunduğumuz koşulları dünya s stem n n b r geç ş dönem yansıttığını savunur.
Wallerste n, üç temel tar hsel s stemden bahseder: M n s stemler, dünya
mparatorlukları, dünya ekonom ler (1998: 71). Son k s küresel ölçekte b r etk nl ğe
sah p olduklarından dünya s stem başlığı altında yer alırlar. M n s stemler, tek kültürlü
ve s yasal sürec n görüldüğü küçük ölçekl ş bölümüdür. Dünya mparatorlukları,
gen ş s yasal yapılardır ve hâk m oldukları sınırları ç nde farklı çok sayıda kültürü
barındırırlar (1998: 295-6). Dünya ekonom ler se, ortak üret m yapılarının farklı
s yasal yapıları barındırdığı tar hsel s stemlerd r. Ortak özell k, pazardak b rçok
tekel n beklent ler ne cevap verecek b r şek lde “artı değer n” eş ts z b r dağılımıdır.
Artı değer n üret m ne ve dağılımına mkân sağlamak kap tal st b r mantıktır (2000b:
139-40).
Wallerste n'a göre kap tal zm 'artı değer ' yaratımının en üste çıkarılmasının,
kend yle ödüllend r ld ğ tek üret m tarzıdır. Her tar hsel s stemde b r kısım üret m
kullanım ç n, b r kısım üret m se mübadele ç nd r; yalnızca kap tal zmde, tüm
üret c lerle b r nc l olarak ürett kler mübadele değer ç n ödüllend r l r ve buna
aldırmadıkları ölçüde cezalandırılır. Burada “ödüllend rme” ve “cezalandırmadan”
kasted len Pazar aracılığıyla yapılandırılıyor olmasıdır (Wallerste n, 2000b: 147-150).
Bu b r yapıdır ama b r kurum değ ld r. Kap tal zm önces nde yer alan d ğer tar hsel
s stemlerde üret m, yatırım ve dağıtım p yasa dışı yollarla yürümekted r. Farklı b r
fadeyle üret m gerçekleşt ren yapı henüz b r meta ekonom s n yaratmamıştır
(Wallerste n, 2000c: 13-15).
Wallerste n (2000c) kap tal st s steme şu soruyu yönelt yor: Kãr nasıl gerçekleş yor?
Asıl üret c ler n emeğ n n yaratıldığı artı değere el koymaları ç n, tek tek ş rketlere
büyük ölçekl ş rketler de dâh l yasal h mayeler sağlayarak gerçekleş yor. Eğer bu artı
değer n tümü ya da büyük b r çoğunluğu ş rketlere sah p olanlar ya da kontrol edenler
tarafından tüket lseyd bu kap tal zm olmazdı, aşağı yukarı kap tal zm önces nde olan
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buydu. Wallerste n, kend ler n n yaratmadığı artı değer n b r bölümünü alan ve bunun
b r bölümünü de sermaye b r k m yapmak ç n kullananları burjuvaz olarak
n telemekted r. O'nun yaptığı bu tanıma d kkat ed lecek olursa; burjuvaz y tanımlayan
bel rl ve hattã yasal mülk sah b statüsü değ ld r; burjuvaz n n ster b rey olarak ster
ortaklığın b rer üyes olarak, yaratmadığı artığın b r kısmına el koyarak ve d ğer b r
kısmını da üret me katma gerçeğ d r.
Wallerste n'ın yapmış olduğu açıklamada lg lend ren temel husus böyle b r yapıyı
mümkün kılan “örgütsel düzenlemen n” ne olduğudur. O'nun bu soruya cevabı:
“Klas k teşebbüs sah b b r model n bunlardan b r olduğudur. Bell anlarda bell
devletlerde hang örgütsel düzenlemen n hâk m olacağını bel rleyen, b r yandan b r
bütün olarak dünya ekonom s n n gel şme durumu d ğer yandan se, dünya
ekonom s nde sınıf mücadeles n n aldığı b ç md r. Bundan ötürü burjuvaz durağan b r
sınıf değ ld r. Aralıksız yen den yaratılma ve bundan dolayı b ç m ve b leş m olarak
sürekl değ şme sürec ç nde olan b r sınıfın adlandırılışıdır”.
Wallerste n burjuvaz ye l şk n b r açıklama get rd kten sonra, b r b rey nasıl
burjuvaz olur, nasıl burjuvaz kalır ve nasıl burjuvaz olmaktan çıkar? sorularına
verd ğ yanıt, burjuvaz n n pazarda göstertt ğ başarı onun burjuva olarak kalmasını
bel rleyen temel n tel k olduğu şekl nded r. B r sınıf olarak Burjuvaz bu konumunu
nasıl elde eder sorusuna ver len genel yanıtlar şu şek lded r: (a) Harat o Alger model :
daha fazla çaba göstererek şç sınıfından farklılaşmasıdır; (b) Ol ver Tw st model :
yetenek sayes nde seç lme; (c) Horace Mann model : potans yel n resm eğ t mdek
başarı yoluyla spatı Wallerste n bu açıklamaları reddetmemekle b rl kte burjuvaz n n,
veraset yoluyla olduğu yönünde daha çok duracaktır (2000c).
Wallerste n'a göre, burjuvaz n n her zaman üç parçası vardır: yen zeng nler, esk
başarılarının üstüne yatanlar ve esk başarılarının üstüne pazarda yen başarı gösterten
burjuva çocukları. Bu gruplar arası l şk ler söz konusu olduğunda her zaman
üçüncüler n sayısı fazladır; hattã d ğer k s n n toplamından da fazladır. B r nc ve
İk nc ler n sayısının artması, ﬂasların artmasıyla gerçekleş r. İﬂasların yoğunlaştığı bu
dönemler kt sad daralma anlarıdır. İkt sad daralma anlarında, burjuva ç nde bazı
s yas çatışmanın arttığı anlar görülür. Term noloj k olarak bu çatışmalar “ ler
unsurlar” le “ger c unsurlar” arasındak çatışma olarak adlandırılır. S yasal
mücadeleler n çözümlenmes n tartışmalı hale get ren burjuvaz n n en büyük
parçasının (üçüncüsünün) hem sınıf hem statü bakımından ayrıcalık dd a etmes
olgusudur. Farklı b r fadeyle, hang s üstün gel rse gels n (burjuvaz n n bu üç grup
arasından) b rey ve alt grup olarak yen lmezler. Bundan dolayı uzlaşma arayışı
hal nded rler ve eğer d ğer alt grupların ht rasları yüzünden bu uzlaşmayı
sağlayamazlarsa, uygun zamana kadar fırsat kollarlar.
Wallerste n yukarıda zah ett ğ açıklamalarında, toplumsal değ ş mler ler c olarak
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görmemes n n neden n , bunu proletaryanın evr len karakter n n b r sonucu
olmamasındandır. Eğer burjuvaz y , kend ler n n yaratmadığı artı değer alanlar ve
bunu sermaye b r k m nde kullananlar olarak tanımladıysak bunun sonucu olarak da
proletaryayı da, üretm ş olduğu artı değer n b r kısmını başkalarına bırakanlar olarak
tanımlamaktadır. Dolayısıyla, O'na göre, burjuvaz ve proletarya arasındak karşıtlık
“kap tal zmde yapısaldır”.
Kap tal zmde temel çel şk ler n olduğunu b l yoruz. Bunlar: kısa vadede kãrlı olanın
uzun vadede kãrlı olmamasıdır. Kap tal st s stem n b r bütün olarak yayılab lmes bu
kãr oranını korumak ç n gerekl d r. Yeters z talep karşısında s stem c dd olarak zora
g rer. Bunu aşmanın yollarından b r üret c süreçler n ücrets z emekten ücretl emek
süreçler ne toplumsal dönüşümdür. Böylece, üret len değer n ücretl de kalan kısmının
artırılmasına ve dolayısıyla dünya taleb n n artmasıyla sonuçlanacaktır. Wallerste n'a
göre, proleterleşme dünya çapında artacaktır. Proleterleşmen n artması, resm yasal
hakların gel şmes ve proleter b l nc n gel şmes ne neden olacaktır.
Wallerste n, (2000e) 20. yüzyılın meslek sah b gruplarının yaşamlarının seyr ndek
bu n tel ksel değ şmeden bahsetmekted r. Bu meslek sah pler n n aslında proleter
olmalarına rağmen kap tal zm n kãr etme ve sermayen n gen şlemes , dolayısıyla da
yapılan sürekl üret m n alıcı bulması zorunluluğundan, proletaryanın b r kısmının
yaratmış olduğu artı değer n d ğer b r kısmına aktarılarak (meslek sah b proletarya) b r
bütün olan proletaryayı ç nden nasıl böldüğünü, kend sınıfına nasıl yabancılaştırdığı
ve artık kend s n (gerçekte olmamasına rağmen) b l nç olarak burjuva h ssetmes n n
nedenler n gözler önüne sermekted r.
5. Eş ts z Gel şme
Ş md proleter ve burjuva kategor ler ne l şk n yapılan açıklamada ulusal sorunla
merkez ve çevre le ne lg s n n olduğunu anlamak ç n kap tal zmde devlet n rolünün
ne olduğunun bel rlenmes gerek yor. Kap tal st dünya ekonom s nde devlet n rolü,
pazardak bazılarının avantajlarını d ğerler ne karşı artırmaktır. Farklı b r fadeyle
pazarın serbestl ğ n azaltmaktır. Bu durumda kãrlı olanlar bunu destekleyecek,
bundan zararı olanlar se karşı olacaktır (Wallerste n, 2000c).
Unutulmamalıdır k , avantajları artırmanın b rçok yolu vardır. B r nc s , devlet
gel rler n b rden alıp d ğerler ne vermekt r; İk nc s , devlet, meta ya da emek
dolaşımını sınırlayacaktır; Üçüncüsü, devlet, k ş ler n devlet n aldığı kararları
değ şt rmeye yönel k g r ş mler n kısıtlayab l r; Dördüncüsü, devlet sınır ötes etk de
de bulunab l r. Özell kle merkez devletler, tar hsel olarak, paranın ve malların
üretmekten daha özgür b r b ç mde dünya ölçeğ nde bazı düzenlemeler yapmıştır.
Böylece merkez devletler n leh ne şleyen mekan zmaların yanında eş ts z
müdahalen n avantajlarından yaralanmaktadırlar. Wallerste n'ın “eş ts z
müdahaleden” kastett ğ merkez devletler n uluslararası düzeyde çevre devletler n
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emekç ler n n artı değer ne el koymasıdır (2000e).
Wallerste n'a göre, “artı değer” aktarım z nc r ulusal sınırları sık sık aşar ve bu
gerçekleşt ğ nde, burjuvalar arasındak paylaşımı merkez devletlerdek burjuvalar
leh ne çev rmek üzere devreye devlet şletmeler g rer. İşte bu eş ts z müdahaled r.
O'nun uluslararası düzeyde merkez devletler ne artı değer aktarımını açıklaması,
proletaryayı uluslararası düzeyde de nasıl parçalandığının göster lmes açısından son
derece öğret c d r. Z ra, çevre devletler nden merkez devletler ne aktırılan artı
değerden merkez devletler n burjuvaz s kadar proletaryası da pay almaktadır. Bu
nedenden dolayı merkez devletler n proletaryası, çevre ülkeler n n proletaryasının bu
durumdan ş kâyetç olmak b r yana memnundur.
Wallerste n'ın değerlend rmeler d kkate alındığında, kap tal st s stem n
uluslararası alanda ulaştığı bu karmaşık l şk ler yumağı hem ulusal ölçekte hem
uluslararası alanda sınıf l şk ler ne farklı b r boyut kazandırmıştır. Uluslararası
kap tal st üret m sürec o kadar karmaşık bağlantılara bürünmüştür k , çel şk ler belk
de h ç olmadığı kadar ç çed r. Merkez ülkelerdek proletaryanın hayat standartlarında
görel artış onların yaşam tarzlarında kend ler n burjuva olarak h ssetmeler ne, onlar
g b yaşamalarına yol açmaktadır. Bu kısm burjuvalar (özünde proleterd r) çevre
ülkes n n proletaryasının artı değer nden pay almaktadır. Bu s stem n toplumsal
sonuçlarından b r , farklı devletlerde, eş t olmayan b r burjuva ve proletarya
oluşmasıdır. Merkez devletler ulusal olarak, çevre devletlerden daha yüksek b r
burjuva yüzdes ne sah pt r.
Sonuç olarak şunu söyleyeb l r z kap tal zm, proletaryanın artı değer ne burjuvaz
tarafından her ne pahasına olursa olsun el koyduğu b r s stem n adıdır. Bu proleter
başka ülkelerde daha fazla bulunduğu zaman, el koyma sürec n bel rleyen
mekan zmalardan b r , devlet sınırlarında oluşan kontrolün yönlend r lmes d r.
Wallerste n, bu durumu merkez, çevre ve yarı çevre kavramlarından özetlenen eş ts z
gel şme şekl ne yol açar. Bu durumun anlaşılması uluslararası kap tal st s stem n ç nde
sınıﬂar arası l şk ler n anlaşılması açısından yararlı olacağı kanısındadır.
6. Halkçılık, M ll yetç l k ve Etn kç l k
Tar hsel olarak “halk” ter m n n sınırlı ölçüde kullanıldığı söyleneb l r. Yaygın b r
şek lde kullanılan bu üç ter m n (ırk, ulus ve etn k) konumuz açısından öneml kılan
yanı modern dünyada halk kavramının çeş tl görünümler n tanımlayacak şek lde
kullanılmış olmasıdır. Bu kavramlar ç nde öne çıkanı “etn k” kavramıdır ve bugün
“azınlık” ter m n n yer n almış durumdadır (Bal bar ve Wallerste n, 2000).
B r ırkın, görünür ﬁz ksel b ç me sah p olan b r genet k kategor olduğu varsayılır.
Irkların ayırt ed c özell kler ne l şk n b rçok yerde tartışma söz konusu olmuştur.
Ulus'un, b r devlet n yerl ya da muhtemel sınırlarına her nasılsa bağlı olan toplumsal-
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s yasal b rer kategor olduğu varsayılır. B z burada lg lend ren b r geçm ş, b r k ml k
neden sten r ya da buna neden ht yaç duyulur? Wallerte n'e göre geçm şl k nsanları
bugün, aks takd rde davranmayacakları şek lde davranmaya kna eden b r k pt r.
Geçm şl k b reyler n b rb r ne karşı kullandıkları b r araçtır. Geçm şl k aynı zamanda
k ş ler n toplumsallaşmaları, grup dayanışmasının korunması toplumsal meşrut yet n
oluşturulması ya da ona meydan okunması ç n merkez b r öğed r. Bu nedenden ötürü
Wallerte n geçm şl ğ , törel b r görüngü olmakla değ şken b r kavram olarak ele alır.
Wallerste n'a göre, (Bal bar ve Wallerste n, 2000) bu üç k psel ter m n (Irk, Ulus ve
Etn k) her b r kap tal st dünya ekonom s n n temel yapısal özell kler nden b r n n
etrafında dönmekted r. Irk kavramı dünya ekonom s ndek eksensel ş bölümüyle,
merkez çevre zıtlığıyla lg l d r. Ulus kavramı bu tar hsel s stem n s yasal üst yapısıyla,
d ğer b r fadeyle devletlerarası s stem b ç mlend ren ve ondan türeyen egemen
devletlerle lg l d r. Etn k grup kategor s , sermaye b r k m nde ücrets z emeğ n büyük
payının korunmasını sağlayan hane yapılarının yaratılmasıyla lg l d r. Bu üç ter mden
h çb r sınıf ter m yle lg l değ ld r. İşte bu yüzden sınıf ve haklılık kavramları
d klemes ne tanımlanmıştır. Bu durum daha sonra açıklanacağı g b tar hsel s stem n
çel şk ler nden b r olarak ortaya çıkacaktır. Yapılması gereken, bu çel şk y üreten
kap tal zm n yapısını kavramak ve neden bu çel şk ler n (ırk, ulus ve etn k) sınıf
mücadeles n n önüne geçt ğ n kavramak olmalıdır.
Wallerste n'a göre, kap tal st dünya s stem n n kurumsal yapıları olan devletler,
merkez-çevre” ve “yarı-çevre olmak üzere üçlü b r h yerarş k yapı şek lde fade ed l r.
Devletlerarasındak bu h yerarş k ayrımı oluşturan temel ölçüt Batılı ve Batılı olmayan
devlet mekan zmaları arasındak güç farklılığıdır. Bu güç farklılığı çevre ülkelerden
sağlanan hammadde ve ucuz malların yüksek kararlarla gel r elde eden merkez
ülkeler n kurduğu hegemonya temel nde kavranab l r. Dolayısıyla, “artı değer”e el
konulması sadece şç n n emeğ ne burjuvaz tarafından el konulması şekl nde değ l,
aynı zamanda çevreden de merkez ülkelere aktarılmasıdır (2000b:86). Yarı çevre se,
merkez le çevre arasında yer alan ara mal üret c durumunda ülkelerd r.
Wallerste n'a göre, dünya ekonom s ndek eksensel ş bölümü (merkez-çevre
zıtlığı), mekânsal ş bölümüne yol açar. O'na göre, bu ş bölümü b r merkez-çevre
zıtlığını meydana get r r. B raz daha somut b r b ç mde fade edersek merkez ve çevre,
farklılaşmış üret m mal yetler yapılarıyla lg l olan bağıntısal kavramlardır. Bu
mantıksal üret m süreçler mekânsal olarak uzak alanlara yerleşmes bağıntının
kaçınılmaz ve değ şmez b r özell ğ değ ld r. Çevresel süreçler hammadde üret m yle
l şk l olduğu ölçüde, çevresel ürün yet şt rme koşulları ya da yataklar bu sürec n yer
değ şt rmes n kısıtlamaktadır. İk nc olarak, b r d z merkez çevre l şk s n n
kavranmasında s yasal unsurlar rol oynadığı sürece, ürünler n s yasal sınırları b r meta
z nc r hal ne geçmeler olgusu, gerekl s yasal süreçler kolaylaştırmaktadır.
Üçüncüsü, merkez süreçler n çevresel süreçler n oluşturduğu devletlerden farklı
devletlerde yoğunlaşması, her b r nde b rb r nden ayrı s yasal çyapılar yaratma
eğ l m taşır (Bal bar ve Wallerste n, 2000).
Wallerste n'a göre, modern kap tal st devlet tar hsel olarak nsanların sorunlarını
çözmen n b r aracı olarak gel şm ş olduğu (2000c:13) kabul ed l r. Ne var k , devlet n
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şlev ne yönel k bu ön kabulün, kap tal st ekonom k s stem ç nde bağımlı sınıﬂar
yönünde kullanılacağını varsaymak y n yetl b r çabanın ötes ne geçmez. Kap tal st
dünya ekonom k s stem nde devlet hâk m sınıf adına kap tal st mülk yet haklarını
muhafaza ederek şlev n yer ne get r r . Aks durumunda sermaye b r k m
gerçekleşemez. Devlet bunu dağlamak ç n yasal zor aygıtlarının yanı sıra hukuk
s stem n de tüm yönler yle kullanır. Devlet aynı zamanda yasal düzenlemeler ve alt
yapı çalışmalarıyla sermaye b r k m n n sağlanması ç n burjuvaz n n önündek tüm
engeller kaldırmaya çalışır (Wallerste n, 1997).
Kap tal st Devlet lk başta dış tehl kelere karşı kend n korumak, çer de kend n
güçlü kılmak ç n ulusal duyguyu güçlend rmekted r. Bu durum aynı zamanda b r
soyutlama olarak da değerlend reb l r z. Z ra burada ulusal duyguları yüceltmeye
yönel k g r ş m yen d renme odakları yaratmakta böylece dar yönet m altındak d ğer
alt gruplar tarafından doğrulanmaktadır. Bu karşılıklı olarak m ll yetç l ğ gel şt r yor.
Bu durum şç sınıfını ç nden bölmekle sınıf mücadeles n aşağıya doğru tmekted r
(Bal bar ve Wallerste n, 2000). Mesela günümüzden örnekler ver rsek, Kürt ve Türk
emekç ler arasında olması gereken sınıf tt fakı etn k farklılıklardan dolayı
bölünmekte ve k halkın ez lenler n b rb r ne düşürülmekted r. Bu durum Türk ye
somutunda değerlend r ld ğ nde, bağımlı sınıﬂarın egemen sınıﬂara karşı yürüttüğü
kt dar mücadeles n n b r bütün olarak yürütülmes n n koşullarını ortadan kaldırmakta,
sınıf mücadeles n k nc plana terek önems zleşt rmekted r.
7. Akılcılaştırma
Wallerste n dünya şç ler n n etk nleşt r lmes , dünya ekonom s açısından önem
taşıyan bell başlı üç sonuç doğmuştur. Bunlardan b r nc s , şç ler n yen den
üret lmes n olanaklı kılmıştır. Değ şen kt sad koşulların baskısı altında şç
dağılımında değ şt rmek ç n gerekl olan tek şey b r takım n s yat f sah b b reyler n
ve uğraşsal yerleşmede başı çekmes nden ve bunun ç n ödüllend r lmes nden barett r;
bu durum, etn k grubun d ğer mensupları üstünde, dünya ekonom s ç nde yer
değ şt rmek konusunda derhal b r doğal 'çek ş gücü' uygulanmaktadır. İk nc olarak,
şç ler kend ç nde eğ t m mekan zması sayes nde etn k olarak tanımlı hanelere
çerçeves nde gerçekleşt rmes n sağlamıştır. Üçüncüsü ve belk de en öneml s ,
etk nleşt r lmen n uğraşsal kt sad rollerdek kademeleşmey katılaştırarak ( şte
ırkçılıkta bu aşamada devreye g recekt r) genel gel r dağılımı ç n geleneğ n
meşrulaştırılmasıyla örtülmüş kolay b r kodlama sağlanmıştır.
Wallerste n, (Bal bar ve Wallerse n, 2000) en nce ayrıntılarına kadar gel şt r lm ş
tar hsel kap tal zm en öneml dayanaklarından b r n , kuramsal ırkçılığı oluşturan bu
üçüncü sonuçtur. Ancak, tar hsel kap tal zmdek ırkçılığın yabancılarla lg s yoktur.
Tam ters ne ırkçılık aynı kt sad yapı çer s ndek çeş tl şç kes mler n n b rb r yle
l şk kurmasını kısıtlamanın b ç m d r. Irkçılık şç ler n h yerarş leşt r lmes ne ve
n hayet dağıtımı bakımından aralarındak yüksek eş ts zl ğe deoloj k gerekçe
olmuştur. Wallerste n'ın bu tahl l n güncel örneklerle değerlend r rsek, Almanya'da
hukuk olarak Alman vatandaşı olan ama gerçekte Alman olmayan (Türk, Kürt veya
Arap) şç ler n Alman vatandaşlarına oranla daha az ücret almalarının ger s ndek
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deoloj k meşruluk aracı ırkçılık düşünces nde saklıdır. Böylece aralarında oluşacak
sınıf tt fakı bölünmekte, parçalanmaktadır.
Wallerste n' n yaptığı bu kuramsal çözümlemeler güncel s yas olayların
anlaşılmasında da büyük katkı sağlayab l r. Etn k grubun ekonom ç nde tıpkı d ğer
etn k gruplarla b rl kte toplumsallaşması kend farklılığını (d n d l ve kültür) o
toplumsallaşma sürec nde yen den üretmes kend kend ne sürekl baskı yapan b r
deoloj hal n alır, d ğer gruplarla olan bağı kes l r. Bu durum mevcut düzene karşı
mücadele yöntemler n zaafa uğratmaktadır. Ne var k , toplumun gönenç sev yeler
açısından alt katmanlardak gruplar yapılmak stenen küresel düzenlemeler karşısında
sorun yaratılırsa ya da bu düzenlemelere karşı d ren rlerse orta alt gruplar aracılığıyla
asker müdahalelerde bulunarak önlemler alınacaktır. Örneğ n Irak, Afgan stan, L bya,
Sur ye'de yaşanan s yas gel şmeler küresel düzenleme mantığıyla yapılmak
sten lenlere karşı çıktığından dolayı, aslında aynı geleceğ paylaşan Türk ye'n n asker
desteğ n alıp, ABD önderl ğ nde müdahale ed lmek stenmes global düzenleme
çabalarına b r örnek oluşturmaktadır.
Wallerste n'a göre, ırkçılık, eş ts zl ğ haklı çıkaran b r genel deoloj şlev
görmüştür. Ama bundan çok daha öneml b r şey daha olmuştur: Grupların, ekonom
ç ndek roller nde toplumsallaştırmasına yaramıştır. Farklı b r fadeyle aşılanan
tavırlar (ön yargılar, ayrımcılık taşıyan davranışlar) k ş n n kend s nde ve kend hane
halkında ve etn k grubunda yer alan k ş lere uygun ve meşru gelen davranış çerçeves n
yerleşt rmeye yaramıştır. Tıpkı “c ns yetç l k” g b ırkçılık da beklent lere
b ç mlend r p, sınırlayarak kend kend ne baskı yapan b r deoloj şlev n görürler.
Irkçılık sadece kend ne baskılayıcı değ l aynı zamanda ez c d r. Irkçılık, aşağı
katmanlardak grupları h zaya get rmeye, orta katmanlardak grupları kullanarak dünya
çapında çıkarına uygun hale get rmek, sted ğ düzenlemelerde dünya pol s s stem n
gönüllü asker olarak kullanmaya yaramıştır. Böylece oluşturmak sten len s yasal
yapıların mal yet öneml ölçüde azaltılmakla kalmamış, ırkçılık yapısal olarak
kurbanları b rb r n n karşısına d kt ğ nden, s stem karşıtı grupların gen ş k tleler
seferber hareket etmes n güçleşt rm şt r.
Etn k grubun ekonom ç nde tıpkı d ğer etn k gruplarla b rl kte toplumsallaşması
kend farklılığını (d n d l ve kültür) o toplumsallaşma sürec nde yen den üretmes
kend kend ne sürekl baskı yapan b r deoloj hal n alır, d ğer gruplarla bağ kes l r. Bu
durum mevcut düzene karşı mücadele yöntemler n zaafa uğratmaktadır. Ancak aşağı
katmanlardak gruplar yapılmak stenen global düzenlemeler karşısında sorun
yaratılırsa ya da bu düzenlemelere d ren rlerse orta grupların aracılığıyla asker
müdahalelerle önlemler alınacaktır.
Wallerste n, aydınlanmayla ortaya çıkan evrenselc deoloj n n s stem yanlıları
kadar ona karşı olanlar tarafından da desteklend ğ n ler sürdü. S stem karşıtı
hareketler, kend ne evrenselc deoloj n n başlıca ürünler nden olan aydınlanmanın
deoloj s ne bürünmüştür. Tar hsel kap tal zm tam da yer b r etmes ne çalıştıkları
egemen sınıﬂarın ﬁk rler nden türet lm ş stratej ler kullanarak ve orta vadel hedeﬂer
koyarak sarsmaya çalışmaktadır Wallerste n bu dd alarını somutlaştırmak ç n
Stal n' n tek ülke sosyal zm deal temel nde tar hsel sermaye b r k m n
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gerçekleşt rmek ç n böyles ne temel b r önem taşıyan metalaştırma sürec n daha da
ler aşamaya taşındığıdır. Dünyanın b rçok yer nde yerl sosyal zm çeş tlemeler n
savunanlar da oldu; ama bu g r ş mler n ver ms z oldukları ortaya çıktı. Tar h n tüm
deney m bu türden sosyal zm projeler n n başarısız olduğunu gösterd . Wallerste n, çe
kapalı bu türden g r ş mler sosyal st olmayan, ger b r kültürel m ll yetç l ğ n b ç mler
olarak n tel yor. O'nu burada lg lend ren ana nokta, kültürel m ll yetç l ğ n sermaye
karşısında ne ölçüde b r d renç serg leyeb lmede başarılı olduğudur. Kültürel
m ll yetç l ğ n k büyük öğes bunun ters yönde hareket etm şt r. (a) Devlet
çerçeves ne oturtulmuş b r ulusal kültürün savunulması her seferde, kaçınılmaz olarak,
sürekl l şk ler n savunulması olduğu kadar bastırılmasını da get rm şt r. Ancak, her
durumda devlet yapılarını dolayısıyla da devletlerarası s stem ve b r dünya s stem
olarak tar hsel kap tal zm güçlend rm şt r. (B) Kültürel sah p çıkmalara karşılaştırmalı
olarak bakıldığında çer k olarak özdeş oldukları görülür. Sonuç olarak, kültürel
m ll yetç l k tıpkı sosyal st kültür g b modern dünyanın evrenselc l k deoloj s n n
destekç s olmuştur. Ayrıca, küresel ölçekte s stem karşıtı hareketler n evrenselc b lg
kuramının örtülü b ç mde kabul etmeler net ces yle bu s yas hareketler açıısından
c dd sonuç doğurmuştur.
8. Sonuç
Bu çalışma kap tal st s stem n şley ş n sınıf mücadeles temel nde ncelem şt r.
Bu amacı gerçekleşt r rken öneml olduğu düşünülen Marks st düşünürlere
başvurulmuştur. Bu düşünürler n gel şt rd ğ kuramsal çözümlemeler arasında
farklılıklar olmakla b rl kte bell oranlarda benzerl kler söz konusudur. S yasal
kt darın ele geç r lmes noktasında devlet n salt baskı boyutunu değ l, toplumsal
rızanın sağlanması noktasında hegemonya mücadeles n n de d kkate alınması gerekt ğ
yönündek t raz bu düşünürler arasında genel kabul gören b r değerlend rme olmuştur.
G.E.M.De Ste. Cro x' n (2016) Ant k Yunan'da Sınıf Mücadeles ya da Max Beer'ın
(2017) Sosyal zm ve Sosyal Mücadelen n Genel Tar h adlı çalışmalarında ayrıntılı b r
şek lde göster ld ğ üzere “sınıf mücadeles ”, tar h n çok esk dönemler nde de mevcut
olan toplumsal b r gerçekl k olarak karşımıza çıkıyor. Marx da sınıf mücadeles n n çok
esk dönemlerde var olduğunu kabul etm ş ve bu durumun ütop k sosyal stler olarak
n telend ğ başta Claude Henr de Sa nt S mon, C. Four er, ve R. Owen tarafında da d le
get rd ğ n fade etm şt r. Marx, kend özgün katkısının se “artı değer” olduğunu ler
sürmüştür. Dolayısıyla, Marx, sınıf mücadeles n tar hsel olarak ortaya çıkmış b r
toplumsal olgu olmanın ötes nde, hâk m sınıﬂar tarafından artı değere el koyma
b ç m n n aldığı görünüm çerçeves nde nceler. Devlet n, hâk m sınıﬂar ve bağımlı
sınıﬂar karşısındak şlev de bu noktada anlam kazanır. Z ra, hâk m sınıﬂar tarafından
artı değere el koyma b ç m ne bağlı olarak gel şen sınıf mücadeles n n aldığı durum her
toplumsal formasyonda özgün b r görünüme kavuşur.
Marx'a göre, tar hsel koşullar tarafından bel rlenm ş ver l her toplumsal
formasyonda olduğu üzere kap tal zm n rekabetç aşamasında da emek sermaye
çel şk s n n aldığı özgün görünüme bağlı olarak, sınıf mücadeles ulusal sınırlar ç nde
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bell b r gel şm şl k düzey nde varlığını sürdürür. Farklı b r fadeyle, kap tal st sömürü
uluslararası b r n tel k kazanmamıştır. Dolayısıyla, Marx, sosyal st b r devr m n
başarıya ulaşmasının ön koşulunu, ulusal sınırlar ç nde her proletaryanın kend ulusal
burjuvaz s ne karşı yürüteceğ kararlı b r mücadeleyle aşılab leceğ n varsaymıştı. İşç
sınıfının hedeﬂer n n ortak olduğu düşünüldüğünden aralarında kurulmaya çalışılan
enternasyonal dayanışmanın önem ne yapılan vurgu da bu noktada anlam kazanıyordu.
Ne var k , kt sad , s yas ve sosyal alanlarda yaşanan gel şmeler beklent ler
karşılayacak şek lde gerçekleşmed .
Len n' n düşünces ne göre, kap tal zm n tekelc aşamasında sınıf mücadeles n n
aldığı özgün durum, rekabetç aşamadan farklı olarak, yer n “ezen” ve “ez len” halklar
arasındak çel şk ye bırakmıştır. Kap tal zm n ulaştığı gel şm şl k düzey ulusal
sınırları aşmış, kap tal st sömürü uluslararası b r n tel k kazanmıştır. Yaratılan
zeng nl ğ n Doğudan Batıya aktartılması sonucu, gel şm ş Batılı kap tal st ülke
proletaryasının refah düzey nde ortaya çıkan görece y leşme enternasyonal
dayanışmayı sekteye uğratmıştır. Emperyal st aşamada ortaya çıkan bu yen durum
kap tal zm n eş ts z gel şme yasasının b r sonucudur. O'na göre, kap tal zm n tekelc
aşamasında sınıf mücadeles n n aldığı görünüme –ezen ve ez len halklar arasındak
çel şk - bağlı olarak sosyal st devr mler n gerçekleşmes , rekabetç aşamadan farklı
olarak üret m l şk ler n n bell b r gel şm şl k düzey ne ulaştığı b r kap tal st ülkede
değ l, emperyal st z nc re en zayıf halkalarla bağlı olan ülkeler n kopmasıyla mümkün
olacaktır. Artık, sınıf mücadeles yen aktörler ç ne alacak şek lde daha gen ş b r alana
yayılmış durumdadır. Bunun anlamı devr mler n Batıdan Doğuya doğru kaymış
olmasıdır.
Gramsc 'ye göre, Batı Avrupa'da –Doğu'dan (Rusya) farklı olarak- demokrat k
lkeler n kurumsal n tel k kazandığı güçlü b r s v l toplumun varlığından ötürü s yasal
kt darın sürekl l ğ ve dolayısıyla “kap tal st s stem n” şley ş “baskı”dan z yade
toplumsal “rıza”ya dayanır. S yasal erk ele geç rmek steyen her sosyal sınıf
hegemonyayı kırmak ve yer ne kend hegemonyasını gel şt r p nşa etmek zorundadır.
O'nun s yasal kt darın ele geç r lmes n n önkoşulu olarak ortaya koyduğu “s v l
toplum”un feth ya da hegemonya ç n mücadele şekl ndek bu temel hedef, Marx'ın
Avrupa'dak burjuva devr mler ne bakarak d le get rd ğ “kes nt s z devr m” teor s ne
karşı “alternat ﬁn ” oluşturur. Bu kuram; kap tal zm n tar hsel açıdan bell b r
gel şm şl k düzey n fade eden tekelc aşamasında daha somut b r n tel k kazanan
sınıﬂar mücadeles n n özgün uğrağında; tar h dönüştürecek ve sınıfsız topluma
ulaştıracak evrensel özne olarak kabul ed len şç sınıfının s v l toplumda gel şen
mevcut “burjuva hegemonyasına alternat f olarak “karşı hegemonya” gel şt rerek
kap tal zme karşı yen b r “tar hsel blok” nşa ed leb leceğ düşünces n esas alır.
Kap tal st s stem n şley ş nde devlet n, hâk m sınıﬂarın doğrudan bas t b r aracı
olduğu yönündek araçsalcı düşünce kabul ed lmez. Son tahl lde kap tal st devlet n
egemen sınıﬂarın bağımlı sınıﬂar üzer nde yükselen b r baskı aygıtı olduğu düşünces
Marks st düşünürler arasında genel kabul gören b r eğ l m olarak ortaya çıksa da, bu
süreç çok farklı toplumsal dolayımlarla gerçekleş r. Farklı b r fadeyle kap tal st devlet
egemen sınıﬂarın çıkarına dönük gerçekleşt rd ğ müdahales n tüm sınıﬂar
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karşısındak tarafsızlık görünümü altında gerçekleşt r r. Bunun anlamı kap tal st sınıf
egemenl ğ n n şley ş nde devlet n özerk b r n tel k kazanmış olmasıdır.
Kap tal st üret m l şk ler n n gel şmes yle b rl kte sömürü, k bu “artı değer”
şek lde fade ed lmekted r, üret m sürec ne çk n hale gelm şt r. Artık, sömürü,
toplumsal artığa el konulması yöntem n n doğrudan baskı uygulayarak gerçekleşt ğ
geleneksel l şk ler n hâk m olduğu feodal dönemden farklı olarak, çalışanların
gönüllü olarak emeğ n sermayedara satmasıyla b rl kte üret m sürec sonunda
gerçekleş r. D ğer öneml nokta se, değ şen üret m tarzına koşut olarak sömürünün
gerçekleşmes ç n doğrudan baskı uygulamaya gerek kalmadığından, kt sad alan
s yasal alandan ayrılır ve özerk b r n tel k kazanır. Böylece, s v l toplumun ç nde yer
aldığı kt sad alan özgür ve eş t b reyler n karşı karşıya geld ğ b r alan olarak kabul
ed l r.
Bu noktada Poulantzas devlet n, kap tal st toplumsal formasyonu oluşturan
s yasal, deoloj k ve ekonom k düzeyler n b rl ğ n ve tutunumunu sağlayıcı şlev n
öne çıkarırken; Althusser se, devlet n deoloj k aygıtlarının özerkl ğ ne vurgu yapar.
Dolayısıyla, kap tal st s stem n sonlandırılması bu özerk alanlarda karşı
hegemonyanın gel şt r lmes noktasında mücadele serbestl ğ kazanır.
Kap tal st s stem n şley ş n merkez ne devlet aygıtının (baskı ve deoloj k
aygıtlar bütünü) şlev n öne çıkararak anlamak yer ne, üret m sürec n n b r sonucu
olarak gel şen şeyleşme (re ﬁcat on) kavramının aşılmasıyla mümkün olab leceğ
düşünces Lukâcs tarafından d le get r lm şt r. Emeğ n satmak zorunda olan şç n n
kend s de meta olduğundan kend n tel özell kler n n, k bunu kullanım değer şekl nde
tanımlıyoruz, b l nc ne varır. İşç sınıfının b l nçlenme düzey nde ulaştığı bu ler
aşama onun dolayımsız varlığını, yan kend n b r meta olarak algılamasına neden olan
sürec anlamasının lk evres n oluşturmaktadır. İşç sınıfının üret m sürec ndek bu
nesnel konumu total b r bakış açısına sah p olmasına mkân sağlar. Daha yalın b r
fadeyle, temel nde emek-sermaye çatışkısının (antonomy) neden olduğu şeyleşmen n
(re ﬁcat on) b r sonucu olarak b l nç parçalanmasını burjuvaz ç nde bulunduğu nesnel
koşullar t bar yle kavrayamaz. İşç sınıfı ç nde bulunduğu nesnel koşullar t bar yle
özne-nesne, teor -prat k b rl ğ n oluşturup, bütünsel b r bakış açısıyla toplumu
dönüştürecek devr mc b r b l nc gel şt reb l r.
Wallerste n, kap tal st dünya s stem n n varlığını sürdüreb lmes ç n artı değer n
üret m n n gerekl l ğ n ulusal sınırlarla sınırlamaz, bunu merkez, çevre ve yarı çevre
ülkeler n de ç nde alacak şek lde gen şlet r. Dolayısıyla, artı değer n üret m
uluslararası n tel ğe sah p b r kavramdır. O'na göre kap tal zm 'artı değer ' yaratımının
en üste çıkarılmasının, kend yle ödüllend r ld ğ tek üret m tarzıdır. Kap tal zm,
proletaryanın artı değer ne burjuvaz tarafından her ne pahasına olursa olsun el
koyduğu b r s stem n adıdır. Bu proleter başka ülkelerde daha fazla bulunduğu zaman,
el koyma sürec n bel rleyen mekan zmalardan b r , devlet sınırlarında oluşan
kontrolün yönlend r lmes d r. Wallerste n, bu durumu merkez, çevre ve yarı çevre
kavramlarından özetlenen eş ts z gel şme şekl ne yol açar.
Wallerste n'a göre, kap tal st dünya s stem n n kurumsal yapıları olan devletler,
merkez, yarı çevre olmak üzere üçlü b r h yerarş k yapı şek lde fade ed l r.
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Devletlerarasındak bu h yerarş k ayrımı oluşturan temel ölçüt Batılı ve Batılı olmayan
devlet mekan zmaları arasındak güç farklılığıdır. Bu güç farklılığı çevre ülkelerden
sağlanan hammadde ve ucuz malların yüksek kararlarla gel r elde eden merkez
ülkeler n kurduğu hegemonya temel nde kavranmalıdır. Dolayısıyla, artı değere el
konulması sadece şç n n emeğ ne burjuvaz tarafından el konulması değ l, aynı
zamanda çevreden de merkez ülkelere aktarılması şekl nde gerçekleş r. Yarı çevre se,
merkez le çevre arasında yer alan ara mal üret c durumunda ülkelerd r. Bu ülkeler de
merkez ve çevre ülkeler arasında denge durumunu görürler.
Devlet n lk başta dış tehl kelere karşı kend n korumak, çer de kend n güçlü
kılmak ç n ulusal duyguyu güçlend rmekted r. Z ra burada ulusal duyguları
yüceltmeye yönel k g r ş m yen d renme odakları yaratmakta böylece dar yönet m
altındak d ğer alt gruplar tarafından doğrulanır. Bu karşılıklı olarak m ll yetç
deoloj n n gel şmes ne yol açar.
Wallerste n, artı değer n üret m nde devlet n üret m araçlarını el nde bulunduran
sınıf adına ön açıcı müdahalelerde bulunmak zorunda olduğunu d le get r r. Kap tal st
devlet n hâk m sınıf adına müdahalelerde bulunması sadece mülk yet l şk ler n n
muhafaza ed lmes ne yönel k hukuk düzenlemelerle sınırlı olmayıp, malların üret m
ve dağıtımının rasyonel b ç mde gerçekleşmes ne dönük olarak alt yapı çalışmalarına
kadar uzanır.
Toplumu nerdeyse m kro düzeyde parçalara ayıran k ml k pol t kalarını esas alan
çeş tl s yas hareketler, sınıf temell pol t kaların artık önem n y t rd ğ n ve mevcut
sorunların çözümünde yeters z kaldığını dd a etseler de, b r toplumsal kategor olarak
sınıf ve sınıf mücadeles önem n hâlâ korumaktadır.
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KIBRIS’TA MÜLKİYET KONUSU VE
TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU FAALİYETLERİ
Hal l İbrah m AYÇİÇEK*
ÖZ
Türk Dış Pol t kasının en öneml unsurlarından b r Kıbrıs sorunudur. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtıyla
b rl kte bu sorunun b r parçası olan mülk yet meseles farklı b r boyuta g rm ş, Türk ye'n n AİHM'n n
b reysel başvuru hakkını tanımasıyla b rl kte Türk ye aleyh ne açılıp davacılar leh ne sonuçlanan
Lo z dou ve Arest s davalarıyla b rl kteyse farklı b r n tel ğe bürünmüştür. Türk ye, Kıbrıs Türkler n n
uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmak maksadıyla verm ş olduğu mücadeley , hukuk
karşısında kaybetme g b b r tehl keyle karşı karşıya kalmıştır. Özell kle GKRY'n n AB üyel ğ yle b rl kte,
Kıbrıs'tak mülk yet sorununun çözüm sürec Kıbrıslı Rumların beklent ler leh ne gel şm şt r. Bu
çalışma, Kıbrıs'tak mülk yet davalarının, Kıbrıs sorununun çözüm sürec nde Türk ye'n n Kıbrıs
pol t kasını nasıl etk led ğ üzer nde durmaktadır. Türk ye b r taraftan uluslararası hukuk kurallarının,
d ğer taraftan adadak soydaşlarının ç ğnenen haklarını korumanın arasında büyük b r hukuk
mücadeles vermekted r. Çalışmanın amacı; mülk yet sorununun çözümünde KKTC'de AİHM'den önce
ç-hukuk başvuru merc olan Taşınmaz Mal Kom syonu'nun şlev n ve bu şlev n sonuçlarını
ncelemekt r.
Anahtar Kel meler: KKTC, GKRY, Mülk yet, Sorunu, Taşınmaz Mal, Kom syonu

ABSTRACT
PROPERTY ISSUE AND ACTIVITIES OF IMMOVABLE
PROPERTY COMMISSION IN CYPRUS
One of the most mportant elements of the Turk sh Fore gn Pol cy s the Cyprus problem. W th the 1974
Cyprus Peace Operat on, the property ssue ga ned a d ﬀerent d mens on. Furthermore, when Turkey
recogn zed the r ght of nd v dual appl cat on to the European Court of Human R ghts, the cases of
Lo z dou and Arest s resulted n favor of the pla nt ﬀs. Accord ngly, the general approaches to the
property ssue n Cyprus s gn ﬁcantly changed. On the other hand, Turkey rema ned between the
nternat onal law and ts struggle for defend ng Turk sh Cypr ot r ghts that are be ng v olated. Currently,
Turkey's th s very struggle s n jeopardy due to the legal aspects. Espec ally w th the EU access on of
Greek Adm n strat on of Southern Cyprus, the developments as regards property ssue n Cyprus created
advantageous cond t ons for Greek Cypr ots. Th s study exam nes the nﬂuences of property cases n
Cyprus on Turk sh fore gn pol cy. The ma n goal of th s study s to shed l ght on the act v t es of the
Immovable Property Comm ss on n Turk sh Republ c of Northern Cyprus as a mechan sm to be appl ed
pr or to the ECHR.
Keywords: TRNC, GASC, Property, Problem, Immovable Property, Comm ss on
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1. G r ş
Mülk yet hakkı, Türk ve Rum taraﬂarının en çok görüş ayrılığı yaşadığı ve b r türlü
çözümlenemeyen konuların başında yer alır. B l nd ğ g b , nüfus mübadeles yle
Kuzeye Türkler, Güneye Rumlar göç ett r lm ş, bu göç sırasında Kıbrıslı Türk ve
Rumların mülkler esk oturdukları yerde kalmıştır. Mülk yet konusuna k taraf farklı
uygulamalar ve farklı hukuk düzenlemeler get rm şlerd r. Güney Kıbrıs Rum
Yönet m (GKRY), Kıbrıs Türkler n n güneyde kalan mallarını vakıf denet m ne almış
ya da “vas l k yasası” çerçeves nde kontrol altında tutmuştur. Denet m ve kontrolün
sağlanab lmes gerekçes yle Türklere a t mallara el konulmuştur. Bu uygulama Kıbrıslı
Türklere a t mal-mülkler n yaklaşık %20's n kamulaştırıp bedel n bloke etm ş olup,
tazm n bedeller n ödemey adada sağlanacak kapsamlı çözüme kadar ertelem şt r
(Necat g l, 2005). Vas l k yasası uygulamaları, Kıbrıs Türkler ne yönel k çeş tl
mülk yet konularında hak hlaller oluşturmaktadır. GKRY'n n Vas l k Yasası uyarınca
GKRY İç şler Bakanlığı vesayet altında kullanılan Kıbrıslı Türkler n taşınmaz
mallarının k ra bedeller n n ödenmes n adada sağlanacak kalıcı ve n ha b r s yas
çözüm sonrasına bırakma eğ l m n n AİHM çt hatlarına uygunluğu son derece
tartışmalıdır. Türk tarafı TMK aracılığıyla Kıbrıslı Rumların mülk yet hakları
çerçeves nde şlem yapmaktayken Rum tarafı böyle b r eğ l m çer s nde değ ld r.
Çeş tl mülk yet davalarında AİHM Kıbrıs Rum tarafının bu uygulamasını göz ardı
ederek Türk ye'y Kıbrıs sorununun çözümünü beklemeks z n mahkûm etmekted r.
Loz dou davasında AİHM, Türk ye'n n “doctr ne of necess ty” (zorunluluk doktr n )
çerçeves nde mülk yet-konut hakkı hlaller nden doğan k ra bedeller n Kıbrıs'ta
sağlanacak kalıcı ve n ha çözümden sonra ödeme talepler n reddetm şt r (Aksu,
2007).
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhut yet (KKTC) topraklarında kalan Rum mallarına
l şk n uygulama, GKRY'n n uygulamasından çok farklıdır. KKTC Anayasası'nın
159'uncu maddes , tapudak kayda bakmaksızın, terked lm ş veya sah ps z görülen
taşınmazları KKTC'n n mülk yet ne verm şt r. 1977 tar h nde kabul ed l p, gel şen
koşul ve ht yaçlara göre değ şen İTEM yasasına (İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer
Mal Yasası) göre, Güneyde eşdeğer malı olan ve tapularını devlete bırakarak
feragatname mzalayan vatandaşlara KKTC tapusu ver lm şt r (Sezer, 2006). İk tarafın
adadak mülk yet konusuna yasal olarak yaklaşımındak farktan ötürü, Güney'de mal
sah b olan Kıbrıslı Türkler n, Kuzey'de mal sah b olan Kıbrıslı Rumlara kıyasla
mağdur duruma düştüğü gözden kaçmamıştır. Yukarıda bahsed ld ğ üzere, Rum tarafı
vas l k yasası altında ödenecek b r tazm nat bedel varsa Kıbrıs Sorununun
çözümünden sonraya kalacak derken ve bu yaklaşım AİHM tarafından
redded lmezken, Türk ye'n n bu olaya aynı tarzda yaklaşması AİHM tarafından
redded lm şt r. Bu durumda, AİHM'n n Türk tarafına eş ts z ve adalets z yaklaşan bu
durumları onayladığını fade etmek mümkündür.
KKTC'n n bağımsızlığını lan etmes uluslararası arenada tepk yle karşılanıp,
muhatap alınmamıştır. 1983 yılında gerçekleşen bağımsızlık lanı sonrasında BM
Güvenl k Konsey 'ndek oturumda Pak stan KKTC'n n kuruluşunu “yasadışı” lan
edecek tasarının aleyh ne oy verm şt r. Ürdün'ün çek mser davrandığı oylamada, 13
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olumlu oyla (da m üyeler ABD, Rusya, Ç n, Fransa ve İng ltere'n n heps n n olumlu
oylarıyla) Kıbrıslı Türkler n bağımsızlık lanını “yasadışı” olarak tanımlayan ve üye
devletlere KKTC'y tanımama çağrısını yapan karar tasarısını onaylandı (Fırat, 2009).
Böylel kle, BM Güvenl k Konsey , Mart 1964'te, 1959 Zür h-Londra anlaşmalarına ve
o anlaşmalar çerçeves nde oluşan Kıbrıs anayasasına tamamen aykırı b ç mde Kıbrıslı
Türkler zole eden ve tek-yanlı Kıbrıs Rum kontrolüne geçen hükümet tüm Kıbrıs'ın
tems lc s olarak tanıyarak (Tamçel k, 2013) Kıbrıs Türkler açısından yarattığı eş ts z
ve adalets z durumun devamını sağlamıştır. KKTC de-facto olarak var olan b r
devlett r. Kıbrıs Sorunu, Yunan stan'ın çabalarıyla, Türk ye-AB l şk ler ne monte
ed lm şt r. D ğer taraftan, ABD, çer s ndek Rum ve Yunan lob s n n baskıları le
Kıbrıslı Türkler n ve Türk ye'n n hakları noktasında hassas yet göstermeyerek adadak
Rumları daha uzlaşmaz b r tutum ben msemes n n önünü açmıştır.
Türk ye AB üyel ğ n “ölüm-kalım meseles ” hal ne get rd ğ ç n, AB çer s nde
şek llenen Kıbrıs pol t kasında net b r tavır takınamamıştır. En bas t örneğ , gümrük
b rl ğ ne g rmek adına GKRY'n n AB'ye resmen üye olmasına yeter nce tepk
gösteremem ş olmasıdır. Oysak GKRY'n n AB'ye tek yanlı üye olması hukuk
çerçeves nde oldukça tartışmalıydı ve İng l z sömürge dönem sonrasında Kıbrıs'ın
uluslararası statüsünü bel rleyen Zür h-Londra antlaşmalarına bazı açılardan terst .
1960 anayasasının 185' nc maddes nde Kıbrıs'ın tamamen ya da kısmen her hang b r
devletle b rleşmes n engelleyen hüküm vardı ve bu hükmün gen ş yorumlanması
durumunda GKRY'n n Yunan stan'la arasında doğmuş olan bağ tartışmalı hale
gelmekteyd . Aynı anayasanın 50'nc maddes nde, Kıbrıs'ın Türk ye ve Yunan stan'ın
her k s n n b rden üye olmadıkları uluslararası örgütlere katılması konusunda Rum
Cumhurbaşkanı le Türk Cumhurbaşkanı yardımcısının veto hakları vardı. Ayrıca,
Garant Antlaşması'nın b r nc maddes uyarınca, Kıbrıs'ın herhang b r devlet le
kısmen ya da tamamen s yasal ya da ekonom k b r bütünleşmeye g tmes mümkün
değ ld . Türk tarafı bu hukuk t razları d le get rmekteyd (Fırat, 2009: 454). Bu
tartışmalı esasları göz ardı eden ve 2000'l yıllarda, Kıbrıs sorununda çözüm
arayışlarına hız vermes ç n Türk ye'ye yaptığı baskıyı ortaya çıkan çözüm metn n
kabul etmes ç n Kıbrıs Rum tarafına yapmayan AB'n n tutumu, GKRY'n n tek yanlı
olarak AB'ye katılmasını mümkün kılmıştır. Ayrıca, AB, üyel k müzakereler nde
Kıbrıs sorununu Türk ye'n n önünde ﬁ len b r engel olarak kullanmaya devam etm şt r.
Böylel kle BM'n n 1964 ve 1983'te onayladığı, Kıbrıs Türkler n n uluslararası alandak
varlığı açısından adalets z olan durumu AB de onaylamış oluyordu (Baykal, 2005: 1921).
Kıbrıs Sorununda mülk yet meseles n n ayrı b r önem n n olmasının asıl neden
şudur: Mülk yet hakkı, Kıbrıslı Türkler n varlığını destekleyerek, uluslararası arenada
devlet olarak kabul görmeseler de adada “b z de varız” d yerek varlıklarını
spatlamalarının yolu olmuştur. B l nd ğ g b devlet olmanın şartlarından b r tanes de
toprak sah b olmaktır. Adada k kes ml l ğ n yok ed l p b rleşmen n sağlanab lmes
ç n lk önce k toplum arasında güven sağlanmalı ve esk olayların, çatışmaların
yaşanmayacağına da r garant ver lmel d r. 1963-1964 dönem nde, ortaklaşa Kıbrıs
devlet ndek haklarının ortadan kaldırılması ç n s lahlı saldırılara maruz kalan Kıbrıs
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Türkler Kıbrıs'ta k -bölgel l ğe doğal olarak büyük önem atfetmekted rler. Annan
Planı ortaya çıktığında asıl amaç adadak kaos ortamına söz ver p k halkı k -bölgel
b r federasyonla b rleşt rerek barış ç nde yaşatmaktı. Aslında planın çer ğ y ce
ncelend ğ nde bu amaçtan b r ölçüde saptığı gözden kaçmamaktadır. Planın
öngördüğü mülk yet rej m , toprak ayarlamasına tab olacak, yan Kıbrıs Rum tarafına
ade ed lecek bölgelerdek Rum mallarının şu ank Türk kullanıcılar tarafından
boşaltılmasına hükmetmekteyd . Türk tarafına toprak ades yapılmayacağı ç n,
güneyde kalan Türk malları “şu ank p yasa değer ” üzer nden şlem görerek tazm nata
tab tutulacak ve bu da güneyde malı bulunan Türkler açısından mağdur yetler
yaratacaktı, çünkü Türk mallarının c dd b r kısmının “şu ank p yasa değer ” GKRY
tarafından uygulanan mülk yet pol t kalarından ötürü azalmış durumdaydı. Ayrıca,
ht laﬂı taşınmaz malların akıbet n n otonom b r mülk yet kom syonunca karara
bağlanması hükmü, bu kararların ancak uzun yıllar çer s nde alınab lmes n
gerekt receğ nden dolayı, kararlar alınıncaya kadar yabancı yatırımcıları Kuzey'e
yatırım yapmaktan caydıracaktı ve bu da Kıbrıs Türkler n n ekonom k kalkınmasını
baltalayacak n tel kteyd (Efeg l, 2003).
2. Lo z dou ve Arest s Davaları
İnceleme konumuzu oluşturan mülk yet konusunda, Lo z dou ve Arest s davaları
AİHM'de ele alınırken Türk ye'n n bazı konulardak t razları kabul ed lmem ş,
sonunda k dava hakkında da tazm nat kararı çıkmıştır. Hatırlanacağı üzere, Lo z dou
davasında Türk ye, madd , manev ve mahkeme masraﬂarı olarak toplam 1.1 m lyon
euro tazm nata mahkum ed lm ş, tutarın ödenmemes durumunda yıllık %8 fa z
şlemes ne karar ver lm ş ve bu karar üzer ne Türk ye dış pol t kasının zedelenmemes
adına ödeme yapmayı kabul etm şt r. Başlarda Türk ye leh ne sonuçlanacakmış g b
görünen Arest s davasında AİHM kararı Lo z dou kararı le aynı doğrultuda olmuştur
Bu k davanın sonucu, Türk ye tarafından hukuk değ l s yas sonuç olarak
n telend r lm şt r. Bu durumda hukuk s yasete alet ed lm ş g b görünmekted r. Bunun
önüne geç leb lmes ç n Kıbrıs'tak mülk yet sorununu hukuk parametrelere geç rmek
gerek r (T ryak , 2006: 7-8). Lo z dou davasının AİHM'de görülme aşamasında Türk
hükümet n n hem zamansal hem de ülkesel bağlamda t razlarda bulunması, tazm nat
kararına karşı çıkarak konunun muhatabının KKTC olduğunu b ld rmes ve bu
konudak g r ş mler şe yaramamıştır. AİHM, KKTC'n n değ l Türk ye'n n muhatap
alınması yönünde tavır serg lem şt r. Davanın sonucuna tepk ve bu g b davaların
mantar g b çoğalmasını önlemek adına tazm nat ödemes n n redded lmes üzer ne
AİHM'den açık tehd t gelerek bu durumun böyle devam etmes hal nde Avrupa
Konsey Bakanlar Kom tes n n gerekl tüm önlemler almasını steyecekler Mahkeme
tarafından Türk ye'ye b ld r lm şt r. Bunun üzer ne Türk ye, haklı sebeplerdek
t razlarının h çb r şek lde anlaşılmayacağını, kazançlar yer ne daha çok kayıpla
karşılaşacağını fark ederek ver len kararı yer ne get rmek durumunda kalmıştır
(Ayç çek, 2018).
Mahkemen n, Lo z dou davasında Türk ye aleyh ne verd ğ kararın gerekçeler n
şöyle özetleyeb l r z: Mahkeme öncel kle Türk ye'n n adaya müdahales n n hukuksal
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haklılığıyla değ l, mülk yete yapılan müdahale ve doğan zararla lg lenm şt r.
Türk ye'n n adaya asker müdahales uluslararası hukuka uygun olsa b le gene de
davacının mülk yet hakkına saygı göstermek gerekl d r, zamanında göster lmeyen
saygının telaﬁs tazm natla ödeşt r l r. Türk ye Mahkemen n yargı yetk s n kabul
ederken bazı çek nceler koymuştur. Fakat Türk ye'n n koyduğu çek nceler, nsan
haklarının korunmasına l şk n hükümlere çek nce konulamayacağı b ld r lerek kabul
ed lmem şt r. Türk ye, 1990 yılından yan Mahkeme yetk s n tanıdığı tar hten dava
tar h ne kadar başvurucunun uğradığı zararı tazm n etmeye yükümlüdür. Bu
gerekçelerle Mahkeme verd ğ kararın hukuka uygunluğunu uluslararası topluma lan
etm şt r. Çek nceler n redd meseles en çok tartışılan konudur. Türk ye bu çek ncelerle
Mahkemen n yargı yetk s n tanımıştır, eğer k bu çek nceler n redded leceğ Türk ye
tarafından b l nseyd , belk de Mahkemen n yargı yetk s n kabul etmey b r daha
düşünürdü (Öz, 2007: 940)
Kıbrıs adasında k toplum arasındak uyuşmazlıkların çözülmes son derece zor
görünmekted r. KKTC'n n nüfusunun azlığı ve bağımsızlığının sadece Türk ye
tarafından tanınması Yunan ve Rum baskısıyla karşılaştığında arkasında sadece
Garantör devlet statüsüyle Türk ye'n n olması, AB üyes olamayan Türk ye'n n, sorun
çözme bağlamında Yunan stan kadar etk l olamaması g b durumlardan ötürü mağdur
taraf hep Kıbrıslı Türkler olmuştur. İk farklı m ll k ml kten ve k farklı d nden
nsanların yaşadığı Kıbrıs adasında sorunların b tmek tükenmek b lmemes şaşılacak
b r durum değ ld r. Adada st krarın sağlanab lmes ç n ön koşul Yunan stan ve
Türk ye'n n öncel kle aralarındak sorunu çözmeler yle lg l d r (Kıbrıs meseles başta
olmak üzere Kıta sahanlığı kr z , Kardak Bunalımı, S–300 gerg nl ğ ) (Güven, 2003:
21). Türk ve dünya kamuoyunca da bu görüş desteklenm şt r. Kıbrıs sorununun
çözümlenmes Türk ye'n n Yunan stan ve AB le l şk ler n sten len sev yeye
çıkartab lmes ne mkân sağlayab lecekt r (K baroğlu, 2006: 85-94).
Türk basının Lo z dou ve Arest s davalarına yaklaşımı şöyled r: Türk basını,
AİHM'n n Lo z dou ve Arest s kararının yanlış ve haksız ver len b r karar olduğunu
savunmuştur. Türk ye garantörlük hakkını kullanarak g tt ğ Kıbrıs'ta b rden b re
Avrupa topraklarında asker bulunduran ülke konumuna get r lm şt r. AİHM,
Türk ye'n n garantörlük hakkına sığınarak adaya müdahale etmes n ve orada yen b r
Türk devlet n n kurulmasına ön ayak olmasının ne kadar doğru ve meşru olduğunu
devamlı sorgulamıştır. Bu durum AİHM'n n Türk ye'ye ön yargılı olduğunun spatı
olab l r. Lo z dou davasının Türk ye aleyh ne sonuçlanıp madd ve manev tazm nat
ödenmes ve mülkünün ade ed lmes yle olay kapanmıyor, aslında yen başlıyordu. En
çok korkulan bu davaların, buna benzer davalara emsal oluşturab lmes d r. Ve görünen
o k oluşturmaya da başlamıştır (Hasgüler, 2003: 18). Lo z dou davasının Rum tarafına
göre olumlu sonucu çok sayıda Kıbrıslı Rum'u harekete geç rm şt r. Lo z dou'dan sonra
leh ne sonuç beklerken aleyh ne sonuçlanan Arest s davasında da tazm nata ve mülk
ades ne mahkûm olan Türk ye, çözüm arayışlarını arttırmıştır.
KKTC hükümet n n AKP'n n desteğ yle çıkardığı ve Rumların AİHM'ye
başvurmadan kuzeyde bıraktıkları mülkler n ger alab lmek adına çıkartılan TMK
yasası çözüm arayışlarından b r d r. Bu yasadak asıl amaç, Rumların Lo z dou

160

Cilt / Volume XII Sayı / Number 2 Ekim / October 2019 YDU Sosyal Bilimler Dergisi / NEU Journal of Social Sciences

davasının çt hadına dayanarak AİHM'de Türk ye aleyh ne daha fazla dava açmalarını
ve Türk ye'n n “hak hlalc s ” durumuna düşürülmes n önlemekt . AİHM, Türk ye
aleyh ne karar ver rken bazı gerçekler d kkate almamıştır. 1974'de Rumlarla b rl kte
Türkler de göç ed p mallarından olmuştur. Mağdur yet tek taraﬂı değ ld r. Oysak
sadece Rumlar mağdur olmuş g b karar alınarak Türk ye büyük m ktarlarda
tazm natlara mahkûm ed lm şt r. Ver len karar tazm natla sınırlı kalmamış mülk
ades n de ç ne almıştır. Lo z dou le b tmeyecek g b görünen mülk yet davalarında
eğer her Kıbrıslı Rum'a hem tazm nat hem mülk ades ver lemes söz konusu olursa, o
zaman KKTC Rumlara a t araz lerden oluşan devlet hal n alacaktır. 2005 yılında,
AİHM' n Arest s davasına st naden verd ğ hüküm tahtında kurulan Taşınmaz Mal
Kom syonu se mülk yet meseles nde şartları c dd b ç mde değ şt rm şt r.
Türk ye açısından, Arest s ve Lo z dou davaları, gel ş m aşaması ve sonuç
bakımından öneml b r yere sah pt r. Lo z dou davasının Türk ye aleyh ne
sonuçlanmasının ardından açılan Arest s başvurusunun temy z başvurusu AİHM'ce
redded lm ş ve AİHM' n “Arest s davası” olarak b l nen “Türk ye'ye karşı Xen desArest s davasında” verd ğ hükümler uyarınca Türk tarafı Kıbrıs'tak mülk yet
sorununun çözümüne l şk n b r tür ç-hukuk mekan zması oluşturmaya karar verm şt r.
AİHM, mülk yet meseles nde kend s nden önce başvurulacak b r ç-hukuk merc
olması hal nde meselen n boyut değ şt receğ n n s nyal n verm şt . Bu ç-hukuk
mekan zmasının stenen standartlara uyması hal nde KKTC'n n ç-hukuku resmen
tanınacak ve bundan sonra mülk yetle lg l davalar önce TMK'da görülecek,
halled lemed ğ takd rde Mahkemeye başvurulacaktı. AİHM'n n bu kararı, KKTC
açısından yen b r sürec n başlangıcı olarak sayılmıştır. Rum tarafı se bu karara tepk
gösterm şt r. Kısa b r süre sonra devreye sokulan süreçte, ç hukuk yolu
oluşturulduğuna da r altı aylık süren n dolmasına b r gün kala lk karar açıklandı. İk
Kıbrıslı Rum'a araz ler n n ades , d ğer ne se tazm nat ödemey uygun gören
kom syonun kararı AİHM'ce değerlend r lmes beklend . Kom syon, AİHM'ye
başvuran Arest s'e 220 b n mal karşılığı, 240 b n gel r kaybı olmak üzere 460 b n
Kıbrıs l rası tazm nat önerd (İk Rum'a araz ades , 2006). Kom syonun çalışmaları
AİHM'ce tatm n ed c bulunursa etk n b r ç hukuk yolu olduğuna karar ver lecek ve
sırada bekleyen davalar Tazm n Kom syonuna yönlend r lecek ya da AİHM,
Kom syonun şlerl k kazanamadığına karar ver rse tazm nat m ktarını kend
bel rleyecekt . AİHM'n n lg l da res nden çıkan lk karar TMK'nın etk n ç hukuk
mekan zmasının yeterl l ğ yönündeyken k nc kararda, TMK le Arest s arasında
dostane çözüm sağlanamaması neden yle Türk ye'y tazm nata mahkûm etm şt r.
Türk ye tarafından beklenmed k b r şek lde sonuçlanan ve hayal kırıklığı yaratan
davanın d ğer öneml yanı, Arest s' n malının üzer nde bulunduğu araz n n vakıf malına
a t oluşudur. Bu karar Kıbrıs'ta Rumlar tarafından gasp ed len vakıf mallarının geleceğ
açısından çok öneml d r. Tapu kayıtları le bu toprakların vakıf malına a t olduğu
spatlansa da AİHM'y tatm n edecek belgelere ht yaç vardır. İsten len belgeler
zamanında Mahkemeye sunulmayarak, Türk ye tarafından sten lmeyen sonla
karşılaşılmıştır (Akç çek, 2018). Arest s s ml Rum kadın Maraş'tak mülkünün Türk
askerler nce gasp ed ld ğ gerekçes yle mahkemeye başvurab lm şt r
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(www.hurr yet.com.tr). Altı ç z lmel d r k , Türk tarafı, el ndek kayıtlar doğrultusunda
vakıf malı olduğunu savunmaktadır. Örneğ n, 2017 yılında Kıbrıs Türk Vakıﬂar dares ,
eller nde bulunan tapular çerçeves nde kapalı Maraş'ın Abdullah Paşa Vakfı, Lala
Mustafa Paşa Vakfı ve B lal Ağa Vakfı'na a t olduğu açıklamasında bulunmuştur
(Benter, 2017).
Geçm şte Rumlara a t olan şu anda se KKTC'n n el nde bulunan taşınmazlar ç n,
AİHM kararlarıyla ortaya çıkan sorunlar Türk ye'y zor durumda bırakmıştır. Bu
kararlarda AİHM'n n objekt v tes tartışmalıdır. Şöyle k ; Rumların bu taşınmazlarla
lg l Türk ye aleyh ne yaptığı başvurular mülk yet hakkı kapsamında
değerlend r l rken, Türkler n Kıbrıs aleyh ndek başvuruları seyahat özgürlüğü
kapsamında değerlend r lm şt r. GKRY, Türklere a t mallarının %20's n kamulaştırıp
bedel n n ödenmes n çözüm sonrasına bırakmıştır. Bu durum AİHM kr terler yle
çel şmekted r, fakat herhang b r t razda bulunulmamıştır. Ayrıca kamulaştırmada
haklı gerekçeler n olmayışı, mülk yet hakkının ade ed lmemes ve Türkler n
güneydek mallarından faydalanamamaları da AİHM kr terler ne aykırılık teşk l eden
başka b r durumdur. AİHM, Lo z dou kararında, KKTC'n n tanınmamasına da r BM
Güvenl k Konsey kararlarına da atıﬂa, Türk ye'y Kuzey Kıbrıs'ı şgal ed p orada
llegal devlet kurmakla suçlayarak ağır thamlarda bulunmuştur. Ayrıca Türk ye
aleyh ne ver len kararlarda bu dd aların arkasına sığınılmıştır (Necat g l, 2005). Kıbrıs
konusunda gel nen son noktaya bakıldığında, Türk ye'n n garantörlük sıfatıyla adaya
asker çıkartarak adada yaşayan Türk halkının arkasında durmasıyla gerçekleşt rd ğ
başarıyı, maalesef s yas , hukuksal ve ekonom k anlamda devam ett remem şt r.
Mülk yet sorunun çözümüne l şk n olarak bazı g r ş mlerde bulunulsa da bu
g r ş mler n ne kadar şe yaradığını lerleyen zaman gösterecekt r. Lo z dou ve Arest s
davalarında ver len kararlar göz önünde tutularak AİHM'n n hukuk mekan zmasının
şley ş y anlaşılmalı ve ona göre bazı düzenlemelerde bulunulmalıdır. Bu k örnek
teşk l eden davaların benzerler her geçen gün artmaktadır.
3. Taşınmaz Mal Kom syonu
AİHM'ye Türk tarafı aleyh nde, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler n
Korunmasına İl şk n Sözleşmen n 8. Maddes kapsamındak “konut hakkı” ve 1 Nolu
protokolün 1. Maddes kapsamındak “mülk yet hakkı” hlaller gerekçes yle 1400'e
yakın mülk yet davasının açıldığı görmezden gel nmez b r gerçekt r. Bu noktada
Mahkeme, davalı devlet olan Türk ye'n n, Xen des-Arest s ve benzer mülk yet
davalarında görülen Sözleşme hlaller n önleyecek etk l b r ç hukuk yolu
oluşturulması gerçeğ n n altını ç zm şt r (Aksu, 2007). Bu çerçevede KKTC
Cumhur yet Mecl s 'n n 19 Aralık 2005 tar h nde kabul ett ğ yasayla Taşınmaz Mal
Kom syonu (TMK) oluşturulmuş ve Kom syon 2006 N san ayından t baren
çalışmalarına etk n b r şek lde başlamıştır. Kom syon, KKTC vatandaşlarının yanında
2 adet yabancı üye de çermekted r.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemes Türk ye aleyh ne açılan Demopoulos ve D ğerler
davasının kabul ed leb l rl ğ ne l şk n almış olduğu 1 Mart 2010 tar hl kararda 67/2005
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sayılı Yasanın etk n b r hukuk çare sunduğunu saptamış ve başvuranların ş kayetler n ç
hukuk yolunun tüket lmem ş olduğu gerekçes yle reddetm şt r. Yüksek Adl ye
Kurulu'nun Cumhurbaşkanı tarafından öner len k ş ler arasından atadığı Başkan,
Başkan Yardımcısı ve üyeler n n göreve başlaması le 17 Mart 2006 tar h nde faal yete
geçen Taşınmaz Mal Kom syonu 67/2005 sayılı yasanın öngördüğü şek lde yen den
oluşturulmuştur. Buna göre Kom syon; Başkan Ayfer Erkmen, Başkan Yardımcısı
Romans Mapolar le üyeler Sümer Erkmen, Hans C. Kruger, Güngör Günkan, Dan el
Tarschys ve Sask a Yorucu'dan oluşmaktadır. Taşınmaz Mal Kom syonu, 67/2005 sayılı
Yasa hükümler ne uygun olarak, ade, tazm nat ve takas le lg l yapılan talepler nceler.
Yapılan değerlend rmelerde, 1977-1979 Doruk Antlaşmaları ve B rleşm ş M lletler' n
Kıbrıs Sorununun çözümüne l şk n hazırlamış olduğu bütün planların ana unsurunu
teşk l eden k kes ml l k ve k toplumluluk lkeler gözet lmekted r. Kom syon, Kıbrıs
Türk Toplumunun haklarına halel get rmeyecek b r b ç mde, mülk sah pler n n
talepler n yer ne get rmek ç n çalışmaktadır.30 N san 2018 t bar yle, Kom syona
toplam 6,429 adet başvuru yapılmış ve bunlardan 898 tanes dostane çözüm yoluyla ve
27 tanes de duruşma yoluyla sonuçlandırılmıştır. Kom syon, şu ana kadar başvuranlara
mallarının bedel olarak 271,833,996 Sterl n (STG) tazm nat ödem şt r. Ayrıca, üç
başvuru ç n ade, k başvuru ç n takas ve tazm nat, altı başvuru ç n de ade ve tazm nat
kararı ver lm şt r. B r başvuru ç n çözümden sonra ade ve b r başvuruda da kısm ade
doğrultusunda karar ver lm şt r. Taşınmaz Mal Kom syonu, mülk yet talepler ç n ad l,
hızlı ve etk n b r çare bulab lmek ç n faal yetler ne devam etmekted r. Böylece
Kom syon, Kıbrıs Sorununa kapsamlı b r çözüm bulunmasına katkıda bulunmayı
hedeﬂemekted r (Taşınmaz Mal Komisyonu, 2018).

KKTC, Xen des-Arest s davasında ver len “reçeteye” uyum sağlamak amacıyla
67/2005 sayılı yasa le mülk yet hukukunu yen den yapılandırmıştır. Yasa KKTC
Mecl s nden çok az b r çoğunlukla ve ana muhalefet part s UBP'n n (Ulusal B rl k) çok
güçlü protestolarına rağmen geçm ş ve UBP o dönem yasayı Anayasa Mahkemes ne
götüreceğ ne da r ortaya atmış olduğu tehd d de yer ne get rerek yasayı 1985
Anayasasasına aykırı olduğu gerekçes yle Anayasa Mahkemes ne götürmüştür.
Dönem n Kıbrıs Türk hükümet Türk ye hükümet yle şb rl ğ ç nde, bu yasayı
geç rmek ve Xen des-Arest sle lg l kabul ed leb l rl k kararındak gerekl l klere uyan
b r Taşınmaz Mal Kom syonu oluşturarak AİHM'e g den çok sayıda dava olmasından
kaynaklanan baskıyı kısmen azaltmayı şart görmüştür.
UBP, KKTC anayasasının 159. Maddes n n, fade b ç m nden dolayı Kıbrıslı
Rumlar ç n sadece madd tazm nat öngördüğü ve ger ade öngörmed ğ n dd a
etmekteyd . Ger adeye z n vermen n, Kıbrıslı Rum davacıların kuzeydek mallarına
ger dönmeler n sağlayarak Kıbrıs sorununun çözümüyle lg l kabul ed len öneml b r
parametreye, yan k bölgel l ğe, ters düşeceğ dd a ed l yordu. UBP böyle b r
gel şmen n, geçm şte k toplumun b r arada yaşadığı ve yaşam hakkının tehl kede
olduğu dönemde olduğu g b kan dökülmes ne neden olab leceğ n dd a etmekteyd ve
dd alarına göre bu, mülk yet haklarından daha temel b r nsan hakkıydı. Bu t p
tazm natlar vermen n, Türk tarafının Kıbrıs'ta bu zararlara yol açan s lahlı çatışmanın
“suçu ve hatasını” kabul etmes anlamına geleceğ dd a ed lerek madd olmayan
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tazm nata karşı çıkmak amacıyla net hukuk argümanlar yer ne s yas argümanlar da
kullanılmıştı. Bunun 1974 dâh l, o zamana kadar yaşanan olaylardan Yunan stan'ın ve
Kıbrıslı Rumların suçlanması gerekt ğ “tar h gerçeğe” açıkça ters düştüğü
söylenmekteyd . UBP'n n KKTC Anayasa Mahkemes nde açmış olduğu 3/2006 sayılı
dava, 1985 Anayasasının 159. Maddes n n Kıbrıslı Rumlar ç n sadece tazm nat
öngördüğü ve ger ade öngörmed ğ n dd a etmekteyd (Erhürman, 2015).
Sonrasında, Anayasa mahkemes bu başvuruyu reddett . Yasayı destekleyen Mecl s ve
Taşınmaz Mal Kom syonu, AİHM'n n Lo z dou ve daha yakın zamanda Xen desArest s g b davalarda ortaya koymuş olduğu çt hatların KKTC'n n ç hukukunun b r
parçası olduğu ve dolayısıyla Anayasa mahkemes ç n bağlayıcı olduğunu dd a
etmekteyd . Anayasanın 159. Maddes ndek faden n tazm natın yanında ger adeye ve
takasa olanak tanıdığı ve manev tazm nat ödenmes n n anayasadak herhang b r
maddeye aykırı olmadığı şekl nde yorumlamaya açık olduğu da dd a ed lmekteyd .
Mahkeme, yasanın KKTC anayasasına aykırı olmadığına karar verm ş ve başvuruyu
reddetm şt r. Bu, hem Kuzey Kıbrıs'tak mülk yet hakları açısından hem de ç hukuk
s stem nde Avrupa İnsan Hakları Konvans yonu ve AİHM çt hatlarının doğrudan
uygulanab l rl ğ n yen den tey t eden, Kıbrıs Türk nsan hakları hukuku temel nde
çığır açan b r gel şme olmuştur.
67/05 sayılı, Anayasanın 159. Maddes n n 1. Paragrafının (b) bend kapsamına
g ren Taşınmaz Malların Tazm n , Takası ve İades Yasası'nın amacı şuydu:
3. Bu Yasanın amacı, bu Yasa kapsamına g ren taşınır ve taşınmaz mallar üzer nde hak
dd asında bulunanların haklarının ısbatı ç n gerekl usul ve koşulları ve bu k ş ler n
mallarının ades ne, takasa ve alacakları tazm nata l şk n esasları, 1977-1979 Doruk
Anlaşmalarının ve B rleşm ş M lletler n Kıbrıs Sorununun çözümü konusunda bugüne
kadar hazırlamış olduğu tüm planların ana unsurunu teşk l eden k kes ml l k esası ve
bunun korunması ç n öngörülen düzenlemeler gözet lerek, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhur yet mevzuatına göre mülk yet hakkına ya da kullanım hakkına sah p olanların
haklarını da koruyarak ve Kıbrıs Sorununa bulunacak kapsamlı b r çözümün Kıbrıs Türk
Halkına sağlayacağı haklara halel get rmeyecek b r b ç mde düzenlemekt r
(www.mahkemeler.net).

Var olan çözüm yollarının her b r ç n öngörülen kr terler n detayları, büyük
oranda Annan Planı'ndak mülk yetle lg l hükümler n altında yatan mantığı
yansıtmaktadır. B r k ş n n takas veya tazm nata uygun olup olmadığı veya çözümden
önce m sonra mı ger ade alab leceğ , b r d z faktöre bağlı olacak, bunlardan en
öneml s şu andak kullanıcının statüsü ve mal üzer nde herhang öneml b r değ ş kl k
yapılıp yapılmadığıdır (madde 6 ve 8). 9. Madde kom syonun herhang b r kararına
t raz veya gözden geç rme taleb n n Yüksek İdare Mahkemes tarafından görüşüleceğ
prosedürünü ortaya koymaktadır. Bu da davacıların AİHM'e başvurmadan önce
mekan zma çer s nde tüketmeler gereken b r kısımdır.
Kom syonun oluşumu (madde 11 ve 12) yabancı uluslararası uzmanların
kom syona üye olmaları ve üyeler n KKTC anayasasının 159. Maddes uyarınca
Kıbrıslı Rumların “bırakmış olduğu” mallardan doğrudan veya dolaylı olarak
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yararlanmayan k ş ler olması öner s n d kkate almaktadır. Taşınmaz Mal Kom syonu
(TMK) 2's yabancı nsan hakları uzmanı olmak üzere 7 üyeden oluşan b r kuruldur.
TMK, olası başvuru yapacak olanlar ç n er ş leb l r olma koşuluna uygun b r şek lde
Yeş l Hat üzer ndek k geç ş noktasına, Ledra Palace ve Lokmacı geç şler ne 10
dak ka yürüme mesafes nde, Lefkoşa (Kuzey Lefkoşa) “Saray Önü'nde” yer
almaktadır. Başvuru sah pler k ml kler n n halka açık b lg olarak kullanılmaması
terc h nde bulunab l rler. TMK yasası, tüzükler , prosedürler ve stat st kler ne Türkçe
ve İng l zce (www.tamk.gov.ct.tr) olarak nternet üzer nden er ş me açıktır.
Başvuru sah pler n n sayısı arttıkça, prosedürün yavaşladığına ve dostane
çözümler n ardından b le ödemelerde gec kmeler olduğuna da r ş kâyetler
bulunmaktadır. Buna rağmen, bu konuda şb rl ğ ç nde olan hem Türk ye hem de
Kıbrıs Türk hükümetler nde, Kıbrıs sorununa b r çözüm bulununcaya kadar Kıbrıslı
Rumların mal talepler ç n geç c b r çözüm sağlama önlem olarak TMK'nun
çalışmalarına devam etmes konusunda b r s yas rade ve kararlılık söz konusudur. Bu
Aralık 2011 olan son başvuru tar h n n Aralık 2013'e kadar uzatılmasıyla da yen den
tey t ed lm şt r. Bugüne kadar AİHM tarafından ver len tazm nat kararları ve dostane
çözümle sonuçlanan başvuruların çoğunun sonucu arasındak fark, AİHM kararlarında
ver len tazm natın, mal sah b n n hlal ed l yor olan mülk yet hakları ç n b r tazm nat
olan “kullanım kaybı” ç n olmasıdır (Renda, 2013). D ğer yandan TMK'nun verd ğ
tazm natlar, dostane çözüme ulaşılan Kıbrıslı Rumlara ver len tazm natlar tüm
mülk yet haklarından ve dd alarından Kıbrıs Türk devlet leh nde feragat ed lmes
karşılığındadır.
3.1. Taşınmaz Mal Kom syonuna 2006-2018 Yılları arası Başvuru ve Sonuçları
Tablo 3.1. Dosyalanan Başvuru Sayısı

Kaynak: www.tamk.gov.ct.tr
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Tablo 3.2. Sonuçlanan Başvuru Sayısı (Sulh)

Kaynak: www.tamk.gov.ct.tr

Tablo 3.3. Sonuçlanan Başvuru Sayısı (Duruşma)

Kaynak: www.tamk.gov.ct.tr

Tablo 3.4. Sonuçlanan Başvuru Sayısı (Toplam)

Kaynak: www.tamk.gov.ct.tr
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Tablo 3.5. Sonuçlanan Başvuru Alanı (Sulh)(m2)
KARAR (SULH)
2006
TAZMİNAT
264.045
İADE
41.627
ÇÖZÜMDEN SONRA İADE TAKAS VE TAZMİNAT
13/2008 SAYILI YASA
GERİ ÇEKİLDİ
8.79
İSPAT EDİLMEYEN
40.388
TOPLAM
354.85

2007
117.545
6.151
1.196.739
128.391
1.448.826

2008
221.544
52.518
1.75
275.812

2009
2.713.642
313.715
803.729
16.76
3.847.846

2010
1.195.801
79.951
131.216
94.343
1.501.311

2011
902.034
1.115.659
115.889
2.133.582

2012
1.866.636
47.474
665.674
204.796
2.784.580

2013
3.006.958
15.46
141.502
693.634
3.857.554

2014
2.657.153
237.296
642.09
3.536.539

2015
3.425.963
1.352
288.446
726.069
4.424.737

2016
1.816.425
19.693
1.037.677
265.968
3.130.455

2017
3.156.383
706
74.411
504.053
3.735.553

2018
535.202
74.426
185.255
794.883

TOPLAM
21.905.788
451.459
6.151
1.196.739
68.519
4.759.735
3.486.184
31.879.086

Kaynak: www.tamk.gov.ct.tr

Tablo 3.6. Sonuçlanan Başvuru Alanı (Duruşma)(m2)
KARAR
(DURUŞMA)
TAZMİNAT
RET
KISMİ İADE
İSPAT
EDİLMEYEN
TOPLAM

2006 2007 2008 2009
2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 TOPLA M
14.716
55.750 63.870 80.071 31.648 43.484 61.170 108.012
458.721
216.354
805
217.159
4.064
4.064
-

-

-

235.134

-

1.103
56.853 63.870 80.071 31.648 44.289 61.170 108.012

-

1.103
681.047

2018
535.202
74.426
185.255
794.883

TOPLAM
22.364.509
451.459
6.151
1.196.739
217.159
4.064
68.519
4.759.735
3.487.287
32.560.133

Kaynak: www.tamk.gov.ct.tr

Tablo 3.7. Sonuçlanan Başvuru Alanı (Toplam)(m2)
KARAR (TOPLAM)
TAZMİNAT
İADE
ÇÖZÜMDEN SONRA İADE
TAKAS VE TAZMİNAT
RET
KISMI İADE
13/2008 SAYILI YASA
GERİ ÇEKİLDİ
İSPAT EDİLMEYEN
TOPLAM

2006
264.045
41.627
8.79
40.388
354.85

2007
117.545
6.151
1.196.739
128.391
1.448.826

2008
221.544
52.518
1.75
275.812

2009
2.728.358
313.715
216.354
4.064
803.729
16.76
4.082.980

2010
1.195.801
79.951
131.216
94.343
1.501.311

2011
957.784
1.115.659
116.992
2.190.435

2012
1.930.506
47.474
665.674
204.796
2.848.450

2013
3.087.029
15.46
141.502
693.634
3.937.625

2014
2.688.801
237.296
642.09
3.568.187

2015
3.469.447
805
1.352
288.446
726.069
4.469.026

2016
1.903.752
19.693
1.037.677
265.968
3.221.658

2017
3.264.395
706
74.411
504.053
3.843.565

Kaynak: www.tamk.gov.ct.tr

Tablo 3.8. Sonuçlanan Tazm nat M ktarı (STG)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 TOPLAM
2.221.000 3.147.000 1.646.600 31.047.000 12.724.900 12.980.440 33.952.775 46.277.406 49.049.112 22.347.555 13.368.446 37.500.782 4.343.175 271.166.096

Kaynak: www.tamk.gov.ct.tr
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3.1 Taşınmaz Mal Kom syonu
Taşınmaz Mal Kom syonu'na başvurular 2006 yılında toplam 100 başvuru yapılmış,
2
bu başvurulardan sonuçlananlar (sulh le); 8 başvuru tazm nat (toplam 264.045 m )
2
2
kararıyla, 3 başvuru tazm nat ve taşınmazın (41.627 m ) ades yle, 2 başvuru (8.790 m )
2
se başvuru sah b n n başvurusunu ger çekmes yle sonuçlanmıştır. 40.388 m spat
ed lemem şt r. Sonuç olarak Taşınmaz mal Kom syonu'nca 2006 yılı sonunda başvuru
sah pler n haklı görüp de öded ğ toplam tazm nat m ktarı 2.221.000 STG'd r. 2007
yılında toplam 197 başvuru yapılmış, bu başvurulardan sonuçlananlar (sulh le); 18
2
başvuru tazm nat (toplam 117.545 m ) kararıyla, 1 başvuru çözümden sonra taşınmazın
2
(6.151 m ) ades yle, 2 başvuru takas ve tazm nat le (1.196.739 m2) 5 başvuru (128.391
2
m ) se başvuru sah b n n başvurusunu ger çekmes yle sonuçlanmıştır. Sonuç olarak
Taşınmaz Mal Kom syonu'nca 2007 yılı sonunda başvuru sah pler n haklı görüp de
öded ğ toplam tazm nat m ktarı 3.1147.600 STG'd r. 2008 yılında toplam 76 başvuru
yapılmış, bu başvurulardan sonuçlananlar (sulh le); 18 başvuru tazm nat (toplam
221.544 m2) 12 başvuru (52.518 m2) se başvuru sah b n n başvurusunu ger
çekmes yle sonuçlanmıştır. Sonuç olarak Taşınmaz mal Kom syonu'nca 2008 yılı
sonunda başvuru sah pler n haklı görüp de öded ğ toplam tazm nat m ktarı 1.646.600
STG'd r.
2009 yılında toplam 70 başvuru yapılmış, bu başvurulardan sonuçlananlar (sulh le);
2
33 başvuru tazm nat (toplam 2.713.642 m ) kararıyla, 1 başvuru tazm nat ve taşınmazın
(313.715 m2) ades yle, 30 başvuru (803.729 m2) se başvuru sah b n n başvurusunu
ger çekmes yle sonuçlanmıştır. 16.760 m2 spat ed lemem şt r. Sonuç olarak
Taşınmaz mal Kom syonu'nca 2009 yılı sonunda başvuru sah pler n haklı görüp de
öded ğ toplam tazm nat m ktarı 31.047.000 STG'd r. 2010 yılında toplam 397 başvuru
yapılmış, bu başvurulardan sonuçlananlar (sulh le); 51 başvuru tazm nat (toplam
2
2
1.195.801 m ), 11 başvuru (131.216 m ) se başvuru sah b n n başvurusunu ger
çekmes yle sonuçlanmıştır. Sonuç olarak Taşınmaz mal Kom syonu'nca 2010 yılı
sonunda başvuru sah pler n haklı görüp de öded ğ toplam tazm nat m ktarı
12.724.900 STG'd r. 2011 yılında toplam 1.926 başvuru yapılmış, bu başvurulardan
sonuçlananlar (sulh le); 57 başvuru tazm nat (toplam 902.034 m2), 27 başvuru
2
(1.115.659 m ) se başvuru sah b n n başvurusunu ger çekmes yle sonuçlanmıştır.
Sonuç olarak Taşınmaz mal Kom syonu'nca 2011 yılı sonunda başvuru sah pler n
haklı görüp de öded ğ toplam tazm nat m ktarı 12.980.440 STG'd r. Başvuru sayısının
en yüksek olduğu sened r.
2012 yılında toplam 1.601 başvuru yapılmış, bu başvurulardan sonuçlananlar (sulh
le); 105 başvuru tazm nat (toplam 1.866.636 m2), 24 başvuru (655.674 m2) se başvuru
sah b n n başvurusunu ger çekmes yle sonuçlanmıştır. Sonuç olarak Taşınmaz mal
Kom syonu'nca 2012 yılı sonunda başvuru sah pler n haklı görüp de öded ğ toplam
tazm nat m ktarı 33.952.775 STG'd r. 2013 yılında toplam 1.337 başvuru yapılmış, bu
başvurulardan sonuçlananlar (sulh le); 174 başvuru tazm nat (toplam 3.006.958 m2),
2
12 başvuru (141.502 m ) se başvuru sah b n n başvurusunu ger çekmes yle
sonuçlanmıştır. Sonuç olarak Taşınmaz mal Kom syonu'nca 2013 yılı sonunda başvuru
sah pler n haklı görüp de öded ğ toplam tazm nat m ktarı 46.277.406 STG'd r.
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2014 yılında toplam 375 başvuru yapılmış, bu başvurulardan sonuçlananlar (sulh
le); 142 başvuru tazm nat (toplam 2.657.153 m2), 12 başvuru (237.296 m2) se başvuru
sah b n n başvurusunu ger çekmes yle sonuçlanmıştır. Sonuç olarak Taşınmaz mal
Kom syonu'nca 2014 yılı sonunda başvuru sah pler n haklı görüp de öded ğ toplam
tazm nat m ktarı 49.049.112 STG'd r. En yüksek tazm natın ödend ğ sened r. 2015
yılında toplam 182 başvuru yapılmış, bu başvurulardan sonuçlananlar (sulh le); 104
2
2
başvuru tazm nat (toplam 3.425.963 m ), 2 başvuru (288.446 m ) se başvuru sah b n n
başvurusunu ger çekmes yle sonuçlanmıştır. Sonuç olarak Taşınmaz mal
Kom syonu'nca 2015 yılı sonunda başvuru sah pler n haklı görüp de öded ğ toplam
tazm nat m ktarı 22.347.555 STG'd r.
2016 yılında toplam 50 başvuru yapılmış, bu başvurulardan sonuçlananlar (sulh
le); 63 başvuru tazm nat (toplam 1.816.425 m2), 24 başvuru (1.037.677 m2) se başvuru
sah b n n başvurusunu ger çekmes yle sonuçlanmıştır. Sonuç olarak Taşınmaz mal
Kom syonu'nca 2016 yılı sonunda başvuru sah pler n haklı görüp de öded ğ toplam
tazm nat m ktarı 13.368.446 STG'd r. 2017 yılında toplam 81 başvuru yapılmış, bu
2
başvurulardan sonuçlananlar (sulh le); 75 başvuru tazm nat (toplam 3.156.383 m ), 5
2
başvuru (74.411 m ) se başvuru sah b n n başvurusunu ger çekmes yle
sonuçlanmıştır. Sonuç olarak Taşınmaz mal Kom syonu'nca 2017 yılı sonunda
başvuru sah pler n haklı görüp de öded ğ toplam tazm nat m ktarı 37.500.782
STG'd r.
2018 yılının lk dört ayında toplam 33 başvuru yapılmış, bu başvurulardan
2
sonuçlananlar (sulh le); 27 başvuru tazm nat (toplam 535.202 m m ), 4 başvuru
2
(74.426 m ) se başvuru sah b n n başvurusunu ger çekmes yle sonuçlanmıştır. Sonuç
olarak Taşınmaz mal Kom syonu'nca 2018 yılı sonunda başvuru sah pler n haklı
görüp de öded ğ toplam tazm nat m ktarı 4.343.175 STG'd r. Sonuç olarak Taşınmaz
mal Kom syonu 2018 yılı lk dört ayına kadar toplam 271.166.096 STG tazm nat
ödem şt r.
Sonuç ve Değerlend rme
Mülk yet hakkı bazı anayasalarda sosyal haklar arasında bazı anayasalarda se,
meden haklar arasında yer almaktadır. Mülk yet hakkının bugün t bar yle, sosyal ve
ekonom k hak olarak n telend r lmes daha yaygınlaşmıştır. Bu hakkın, AİHS'ye
sonradan dah l ed lmes n n sebeb , II.Dünya Savaşı sonucunda Avrupa'da meydana
gelen ekonom k, sosyal ve s yasal çöküntünün durdurulup, savaş sonrası ekonom k
hayatın gerekler n en hızlı şek lde yer ne get reb lmekt r.
Protokolün mülk yet hakkı olarak n telend r len 1. maddes şöyled r:
Her gerçek ve tüzel k ş n n, mal ve mülk dokunulmazlığına r ayet ed lmes n steme
hakkı vardır. Herhang b r k mse, ancak kamu yararı sebeb yle ve yasada öngörülen
koşullara ve uluslararası hukukun genel lkeler ne uygun olarak mal ve mülkünden
yoksun bırakılab l r.”
“Yukarıdak hükümler, devletler n, mülk yet n genel menfaate uygun olarak
kullanılmasını düzenlemek veya verg ler n ya da başka katkıların veya para cezalarının
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ödenmes n sağlamak ç n gerekl gördükler yasaları uygulama konusunda sah p
oldukları hakka helal get rmez.”
Bu maddeye göre, k ş malını barışçıl amaçla kullanab l r. Aks takd rde devlet
müdahales yle karşılaşab l r. K ş malını barışçıl yollarla kullandığı halde devlet
müdahales yle karşılaşıyorsa, bu st sna b r durumdur. Bu durum, kamu yararı
amacıyla, mülk yet denet m altına alma ve verg ödemes n sağlama amacıyla
yapılab l r. Bu müdahaleler uluslararası hukuka uyduğu müddetçe yapılab l r.
1. Protokolün 1. Maddes n n geçerl olab lmes ç n, söz konusu mülkün hak
dd asının olması gerek r, yan mevcut olan mülk yet korunab l r. M ras yoluyla
gelecekte kalması planlanan mülk korunmaya alınamaz çünkü ortada netleşen b r
durum yoktur. Madden n çer ğ ncelend ğ nde mülk yet hakkına yönel k müdahaleler
üç başlıkta toplanır. B r nc s , mal ve mülk dokunulmazlığı (1. paragrafın
1.cümles nde), k nc s , bel rl koşullar altında devlet n k ş ler , mal ve mülkten yoksun
bırakab lmes (1. paragrafın 2. cümles nde), üçüncüsü se, devlet n, çıkarları
doğrultusunda gerek rse mülkler n kullanımını kontrol etmes ve kısıtlayab lmes d r
(bu da k nc paragrafta yer almaktadır). Mülk yet hakkına müdahaleyle lg l bu
sınıﬂandırma lk defa Sporrong ve Lönnroth/İsveç davasında ortaya konmuştur. Bu
madde mülk yet hakkını güvence altına almakta ve mal varlığı kavramı gen ş
yorumlanmaktadır. Menkul, gayr menkul mallar, h sseler, patent hakkı, tahk m
kararları, ev sah b n n k ra alma hakkı, emekl l k maaşı mülk yet hakkı kapsamına
g rmekted r.
1.madden n 1.fıkrasından anlaşılan k ş n n mülk yet ne el konulab leceğ d r. Bu
müdahale ya kamulaştırma ya da devletleşt rme yöntem yle yapılır. Bu tür müdahale
kamu yararı düşünces yle ve ölçülü şek lde yapıldığı takd rde, yasaldır. Bu
müdahalen n haklı ve sözleşmeye uygunluğu, denet m organınca denetlenmekted r.
Sözleşmeye göre özel müdahaleler dışında mülk yet hakkına müdahale yasaklanmıştır.
Mülk yet hakkı ancak kamu yararı amacıyla kısıtlanab l r. Mülk yete müdahale, haktan
yoksun bırakma durumunda kamu yararı, hakkın kullanımının düzenlenmes hal nde
de genel menfaat amacıyla yapılab l r.
Protokolün 1. Maddes ne göre, herhang b r şey n mülk sayılab lmes ç n, her
şeyden önce ekonom k değere sah p olması ve sah p olunan değer n de somut olarak
tesp t ed lmes gerekmekted r. Kamulaştırma amacıyla mülküne el konulan b r k ş n n,
o günün şartlarına göre bel rlenen mülkünün bedel , zaman aşımı neden yle uğradığı
değer kaybı sonucunda öncek hüküm hlale uğramış olur. Bununla lg l Türk ye'ye
b rçok dava açılmıştır. Bu konuyla lg l Anayasamızın, 35, 46 ve 47. maddeler nde,
mülk yet hakkı, kamulaştırma ve devletleşt rme başlığı altında düzenlemeler
get r lm şt r. Anayasamızın K ş n n Hak ve Ödevler başlıklı 2.bölümünün, 35.
maddes ne göre “Herkes mülk yet ve m ras haklarına sah pt r. Bu haklar, ancak kamu
yararı amacıyla kanunla sınırlanab l r. Mülk yet hakkının kullanılması toplum
yararına aykırı olamaz.” Bu maddeden de anlaşılacağı g b l beral düşüncen n
s nyaller ver lerek, ekonom k düzen n yapı taşı mülk yet sayılmıştır. Hukuk
s stem m zde mülk yete yönel k herhang b r k ş müdahales nde ya da hlal nde özel
hukuk ve ceza hukuku devreye g rerek hlal veya müdahaley önleyeb lmek adına
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tazm n etme veya cezalandırma yoluna g deb l r, mülk yet koruma ve güvence altına
alınır.
Bütün hak ve hürr yetlerde olduğu g b mülk yet hakkın da sınırsız b r hak değ ld r.
Bu sınırlandırmalar hukuk kuralları çerçeves nde yapılmaktadır. Kamu yararı
amacıyla yapılan sınırlandırmalar, zaman zaman b rey ve devlet karşı karşıya
get rm şt r. Bu konuyla lg l AİHM'ye b rçok dava açılmıştır. Kamu yararı le yapılan
sınırlandırmalar b reye herhang b r zarar vermey p mağdur etmemel d r, ters b r
durumda b reye malın tazm n yapılır. Mülk yet hakkına yönel k kamulaştırma
otor tes n n kullanılması sonucunda mağdur olduğunu düşünen b rey kend ç
hukukunda halledemed ğ bu sorunu uluslararası platforma ve yargı yerler ne
taşıyarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemes ne başvurmaktadır. Bu konuyla lg l
b rçok dava AİHM' de hala görüşülmekted r.
AİHM mülk yetle lg l b r davayı ncelerken, öncel kle o davanın 1.maddede
geçen “mal” ter m ne uyup uymadığına, daha sonra, malların barışçıl b ç mde
kullanma hakkına müdahale ed l p ed lmed ğ ne bakar. Bundan yola çıkarak Mahkeme
ncelemeler sonucunda karar ver r. Sonuçlanan ya da hala görüşülen mülk yet hakkına
yapılan b r müdahalen n haklı göster lmes n yan meşruluğunu çeren davaları kamu
yararı, orantısallık ve verg lend rme olarak ayrı ayrı ncelemek mümkündür. Ayrıca
mülk yet hakkına yapılan müdahaleler ancak kanuna ya da uluslararası hukukun genel
lkeler ne uygun olarak yapılab l r ve kanun aracılığıyla mülk yet hakkı düzenleneb l r.
Mülk yete yapılan müdahalelerde çoğu zaman süren n aşırı uzunluğu d kkate
alınmadan bedel n bel rlenmes ad l dengey bozar, dengen n bozulmasıyla b rl kte
AİHM mağdur yet durumuna göre mağdur olan tarafa tazm nat ödenmes ne karar
ver r.
Türk ye 1960 yılından t baren Rumlar tarafından uygulanan baskılarla
topraklarını terk etmek zorunda kalan soydaşlarının haklarını koruma ve dünyaya
duyurmak ç n her türlü hukuk yola başvurmasına rağmen sonuç alamamıştır. 1974'te
soydaşlarının can ve mallarını korumaya yönel k haklı müdahales b le günümüzde
“ şgal” mantığıyla ele alınarak uluslararası alanda suçlanmıştır. Sadece Rum halkının
mülk yet kaygılarını g deren davaların açılması ve davalarda Türk ye aleyh ne karar
çıkması bunun b r sonucudur. Lo z dou ve Arest s davaları le yüklü tazm natlara
çarptırılan Türk ye, KKTC'n n bağımsız, anayasal ve demokrat k b r devlet olduğunu,
bundan dolayı Kıbrıs'ta meydana gelen olaylardan sorumlu tutulamayacağını b rçok
kez Mahkemeye bel rtm şt r. Türk ye tarafından davaların sonuçlarıyla lg l yapılan
t razların heps redded lerek d kkate b le alınmamıştır. Ayrıca k davada da tazm nata
mahkûm ed lm ş olması, Türk ye aleyh ne dava açmayı düşünen Kıbrıslı Rumları
cesaretlend rerek, gerçek değer b le tazm natın yarısı etmeyen taşınmazlarına yüklü
meblağlar alab lmek adına sıraya g rmeler ne neden olmuştur. AİHM'ye 1400'e yakın
mülk yet hlal başvurusunda bulunulmuştur. Lo z dou davasında Türk ye'n n
t razlarını h çb r şek lde d kkate almayıp uluslararası hukuka uygun olarak yapılan
Türk ye'n n Kıbrıs müdahales nden kaynaklanan Kıbrıslı Rumların mağdur yetler
üzer nde duran ve bu doğrultuda Türk ye aleyh nde k davayı sonuçlandıran AİHM,
mülk yet meseles n n bazı boyutlarının Türk tarafının Kıbrıslı Türkler n haklarını
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savunmak ç n verd ğ , 1959 antlaşmalarına dayanan meşru mücadelen n sonuçları
olduğunu d kkate almaksızın Rum tarafı leh ne kararlar üretm şt r. Uluslararası arenada
mağdur Kıbrıslı Rumlar, şgalc olarak ta Kıbrıslı Türkler göster lerek bu konunun
çözümünde herhang b r güçlü devletten Türklere yönel k destek gelmem şt r. İk
kes m n barış ç nde yaşaması amaçlanarak düzenlenen Annan Planı buna en güzel
örnekt r. Plan Kıbrıslı Rumların çıkarlarına öncel k vererek Kıbrıslı Türkler k nc
planda bırakmıştır.
2006'da Taşınmaz Mal Kom syonu'nca başlatılan süreç adadak Türk ve Rum
halkının mülk yet haklarını korunması yönünde yaptığı çalışmalar, gelecekte b rl kte
ortak b r yaşamı barış ç nde sürdüreb lecek eş t haklara sah p Türk ve Rumlar ç n
doğru b r adımdır. Kom syon çalışmaları adadak barışın kısa sürede sağlanması ve
barış görüşmeler n n sonuca ulaşmasında en öneml kurum olarak görmek yanlış
olmaz. Z ra barış görüşmeler nde tartışılan başlıkların başında mülk yet hakkı
gelmekted r.
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TÜRKİYE KIRGIZİSTAN TİCARİ İLİŞKİLERİ VE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Meltem KESKİN KÖYLÜ*
ÖZ
Kırgız stan, Orta Asya coğrafyasında yer alan, den ze kıyısı bulunmayan Türk devletler nden b r d r.
Sovyet Sosyal st Cumhur yetler B rl ğ (SSCB)'n n dağılmasından sonra 1991 yılında Kırgız stan
bağımsızlığını lan etm şt r. Türk ye se Kırgız stan'ının bağımsızlığını tanıyan lk ülked r. Türk ye le
Kırgız stan ş b rl ğ temeller kültürel bağlara kadar uzanmakla b rl kte k ülke arasındak t car
l şk ler özell kle 1992 yılından başlayarak gel şm şt r. Bu çalışma da 2010 yılından başlayarak
günümüze kadar k ülken n t car l şk ler k nc l ver ler ışığında amp r k olarak ncelenm şt r. İk ülke
arası thalat ve hracatın gel şt r leb lmes çabaları da değerlend r lmekted r. Bununla b rl kte, özell kle
Türk ş nsanlarının Kırgız stan'a yaptıkları doğrudan yatırımlar ncelenerek yen yatırım yapılab lecek
potans yel olan alanlar bel rlenerek bu l şk ler n gel ş m n sağlayacak unsurlar tartışılmaktadır.
Anahtar Kel meler: Dış T caret, Türk ye, Kırgız stan, T car İl şk ler, İthalat ve İhracat
Jel Sınıﬂaması: F30, H00, N70, O10, P33
ABSTRACT
EVALUATION OF TRADE RELATIONS
BETWEEN TURKEY AND KIRGIZSTAN
Kirgizstan is a Turkic state that is found in the Middle Asia, and has no shores. After the dissolution of the
Union of Soviet Socialist Republics (USSR), it has declared independence in 1991. Turkey is the ﬁrst
country to recognize their independence. While the cooperation between the two countries are based on
cultural ties, the trade relations improved especially after 1992. This study examines the trade relations
between these countries from 2010 until today, empirically in light of secondary data. Moreover, the
eﬀorts to improve import and export between these countries are evaluated in this study. Lastly, the areas
that Turkish investors can directly invest are determined by analyzing the past, in order to improve the
trade relations.
Keywords: Foreign Trade, Turkey, Kyrgyzstan, Business Connection, Imports and Exports
Jel Classiﬁcation: F30, H00, N70, O10, P33.
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1.G r ş

Ülkeler ekonom ler n gen şleteb lmek ç n üret mde fazlalıklarını dış memleketlere
satmak sterler. İhracat artışı ülke ç üret m n artmasını tet kleyen unsurları çer s nde
barındırır. Bu durum sürdürüleb l r ekonom k ç n öneml d r.
Dünya artan ﬁnansal l şk ler ve t car ortaklıklar ülkeler b rb rler ne daha da
yakınlaştırmakta ve etk leş mde olmalarını gerekl kılmaktadır. Ekonom k bağlamda
yakınlaşmalar da; k m zaman coğrafya etk n rol oynarken bazen benzer ekonom k
gel şm şl k düzeyler k m zaman se benzer kültür, d l, tar h özell kler öne
çıkmaktadır. Kırgız stan beş bağımsız Türk Cumhur yetler nden b r olması se Türk ye
ç n öneml b r t car ortak olarak değerlend r lmes n n ana unsurlarından b r d r.
Türk ye Cumhur yet 'n n geçm şten ber b r kt rerek get rd ğ , sosyal, s yasal ve
ekonom k g b alanları da ç nde barındıran devlet deney m le Kırgız stan'ın gel şerek
dönüşme çalışmalarına katkıda bulunmakta. Türk ye, her alanda olduğu g b ﬁnansal
ve dış t caret alanlarında da gel şmekte olan Kırgız stan'a destekler n sürdürmekted r.
Bu çalışmada, Kırgız stan ve Türk ye t car l şk ler 2010-2018 yılları arası ve 2019
yılı lk yarısını kapsayan dönemler n değerlend rmes yapılmıştır. Çalışma ver ler
Türk ye İstat st k (TÜİK) başta olmak üzere, Kırgız Cumhur yet Ulusal İstat st k
Kom tes , Dünya T caret Örgütü (World Trade Organ zat on-WTO), uluslararası ş
gel şt rme ç n t caret stat st kler n n yayınlandığı Trade Map (ITC)'den sağlanmıştır.
Bu kurumlardan sağlanan k nc l ver ler n ışığında amp r k çalışma yapılarak k ülke
arası t caret l şk ler değerlend r lm şt r.
Çalışma le Türk ye ve Kırgız stan arasında gerçekleşen t caret n ve yatırımların
gel şt r lmes ç n gerekl planlamaların ç nde değerlend r lmes gereken konular
ortaya çıkarılmıştır. Y ne bu çalışmada, Kırgız stan ve Türk ye arasında t carette
yaşanan veya yaşanması muhtemel problemler n bertaraf ed lmes ç n gerekl
önlemler tartışılmıştır.
2. Kırgız stan

Ülke, %72,6 Kırgız, %14,4 Özbek, %6,4 Rus, %6,6 Dungan, Ukraynalı, Tatar,
Uygur g b etn k gruplardan oluşan ve Orta Asya coğrafyasının merkez nde yer alan
Türk Cumhur yetler 'nden b r d r (MFA, 2018). Kırgız stan ülken n %93'lük
bölümünün den z sev yes nden 1500 metre yüksekte olması ülken n % 90'lık
bölümünün sarp dağlarla kaplı olması halkın çet n kl m ve çevre koşullarıyla mücadele
edeb lme özell ğ n gel şt rmes ne olanak sağlamıştır. Zaten serbest p yasa
ekonom s ne geçmeden önce ülke nsanının büyük b r çoğunluğu hayvancılık ve
tarımla uğraşmaktaydılar. Günümüze geld ğ m zde se sanay sektöründe özel kle de
dış kaynaklı yatırımların artması le b rl kte sanay sektörü de canlanmaktadır. Pek çok
gel şen memleket ekonom ler n n temel unsurlarını oluşturan küçük ve orta
büyüklüktek şletmeler Kırgız stan ﬁnansal s stem n n skelet n oluşturmaktadır.
Tarım ve hayvancılığın gel ş m ne olanak veren ülke toprakları doğal kaynaklar
açısından da zeng nd r. Ülke sanay ekonom s nde söz sah b olan alanlar madenc l k ve
metalürj d r. Kırgız stan doğal kaynaklarının başta altın olmak üzere kömür, mermer,
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c va, bakır, uranyum, mol bden, gümüş, ant muan yataklarının yanı sıra seram k
yapımında kullanılan çeş tl m nerallere de yer almaktadır.
Kırgız stan güney doğusunda yer alan Ç n'e 858 km'l k uzun b r sınırının olması
neden le Kırgız stan Ç n'den doğrudan sermaye yatırımı almaktadır. Ayrıca ülken n
Kazak stan ve Özbek stan'a da sınırı bulunmaktadır.
Kırgız stan Orta Asya'nın en küçük ülkes olup den ze kıyısı olmadığı ç n öncel kl
t car bağlantısı kara yoluyla olmaktadır. Ülke ekonom s nde, h zmet sektörü %53.2'l k
payı le lk sırada yer alırken % 32.5 le sanay ve % 14.3 le tarım sektörü yer
almaktadır (Central As an Geoportal, 2019). Ülken n başlıca hraç kalemler , kıymetl
madenler ve tarım ürünler d r. Başlıca thal ürünler se enerj d r. Kırgız stan coğraﬁ
konumu neden le gel şmekte olan memleketlere yakınlığı hracatta büyük potans yele
sah p olmasına neden olmaktadır (Moment, 2019). Kırgız stan'ın Ç n'e olan yakınlığı
bu ülkeden gelen yatırımlar açısından avantajlı olmakla b rl kte Ç n'e t caret açığı
vermes ne de neden olmaktadır.
Gel şmes ne devam eden Kırgız stan, ﬁnansal p yasalarını güçlend rme g r ş mler
ve ekonom k reformları le Orta Asya ülkeler arasında d kkat çeken b r ülkeler
arasında yer almaktadır.
2.1. Kırgız stan Ekonom k Parametreler
Kırgız stan 1991 yılı le b rl kte bağımsızlığı kavuşmuş ve serbest ekonom
kurallarının kullanılma geçmes sürec nde sancılı dönemler deney mlemek zorunda
kalmıştır. Sovyet B rl ğ nden çıkmasının ardından tarım üret m n artırmayı
başarab lm şt r. Oysa b rl ğ n parçalanmasından sonra b rl kten ayrılan pek çok ülke
bunu başaramamıştır.
F nansal p yasaları ve bankacılık s stem n gel şt rmek ç n Kırgız stan hükümet
önlemler almaya devam etmekted r. Bu önlemler arasında ﬁnansal aracılığın yayılması
öneml b r yer tutmaktadır. Hal hazırda ülke tamamıyla der nlemes ne gel şm ş b r
ﬁnansal s steme sah p değ ld r. Kırgız stan Cumhur yet az gel şm ş ülke kategor s nde
yer almaktadır (Sagınbaeva, 2016: 144-188). Böyle olmasına rağmen hızlı para
dolaşımını teşv k eden, ulusal ve uluslararası ﬁnansal p yasalarda st krarlı çalışmakta
olan etk n bankacılık s stem mevcuttur (The Nat onal Bank of The Kyrgyz Republ c,
2019: 18-26).
Ülke sadece tarımda değ l h zmet, sanay , ulaştırma, enerj ve madenc l k
alanlarında kend n gel şt rm şt r. Bulunduğu coğrafyada d kkat çekmeye başlamıştır.
1980 yıllardan başlayarak teknoloj k gel şmelerden uzak kalan ülke, bağımsızlığını
kazandıktan sonra sanay de kullanılan tes sler n âtıl kalması sonucunda sanay
kaynaklı üret mde düşmeler olmuştur. Günümüzde se sanay payı ülke gel r n n
yaklaşık 2/4'üne yaklaşmıştır (Moment, 2019).
1991 yılı t bar le serbest p yasa kurallarına geçerken genel yoksulluk ve fonsal
yeters zl kle mücadele etmek zorunda kalmıştır (Şkol k, (2014)'den aktaran,
Sag nbaeva, 2016: 142). Bu zorluklar ülken n ﬁnansal p yasalarla lg l yasal
düzenlemeler yapılmasına ves le olmuştur.
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Kırgız satan'ın ﬁnansal s stem n n sorumluluğunun büyük bölümü bankalar
almıştır. Bankalar yatırımcıların ht yaçları doğrultusunda yaptıkları ﬁnansal ürün
çeş tlend rmeler se ülkede karşılığını bulmaktadır (Sa nbaeya, 2016: 143-144).
Y rm nc yüzyılın son çeyreğ ne kadar Sovyetler B rl ğ Merkez Bankası
(Gosudarstvenny bankası SSSR) tüm b rl ğ n tek bankasıydı. Rusya b rl ğ n n
dağılmasından sonra bağımsızlığını alan Kırgız stan 1991 yılında Kırgız stan Ulusal
Bankası'nı (ülke merkez bankası) kurmuştur. Ülke, bu dönemde b r müddet para b r m
olarak Rus Rubles 'n kullandı. Ancak ekonom k st krarsızlıklar neden le Kırgız stan
10 Mayıs 1993 tar h nde lk ser Som (Kırgız stan para b r m ) tedavüle sürmüştür.
Kırgız stan Ulusal Bankası'nın en başat amaçları çer s nde ﬁyat st krarını sağlamak
gelmekted r. Ayrıca ulusal bankanın sorumluk alanlarında; ülkede şlem yapan
bankaların faal yetler n düzenleme ve denet m vardır. Ülke para pol t kasını bel rler.
Ödeme s stem ne etk nl k get recek tedb rler alır. Bunun yanı sıra, ulusal banka,
bankacılık s stem nde kullanılan raporlama ve muhasebeleşt rme s stem nden de
sorumludur (Kırgız stan Ulusal Bankası, 2019). Bankanın varlıkları se aşağıda Tablo
1'de ver lmekted r.
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TABLO 1: 04.30.2019 tar hl Kırgız Cumhur yet 'n n
Ulusal Bankası FİNANSAL RAPORU (B n Som)

Varlıklar
Değerl metaller
Eldek nak t, bankalar ve d ğer f nansal kurumlar
Ver len kred ler
D ğer kapsamlı gel r yoluyla gerçeğe uygun değerde
yatırımlar
İtfa ed lm ş mal yettek yatırımlar
Bağlı ortaklık ve şt raklere yapılan yatırımlar
Sab t varlıklar
Madd olmayan varlıklar
D ğer varlıklar
Toplam varlık

190 246
979 653
1 683 698
117 715
4 469 283
168 378 682

Borçlar ve Özkaynak:
Yükümlülükler:
Banknotlar ve dolaşımdak maden paralar
Bankalar ve d ğer f nansal kuruluşlar neden yle
Kırgız Cumhur yet Hükümet Fonları
Borçlanma senetler hraç ed ld
Alınan kred ler
IMR'den alınan HBR borçları dağıtım
D ğer borçlar
Toplam borç

92 672 079
19 394 551
16 054 843
9 728 645
160 569
8 194 492
135 676
146 340 855

Sermayes :
Sermaye paylaş
Gerekl rezervler
Değerl metaller n ve döv z değer n n yen den
değerlenmes ç n rezerv
Gerçeğe uygun değer le tutulan yatırımlar ç n d ğer
kapsamlı gel r üzer nden yen den değerleme karşılığı
Raporlama dönem karı
Toplam eş tl k
Toplam borçlar ve Özkaynak
Kaynak: Kırgız stan Ulusal Bankası, 2019

35 985 721
80 243 021
8 671 756
36 037 589

2 000 000
7 476 561
11 643 987
5 863
911 416
22 037 827
168 378 682
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Kırgız stan Menkul Kıymetler Borsası Kırgız Borsa (KSE)
Kırgız stan p yasalarını canlandırmak ve etk nl ğ n sağlamak amacı le 1994
yılında devlet kuruluşu bünyes nde kar amacı gütmeyen b r kuruluş olarak
kurulmuştur. Kırgız Menkul Kıymetler Borsası; Anon m Ş rketler, t car bankalar, alım
satım şlemler ne aracılık eden ş rketler n ortak çabaları le kurulmuştur. Kırgız Menkul
Kıymetler Borsası, Menkul Kıymetler P yasası'ndak mevcut durumu karakter ze eden
(Kyrgyz Stock Exchange) KSE-100 Endeks n kullanır. Endeks hesaplanmasında
uluslararası standartlara uygun analog kullanmaktadır. 22 N san 1996'da KSE,
özelleşme programı başlatılmıştır. 14 Haz ran 1996'da Osh şehr nde KSE tems lc l k
açmıştır. 1997 yılında, KSE'de 180 günlük uygulanan programla b rl kte borsadak
ş rket sayısı otuz yed ye ulaşmış oldu. Ayrıca 1997 yılında Kırgız Menkul Kıymetler
Borsası'nın nternet sayfası olan www.kse.kg kullanmaya başlandı. 1998 yılında KSE'ye
uluslararası muhaseben n uygun şek lde yürütülmes , menkul kıymetler p yasasının
profesyonel katılımcılarının et k kurallarına uygunluğu, sermaye yeterl l ğ , ödeme
denges , yeterl l k yönet m uzmanları g b üyeler n gereks n mler n çeren programa
dâh l olmuştur. 1998 yılına gel nd ğ nde borsanın %58' nşaat ﬁrmaları, %16 ﬁnansal
kuruluşlar ve h zmet sektöründe çalışan ş rketler, ger kalanı se d ğer sektör ş rketler n
kapsamıştır. Borsada şlem gören ş rketler sırasıyla B şkek, Chu , Osh ve Celal Abad
şeh rler nde faal yetler n sürdürmekted rler. 1999 ve 2000 yıllarında borsa le lg l
düzenlemeler devam etm şt r. Bu düzenlemeler n çer s nde KKE-100 de şlem
göreb lmek ç n yen ş rket g r şler ne bel rl koşullar get ren yönetmel k tasarlanmıştır
(KSE, 2019).
Kırgız stan Menkul Kıymetler Borsası se, üç kurumsal yapının b rleş m nden
oluşmaktadır. Bunlar Kırgız Menkul Kıymetler Borsası, Central As an Stock Exchange
ve Menkul Kıymetler T caret S stem d r. Borsa İstanbul (BİS) Kırgız Menkul
Kıymetler Borsasının %24,51'ne sah pt r ve ortaklığını 2000 yılında almıştır (BİS,
2016: 33). 21. Yüzyıl le b rl kte KSE Bağımsız Devletler Topluluğu Uluslararası
Borsalar B rl ğ 'ne üye oldu. 2008 yılında yaşanan küresel kr z Kırgız Menkul
Kıymetler Borsası'nda da etk s n gösterm şt r. 2009 yılında KSE endeksler n n
desteklenmes amacı le Alman ş rket Structured Solut on AG le anlaşma yapıldı.
2010 yılında, Kırgız stan'da, Menkul Kıymetler P yasası Hakkında Kanun'un kabulü
le borsa faal yetler le lg l yetk ler n artırmıştır. 2012 yılında borsada ev sert ﬁka
hracı g b farklı ﬁnansal araçlarda kullanılmaya başlanmıştır. 2012'den günümüze
kadarda KSE borsası menkul kıymet alım satım hac mler n gel şt recek çabalarına
devam hız kazandırmıştır. 2019 yılı sonu ve 2020 yılları ç n borsanın hacm
gen şlemeye devam edeceğ tahm l ed lmekted r. 28 Haz ran 2019 tar h t bar le borsa
hacm 126,72 m lyon Som'a ulaşmıştır (KSE, 2019).
2.1.1.

2.1.2. Kırgız stan'da Bankacılık
Bankalar, ﬁnansal s stem vazgeç lmez temel taşlarından b r d r. Bankalar, ﬁnansal
p yasalarda etk n rol oynarlar. Ülkeler n, sürdürüle b l r kalkınmayı başarmaları ç n
ﬁnansal kurumların başında gelen bankacılık model nden ver ml şek lde
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yararlanmaları gerekmekted r.
Kırgız stan'da; A yl Bank 33 şubes , Baka Bank 9 şube, Bank of As a 9 şube,
Cap tal Bank 5 şube, Commerc al bank Kyrgyzstan 36 şube, DKIB 14 şube, DosKredobank 9 şube, EcoIslam c Bank 9 şube, Euras an Sav ngs Bank 3 şube, F nance
Cred t Bank 6 şube, Kyrgyzkommertsbank 3 şube, Kyrgyz Investment and Cred t Bank
17 şube, Ros nbank 13 şube, RSK Bank 51 şube ve Tolubay Bank h zmet vermekted r.
Kırgız stan'da şlem yapan yabancı bankalar se; İsv çre kökenl , Ba -Tushum Bank ve
Kyrgyz-Sw ss Bank'dır. Pak stan kökenl Nat onal Bank of Pak stan, Kazak stan
kökenl BTA Bank, Opt ma Bank ve Halyk Bank Kyrgyzstan'dır. Ç n kökenl , Chang
An Bank, ABD kökenl F nca Bank ve Kompan on Bank, B rleşm ş M letler
Topluluğundan Representat ve oﬃce of Interstate Bank n the Kyrgyz Republ c ve
ayrıca Rusya'dan RK Amanbank h zmet vermekted r. Geçm şte Türk kökenl Ak Bank
ülkede h zmet ver rken günümüzde h çb r Türk bankasının Kırgız stan'da şubes
bulunmamaktadır (Revolvy, 2019).
2019 yılı t bar le Kırgız stan'da 25 t car banka ﬁnans sektöründe şlem
görmekted r. Bu bankaların on sek z yabancı sermayel d r. Ancak 2017 yılı le
kıyaslandığında Yabancı sermayel banka payı 2,5 puan azalarak yüzde 47,3 oranına
ger lem şt r. Y ne b r öncek yıla göre bankaların kred verme oranları yüzde 2,9 puan
yükselm şt r (The Nat onal Bank of the Kyrgyz Republ c, 2019: 30). Aşağıda Graﬁk
1'de Kırgız stan'da bankaların kred portföyü ve varlıkları görüleb lmekted r.

Kırgız stan'da Faal yette Bulunan F nansal Kurumlar
Kırgız stan'da 2018 sonu t bar yle, 664 bankacılık dışı ﬁnansal kred kuruluş
faal yette bulunmaktadır. Bu kuruluşlar arasında m kro ﬁnansman kuruluşları, kred
b rl kler , döv z büroları, s gorta ş rketler g b kuruluşlar s stem çer s nde şlevler n
sürdürmekted rler. Y ne bu bankacılık dışında faal yete bulunan ﬁnansal kurumların
varlıklarının toplamı 20,1 m lyar Kırgız Som'u dur.
2.1.3.

2.1.4. Kırgız stan'da Faal yet Gösteren Sektörler
Kırgız stan 2018-2019 dönem çer s nde Gayr Saﬁ Yurt İç Hasılatı (GSYİH)
ncelend ğ nde; %11,6'lık kısmını tarım ve hayvancılık almaktadır. 16.8' sanay ,
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%8,8' nşaat, %28,6'sı h zmet sektörü, %13,1 verg gel rler ve %18,2 toptan ve
perakende satışlar ekonom k faal yetler oluşturmuştur.
Tarım ve hayvancılık sektörü: Ülke dağlık olduğu ç n hayvancılık tarım
sektöründen daha gel şm şt r. Kırgız stan'da tarım üret m n n, %40'ını özel sektör
şletmeler , %5' n kamu şletmeler ve %55' b reysel olarak hane halkınca
yapılmaktadır. D ğer sektörler g b tarım sektörü de ﬁnansman sorunu yaşamaktadır.
Ülke bankacılık sektörün ﬁnansman ht yacını karşılayamamaktadır. Tüm bu
sıkıntılara rağmen ülken n en öneml hraç ürünler arasında canlı hayvan, cev z, meyve
ve sebze gelmekted r (DEİK, 2018: 4).
Sanay sektörü; 2018 yılı t bar yle Kırgız stan GSYİH'da k payı %18,6 olmuştur.
B r öncek yıla göre sanay sektörü %5,5 büyümüştür. Bu artışa neden olan sadece altın
maden şletmec l ğ nden gelmem ş aks ne d ğer ﬁz k üret m alanlarından büyüme
gelm şt r. Bu üret me katkısı olan ürünler arasında; temel metaller ve b tm ş metal
eşyaların malatı, gıda ürünler ve tütün üret m , raﬁne ed lm ş last k ve plast k
eşyaların, d ğer metal k olmayan ürünler n malatı, petrol ürünler , tekst l üret m ,
g y m eşyası ve ayakkabı üret m , der ve d ğer der ürünler , madenc l k ve taş
ocakçılığının yanı sıra enerj , gaz, buhar ve kl ma tedar k yer almaktadır (The Nat onal
Bank of the Kyrgyz Republ c, 2019: 9).
H zmet sektörü; GSYİH'da en büyük payı alan sektör h zmet sektörüdür. 2018 yılı
t bar le 28,6 sev yes nded r. Enerj sektörü; M ktarı kısıtlıda olsa Kırgız stan petrol ve
doğal gaz ve kömür rezervler ne sah pt r. Bu rezervler ülke ç ht yacın %12'l k kısmını
karşıladığı ç n %88'l k enerj açığı thalatla karşılanmaktadır. Kırgız standa
h droelektr k santraller ülke elektr k ht yacını karşılamaktadır (DEİK, 2018: 5).
İnşaat sektörü; ülke yen leşme ve gel şmeye devam ederken nşaat sektöründe her
geçen yıl gel ş meler devam etmekted r. 2018 yılında nşaat sektöründe toplam brüt
üret m hacm ndek artış b r öncek yıla göre 0,7 puandır (The Nat onal Bank of the
Kyrgyz Republ c, 2019: 11).
Madenc l k sektörü; Kırgız stan özel kle altın madenler açısından zeng n olmakla
b rl kte kömür ve uranyum madenler de bulunmaktadır. Altın maden üret m sanay de
%40'lık b r pay almaktadır. Kömür madenc l ğ nde se ülke problemler yaşamaktadır.
Bu alanda yatırımların yeters z kalması ve çıkarılan kömürün loj st ğ n n
sağlanmasında sıkıntılar bulunmaktadır. Örneğ n; Kara-Keçe kömür yatağından çıkan
kömürün taşınab lmes ç n 60 km'l k dem ryolu gerekmekted r (DEİK, 2018: 5).
2.1.5.

Doğrudan Yatırımlar

Coğraﬁ ve ekonom k yakınlık neden le Ç n Kırgız stan'a en büyük doğrudan
yatırım yaparken Türk ye coğraﬁ olarak uzak olmasına rağmen ülkeye en çok yatırım
yapan ülkeler n başında yer almaktadır.
Tablo 2'de Kırgız stan'a doğrudan en büyük yatırım yapan ülkeler, komşu ülkeler ve
Türk Cumhur yetler nden seç len ülkelerle b r karma hazırlanmıştır. Kırgız stan'a 2000
yılından başlayarak çeş tl dönemlerde doğrudan yatırım yapan 98 ülke bulunmaktadır.
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Bu ülkeler n heps n b rden tablo 2'de yer almasına gerek görülmem şt r. Kırgız stan'a
Doğrudan Yatırım Yapan Seç l Ülkeler Tablo 2'de ver lm şt r.
Tablo 2: Kırgız stan’a Doğrudan Yatırım Yapan Seç l Ülkeler

(B n ABD $)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

İng ltere

73.725,3

51.362,1

70.653,1

81.707,5

53.386,9

189.508,8

722,6

Türk ye

8.109,4

5.380,3

22.347,1

23.763,7

29.210,6

111.112,3

33.235,6

Almanya

11.957,8

42.732,7

32.642,9

6.542,4

18.222,3

6.957,9

715,9

USA

11.861,1

12.104,8

5.527,0

8.243,9

14.899,1

12.034,1

3.190,0

2.330,8

425,0

1.297,9

34.543,9

31.652,4

27.989,2

15.767,1

70.752,1

149.602,2

141.171,6

468.336,6

221.646,2

474.412,2

301.303,1

101,8

26.397,6

21.243,1

17.596,2

3.707,3

5.280,8

3.560,8

Azerbaycan

-

-

124,9

17,1

-

-

-

Kazak stan

41.319,9

24.094,3

34.083,1

52.313,7

30.533,5

20.796,3

23.109,2

Özbek stan

40,0

-

25,3

89,8

26,8

74,9

16,5

-

-

-

-

-

-

-

43,1

1,1

99,2

294,8

508,6

334,6

690,8

Kıbrıs
Çn
İsv çre

Türkmen stan
Afgan stan

Kaynak: Internat onal Trade Centre, 2018.

Tablo 2'de görüleceğ g b Kırgız stan'a en büyük doğrudan yatırımı Türk ye, Ç n ve
Kazak stan yapmıştır. Kırgız stan'ın coğraﬁ konumu, ülken n dış t caret ne uluslararası
l şk ler ne yansımaktadır. Bu bağlamda Rusya, Ç n ve Afgan stan'a yönel k bel rlenen
dış t caret l şk ler öneml d r.
Kırgız stan, maden arama ve madenc l k sektörler nde en çok yabancı yatırım
çekmekted r (Pashal eva ve Kahr man, 2016: 183). Kırgız stan, Orta Asya'dak komşu
ülkelere nazaran yabancı yatırımlarda caz be merkez olmaya devam etmekted r.
Bunun başlıca sebeb serbest p yasa koşullarını tam olarak uygulamasıdır (Aslund,
2004). Ayrıca, Kırgız stan Cumhur yet , hükümet ne bağlı Yatırım Destek ve Koruma
Da res ne sah pt r. Kırgız stan Cumhur yet 'ndek ç ve dıştan gelen yatırımları teşv k
etmek ç n kamu ve özel ortaklıkları da dâh l olmak üzere, devlet kurumları, yerel
beled yeler, t car kurum ve kuruluşlar le devlet dışı aktörlerle uyumlu çalışmasını
Yatırım Destek ve Koruma Da res sağlar. Ek olarak bu da re yatırımcılara kayıt
sürec nde rehberl k eder ve destek programları h zmet de sunar. Ver len h zmetler le
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dış yatırıma elver şl b r ortam yaratmak amaçlanmaktadır. Da ren n şlevler nden b r
d ğer se uluslararası bağış kuruluşları le koord ne olmaktadır (US. Department of
State, 2019).
Kırgız stan 1993 yılında Amer ka B rleş k Devletler (ABD) le yatırımın karşılıklı
olarak korunmasını teşv k eden k l yatırım anlaşması mzaladılar. Bu anlaşma hal
hazırda yürürlükted r. 15 N san 1994 tar h nde Kırgız stan; Azerbaycan, Ermen stan,
Belarus, Kazak stan, Kırgız Cumhur yet , Moldova, Rusya, Tac k stan, Türkmen stan,
Ukrayna ve Özbek stan'ı ç ne alan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) serbest t caret
bölges anlaşması da mzalamıştır. Bu anlaşmanın hükümler ne göre BDT sert ﬁkası
taşıyor se (alkol ve elektron k c hazlar har ç) malların thalatında, Kırgız stan
Cumhur yet hükümet nce herhang b r gümrük veya katma değer verg s uygulamaz.
2004 yılında Kırgız stan Cumhur yet ABD le Kazak stan, Tac k stan, Türkmen stan
ve Özbek stan le b rl kte T caret ve Yatırım Çerçeves Anlaşması mzaladı. Bu anlaşma
kapsamında; ABD ve Orta Asya ülkeler arasında t caret yatırımı artırmanın yanı sıra
Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler n (KOBİ) de gel ş m ne katkıda bulunacak
maddeler n yer aldı. 2015 yılında Kırgız stan, Avrasya Ekonom k B rl ğ 'ne katıldı.
Ancak, verg ler, tar feler, teft şler ve standartlar dah l olmak üzere tekn k
düzenlemeler n çoğu, yıllar boyunca tam olarak uygulanamamıştır (Export, 2019).
Ülkeye g ren doğrudan yabancı yatırımların yıllara göre ABD doları para b r m
c ns nden toplamı Graﬁk 2'de ver lm şt r.

Kaynak: Ce cdata, 2019.

2.2. Kırgız stan Dış T caret
Kırgız stan; 8 Aralık 1991 tar h nde Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya arasında
anlaşma le kurulan devletler topluluğunun b r üyes d r. Ülke bağımsızlık sonrasında
dış t caret n n büyük b r kısmını Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeler arasında
yaparken dış t carette topluluğa bağımlık serbestleşmen n der nleşmeye başlaması le
tüm dünyaya açılmıştır.
Kırgız stan gel şmekte olan ve thalata bağımlılığı yüksek olan b r ülked r. Bunun
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nedenler nden b re Ç n'e sınır komşusu olması ve ülken n den z bağlantısının
olmamasıdır. Tüm bu olumsuz etk lere rağmen ülke 1997 yılından t baren özell kle
altın hracatı le dünya pazarlarında yer ed nm şt r. Üstel k 1988 yılında Dünya T caret
Örgütü üyes olmuştur. Ayrıca bu üyel ğ Orta Asya ülkeler arasında lk olmuştur. Ülke
Avrasya Ekonom k Topluluğunun da üyes d r (KTO, 2018: 5). Kırgız stan thalat
hracat denges se Tabla 3'de ver lm şt r.
Aşağıda Tablo 3'da Kırgız stan'ın yıllara göre toplam dış t caret görüleb lmekted r.
Tablo 3: 2011-2018 Yıları Arası Kırgız stan Dış T caret

İhracat
İthalat
Hac m
Denge

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.978
4.260
6.238
-2.282

1.683
5.373
7.056
-3.690

1.773
5.983
7.756
-4.210

1.884
5.735
7.619
-3.851

1.441
4.068
5.509
-2.627

1.423
3.844
5.267
-2.421

1.757
4.487
6.244
2.730

1,690
4,829
6.519
-3.139

Kaynak: Trade Map, 2019.

Kırgız stan 2018 yılı t bar le yaptığı hracatın toplamı tablo 3'de de görüleb leceğ
g b 1.69 m lyar ABD Doları ($) olarak gerçekleşm şt r. Bu hracatın en büyük bölümü
B rleş k Krallığa yapılmış olup toplam hracatın %39'una denk gelmekted r.
Kırgız stan Cumhur yet' bu hracattan 669 m lyon ABD Doları get r elde etm şt r.
Ayrıca aynı dönemde ülken n yaptığı toplam t caret; Rusya'ya toplam hracatın % 16,1
k bu oran 272 m lyon ABD Dolar, Kazak stan 220 m lyon dolarlık (% 13),
Özbek stan'a % 9.37'l k hracat payı le (158 m lyon), Türk ye'ye % 6.15 hracat payı
le (104 m lyon) ve Ç n'e % 3,62 (61 m lyon), Tac k stan'a % 2,78 payla (47 m lyon),
L tvanya'ya % 2,73'lık hraç payı le (46 m lyon), Belç ka'ya % 0.833'lük payla (14
m lyon), İran'a % 0.821 payla (13.8 m lyon) dolarlık mal satmıştır (Trade Map, 2019).
Ülke hracatının büyük b r kısmını komşu ülkeler ne yapmakta olduğu yüzdel k
ver lerden de görülmekted r.
Kırgız stan Cumhur yet nden 2018 yılının yapılan hracata konu olan lk sıralarda
yer alan ürünler şöyled r (Kyrgyz Export, 2019):
· İhracatın %39'luk payını alan Altın (plat n le kaplanmış altın dah l) şlenmem ş veya

yarı mamul formlarda veya toz formunda. Bu hracın bedel 664 m lyon ABD
Dolarıdır.
· İhracatın %7,36'l k payını değerl metal cevherler ve konsantreler oluştururken

ülkeye get rd ğ döv z 124 m lyon ABD Dolarıdır.
· İhracatın %5,01 oluşturan ve 2018 yılında ülkeye 84 m lyon ABD Doları g rd

sağlayan petrol yağları ve b tümlü m nerallerden elde ed len yağlar.
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·İhracatın %3,25 oluşturan tarım ürünler nden kuru baklag ller ülke ekonom s ne 54

m lyon ABD Doları kazandırmıştır.
·İhracatın %1,73 oluşturan ve ülkeye 29 m lyon ABD Doları g rd sağlayan, tabaka

hal nde cam ve yüzey c lalanmış cam.
·%1,66 hracat payı le motorlu kara taşıtları parça ve aksesuarları ülkeye 28 m lyon

ABD Doları g rd sağlamaktadır.
Yukarıda Tablo 3'da zleneb leceğ g b Kırgız stan'ın yaptığı toplam thalatın
değer 2018'de 4,82 m lyar ABD Dolara ulaşmıştır. 2018 rakamları
değerlend r ld ğ nde Kırgız stan 2017 yılına göre thalatını %7,62 arttırmıştır. 2018
yılındak %7,62 thalat artışı bedel , 342 m lyon ABD Doları'dır.
Kırgız stan Cumhur yet 2018 yılı thalat yaptığı ülkeler; 1,94 m lyar ABD Doları
ve %40 pay thalat payı le Ç n lk sırada yer almaktadır. Ç n' n Kırgız stan'a komşu
olması da en büyük t car ortak olma avantajını sağlamaktadır. %9,74 pay le
Kazak stan t car partner olarak k nc sırada yer alırken bu ülkeden 470 m lyon ABD
Dolarlık thalat yapılmıştır. Türk ye le sınırı olmaması ve aradak coğraﬁ uzaklığa
rağmen Türk ye'den yaptıkları thalat toplam %6 pay le 290 m lyon ABD Dolar'dır.
%3,68'l k thalat payıyla y ne Kırgız stan'ın sınır komşusu olan Özbek stan le 177
m lyon ABD Dolarlık b r şlem hacm gerçekleşm şt r. ABD'ler se %2,65'lük b r paya
sah p olup 2018 yılında thal şlem hacm 128 m lyon ABD Dolardır. %1,54'lük payı
Almanya 74 m lyon ABD Doları le gerçekleşt r rken Japonya 48 m lyon ABD Dolar,
L tvanya 35 m lyon ABD Dolar ve H nd stan 31 m lyon ABD Dolarlık pazara sah p
olmuştur (ITC, 2019). Ülke hracatının büyük b r kısmını komşu ülkeler ne yapmakta
olduğu yüzdel k ver lerden de görülmekted r.
Kırgız stan Cumhur yet 'ne 2018 yılında yaptığı thalatın ana emt a gruplarını
şöyled r (Trade Map, 2019):
· İthal ed len malların %12,8' ne kısmını oluşturan ve 621 m lyon ABD Dolarına

karşılık gelen; M neral yakıtlar, m neral yağlar ve bunların damıtılmasından elde
ed len ürünler
· İthalatın %9,64 payına denk gelen 465 m lyon ABD Dolarlık kısmını oluşturan

nükleer reaktörler, kazanlar, mak nalar, mekan k c hazlar, aletler ve bunların
parçalarından oluşur
· %7,69 payı 371 m lyon ABD Doları ayakkabı, spor ve g y m eşyaları
· İthalatın, %6 payına karşılık gelen 289 m lyon ABD Dolarlık kapas te le elektr kl

mak ne ve ek pman, bunların parçaları; ses kayıt c hazları ve çoğaltıcılar, telev zyon
görüntüsü ve ses kayıt c hazları, çoğaltıcılar ve bu tür elektron k eşyaların parçaları
ve aksesuarları
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· %4,86'lük thalat payı olan ve 235 m lyon ABD Dolarına karşılık gelen Örme veya tığ

ş g y m eşyası ve aksesuarı
· İthalatın %3,72'nü oluşturan ve 179 m lyon ABD Dolarlık değer olan dem r ve çel k
· İthalatın %3,67'lığına karşılık gelen ve değer 177 m lyon ABD Doları olan sun ve

sentet k elyaf
· %3,42'lük thalat oranı ve 165 m lyon ABD Dolarlık pazar payı olan plast kler ve

bunlardan elde ed len ürünler
· %3,24 oranı ve 156 m lyon ABD Dolarlık thalat payı le eczacılık ürünler
· %3,2 payı ve 154 m lyon ABD Dolarlık değer le dem ryolu veya tramvay vagonları

dışındak araçlar ve bunların aksam ve parçalarından oluşmaktadır.

Ülken n dış t caret ver ler ncelend ğ nde, thalatının büyük kısmını enerj
ht yacını karşılamaya yönel k olduğu görülmekted r. Yurt dışından aldıkları malların
Amer kan doları c ns nden büyüklükler ne göre sıralanışı şöyled r; petrol ürünler ,
ayakkabı, kumaş, tıbb laçlar, hel kopter, uçak, uzay araçları, let ş m donanım ve
c hazları, tomruk, buğday, tütün ve tütün ürünler , araba parçaları, buğday, şeker,
madenc l kte kullanılan mak nalar, ç kolata, g y m ve çanta g b aksesuarlar.
Kırgız stan'ın hracatını da y ne dolar c ns nden büyükten başlayarak sıraladığımızda
Kıymetl metaller (altın), pamuk, baklag ller, konserve sebzeler, hayvan sakatatı,
kurşun, alüm nyum, kabuklu meyveler, hayvan post ve der ler ve özell kle kaju fıstığı
g b kuruyem şlerd r.
Ayrıca 2019 Haz ran ayı t caret denges ver ler ne göre yıllın lk yarısında ülke284,8 m lyon ABD Dolarlık dış t caret bozulması yaşamıştır (Trad ng Econom cs,
2019). Tablo 3'de görüleceğ g b ülke sürekl dış açık vermekted r. Bunun en öneml
nedenler nden b r s enerj ht yacını thalattan sağlanmasıdır. Y ne de bu durum b r
problem yansıtmaktadır. Dış t caret denges n sıfıra yaklaştıracak önlemler n
alınab lmes öneml d r.
3. Kırgız stan Türk ye Ekonom k İl şk ler

Kırgız stan'ın bağımsızlığını tanıyan lk ülke Türk 'yed r. 1992 yılından başlayarak
k ülke arasında sadece d plomat k yakınlaşma değ l aynı zamanda ş dünyası
alanlarında yakınlaşma hızlanmış ve der nleşm şt r.
Türk ye le Kırgız stan arasında günümüze kadar y rm k adet düzenlenm ş
anlaşma ve protokol mevcuttur. T caret ve ekonom y gel şt rmey amaçlayan bu
anlaşmalar k ülke arasındak dış t caret n temeller n oluştururlar. İk ülke arasında lk
mzalanan t car anlaşmalar; 23 Aralık 1991 tar h nde mzalanan Ekonom k ve T car
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İşb rl ğ ne Da r Anlaşmasıdır. Bu anlaşmanın ardından. 28 N san 1992 yılında
“Yatırımların Karşılıklı Teşv k ve Korunması Anlaşması”, “Uluslararası Karayolu
Taşımacılığı Anlaşması”, Hava H zmetler Hakkında Protokol ve (Ex mbank Çerçeve
Anlaşması) mzalanmıştır. 29 N san 1992 tar h nde se; Türk Ex mbank'ın Kırgız stan
le İş b rl ğ Hakkında Mutabakat Muhtırası ve Küçük ve Orta Ölçekl Sanay
Gel şt rme Alanında Tekn k İş b rl ğ Protokolü mzalanmıştır. Ayrıca 2 Aralık 1992
Haberleşme Alanında İş b rl ğ Protokollüde mzalanmıştır. 24 Ek m, 1997'de T caret
ve Ekonom k İş b rl ğ Anlaşması, 2 Temmuz 1999 tar h nde Gel r Üzer nden Alınan
Verg lerde Ç fte Verg lend rmey Önleme ve Verg Kaçakçılığına Engel Olma
Anlaşması yürürlüğe g rm şt r. 1995, 1997, 2001, 2003, 2006, 2008, 2012,2013 ve
2014 yıllarında sırasıyla I., II., III., IV., V., VI, VII. ve VIII. Karma Ekonom k
Kom syonu (KEK) gerçekleşt rm şt r. Y ne k ülke arasında dönem protokoller
mzalanmıştır. 14 Mayıs 2003 ve 31 Ek m 2008 tar hler nde k ülke “Uzun Vadel
T car ve Ekonom k İş b rl ğ Programı İcra Planı” da yapmışlardır (Ekonom
Bakanlığı, 2018).
Tablo 2'de de görüleb leceğ g b Türk ye ülkeye doğrudan yatırım yapan
ülkeler n Ç n'den sonra k nc sırayı almaktadır. Türk ş nsanları her yıl artarak yatırım
yapmaya devam etmekted r. 2015 yılı Türk ş nsanlarının Amer kan Doları bazında en
çok yatırım yaptıkları yıl olmuştur. Türk ye, Kırgız stan'a özell kle g y m, ayakkabı,
aksesuarlar, laç, tem zl k ürünler , kumaş, kâğıt ve ürünler , soba dah l olmak üzere
çeş tl ısıtıcılar, tekst l ürünler , halı, buzdolabı ve türevler hraç etmekted r.
Türk ye'n n aldığı başlıca ürünler; sebze, altın, Pamuk l ﬁ ve pl ğ , cev z ve hayvansal
ürünler almaktadır. İk ülke arasında thalat ve hracat b n ABD Doları olarak
ver lm şt r Graﬁk 3'de ver lm şt r. 2019 yılı ver ler yılın lk yarısını kapsamaktadır.

Graﬁk 3:Türk ye Kırgız stan İhracat ve İthalatı (B n ABD $)
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Graﬁk 3'de görüldüğü g b Türk ye t caret denges nde her dönem fazla vermekted r. İk
ülke arasında t caret hacm görecel olarak düşüktür. Bunun başlıca neden taşıma
mal yetler d r. Türk ye Kırgız stan'a başlıca tekst l, mücevher, laç ve elektr kl ev
gereçler hraç ederken Kırgız stan'dan pamuk, bakl yat, altın ve bakır g b kıymetl
elementler thal etmekted r.
4. Ülkeler Arasındak T carette Yaşanan Sorunlar

Kırgız stan p yasasında ş nsanlarının karşılaştıkları sorunların başında yolsuzluk
yer almaktadır. İdarece yolsuzluğu önleyecek sert ve kes n kararların alınarak bu
durumun önüne geç lmes öneml d r. Yabancı yatırımcıların karşılaştıkları temel b r
d ğer sorun se dar uygulamaların şeﬀaf olmayışı sorunları da b rl kte get rmekted r
(DEİK, 2012: 22-23).
Ekonom de yapısal sorunlar ağırdır. Ülke nüfusunun %43'lük kısmı yoksuldur. Alım
gücü düşük olan ülkede dış t caret n gel şmese engel olan faktörlerden b r tanes d r.
Kırgız stan'da verg kontrolü b r mler sayısının fazla olması denetleme sayısını
artırdığı ç n hem zaman kaybına hem de mal yet artışına neden olmaktadır. Ülke
r sk n n yüksek olması fa z oranlarını da artırmaktadır. Ülkeden ﬁnans tem n etmek zor
olmamaktadır. Leas ng s stem ülke mevzuat eks kl ğ neden le şlememekted r.
Ayrıca akred t f uygulaması da sınırlıdır. Bu durumda şlemler nak t para le yapılmak
durumundadır. Özell klede Türk ﬁrmalarının karşılaştığı öneml b r sorunda, t caret n
yoğun yaşandığı Dordoy pazarında Türk konfeks yon ürünler tüccarlarca Ç ne
götürülüp ucuz takl tler yapılmakta ve satılmaktadır. Sonuç olarak bu pazarlarda Türk
mallarının kalma süres b r ay le sınırlandırılmıştır. Türk ye'den bu bölgeye gelen
malların büyük bölümü karayolu le taşınmaktadır. Loj st k ve geç ş ücretler n n
yüksekl ğ , gümrük prosedürler ve harçları mal yet artırmaktadır (T.C. Ekonom
Bakanlığı, 2018).
5. Sonuç

Bu çalışmada, Kırgız stan'ın 2010-2019 tar hler arasında dış t caret n ve yabancı
yatırımların hang sektörlerde yoğunlaştığı tesp t yapılarak Türk ye le t caret n n
boyutları bel rlenm şt r. Bu doğrultuda Türk ye ve Kırgız stan Cumhur yet arasında
t car ş b rl ğ n n gel şmes ç n alınacak tedb rler değerlend r lm şt r.
Türk ye Kırgız stan arasındak l şk ler köklü kültür ve tar hsel bağlantısı olması
neden le k ülke b rb rler ne her alanda olduğu g b t caret alanında da poz t f
ayrımcılık yapmaktadırlar. Ülkeler arası t caret n ve yatırımların gel şmes n sağlamak
ç n gerekl tedb rler alınarak karşılıklı anlaşmalar yapılmaktadır. İk ülke arasında
t carette yaşanab lecek sorunların bertaraf ed leb lmes ve bu l şk n n gel şt r lerek
devam etmes n sağlamak öneml d r.
Kırgız stan sadece Türk ye'ye değ l, toplam dış t caret nde de açık veren b r ülke
durumundadır. Ülken n yurt ç nde olduğu g b dünyaya bağlantısı anlamında ulaşımla
lg l yaşadığı problemler bulunmasına rağmen üret m potans yel görecel büyük ve
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tüm ülke ç dezavantajlarını ülke yararına dönüştüreb lecek kapas tes de
bulunmaktadır.
Kırgız stan altın maden çıkarmada ve altın üret m nde dünyada onuncu sırayı
almıştır. Türk ye'de se altın geleneksel olarak kullanım, hed ye ve yatırım aracı olarak
değerlend r lmekted r. Türk ye thalatının en büyük payını oluşturan altın
Kırgız stan'dan tem n edeb l r ve şlenerek tekrar dünyaya satılab l r. Kırgız stan
altınının Türk ye'n n altın şlemec l ğ tecrübes yle b rleşt r lmes le dünya markası
ürünlerle fark yaratmak mümkündür. Bu alanda k ülke b r k m n karşılıklı olarak
değerlend rmel d r.
Kırgız stan'ın der n sorunların başında konut gelmekted r. Türk ye'n n nşaat
konusunda k potans yel n bu ülkede de artarak değerlend rmes germekted r. Ayrıca
ülkede bulunan Türk malları algısı kal te le eş görülmekted r bu algının yaratılması
uzun ve emek steyen çalışmaların sonucudur. Ülkede oluşan bu algıyı devam ett recek
pazar çalışmaları gel şt rmel ve bu malların caz bes n n artırılması sağlanmalıdır.
Ayrıca k ülke arasında nsan hareketl l ğ n artıracak karşılıklı çalışmaların yapılması
da öneml b r unsurdur.
Y ne k ülke dış t caret hac mler n n artırılmamasının temel sorunu mal yetler
yukarı çeken ulaşım sorunudur. İk ülke arasındak coğraﬁ mesafe ve t caret n
karayoluna dayalı devam etmes taşıma mal yet n artırmaktadır. Bu mal yet n
azaltılab lmes ç n alternat f ulaşım türler ve yöntemler kullanılması gerekmekted r.
Kırgız stan'da gel şme potans yel olan tur zm, nşaat g b sektörlere Türk
yatırımcısının geleb lmes ç n k ülken n karşılıklı teşv kler çeren anlaşmaları da
ajandalarına almaları gerekmekted r.
Kırgız stan halkının öncel kler d kkate alınarak Türk sermayel ﬁrmalar bu
doğrultuda üret mler n Kırgız stan ülke sınırları ç nde üretmeler öneml d r.
Kırgız stan'ın ﬁnansal s stem n n temel n oluşturan bankalar gel şmeler ne devam
etmeler ne rağmen sektörler fonlama konusunda yeters z kalmaktadırlar. Bu
p yasalarda Türk Bankalarının da bulunab lmes öneml d r. Bunun ç n gerekl
çalışmalar yapılmalıdır.
Sürekl dış t caret açığı veren Kırgız stan, sanay üret m n n % 50's ne yakını altın
madenc l ğ nden gelmekted r. Bu üret m n zaman ç nde azalab leceğ hatta yok
olab leceğ d kkate alındığında ülken n ürün çeş tlend rmes ne g tmes zorunludur.
Bunu yapab lmeler ç n caz p koşullarla ülkeye daha fazla yatırım get reb lecek
önlemler n alınması zorunludur. Bu bağlama Türk ye yüzyıllardan gelen devlet ve b lg
b r k m le Kırgız stan ç n b r potans yeld r.
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YERLİ HALKLARIN ULUSLARARASI
HUKUKTAKİ STATÜSÜ VE KUZEY KUTBU'NDAKİ
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ÖZ

İk nc Dünya Savaşı sonrasında, geleneksel görüşün aks ne, devlet dışı aktörler n de
uluslararası hukukta yer almasıyla, uluslararası hukuk ve uluslararası toplum değ ş me
uğramıştır. Günümüzde uluslararası hukuk, Dördüncü Dünya Toplulukları olarak adlandırılan
yerl halklara da, nsan hakları ve kend ler ne özgü statüler ne l şk n d ğer hakları
tanımaktadır. Bu haklar, modern uluslararası hukuk oluşumunun başlattığı b r sürec n
ürünüdürler. Yerl halklar, küresel ısınmanın etk s n n en fazla h ssed ld ğ alanlardan b r olan
Kuzey Kutbu da dah l olmak üzere Dünya'nın hemen hemen tüm bölgeler nde yaşamaktadırlar.
B nlerce yıldır Kuzey Kutbu'nda yaşantılarını sürdüren yerl halklar, bölgedek ekoloj k
değ ş mlerden dolayı zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır. Kuzey Kutbu çevres n n korunması
ve ekoloj k dengen n sağlanması ç n çaba gösteren bölge devletler , bu ş b rl ğ ne yerl
halkları da dah l etm şt r.
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STATUS OF INDIGENOUS PEOPLES IN INTERNATIONAL LAW AND THEIR
ROLE IN ARCTIC COOPERATION
After the Second World War, contrary to the trad t onal approach, the structure of nternat onal
law and nternat onal commun ty has been changed by the part c pat on of non-state actors.
Today, nternat onal law also prov des human r ghts and other r ghts or g nated from the r
status to the nd genous peoples. These r ghts are one of the many consequences of the modern
nternat onal law. Ind genous peoples l ve around the whole world nclud ng the North Pole,
wh ch s the most aﬀected place from the global warm ng. They have faced very ser ous
problems regard ng the ecolog cal changes n the area. Thus, the reg onal States nclude n
them as well, to the reg onal cooperat on for the protect on of Arct c env ronment and
restorat on of the ecolog cal balance. 
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1. G r ş

İnsanlık, tar h boyunca d l, d n, ırk ve bulundukları coğraﬁk alan çer s ndek
toplumsal yapılar g b farklı etkenler çerçeves nde sınıﬂandırılmıştır. Ancak, Dünya'da
herhang b r modern toplum olgusu çer s nde bulunmayan nsan toplulukları da vardır.
Yerl halklar ( nd genous peoples) olarak adlandırılan söz konusu nsan toplulukları,
modern devletler ve sınırlar oluşturulmadan önce de bel rl coğraﬁ alanlarda bulunan,
kend ler ne özgü kültürel ve geleneksel yaşantılarını sürdüren topluluklardır (World
Health Organ zat on). N tek m, yerl halklar kend ler n , devletlerden bağımsız b r
tar hsel var oluş ve k ml k sah b olarak görmekted rler (Arct c Centre, Un vers t of
Lapland). Günümüzde, farklı sosyal, kültürel, ekonom k ve pol t k özell klere sah p,
Dünya'nın 70 farklı ülkes nde yaşamını sürdüren 370 m lyondan fazla yerl halk olarak
kabul ed len topluluklara mensup nsan olduğu tahm n ed lmekted r (Un ted Nat ons,
Permanent Forum on Ind genous Issues).
Dünya'nın farklı coğraﬁk alanlarında yaşamını sürdüren yerl halklar, çok zor
yaşam koşullarına sah p Kuzey Kutbu'nda dah yaşamaktadırlar. Arkt k, b l nen adıyla
Kuzey Kutbu, Dünya'nın en kuzey nde konumlanmış ve 90° enlemde bulunmaktadır.
Arkt k, donmuş den z suyundan oluştuğundan, herhang b r kara alanına sah p değ ld r.
Ancak, Amer ka B rleş k Devletler , Grönland'dan dolayı Dan marka, F nland ya,
İsveç, İzlanda, Norveç, Kanada ve Rusya'nın, Kuzey Kutbu Da res olarak adlandırılan
Arkt k sınırlarının çer s nde alanları bulunmaktadır. Bu sınırlar çer s nde yaşayan 4
m lyon nsanın, yaklaşık 500 b n yerl halklardan oluşmaktadır (Ko vurova,
Gremsperger ve N em , 2014). Arkt k'te yaşayan ve başlıca örnek olarak
vereb leceğ m z, Saam , Nenets, Khanty, Evenk ve Chukch , Aleut, Yup k ve Inu t
olmak üzere 40'a yakın farklı yerl halk bulunmaktadır (Arct c Centre, Un vers ty of
Lapland). Söz konusu yerl halklar, b nlerce yıldır bu bölgede yaşamaktadır. Yerl
halkların, yaşadığı toprakla özel b r bağı vardır. Kend ler ne özgün d ller , kültürler ,
balıkçılık ve avcılık tekn kler Arkt k'tek yerl halkların eşs z özell kler ndend r.
Sanay leşme, gel şm ş devletler n Arkt k'e g d ş ve küresel ısınmanın bölgeye etk s ,
yerl halkların kend ne özgü kültürler n tehd t etmekted r.
D ğer bölgelerde olduğu g b , Arkt k'tek yaşantıları tehd t altında olan yerl
halkların, uluslararası toplum çer s ndek statüsü b r tartışma konusudur. Geleneksel
yaklaşımda, uluslararası hukuk k tür normat f s stem çer yordu; devletler n kend ç
l şk ler ve devletler n kend aralarındak l şk ler (Berman, 2005: 487). Y rm nc
yüzyılda, uluslararası hukuk büyük değ ş me uğramıştır. Değ ş m, B rleşm ş
M lletler n başını çekt ğ uluslararası örgütler, s v l toplum kuruluşları ve b reyler n
uluslararası hukuk s stem nde yer ed nmes yle başlamıştır (Berman, 2005: 488-489).
Özell kle, İk nc Dünya Savaşı'ndan sonra değ ş me uğrayan uluslararası hukuk, yerl
halkların haklarını ve çıkarlarını koruyan bazı met nler kapsamaktadır. B rleşm ş
M lletler tarafından kabul ed len bu met nler her ne kadar bağlayıcı n tel ğe sah p
olmasalar da uluslararası teamül hukuku ve/veya genel hukuk lkeler olarak kabul
ed lmekted rler (Anaya, 2009: 124). Uluslararası antlaşmaların yanı sıra, bağlayıcı
n tel ğ olmayan met nler (soft-law), yerl halkların ﬁz ksel ve kültürel açıdan hayatta
kalma mücadeles nde destek sağlamaktadır (Anaya, 2009: 128-129).
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Bu çalışma, İk nc Dünya Savaşı sonrasında oluşan modern uluslararası hukukun
yapısını, uluslararası toplumun tanım sorununu, yerl halkların kültürel ve geleneksel
yapılarını, genelde yerl halkların uluslararası toplumdak yer n ve özelde se Arkt k'te
yaşayan yerl halkların bölgedek hükümetlerarası pol t k forumlar çer s ndek
statüsünü nceleyecekt r.
2. Modern Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Toplum
2.1. Modern Uluslararası Hukukun Oluşumu

Yukarıda bel rt ld ğ üzere nsanlık, tar h boyunca d n, d l, ırk, toprak, doğal
kaynaklar ve pol t k uyuşmazlıklar g b başlıca sebeplerden sınıﬂandırılmış ve doğaya
kısmen hak m olduğundan t baren kend türüyle hep b r savaş hal nde olmuştur
(Tarakçı, 2011). Savaşlar boyutlarıyla aynı orantıda değ ş mlere de sebeb yet verm şt r.
N tek m, B r nc Dünya Savaşı ve İk nc Dünya Savaşı sonrasında da uluslararası
toplum b r tepk gösterm ş ve bu doğrultuda uluslararası hukukun yapısında büyük
dönüşümler gerçekleşm şt r.
Esk Dünya düzen nde, savaş, yanlışlıkların düzelt lmes nde uygulanan meşru b r
yöntem olarak görülmekteyd (Hathway ve Shap ro, 2019: 47). N tek m, Clausew tz'e
göre savaş, s yaset n başka b r yolla sürdürülmes d r (Clausew tz, 1976: 87). Ancak, bu
görüş B r nc Dünya Savaşı'ndan sonra değ ş m gösterm ş ve bu savaşın b t ş yle
b rl kte bazı devletler, b rl ktel k sağlamak amacıyla M lletler Cem yet 'n
kurmuşlardır (League of Nat ons, Covenant of the League of Nat ons, 28 Apr l 1919).
İk nc Dünya Savaşı, M lletler Cem yet 'n n başarısızlığının b r gösterges d r. İk nc
Dünya Savaşı sonrası uluslararası toplumun hemﬁk r olduğu b r nokta vardı; Dünya ve
nsan ırkı böyles gen ş çaplı ve yıkıcı b r savaşın yaralarını daha saramayab l rd . Kaldı
k İk nc Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında, bu savaşın sebep olduğu felaket n tar hte
y nelenmemes amacıyla B rleşm ş M lletler kurulmuştur (Un ted Nat ons, Charter of
the Un ted Nat ons, 24 Ek m 1945). B rleşm ş M lletler uluslararası barışı, güvenl ğ
sağlamayı ve uluslararası uyuşmazlıkları barışçıl yollarla çözmey hedeﬂem şt r
(B rleşm ş M lletler Şartı 1945, 1. Bölüm). 
B rleşm ş M lletler' n kurulmasıyla, uluslararası hukuk s stem nde de değ ş m
başlamıştır. Uluslararası hukuk, değ ş m gösterm ş veya küreselleşm ş olarak da
n telend reb leceğ m z hal yle devletler n yanı sıra, uluslararası örgütler , t car
kuruluşları ve hatta b reyler b le kapsayan b r hukuk düzen olmuştur (Berman,
2007:312). N tek m, tar hçes nde m lletler hukuku, devletler umum hukuku, uluslar
hukuku olarak da fade ed len uluslararası hukuk s stem nde yen aktörler n rol
oynaması, önceden kabul ed len uluslararası topluluk veya uluslararası toplum
kavramını karmaşık b r hale dönüştürmüştür. Bu değ ş mle, uluslararası hukukta nsan
hakları daha gen ş kapsamlı ve öneml b r yer ed nmeye başlamıştır. İnsan hakları
kapsamında, yerl halkların hakları da gen şlet lm şt r. Ayrıca, Yerl halkların, değ ş m
gösteren uluslararası toplum kavramı çer s ndek konumu da tartışılmalıdır.
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2.2. Uluslararası Hukukta Uluslararası Toplumun Tanımı Sorunu

Uluslararası toplum ' nternat onal soc ety' veya uluslararası topluluk
' nternat onal commun ty', uluslararası hukukun k ş ler olan devletler , uluslararası
örgütler ve b reyler kapsamaktadır. Fakat, bazı doktr nlerde uluslararası toplum ter m
kullanılırken bazı doktr nlerde se neden uluslararası topluluk ter m n n kullanıldığı
halen de tartışmalıdır.
Uluslararası hukuku, geleneksel görüş perspekt ﬁnde nceleyen Oppenhe m,
devletler hukukunun (Law of Nat ons), devletler arasındak l şk ler n hukuku
olduğundan dolayı b reyler etk lemed ğ n bel rtm şt r (Oppenhe m, 1905: 5). Ayrıca,
Oppenhe m şu fadey kullanmıştır:
Devletler, egemen ve b rb r nden bağımsız olmasına ve devletler n üstünde
devletlerarası b r hükümet n veya merkez pol t k b r otor ten n bulunmamasına rağmen,
bütün güç ayırıcı faktörlerden daha güçlü b r şey vardır; ortak çıkarlar. Bu ortak çıkarlar
ve bu çıkarların gerçekleşt r lmes ç n gerekl l şk ler, farklı devletler ayrılmaz b r
toplulukta b rleşt rmekted r (Oppenhe m, 1905: 11-12).

Yüzyıllarca bu topluluğa, Ulusların A les (Fam ly of Nat ons) veya Uluslar
Toplumu (Soc ety of Nat ons) denm şt r (Ib d).
Oppenhe m'ın görüşü her ne kadar o dönem ç n doğru olsa da İk nc Dünya Savaşı
sonrasında değ ş m gösteren uluslararası hukuk ç n eks kt r. Modern uluslararası
hukukta, devletler n yanı sıra uluslararası örgütler ve hatta b reyler uluslararası
hukukun k ş ler olarak kabul ed lmekted r. Bu noktada, dar b r anlamda uluslararası
toplum, uluslararası hukuka göre karşılıklı l şk ler koruyan egemen devletler
bütünüdür. Gen ş anlamda se uluslararası toplum, devletlere ek olarak egemen
olmayan, uluslararası hukukta hak ve yükümlülüklere sah p devlet dışı aktörler n
bütünüdür(W dlak, 2012: 23). Devletler her ne kadar b rb rler arasında doğaları gereğ
yönet m b ç mler , pol t k ve ekonom k farklılıklar gösterseler de uluslararası hukukun
k ş ler olarak eş tt rler. Bu durum, eş t egemenl k lkes n n b r sonucudur.
Bu noktada Hüsey n Pazarcı, uluslararası hukuk tanımı tartışması çer s nde,
uluslararası hukukun devletler n sınırlarını aşarak b reylerden oluşan nsan
topluluklarını etk ley p etk lemed ğ konusunun b r soru şaret olduğuna değ nm şt r
(Pazarcı, 2017: 4). Aksar se, b rçok alanda gerçekleşen gel ş mler n uluslararası
hukuku etk led ğ n , b reyler n artık uluslararası hukukun b rer öznes hal ne geld ğ n
ve devletler n hukuk sınırlarının b r anlamda ortadan kalktığını bel rtm şt r (Aksar,
2017: 26).
B r toplumun temel taşı olan b rey n, uluslararası hukuk s stem n n çer s nde yer
alması, değ ş m n kend s d r. Uluslararası hukuk ter m lk görüşte 'pr ma fac e' küresel
b r fade bel rtse de devletler, alacakları kararlarda kend ekonom k ve pol t k
çıkarlarını korumaktan yanadır. Ancak, b reyler n de uluslararası hukuk s stem n n
çer s nde yer almasıyla, devletler n ortak çıkarları ve değerler güçlenerek ortak b r
kurallar bütünüyle bağlı oldukları anlamında b r toplum oluşmaktadır(Bull, 2012: 13).
Kanaat mce, uluslararası topluluk ter m sadece devletler n rol oynadığı
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uluslararası hukuk s stem ç n kullanılmakla b rl kte, değ ş m gösteren uluslararası
hukuka yen aktörler n dah l olmasıyla ve bu aktörler n uluslararası hukuk s stem n n
çer s nde b reb r rol oynamasıyla uluslararası topluluk evr m geç rerek uluslararası
toplum hal ne gelm şt r. Ayrıca, devletler ve uluslararası örgütler n yanı sıra b reylere
de uluslararası hukuk kurallarınca haklar tanınması, uluslararası toplum kavramının
ayrılmaz b r parçasını oluşturmuştur.
3. Yerl Halkların Uluslararası Hukuktak Statüsü
3.1. Yerl Halkların Tanımı

Y rm nc yüzyılın k nc yarısından t baren yerl halklar, uluslararası toplum
tarafından önemsenen b r konu hal ne gelm şt r. Bu sebepten dolayı B rleşm ş
M lletler, yerl halkları, d ğer azınlık olarak n telend r len toplumlardan ayrı b r özel
konu olarak ele almıştır (Sanders, 1999: 5). Ancak, bu özel durum ve koşullardan
yararlanmak adına, bazı azınlıklar, yerl halk statüsünden yararlanmak stemekted r.
Kaldı k , yerl halklar ter m n n evrensel olarak kabul ed lm ş b r tanımı yoktur. Bu
nedenle, yerl halkların uluslararası toplumdak yer n tartışmadan önce, yerl halkların
tanımının yapılması ve azınlık olarak kabul ed len d ğer topluluklardan farkının
bel rt lmes önem arz etmekted r.
Yerl halkların tanımı konusu ncelen rken, kabul görmüş uluslararası öğret ler ve
özel raportörler n tanımları öneml b r rol oynamaktadır. Kaldı k , Uluslararası Çalışma
Örgütü'nün hazırladığı Yerl ve Kab le Halkları Sözleşmes , Öner len Yerl Halkların
Haklarına İl şk n Amer kan Deklarasyonu, BM Yerl Halkların Hakları Deklarasyonu
g b uluslararası met nler yerl halklar tanımını yapmamıştır (Hossa n, 2008: 13-14).
Günümüzde yerl halkların b rçoğunun kend ler ne özgü k ml kler ve kültürler
büyük tehl ke altındadır. Kaldı k , Dünyanın her yer nde yerl halklar ﬁz ksel ve
kültürel yaşamları ç n mücadele etmek durumundadırlar. Yerl halklar genell kle
dünyadak en fak r ve d ğer toplumlara nazaran farklı olan gruplardır. Genell kle b r
toplumda en düşük gel r, eğ t m, sağlık ve yaşam beklent s le en yüksek bebek ölüm
oranı, alkol zm ve suç oranına sah pt rler (Göcke, 2013: 20). N tek m, yerl halklar
yukarıda bel rt len nedenlerden dolayı, Dördüncü Dünya (the Fourth World)
toplulukları olarak n telend r lmekted rler (Manuel ve Posluns, 1974).
Özel Raportör Francesco Capotort , yerl halkları, b r devlet n nüfusundan sayı
olarak daha az olan, o nüfustan d l, d n ve etn k özell kler bakımından farklı olan ve bu
farklı özell kler n korumaya çalışan b r grup olarak n telend rmekted r
(E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, para.568). İnsan Hakları Özel Raportörü Jules Deschenes'a
göre, yerl halklar, b r devlet n d l, d n, etn k farklılıklarından dolayı azınlık olarak
n telend r len vatandaşlarından oluşan b r gruptur (Resolut on 1984/62). Kanaat mce
bu yorum b r genellemed r ve yerl halkları d ğer azınlıklardan ayırmak ç n yeterl
vurgulara sah p değ ld r.
Yukarıda bel rt len yerl halk tanımlarının yanı sıra, doktr nde en sık kabul gören
tanım, Mart nez Cobo tarafından yapılmıştır. BM Azınlıklara ve Yerl Halklara Karşı
Ayrımcılığın Önlenmes Alt Kom syonu Raportörü, Mart nez Cobo, yaptığı Yerl
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Halklara Karşı Ayrımcılık Sorunu Çalışması'nda, yerl halkları şu şek lde
tanımlamıştır:
“Yerl halklar, kend bölgeler nde gel şen st la önces veya sömürge önces toplumlarla
tar hsel b r devamlılığa sah p olan, kend ler n şu anda bu bölgelerde hüküm süren
toplumların d ğer kes mler nden veya b r kısmından farklı olarak kabul eden
topluluklardır. Toplumun şu an egemen olmadığı kes mler nde yaşayan ve gelecek
nes ller ç n atalarının topraklarını, halk olarak devam eden varoluşlarını, etn k
k ml kler n ve kend kültürel yapılarını, sosyal olarak korumaya, gel şt rmeye ve
letmeye kararlı topluluklardır.” (Martínez Cobo,1983: para.379).
Bu tar hsel sürekl l k, günümüze ulaşan uzun b r süre boyunca aşağıdak faktörlerden b r
veya daha fazlasının sürekl l ğ nden oluşab l r:
(a) Atalara a t toprakların veya en azından b r kısmının şgal ;(b) Bu toprakların asıl
sak nler le ortak soya sah p olma; (c) Genel olarak veya bel rl tezahürlerde kültür (d n,
aş ret s stem altında yaşamak, yerl b r topluluğa üye olmak, kıyafet, geç m kaynağı,
yaşam b ç m vb.); (d) D l (tek d l olarak, ana d l olarak, evde veya a lede alışılmış
let ş m aracı olarak veya terc h ed len, alışılmış genel veya normal d l olarak
kullanılması); (e) Dünya'nın veya b r ülken n bel rl bölgeler nde yaşamak; (f) D ğer
lg l faktörler.” (Ib d: para.380).

Ayrıca, “b reysel olarak, yerl b r k ş , bu yerl topluluklara, yerl olarak kend n
tanıma yoluyla (grup b l nc ) a t olan ve bu topluluklar tarafından, üyeler nden b r
olarak kabul ed len (grubun kabul ett ğ ) k ş d r” (Ib d: para.381). Öte yandan,
K ngsbury'e göre, yerl halklar g b görecel tanımlanmış olan kavramları tanımlamada
k kapsamlı yaklaşım kullanılab l r. B r nc yaklaşım olan poz t f yaklaşımda, yerl
halklar, mutlak b r tanıma ht yaç duyan b r yasal kategor d r (K ngsbury, 1998: 414).
Ancak, prat kte bu yaklaşımı yerl halklar üzer nde uygulamak pek de mümkün
değ ld r. Dünya'nın farklı yerler nde konumlanmış yerl halklar, b rb rler nden
farklılıklar göstermekted r.
İk nc yaklaşım olan yapıcı (konstrükt v st) yaklaşım se yerl halklar kavramını,
evrensel olarak geçerl kr terler tarafından açıkça tanımlanmış b r kavram yer ne, çok
sayıda bel rl vakadak dd a ve uygulamaların uluslararası kuruluşlarda soyutlandığı
sürekl b r süreç olarak kabul etmekted r (Ib d, 1998: 415).
Ayrıca, B rleşm ş M lletler Yerl Halklar Da m Forumu, Dünya'dak yerl
halkların çeş tl l ğ ne vurgu yaparak ve “yerl ” tanımının yapılmasının zorluklarına
değ nerek, bel rl kr terler ortaya koymuştur. Bunlar:
·
·
·
·
·

B reysel düzeyde yerl halklar olarak özdeşleşmek ve topluluk tarafından üye
olarak kabul ed lmek,
Sömürge önces ve/veya yerleş mc toplumlar önces nde tar hsel sürekl l k,
Bölgelere ve çevres ndek doğal kaynaklara güçlü bağlılık,
Farklı sosyal, ekonom k veya pol t k s stemler,
Farklı d l, kültür ve nançlar,
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Baskın olmayan toplum grupları oluşturmak,
Atalarının çevreler n ve s stemler n kend ne özgü nsanlar ve topluluklar
olarak sürdürmek ve çoğaltmak (Un ted Nat ons Permanent Forum on
Ind genous peoples).

Kanaat mce, tüm yerl halkların tek b r tanım altında toplanmasından çok, temel
haklarının ve çıkarlarının, uluslararası arenada tek b r çatı altında toplanması öneml b r
gel şme olarak n telend r lmel d r. N tek m, yukarıda bel rt ld ğ üzere yerl halklara
karşı olan yaklaşım değ şm ş, yerl halkların haklarını ve çıkarlarını koruyan bazı
uluslararası düzenlemeler get r lm şt r. Dekolon zasyon, nsan hakları kavramının
uluslararası hukukta yer ed nmes , eğ t ml yen yerl halk jenerasyonunun yet şmes ,
farklı ülkelerde yerl halk organ zasyonlarının kurulması, bu değ ş mde etk n rol
oynamıştır (Thornberry, 2002: 21).
3.2. Yerl Halklar ve Azınlıklar Karşılaştırması

Yerl halkların tanımının yapılmasının yanı sıra, yukarıda bel rt ld ğ üzere azınlık
gruplardan neden farklı olarak ncelenmekte oldukları da yerl halkların kend ne özgü
statüsünün ortaya konmasında öneml d r. Öncell kle, yerl halklar ve azınlıklar
arasında ayrım yapılırken tanımsal zorluk bulunmaktadır. N tek m, uluslararası
hukukta yerl halkların bel rlenm ş tanımı olmadığı g b B rleşm ş M lletler ve uzman
kuruluşlar, azınlığın kapsamlı b r tanımını sunmak ç n çok sayıda g r ş mde bulunmuş
olmasına rağmen, uzmanların ve uluslararası kurumların hemﬁk r olduğu tek b r
azınlık tanımı bulunmamaktadır (M handoost ve Babajan an, 2016: 15). Kyml cka,
yerl halkların b r devlet n kuruluşunda yer almayan, kend topraklarında dışarıdan
gelen k ş ler tarafından kurulan devletler n çer nde bulunan gruplar olarak
n telend rm şt r. Öte yandan, azınlıkları se modern devlet kuruluşu sırasında yer almış
ancak kend devlet n kuramamış gruplar olarak özetlem şt r (Kyml cka, 2008: 11-12).
Yerl halkların ve azınlıkların kabul ed lm ş tek b r tanımının bulunmamasından
dolayı, aralarındak farklılıklar uluslararası hukukun bu topluluklara karşı yaklaşımları
ve onlara tanıdıkları hakların ncelenmes yle ortaya konab l r. Azınlık hakları
konusunda temel nokta nsan hakları kapsamında ayrımcılığın yapılmamasıdır.
Azınlıkların, nsan hakları kapsamında korunmasına l şk n en öneml kural, 1966
tar hl Meden ve S yasal Haklara İl şk n Sözleşme'n n 27. maddes d r. Azınlıkların
korunması başlıklı madde bel rtm şt r: “Etn k, d nsel veya d lsel azınlıkların bulunduğu
b r Devlette, böyle b r azınlığa mensup bulunan k ş ler grubun d ğer üyeler le b rl kte
toplu olarak kend kültürel haklarını kullanma, kend d nler n n gereğ badet etme ve
uygulama veya kend d ller n kullanma hakları engellenmez” (Dış şler Kom syonu
Raporu (1/589), 2003, md. 27). N tek m, Azınlık haklarına l şk n yapılan gerek
uluslararası gerekse ulusal d ğer tüm kurallar, ayrımcılığın önlenmes amacıyla bu
kural temel nde hazırlanmıştır.
Öte yandan, yerl halklara l şk n haklar uluslararası hukukta daha yen b r hukuk
konudur (Dörr ve Cole, 1999: 47). Yerl halklar, azıklıklardan ayrı olarak ele alınmıştır,
çünkü azınlık korunmasına l şk n kurallardan yararlanamazlar. Bunun sebeb , yerl

200

Cilt / Volume XII Sayı / Number 2 Ekim / October 2019 YDU Sosyal Bilimler Dergisi / NEU Journal of Social Sciences

halkların b r devlet çer s nde azınlığı tems l edeb leceğ g b çoğunluğu da tems l
edeb l r olmalarıdır (W essner, 2005:155). D ğer b r sebep se azınlık haklarının
b reysel olmasına rağmen, yerl halkların hakları b r toplum hakkı olarak kabul
ed lmes d r (Commentary to the UN Declarat on on M nor t es, Para. 15). Bu anlamda,
yerl halkların asl gayes ayrımcılığın kaldırılması değ l toplum olarak b r varoluş
mücadeles d r.
Bu nedenden dolayı, uluslararası hukukta yerl halklar özel b r hukuk rej m olarak
ele alınmıştır (Kugelmann, 2007: 236). Yerl halklar tar hsel, kültürel ve toplum
karakter st ğ olarak kend ne özgü özell kler barındırırlar ve azınlıklardan bu anlamda
farklıdırlar. Ayrıca yerl halklar, b r devlet çer s nde azınlık olab leceğ g b çoğunluğu
da oluşturab leceğ ç n, azınlık haklarından ancak bulundukları toplum çer s nde
azınlık olarak kabul ed l rlerse yararlanab l rler (Ib d: 239).
3.3. Uluslararası Hukukta Yerl Halklara Tanınan Haklar

Çalışmanın öncek kısmında bel rt ld ğ üzere, yerl halkların uluslararası hukukta
kend ne yer bulması, son 40 yıllık b r süre çer s nde gerçekleşen, pek çok yen ve
bel rley c gel şme le b rl kte lerleyen b r konudur. Kaldı k , BM Her Türlü Irk
Ayrımcılığının Kaldırılması Uluslararası Sözleşmes , Amer kan İnsan Hakları
Sözleşmes , Afr ka İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmes , D n veya Inanca Dayanan
Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasﬁye Ed lmes ne Da r B ld r , Evrensel
İnsan Hakları B ld rges g b b rçok met n, eş tl k ve ayrımcılık yapmama lkeler n
vurgulamaktadır (Anaya, 2004: 16-17).
N tek m, uluslararası toplumun yerl halklara l şk n düşünce yapısının
değ ş m yle gerçekleşen gel şmeler arasında öne çıkanlardan b r , yerl halkların
“halklar” olarak tanınması ve sonuç olarak kend kader n tay n etme (selfdeterm nat on) haklarının tanınmasıdır (K ngsbury, 1998: 414).
Kend kader n tay n etme hakkı, sadece toplum olma değ l toprak hakkını da
beraber nde get rmekted r (Internat onal Covenant on C v l and Pol t cal R ghts,
Art.1(2)). Sömürge dönemler nde devletler, yerl halkların egemenl k sah b
olamayacak kadar lkel olduklarını ve aynı sebepten ötürü, uluslararası hukuk
kurallarına tab olmadıkları yönünde b r düşünceye sah pt (G lbert, 2006: 47-48).
Buna ek olarak, uluslararası çt hatta da bu görüş ben msenm şt . Uluslararası Sürekl
Adalet D vanı, 5 N san 1933 tar hl Norveç ve Dan marka arasındak Doğu Grönland
uyuşmazlıklarına l şk n kararında da Grönland'ın sömürgeleşt r lmem ş kısmındak
bölgede yerl halkın yaşamasına rağmen, k mseye a t olmayan toprak (terra null us)
olarak n telend r lm şt r (P.C.I.J. (Ser. A/B) No.53: 22).
Söz konusu yaklaşım, 1970'l yıllarda değ ş me uğramıştır. 1975'te, Uluslararası
Adalet D vanı, Batı Sahra'ya l şk n kararında, sömürgec l k dönem nde göçebe halkın
yaşadığı Batı Sahra bölges n n h ç k mseye a t olmayan toprak olarak kabul
ed lemeyeceğ ne ve Doğu Grönland Davası'ndak kararın hatalı olduğuna karar
verm şt r (I.C.J. Reports 1975 12: paras 80-82). Bu kararın ver lmes n n belk de en
öneml neden , göçebe yaşam tarzlarına rağmen, yerl halkların ve kab leler n, sosyal
ve pol t k olarak örgütlenm ş ve toprakları üzer nde egemenl k sağlamış olmasıdır.
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Uluslararası çt hatta gerçekleşen değ ş m, ulusal mahkemelerde de uygulanmıştır.
Avustralya Yüksek Mahkemes , 1992 yılındak Mabo Davasında, sömürgeleşt rme
dönem ndek k mseye a t olmayan toprak ve st laya açık alan ﬁkr n reddetm ş, bu ﬁkr
yanlış ve kabul ed lemez olarak n telend rm şt r. (175 C.L.R. 1:para.39). Ayrıca,
uluslararası toplumda ve mahkeme kararlarında kabul ed len bu görüş, B rleşm ş
M lletler Yerl Halkların Hakları Deklarasyonu'nun 3. maddes nde de bel rt lm şt r
(A/61/L.67 and Add.1, 61/295).
Kend kader n tay n etme hakkı olan yerl halkların vatandaşlığının, mensubu
oldukları kab lelere m , yoksa sınırları çer s nde yaşadıkları devlete m tab olduğu
tartışılmalıdır. Devlet sınırları, neh rler, göller ve dağların olduğu g b doğal sınırlar
değ ld r; onlar bel rl nüfusların bölgeler n ayırmak ç n oluşturulan nsan yapımı
s yasal yapılardır (Lantto, 2010). Yerl halkların vatandaşlığına l şk n çağdaş
fadelerde, pek çok yerl n n günümüzde ç fte vatandaşlığı olduğu görülmekted r. Bu,
devletler le yerl halk yönet mler arasındak yargı l şk s n n b r ürünüdür. Yasal
olarak b rçok yerl nsan kab leler n üyeler değ ld r. Öte yandan, kab le vatandaşları
dah l bazı yerl halklar da kab le topraklarını kapsayan devletler n vatandaşları değ ld r.
Aynı şek lde, bazı kab le vatandaşları yasal olarak yerl değ ld r (Gover, 2017). Ancak,
ulusal vatandaşlığı ve kab le vatandaşlığında aranan kr terler farklılıklar
göstermekted r. Kab le üyel ğ ç n öncel kl olarak b yoloj k akraba l şk s aranmakta
ken, ulusal vatandaşlık ç n çoğu devlet, kan esası lkes n n (jus sangu n s) yanı sıra,
kend topraklarında doğan nsanlara doğuştan vatandaşlık (jus sol ) hakkı tanımaktadır
(Gover, 2017).
Yerl nsanların vatandaşlıkları konusunda öneml d ğer b r nokta se, kab leler n
kend kaderler n tay n etme ve öz-yönet m (self-governance) hakları doğrultusunda
vatandaşlık sağlaması ve kend vatandaşlarını kontrol etme hakkıdır (Gover, 2017).
İskand nav Sam Konsey 'n n 1971 yılında yaptığı açıklama, yerl halkların, tar hler ne,
kültürler ne ve kend kaderler n tay n etme hakkına verd kler önem göster r
n tel kteyd :
“B z Sam 'y z ve Dünyadak d ğer nsanlardan daha fazla veya daha az olmadan Sam
olmak st yoruz. B z b r bölge, b r d l, kend ne a t kültürel ve toplumsal b r yapıya sah p
nsan topluluğuyuz. Tar h boyunca var olduk, Sapm 'de yaşadık ve gel şt r lmes ve varlığı
sürdürülmes gereken b r kültüre sah b z” (Lantto, 2010: 551).

1970'l yıllardak gel şmeler n devamında, B rleşm ş M lletler çatısı altında da,
yerl halkların haklarına l şk n gel şmeler sağlanmıştır. Genel Kurul'un 1982/34 sayılı
Ekonom k ve Sosyal Konsey Kararı uyarınca kurulan Yerl Nüfuslar Çalışma Grubu,
İnsan Haklarının Desteklenmes ve Korunması Alt Kom syonu'nun b r yan kuruluşu
olarak oluşturulmuştur (UN, Mandate of the Work ng Group on Ind genous
Populat ons). Bu çalışma grubu, yerl halkların temel nsan haklarının ve
özgürlükler n n gel şt r lmes ve korunmasına l şk n gel şmeler gözden geç rmek ve
yerl halklarla lg l uluslararası standartların gel ş m ne d kkat etmek görevler n
üstlenm şt r.
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Öte yandan, Uluslararası Çalışma Örgütü (Internat onal Labour Organ zat on)
bel rl olarak sadece yerl halkların haklarıyla lg l çer ğ olan ve onaylanmaya açık
tek uluslararası antlaşma, Yerl ve Kab le Halkları Sözleşmes 1957'y (Ind genous and
Tr bal Peoples Convent on, C107), ve bu Sözleşme'n n yer ne Yerl ve Kab le Halkları
Sözleşmes 1989'u (C169) hazırlamıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü İnsana Yakışır
Çalışma Gündem (Internat onal Labour Organ zat on Decent Work Agenda),
toplumsal c ns yet eş tl ğ n sağlamayı ve ayrımcılığı engellemey amaçlayarak, yerl
halkların güçlenmes ç n b r çerçeve görev görmekted r (The ILO's Decent Work
Agenda). Uygun şlere er ş m, yerl kadınların ve erkekler n yoksulluğu azaltma,
sürdürüleb l r kalkınma ve kl m değ ş kl ğ eylem nde değ ş m ajanı olma
potans yeller n kullanmalarını sağlamaktadır (The ILO's Decent Work Agenda).
1980'lerde, Uluslararası Çalışma Örgütü, 1957'de kabul ed len yerl halklarının
haklarına da r mevcut sözleşmes n gözden geç rmek ve değ şt rmek ç n çalışmaya
başlamıştır (Swepston, 2018: 6). Taslak oluşturma kom te üyeler , 1970'lerde küresel
yerl halkların hareket n n, 1957 Yerl ve Kab le Halkları Sözleşmes 'n n temel
öncülüğünü sorguladığını bel rtm şt r (ILO Report VI(1) 1988). N tek m, yerl halklar
hareket , Sözleşme'n n yerl toplulukların as m lasyon yoluyla ortadan kaybolmasına
neden olan esk entegrasyon st yaklaşımını reddetm ş, yer ne, yerl halklarının
geleneksel kültürler ne saygı duyan, koruyan ve kend kaderler n tay n haklarını
tanıyan b r çerçeve stem şt r (ILO Report VI (1) (1988).
Söz konusu tartışmalar ışığında, 1986 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü
konferansları başlamıştır. N tek m, bu konferanslar sırasında üç öneml nokta üzer nde
durulmuştur; (1) geç m kaynaklarını etk leyen kararlar almadan önce hükümetler n,
yerl halklarla st şare etmes , (2) halk (peoples) term noloj s n n kullanılması, (3) yerl
halkların yaşadıkları alanlar ç n bölgeler (terr tor es) term noloj s n n kullanılmasıdır
(ILO Conference, Prov s onal Record, Seventy-s xth Sess on (1989), Append x 31).
Konferanslar sonucunda, bel rt len konularda ﬁk r b rl ğ ne varılmış ve 27 Haz ran
1989 tar h nde Yerl ve Kab le Halkları Sözleşmes (C169) kabul ed lm ş ve 5 Eylül
1991 tar h nde de yürürlüğe g rm şt r. Sözleşme, yerl halkların kültür hakkı (Madde 4
ve 23), kullanılan d l n korunması (Madde. 28) ve atalarının topraklarına ve
kaynaklarına l şk n bazı öneml haklarını (Madde. 13-19) ortaya koymaktadır. Ancak,
Sözleşme'n n kabulünün üzer nden otuz sene geçmes ne rağmen sadece 23 devlet,
Sözleşme'y onaylamıştır (Dom nguez, 2018). Özell kle, Asya ve Afr ka kıtalarındak
devletler Sözleşme'y onaylamaktan çek nm şt r.
B rleşm ş M lletler 1993 yılını, devletler ve yerl halklar arasındak l şk ler n
artırılması, karşılıklı anlayışın ve saygının sağlanması amacıyla Dünya Yerl Halkları
Uluslararası Yılı olarak kabul etm şt r (UN, General Assembly, A/RES/47/75). 1994
yılında se, 1995-2004 yılları arasındak 10 yıllık sürec , y ne yerl halkların haklarının
küresel boyutta korunması ve artırılması adına Dünya Yerl Halkları Uluslararası On
Yılı olarak kabul etm şt r ( UN, General Assembly, A/RES/48/163). B rleşm ş
M lletler Genel Kurulu, 2005-2014 yıllarını söz konusu sürec n devamı n tel ğ nde,
İk nc Dünya Yerl Halkları Uluslararası On Yılı olarak kabul etm şt r (UN, General
Assembly, A/RES/59/174). On yılın amacı, yerl halkların kültür, eğ t m, sağlık, nsan
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hakları, çevre, sosyal ve ekonom k alanlarda yaşadığı sorunların çözümüne yönel k
uluslararası ş b rl ğ n n güçlend r lmes d r (UN, General Assembly, A/60/270).
Yerl Halkların Hakları Deklarasyonu, B rleşm ş M lletler Genel Kurulu
tarafından 13 Eylül 2007 tar h nde kabul ed lm şt r (UN General Assembly, 2007,
A/RES/61/295). 46 maddeden oluşan Deklarasyon, yerl halkların hakları ve
devletler n bu konudak sorumlulukları bakımından çok gen ş b r kapsama sah pt r.
Deklarasyon kapsamında en öneml maddeler se temel nsan hakları kapsamında her
nsana tanınan haklardır. Deklarasyon, yerl halklara, temel nsan haklarının tamamını
sağlamaktadır (Madde 1). N tek m, yerl halklar, d ğer tüm nsanlarla aynı haklara
sah p ve herhang b r ayrımcılığa tab olmamalıdır (Madde 2). Yerl halklar, kend
kader n tay n etmek, kend pol t k, ekonom k ve kültürel yapılarına sah p olab lmek
haklarına sah pt rler (Madde 3) ve kend uyrukluklarına da sah p olab l rler (Madde 6).
46. Madde'n n 3. Fıkrası, bu Deklarasyonda öngörülen hükümler n adalet, demokras ,
nsan haklarına saygı, eş tl k, ayrımcılık yapmama, y yönet m ve y n yet lkeler ne
uygun olarak yer ne get r lmes n n gerekl l ğ n bel rtmekted r.
Deklarasyon, günümüze kadar gel şt r len yerl halkların haklarının en kapsamlı
fades d r. Ancak deklarasyon, hukuk bağlayıcılığı olmayan b r met n (soft-law)
olarak kabul ed lmekted r. Türkçe l teratürde esnek hukuk olarak da n telend r len
bağlayıcı n tel ğ olmayan met nler, doktr nde b r tartışma konusudur. Bazı
hukukçular, esnek hukuk kurallarını, bağlayıcılığı olmadığı ç n tamamıyla hukuk
kurallarından ayırırken (Prosper, 1983: 414), bazı hukukçular, kusursuz b r hukuk
kuralı yapma yöntem olarak yorumlamaktadır (Boyle, 2014: 123). Teor de, esnek
hukuk kurallarının, uluslararası hukuk öğret ler ndek tartışması b r yana, prat kte
deklarasyonun ben msenmes , uluslararası toplumun, yerl halkların b reysel ve
toplum haklarının korunmasına l şk n y n yetler n n en açık gösterged r. Ancak, yerl
halkların haklarına l şk n çalışmalarda deklarasyon, y n yet gösterges olarak değ l,
uluslararası nsan hakları kurallarının, yerl halklara çok daha sonra tanınması olarak
n telend r lmekted r.
B rleşm ş M lletler Yerl Sorunlar Da m Forumu Başkanı, (Cha rperson of the
Un ted Nat ons Permanent Forum on Ind genous Issues) V ctor a Taul -Corpuz,
B rleşm ş M lletler Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada bel rtm şt r k : “Bu, B rleşm ş
M lletler Şartı'nın, “B z Halklar…” olarak başlayan açılış konuşmasını, Dünyanın her
yer nden 370 m lyon yerl nsan ç n çok daha anlamlı kılan b r Deklarasyondur” (61st
Sess on of the UN General Assembly).
Öte yandan, Caucus Yerl Halklar Başkanı, (the cha r of the Global Ind genous
Peoples' Caucus) Les Malezer'e göre: “Yerl Halkların Hakları Deklarasyonu'nda, nsan
haklarına l şk n her hang yen b r hüküm bulunmadığını b r kez daha vurguluyoruz.
Deklarasyon sadece, uluslararası nsan hakları sözleşmeler nde zaten yer alan, ancak Yerl
Halklar ç n redded len pek çok hakkı onaylamaktadır.” (61st Sess on of the UN General

Assembly).
Ayrıca, nsan haklarına l şk n kuralların yerl halklara uygulanması ç n b r
deklarasyona gerek duyulmasının ötes nde, Yerl Halkların Haklarına İl şk n
Deklarasyon çok daha önces nde sonuçlandırılab l rd . Yerl Nüfuslar Çalışma Grubu,
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2007 tar hl Yerl Halkların Haklarına İl şk n Deklarasyonu'nun lk taslak
oluşumundak standartların bel rlenmes nde görev almıştır. 1993 yılında Yerl
Nüfuslar Çalışma Grubu n ha taslağı hazırlamış ve bu taslak 1994 yılında B rleşm ş
M lletler Ayrımcılık Önleme ve Azınlıkların Korunması Alt Kom syonu (UN SubComm ss on on Prevent on of D scr m nat on and Protect on of M nor t es) tarafından
kabul ed lm şt r (Oldham and Frank, 2008: 5). Taslak daha sonra, B rleşm ş M lletler
İnsan Hakları Kom syonu tarafından, hükümetlerarası b r çalışma grubu olan Taslak
B ld rges hazırlamak ç n Çalışma Grubu'na (Work ng Group to elaborate the draft
Declarat on (WGDD) let lm şt r. N tek m, uzun yıllar boyunca Deklarasyon, bazı
devletler n şler yavaştan alması ve yerl halkların tems lc ler n n taslak metn ndek
değ ş kl klere karşı d renc nden dolayı, sonuçlandırılamamıştır (Oldham ve Frank,
2008: 5). Bunun ana sebeb , deklarasyonun devletlere (özell kle Afr ka devletler )
temel anayasal ve pol t k sorunlar yaratab leceğ kuşkusudur (Pel can ve Maruyama,
2015: 51).
B rleşm ş M lletler Genel Kurulu, 21 Aralık 2010 tar hl ve 65/198 sayılı kararıyla,
görüşler ve uygulamaları paylaşmak amacıyla, Yerl Halklar Dünya Konferansı olarak
b l nen üst düzey b r toplantı düzenlemeye karar verm şt r (UN, General Assembly
Resolut on, A/RES/65/198). Genel Kurul 66/296 sayılı kararında, Yerl Halklar Dünya
Konferansının 22-23 Eylül 2014 tar hler nde New York'ta yapılmasına karar verm şt r
(UN, General Assembly Resolut on, A/RES/66/296).
Yapılan konferans sonucunda, rapor n tel ğ nde b r sonuç metn yayımlanmıştır
(UN, General Assembly: Outcome Document of the World Conference on Ind genous
Peoples, A/RES/69/2). Yerl Halklar Dünya Konferansı olarak b l nen üst düzey
toplantı sonuç dosyası (outcome document) olarak adlandırılan bu met n, öncel kle
Yerl Halkların Hakları Deklarasyonu'na atıfta bulunarak, katılımcıların bu
Deklarasyon'a olan destekler n y nelem şt r. Sonuç metn ayrıca, yerl halkların
haklarını y nelem ş, devletler n ve lg l B rleşm ş M lletler organlarının destekler n
ve yardımlarını stem şt r.
Yukarıda bel rt ld ğ üzere, İk nc Dünya Savaşı sonrası değ ş me uğrayan
uluslararası hukuk yapısı yen b r uluslararası toplum yaratmıştır. Bu değ ş m, nsan
hakları temel nde oluşmaktadır. N tek m, yerl halklar da bu değ ş mden
yararlanmıştır. Her ne kadar, yerl halklara l şk n gel şmeler n oluşumu uzun süre
çer s nde gerçekleşm şse de teor de ve prat kte yerl halklar, son kırk yıldır uluslararası
hukuk ve uluslararası toplum çer s nde yer almaktadırlar.
3.4. Yerl Halklara Tanınan Hakların Hak Kuşakları Çerçeves nde

İncelenmes
Uluslararası hukukta yerl halklara tanınan haklar ışığında değ şen statüler
ncelen rken bu değ ş m n onlara ne g b olumlu b r etk sağladığını ortaya koymak
açısından poz t f hak ve negat f hak ayrımının ncelenmes gerekmekted r.
İnsan haklarının kategor lere ayrılmasına l şk n en çok kabul gören çalışmalardan
lk Georg Jell nek' n yaptığı ayrımdır. Jell nek, temel hak ve özgürlükler negat f statü
hakları, poz t f statü hakları ve akt f statü hakları olarak sınıﬂandırmıştır. Negat f statü
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hakları, devlet n b rey n özel n hlal etmemes gereken haklardan oluşur. Poz t f statü
hakları, devlet n b reye sağladığı ekonom k, sosyal ve kültürel h zmet veya poz t f
ed mlerd r. Akt f statü hakları se devlet n b reye devlet yönet m nde yer almasını
sağlayan s yas haklardır (Kapan , 2013: 6).
İnsan hakları ayrımı konusunda d ğer b r yaklaşım se 1977 yılında Karel Vasak
tarafından yapılmıştır. Vasak, 1789 Fransız İht lal 'nde ortaya çıkan Özgürlük, Eş tl k
ve Dayanışma lkeler n temel alarak nsan haklarını üç kuşak (Three Generat ons)
olarak yorumlamıştır (Aybay, 2017: 91). Buna göre, b r nc kuşak haklar (negat f
haklar) özgürlük esasında meden ve s yas haklara dayanan haklardır. İk nc kuşak
haklar (poz t f haklar) eş tl k lkes ışığında ekonom k, sosyal ve kültürel halkları
kapsamaktadır. Üçüncü kuşak haklar (kolekt f haklar) se toplu ve dayanışma haklarını
çermekted r (Vasak, 1977:29). Bazı doktr nel çalışmalarda teknoloj k gel şmeler
ışığında dördüncü kuşak haklara da yer ver lm şt r (Bkz: Uygun, 2015: 506-507).
1966 K ş sel ve S yasal Haklar Uluslararası Sözleşmes önces nde azınlık hakları
evrensel boyutta uluslararası hukukta yer almamıştır (Macklem, 2015: 67). Yerl
halkların, kend kader n tay n etme hakkına l şk n çıkarlarının korunması se daha da
sonraları gerçekleşm şt r. Ancak kuşak hakları kronoloj k değ l anal t k yaklaşımın b r
sonucudur. Kaldı k , zayıﬂıklarına rağmen yerl halkların hakları İnsan Hakları
Evrensel B ld rges 'nden önce de uluslararası hukukta bulunmaktaydı (Macklem,
2015: 67).
Meden ve s yasal haklar, devlet n b reysel özgürlüklere müdahale etmemes n
gerekt rd ğ haklar olduğundan dolayı negat f haklar olarak adlandırılırlar (Uygun,
2015: 503). D ğer taraftan, poz t f haklar olarak n telend r len sosyal, ekonom k ve
kültürel haklar, devlet n olumlu eylem n gerekt rmekted r (Ib d: 504). Üçüncü kuşak
hakların d ğerler nden ayrımı get rd kler yükümlülükler n n tel ğ yle değ l, bu
yükümlülükler taşıyan aktörler bakımından ayırt ed c d r. N tek m, yalnızca devletlere
yükümlülükler yükleyen b r nc ve k nc kuşak haklardan farklı olarak, üçüncü kuşak
haklar bel rl b r topluluk yaşamı anlayışını yansıtırlar ve herkes n ortak çabasıyla
uygulanab l rler (Vasak, 1977: 29).
Donnelly, üçüncü kuşak hakların yan kolekt f hakların b reylere b r topluluğun
b rer üyes oldukları ç n sağlandığını ve bu yaklaşımın nsan hakları tanımını
tamamıyla değ şt rd ğ düşünces nded r (Donnelly, 1989: 153-156). Bu nedenden
dolayı, üçüncü kuşak hakları, “toplumsal grupların üyeler olarak hareket eden
b reyler n hakları” olarak tanımlamıştır (Ib d: 157).
Her ne kadar üçüncü kuşak haklarının çer ğ ve nsan hakları açısından n tel ğ
doktr nel b r tartışma konusu olsa da yerl halklara l şk n uluslararası hukukta tanınmış
en öneml hak olan kend kader n tay n etme hakkı üçüncü kuşak haklar kapsamında
yer almaktadır. Bu bakımdan uluslararası hukuk, azınlıklarla yerl halklar arasında
ayrıma g tm şt r. Azınlık haklarına l şk n Meden ve S yas Haklara İl şk n Sözleşme,
"azınlığa mensup k ş ler" fades kullanmaktadır (Mızrak, 2018: 644). D ğer b r dey şle
herhang b r azınlık grubuna mensup k ş ye b reysel haklar tanımaktadır. Öte yandan,
uluslararası hukuk yerl halklara mensup olan k ş lere b reysel haklar tanımak yer ne
onları b r grup olarak n telend rerek kolekt f haklar sağlamıştır.
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4. Küresel Isınmanın Etk s yle Kuzey Kutbu'ndak Yerl Halkların Değ şen
Statüsü
4.1. Küresel Isınmanın Kuzey Kutbu'ndak Etk s
Arkt k, d ğer adıyla Kuzey Kutbu, Dünya'nın en kuzey nde bulunan den z buzuyla
kaplı alandır. Arkt k, Antart ka'nın d ğer adıyla Güney Kutbu aks ne herhang b r kara
alanına sah p değ ld r. Günümüzde, nsanlığın ve d ğer canlı türler n n karşı karşıya
olduğu en büyük ve en tehl kel sorunlardan b r olan küresel ısınmanın, şüphes z en
etk l olduğu alan Arkt k bölges d r. 1980'l yıllardan t baren b l m nsanları,
uluslararası toplumu küresel kl m bozulması tehd d ne karşı b lg lend rmekte ve
uyarmaktadır (Türkeş, 2001: 1-2).
B l m nsanlarının, küresel ısınmanın l şk n ver ler , Arkt k'tek buzulların tehl ke
arz edecek hızda er mekte olduğunu ortaya koymaktadır (Nat onal Snow & Ice Data
Center). N tek m, Arkt k bölges esk s nden daha sıcak ve d ğer bölgerlerle
karşılaştırıldığında daha hızlı b r şek lde ısınmaya devam etmekted r. Arkt k'te
sıcaklığın artması den z buzu, kar örtüsü ve sürekl donmuş alan m ktarında
değ ş kl klere neden olmaktadır (Nat onal Snow & Ice Data Center). Ayrıca, Kuzey
Kutbu'nun dramat k çevresel değ ş m geç ren b r bölge olduğu konusunda küresel
farkındalık artmaktadır. Bölgede kurulan hükümetlerarası forumlara bağlı çalışma
gruplarının yaptığı araştırmalar, Arkt k'tek buzulların çok hızlı er d ğ n
göstermekted r (ACIA Synthes s Report, 2004).
Sanay devr m n n gerçekleşt ğ dönemden günümüze süre gelen sanay leşme,
kentleşme ve neol beral kap tal zm, nsan faktörünün de bel rley c etk ler n n
artmasıyla, gezegen olumsuz yönde etk lemekted r. Yukarıda bel rt ld ğ üzere,
küresel ısınmanın etk ler üzer ne b rçok b l msel çalışma yapılmıştır. Bunların
arasında en öneml çalışmalardan b r , Arkt k Konsey 'ne (Arct c Counc l) bağlı
çalışma grubu, Arkt k Gözetleme ve Denetleme Programı'nın (Arct c Mon tor ng and
Assessment Program (AMAP) yaptığı Arkt k İkl m Etk Değerlend rmes Raporudur
(Arct c Cl mate Impact Assessment, ACIA). Rapor'a göre, sanay devr m nden 2004
yılına kadar, Dünya atmosfer ndek karbond oks t oranı %35 artmış, ortalama atmosfer
sıcaklığı 0.6 derece yükselm şt r (ACIA Synthes s Report, 2004). Arkt k'tek sıcaklık
artışı se kışları 3-4 derece arasında değ şmekted r (ACIA Synthes s Report 2004). Bu
sıcaklık artışı doğal olarak, Arkt k'tek buzul alanın er mes ne sebeb yet verm ş, son
otuz senel k süreçte, buz kalınlığı %10-15 ncelm ş, buzulla kaplı alan da aynı oranda
azalmıştır (ACIA Synthes s Report, 2004).
Küresel ısınmanın etk s yle er yen buzullar, bölge devletler ve d ğer gel şm ş
devletler n lg s n çekm şt r. N tek m, Arkt k, b rçok petrol ve maden kaynağı
çermekted r. Şu anda bölge, dünya petrolünün yaklaşık onda b r n ve doğal gazının
dörtte b r n üretmekted r. ABD'n n yaptığı çalışmalara göre, Arkt k'te tahm n olarak
90 m lyar var l keşfed lmem ş, tekn k olarak ger kazanılab l r yağ, 1,670 tr lyon
metreküp veya başka b r dey şle 44 m lyar var l tekn k olarak ger kazanılab l r doğal
gaz ve petrol ç n potans yel 25 jeoloj k alan vardır (Un ted States Geology Survey,
2008).
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Arkt k' n ekonom k olarak çok değerl ve zeng n doğal kaynağa sah p olması ve
Arkt k' n yerl halkların ev olduğu düşünces , sosyal b l mler l teratüründe ayrıntılı
olarak ncelenmekted r (Nuttall, 2000:377). N tek m, yukarıda da bel rt l ğ üzere
bölgedek zeng nl k, yerl halklar ç n dıştak ler (outs ders) olarak adlandırılan bölge
devletler n n hedeﬁ hal ne gelm şt r. Kaynakların kullanılması, ekos stem denges n n
bozulması ve dolayısıyla yerl halkların yaşam ve kültürünün etk lenmes g b tehd tler
karşısında yerl halklar d renç gösterm ş ve bell ölçüde pol t k güç kazanmıştır
(Nuttall, 2000: 377-378). Küresel ısınmanın Arkt k'e etk s , bölge yerl halklarının
yaşam kal tes n n ekoloj k değ ş mden ne derece zarar gördüğü ve bölgede oluşturulan
uluslararası yapılarda ne kadar söz sah b oldukları önem arz etmekted r.
4.2. Arkt k'te Yaşayan Yerl Halklar ve Küresel Isınmanın Onlar Üzer ndek

Etk s
Arkt k'te yaklaşık olarak dört m lyon nsan yaşamakta ve bu nüfusun onda b r n
yerl nsanlar oluşturmaktadır (Ko vurova, Gremsperger, N em , 2014). Arkt k
bölges nde devletler , F nland ya, İsveç, Norveç ve kuzey batı Rusya'da Saam halkı;
Rusya'da Nenets, Khanty, Evenk ve Chukch , Alaska'da Aleut, Yup k ve Inup at,
Kanada'da Inuv alu t ve Grönland'da Kalaall t g b farklı adlandırılan yerl halklar
bulunmaktadır (Arct c Centre, Un vers ty of Lapland, 2014). Bu halklar kırktan fazla
farklı etn k gruba a tt r. K ml kler yle lg l genellemeler yapılab lmes mümkün
değ ld r, çünkü ayrı gelenek ve değerler olan b rçok ayrı yerl halkı tems l ederler
(Un ted Nat ons,2007. Declarat on of the R ghts of Ind genous Peoples, A/61/L.67 and
Add.1, 61/295). Öyle k , B rleşm ş M lletler Yerl Halkların Hakları Deklarasyonu'nda
ve d ğer met nlerde, yerl kültürler n ve gelenekler n çeş tl l ğ n vurgulamak amacıyla
“halklar” term noloj s kullanılmaktadır (A/61/L.67 and Add.1, 61/295). Kültürel
farklılıkları b r yana, bölgedek yerl halkların ortak noktası, Arkt k' atalarının ev
olarak görmeler d r. Arkt k' n benzers z ekos stem le örtüşen deney m ve b lg ler
yaşamlarının temel n oluşturmaktadır.
Kuzey Kutbu halklarının kültürler ve ekonom ler kara, den z ve tatlı su
kaynaklarının kullanımına bağlıdır. Fok balığı, beyaz bal na olarak da b l nen beluga
bal naları, ﬁn ve m nke bal naları g b den z memel ler , kutup ayıları, ren gey ğ ve
m sk öküzü g b kara hayvanları ve somon g b balıklar ana kaynaklarıdır (Nuttall,
2018: 2). Bu türler n b rçoğu gıda, g y m ve ekonom k amaçlar ç n kullanılmaktadır
(Kalland and Sejersen, 2005). Ancak, ekonom k anlamda yerl halklar özgürlüğünü
kaybetm şt r. Y rm nc yüzyılda, canlı kaynaklardan elde ed len ürünler n, sosyal
transformasyonla b rl kte uluslararası pazara taşınması, yerl halkları geleneksel
yöntemlerden uzaklaştırmış ve çağdaş yöntemlere yönlend rm şt r (Young, 1992: 39).
Ancak, küresel ısınmanın etk s ve küreselleşmen n etk s karşılaştırıldığında, şüphes z
küresel ısınma çok daha c dd zararlara sebep olmaktadır.
Yerl halklar, kl m değ ş kl ğ nden doğrudan etk lenen, çevre ve kaynaklar le
yakın l şk lerle bağlı olan toplumların başında gelmekted r. İkl m değ ş kl ğ , pol t k
ve ekonom k ötek leşt rme, araz ve kaynak kaybı, nsan hakları hlal , ayrımcılık ve
şs zl k dah l olmak üzere hassas yerl toplulukların yaşadığı zorlukları daha da
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ş ddetlend rmekted r (Un ted Nat ons Permanent Forum on Ind genous Issues). Arkt k
yerl halklarının yaşam kal tes , bölge canlı kaynaklarına bağlıdır; sadece yerel
ekonom y destekleyecek y yecekler ç n değ l, aynı zamanda kültürel ve sosyal
k ml kler ç n de temel oluşturmaktadır. Ekoloj k değ ş m, geleneksel gıda
kaynaklarının değ şmes ne, seyahat güvenl ğ n n azalmasına sebeb yet vermekted r
(Un ted Nat ons Permanent Forum on Ind genous Issues).
Küresel ısınmayla b rl kte bölgedek buzulla kaplı alanın azalması, bölge
ekos stem n n bozulması ve yerl halkların geç m n sağladığı b rçok canlı kaynağın
azalması, bölge devletler nce de önemsenmekted r. N tek m, Arkt k'tek bölge
devletler arasında yapılan Kuzey Pas ﬁk Kürklü Foklarının Korunması Sözleşmes
(North Pac ﬁc Fur Seal Treaty of 1911) ve Kutup Ayılarının Korunması Anlaşması
(Agreement on the Conservat on of Polar Bears 1973) g b met nler, bölgedek
canlıların korunması gerekl l ğ n ortak radeyle ortaya koymaktadır. Ancak,
Arkt k'tek küresel ısınma kapsamında canlıların korunmasına l şk n antlaşmaların
ötes nde daha kapsamlı çözüm yolları ç n bölge ş b rl ğ yoluna da g d lm şt r. Ayrıca,
Arkt k'te yaşayan yerl halklara, ş b rl ğ çerçeves nde oluşturulan bölgesel
hükümetler arası forumlarda yer ver lm şt r.
4.3. Küresel Isınmaya Karşı Arkt k İş B rl ğ İle Başlayan Süreç

Amer ka B rleş k Devletler , Dan marka (Grönland), F nland ya, İsveç, İzlanda,
Kanada, Norveç ve Rusya Federasyonu olmak üzere sek z devlet, b r bütün olarak bu
bölgede yer almasa da kuzey sınırları Arkt k alanının çer s nde yer alan devletlerd r.
Bu devletler, Arkt k Devletler olarak da adlandırılmaktadır.
Yukarıda bel rt ld ğ üzere, küresel ısınmanın etk s le Arkt k'te küçülmeye
başlayan buzla kaplı alan yen den z alanlarının ortaya çıkmasına sebeb yet verm şt r.
Bölge'dek doğal kaynaklar ve den z t caret , Arkt k devletler ve d ğer gel şm ş
devletler ç n hedef hal ne gelm şt r. Önem kazanan d ğer b r konu se, Arkt k
çevres n n korunması ve bölgedek canlıların doğal yaşantısının devamını sağlamaktır.
N tek m, bölge devletler , küresel ısınmanın bölgedek etk s ne l şk n önlemler ve
bölgedek ş b rl ğ n n sağlanması amacıyla k taraﬂı ve çok taraﬂı antlaşmalar
mzalamış ve hükümetlerarası forumlar kurmuşlardır.
Bölge devletler , aralarındak den z alanlarının sınırlandırılması, den z k rl l ğ n
önleme ve hayvanların korunmasına l şk n k l ve çok taraﬂı antlaşmalar yapmışlardır.
Ayrıca, bölgedek ş b rl ğ n n tam anlamıyla sağlanıp hukuk b r düzen n oluşturulması
ç n hükümetler arası b r forum olarak n telend r len uluslararası kuruluşlar
oluşturmuşlardır. Bu kuruluşların, modern uluslararası hukukun k ş s kabul ed len
uluslararası örgüt yer ne hükümetlerarası forum olarak adlandırılmasının sebeb
kuruluş met nler d r. Kuruluş met nler , hukuk bağlayıcılığı olan uluslararası
antlaşmaların aks ne deklarasyon g b bağlayıcı n tel ğ olmayan met nlerle (esnek
hukuk) yapılmıştır.
Kuruluş met nler ve taraﬂar üzer ndek zayıf bağlayıcılığından dolayı eleşt r len
bu hükümetlerarası forumlar, soğuk savaşın sonlarında görüşülmeye başlanmıştır.
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Sovyetler B rl ğ dağılmadan öncek son Başkanı M kha l Gorbaçev, Murmansk'ta
Arkt k'te ş b rl ğ n n sağlanmasına l şk n b r konuşma yapmıştır (Gorbachev, Speech
st
n Murmansk at the Ceremon al Meet ng, 1 October 1987). İş b rl ğ düşünces n
destekleyen F nland ya Esk Büyükelç s Esko Rajakosk 'n n çabalarıyla (1989: 54-55)
sek z bölge devlet n n katıldığı b r toplantı düzenlenm şt r. 14 Haz ran 1991 tar h nde
Rovan em Deklarasyonu d ye de b l nen Arkt k Çevre Koruma Stratej s
Deklarasyonu taraﬂarca mzalanmıştır (Declarat on on the Protect on of the Arct c
Env ronment, 14 June 1991).
Arkt k Çevre Koruma Stratej s (AEPS), bölgedek başlıca çevre konularına
yoğunlaşmıştır. Her ne kadar, AEPS, Arkt k ş b rl ğ ç n yen l kç b r adım olarak
gözükse de bağlayıcı n tel ğ olmayan met n le kurulması ve güçlü taahhütler
get rmemes nden dolayı, sten len etk y yaratamamıştır (Rothwell, 1996: s. 389).
N tek m, AEPS'n n ömrü çok uzun sürmem şt r. Kanada'nın öncülüğünde yen b r
alternat f yapı ç n çalışmalar başlatılmış (Murray, 2014: 28) ve 19 Eylül 1996 tar h nde
Ottawa Deklarasyonu, d ğer adıyla Arkt k Konsey Kuruluş Deklarasyonu, AEPS'ne
üye sek z bölge devlet tarafından mzalanmıştır (Ottawa Declarat on, 1996). Ancak,
taraf devletler n farklı pol t k tutumları ve çıkar çatışmaları, Arkt k Konsey 'n n
kuruluşunun lk yıllarında, AEPS'n n ötes ne g dememes ne neden olmuştur. Buna ek
olarak, Arkt k Konsey kuruluş metn n n hukuk bağlayıcı n tel ğe sah p olmaması,
onun uluslararası b r örgüt değ l, hükümetler ararası pol t k b r forum olarak
n telend r lmes ne yol açmıştır.
30 yıla yakın b r süred r Kuzey Kutbu'nda ş b rl ğ kurulmuş ve bölge yönet m ne
l şk n ortak kararlar alınmıştır. Ancak, ne AEPS dönem nde ne de Arkt k Konsey
dönem nde bölge devletler , kend ler n bu ş b rl ğ ne tam anlamıyla adamamıştır.
AEPS'n n şley ş b ç m bakımında bu pek de mümkün değ ld , çünkü AEPS
devletler n b rl k ç nde hareket etmes ve tek b r çatı altında toplanması gayes nden
daha çok her devletler n çevre koruma alanındak eylemler n koord ne etmeye
odaklanmıştır.
Arkt k Konsey , AEPS'den farklı olarak Arkt k Konsey B ld r s le tüm ortak
konularda harekete geçmen n temel n atmıştır. Ayrıca Arkt k Konsey B ld r s 'n n,
Arkt k Konsey 'n n asker güvenl k (Ottawa Deklarasyonu, Madde 1(a)) dışında
tartışmalı meseleler de ele alab lecek en üst düzey hükümetlerarası forum olarak
tanımlaması umut ver c yd . Ancak, bu gerçekleşmem şt r (Ko vurova, 2010: 147).
Arkt k Konsey , çalışma grupları aracılığıyla tekn k öner ler, kılavuzlar ve etk l
b l msel değerlend rmeler üreten b r organ olarak kalmıştır. Arkt k Konsey , lerleyen
yıllarda çatısı altında da m sekreteryaya sah p, bağlayıcı uluslararası antlaşmalar
yapan daha kapsamlı b r kuruluş hal ne gelse de, günümüzde dah karar ver c değ l
karar şek llend r c b r yapı olarak n telend r lmekted r (Escude, 2016).
4.4. Yerl Halkların Arkt k İş B rl ğ nde Değ şen Statüsü
Yerl halklar, Arkt k ş b rl ğ nde öneml b r yere sah pt r. Kaldı k , bölge devletler
hem ulusal hukuk s stemler nde hem de kurdukları hükümetlerarası forumlarda yerl
halklara yer verm şt r. Bölge devletler n n, yerl halklarla olan l şk ler ndek
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yükümlülükler bel rten kend ç tüzükler de bulunmaktadır (Hughes,2018). Bununla
b rl kte, ulusal yasaların yerl halkları koruduğu ve yerl halklarla l şk ler ç n özel
gereks n mler tanımladığı durumlarda b le, teor k yasalarla prat k uygulamada
farklılıklar vardır (Hansen ve Bankes, 2008: 310).
Buna ek olarak, Arkt k Çevre Koruma Stratej s kuruluş metn nde bölge devletler ,
çevre koruma sorumluluklarının yanı sıra yerl halkların bölgeyle olan özel l şk s ve
çevren n korunmasındak eşs z katkılarını da bel rtm şt rler (Declarat on on the
Protect on of Arct c Env ronment). AEPS Bakanlar Toplantısı sonucu yayınlanan Nuuk
Deklarasyonu, 1992 R o Deklarasyonu'nun 22. maddes ndek şu fadey ; “Yerl halk ve
topluluklar çevre yönet m ve gel şt r lmes nde, b lg ve geleneksel uygulamalarından dolayı
hayat b r role sah pt r. Devletler, k ml kler n , kültürler n ve çıkarlarını kabul etmel , usulüne
uygun şek lde desteklemel ve sürdürüleb l r kalkınmanın gerçekleşt r lmes ne etk n
katılımlarını sağlamalıdır.” (xxx) yen den doğrulamış ve yerl halklar örgütler n n

gelecektek toplantılara ve tartışmalara katılmalarını sağlayacak b r sekretarya le b r
program oluşturmuştur. (The Nuuk Declarat on on Env ronment and Development n
the Arct c, 1993). Yerl Halkların Sekretaryası, 1994 yılında kurulmuş ve Grönland Ana
Kural Hükümet 'n n Dan marka'nın Kopenhag'dak oﬁs nde konumlandırılmıştır
(Nuttall, 2019). Ancak, AEPS dönem nde, yerl halklar örgütler ne yalnızca gözlemc
statüsü ver lm şt r (The Ind genous Peoples' Secretar at).
Öte yandan, Arkt k Konsey yerl halklara l şk n öneml adımlar atmıştır. Ottawa
Deklarasyonu'yla yerl halkların örgütler ne emsals z b r statü ver lm şt r.
Deklarasyon'a göre, yerl halkların örgütler sürekl katılımcı olarak kabul ed lm ş ve
üyelere karar verme aşamasından önce bu örgütlerle st şare etmeler gerekt ğ
bel rt lm şt r (Ottawa Deklarasyonu, 1996). B r bakıma, Arkt k Çevre Koruma
Stratej s 'nde, s v l toplum örgütler , uluslararası örgütler ve bölge dışı devletlerle aynı
kategor de değerlend r len yerl halklara, hakları tesl m ed lm şt r.
Deklarasyon yerl halkların, Arkt k Konsey 'n n görev kapsamının büyük bölümünü
hazırlayan Çalışma Grupları (Work ng Groups) da dah l olmak üzere, çalışmaların tüm
sev yeler nde yer alması ç n b r yapı oluşturmuş ve yukarıda da bel rt ld ğ üzere, yerl
halklara benzers z b r statü ver lm şt r. N tek m, yerl halklar ne sek z bölge devlet g b
Arkt k Konsey 'ne taraf ne de d ğer bölge dışı devletler ve uluslararası örgütler g b
gözlemc statüsünded rler. Arkt k Konsey 'nde yer alan yerl halklara, da m katılımcı
(permanent part c pants) statüsü tanınmıştır. Arkt k Konsey , da m katılımcı
poz syonunu oluşturarak, yerl l şk ler ç n ler c b r forum olarak görüleb l r. Aslında,
böyle b r statünün oluşturulmasındak amaç, Arkt k Konsey ç ndek yerl
tems lc ler yle akt f katılım ve tam danışma sağlamaktı (Arct c Counc l, Rules of
Procedure, 1998).
Arkt k devletler nde yaşayan yerl halkları tems l eden yerl halk örgütler n n altı
tanes , Arkt k Konsey 'nde da m katılımcı olarak bulunmaktadır. Bunlar: Innu t Kutup
Çevres Konsey (Innu t C rcumpolar Counc l), Sam Konsey (Saam Counc l), Rusya
Kuzey Yerl Halkları B rl ğ (Russ an Assos at on of Ind genous Peoples of the North,
RAIPON), Aleut Uluslararası B rl ğ (Aleut Internat onal Assoc at on, AIA), Arkt k
Athabaska Konsey (Arct c Athabaskan Counc l) ve Gw ch' n Uluslararası Konsey
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(Gw ch' n Counc l) olarak adlandırılmaktadır (Akpınar, 2017: 89-90).
Da m katılımcı olarak n telend r len bu kuruluşların heps farklı zamanlarda farklı
topluluklar tarafından kurulmuş, sınırları çer s nde bulundukları devletlere kayıtlı,
kend ler ne özgü yapılandırmalara sah p kuruluşlardır. Kaldı k , heps farklı ﬁnansman
yetenekler ne, dış kuruluşlarla bağlantılara ve Arkt k Konsey 'ndek faal yetler ç n
mot vasyonlara sah pt rler (Gamble, 2015).
Arkt k Konsey 'nde yerl halkları tems l eden bu altı kuruluş, konferanslara katılıp,
devlet tems lc ler , Kıdeml Arkt k Görevl ler (Sen or Arct c Oﬃc als, SAO) le çok
taraﬂı ve k l görüşmeler yapab leceğ g b , Arkt k Konsey çalışma gruplarında da yer
alab lmekted r (Arct c Counc l). Bunun da ötes nde, bu kuruluşlar, Arkt k Konsey
Bakanlar Toplantıları'na katılab l rler, görüş ve sorularını yönelteb l rler. Ancak bu
kuruluşların oy hakları bulunmamaktadır. 2013 yılında yapılan Arkt k Konsey
Bakanlar Toplantısı sonucunda yayımlanan K runa Deklarasyonu'nda, Kuzey
Kutbu'nun farklı ekonom ler, kültürler ve toplumlar barındırdığını ve Konsey' n temel
gücünün, yerl halkların oynadığı eşs z rolün olduğu bel rt lm şt r (K runa Declarat on,
2013).
5. Sonuç

Uluslararası hukuk kavramı önceler sadece devletler arasındak hukuk l şk ler
düzenleyen hukuk s stem n bel rtmekteyd . Ancak, İk nc Dünya Savaşı sonrasında
değ ş me uğrayan kavram, devletler n yanı sıra uluslararası örgütler, s v l toplum
örgütler ve b reyler de kapsamıştır. N tek m, uluslararası toplum da yen hukuk
k ş ler n n dah l olmasıyla b rl kte değ şme uğramıştır. Amer ka B rleş k Devletler
önderl ğ nde Batı Bloku ve Sovyetler B rl ğ önderl ğ nde Doğu Bloku olarak
adlandırılan k kutup güç oluşmuştur. Bu karşıt güçler çer s nde yer almayan,
gel şmem ş veya gel şmekte olan üçüncü dünya ülkeler n n yanı sıra dördüncü dünya
toplulukları olarak adlandırılan yerl halklar, bu kapışmanın çer s nde yok sayılmıştır.
Kaldı k , modern uluslararası hukuk kapsamında nsan hakları öneml b r yer ed n rken,
yerl halkların uluslararası hukuktak yer lk başlarda büyük b r soru şaret olarak
kalmıştır. Ne B rleşm ş M lletler Şartı ne de 1948'dek Evrensel İnsan Hakları
B ld rges yerl halklara doğrudan atıfta bulunmamaktadır. Bununla b rl kte, bu
met nler, yerl halkların haklarıyla doğrudan olmamasına rağmen lg l d r. Ancak, bu
ayrımcılık tek taraﬂı b r sorunun sonucu değ ld . Kaldı k , yerl halklar d ğer
toplumlarla entegrasyona karşı çıkarak ad l b r ş b rl ğ ç n d renm şt r (Göcke, 2017:
21).
Öte yandan, uluslararası hukukta, yerl halklara l şk n kurallar ve hakların eks kl ğ ,
uluslararası toplumun bakış açısının değ ş m yle doldurulmaya çalışılmıştır. Batılı
devletler n sömürge pol t kasının değ şmes , nsan hakları kavramının uluslararası
hukukta güç kazanması, eğ t ml yen yerl halk nes ller n n yet şmes , farklı ülkelerde
yerl halk organ zasyonlarının kurulması, bu konuda etk n rol oynamıştır. B rleşm ş
M lletler, yerl halkları, sürekl olarak d ğer azınlık olarak n telend r len toplumlardan
ayrı ve özel b r olgu olarak ele almıştır (Sanders, 1999: 5).
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1970'l ve 1980'l yıllarda, uluslararası toplumun çalışmalarına konu olan yerl
halklara l şk n b rçok düzenleme get r lm şt r. Her ne kadar devletler, yerl halkların,
devletler n ç hukuk kuralları yanı sıra uluslararası hukuk kurallarınca da korunması
gerekt ğ n kabul etm ş g b görünse de, bu korumanın tam olarak ne gerekt rd ğ
konusunda görüş b rl ğ yoktur. N tek m, yerl halkların haklarına l şk n yapılmış olan
bağlayıcı tek uluslararası met n olan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hazırladığı Yerl
ve Kab le Halkları Sözleşmes 'n sadece b rkaç devlet n onaylaması, düşündürücüdür.
Dünya'nın dört b r yanında yaşayan, farklı kültür ve geleneklere sah p yerl halklar
Kuzey Kutbu'nda da yaşamaktadır. Arkt k çember olarak adlandırılan ve Kuzey
Kutbu'nun sınırlarını bel rleyen sınırın çer s nde yaşayan 4 m lyon nsanın %10'u yerl
halk olarak kabul ed lmekted r. Yerl halk Kuzey Kutbu'nun buzullarla kaplı ortamına
ayak uydurmuş ve yüz yıllarca bu bölgen n elverd ğ koşullara göre yaşantılarını
sürdürmüştür. Tekonoloj n n gel ş m , nsanlığın doğuştan keş fç doğası ve gel şm ş
devletler n Kuzey Kutbu'na g d ş yle bölge yerl halkları farklı açılardan etk lenm şt r.
Özell kle gel şm ş yaşam kal tes yle tanışan yerl halklar, daha y yaşam şartlarını elde
edeb lmek ç n ekonom k faal yetlerde değ ş me g tmek zorunda kalmıştır. N tek m
yerl halklar geleneksel yöntemlerden uzaklaşarak, dünya ekonom s ne ayak
uydurmaya çalışmıştırlar (Ko vurova, Tervo, Step en, 2008). Yerl halkların yaşam
tarzındak değ ş mler, yen yaşam standartları, doğal kaynaklardak düşüş ve kl m
değ ş kl ğ göz önünde bulundurulunca, geleneksel yöntemler n de tekrardan
kullanılab l r olup olmadığı da b r soru şaret d r (IPCC, 2007: 673).
Dünya nüfusu ve teknoloj n n gel ş m yle doğru orantıda üret m ve tüket m
artmıştır. 18. Yüzyılda gerçekleşen sanay devr m , buharla çalışan mak neler
hayatımıza sokmuştur. Fabr ka s stem ne geç lmes ve bu mak neler n hemen hemen
tüm endüstr yel sektörlerde kullanılması, atmosfere gereğ nden fazla sera gazı
salmıştır. Bu anlamda, kl m değ ş kl ğ veya küresel ısınma aslında bu çarkın b r
d şl s d r. 1980'l yıllarda, b l m nsanları, doğal değ şkenl ğ n ötes nde küresel
ısınmanın meydana geld ğ n ve bunun büyük ölçüde nsan faal yet kaynaklı sera gazı
em syonlarının artmasından kaynaklandığını bel rtm şt rler (Chazournes, 2008: 1).
Küresel ısınma, nsanlığın yanı sıra d ğer tüm canlı türler n n var oluşunu tehd t
etmekted r. Uluslararası toplum, bu sorun karşısında çözümler üretmek ç n üst düzey
toplantılar ve uluslararası anlaşmalar (Par s Agreement, 2015) yapmaktadır. Ancak
mevcut koşullar çerçeves nde, Arkt k'tek ekoloj n n büyük hasar aldığı ve bölgedek
canlıları etk lend ğ ortadadır. N tek m, bölgedek doğal canlı kaynaklardan y yecek,
g yecek ve madd d ğer ht yaçlarını g deren yerl halklar da bölgede şüphes z küresel
ısınmadan en çok etk lenen k tled r.
Arkt k Çevre Koruma Stratej s 'n n zayıf yönler nden dolayı kurulan Arkt k
Konsey , görecel olarak daha başarılı b r yapı olmuştur. Özell kle çatısı altında
bağlayıcı uluslararası antlaşmalar mzalanması, da m sekreteryaya sah p olması ve fon
destekl projeler yürütmes bu görüşü destekler n tel kted r (Charter, 2015). Bunlara ek
olarak, Arkt k Konsey yerl halklara l şk n öneml adımlar atmıştır. Arkt k Konsey
kuruluş metn , yerl halkların örgütler n sürekl katılımcı olarak bel rtm ş ve sek z üye
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devlet n karar verme aşamasından önce bu örgütlerle st şare etmeler gerekt ğ n
ortaya koymuştur.
Sonuç olarak, yerl nsan kavramının bel rl tanımı bulunmamasına rağmen, yerl
halklar, bel rl b r tanımdan çok hak ve özgürlükler kazanma sürec nde zorluklar
yaşamıştır. Hem uluslararası toplumda hem de Arkt k Konsey 'nde şüphes z büyük b r
güce ve söz hakkına sah p gel şm ş batılı devletler, yerl halklara, uluslararası hukuk ve
nsan hakları kurallarınca temel haklarını ve özgürlükler n sağlamıştır. Ancak,
günümüzde dah yerl halklara ver len hakların prat kte uygulanmasında ﬁk r
ayrılıkları yaşanmaktadır. Bu nedenle, uluslararası toplum, yerl halklara l şk n
kuralların uygulanmasına l şk n taahhütler güçlend rmel ve devletler ortak b r rade
göstermel d r.
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THE 2011 ARAB UPRISINGS AND BEYOND:
THE INCONGRUITY OF DEMOCRATIC TRANSITION AND
AUTHORITARIAN PERSISTENCE/RESILIENCE
*

Nur KÖPRÜLÜ
ABSTRACT

One of the main questions that have revealed after the 2011 Arab Spring or Uprisings has revolved
around whether they will lead to democratic transition or not. It has become ostensible that one of the
initial outcomes of the public protests have been the sporadic overthrown of authoritarian regimes in
several Arab countries. In this sense, this article aims to analyse synchronous upshots brought about by
the uprisings, referring to the patterns of state-formation in the Maghreb and Mashreq. One of the main
outcomes has been the persistence of authoritarianism in various forms, and the fragility of the Arab
Republics coping with the protests as compared to the more resilient nature of the Monarchies. In
addition, Islamist movement did not hijack the Arab Uprisings as some initially predicted. However, the
Islamist movement has since re-invigorated as key actors, namely the Muslim Brotherhood in Tunisia,
Egypt, Jordan and elsewhere. Thus, to understand the changes and continuities in the processes of stateformation in MENA region in the post-2011 Uprisings era, analysing the changing faces or forms of
authoritarianism in the region despite the timid reforms as well as the resilience of authoritarian regimetypes in are highly imperative.
Keywords: Arab Uprisings, democratic transition, authoritarian persistence, resilience of monarchies,
Egypt, Tunisia, Jordan, Morocco
ÖZ
2011 ARAP AYAKLANMALARı VE ÖTESİ:
DEMOKRATİK GEÇİŞ VE OTORİTER SÜREKLİLİK/ESNEKLİĞİN AHENKSİZLİĞİ
2011 Arap Ayaklanmalarının hemen ardından temayüz eden en öneml sorulardan b r söz konusu
ayaklanmaların demokrat k b r dönüşüm get r p get rmeyeceğ yönünde şek llenm şt r. İlk bakışta, halk
hareketler n n başlıca sonucu dönemsel olarak bazı ülkelerde otor ter rej mler n devr lmes olmuştur. Bu
çerçevede, bu makale çalışmasının temel amacını ayaklanmaların b rb r yle l nt l sonuçlarını Mağreb
ve Maşrek bölges ndek devlet- nşa süreçler ne atıfta bulunarak rdelemekt r. Otor ter yapıların farklı
şek llerde de olsa kalıcılığı/ sürekl l ğ ve buna ek olarak Arap Cumhur yetler n n halk protestoları
sırasındak kırılganlığı ve bölgedek Arap Monarş ler n n se benzer şartlarda gösterd ğ esnekl k bu
çalışmanın temel argümanlarından b r n teşk l etmekted r. Bunların yanında, bazı anal stler n fade
ett ğ g b Arap Ayaklanmaları İslam hareket tarafından ele geç r lmem ş, ancak İslam hareket n Müslüman Kardeşler bağlantılı grupların Tunus, Mısır, Ürdün ve d ğer yerlerde - yen den temel b r
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s yas aktör olarak yükselmes n sağlamıştır. Bu noktadan hareketle, Orta Doğu ve Kuzey Afr ka
(ODKA) bölges ndek devlet- nşa süreçler nde yaşanan değ ş m ve sürekl l ğ ve de otor ter yapıların
değ şen b ç mler n anal z etmek ç n, otor ter yapıların esnekl ğ ve hayata geç r len steks z reformların
anlaşılması elzemd r.
Anahtar Kel meler: Arap Ayaklanmaları, demokrat k geç ş, otor ter sürekl l k, monarş ler n esnekl ğ ,
Mısır, Tunus, Ürdün, Fas

Introduction
The self-inﬂammation of Tunisian Mohammad Bouazizi had drastically led to largescale public protests across the Maghreb and Mashreq region. Until the Arab 2011
uprisings, the weakness of democratic institutions and/ or liberalized autocracies
(Brumberg, 2002) in Middle East is attributed to the 'myth of authoritarian stability' and
academics on the Arab world were surprised by the upheavals (Gerges 2011: 81). The
social movements that broke out in Tunisia in December 2010 then found quickly echo
in the Arab world spilling over Egypt, Yemen, Syria, Libya, Morocco, Jordan and
Bahrain. The popular uprisings, thus, unlocked a theoretical debate over both the
resilience, and durability of the incumbent regimes in Maghreb and Mashreq countries.
The cases of Libya and Syria have, irreversibly, gone the threshold of public unrest and
ask for more political freedom; and instead, experienced with international intervention
and an ongoing proxy-war respectively.
Although the uprisings broke out over economic crisis, as exhibited in the public's
struggle with growing unemployment and corruption, what began as rallies escalated to
widespread calls for incumbent regimes around the region to be supplanted? The main
questions that have arisen since the Arab uprisings have centred on whether the
uprisings will lead to democratic transition and the demise of authoritarian stability or
persistence in the region.
It is evident that one of the key outcomes of the Arab revolts is the persistence of
authoritarian regimes, Egypt representing the epitome of 'authoritarian upgrading'
today (Heydemann, 2007). So, this article aims to analyse the synchronous outcomes of
the uprisings, referring to patterns of state-formation in Maghreb and Mashreq. First of
all, it would not be controversial to suggest that authoritarianism still persists in various
parts of the region – such as through constitutional 'reforms' in monarchies. Moreover,
the public upheavals have not brought the Muslim Brotherhood Society (Ikhwan) to an
indisputable supremacy in any countries (with the short-lived experience in Egypt
between 2012-2013) in the entire region. However, the Islamists like Ennahda of
Tunisia or Justice and Development Party of Morocco (JDP) as new political actors
have re-emerged as the decisive players in the aftermath of the uprisings in the form of
post-Islamists or neo-Islamists (Bayat, 2011b). Thus, to understand the attributes of
changing state-formation in the region, it is better to describe this period as one of
'transition' (Cavatorta, 2015). Although the popular upheavals have not yet brought
about full democratic transition, we also cannot argue that nothing has changed in the
Maghreb and Mashreq societies and politics.
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MENA before the Arab Spring: Between authoritarian reﬂex and pseudodemocracies
In the ﬁrst stage of the 2011 upheavals, there was a popular argument revolved
around the public protests that the incumbent regimes would all decay and would be
replaced by democracies. Nevertheless, this was partially correct and the postuprisings period has demonstrated that long-term transition in the region is possible, it's
not, however, easy to have an exact prognosis for long-term analyses. As
aforementioned issue, the social upheavals have shaken the long-standing rules as it
was exactly in the cases of Egypt and Tunisia with the overthrown of Hosnu Mobarek
and Zeynel Abidin bin Ali respectively, the authoritarian forms of these regimes have
proved persistent in most of the Arab Republics, and resilient particularly among the
Arab Kingdoms (Anderson, 1991). Since the emergence of the modern Middle East
state-system at the end of World War II, various forms of authoritarian regime-types
have been endemic to the region (Owen, 1992). While the trend towards
democratization in the Arab Middle East had begun by the late 1970s, particularly with
the emergence of economic problems—bread riots and struggles with
unemployment—such as in Egypt in 1976-77 with bread riots, the incumbent regimes
responded to these challenges with pre-emptive top-down measures, liberalizing the
political space as such and holding parliamentary elections where façade or pseudo or
cosmetic democratization emerged. This was the case in Egypt, Tunisia, Jordan and
elsewhere (Salamé, 1995; Robinson, 1999).
In other words, the Third Wave of democratization has missed the Arab world, but
needless to say that political liberalization eﬀorts of some Arab countries have already
begun by late-1970s and early 1980s. The problem, however, was the nature of these
democratic openings rather than its form. The reform-oriented political openings have
been basically described as liberalization endeavours rather than democratization
(Milton-Edwards, 1993). Precisely, the regimes responded the old problems with new
tools and pre-emptive strategies of retaining their 'regime-survival' (Lucas, 2008) As
Rex Brynen indicates, in some cases the trend towards democratic transition “involved
partial or periodic political openings—a controlled degree of political liberalization
and limited political pluralism that was intended by regimes as a substitute for, rather
than a step toward, fuller democratization” (Brynen et al, 2013: 4). For Salamé:
The idea of an Arab or Islamic exceptionalism has thus re-emerged among both western
proponents of universal democracy and established orientalists, and this in turn has
encouraged a great many local apologists of cultural authenticity in their rejection of
western models of government (Salamé, 1994: 1).

In brief, regional impediments to democracy and democratization in MENA region
are largely due to long-standing rulers, weak and fragmented civil societies, and
divided or unrepresented political parties with weakly-organized ideological and
mobilization bases.
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Trajectories of Nation and State-Formation in Maghreb and Mashreq: A
Historical Overview
Most of the countries in the region emerged either with the end of First or the
Second World War. Countries in Mashreq such as Jordan, Syria and Lebanon took their
full independence in 1946; Tunisia and Morocco in 1956, and Algeria took after a war
in 1962 in Maghreb region. For Ilya Harik, the Arab countries are not only old societies;
but also, old states, arguing that Iraq, Syria and Jordan are the only exceptions to this,
having established modern states. Egypt has always been regarded as the most
successful case of forming a nation-state, despite controversial debates on regime's
treatment of Ikhwan as well as 10 percent Christian Coptic minority. Mohammad H.
Heikal even more stringently argued that Egypt was the only nation-state in the region,
describing all others as 'tribes with ﬂags' (Karawan, 2002 in Telhami and Barnett, 2002:
155).
To examine the processes of state-formation among these countries more deeply,
the example of Hashemite Kingdom of Jordan is helpful. Its name signiﬁes neither the
word Kingdom nor Jordan; rather the pattern of state-formation was centred on the
Hashemite monarchy, a lineage tracing its roots to that of the Prophet Muhammed.
Jordanian nation-state formation operationalizes neither Islamic (religious) nor Arabic
(linguistic) symbols as the building blocks of the nation, prioritizing instead dynastic
continuity (Brand, 1995). The word Palestine and its derivatives were also excluded
from the name, and the emphasis on Hashemite identity is reﬂected in both oﬃcial state
papers and royal discourse (Köprülü, 2014b). The annexation of East Jerusalem in
1950—until its occupation by Israel in 1967—had ﬁlled a historical gap in this process
for the country as well. In this respect, Jordanians can be described as being in
possession of the state and its citizenry, making the political structure one of a royal
family and its subjects.
In this regard, kingdoms like Jordan and Morocco epitomizes the most stable
regime-types in the entire region with their ability and ﬂexibility to adopt themselves to
changing circumstances, for the most part during internal unrest. At this point, a
question can be asked to what extent the monarchies are distinct from the republics in
the region. As Lisa Anderson argues;
The relative strength of monarchy in the Middle East is not due to its evocation of
regional traditions—hereditary monarchy as understood today is not a traditional
regime type in the Middle East—but to its aﬃnity with the projects of nation building
and state formation, which consume the attention of all the rulers of the Middle East and
North Africa (Anderson 1991: 4).

Thus, the robustness of the monarchies in the region is closely intertwined with
their power being centred on 'traditional legitimacy' (Kuhnhardt, 2012). For
Kuhnhardt, “traditional hereditary rule seems to be able to maintain power with more
respect … and with less need for the exercise of violence against citizens” (Kuhnhardt
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2012: 59). In other words, under conditions of internal unrest, monarchical regimetypes provide the safest path to regime-survival. Monarchical governance has also
sought to neutralize or pacify public discontent over the years more swiftly than the
republican regimes. For instance, Morocco's King Mohammed VI and Jordan's King
Abdullah II both inaugurated reform packages or so-called pre-emptive constitutional
amendments that can co-opt the increased opposition while
retaining their key
executive powers in holding elections and dismissing the legislature when it deems
necessary. After series of reforms, the Prime Minister in Jordan is still directly
appointed by the King himself, although the country has an active parliamentary
system. The 'cosmetic' reforms, which included holding national elections, are largely
used for containing the protests. Likewise, in some Gulf sheikdoms, like Kuwait, the
unrest never challenged the legitimacy of the ruling Al-Sabah family (Yom, 2012).
Beyond the Arab Uprisings: Persistence or Resilience of Authoritarian regimes?
The 2011 upheavals have opened the Pandora's Box in the region and led to the
emergence and coalition of diversiﬁed ideological groups and cross-cutting classes to
join the protests. Egyptians protests at Tahrir Square, Tunisia's Jasmine Revolution and
Jordan's large-scale protests on Day of Anger have the revealed the very fact that the
Arab people asked for change which were primarily revolved around combating
against corruption and unemployment as well as demanding political reform – i.e.
democracy! In addition, the rise of Islamist-aﬃliated opposition, leftists, liberals and
secular groups were associated with the failure of the outdated authoritarian rules.
However, the weakness of the opposition to mobilize and act coherently to bring a
structural transformation as it was in Syrian experience has been another obstacle for
the anti-regime political groups.
In this regard, Hinnebusch pays attention to the historical trajectories of stateformation and explains the diﬀerent permutations of change and continuity after the
Arab uprisings by citing the variations in state formation paths of the MENA states
(Hinnebusch, 2015: 18). More precisely, while Kingdoms of Morocco and Jordan
exemplify cases of 'controlled' political liberalization or 'monarchical pluralism'
(Köprülü, 2014a) through constitutional reforms or amendments, Egypt as a republican
regime has turned to a form of 'authoritarian upgrading' since the overthrow of Ikhwan
(Hinnebusch, 2006; Heydemann, 2007; Rutherford, 2018); meanwhile, the case of
Tunisia is a clear example of 'democratic transition'.
Egypt epitomizes as one of the region's old and traditional states, experienced
large-scale public rallies with a large-scale public demonstration at Tahrir Square in
Cairo. The protests at Tahrir Square comprises nearly more than a million people from
various socio-economic backgrounds and cross-cutting ideological spectrum. As the
most organized group Islamists' political agendas vary from one case to another, it is,
however, needed to state that there is no coherence among the Islamist actors in the
region. Moreover, their behaviours and political agenda to endorse a post-Arab spring
transition is highly contentious that this article wants to highlight too. In this context,
the case of Egypt and the short-lived electoral victory of democratically elected
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President Mohammad Morsi and Ikhwan occupies a central place where the historically
and ideologically the most fundamental Islamist movement of the entire region, i.e. the
Muslim Brotherhood and its political party Freedom and Justice Party (FJP) was
toppled through a coup d'état due to the authoritarian reﬂex of the deep-rooted civilianmilitary establishment in Egypt dates back to 1952 coup.
The Arab republics like Egypt (Libya, Syria and Iraq as well) have historically
established their regimes through coups d'état and revolutionary movements, and
accumulated their popular support and loyalty by mobilizing Arab nationalist
(qawmiyya) ideologies, socialist ideologies or both as a 'prop' of legitimacy. Egypt has
become the ﬁrst country in the whole region abolishing a British legacy, the monarchy.
However, for several reasons, these state building projects through utilizing Arab
nationalism and the pursuit of legitimacy could not be sustained. After the Free Oﬃcers
coup d'état in 1952, Egypt launched a policy of land reform to weaken, according to
Hinnebusch (2015), the old agrarian capitalist oligarchy. The building of the Aswan
High Dam and the inauguration of the Helwan Iron and Steel Complex constituted key
measures taken by the new regime to consolidate its rule on the principles of Arab
nationalism and socialism. State-led development was also behind Gamal Abdul
Nasser's nationalization of the Suez Canal Company in 1956. Similar cases can also be
found in Iraq, Tunisia and Syria during the 1960s and 1970s (Owen, 1992: 34-35). The
Ba'th Party (Reawakening Party) in Syria and Iraq, the Jamahiriya Party of Libya and
the Arab Socialist Party (ASU) of Egypt were all instruments of regime legitimacy later
used to control and suppress opposition (Zubaida, 2013: 573).
The 'climax of Arabism', as well as the Arab socialist and Nasserist ideologies
during 1950s and 1960s went into decline in the aftermath of the 1967 Arab-Israeli war
and Egypt's peace-making with Israel at Camp David in 1979, thus weakening the
movement's goal of uniting all Arabs (Barnett, 1998). In addition, the fall of the Soviet
Union pushed states throughout the region to realign with the West and move towards
making peace with Israel (Hinnebusch, 2015).
With the inauguration of the Washington Consensus by the 1980s, Middle Eastern
countries began to open their economies to foreign investment and engage in the neoliberal economic order by receiving credits from the International Monetary Fund
(IMF). For example, Egypt launched its policies of inﬁtah (opening) under the
presidency of Anwar Sadat, and Jordan followed suit by the late 1980s. Thus, it was
mainly the unsustainability and subsequent failure of this state-led patronage system
which eventually culminated in the legitimacy crisis that was manifested in the recent
public rallies in Tunisia, Egypt and elsewhere.
In addition, the Arab regimes have attempted to consolidate their rules and run the
mechanisms of their states not only with political and ideological tools, but also by coopting policies of neo-patrimonialism. Neo-patrimonialism, which was utilized as a
measure to sustain the authority of Arab republics, is “based on unequal access to
government resources and it constantly creates and recreates constituencies of the
dispossessed and resentful” (Dodge, 2012: 7). Thus, the post-colonial Arab regimes, in
Tim Dodge's own words:

Cilt / Volume XII Sayı / Number 2 Ekim / October 2019 YDU Sosyal Bilimler Dergisi / NEU Journal of Social Sciences

227

… attempted to transform society by unleashing … a 'revolution from above'. Their
aim was to 'modernise' both economy and society without mobilising a mass political
movement that could threaten their newly obtained political power. This strategy of
sustained demobilisation was broadly successful until 2011… by taking the dominant
role in the economy the republican regimes denied space for an indigenous Arab
bourgeoisie to gain enough economic weight or political inﬂuence to challenge the state
(2012: 7).

Likewise, Hinnebusch proposes that; “where the bureaucratic capacity is high
relative to the patrimonial authority, loyalty to the leader is low; but its capacity to
sustain the state establishment is high such as in Tunisia and Egypt” (Hinnebusch,
2015: 214).
With the downfall of Hosnu Mubarek in 2011, the Constituent Assembly (CA),
which was in charge of drafting the new constitution in Egypt, was then frustrated and
deadlocked by the cleavage among Freedom and Justice Party (of Ikhwan) and the Nur
Party (of Salaﬁs) and liberal/secular/ minority groups. The new constitution was
inaugurated after the referendum held in December 2012 with an overwhelming yes
vote (63 percent) and a low voter turnout estimated as 33 percent (BBC News, 2012).
Following the overthrown of President Morsi as well as Ikhwan/ FJP on 3 July 2013,
some analysts argued that it was due to the fear of the 'Brotherhoodization' of the state
(Zwitter, 2014).
One reason behind the aforementioned ideological cleavage among Islamist and
secular groups above was related with the 2012 Constitution which contained a
debatable provision requiring that al-Azhar be consulted in matters related to Islamic
Sharia. This article was afterwards replaced by the passage (minimizing the fearing
impact of the previous) stipulating that the source of the legislation is Sharia Law. A
clear departure from the era of Morsi to the epoch of Abd al-Fattah al-Sisi was the
increased role of the armed forces in Egyptian political landscape. For Rutherford;
since the demise of Mobarek's rule, Egypt is shifted from a 'provision pact' to a
'protection pact' where the transition with al-Sisi is left with fragmented elite and
ampliﬁed role of military in every aspect of civilian life today (2018: 188). In addition,
2014 Constitution of the Republic has granted the National Defense Council (NDC) 14
members where only 5 of them are appointed from civilians (Rutherford, 2018: 188).
Furthermore, the autonomy given to the armed forces, in fact, suggest that the authority
of both presidency (executive) and the parliament (legislature) have diminished “as the
elected oﬃcials” granting the military an incontestable or controversial involvement in
country's politics (Brown and Dunne, 2013).
Then, what lessons can be deducted from Egyptian Spring? One clear argument is
that, Egyptian path does not exemplify a democratic transition due to the absence of a
structural regime change since 2011 uprisings. Nevertheless, the downfall of
Mobarek's 30 years of authoritarian rule does not mean Egypt has swiftly moved to
democracy or electoral democracy. Egypt, instead with enlarged role of military in
domestic politics, heightened repression of the opposition and civil society
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organizations (Hamzawy, 2017) and the lack of a mass political party represents
something going beyond a pseudo-multi party regime and displaying sings of
'authoritarian upgrading' – deﬁned by as follows:
…meant to make up for the exclusion of their popular constituencies, such as divide and
rule through limited political liberalization, co-optation of the crony capitalist
beneﬁciaries of neoliberalism, and oﬄoading of welfare responsibilities to Islamic
charities – had appeared suﬃcient to keep protests episodic or localized enough to be
contained by the security forces, preventing a sustained mass movement (quoted from
Brynen et al, 2013: 213 in Hinnebusch, 2015: 209).

Rutherford (2018) argues that contemporary Egypt has entered into a 'New
Authoritarian' regime-type with a new leader. Accordingly, Freedom House's freedom
score for Egypt is 6 out of 7 for 2018 (2019a). When al-Sisi was re-elected as the
President of the Republic in March 2018 he received with 97 percent of the votes, where
the turnout was around 40 percent (Sisi wins landslide victory, 2018). For the Freedom
House, during elections voter intimidation, vote buying and the use of state resources
and media to support al-Sisi were evident (Freedom House, 2019a).
Another country in Maghreb region, the Republic of Tunisia has exhibited a
diﬀerent path as compared to Egypt's practice of authoritarian upgrading. In the
aftermath of the Arab uprisings the Tunisian 'transition to democracy' has been
described as the clearest exception after the uprisings, possessing the highest likelihood
of building democracy in the region as a whole (Ghannoushi, 2014). According to
Ghannoushi, Tunisian exceptionalism derives from the followings;
Tunisia's 2011 revolution carried the seeds of its own success: Islamist fundamentalists
played no role, the army came down on the side of peaceful change, and there was a
strong civil service and middle class to build on. The role of Tunisian women in keeping
militant Islamism at bay has been essential. Being smaller and less strategically
positioned than Egypt may also have protected it from disruption from external powers
(Ghannoushi, 2014).

Why is Tunisian Spring an exception then? The Tunisian path is, in fact, both
promising and still fragile. The source of its exceptionalism is twofold; ﬁrst of all, the
excluded Islamist Party –Ennahda were included into to the system through electoral
legitimacy and democratic procedures. In addition, Ennahda appears with a “virtue of
its pragmatism, and eﬀorts to reach out to other political forces” among its Arab
counterparts (Crisis Group Report, 2011). The compromise among the Islamist-secular
fractions following the 2014 parliamentary elections marks the ﬁrst reconciliation in
the region without excluding anyone.
In achieving this success story, the main trade union in the country –the Union
Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT) –took a leading role at public rallies with
the outbreak of the demonstrations in December 2010. On 14 January 2011 with the
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demise of the Presidency of Zine el-Abidine Ben Ali (who was in power since 1987),
the Tunisian realignment with democratic transition has just started. The inauguration
of the National Constituent Assembly (NCA) in October 2011 was then set up to draft
the new constitution of the country after a long single-party rule. Ennahda (the
Renaissance Party–as aforementioned, the key Islamist movement in Tunisia) won the
NCA elections and acquired the majority in the legislation with 89 seats out of 217 in
total. The grand coalition called the Nidaa Tunis or Tunis Calls Party comprising
liberal-secular coalition aﬃliated with the old al-Dustur Party of Habib Bourguiba and
Ben Ali's Constitutional Democratic Rally (CDR) won the second largest number of
seats in the assembly.
Ennahda's moderate character is highly principal in building the bridge among the
seculars-Islamists divide. Ennahda was founded in 1981, and was barred from
participation in the 1989 elections during Bin Ali era. It was recognized as a terrorist
organization by the ruling regime, and many of its members were imprisoned. Its leader
Rashed Ghannouchi has been known as the most moderate Islamist leaders in the entire
region, and the Tunisian Islamist movement under his leadership has distinct itself its
Egyptian counterpart. In Ghannouchi's own words, “The type of state we want is one
that doesn't interfere in people's private lives,” and added that; “The state should not
have anything to do with imposing or telling people what to wear, what to eat and drink,
what they believe in, what they should believe in” (BBC News, 2013).
Following the success of Nidaa Tunis in the October parliamentary elections, Beji
Caid Essebsi, former parliamentary speaker under President Zine al-Abidine Ben Ali,
became the Nidaa Tunis presidential candidate. With the combined support of leftist
and rightist seculars, Essebsi took 55.6 percent of the vote, defeating incumbent
Moncef Marzouki. Ennahda had decided to remain neutral in the presidential elections
process. One reason for this was the loss of one-quarter of its vote in the 26 October
elections from its 2011 results, giving Nidaa Tunis the seats necessary to form the
government. Upon election, Essebsi announced his party would not join Ennahda in
any form of coalition. As a result, the only political role that Ennahda appeared to be left
with at ﬁrst glance was that of key opposition in the legislature. The new social contract
after a series of negotiations between Islamists and secular/liberal groups aims to
highlight “the country's civil character and creates a more balanced political system”
(Al-Anani, 2014).
As Francesco Cavatorta and Fabio Merone argue, the Tunisian Islamist movement
has shifted from fundamentalism towards conservatism, and Ennahda shifted its
agenda from establishing an Islamic state to a plural civil state by the 1980s (2013:
865). The origins of Ennahda trace back to the establishment of Mouvement de la
Tendence Islamique—the Islamic Tendency Movement (MTI)—in the 1970s, and
served as “a critical reﬂection of Western modernity according to the model that
Bourguiba, strictly following the secular tradition of France, imposed on country”
(Cavatorta and Merone 2013: 871). Under the leadership of Rashid Ghannouchi the
movement also collaborated with the labour movement. Unlike the cases of Jordan and
Turkey in the region, the Tunisian political system did not allow Islamists to take part in
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the political sphere. Under both Habib Bourguiba and Zine al-Abidine Ben Ali they
were treated as the main threat to the raison d'etat. Even throughout the years of
political liberalization under Ben Ali, Islamists were only allowed to participate in
elections as independent candidates. In addition, by the late 1990s, Islamists were
perceived as “dangerous extremists who could not be trusted within the political
system” (Noyon, 2003: 94). The normalization of MTI and other Islamists as political
actors would only occur with the onset of the Arab uprisings.
Needless to say, Tunisia today appears with score 2.5 out of 7 in Freedom House
records which clearly shows that it is a 'free' democratic country guaranteeing civil and
political liberties as well as gender equality (Freedom House, 2019b). In this regard,
guaranteeing all male and female citizens the same rights and duties and their equality
before the law without discrimination (Gender Index, 2016) is legally endorsed in
Tunisia today. The new constitution also endorses 'Islam' as the religion of the state (as
it was before).
Within this context, the achievement of Tunisia's political transition towards
democratization is directly linked to the capacity of its two key political parties forming
the government, i.e. both Ennahda and Nidaa Tounes. As a result of the Jasmine
Revolution, this consensus can be re-described as a 'secular-Islamist' one, which was
basically reached in country's very ﬁrst parliamentary elections held in 2014 since the
uprisings (Yerkes and Yahmed, 2019).
Besides the success history of Tunisian Spring; most economic indicators have
shown that socio-economic situation in the country has worsened since 2014. For
instance, the unemployment rate, (among the young and educated) has reached to 30
percent in 2018, which was 23 percent in 2010 (Yerkes and Yahmed, 2019) which
shows that Tunisian transition is yet not immune from socio-economic challenges.
Thus, in the aftermath of the uprisings, the Arab Republican regimes have shown
that they are too fragile to cope with the public demonstrations when compared with the
Arab Monarchies. Under conditions of social turmoil, monarchical structures provide
the safest path to 'regime survival'. In the case of the MENA countries, the statecraft of
the monarchies has also sought to neutralize discontent over the past four years more
swiftly than the republican systems during the time of internal unrest. For instance, in
Morocco and Jordan, King Mohammed VI and King Abdullah II both launched swiftly
pre-emptive constitutional reforms that alleviated public frustration while retaining
their core executive powers. The reforms, which included holding parliamentary
elections, largely defused the protests in these countries. In some Gulf sheikhdoms like
Kuwait, the unrest never challenged the legitimacy of the ruling family. As Yom argues,
The monarchies of Morocco and Jordan claim their origin from the Prophet Muhammad;
those in the Gulf command more ritualistic tribal respect. Such symbolic repute allows
the typical Arab monarch, as Hudson averred decades ago, to 'earn deference of his
people and thus acquire authority' (Yom, 2012).

The King of Morocco opted to contain the internal unrest through a 'proactive
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reform model', and put the constitutional amendments to a referendum on 1 July 2011
(As-Saﬁr, 2014). Following the referendum, early parliamentary elections were held on
25 November 2011. In Morocco, the constitutional reforms aimed to empower the role
of executive bodies at the expense of the King for the ﬁrst time. As the amended
constitution reads, “the Moroccan king has to select the prime-minister from the
political party with the most seats in the parliament” (Gallala-Arndt, 2012: 142).
Another monarchy in the Mashreq, Jordan, represents one of the most stable
regimes of all times in the region, in spite of its rentier-state character and considerable
dependence on external aid. When the Arab upheavals that have deeply devastated
regional politics and long-standing incumbent regimes were contagious around the
Arab Middle East, the demonstrators did not openly call for King Abdullah II to be
deposed and the Hashemite monarchy toppled as it was in the case of Morocco.
Likewise, Jordan has been shown to be one of few exceptional cases, as no group
participating in the public demonstrations has called for regime change. On the
contrary, the protesters have primarily centred their demands on issues such as
economic recession, corruption and a drastic increase in the unemployment rate.
The huge inﬂux of Syrian refugees into Jordan has also exacerbated prevailing
socio-economic and political cleavages in the post-uprisings' era. Jordan is currently
experiencing harsh repercussions of the Syrian crisis and other regional challenges.
According to unoﬃcial records, Jordan today hosts more than 1 million refugees who
have crossed into the country since the onset of the war in Syria. There are 5.5 million
Syrian refugees worldwide, primarily hosted in Turkey, followed by Lebanon, Jordan,
Iraq and Egypt. However, with 23 percent of its overall population consisting of
refugees, Jordan has the record number of refugees per capita of any country in the
world today. Recent Syrian arrivals notwithstanding, Palestinians actually represent by
far the largest group of refugees: 2 million Palestinians have settled in Jordan, mainly
arriving in the aftermath of the Arab-Israeli Wars of 1948–49 and 1967.
The protests in Jordan were less momentous and could be met by the regime (Beck
and Hüser, 2015) quickly after reshuﬄing of prime ministers as well as implementing
reforms for liberalization. The most recent public unrest in last June 2018 has again
alarmed the monarchy which is said to have attributed to economic problems. For 30
years Jordanians have been overwhelmed by socio-economic disparities and
unemployment, which reached 20 percent this year. The Kingdom was recently granted
a $723 million three-year credit line from the International Monetary Fund (IMF)
which led the country to enforce austerity measures that have resulted in a drastic
increase in the price of basic goods and services (Dahan, 2018). Even though the socioeconomic diﬃculties have been persistent since the 1988–89 public riots (when the
regime implemented IMF-led austerity measures and at the same time Jordanian Dinar
was devaluated by 45 percent) the June 2018 riots is also rooted in the growth in
opposition and peoples' apathy for politics. According to Arab Barometer records,
Jordanians are satisﬁed with the performance of the government by 79 percent, but 98
percent of the respondents have chosen the army, 95 percent the police and only 53
percent of them the government as the main political institution that they trust at ﬁrst
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sight (Arab Barometer, 2017). In addition, the top three concerns for Jordanians have
been documented as economy, corruption and Syrian refugees (Arab Barometer, 2017).
Jordanians have seen seven diﬀerent prime ministers since the Day of Anger on
March 25, 2011. The main strategy of the kingdom also worked during the Arab Spring
which has been centred on the reshuﬄing of governments. The most recent
parliamentary elections, held in September 2016, have also illustrated that Jordan's
trend towards controlled democratization through legal measures still works as a
regime-survival strategy, although public demands for greater political opening remain
signiﬁcant. In fact, the constitutional reforms and cross-cutting cleavages have
historically muddled the shift towards democratization in the country, and the debate
around 1993 electoral law is a 'safety valve'. The monarchy also found a way to
immunize itself against enormous internal unrest by exploiting the so-called
Palestinians and Jordanians divide. Notwithstanding the constitutional design, the
process of democratization in Jordan during the post-2011 era is a stagnant one, not
moving forward.
In this respect, the trajectories of state formation in the region following post-war
settlement, and the Arab regimes' post-upheaval experiences, help us to understand
how the demand at the public rallies for political change has ended in authoritarian
stability in Egypt and regime survival in monarchies on the one hand, and a process of
democratic transition in Tunisia on the other (Saouli, 2015: 316).
Conclusions: Where to go?
The argument of this article is; Tunisia's success story of transition to democracy, so
far, veriﬁes that democracy and Islam aren't in a contradiction. But also, this work
admits that Tunisian example is still fragile and the processes of democratization in the
region are susceptible to internal and regional challenges, as it was regrettably seen
with the exodus of Syrian refugees and the detrimental spill-over eﬀects of the war in
Syria particularly on Lebanese and Jordanian socio-economic parameters.
Tunisians approved their new constitution with 93 percent of the electorate, even
though the ﬁeld consisted of plenty of political parties and divergent ideas. It has also
been said that the constitution is the “most progressive” [one] in the entire region,
empowering women's rights, freedom of belief and “banning incitement to violence
and religious excommunication” (Ghannoushi, 2014). Furthermore, when Tunisia
established its ﬁrst post-transition government in February 2015 based on a valuable
Islamist-secular compromise after the freely and fairly conducted 2014 parliamentary
elections, they were awarded to The Nobel Peace Prize in 2015 which embraces the
coalition of Tunisian laborers, lawyers, employer's union and various activists founded
in 2013 – “when the democratization process was in danger of collapsing because of
political assassinations and widespread social unrest” (Nakhle, 2017)1. The story of
Tunisia is also very telling in reversing the Orientalist way of understanding region's
1

Tunisia was awarded to the Nobel Peace Prize for the “Tunisian National Dialogue Quartet”.
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potential for full-functioning democracy. In this regard, Rashid Ghannouchi's Ennhada
or Ennahda's Ghannouchi has become the voice of Islamist democrats or in Western
terminology 'moderate' Islamist parties of the region (McCharty, 2018). Within this
context, it is imperative to state that the Arab Spring was not hijacked by the Islamists as
articulated by some analysts initially (Bradley, 2012).
In light of these developments, we can say that the Tunisian Ennahda has illustrated
“a more-rapid shift than the [Egyptian Muslim] Brotherhood toward modernity and
pluralism” (Gerges 2013: 396) despite its exclusion from the system during Ben Ali era.
So, the exclusion of Ennahda did not radicalize or marginalize the movement; instead,
its reformist stand and approach of compromise have immunized Tunisia from an
Egyptian-type coup. Thus, the term 'neo-Islamists' is essentially used to describe
parties like Ennhada as examples of “the new religiosity associated with the Arab
uprisings and spontaneous cooperation with institutionalized political Islam”
(Chamkhi 2013: 466; Bayat, 2011a).
The notion of robustness of 'authoritarianism' (Bellin, 2004) would have been
historically helpful to analyse Arab politics previously. However, with the emergence
of hybrid regimes exhibiting both liberal and authoritarian elements, we can no longer
talk about a 'typical' Arab state or regime after the 2011 uprisings. In other words, there
is no coherence in terms of trajectories of state re-formation in MENA region hitherto.
The cases of Tunisia, Egypt, Morocco, Jordan and Syria have shown that neither the
restoration of an autocratic regime nor its preservation is a comprehensive option now.
The end of the enduring rules of Mobarek and Ben Ali in Egypt and Tunisia respectively
are still recent, and the indispensable willingness to 'adopt pragmatic and consensual
approaches' to politics is not well matured yet and so democratic regimes are still a long
way oﬀ (Heynes 2013: 176).
Besides the trajectories of state-formation, the case of Tunisia suggests that the
absence of sectarian and/or tribal aﬃliations and cleavages provides an opportunity to
overcome the challenges on the path to democratization without causing or aggravating
sectarian cleavages, as in the cases of Syria and Libya. On the other hand, the geopolitical location of each country in changing balance of power at the regional level also
matters. In other words, Tunisia's remoteness from the heart of Middle East politics and
Arab-Israeli Conﬂict is a blessing factor which relatively enabled Tunisians to practice,
test and represent their 'own' path with a limited or less immersion by outsiders.
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TÜRKİYE'NİN BÜYÜME POTANSİYELİ
Vedit İnal*
ÖZ
Büyüme literatüründe, hızlı bir büyümenin gerçekleşebilmesi için dört şarttan bahsedilir: yüksek
tasarruf oranı, yüksek beşerî sermaye seviyesi, araştırma-geliştirme çabaları, ve düzgün işleyen bir
kurumsal yapı. Bu makalede, bu dört şart açısından Türkiye'nin dünya sıralamasında ne konumda
olduğu araştırılmıştır. Türkiye, bu kriterlerin tamamı ya da bir kısmı açısından, kişi başına GSYİH'sı
Türkiye'den yüksek olan ülkelerin önünde ise, bu ülkeleri yakalama şansına sahip; tersine bu ülkelerin
ardında ise bu şanstan yoksundur. Araştırmanın sonucu olumsuzdur. Türkiye, bu şartların çok büyük bir
çoğunluğu açısından, kişi başına GSYİH'sı Türkiye'den yüksek ülkelerin ardındadır. Bu da, bu şartların
olumlu yönde değişmemesi durumunda, Türkiye'nin önündeki ülkeleri yakalayamayacağı anlamına
gelir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye'nin Kalkınması, Türkiye'nin Gelişmiş Ülkeleri Yakalama Çabaları,
Türkiye'de İşgücünün Eğitim Seviyesi, Türkiye'de Araştırma Geliştirme, Türkiye'de Kurumsal Yapı

ABSTRACT
GROWTH POTENTIAL OF TURKEY
Four conditions are mentioned in the growth literature to realize a high rate of growth: high saving rate,
high level of human capital, research and development eﬀorts, and a properly functioning institutional
framework. This article examines Turkey's ranking in the world with respect to these four conditions.
With respect to all or some of these conditions, if Turkey is ahead of the countries with a higher per capita
GDP, then there is a possibility that Turkey may catch up with those countries; if she is behind those
countries, by contrast, such a possibility does not exist. The results reached in this research are negative.
For a great many of these conditions, Turkey is behind the countries with a higher per capita GDP. This
implies that, unless there is an improvement in these conditions, Turkey cannot catch up with the
countries ahead of her.
Keywords:Development of Turkey, Catching up Eﬀorts of Turkey, Education Level of the Labor
Force in Turkey, Research and Development in Turkey, Institutional Structure in Turkey
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Son birkaç yıldır etkisini sürdürmekte olan siyasî ve iktisadî kriz nedeniyle,
Türkiye'nin uzun dönemli iktisadî konumuna ilişkin öngörüler eskisi kadar duyulmaz
olmuştur, ama bir zamanlar Türkiye'nin dünyanın 17. büyük ekonomisi haline geldiği,
2020'lerde de dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacağı sık sık dile getirilirdi. Bu
makalede kısa dönemli siyasî ve iktisadî çalkantıları bir kenara koyarak, Türkiye'nin
uzun dönemli büyüme potansiyeliniinceleyeceğiz.
1.TÜRKİYE'NİN DÜNYA SIRALAMASINDAKİ YERİ
1.1. Türkiye GSYİH'sının Dünya Sıralamasındaki Yeri
Türkiye dünyanın 17.büyük ekonomisi konumuna son beş on yılda gelmemiştir.
Coğraﬁ büyüklüğü ve nüfusu itibarıyla büyük bir ülke olan Türkiye'nin GSYİH'sı hep
ilk 25 ülke arasındaydı.Bu durum, Dünya Bankasıverilerinin tutulduğu 1960 yılından
beri açıkça görülmektedir.Şekil 1'de ülkelerin carî GSYİH'larının carî kur üzerinden
A.B.D. dolarına çevrildiği sıralama verilmiştir.

Dünya Bankası veri tabanı, World Development Indicators'dan yazar tarafından oluşturulmuş
sıralama.

Car kur üzer nden dolara çevr lm ş Türk ye GSYİH'sı1961 yılından 1979 yılına
kadar 20-21. sırada kaldıktan sonra, 1979 kr z n n etk s yle sıralamada ger lemeye
başlamış, 1994'e kadar 20. ve 24. sıralar arasında oynamıştır. 1994'ten sonra
yükselmeye başlayan Türk ye GSYİH'nın dünya sıralamasındak yer , 2001 kr z nden
etk lenm şse de yükselmeye devam etm ş, 2004 yılında 17. sıraya kadar yükselm ş,
2013 ve 2014 yıllarında 16. sıraya çıkmış, sonra tekrar 17. Sırayadüşmüştür. 2018'de
se sürmekte olan kr z neden yle, 19. sıraya ger lem şt r. Özell kle 1994-2004
arasındak on yıl s yas , kt sad kr zler ve deprem g b doğal olaylara rağmen, Türk ye
GSYİH'sının dünya sıralamasında lerleme gösterd ğ b r dönem olmuş, 2004'den
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sonra se, 2018 yılı b r kenara konulacak olursa, sıralama büyük b r değ şme
göstermem şt r.
Carî ﬁyatlarla hesaplanan GSYİH ﬁyatlardaki artışa, carî kur üzerinden A.B.D.
dolarına çevrilmiş GSYİH ise döviz kurlarındaki değişmelere bağımlı hâle gelir.Bir
ülkenin üretiminin bir ölçüsü olması gereken GSYİH açısından ikisi de
problemdir.Üretim artmadığı halde, ﬁyatlar artarsa nominal GSYİH, ya da kur olması
gerekenden düşük ise carî kur üzerinden dolara çevrilmiş GSYİH yükselmiş
gibigözükebilir.Bu nedenle Dünya Bankası,ﬁyatları sabit tuttuğu reel GSYİH serisini
verdiği gibi, ülkelerin reel GSYİH'larını kuru sabit tutarak da A.B.D. dolarına çev r r.
Bu şek lde hesaplanarak yapılmış sıralama, Türk ye'n n lk 20 ülke arasındak
konumunu daha doğru b r şek lde ver r.Şek l 2'de Türk ye reel GSYİH'sının dünya
ülkeler arasındak konumu, ülkeler n reel GSYİH'ları 2010 yılı kuru üzer nden A.B.D.
dolarına çevr lerek bel rlenm şt r.

Dünya Bankası veri tabanı, World Development Indicators'dan yazar tarafından oluşturulmuş
sıralama.

2010 yılı kuru üzer nden dolara çevr lm ş Türk ye GSYİH'sının dünya
sıralamasındak konumuna uzun b r dönem aralığında bakıldığında, üç farklı dönem
görüleb l r: 1960-80 arasında 20-21. sıradakalan GSYİH, 1980-86 yılları arasında b r
sıçrama göstererek 17. sıraya yükselm ş,1986-2010 arasında neredeyse aynı kalmış,
2011-18 arasında da 16. sıraya çıkmıştır. GSYİH sırlamasındak tek hızlı lerleme
Turgut Özal'ın önce ekonom den sorumlu Başbakan Yardımcısı, sonra da Başbakan
1

Dünya Bankası GSYİH'yı 2010 yılı kuru üzerinden dolara çevirirken şu yöntemi izler: her yıl için yerel para cinsinden
ifade edilmiş ülkenin reel GSYİH'sı, 2010 yılı reel GSYİH'sına bölünerek, o yıla ait reel GSYİH'nın 2010 yılı reel
GSYİH'nın kaç katı olduğunu gösteren bir endeks oluşturulur. 2010 yılının 1 olduğu bu endeks rakamlarının, cari kur
üzerinden dolara çevrilmiş 2010 yılı GSYİH'sı ile çarpılmasıyla elde edilen seri, reel GSYİH'nın 2010 yılı kuru
cinsinden ifadesidir.
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olduğu döneme denk düşen 1980 le 1986 arasında olmuştur.58 yıllık bir süre içinde
hem carî kur üzerinden hem de 2010 yılı kuru üzerinden dolara çevrilmiş Türkiye
GSYİH'sının bize gösterdiği ülkenin dünya sıralamasında yükseldiği, ama bu
ilerlemenin son 10-15 yılda olmadığı ve oldukça mütevazı bir ilerleme olduğudur. Hızlı
gelişme gösteren ülkelerde durum böyle değildir.Örneğin hızla büyüyen Çin, Hindistan
ve Kore'nin dünya sıralamasındaki yerleri çok büyük oranlarda ilerleme
göstermiştir.Şekil 3'den de görülebileceği gibi, Çin 1960 ile 2009 arasında 14.sıradan 2.
sıraya, Hindistan 1973'le 2018 arasında 17. sıradan 7. sıraya, Kore ise 1984 ile 1994
arasındaki 10 yılda 22. sıradan 15. sıraya yükselmiştir.2018'de ise 13.sıradadır.

Dünya Bankası veri tabanı, World Development Indicators'dan yazar tarafından oluşturulmuş sıralama.

2

Türk ye, 2017'den 2018'e, k ş başına GSYİH sıralamasında 57. sıradan 64. sıraya düşünce, Ç n Türk ye'n n önüne
geçm şt r.
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Dünya Bankası ver tabanı, World Development Ind cators’dan yazar tarafından oluşturulmuş sıralama.
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Dünya Bankası veri tabanı, World Development Indicators'dan yazar tarafından oluşturulmuş sıralama.

Şekil 5'de görülebileceği gibi, 1960'dan 1970 ortalarınakadar Türkiye reel kişi
başına GSYİH sıralamasında 46. - 47. sırada kalmış, 1976 yılından itibaren bozulan
ekonomik yapı nedeniyle sıralamada gerileme başlamış, 1980 ile 1996 arsında 50. sıra
civarında oynama göstermiş, 1996'dan itibaren yeniden bir düşüş başlamış, bu düşüş de
2001 yılına kadar devam etmiştir. 2001 ile 2011 arasında 51-53.sıralararasında oynayan
Türkiye kişi başına GSYİH'sı, 2010'dan sonra yükselmeye başlamış ve 2017 yılında da
47. sırayakadar çıkmış, 2018'de ise tekrar 49. sıraya düşmüştür.56 yıllık döneme genel
olarak bakıldığında, 2010 sonrası yükselme hariç tutulursa, Türkiye, kişi başına
GSYİH açısından önündeki ülkeleri yakalamamakta, tam tersine giderek geriye
düşmektedir. Gerileyiş çok büyük değildir, ama ülke zaman kaybetmekedir. 56 yıl aşağı
yukarı iki nesil demektir ve bu iki nesil içinde Türkiye'nin konumu değişmemiştir.
Buna karşılık, 1961 yılında kişi başına GSYİH sıralamasında 73. sırada olan Kore
Cumhuriyeti, 2018 yılında 30. sıraya yükselmiştir.
2. BİR ÜLKENİN HIZLI BÜYÜMESİNİN ŞARTLARI
Farklı teorisyenlerce farklı faktörlere vurgu yapılmıştır, ama bir bütün olarak
alındığında, büyüme literatüründe ülkelerin nasıl daha hızlı büyüyeceğini, kişi başına
GSYİH'nın nasıl daha hızlı artabileceğini açık olarak görmek mümkündür. Son 70
yılda büyüme literatüründe, ağırlıklı olarak, büyüme sağlayıcı dört faktöre vurgu
yapılmıştır:

Cilt / Volume XII Sayı / Number 2 Ekim / October 2019 YDU Sosyal Bilimler Dergisi / NEU Journal of Social Sciences

245

- Tasarruf ve yatırımlar [Harrod (1939, 1948); Solow (1956, 1957)],
- Eğ t m sev yes [Lucas (1988); Mank w, Romer ve We l (1992)],
- Araştırma – gel şt rme [Romer (1986, 1990); Jones (1995, 1998)],
- Kap tal st gel şmeye uygun b r kurumsal yapı [North (1990), Acemoğlu ve
Rob nson(2012), Rodr k(2000, 2006),Kuran (2004, 2011)].
2.1. Tasarruf Oranı 
Roy Harrod
Modern büyüme l teratüründe büyüme sağlayıcı faktörler arasında lk bel rt len
tasarruf oranıdır. Her ne kadar esas vurgusu serbest p yasa şartlarında şleyen kap tal st
b r ekonom n n b r bıçak sırtındaymış g b kararsız b r şek lde büyüyeceğ ya
enﬂasyona ya da durgunluğa doğru evr leceğ se de İng l z kt satçı Roy Harrod'un
anal z nden akılda kalan GSYİH'nın büyüme oranının tasarruf oranının b r fonks yonu
olduğudur (Harrod, 1939, 1948).

Robert Solow
Harrod'dak kararsız büyümeye karşı çıkan Robert Solow (1956, 1957), üret m
ve yatırım fonks yonlarının uygun olmaları şartıyla, serbest p yasa koşullarında şleyen
kap tal st b r ekonom n n kararlı b r tam st hdam denges nde büyüyeb leceğ n
gösterm şt r. Solow'a göre, k ş başına GSYİH'nın sev yes , ülkedek tasarruf oranına
ve şgücünün artış hızına bağlıdır. Tasarruf oranı arttıkça ve şgücünün artış hızı
azaldıkça, k ş başına GSYİH sev yes de artar.
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K ş başına GSYİH sev yes ne l şk n olarak Solow da tasarruf oranının önem ne
vurgu yapar. Tasarruf oranları yüksek olan ülkeler daha fazla yatırım yaparlar; yatırım
yaptıkça sermaye stokları gel ş r, daha büyük b r sermaye stoku le de daha fazla üret m
yapılır, büyüme hızlanır; k ş başına GSYİH artar. Solow teknoloj y dışsal b r ver
olarak alır ve k ş başına GSYİH'dak artışı teknoloj n n artışı le açıklar. Teknoloj k
gel şmen n olmadığı, sermayen n GSYİH ve şgücü le aynı hızda gel şt ğ durağan b r
durumda, k ş başına GSYİH'da b r lerleme olamaz. K ş başına GSYİH artışı ancak
teknoloj n n lerlemes le mümkün olur.
2. 2. Eğ t m
Eğ t m, büyüme ve k ş başına m llî gel r farklılıklarını açıklayıcı b r faktör olarak
1980'ler n son çeyreğ nden t baren büyüme modeller nde görülmeye başlandı. Önce
Lucas (1988) le b rl kte çsel büyüme modeller nde, sonra da Mank w, Romer ve We l
(1992) le b rl kte dışsal büyüme modeller nde k ş başına GSYİH'nın, ya da
GSYİH'nın sev yes n açıklayıcı b r faktör olarak kullanıldı. Eğ t m, önceler sağlık ve
beslenme g b , beşerî sermayen n b r elemanı olarak görüldüyse de, zaman ç nde,
özell kle Türk ye sev yes ndek ülkelerde, sağlık ve beslenme yeter kadar açıklayıcı
olmadığı ç n, eğ t m öne çıkmaya başladı.
Lucas (1988) neoklas k teor de b reyler n zamanlarını serbest zaman ve ş zamanı
olarak bölmeler n b r adım daha ler götürerek, şe ayrılan zamanın da üret m ve b lg becer y arttıran zaman olarak k ye bölüneb leceğ n söyler. B lg ve becer arttırmaya
ayrılan zaman arttıkça (yan üret me ayrılan zaman azaldıkça), üret m azalır, ama
beşerî sermaye de artar.Beşerî sermayen n artışı ver ml l ğ arttırır, ler k dönemlerde
üret m de artar.
İş haftası ç nde üret me ayrılan zaman (toplam ş haftasının yüzdes olarak) ut
olarak bel rt l rse, b lg -becer ed n m ne ayrılan zaman da (toplam ş haftasının
yüzdes olarak) (1 - ut) olarak bel rt leb l r. B lg -becer ed n m n n ver ml l ğ n ξ
olarak göster rsek, b r dönemden d ğer ne artan b lg ve becer
işgünü içinde üretime ayrılan zaman
işgücünün ortalama eğitim seviyesi,ya da bilgive
beceri birikimi.
şeklinde ifade edilebilir. Bu durumda Lucas'ın üretim fonksiyonu aşağıdaki gibi
yazılabilir:

Teknoloj b lg becer olarak fade ed ld ğ ç n, Lucas teknoloj y fade etmek
ç n ayrı b r ter m (At) kullanmamaktadır.B lg -becer artışı, teknoloj sev yes n n artışı
le eşdeğerd r.Dengel büyüme durumundak ş başına hasıla seviyesi:
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olarak bel rlen r.
Görüleceğ g b , formülasyon Solow'a çok benzerd r. Tasarruf oranı hâlâ öneml d r,
ama tasarruf oranının yanısıra şgücünün eğ t m sev yes de k ş başınaGSYİH'yı
poz t f yönde etk leyen b r faktör olarak ş n ç ne g rm şt r. Teknoloj se artık dışsal
değ ld r. İşgücünün eğ t m sev yes ne ve şgünü ç nde üret me ayrılan zaman bağlı
olarak değ şen b r büyüklükdür.
İşgücünün ortalama eğ t m sev yes , ya da b lg ve becer b r k m , ht, arttıkça k ş
başına GSYİH da artar.Lucas'ın eğ t m büyüme teor s ne dah l etmes nden ve bu
şek lde dışsal büyüme teor ler n terked p, çsel b r büyüme teor s önermes nden sonra,
Mank w, Romer ve We l (1992) eğ t m , sermaye ve şgücünün yanısıra, üret m
fonks yonuna doğrudan dah l ed p teknoloj n n dışsal olarak alınmaya devam
ed leb leceğ n gösterd ler.

Mankiw, Romer ve Weil'a (MRW) göre sorun teknolojinin dışsal olması değil,
eğitimin üretim fonksiyonuna dahil edilmemesiydi.MRW, beşerî sermayeyi eğitimli
işgücü olarak yorumlayıp, ikincil eğitimdeki net okullaşma oranı olarak ölçerler.
Eğitim seviyesinin üretim fonksiyonuna eklenmesi, ülkeler arasındaki kişi başına millî
gelir farklılıklarını açıklayacak ek bir faktör oluşturur ve model sonuçları itibarıyla
Solow'un oluşturduğu modelden daha başarılı bir hâle gelir.Diğer faktörler aynı kalmak
şartıyla, eğitim seviyesi yüksek ülkelerin hem toplam hasılaları, hem de kişi başına
GSYİH'ları düşük eğitim seviyeli ülkelere göre, daha yüksek olur.
2. 3. Araştırma – Geliştirme
Aşağı yukarı aynı zamanda Romer (1986,1990) ve Jones (1995, 1998) araştırma
gel şt rmen n büyüme ç n önem ne d kkat çekmeye başladılar.Romer' n üret m
fonks yonu Solow'da gördüğümüzden farklı değ ld r.

Modeldek fark, Solow'un teknoloj y dışsal almasında, Romer' n se teknoloj y
s stem ç nde bel rl yor olmasındadır.Romer'e göre teknoloj stokundak artış, ülkede
araştırma-gel şt rme sektöründe çalışan b l m nsanı, araştırmacı, mühend s g b
nsanların sayısına ve bunların üretkenl kler le ulaşab ld kler teknoloj stokunun
büyüklüğüne bağlıdır.
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Araştırma-gel şt rme sektöründe çalışan araştırmacı sayısı arttıkça, teknoloj n n
büyüme hızı da artar, bu da k ş başına GSYİH'nın daha hızlı büyümes n sebep olur.
Romer' n anal z nde öneml olan değ şken araştırma-gel şt rme sektöründe çalışan
b l m nsanı, araştırmacı, mühend s g b nsanlardır. Her ne kadar k s n n b rb r nden
ayrılması prat kte pek mümkün değ lse de, Romer' n anal z nde vurgulanan genel
olarak eğ t m sev yes değ l, özel olarak araştırma-gel şt rme sektöründe çalışan
araştırmacıların eğ t m sev yes d r.Bu nedenle Lucas'ın anal z nde 'H' sembolünü
kullanırken, Romer'de bu farkı vurgulamak ç n 'HA' sembolünü kullandık.
2. 4. Kurumsal Gelişme
İkt sadî anal zde son yıllarda görünürlüğü hızla artan grup yen kurumsalcı
kt satçılardır. Yen kurumsalcı kt sadın büyüme teor s ne g r ş Douglass North'un
1990'da yayınlamış olduğu Kurumlar, Kurumsal Değ ş m ve Ekonom k Performans
(Türkçe çev r : 2002) adlı k taba tar hleneb l rse de, b r anal z yöntem olarak
yaygınlaşması 2000'l yılları bulmuş, bu anal z yöntem n n büyüme teor s nde etk l
hâle gelmes nde, T mur Kuran, Dan Rodr k ve Daron Acemoğlu g b , Türk ye kökenl
kt satçıların da öneml katkıları olmuştur.
Douglass North, yen kurumsalcılığın temel n attığı k tabında, kurumları oynanan
oyunun kuralları, ya da nsanlar arasındak değ ş m b ç mlend ren, nsanlar tarafından
oluşturulmuş kısıtlar olarak tanımlar (North, 1990, s. 3). Kurumlar, özell kle gel şm ş
kap tal st toplumlarda, kanunlar, kurallar, yönetmel kler, anlaşmalar g b yazılı
met nlerd r; ama North kurumları sadece yazılı met nlerle sınırlamaz. Her topluma
özgü gelenek-görenekler , sosyalleşme alışkanlıklarını, alış-ver ş b ç mler n ,
toplumsal h erarş de yükselme şek ller g b yazılı olmayan kuralları; toplumda
kullanılan para ve ölçü s stemler n , d l ve d le l şk n gramer kurallarını da kurumların
b r parçasıolarak görür. Çünkü bunların heps nsanlar arasındak değ ş m
kolaylaştırıcı unsurlardır.
Yen kurumsalcı kt satçılar, kap tal st b r s stem ç nde büyümen n ancak
s stemdek b rey ve ş rketler n daha fazla üret m yapmaya teşv k ed lmeler yle
mümkün olab leceğ ﬁkr nden hareketle, 'hang tür teşv kler s stemdek b rey ve
ş rketler daha çok üret m yapmaya teşv k eder' sorusunu sorarlar.Ülke nsanlarını daha
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çok tasarruf etmeye, yapılan tasarruﬂarı üretken yatırımlara dönüştürüp, ﬁz k
sermayey gel şt rmeye; daha fazla eğ t m alıp, araştırma-gel şt rmeye daha fazla
kaynak ayırmaya teşv k edecek en öneml etmen kurumsal gel şmed r.Kurumsalcı
kt satçılara göre, kap tal st gel şmey teşv k ed c b r kurumsal yapı oluşturulab l rse,
s stemdek aktörler kend l kler nden daha fazla tasarruf ed p, yatırım yaparlar, eğ t m
sev yeler n yükselt p, araştırma-gel şt rmeye yönel rler. Büyüme hızlanır, k ş başına
m llî gel r artar (Rodr k, 2000, Acemoğlu ve Rob nson, 2012).
Kurumsalcı l teratürde büyümey teşv k eden kurumlar olarak farklı kurumlara
vurgu yapıldığı görülmekted r. Bunlar arasında en öneml ler :
- Mülk yet hakkına duyulan saygının artması ve mülk yet n güvence altına alınması
(North, 1990; Hall ve Jones, 1999),
- Yolsuzluk ve rüşvet n engellend ğ , ya da h ç olmazsa mümkün olan en düşük
sev yeye nd r ld ğ , b r kt sadî ortamın sağlanması (Rodr k, 2000), ve
- Hukukun üstünlüğü ve yargı bağısızlığının garant altına alınmış olmasıdır
(Rodr k, 2006).
Kap tal st gel şmen n lk aşamalarında, uygun b r kurumsal yapı oluşmadan da b r
büyüme sağlanab l r, ama bel rl b r aşamadan sonra – daha açık olarak söylenecek
olursa orta ve üst-orta gel r sev yeler ne ulaşıldıktan sonra – böyle b r kurumsal yapı
oluşturmadan hızlı büyümek ve k ş başına m llî gel r gel şm ş ülkeler yakalayacak
şek lde hızla yükseltmek mümkün değ ld r. Kap tal st büyümeye uygun b r kurumsal
yapının sağlanmamış olduğu ülkelerde, çeş tl yurt ç ve yurtdışı faktörler n etk s yle
bel rl b r süre yüksek büyüme hızları sağlamak mümkün olab l r, ama bu büyüme
geç c olur, b r süre sonra yavaşlar.
B r nc bölümde Türk ye'n n yarım yüzyıl g b çok uzun b r süred r rekabet ç nde
olduğu ülkelere kıyasla hızlı b r lerleme göstermem ş olduğunu tesp t ett ğ m ze göre,
yapılması gereken yukarıda kısaca özetled ğ m z büyümeteor ler n n
ışığındaTürk ye'n n l teratürde bel rt len koşulları sağlayıp sağlamadığını rdelemek ve
eğer sağlamıyorsa gereğ n yapmaktır.
3. TÜRKİYE'NİN DAHA HIZLI BÜYÜYEREK ÖNÜNDEKİ ÜLKELERİ
YAKALAMASININ KOŞULLARI VAR MIDIR?
Bu bölümdeTürk ye'n n bu şartların sağlayıp sağlanmadığına bakacağız.Bunu
yaparken b r nc bölümde zled ğ m z yöntem uygulayacak ve Türk ye'n n bel rt len
konularda dünya sıralamasındak konumunu nceleyeceğ z. Eğer Türk ye bu faktörler
açısından sıralamada önlerde b r yerde se, ya da bu faktörler açısından dikkate değer
bir gelişme gösterebiliyorsa, diğer faktörlerin etkisi saklı kalmak kaydıyla,ülkenin kişi
başına GSYİH'sının da hızlı bir gelişme göstereceğini; tersine, gerilerde bir yerde
kalmışsa, gereken hızlı büyümeyi yapamayacağını söyleyebiliriz.Eğitim seviyesini bir
örnek olarak alacak olursak, Eğer Türkiye'nin eğitim seviyesi, kişi başına GSYİH'sı
Türkiye'nin üzerinde olan ülkelerden daha yüksek ise, diğer faktörlerden gelecek etkiyi
bir kenara koyarsak, Türkiye'nin sıralamada önündeki ülkelerden daha hızlı gelişme
göstereceğini ve kişi başına GSYİH açısından bu ülkeleri yakalayabileceğini
söyleyebiliriz. Eğitim seviyesi onların gerisinde ise, gene diğer faktörlerin etkisi saklı
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kalmak şartıyla, ülkenin böyle bir gelişme gösterme şansı yoktur.
3. 1. Türkiye Tasarruf Oranının Dünya Sıralamasındaki Yeri
1960'dan 1970'e %8'lerden %12'lere çıkan Tasarruf/GSYİH oranı, 1970'den 1985'e
kadar %13 civarında kalmış, 1985'den itibaren artarak %22-24 civarına yerleşmiştir.
2010'dan itibaren yeniden bir artış gösteren tasarruf oranı, 2015'de %26'ya
yaklaşmıştır. Dünya Bankası veri tabanında hepsi de küçük ve Türkiye'nin rakibi
olmayan, sekiz ülke hakkında tasarruf oranı verisi yoktur.3 Ayrıca, gelişmiş ülkelerde
dahi 1990 öncesine ilişkin tasarruf oranı verileri eksiktir. Eksik veriler çok fazla olduğu
için bunları extrapolasyon yöntemi ile tamamlamak da çok mantıklı gözükmemektedir.
Dolayısıyla, Şekil 6'da, Türkiye'nin tasarruf oranı sıralamasındaki konumu
oluşturulurken, hakkında veri olan 72 ülke dikkate alınmış, sıralama da 1995 yılından
başlatılmıştır.

Dünya Bankası veri tabanı, World Development Indicators'dan yazar tarafından oluşturulmuş sıralama.

Türkiye tasarruf oranının dünya sıralamasındaki konumuna bakacak olursak, 2000
sonrasında Türkiye'nin dünya sıralamasında giderek yükselmekte olduğunu ve 2018
itibarıyla 34. sırayaçıktığını görürüz. 72 ülkeye ilişkin tasarruf oranı verisini dikkate
aldığımız düşünülecek olursa, Türkiye'nin tasarruf oranı ortalarda bir yerdedir. Gerçi
Çin, Singapur, ya da Katar gibi %46'lara, %59'lara varan bir tassarruf oranı yoktur
Türkiye'nin, ama kişi başına GSYİH açısından önündeki birçok ülkeden de daha fazla
tasarruf etmektedir.
3.2. Türkiye'nin Eğitim Seviyesinin Dünya Sıralamasındaki Yeri
Bir ülkenin eğitim seviyesi çeşitli şekillerde ölçülebilir. Literatürde yaygın olarak
3
Tasarruf oranı ver s olmayan sek z ülke St. K tts ve Nev s, Ant gua ve Barbuda, Palau, Grenada, Mald vler, Nauru, Dom n ca
ve St. V ncent ve Grenad nes'd r.
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25-64 yaş arası nüfusun okur-yazarlık oranı,
ikincil ya da üçüncül eğitimdeki net okullaşma oranı,
15 yaş ve üzeri işgücünün ortalama eğitim seviyesi kullanılmakta;
Eğitiminniteliği ise 20 yıldır OECD tarafından yürütülen PISA testleri ile
ölçülmektedir.
Birçok gelişmiş ülke, okur-yazarlık oranı yıllardır %100 olduğu için, artık okuryazarlık istatistiklerini toplamaz olmuştur. Tanzimat'tan beri süregelen ve 200 yıla
varan bir çaba sonucu, 2017 sonu itibarıyla, Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfus
içindeokuma-yazmabilmeyenlerin oranı %3,8'ya düşmüştür.4 Erkeklerle kadınlar
arasında hâlâ önemli bir fark vardır,5 ama iktisadî büyüme açısından 25 yaş ve
üzerinüfusun okur-yazarlık oranı ve bu oranın yıllar içindeki gelişimi iktisadî
büyümeyi açıklayıcı bir gösterge olmaktan çıkmıştır.
Net okullaşma oranındaki bir değişmenin üretime etkisi uzunca bir süre sonra
görülür.Örneğin ilkokullaşma oranı artmışsa, bu öğrencilerin bir kısmı orta ve yüksek
öğrenime devam edecekleri için, bu artışın etkisi hemen görülmez. Kimi öğrenci
sadece orta okula, kimi sonradan liseye ve hatta üniversiteye de devam edeceği için,
okullaşma oranındaki etkinin ne kadar sonra ortaya çıkacağı da açık değildir.Bu
nedenle, net okullaşma oranı eğitimin büyümeye katkısını anlamak için çok uygun bir
ölçüt değildir.
Büyüme açısından en açıklayıcı gösterge, 15 yaş ve üzeri işgücünün ortalama
eğitim seviyesidir.Bu gösterge genel olarak ülke vatandaşlarının eğitim seviyesini
ölçmek yerine, üretimi yapan kişilerin eğitim ve bilgi seviyesi üzerine yoğunlaşır. Bu
seviye ne kadar yüksekse, beşerî sermayenin üretime katkısı o kadar yüksek olacaktır.
-

15 Yaş ve Üzeri İşgücünün Ortalama Eğitim Seviyesi
15 yaş ve üzeri işgücünün ortalama eğitim seviyesine ilişkin istatistikler Robert Barro
ve Jong-Wha Lee tarafından dünyanın 146 ülkesi için tutulmaktadır ve veri seti 1950'ye
kadar uzatılmıştır. Veriler her beş yılda bir yenilenirler. 2015 verileri bu makalenin
yazıldığı sırada daha yayınlanmamış olduğu için son veri yılı 2010'dur.Barro ve Lee'ye
göre, Türkiye işgücünün ortalama eğitim seviyesi 1950 yılında bir yıldan biraz fazla idi
(1,11 yıl).2010'a gelindiğinde, yani 60 yılda, 7,05 yıla çıkmıştır.Barro-Lee veri
tabanında kişi başına GSYİH sıralamasındaki ilk 80 ülkenin 16'sı hakkında veri yoktur.
Ancak bu ülkeler n b r k s har ç, heps Türk ye le rekabet şansı olmayan küçük
ülkelerd r.6 Hakkında ver olmayan ve k ş başına GSYİH'sı Türk ye'den yüksek beş
ülke çıkarılınca, Türkiye kişi başına GSYİH sıralamasında 49. sıraya yükselir. Bu
nedenle, Şekil 7'de,Türkiye'nin 15 yaş ve üstü işgücünün ortalama eğitim
seviyesini,k ş başına GSYİH açısından Türk ye'n nönünde olan 48 ülke ve ilk 80
4

Dünya Bankası veri tabanı, Eğitim İstatistikleri.
Erkeklerde % 1,2 olan okuma-yazma bilmeme oranı, kadınlarda % 6,5'dir. Aynı yerde.
6Hakkında ver olmayan 16 ülke Bahamalar, St. K tts ve Nev s, Seyşeller, Umman, Ant gua ve Barbuda, Palau, Grenada, Ekvator
G nes , Lübnan, Nauru, St. Luc a, Dom n ka, St. V ncent ve Grenad nes, Montenegro, Sur nam ve Türkmen stan'dır. Bu ülkelerden
lk beş n n k ş başına GSYİH'ları Türk ye'den yüksek, d ğerler n n düşüktür.
5
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Barro-Lee veri tabanından yazar tarafından oluşturulmuş sıralama.

Eğitimin Niteliği: PISA Testleri
İki ülkede işgücünün ortalama eğitim seviyeleri yıl olarak aynı, ama verilen
eğitimlerin kaliteleri birbirlerinden çok farklı olabilir. Ülkedeki beşeri sermaye
seviyesi sadece verilen eğitimin miktarına değil, bu eğitimin niteliğine de bağlıdır. Her
alanda olduğu gibi, bu alanda da niteliği ölçmek niceliği ölçmekten çok daha
zordur.Geliştirmiş olduğu PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı
(Programme for International Student Assessment)) testleriile OECD bu sorunu
çözmeyi amaçlamaktadır.Fen, matematik ve okumagibi üç alanda yapılan PISA
testleri, 2000 yılından beri, her üç yılda bir katılımcı ülkelerin 15 yaşındaki
öğrencilerine uygulanmaktadır.Her sınav döneminde bir alan detaylı olarak incelenir,
diğer iki alanda da durum tespiti yapılır.Testlere katılan ülke sayısı giderek artmaktadır.
2000 yılında 43 ülke katılmışken, 2018 yılındaki testlere 80 ülkenin 15 yaşındaki 30
milyona yakın öğrencisini temsilen 550.000 civarında öğrenci katılmıştır. Türkiye
2003 yılından beri PISA testlerine katılmaktadır.Ülke sayısı giderek arttığı için, önceki
yıllardaki veriler2015 yılına göre oldukça eksiktir.Dahası, ülkelerin aldıkları
sonuçlarda bir gelişme tespit ederek geriye doğru projeksiyon yapmak için yeterli veri
de yoktur.Bu makalenin yazıldığı sırada 2018 verileri de henüz yayınlanmamıştı.Bu
nedenle eğitimin kalitesini incelerken sadece 2015yılına ilişkin son test dönemini
dikkate alacağız.
2015 yılında kişi başına GSYİH açısından Türkiye'nin önündeki 54 ülkeden onu
PISA testlerine katılmamışlardır. Ancak bu ülkelerin önemli bir kısmı Türkiye'nin
rakibi olamayacak, ya da coğraﬁ olarak Türkiye'den çok uzak, küçük ülkelerdir.7 Geri
kalan 45 ülke arasında,Türkiye fende sadece Kosta Rica ve Katar'ın önünde, 43.sırada;
okuma becerisinde bu iki ülkeye ek olarak Trinidad ve Tobago'nun da önünde 42.
7

2015 yılında PISA testler ne katılmayan ve k ş başına GSYİH büyüklüğü açısından Türk ye'n n önündek ülkeler Brune
Darüsselam, Bahamalar, Bahreyn, Suud Arab stan, St. K tts ve Nev s, Seyşeller, Umman, Ant gua ve Barbuda, Panama ve
Palau'dur.
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sırada; matematikde ise bu üç ülke ile birlikte Uruguay'un da önünde 41. sıradadır.
Eğitimle kişi başına GSYİH arasında iki yönlü bir ilişki vardır. Bir yandan, büyüme
teorisinin bize öğrettiği gibi, nitelik ve nicelik olarak eğitimin gelişmesi kişi başına
GSYİH'yı arttırır, büyümeyi hızlandırır; ama öte yandan kişi başına GSYİH
arttıkçaeğitimin seviyesi de nitelik ve nicelik olarak yükselir. Yukarıda Türkiyeli
öğrencilerin PISA testlerindeki sıralarını verirken sadece kişi başına GSYİH açısından
Türkiye'nin önündeki ülkeleri dikkate aldık. Doğal olan Türkiyeli öğrencilerin PISA
başarılarının,kişi başına GSYİH açısından Türkiye'nin önünde olan ülkelerin
öğrencilerinin gerisinde olmasıdır. Ancak, eğer bir ülke daha hızlı ilerlemek istiyorsa,
bunu ancak eğitime daha fazla kaynak ayırarak başarabilir. Bu da PISA testlerineher üç
alanda alınan daha iyi sonuçlar biçiminde yansır. Örneğin, 2018 yılı itibarıyla Kore'nin
kişi başına GSYİH'sı dünyada 21. sıradadır (cari dolar olarak), ama PISA sonuçları
açısından Kore öğrencileri hep en üst sıralarda yer alırlar.8 Bu da Kore'ninkişi başına
GSYİH sırlamasında hızla yükselmesinin en önemli sebeplerinden biridir.
3. 3. Türkiye Kaynaklı Araştırma Geliştirmenin Dünya Sıralamasındaki Yeri
Kişi başına GSYİH'nın daha hızlı artmasına neden olabilecek üçüncü etmen
Araştırma-Geliştirme çabalarıdır. Ülkelerin Araştırma-Geliştirme çabaları üç farklı
şekilde ölçülebilir:
- AR-GE harcamalarının GSYİH'ya oranı,
- Bilimsel ve teknik dergilerde yayınlanan makale sayısı, ve
- Ülke içinde yerleşik kişi ve şirketlerce alınan patent sayısı.
Şimdi bu üç faktör açısından Türkiye'nin rakiplerine kıyasla ne durumda olduğuna
bakalım.
Araştırma-Geliştirme Harcamaları – GSYİH Oranı
Araştırma-Gel şt rme harcamalarının GSYİH'ya oranına l şk n stat st kler yen
olarak tutulmaya başlandığı ç n, Dünya Bankası ver tabanındak stat st kler de
1996'dan ger ye g tmemekted r.Türk ye'de AR-GE harcamalarının GSYİH'ya oranı
oldukça düşüktür. Bu oran 1996'da %0,45'den 2017 yılında %1'e doğru b r yükselme
göstermekle b rl kte, d ğer ülkelerde de benzer b r gel şme olduğundanTürk ye'n n
dünya sıralamasındak yer fazla değ şmem şt r. 1996 yılında, Türk ye k ş başına
GSYİH açısından önündek 45 ülke arasında 34. sırada d ; 2012 yılında 30. sıraya
kadar yükseld kten sonra, 2017 yılında, yen den 33. Sırayadüşmüştür.9 Gelişmiş
ülkelerin tamamı Türkiye'nin önündedir. Bu ülkelerin AR-GE harcaması / GSYİH
oranları genellikle Türkiye'nin iki katı;İsviçre, Danimarka, Avusturya, Japonya,
Finlandiya ve Almanya gibi ülkelerde üç katı kadardır. Tüm diğer ülkeler arasında da

82015
9

sonuçlarına göre, Kore öğrenc ler , matemat kte 3., okuma becer s ve fende 6. sıradadırlar.
K ş başına GSYİH açısından Türk ye'n n önündek ülkeler arasında Katar, B rleş k Arap Em rl kler , Brune Darüsselam,
Bahamalar, Bahreyn, St. K tts ve Nev s, Seyşeller, Umman, Ant gua ve Barbuda le Palau hakkında AR-GE harcamaları / GSYİH
oranı ver s yoktur. Ancak bunların heps , Türk ye'den küçük ve Türk ye le rekabet etme olanağı olmayan ülkelerd r.
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istisnai bir durumda olan Kore ve İsrail'in AR-GE / GSYİH oranı ise Türkiye'deki
oranın dört katıdır.1996-2015 zaman aralığında Türk ye L tvanya ve Hırvat stan'ın
önüne geçm ş, ama Suud Arab stan'ın ger s ne düşmüştür. AR-GE Harcamaları /
GSYİH oranında Türk ye'n n konumunun gel ş m Şek l 8'de görüleb l r.

Dünya Bankası,World Development Indicators'dan yazar tarafından oluşturulmuş sıralama.
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Yayınlanan Makale Sayısı
Nüfus

= 1000000

11
2016 yılı tt barıyla, Türk ye m lyon k ş ye düşen b l msel ve tekn k makale sayısı açısından k ş başına GSYİH sıralamasında
önünde olan ülkelerden sadece B rleş k Arap Em rl kler , Bahamalar,Bahreyn,Suud Arab stan,St. K tts ve Nev s,Tr n dad ve
Tobago,Uruguay,Seyşeller,Umman, Ant gua ve Barbuda, Ş l , Panama, Palau, Arjant n ve Kosta R ka'nın önünded r. Bu ülkeler n
hemen hemen tamamı, Türk ye'n n rak b olamayacak küçük ülkelerd r, k m durumda da tur zm cennetler d r.
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Dünya Bankası veri tabanı, World Development Indicators'dan yazar tarafından oluşturulmuş sıralama.

Yayınlanan Makaleler n Aldıkları Atıf Sayısı
B r ülkedek araştırma ve gel şt rmen n düzey n anlamak ç n b l msel ve tekn k
derg lerde yayınlanmış makale sayısının nüfusa bölünerek normal ze ed lm ş hal , tek
başına yeterl b r gösterge değ ld r. Yayınlanan makaleler n b l me katkılarının da
d kkate almak gerek r. Makaleler n b l msel değerler aldıkları atıf sayısı le ölçülür.
Dünya Bankası ver tabanında makaleler n ya da ülkeler n aldığı atıﬂara l şk n b r b lg
yoktur. Bu ver tekn k ve b l msel makale ve yayınlarda dünyanın önde gelen kuruluşu
Elsev er' n oluşturduğu makale ve atıf ver tabanı Scopus tarafından derlenen Sc mago
Country and Journal Rankver tabanında mevcuttur.1996 le 2016 arasını kapsayan 20
sene ç n dünyanın hemen her ülkes ç n tutulmuş olan ver ler, Dünya Bankası ver
tabanından b raz farklılık göster yor. Dünya Bankası ver tabanı sadece b l msel ve
tekn k derg lerde yayınlanan makaleler d kkate alırken, Sc magobütün makaleler
d kkate alıyor, ama sıralamadak sonuçlar farklı değ l.12 Türk ye kaynaklı yayınların
aldığı ortalama atıf sayılarınındünyadak sırası Şek l10'da ver lm şt r.

12
Sc mago'ya göre, Türk ye kaynaklı makale sayısı 2003 yılında 39. sıradayken, 2016 yılında 43. sıraya düşmüş. Dünya
Bankası'nın B l msel ve Tekn k Derg lerde yayınlanan makale sayısı sıralamasında da aynı zaman aralığında benzer b r düşüş var:
Türk ye 34. sıradan 40. sıraya düşmüş. İk endeks ver ler yle oluşturulan sıralamalar b rb rler yle tutarlıdır.
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Elsevier's Scopus Database Scimago Journal and Country Rank Indicator'dan yazar tarafından
oluşturulmuş sıralama.

Bu şek lde vurgulanması gereken üç nokta var. B r nc s , 2015 t barıyla Türk ye
kaynaklı yayınların aldığı ortalama atıf sayısının, k ş başına GSYİH açısından
Türk ye'n n önündek ülkeler n tamamının; 2016 yılında se Tr n dad ve Tobago har ç
tamamının ger s nde olduğudur. Benzer b r sonuç k ş başına GSYİH sıralamasındak
lk 80 ülke ç nde geçerl d r. 2016 yılı ç n Türk ye kaynaklı yayınların aldığı ortalama
atıf sayısı 72 ülken n ger s nded r. İk nc olarak, Türk ye kaynaklı makaleler n aldıkları
ortalama atıf sayısı sıralamasında 2000 yılına kadar oldukça öneml b r artış varken, bu
yıldan sonra b r azalış trend ne g r ld ğ n n bel rt lmes gerek r. Son olarak
dasıralamadak bu düşüşün 2000 le 2007 arasında oldukça mütevazı b r boyutta ken,
2007'den t baren g derek hızlandığını vurgulanak gerek r. Ortaya çıkan res m çok
parlak değ ld r. Hem 82 m lyonluk nüfusa oranlı m ktarda araştırma yapılmamakta,
b l msel ve tekn k makale yazılmamaktadır, hem de yazılan makaleler, Türk ye'n n
rak pler n n ürett ğ makalelere kıyasla fazla b l msel değer olmayan, b l m dünyasının
d kkate almadığı yayınlardır.
Ülkede Yerleş k K ş ve Ş rketler Tarafından Yapılan Patent Müracaatları
Ülkedek araştırma-gel şt rmen n düzey n gösterecek üçüncü gösterge, ülke ç nde
yerleş k k ş ve ş rketler tarafından yapılan patent müracaatlarıdır. Patent sayısı ver ler
Dünya Bankası tarafından 1960'dan ber tutulmaktadır. 1963 yılında Türk ye'de
yerleş k k ş ve ş rketlerce 55 patent başvurusu yapılmışken, bu rakam 1990'ların
sonuna kadar yavaş b r gel şme gösterm ş ve 1998 yılında 207'ye çıkmıştır. Bu tar hten
sonra Türk ye'den yapılan patent müracaatlarısayısındak gel şme daha hızlı olmuş ve
2017 yılında müracaat sayısı 8.175'e yükselm şt r.
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Türk ye'de yerleş k k ş ve ş rketlerce yapılan patent müracaatları sayısının
dünyadak konumuna bakacak olursak, 1998 sonrasında sıralamada benzer b r yüksel ş
görüleb l r.K ş başına GSYİH açısından Türk ye'n n önünde olan 54 ülken n 12's
hakkında, ya da k ş başına GSYİH sıralamasında yer alan lk 80 ülken n26'sıhakkında
patent müracaatı ver s yoktur; ya da olan ver ler kullanılamayacak kadar eks kt r. 2017
yılında, Türk ye'de yerleş k k ş ve ş rketler tarafından yapılan patent başvuruları
sayısı, k ş başına GSYİH açısından Türk ye ve önündek 43 ülke arasında sek z nc , lk
54 ülke arasında da onuncudur. 1960 yılında Türk ye, bu ver ler açısından sırasıyla 34.
ve 40. sıralarda d . Bu açıdan bakıldığında patent başvuruları sayısında öneml b r
gel şme olduğu görülmekted r.
Ancak patent müracaatı sayısı da mutlak b r büyüklüktür. D ğer değ şkenler n etk s
aynı kalmak kaydıyla, nüfusu yüksek olan ülkelerde ş rketler ve k ş ler tarafından
yapılan patent müracaatı da yüksek olur. Bu nedenle patent müracaatları sayısını da
nüfusla normal ze etmek gerek r.13 Patent sayıları normal ze ed lerek b r sıralama
oluşturulduğunda, 1960'dan 1992 yılına kadar geçen 32 yıllık süre ç nde,
Türk ye'n nk ş başına GSYİH açısından Türk ye ve önündek 42 ülke arasında 39.
sıradan 42. sıraya ger led ğ n , 1992 le 2000 arasında bu ger lemen n durduğunu, bu
yıldan sonra b r yükselmen n başladığını ve 2017 yılında Türk ye'n n 24. sıraya
çıktığını görürüz. Benzer şek lde, k ş başına GSYİH açısından da Türk ye lk 54 ülke
arasında 26. sıraya yükselm şt r (Bkz. Şek l 11).
Gerekl koşulları sağlamak şartıyla, herşey ç n patent alınab l r – ölümcül b r
hastalığa karşı gel şt r len b r laç ç n debaklavanın b ç m ç n de, yen b r
ambalajlama yöntem ç n de. T car açıdan bunların heps öneml olab l r, ama b l msel
açıdan ve ülken n gel şm ş ülkeler yakalaması açısından bunları eş tm ş g b görmek
doğru olmaz. Bazı patentler, b l m n sev yes n ler götürecek öneml katkılardır,
bazılarının se böyle b r n tel ğ yoktur. PISA testler yle eğ t m n kal tes n n, atıf
endeks yle yayınların kal tes n n ölçülmes ne benzer şek lde, alınan patentler n de
önem sıralamasının yapılması gerek r. Ne yazık k şu anda böyle b r kal te sıralaması
mevcut değ ld r. B z de alınan patentler b rb rler le eşdeğerm ş g b düşünüp, sadece
sayısını kaydetmekle yet neceğ z.

13

Patent Sayısı
Nüfus

x 1000000
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Sonuç
Türk ye'de araştırma-gel şt rmey gösteren üç gösterge çel ş k sonuçlar vermekted r:
▪ 1996 le 2015 arasında Türk ye'de Araştırma-Gel şt rme harcamalarının
GSYİH'ya oranı az b r yükselme gösterm ş, 1998'de önündek 45 ülke arasında 37.
Sıradayken2017'de 33. sıraya çıkmıştır.Türk ye'n n yakalamaya çalıştığı gel şm ş
ülkeler n tamamında bu oranın Türk ye'n n önünde olduğunu, k m ler nde se açık ara
önünde olduğunu yukarıda bel rtm şt k. Ne AR-GE / GSYİH oranı, ne de bu oranın
dünya sıralamasındak yer eğ t m düzey kadardüşük değ ld r, ama Türk ye'n n
yapmak sted ğ sıçramayı yapmasını sağlayacak düzeyde de değ ld r.
▪ 2003'den ber b l msel ve tekn k derg lerde yayınlanan Türk ye kaynaklı makale
sayısında b r artış vardır ve Türk ye'n n sıralamadak konumu b r m ktar yükselm şt r,
ama yayınlanan makale sayısını nüfusa oranlayarak normal ze ett ğ m zde bu olumlu
sonuç yokolur. Nüfusa oranlayarak baktığımızda, 2003'le 2016 arasında
Türk ye'n nb l msel ve tekn k derg lerde yayınlanan makale sayısı sıralamasında
ger led ğ n ve 34. sıradan 40. sıraya düştüğünü görürüz.
▪ Benzer b r durum atıf sayısında da görülmekted r. 2007 yılında, Türk ye alınan
atıﬂar açısından 40. sırada ken 2015. yılında 55. sıraya düşmüştür. Akadem k
yükseltmelerde yazılan makale sayısının b r kr ter olarak bel rlenmes sten len sonucu
get rmem ş, yayınlanan makale sayısı artsa da, bu makaleler n büyük b r kısmı, b l m
cam asının d kkate almadığı, z kretmed ğ yayınlar olmuştur. Yayınlanan makaleler n
b l msel değer nden çok sayısı ön plana çıkmıştır. Böyle b r yaklaşımın da Türk ye'n n
gel şm ş ülkeler yakalamakta b r etk s olacağını söylemek pek mümkün
görünmemekted r.
▪ Araştırma-Gel şt rme çabaları açısından en farklı sonuç Türk ye'de yerleş k k ş
ve ş rketlerce alınan patent sayısında ve bu sayının dünyadak sıralamasında
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görülmekted r. Hem alınan patent sayısında, hem bu sayının nüfusa oranlanmış
büyüklüğünde, hem de Türk ye'n n dünyadak sıralamasında bar z b r lerleme vardır.
3. 4. Türk ye'n n Kurumsal Yapısının Gel ş m
Büyüme açısından öneml olan kurumların ülkede kap tal st gel şmey
hızlandırıp hızlandırmayacağıdır. Yukarıda, bazı kurumlar kap tal st gel şmen n önünü
açarken, bazılarının zorlaştırdığını bel rtm şt k. Hemen hemen bütün
kt satçılarmülk yet hakkının güvenceye alınmasının, yolsuzlukların önüne
geç lmes n n, hukukun üstünlüğüyle yargı bağımsızlığının sağlanmasının kap tal st
gel şmen n önünü açacağı, büyümey hızlandıracağı konusunda ﬁk r b rl ğ
ç nded rler.Ş md bu dört kurumun Türk ye'dek gel ş m ne ve Türk ye'n n bu dört
kurum açısından rak pler ne göre ne durumda olduğuna bakalım.
Mülk yet Hakkının Güvenceye Alınması ve Mülk yet Hakkına Duyulan Saygı
Kurumsalcı kt satçılar hızlı büyüme sağlayacak kurumlar arasında mülk yet
hakkına duyulan saygıya ve bu hakkın kanunlarca güvenceye alınmış olmasına özel b r
önem atfederler (North, 1990; Hall ve Jones, 1998). Eğer mülk yet hakkına saygı
duyuluyorsa, k ş ler ve ş rketler ﬁz k ve beşerî sermayeler ne yaptıkları yatırımların
get r s ne sah p olab lecekler, ed nm ş oldukları varlıklar güvencede olacak, gel rler n
ve varlıklarını arttırab lmek ç n yatırımlarını arttırma yolunu seçecekler, büyüme
hızlanacak ve k ş başına GSYİH yükselecekt r. Burada mülk yet hakkının gaspı
den l rken sadece devlet yönet c ler ve bürokratlar tarafından yapılan gasplar değ l,
k m durumda mafyavarî güçler tarafından gayrı-kanunî b r şek lde el konulan get r ve
varlıklar da kasted lmekted r.
World Econom c Forum mülk yet hakları konusunda b r ver tabanı
oluşturmuştur. Ancak kurumlara l şk n d ğer b rçok ver g b , bu ver ler de çok ger ye
g tmez, 11 yıllık b r geçm ş vardır. Ver tabanında 2007-8 yılında 134 ülkeye l şk n
ver varken, 2014-15 yılında bu sayı 140'a yükselm şt r. K ş başına GSYİH açısından
Türk ye ve önündek 54 ülken ndördü hakkında, k ş başına GSYİH sıralamasındak
lk 80 ülkeden 19'u hakkında ver yoktur.14 Türkmen stan har c nde bu ülkeler n
tamamı Türk ye'n n rak b olamayacak, coğraﬁ olarak Türk ye'den uzak, küçük
ülkelerd r. Ger kalan 51 ülke arasında se, 2017-18 t barıyla, mülk yet hakkına
duyulan saygı ve bu hakkın kanunlarla güvence altına alınması açısındanTürk ye 38.
sıradadır (Bkz. Şek l 12).
Ş md ye kadar nceled ğ m z hızlı büyüme sağlayıcı kr terler açısından
Türk ye'de mülk yet hakkına duyulan saygı farklı b r konumdadır. D ğer bütün
kr terler açısından Türk ye, b r k s har ç,yakalamaya çalıştığı gel şm ş ülkeler n

14

K ş başına GSYİH açısından Türk ye'n n önünde olup da hakkında b lg olmayan ülkeler Bahamalar, St. K tts ve Nev s, Ant gua
ve Barbuda le Palau'dur. Hakkında ver olmayan ama k ş başına GSYİH açısından Türk ye'n n arkasında kalan ülkeler se
Grenada, Mald vler, Ekvator G nes , Nauru, St. Luc a, Gabon, Dom n ka, St. V ncent ve Grenad nes, Dom n k Cumhur yet ,
Montenegro, Türkmen stan, Peru, Ekvator ve Tayland'dır.
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çoğunun ger s nde ken, mülk yet hakkına duyulan saygı açısından durum d ğer
kr terlerden farklıdır. 2017-18 t barıyla, Türk ye mülk yet hakkına duyulan saygı
açısından İtalya, Yunan stan, Slovakya, L tvanya, Latv a, Macar stan, Polonya ve
Hırvat stan g b Avrupa B rl ğ üyeler yle, Tr n dad ve Tobago ve Arjant n' n önünded r.
Bunların heps k ş başına GSYİH'sı Türk ye'den yüksek ülkelerd r ve bu durum
Türk ye'n n önündek ülkeler yakalaması açısından umut ver c d r.

World Econom c Forum, World Compet t veness Report, 2008-9 ve 2017-8 arası yıllara l şk n
raporlardan yazar tarafından oluşturulmuş sıralama.

Ancak 2008-9 yıllarından 2012-13 yıllarına Türk ye'n n k ş başına GSYİH
açısından önündek 51 ülke sıralamasında 17 basamak, k ş başına GSYİH
sıralamasında se 21 basamak yükselm şken, bu yıldan 2017-18'e Türk ye'de mülk yet
hakkına duyulan saygıda b r ger leme olduğunu ve Türk ye'n n her k grupta altışar
basamak ger led ğ n de bel rtmek gerek r.
Yolsuzlukla Mücadele
Dünya Bankası Worldw de Governance Ind cators ver tabanında dünyanın 215
ülkes ç n b r yolsuzluk endeks gel şt rm şt r. Yolsuzluk kamusal gücün, büyük veya
küçük k ş sel b r çıkarelde etmek amacıyla kullanılması; devlet n özel çıkar grupları
tarafından ele geç r lmes olarak tanımlamaktadır.Endeks aynı zamanda ülkede
yolsuzlukla mücadele eden kurumsal yapının gücünü ve yetk nl ğ n de
göstermekted r. Extrapolasyonla kolayca tamamlanab lecek b r kaç ver dışında,
ver ler k ş başına GSYİH açısından lk 80 ülke ç n eks ks zd r. Şek l 13'de
görüleb leceğ g b , Türk ye'dek yolsuzluk Türk ye ve önündek 54 ülke arasında,
1996'da 50. sırada ken, 2012'de 46. sıraya yükselm ş, 2018'e gel nd ğ nde de tekrar 53.
sıraya düşmüştür. 2018 t barıyla, Türk ye'dek yolsuzluk, k ş başına GSYİH açısından
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Türk ye'n nönündek ülkelerden sadece Panama ve Palau'dan daha düşük sev yeded r.
Ya da başka b r dey şle, Türk ye'de yolsuzlukla mücadele Türk ye'n n önündek
ülkelerden sadece bu k s nden daha etk nd r. K ş başına GSYİH açısından lk 80 ülke
arasında yapılan sıralamada da Türk ye 2012 yılında ulaşmış olduğu en yüksek değer
olan 53. sıradan 2018'da 66. sıraya düşmüştür.

Dünya Bankası veri tabanı, Worldwide Governance Indicators, Control Control of Corruption'dan
yazar tarafındanoluşturulmuşsıralama.

Hukukun Üstünlüğü
Hukukun üstünlüğü,
- kanunların bütün vatandaşlara eşit bir şekilde uygulanması,
-herhangi bir vatandaşın kanunlar karşısında bir ayrıcalığının olmaması,
- yürütme gücünün hukukî denetime tâbi olması,
- toplumsal yaşamda yapılması gereken işlerin önceden belirlenmiş kurallar
çerçevesinde yürütülmesi,
- kanunların olmadığı durumlarda, yine önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde
ihtiyaç duyulan kanunların çıkartılması,
- bu kanunların anayasaya uygun olması biçiminde tanımlanabilir.
Hukukun üstünlüğü kıyaslamasını Dünya Bankası'nın oluşturduğu Dünya
Yönetim Göstergeleri (Worldwide Governance Indicators) veri tabanında Hukukun
Üstünlüğü (Rule of Law) endeksinden yararlanarak yapacağız. Dünya Bankası veri
tabanındaki veriler 1996 yılından geriye gitmez. Ancak kişi başına GSYİH
sıralamasındaki ilk 80 ülkenin tamamı için eksiksizdir. Şekil 14'den görülebileceği
gibi, Türkiye, 1996 yılında kişi başına GSYİH açısından önündeki 54 ülke arasında
sadece Hırvatistan ve Panama'nın önünde, 53. sırada iken 2005 ve 2006 yıllarında
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Panama, Suudi Arabistan, Seyşeller ve Trinidad ve Tobago'nun da önüne geçmiş, 49.
sıraya yükselmiştir. Bu yıllardan sonra hukukun üstünlüğü anlayışında bir gerileme
başlamış ve Türkiye 2017 ve 2018yıllarında, kişi başına GSYİH açısından önündeki
bütün ülkelerin gerisine düşmüştür. İlk 80 ülke arasında da, 2006 yılındaki ulaşmış
oluğu 57.sıradan 2018'da 68. sıraya düşmüştür.

World Bank, Worldwide Governance Indicators, Rule of Law'den yazar tarafından oluşturulmuş
sıralama.

Yargı Bağımsızlığı
Ş md ye kadar ncelenen kurumlar arasında en kötü durumda olan ve g derek
kötüleşen yargı bağımsızlığıdır. World Econom c Forum, ş rket yönet c ler ne
'ülken zdek mahkemeler hükümet üyeler nden, vatandaş, ya da ş rketlerden ne derece
bağımsız hareket ed yor' d ye sormuş ve '1 = h ç edem yor' le '7 = tamamen bağımsız
hareket ed yor' arasında ver len cevapların ortalamasını alarak b r endeks oluşturmuş.
Kurumlara l şk n ver ler yen toplanmaya başladığı ç n, bu endeks de çok ger ye
g tmemekted r. 2005-6 yılında 134 ülkeyle başlanmış, 2014-15 yılında se endeksdek
ülke sayısı 144'e yükselm ş. Türk ye, dünya ülkeler arasında 2005-6 yılında 56.
sıradayken, son ver yılı olan 2017-18 yılında137 ülke arasında 103. sıraya kadar
ger lem şt r. Yargı bağımsızlığında bu öneml ger leme neden yle, k ş başına GSYİH
açısından Türk ye'n n önündek ülkelere, ya da k ş başına GSYİH açısından lk 80
ülkeye bakmak anlamlı görülmemekted r. Bu nedenle Şek l 15'de yargı bağımsızlığı
sıralaması dünyanın 137 ülkes arasından ver lm şt r.
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ŞEKİL 15: TÜRKİYE’DEKİ YARGI BAĞIMSIZLIĞININ
DÜNYANIN 144 ÜLKESİ İÇİNDEKİ SIRASI

World Econom c Forum, Global Compet t veness Report, 2005-6 ve 2017-8 arası sayılardan
yazar tarafından derlenm ş sıralama.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER
4.1 Bulgular
Bu makaledeTürk ye'n n30-40 yıl g b uzun b r dönemde önündek ülkeler
yakalama olasılığı olup olmadığını nceled k. Bunu yaparken de s yasî ve kt sadî
st krarsızlık, döv z kuru, fa z hadler , t carî ve carîdenge g b kısa ve orta dönemlerde
büyümey etk leyecek faktörler d kkate almadık. Sadeceetk s n uzun dönemlerde
göstereb lecek temel faktörler üzer ne yoğunlaştık.
Büyüme l teratüründe yüksek büyüme hızları ç n dört faktöre vurgu
yapılmıştır.Türk ye'ye baktığımızda, ne yazık k , bu faktörler n yüksek büyüme hızları
sağlayacak ve Türk ye'n n önündek ülkeler yakalamasına mkân verecek düzeyde
olmadığını görüyoruz. Bulgular aşağıdak Tablo 1'de özet olarak ver lm şt r.

15

Bu sütundak b r nc sayıdak pay, bel rt len ver n n Türk ye'n n k ş başına GSYİH sıralaması açısından önündek ülkeler
arasındak konumunu, payda bu ülkelerden kaç tanes n n ver s n n mevcut olduğunu; k nc sayıdak pay se aynı ver n n lk 80 ülke
arasındak konumunu, payda se kaç ü ken n ver s n n mevcut olduğunu göster r.
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Görülmektedir ki Türkiye'nin hızlı büyümesini ve gelişmiş ülkeleri yakalamasını
sağlayacak faktörlerin neredeyse tamamında son on yıldır bir gerileme vardır. Olumlu
bir özellik gösteren iki faktör tasarruf oranındaki artışla, alınan patent sayısındaki
artıştır. Bunlardan birincisindeki artışı not etmekle birlikte, bir sıçrama yapacak
düzeyde olmadığını da yukarıda belirttik. Tasarruf seviyesi çok düşük değildir, ama
kimi doğu Asya ülkeleri kadar yüksek de değildir. Büyüme literatürünün hızlı büyüme
sağlayacağını belirttiği ve bizim incelediğimiz 11 faktörden, dokuzunda gerileme
varken, sadece alınan patent sayısındaki artış nedeniyle, üstelik bu patentlerin bilimsel
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niteliği hakkında bilgimiz de yokken, Türkiye'nin kişi başına GSYİH açısından
önündeki ülkelerden daha hızlı büyüyeceğini düşünmek doğru değildir. Eğer Türkiye
önündeki ülkeleri yakalamak istiyorsa, yukarıda belirtilen alanlardaki gerilemelerin
önüne geçmeli, bu faktörlerin gelişmesinin, ve dünya sıralamasındaki konumunun
ilerlemesinin tedbirlerini almalıdır.
4.2 Öneriler
Tasarruf ve Yatırımlar
Yapılan araştırmalar Türk ye'de tasarruf oranının düşüklüğünü farklı nedenlere
bağlamaktadır (Loayza, Schm dt-Hebbel, and Servén, 2000; Dünya Bankası, 2011).
Türk ye'n n genç b r nüfusa sah p olması (yüksek genç nüfus bağımlılık oranı) tüket m
harcamalarını artırmakta, bu da tasarruﬂar üzer nde olumsuz b r etk yapmaktadır.
1950'lerde başlayıp, 1980'lerde vme kazanan köyden şeh re göç le nüfusun öneml b r
kısmı şeh rlerde yaşar olmuştur. Bu da tasarruf oranını olumsuz olarak etk lemekted r.
Tasarruf oranının azaltıcı bu tür demograﬁk faktörlere karşı makro kt sadî açıdan
yapılab lecek çok fazla b rşey yoktur.Öte yandan, bel rs zl ktasarruf eğ l m n arttıran
b r faktördür. Son yıllarda artan kt sadî ve s yasî bel rs zl kler tasarruf oranını arttırıcı
b r etk yapmaktadırlar kuşkusuz, ama bel rs zl kler n artması da b r pol t ka terc h
değ ld r.
Yapılan araştırmalara göre, kadınların şgücüne daha fazla katılması, tasarruf
oranını arttırıcı b r etk yapmaktadır (Dünya Bankası, 2011).Türk ye'de zaten düşük
olan şgücüne katılım oranı, kadınların şgücüne katılım oranını arttıracak pol t kalarla
yükselt leb l rse, tasarruf oranını da arttırıcı etk yapacaktır.
Ek m 2001'de kanunu geçen, 2 yıl sonra ﬁ len başlayan, Ocak 2013'den t baren de
devlet n sağladığı %25 oranında katkı le c ddî b r şek lde güçlenen b reysel emekl l k
s stem n n de katkısıyla Tasarruf-GSYİH oranı k ş başına GSYİH açısından lk 80 ülke
arasında 45. sırada ken 36.-37. sıraya yükselm şt r. B reysel emekl l k s stem n daha
da çek c hale get recek tedb rlerle tasarruf oranının daha da yükselmes sağlanab l r.
Makro kt sadî anal zde tasarruf pas f b r büyüklüktür. GSYİH'nın büyümes n
sağlayan esas faktör yatırımdır. Öneml olan, yapılan tasarruﬂarın üretken yatırımlara
dönüştürülmes d r. Bu bağlamda b r d ğer sorun da yapılan tasarruﬂarın üretken
yatırıma dönüşecek şek lde bankacılık s stem ne sokulması yer ne, 'yastık altı' tab r
ed len yerlerde tutulmasıdır. Yapılan araştırmalar bu tür tasarruﬂarın oranının toplam
tasarrufun %30'u kadar olduğunu göstermekted r (aynı yerde). Çeş tl s yasî, kt sadî ve
deoloj k tedb rlerle bu oranın azaltılması ve bu tasarruﬂarın üretken yatırımlara
dönüştürülmes , Türk ye'n n daha hızlı büyüyeb lmes ç n alınması gereken en öneml
pol t k tedb rlerden b r d r.
Meseleye tasarruﬂar açısından değ l de yatırımlar açısından bakılacak olursa,
Türk ye'n n k ş başına GSYİH açısından önündek ülkeler yakalayab lmes ç n,
katma değer ve teknoloj k sev yes yüksek sektörlere yapılacak yatırımlara ht yaç
vardır. Bu yatırımlarda amaç, st hdam yaratmak veya thal kames model n n
Türk ye'de uygulandığı b ç m nde olduğu g b , thal ed len malları yurt ç nde üreterek,
thalatı ve car açığı azaltmak değ l, k ş başına GSYİH sıralamasında önde olan
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ülkeler yakalamak olmalıdır. Ancak, yatırımlara ver lecek teşv klerden önce
yatırımcıların yaptıkları yatırımın get r s ne sah p olab lecekler kurumsal b r yapının
yaratılmasının şart olduğu da bel rt lmel d r. Eğer petrol zeng n ülkeler ve b rkaç
tur zm cennet b r kenara bırakılacak olursa, k ş başına GSYİH'sı yüksek ülkeler n
heps , bu kurumsal yapıyı sağlamış ülkelerd r.
Eğ t mde Yapılması Gerekenler
Eğer Türk ye k ş başına GSYİH sıralamasında ler geçmek st yorsa, yapılması
gereken şeylerden b r eğ t me, özell kle b l msel ve tekn k eğ t me, daha fazla kaynak
ayırmak ve eğ t m n kal tes n yükseltmekt r. Kaynak ayırmak, b r bütçe sorunudur.
2002'den 2016'ya M ll Eğ t m Bakanlığı bütçes n n Merkezî Yönet m Bütçes ne oranı
%7,6'dan %13,8'e, GSYİH'ya oranı %2,13'den %3,46'ya çıkarken, bu yıldan t baren
bu oranlarda b r düşüş trend ne g r lm şt r.16 2018-19 öğret m yılı t barıyla, bu değerler
sırasıyla %11,84 ve %2,56'ya kadar düşmüştür.17 Kuşkusuz, bu düşüşün en öneml
neden kt sadî kr zd r, ama kr z n aşılması ç n gereken kaynakların eğ t m bütçes nden
kısılarak sağlanmaması gerek r. 2002'den 2019'a eğ t me ayrılan bütçen n GSYİH'ya
ve Merkezî Bütçeye oranı sırasıyla %55,79 ve %20,19 artmıştır, ama bu artış
oranlarıyla Türk ye, k ş başına GSYİH açısından önündek ülkeler yakalayamadığına
göre, eğ t m harcamalarındak artışın daha da fazla olması gerekt ğ söyleneb l r.
Bel rtmek gerek r k sorun sadece b r bütçe sorunu da değ ld r. Burada eğ t m
harcamaları d ye bahsed len büyüklüğün alt kalemler ne n p, bu alt kalemlerde de
oynamalar yapmak, oranları değ şt rmek gerek r. 2016-17 eğ t m yılı t barıyla, k nc l
eğ t m s stem m zde mevcut 6.998 l sen n 2.434'ü Anadolu L ses , 2.810'u meslekî ve
tekn k l se, 1.452's İmam Hat p L ses , 302's de Fen L ses d r.18 Büyüme sağlayacak
eğ t m, tekn k ve b l msel eğ t md r. Daha hızlı büyüme sağlayab lecek b r eğ t m
ancak fen l seler le meslekî ve tekn k l seler n b r kısmı vereb l r. Hızlı büyümey
gerçekleşt reb lmek ç n bu tür eğ t m kurumlarının hızla arttırılması gerek rken, son
onbeş yıldır, pol t k kaygılarla, tam ters uygulanmaktadır. 2002 yılında 402 olan İmam
Hat p L ses sayısı, 2016-17 öğret m yılında 3,6 kat artarak 1.402'ye çıkmıştır.19 Fen
l seler ve tekn k l seler n sayıları hızla arttırılmalı ve eğ t m s stem m zdek oranlar
ters ne çevr lmel d r.
Bütün eğ t mc ler n üzer nde ﬁk r b rl ğ ett ğ nokta, okul önces eğ t m n önem d r.
2012-13 öğret m yılında %26,63 olan 3-5 yaş grubu çocukların net okullaşma oranı,
aradan geçen 7 sene ç nde, 2018-19 öğret m yılında %39,11'e çıkmıştır. Artış vardır,
ama çok yavaş b r artıştır bu. Gerç , sadece 5 yaş grubu d kkate alınırsa, artış daha
yüksekt r. 2012-13 öğret m yılında %39,72 olan 5 yaş grubu net okullaşma oranı, 201819 öğret m yılında %68,30'a çıkmıştır. Okul önces eğ t m sorununun yen yen ülken n
16
6 Kasım 2018, Eğ t
17
M llî Eğ t m İstat st
18

msen Basın Açıklaması.
kler , Örgün Eğ t m, 2018-19, M llî Eğ t m Bakanlığı, s. 246.
İzm r M lletvek l At la Sertel' n soru önerges n cevaplayan M ll Eğ t m Bakanı İsmet Yılmaz'ın verd ğ cevaptan
derlenm şt r (B a Haber Merkez , 1 Kasım 2017).
19
Aynı yerde.
20
M llî Eğ t m İstat st kler , Örgün Eğ t m, 2018-19, M llî Eğ t m Bakanlığı, s. 1.
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gündem ne geld ğ ve doğal olarak en küçüklerden değ l, hemen okul önces
çocuklardan başlamış olab leceğ d kkate alınırsa, yetk l ler n bu konunun önem n
anladığı ve konuya l şk n yatırım ve teşv klere başlandığı söyleneb l r. Ancak, eğer
eğ t mden k ş başına GSYİH sıralaması açısından ver m alınmak sten yorsa, üzer nde
durulması gereken en öneml konulardan b r d r okul önces eğ t m.
Araştırma-Gel şt rme
Daha önce de bel rtt ğ m z g b , Araştırma-Gel şt rme'de ver ler farklı yönlere şaret
etmekted r. Son yıllarda bütün dünyada araştırma gel şt rmeye göster len lg n n
artmasına paralel olarak Türk ye'de de araştırma-gel şt rmede b r artış
gözlemlenmekted r. 1996 – 2015 arasında, AR-GE harcamaları / GSYİH oranı,
neredeyse %100'e yakın artmış, bunun sonucunda Türk ye sıralamada b r m ktar
yükselm şt r. B l msel ve tekn k derg lerde yayınlanan makale sayısında da b r artış
vardır, ama yayınlanan makale sayısı sıralaması ülkeler n nüfus büyüklükler d kkate
alınarak yapıldığında Türk ye'n n lerlemed ğ , aks ne ger led ğ görülmekted r.
Benzer b r şek lde, yapılan araştırma-gel şt rmeler n n tel b r ölçütü olan makale başına
atıf sayısı sıralamasında da b r ger leme vardır.
Alınan patent sayısında hem mutlak olarak hem de nüfusa oranlandığında b r artış
vardır ve bu nedenle Türk ye patent sayısı sıralamasında yükselme gösterm şt r, ama
alınan alınan patentler n tekn k ve b l msel n tel kler hakkında b r ver yoktur.
Makalelerde b l msel katkının b r ölçüsü olan atıf sayısı g b b r kr ter, patentler ç n
gel şt r lmem şt r. Her şey ç n patent alınab l r, bunların t carî b r değer de olab l r,
ama ülkey b l msel ve tekn k açıdan ler götürecek b r değere sah p olup olmadıkları
hakkında b r b lg yoktur.
Yazılan makale ve alınan atıf sıralamasıyla alınan patent m ktarı sıralaması
arasındak çel şk d kkat çek c d r. K ş başına makale ve makale başına alınan atıf
sıralamalarında b r ger leme varken, patent sıralamasında lerleme olması, yan yeterl
ve d kkate değer b l msel araştırma ve yayın olmadan patent sayısının artıyor olması,
bu patentler n tekn k ve b l msel değer olmayan t car patentler olab leceğ kuşkusunu
doğurmaktadır. Ne yazık k , yukarıda bel rt ld ğ üzere, alınan patentler n değer n
n tel ksel olarak ölçeb leceğ m z b r yöntem yoktur.
Akadem k yükseltmelerde makale sayısı kr ter get r lmes , olumlu sonuç verm ş,
yazılan makale sayısında artış olmuştur. Benzer b ç mde yayınlanan derg sayısında da
b r artış görülmekted r. Ancak bu artış, genell kle b l msel n tel ğ olmayan, akadem k
ve b l msel cam anın d kkate almadığı, çok az atıf alan makaleler, düşük b l msel
n tel kl derg ler şekl nde olmuştur. Artık yapılan araştırmaların b l msel n tel ğ n n
öne çıkarılmasına ht yaç vardır. Bunun da ölçütü alınan atıf sayısıdır.
Son yıllarda, açılan ün vers te sayısında öneml b r artış olmuş ve ün vers te sayısı
206'ya yükselm şt r.21 Bunun sonucunda, 2005-6 öğret m yılında %18,85 olan net
ün vers teleşme oranı, k m sl nden fazla artarak, 2018-19 öğret m yılında %44,1'e
21

M llî Eğ t m İstat st kler , Örgün Eğ t m, 2018-19, M llî Eğ t m Bakanlığı, s. 1.
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yükselm şt r. Yan ün vers te çağındak gençler n neredeyse yarısı ün vers te eğ t m
almaktadır, ama ün vers te eğ t m n n kal tes , kurum ve öğrenc sayısındak bu artışa
paralel b r şek lde gel şmem şt r.
Bu durumun farkında ölan YÖK, ün vers teler araştırma ve eğ t m ün vers teler
şekl nde kategor ze etme planları yapmaktadır. Bunun sonucunda b rtakım
ün vers teler araştırmada yoğunlaşırken, d ğerler araştırmadan tamamen kopacak ve
mevcut b lg y aktaran k nc l eğ t m kurumları hal ne geleceklerd r. Hâlbuk
ün vers tede eğ t m ve araştırma b rb rler nden böyle kes n hatlarla ayrılamaz ve
ayrılmamalıdır. Her akadem syen, yapab ld ğ ve destek bulab ld ğ ölçüde araştırma
yapmalı, bu araştırmaları da öğrenc lere verd ğ eğ t meentegre etmel d r. Araştırma
sadece el t b rkaç ün vers tede değ l, her ün vers tede teşv k ed lmel d r. Oluşturulacak
b r algor tma le hem daha çok araştırma yapan ün vers teler n, hem de araştırma sayısı
s stemat k olararak artış gösteren ün vers teler n daha fazla teşv k almaları sağlanarak,
ün vers teler arası rekabet n gel şmes n n yolu açılmalıdır. Bu algor tma, araştırmaların
b l msel n tel ğ n mutlaka d kkate almalı, ver len teşv klerde bu kr ter öneml b r rol
oynamalıdır.
Kuşkusuz, araştırma sadece ün vers telerde yapılmaz.Ün vers teler n yanısıra,
çeş tl alanlarda araştırma yapan ün vers te dışı kuruluşların ve Türk ye'y ler götürme
potans yel ne sah p alanlarda araştırma yapan özel sektör kuruşlarının da
desteklenmes gerek r.Bu destekler ç n hukukî çerçeve 5746 sayılı ve 28 Şubat 2008
tar hl Araştırma, Gel şt rme ve Tasarım Faal yetler n n Desteklenmes Hakkında
Kanun le zaten oluşturulmuştur. Yapılması gereken bu ve benzer kanunları daha etk n
b r şek ldeve özell kle Türk ye'n nteknoloj k açıdan öne geçeb lmes n sağlamak
amacıyla kullanmak ve l yakat lkes ne kes nl kle r ayet etmekt r.
Kurumsal Yapı
Büyümen n ve Türk ye'n n k ş başına GSYİH açısından önündek ülkeler
yakalamasının serbest p yasa ekonom s s stem ç nde yapılacağı düşünülüyorsa,
bunun tek yolu s stemdek aktörler ver ml çalışmaya teşv k etmekt r. Özell kle orta ve
üst-orta gel r sev yeler nden sonra, k ş başına GSYİH'nın hızlı b r şek lde artmasını
sağlamanın başka yolu yoktur. Teşv kler se ancak kurumsal yapının düzgün şled ğ
durumlarda b r fayda sağlayab l rler. Ne yazık k , Türk ye'n n kurumsal yapısı, büyüme
açısından en sorunlu alan olarak ortaya çıkmaktadır. Kurumsal yapının ncelend ğ dört
kr ter n heps nde son yıllarda b r ger leme, hukukun üstünlüğü ve özell kle yargı
bağımsızlığında c ddî b r ger leme sözkonusudur. Bu kurumsal yapı le Türk ye'n n
mevcut konumunun ler s ne geçmes mümkün değ ld r. Böyle b r kurumsal yapı
değ ş kl ğ , yönet lenler n refah sev yes n n ancak bu şek lde artacağına kna olmaları
ve bunu talep etmeler , yönet c ler n de alttan gelen bu talep karşısında bu değ ş kl ğ
mümkün kılacak hukukî çerçevey sağlamaları suret yle olab l r. Türk ye'n n gelm ş
olduğu bu aşamada, toplumun kanaat önderler kurumsal yapıdak bu değ ş kl ğ n
gerekl olduğuna kna olmuş olsalar da, henüz bunu gen ş k tleler n taleb hal ne
get rmey başaramamışlardır. Ülkedek kurumsal yapı değ ş kl ğ , ancak gen ş halk
k tleler n n bunu talep etmes yle mümkün olab l r. Kurumsal yapı değ ş kl kler yavaş
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gel şen değ ş mlerd r. Aşağıdan değ ş m yönünde talep gelmes hal nde b le bu
değ ş m n yavaş olacağını ve zaman alacağını bel rtmek gerek r.
4.3 Öner ler Uygulanmazsa Ne Olur?
Bu makaleye Türk ye'n n k ş başına GSYİH'sının lk 80 ülke sıralamasında 56
yıldır b r değ şme göstermed ğ n vurgulayarak başlamıştık. Eğer bu reformlar
yapılmazsa, 30 yıl sonra Türk ye'n n k ş başına GSYİH'sının nerede olacağını
tartışarak b t rel m.
Ger den gel p Türk ye'y yakalayan ülkeler olab leceğ g b , 2016 t barıyla lk 80
ç nde olup da ler de bu gruptan düşecek ülkeler de olab l r. Her k s n n de sayı
t barıyla fazla olmayacağı ve b rb rler n dengeleyecekler varsayımıyla lk 80
ülkey d kkate almaya devam edeceğ z. İlk 80 ülken n 1960-2016 arası ortalama
yıllıkbüyüme oranlarını hesaplayıp, bu ülkeler naynı hızda büyümeye devam
edeceğ n varsayarak, ler k yıllarda Türk ye'n n sıralamadak yer n n nasıl
değ şeceğ ne bakacağız. Örneğ n 1960 le 2016 arasında Türk ye GSYİH'sının ve k ş
başına GSYİH'sının yıllık ortalama büyüme oranları aşağıdak g b d r.

TABLO 2

Benzer şek lde d ğer 80 ülke ç n de ortalama büyüme oranlarını hesaplayıp, bu
oranların gelecekte de aynı kalacağını varsayarsak, Türk ye k ş başına GSYİH'sının
lk 80 ülke arasındak sırasının nasıl gel şeceğ ne l şk n b r tahm n gel şt reb l r z.K ş
başına GSYİH açısından
▪ 1960-1980 arasında lk 80 ülke ç nde 50-55. sırada olan Türk ye,
▪ 1980-2000 arasında 55-60. sıra c varına düşmüş,
▪ 2000-2010 arasında yen den 50-55. sıra c varına yükselm ş,
▪2010'dan sonra se sıralalama ger şlemeye başlamıştır.
Yukarıda bel rt len büyümey hızlandırıcı tedb rler alınmadığı takd rde, Türk ye
k ş başına GSYİH'sının lk 80 ülke arasındak konumu, 2020'lerden t baren 67. sıraya,
2030'lu yıllarda kadar 69. sıraya doğru ger leyeceğ n , 2040'ların yıllardan t baren de
70-71. sıra c varında kalacağını söyleyeb l r z.Bu muhtemel gel şme Şek l 16'de
ver lm şt r.
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Dünya Bankası ver tabanı, World Development Ind cators'dan yazar tarafından oluşturulmuş sıralama.

Bu ger lemen n önüne geç lmes , büyüme teor s n n bulgularının c dd ye
alınması ve kısa döneml kt sad pol t kaların b r kenara bırakılıp, uzun döneml b r
v zyona sah p olmakla mümkün olab l r.
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YAYIN İLKELERİ
1. Yakın Doğu Ün vers tes Sosyal B l mler Derg s 'n n kısa adı YDÜ SOSBİLDER'd r.
2. Yakın Doğu Ün vers tes Sosyal B l mler Derg s , Yakın Doğu Ün vers tes Sosyal B l mler
Enst tüsünün resm yayın organı olup hakeml ve akadem kb r derg d r.
3. Sosyal b l mler n tüm alanlarına açık olan derg m z, Türkçe ve İng l zce d l nde yazılmış
b l msel çalışmalar yayımlamaktadır.
4. YDÜ SOSBİLDER'e yayımlanmak üzere gönder len yazılar özgün, daha önce
yayımlanmamış, aynı anda b rden fazla derg ye değerlend r lmek üzere gönder lmem ş
olmalıdır. Makalen n aynı anda b rden fazla derg ye gönder ld ğ tesp t ed ld ğ takd rde
yayın sürec durdurulur ve makalen n derg le l ş ğ kes l r.
5. Yakın Doğu Ün vers tes Sosyal B l mler Derg s , yayımlanmak üzere kabul ed len
makaleler n yayım haklarına sah pt r.
6. YDÜ SOSBİLDER'e gönder len makaleler arasında özell kle Et k Kurul kararı gerekt ren
kl n k ve deneysel nsan ve hayvanlar üzer ndek çalışmalar ç n et k kurul onayı alınmış
olmalı, bu onay makalede bel rt lmel ve belgelenmel d r.
7. Derg m zde yayımlanan yazılarda ler sürülen görüşler yazarlarına a tt r. Yasal, hukuksal,
ekonom k ve et k sorumlulukların muhatabı yazardır. Yazıların yayımlanması, derg n n ya
da ün vers ten n bu görüşler savunduğu anlamına gelmez.
8. Yakın Doğu Ün vers tes Sosyal B l mler Derg s , altı (6) ayda b r olmak üzere yılda k (2)
sayı yayımlanmaktadır.
9. Yakın Doğu Ün vers tes Sosyal B l mler Derg s makale kabul ve değerlend rme sürec n n
her aşamasında, hakemler n ve yazarların s mler n n saklı tutulduğu ç ft-kör hakeml k
s stem n kullanmaktadır. Makaleler değerlend r lmek üzere alanındak k hakeme
gönder l r. Hakem raporlarından b r olumlu, d ğer olumsuz olduğu takd rde, yazı, üçüncü
b r hakeme gönder leb l r veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını nceleyerek n ha kararı
vereb l r.
10. Yazarlar, eserler n derg n n bel rled ğ makale yazım kurallarına göre ve APA 6 (American
Psychological Association) standartlarına uygun olarak hazırlamalıdır.
11. Yazarlar YDÜ SOSBİLDER'e gönder lmek üzere makale dosyası ve yazar b lg dosyası
hazırlamalıdır. Makale dosyası yazar b lg s n çermez. Yazarb lg s , makalen n adıyla
b rl kte ayrı b r dosya olarak hazırlanır. Yazar b lg dosyası ayrıca yazarların ORCID
numaralarını da çermel d r.
12. Yakın Doğu Ün vers tes Sosyal B l mler Derg s 'ne yazı gönder leb lmes ç n
derg .neu.edu.tr adres nden Makale Tak p S stem 'ne üye olunması ve makaleler n buradan
gönder lmes gerekmekted r. Eklenen yazılarda s m veya yazarın k ml ğ le lg l b lg lere
yer ver lmemel d r. Yazarlara a t b lg ler, yayın aşamasında ed tör tarafından eklen r.
13. Derg m ze gönder len yazılarda Türk D l Kurumu Yazım Kılavuzu'na uyulmak
zorunluluğu vardır. Yayın Kurulu tarafından yazının bütünlüğünü etk lemeyecek
düzeltmeler yapılab l r.
14. Yayın lkeler ne uygun olmayan makaleler hakem değerlend rme sürec ne alınmayacaktır.
15. Yazıları yayımlanan yazarlara yayımlanan makalen n 2 adet derg bedels z olarak
gönder l r.
16. Yayını kabul ed len yazarlardan mzalı tel f dev r formu alınır.
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YAYIN ETİĞİ VE YAYIN GÖREVİNİ
KÖTÜYE KULLANMA BEYANI
Bu yayın et ğ rehber , COPE şeﬀaﬂık ve en y uygulama lkeler ve COPE davranış kuralları
le tamamen uyumludur.
Ed törler n sorumlulukları
Yayın kararları
Derg de hang makaleler n yayınlanacağına karar vermek ed törün sorumluluğundadır.
Yazarların el yazması met nler n değerlend ren ed tör, ırk, c ns yet, c nsel yönel m, d n nanç,
etn k köken, vatandaşlık ya da pol t k felsefeler nden bağımsız olarak değerlend recekt r.
Alınacak karar, makalen n doğruluğu, geçerl l ğ ve önem le derg n n kapsamının
uygunluğuna dayanacaktır. İft ra, tel f hakkı hlal ve nt hal le lg l mevcut yasal gerekl l kler
de d kkate alınmalıdır.
G zl l k
Ed tör veya herhang b r ed toryal görevl , lg l yazar, hakemler, potans yel hakemler, d ğer
ed tör danışmanları ve yayıncılardan başka k mseye b r sunum hakkında b lg b lg fşa
etmemel d r.
Açıklama ve Çıkar Çatışmaları
Sunulan b r makalede açıklanan yayınlanmamış malzemeler, yazarın açık yazılı zn
olmaksızın ed törün veya yardımcılarının kend araştırmalarında kullanılamaz.
Hakemler n sorumlulukları
Ed toryal Kararlarına Katkı
Hakem değerlend rmes sürec ed törün kararlarını vermede ed tör ve ed tör kuruluna yardımcı
olur. Ayrıca yazının hazırlanmasında yazara da h zmet edeb l r.
Çabukluk
Araştırmayı ncelemek ç n yeterl n tel kte olmayan veya b r makalede yazılan ya da derhal
gözden geç rmen n mkânsız olacağını b len seç lm ş herhang b r hakem, ed töre b ld rmel ve
nceleme sürec nden mazurunu stemel d r.
G zl l k
İnceleme ç n alınan tüm yazılar g zl belgeler olarak değerlend r lmel d r. Mahrem yete
uymalı ve ed tör tarafından z n ver lenler dışındak makale b lg ler n paylaşmamalıdırlar.
Nesnell k Standartları
Yorumlar nesnel olarak yapılmalıdır. Yazarın k ş sel eleşt r s uygun değ ld r. Hakemler
görüşler n destekley c argümanlarla fade etmel d r.
Kaynakların Kabulü
Hakemler, makalede atıfta bulunulan yayınlanmış çalışmanın referans bölümünde
göster lmed ğ durumları tesp t etmel d r. D ğer yayınlar, türet lm ş gözlem veya değ şkenler n
kaynağında olup olmadığını bel rtmel d r. Hakemler, ed töre, d kkate alınan yazılar le k ş sel
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b lg ler olan d ğer basılı makaleler arasında öneml b r benzerl k veya örtüşme olduğunu
b ld receklerd r.
Açıklama ve Çıkar Çatışması
Hakem değerlend rmes yoluyla elde ed len b lg veya ﬁk rler g zl tutulmalı ve herhang b r
avantaj ç n kullanılmamalıdır. Gönder len b r makalede açıklanan yayınlanmamış
materyaller, ed törün veya yardımcılarının kend araştırmalarında kullanılamaz. Hakemler,
rekabete dayalı, şb rl ğ ne dayalı veya d ğer l şk lerle veya gazetelere bağlı yazar, ş rket veya
kurumlarla l şk l çıkar çatışmaları olan makaleler d kkate almamalıdır.
Yazarların görevler
Raporlama Standartları
Yazarlar, yapılan ş n doğru b r açıklaması ve önem hakkında nesnel b r tartışma sunmalıdır.
Temel ver ler kâğıtta doğru şek lde göster lmel d r. B r makale, başkalarının ş çoğaltmasına
z n vermek ç n yeterl ayrıntı ve referanslar çermel d r. H lel veya b lerek yanlış beyanlar
et k olmayan davranışlar yaratır ve kabul ed lemez. İnceleme ve profesyonel ed toryal
makaleler de doğru ve nesnel olmalı ve ed törler n görüşler açıkça bel rt lmel d r.
Ver Er ş m ve Saklama
Yazarların, ed tör ncelemes ç n b r makale le bağlantılı olarak ham ver ler sunmaları
steneb l r ve eğer uygunsa, bu ver lere halka açık er ş m sağlamaya ve her durumda, bu
ver ler n yayınlandıktan sonra makul b r süre depolanması ç n hazırlanmalıdır.
Özgünlük, İnt hal ve Kaynakların Kabulü
Yazarlar, çalışmalarının or j nal olmasını sağlamalıdır ve yazarlar başkalarının çalışmalarını
ve/veya sözler n kullanmışlarsa, uygun şek lde atıf yapılmalıdır. B ld r len çalışmanın
n tel ğ n bel rlemede etk l olan yayınlar da bel rt lmel d r. İnt hal, her türlü et k olmayan
yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul ed lemez.
Çoklu, Yedekl veya Eşzamanlı Yayın
B r yazar, genell kle aynı araştırmayı b rden fazla derg veya b r nc l yayın olarak tanımlayan
makaleler yayınlamamalıdır. Aynı makalen n aynı anda b rden fazla derg ye sunulması, et k
olmayan yayın davranışını beraber nde get r r. Genel olarak, b r yazar, başka b r derg de daha
önce yayınlanmış b r el yazması met nler n sunmamalıdır.
Başka herhang b r tel f hakkı bulunmayan materyal başka b r yerde yayınlanamaz. Ayrıca,
derg tarafından ncelenen yazılar tel f hakkıyla korunan yayınlara yen den gönder lmemel d r.
Bununla b rl kte, b r el yazması met n göndererek, yazar(lar) yayınlanan materyal n haklarını
korur. Tel f hakkı yazarlarla (CC-BY) kalır, böylece met nler n n n ha olarak yen den
yayınlanmasına karar vereb l rler. B r nc l referans k nc l yayında bel rt lmel d r.
[http://creat vecommons.org/l censes/by/3.0/], d ğerler n n çalışmayı kopyalamasına,
dağıtmasına ve letmes ne z n verd ğ g b , ş n uyarlanması ve t car kullanımının
sağlanmasıdır.
Kağıtın Yazarlığı
Yazarlık, b ld r len çalışmanın düşünce, tasarım, cra veya yorumuna öneml katkılarda
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bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Tüm katkıda bulunanlar ortak yazar olarak l stelenmel d r. Yazar,
katkıda bulunan tüm yazarların ve davets z m saﬁrler n yazar l stes ne dah l ed lmes n sağlar.
Araştırma projes n n bel rl yönler nde başkalarının bulunduğu yerlerde, onlar kabul ed lmel
veya katkıda bulunanlar olarak l stelenmel d r. Tüm ortak yazarlar makalen n son hal n
görmüş ve onaylamışlardır ve yayın ç n sunmayı kabul etm şlerd r.
Açıklama ve Çıkar Çatışması
Tüm yazarlar, makaleler n n sonuçlarını veya yorumunu etk leyecek şek lde yorumlanab lecek
ﬁnansal veya d ğer ﬁnansal çıkar çatışmalarını açıklayan b r açıklama çermel d r. Proje ç n
tüm mal destek kaynakları açıklanmalıdır. Potans yel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken
aşamada açıklanmalıdır. Okuyucular, araştırmayı k m n ﬁnanse ett ğ ve fon verenler n
araştırmadak rolü hakkında b lg lend r lmel d r.
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PUBLICATION ETHICS AND
PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT
This guideline for publication ethics is fully consistent with the COPE Principles of
Transparency and Best Practice Guidelines and the COPE Code of Conduct.
Editors' responsibilities
Publication decisions
It is the editor's responsibility to decide which of the articles will be published in the journal.
The editor, who evaluates the authors' manuscripts, will evaluate them irrespective of their race,
gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship or political philosophies.
The decision to be made will be based on the authenticity, validity and importance of the paper
and the appropriateness of the scope of the journal. Existing legal requirements concerning
slander, copyright infringement and plagiarism should also be considered.
Conﬁdentiality
The editor or any editorial staﬀ should not disclose information about a submission to anyone
other than the relevant author, reviewers, potential reviewers, other editorial consultants and
publisher. The editors will ensure that the materials reviewed are kept conﬁdential.
Disclosure and conﬂicts of interest
Unpublished materials described in a submitted article cannot be used in the editor's or their
assistants' own investigations without the express written permission of the author.
Reviewers' responsibilities
Contribution to editorial decisions
The peer-review process assists the editor and editorial board in making editorial decisions. It
can also serve the author in the preparation of the manuscript.
Promptness
Any selected referee who feels unqualiﬁed to review the research reported in a manuscript or
knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and excuse from the
review process.
Conﬁdentiality
All manuscripts received for review should be considered as conﬁdential documents. They
must comply with conﬁdentiality and do not share article information other than those
permitted by the editor.
Standards of objectivity
Reviews should be made objectively. The author's personal critique is not appropriate. Referees
must express their views with supporting arguments.
Acknowledgement of sources
Reviewers should identify situations where the relevant published work referred to in the article
is not shown in the reference section. Other publications should indicate whether the derived
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observation or variables are together with their source. Reviewers will report to the editor an
important similarity or overlap between the manuscripts considered and other published papers
with which they have personal information.
Disclosure and conﬂict of interest
Information or ideas obtained through peer review should be kept conﬁdential and should not
be used for any advantage. Unpublished materials described in a submitted article cannot be
used in the editor's or their assistants' own investigations. Reviewers should not consider
manuscripts that have conﬂicts of interest linked to competitive, collaborative, or other
relationships or to any of the authors, companies, or institutions aﬃliated to newspapers.
Authors' duties
Reporting standards
Authors should present an accurate account of the work done and an objective discussion of its
signiﬁcance. The basic data should be shown correctly on the paper. An article should contain
enough detail and references to allow others to replicate the job. Fraudulent or knowingly
misrepresentations create unethical behaviour and are unacceptable. Review and professional
editorial articles should also be accurate and objective and editors' opinion should be clearly
stated.
Data access and retention
Authors may be asked to provide raw data in connection with an article for editor review, and, if
appropriate, should be prepared to provide public access to such data and in any case, should be
prepared for storage of such data for a reasonable period of time after publication.
Originality, plagiarism and acknowledgement of sources
Authors should ensure that their work is original, and if authors have used others' work and/or
words, it should be appropriately cited. Publications that are eﬀective in determining the nature
of the reported work should also be indicated. Plagiarism constitutes unethical publishing
behaviour in all forms and is unacceptable.
Multiple, redundant or concurrent publication
An author should not publish articles that generally describe the same research in more than one
journal or primary publication. Submission of the same article to more than one journal at the
same time brings with it unethical publishing behavior. In general, an author should not present
a previously published manuscript for consideration in another journal.
No other copyrighted material may be published elsewhere. In addition, manuscripts reviewed
by the journal should not be re-sent to copyright-protected publications. However, by
submitting a manuscript, the author(s) retains the rights of the published material. The
copyright remains with the authors (CC-BY), thus they can decide about eventual republication
of their text. The primary reference must be cited in the secondary publication.
[http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/], which allows others to copy, distribute and
transmit the work as well as to adapt the work and to make commercial use of it.
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Authorship of the paper
Authorship should be limited to those who make signiﬁcant contributions to the thought,
design, execution or interpretation of the reported work. All contributors should be listed as coauthors. The author ensures that all contributing authors and intruders are included in the list of
authors.
Where there are others involved in certain aspects of the research project, they should be
accepted or listed as contributors. All co-authors have seen and approved the ﬁnal version of the
paper and have agreed to its submission for publication.
Disclosure and conﬂicts of interest
All authors should include a statement explaining ﬁnancial or other ﬁnancial interest conﬂicts
that may be interpreted to aﬀect the results or interpretation of their articles. All ﬁnancial
support sources for the project should be explained. Potential conﬂicts of interest should be
explained at the earliest possible stage. Readers should be informed about who funded the
research and about the role of the fund-givers in the research.
Fundamental errors in published works
When an author discovers a major mistake or mistake in his published work, it is obliged to
inform the editor or publisher immediately and to work with the editor to withdraw or correct
the paper. If the editor or publisher learns of a published work from a third party that contains a
signiﬁcant error, the author must immediately withdraw the manuscript or correct it or prove
the authenticity of the original document to the editor.
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YAZIM KURALLARI
1.

YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, hakemli bir dergidir ve Nisan ve Ekim aylarında olmak
üzere yılda iki kez yayımlanır.

2.

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir.

3.

Dergide yayımlanan tüm yazıların yayın hakları Yakın Doğu Üniversitesine
devredilmiş olur. Dergide yayımlanan her türlü yazıdan yapılacak alıntılarda kaynak
gösterilmesi zorunludur.

4.

YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi'ne gönderilen yazılar özgün olmalı, başka bir yerde
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.
Gönderilen yazının bir başka biçimi yayımlanmak üzere incelenmek için bir başka
yayımcıya gönderilmiş, ya da yayımlanmış, ya da yayımlanacak ise yazar bunu
yazısını dergiye gönderdiğinde açıkça belirtmelidir.

5.

Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar, yayın kurulu tarafından ilk
değerlendirmesi yapıldıktan sonra iki-kör hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek
rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan makalesinde düzeltme
istenmesine ya da basılmamasına yayın kurulu karar verir. Yayım kararı yazara (birden
çok yazar varsa, adı ilk belirtilmiş olana) en kısa zamanda bildirilir. Yayımlanmayan
makaleler yazarlara geri gönderilmez.

6.

Hakem değerlendirmesinin tarafsızlığını sağlamak için hakemlere gönderilen yazıda
yazarın kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi olmamalıdır. Yazarlar makalelerinin
başlığını, ad, soyadı, unvan, bağlı bulundukları kurum adı, posta adresi, telefon ve eposta adreslerini ayrı bir kâğıda yazarak bir kapak sayfası hazırlayıp makaleleri ile
birlikte göndermelidir. Hakemlere gönderilecek metinde makalenin başlığı, makale
metni, Türkçe ve İngilizce özetler bulunmalı, kimlik bilgileri yer almamalıdır.

7.

Dergide yayımlanması istenilen metinler MS Word dokümanı olarak elektronik
ortamda e-mail eki olarak ya da CD olarak aşağıdaki adreste doğrudan Editör'e
gönderilmelidir. Yazarlar isterlerse buna ek olarak metnin yazılı kopyasını da
gönderebilirler. Yazılı metinler A4 kağıdın bir tarafına 2 aralıkla yazılmalı ve bütün
sayfalara birbirini izleyen numaralar verilmelidir.

8.

Ana dili İngilizce olmayan yazarlar, İngilizce yazdıkları metinleri göndermeden önce
ana dili İngilizce olan bir uzmana okutup gerekli düzeltmeleri yaptırmalıdır.

9.

Yazıları yayımlanan yazarlara yayımlanan makalenin bir adet dergi bedelsiz olarak
gönderilir.

10. YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi'ne gönderilen makalelerin yazım ve biçim koşulları

bakımından son denetimlerinin yazar tarafından yapıldığı, yazarın makalenin
disketteki ya da CD'deki biçimiyle basılmasına onay verdiği kabul edilir.
11. Makale dergi editörlüğüne teslim edildikten sonra baskı düzeltmeleri için yazara geri

gönderilmez. YDÜ, Sosyal Bilimler Dergisi yazım ve biçim kurallarına uygun
olmayan makaleler hakeme gönderilmez ve basılmaz.
12. Gönderilen metnin tamamı daktilo harﬂeri ile tek aralıklı, A4 kâğıdın alt ve üstünde
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5cm, yanlarda 4 cm boşluk kalacak şekilde yazılmış olmalıdır.
13. Makalelerin 5.000-10.000 kelime uzunlukta olması gerekmektedir. 10000 kelimeden

fazla olan metinler ancak özel koşullarda kabul edilir.
14. Makale, italik harﬂerle ve içerden yazılmış yaklaşık 120-180 kelimeden oluşan, temel

savını ve varılan sonucu betimleyen bir öz ile başlamalıdır. Öz'e makale içeriğini
karakterize eden en fazla 5 anahtar sözcük veya deyim eşlik etmelidir.
15. Metin 12 punto büyüklükte Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Makale başlığı

14 punto, Times New Roman yazı tipi, bold ve ana metinden ayrı olmalıdır. Alt
başlıklar 12 punto, Times New Roman, bold ve metinden ayrı olmalıdır. İkincil alt
başlıkların altındaki alt başlıklar 12 punto, Times New Roman, bold ve italik olmalı ve
paragrafın ilk cümlesinin başında yer almalı ve bir nokta ile sonlanmalıdır.
16. Bütün çizelge, graﬁk ve diyagramlara şekil denilmeli ve birbirini izleyen numaralar

verilmelidir. Tablolar olanaklar elverdiği ölçüde az sayıda olmalı ve sadece çok gerekli
bilgiler içermelidir. Her şekil ve tabloya Arap rakamları ile bir numara verilmeli ve
numaradan sonra başlığı yazılmalıdır ve metin içinde atıf yapılmalıdır.
17. Kaynaklara gönderiler dipnot biçiminde olmamalı, ilgili kaynak(lar) metinde ayraç

içine alınarak (yazar soyadı, yayım yılı: -gerekiyorsa- sayfa numarası/ ya da ilgili
sayfalar/bölüm) biçiminde gösterilmelidir.
18. Metin içindeki gönderiler ve metne ilişkin ek açıklamalar dipnotlarda gösterilebilir.
19. Metinde gönderi yapılan kaynakların tümü, makalenin en sonuna yerleştirilecek bir

kaynakçada yer almalı, gönderi yapılmayan kaynaklar bu listeye konulmamalıdır.
Dergi, kitap, derleme, sempozyum adları açık olarak ve italik (ya da koyu renkte)
yazılmalıdır.
20. Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içi

gönderme ve atıﬂar tam metnin diline uygun verilmelidir. Türkçe tam metin için
Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak
gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır (https://apastyle.apa.org).
21. Yazarlar yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazıları ile birlikte taahhütname ile

telif devir formlarını da indirdikten sonra imzalayarak tarayıcı vasıtası ile taratıp
yazıları ile birlikte göndermelidirler.
22. Yazarlar makalelerinde ORCİD tanımlayıcılarını eklemelidirler. ORCİD tanımlayıcısı

olmayan yazarlar ilgili linkten kayıtlarını yapabilirler.
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ARTICLE SUBMISSION GUIDELINES
1.

NEU Journal of Social Sciences is a peer-reviewed journal and is published twice a
year in April and October.

2.

The publication language of the journal is Turkish and English.

3.

Copyrights of all articles published in the journal are transferred to Near East
University. References must be given in the excerpts from all kinds of articles
published in the journal.

4.

Manuscripts submitted to NEU Journal of Social Sciences must be original, not
published elsewhere or sent to another place for publication. If another version of the
submitted manuscript was sent to another publisher for review or published, or if it is to
be published, the author must make it clear when he/she sends his/her article to the
journal.

5.

The manuscripts sent to the journal for publication are sent to the two-blind referees
after their initial evaluation by the editorial board. The editorial board decides whether
the manuscript should be published in accordance with the report coming from the
referees, whether the author is required to correct the article or not. The publication
decision shall be notiﬁed to the author (if there is more than one author, the ﬁrst of
which is mentioned) as soon as possible. Unpublished articles are not returned to the
authors.

6.

In order to ensure the impartiality of the referee's assessment, there should be no
information on the author's identity in the article submitted to the referees. Authors
should write the title of their articles, ﬁrst name, last name, title, institution name,
mailing address, telephone and e-mail addresses on a separate sheet of paper, prepare a
cover page and send them with their articles. Turkish and English abstracts should be
included in the text to be sent to the referees. The text to be sent to the referees should
include the title of the article, the text of the article, abstracts in Turkish and English,
and no identifying information.

7.

The manuscripts should be sent to the Editor directly as an MS Word document as an email attachment or as a CD. Authors can also send a written copy of the text if they
wish. Written texts should be written on one side of A4 paper with two intervals and all
pages should be given consecutive numbers.

8.

Authors whose native language is not English should have a native English reviewer
for editing and make the necessary corrections before submitting texts in English.

9.

The authors whose articles are published are sent one free of charge from the published
journal.

10. It is accepted that the ﬁnal audits of the articles submitted to the NEU Journal of Social

Sciences are done by the author and that the author consents to print the article in its
format on a ﬂoppy disk or a CD.
11. Once the manuscript is submitted to the journal editor, it is not returned to the author

for print corrections. Articles that do not comply with the rules of NEU, Journal of
Social Sciences are not sent to the referee and not printed.
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12. All text sent should be written with typewriter letters with a single-spaced space of 5cm

on the bottom and top of A4 paper and 4cm on the sides.
13. Articles should be 5,000-10,000 words long. Texts with more than 10000 words are

only accepted under special circumstances.
14. The article should begin with an abstract consisting of 120-180 words written in italic

letters and describing the basic argument and the conclusion reached. The abstract
should be accompanied by a maximum of 5 keywords or phrases that characterize the
content of the article.
15. The text should be written in 12-point Times New Roman font. The title of the article

should be 14 points, Times New Roman font, bold and separate from the main text.
Subheadings should be 12-point, Times New Roman, bold and separate from text.
Subheadings under secondary subheadings should be 12-point, Times New Roman,
bold, and Italic and should be at the beginning of the ﬁrst sentence of the paragraph and
end with a point.
16. All charts, graphs and diagrams should be called ﬁgures and given successive numbers.

Tables should be small to the extent possible and should contain only very necessary
information. Each ﬁgure and table should be given a number with Arabic numerals and
its title should be written after the number and should be cited in the text.
17. References should not be in footnote format, but the relevant source(s) should be

enclosed in parentheses in the text (author's last name, publication year: -if necessary page number/ or related pages/section).
18. Submissions within the text and annotations of the text can be shown in the footnotes.
19. All references submitted in the text should be included in a bibliography to be placed at

the end of the article, and non-submitted references should not be placed on this list.
The names of journals, books, reviews and symposia should be written in italics (or
bold).
20. The bibliography should be prepared in accordance with APA 6 reference guidelines.

In-text references and citations should be given in accordance with the language of the
full text. For full-text of Turkish, procedures and principles of Turkish references, for
full text in English, procedures and principles of English references should be
considered (https://apastyle.apa.org).
21. Authors along with the manuscripts sent to the journal for publication should download

the commitment and copyright transfer forms and after they sign they should scan with
the scanner and sent them together.
22. Authors should include ORCID identiﬁers in their articles. Authors who do not have an

ORCID identiﬁer can register from the relevant link (https://orcid.org/).

