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Etnik çat??ma kavram? ve nedenleri
Dünya ülkelerinin birço?unda hâkim otorite ile bir ?ekilde çat??ma içinde olan etnik gruplar?n varl??? sosyal bilimciler taraf?ndan
yo?un bir ?ekilde ara?t?rma konusu haline gelmi?tir. Ara?t?rmalar?n merkezi konusu, etnik grup kavram?n?n tan?mlanmas?, etnik
yap?dan kaynaklanan çat??malar?n sebeplerinin tespit edilmesi ve etnik çat??malar?n önceden tahmin edilmesi üzerinde
yo?unla?maktad?r.
Toplumlar?n demografik yap?lar?n?n tek ba??na çat??ma sebebi olamayaca?? bilinmekle birlikte; toplumlardaki yap?sal
farkl?l?klar, etnik ayr?l?klar, ideolojik farkl?l?klar ve di?er çevresel faktörlerin toplumlar?n birbirleriyle olan ili?kilerini olumsuz
etkilemesi halinde silahl? çat??maya ve hatta iç sava?a kadar t?rmanan olaylar?n meydana gelmesine katk?da bulundu?u
bilinmektedir.
Dünya son 30 y?lda milyonlarca insan?n hayat?n? kaybetti?i etnik çat??malara sahne olmu? ve temel olarak sosyolojinin konusu
olan etnik gruplar son zamanlarda güvenlik analizcilerinin de ilgi sahas?na girmi?tir. Ayr?ca, gittikçe küreselle?en ve ileti?im
araçlar?yla küçülen dünya, bu tür olaylar?n dünya kamuoyunun dikkatinin bu olaylara çekilmesi sonucunu getirmi?tir.
Demografik yap?dan kaynaklanan çat??malar, di?er bir deyi?le, etnik çat??malar?n önceden tahmin edilmesi; çat??ma bölgelerine
yönelik siyasi ve ekonomik politikalar?n belirlenerek gerekli tedbirlerin önceden al?nmas?n?, dolay?s?yla yüksek maliyetli
seçeneklerin önceden elimine edilebilmesini veya bu seçeneklerin uygulanmas?ndan vaz geçilmesini mümkün k?lacakt?r.
Etnik grup kavram?n?n tan?m?
Etnik grup, beraberlik ve birliktelik arzusunda olan, bilinçli olarak bir araya gelmi?, ortak kökene, menfaatlere, deneyimlere ve
geçmi?e sahip olan insanlar toplulu?u ?eklinde tan?mlanabilir. Ba?ka bir tan?ma göre; etnik grup, akrabal?k ba??na ilâveten ?rk,
din, dil, co?rafi bölge veya kültür gibi ortak de?erlerden kaynaklanan sosyal biçimlemelerdir.
Son y?llarda etnik gruplar?n kendi gelece?ini tayin hakk? (self-determinasyon) kaynakl? birçok ba?vurusunun BM gündemine
gelmesi üzerine, BM?e ba?l? bir ?Kendi Gelece?ine Karar Verme Yüksek Komiserli?i? kurulmas? gündeme gelmi?, ancak hayata
geçirilmemi?tir. Bu çal??ma esnas?nda etnik grup olma iddialar?n?n incelenmesi için baz? faktörlerin varl??? ?art?n?n aranmas?
planlanm??t?r. A?a??da s?ralanan bu ?artlar etnik grup kavram?na da ???k tutmaktad?r.
(1) devlet olarak veya bir bölgede beraber ya?am?? olma
(2) ?rk, dil, din, kültür
(3) özel kurumlar?n varl???
(4) ayr? bir kimlik olma iste?inin ilan?
Etnik yap? modelleri
Etnik olarak çe?itlilik arz eden toplumlarda gruplar?n birbirleriyle olan ili?kileri itibar?yla a?a??daki modellerden birinin mevcut
olabilece?i öngörülmektedir.
(1) Dikey hiyerar?i modeli: politik, sosyal, kültürel ve ekonomik olmak üzere tüm alanlarda etnik gruplar aras?nda bir hiyerar?i
olmas? durumu
(2) Paralel bölünme modeli: her etnik grubun kendi içerisinde politik, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak katmanlara bölünmü?
olma halidir, her katman di?er etnik gruptaki ayn? katmanla etkile?im halindedir.
(3) A? modeli: her etnik grubun, geni? politik, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara, fonksiyonlara ve mesleklere, her sosyal
katman?n ise homojen olmayan de?i?ik etnik gruplara sahip olmas?d?r.
Bu modellerin sonucunda ortaya ç?kan genel yap?n?n a?a??dakilerden biri olabilece?i ortaya konmu?tur.
(1) Bir etnik grubun hâkim ço?unlu?u olu?turmas?
(2) Bir etnik grubun hâkim az?nl??? olu?turmas?
(3) Hâkim ço?unlukla di?er etnik gruplarla dengeli ili?kiler
(4) Bölgesel ve fonksiyonel gruplar?n gücü e?it payla?mas?
(5) Bask? alt?nda ancak ekonomik olarak güçlü bir az?nl???n olmas?
(6) Dengeli birçok etnik grubun olmas?
(7) De?i?ik büyüklükte ve politik yap? içerisindeki gruplar?n nispeten s?k? bir politik sistemde bir araya gelmesi
Etnik Ayr?mc?l???n Temel Belirtileri
(1) Politik K?s?tlamalar?n Varl???
Etnik grubun içinde ya?ad??? devletin veya toplumun yönetim kademelerinde görev almas?na yönelik resmi veya gayri resmi
k?s?tlamalar?n olmas?, etnik grupla ilgili sorunlara devletin bar??ç? çözüme dair bir politikas? veya iradesi yoksa bir etnik grup
hakk?nda ayr?mc?l?k politikas?n?n oldu?undan söz edilebilir. Etnik grubun genel nüfusa oran? kadar yönetim kademlerinde ve
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güvenlik te?kilâtlar?nda temsil edilmemesi ve bu konuda önleyici tedbirlerin al?nmas? etnik ayr?mc?l???n varl???n? gösterir.
(2) Politik gücün kontrolünün belirli bir etnik gruba veya otoriteye ait olmas?
Politik güç, yasama gücünü ve politik düzeni sa?lamak için bireylere ve topluma do?rudan müdahale imkân? sa?lar. Politik güç, zor
kullanma hakk?n?, oyunun kurallar?n? koyma ve istendi?inde de?i?tirme yetkisini ihtiva eder. Bu yolla ekonomiyi ve sosyal yap?y?
etkileme imkân?n? elinde bulundurur. Özellikle ekonomi, politik gücün kesin bir hegemonyas? alt?ndad?r ve ekonominin aktörleri,
yat?r?mc?lar, i? adamlar? ve tüccarlar, kendi varl?klar?n? sürdürebilmek için politik güçle tam bir uyum içinde olmaya özen
gösterirler. Bir etnik grubun bu gücün payla??m?nda kendi pay?na dü?eni alamamas? ve bu durumun hâkim otorite taraf?ndan
yarat?lmas? bu etnik grup üzerinde ayr?mc?l?k politikas?n?n uyguland???n?n göstergesidir.
(3) Ekonomik K?s?tlamalar?n Varl???
Etnik grubun toplumun tamam?n?n gelir da??l?m?n?n incelenmesinde etnik grup üyelerinin dü?ük gelir katman?nda yer almas?, bu
grup üyelerine yat?r?m imkânlar?, mülk edinme, ticaret hayat?, i? bulma ve bu insanlar?n istihdam? gibi konularda resmi veya gayri
resmi k?s?tlamalar varsa bu etnik grup hakk?nda ekonomik k?s?tlamalar oldu?undan söz edilebilir.
(4) Sosyal K?s?tlamalar?n Varl???
Etnik grup üyelerinin toplumun genel sosyal yap?s?na dâhil olmas?, sosyal statülerin ve ayr?cal?klar?n da??l?m?nda aç?k veya
örtülü engellerin varl??? halinde bu etnik grup hakk?nda sosyal k?s?tlamalar oldu?undan söz edilebilir.
(5) Etnik Gruba Yönelik ?iddet Politikalar?n?n Uygulanmas?
Etnik grubun, hâkim otorite taraf?ndan etnik temizlik uygulamas?na tabi tutulmas?, sürgünler, katliamlar, soyk?r?mlar, sürgün ve
zorunlu iskân uygulamalar?, liderlik potansiyeline sahip ki?ilerin öldürülmesi veya sürgüne gönderilmesi, toplama kamplar? vb.
uygulamalar etnik gruba yönelik bask? ve ?iddet politikas?n?n delilleridir.
Etnik grubun çat??may? göze almas?na katk?da bulunan nedenler
(1) Ola?an seyrin d???nda toplumun güç dengesinde meydana gelen anî ve önemli de?i?iklikler sonucunda etnik grubun
menfaatlerinin olumsuz yönde etkilenmesi,
(2) Hâkim otorite veya di?er etnik gruplar taraf?ndan tetiklenen, grup duyarl?l?klar?n? art?ran, aidiyet duygusunu peki?tiren, kurulu
düzene kar?? toplu direni? hakk?ndaki ortak duygular? besleyen etnik temizlik, katliamlar, soyk?r?mlar, sürgün ve zorunlu iskân
uygulamalar?, liderlik potansiyeline sahip ki?ilerin öldürülmesi veya sürgüne gönderilmesi, toplama kamplar?na gönderme gibi
olaylard?r.
(3) Etnik grubu ?ekillendiren, motive eden, hedef belirleyen ve bu sürece katk?da bulunmay? ki?isel sebeplerle uygun bulan ve
politik hareketlerin sorumlulu?unu üstlenen liderlerin veya kimlik tacirlerinin bulunmas?,
(4) Lider kadrosunu ve hareketin ihtiyaç duydu?u kaynaklar?n ve te?kilât?n varl???,
(5) Harekete mali yard?mda bulunacak, diplomatik olarak destekleyecek, örgütlenme deneyimini aktaracak, lider kadroyu himaye
edecek, askerî e?itim ve silâh yard?m? sa?layacak d?? destekçilerin olmas?d?r.
Etnik çat??ma riskini art?ran faktörler
(1) Bir grubun etnik bilincinin olmas? veya bunun zaman içerisinde geli?mesi, di?er gruplar?n da etnik bilincinin geli?mesine neden
olur. Di?er faktörlerle birlikte bu durum etnik çat??malara uygun ortam sa?lar. Örnek olarak; eski Yugoslav Cumhuriyetlerinde
ya?ayan S?rplar?n etnik bilincinin Federal Devlet yöneticilerinin k??k?rtmalar?yla geli?mesi ve buna kar??l?k olarak H?rvatlar?n ve
Bo?naklar?n bu duygular?n?n uyanmas? sonucunda sonucu parçalanmaya varan bir iç sava? ya?anm??t?r. Etnik aidiyet
duygular?n?n sömürgeci ülkeler taraf?ndan da uyar?lmas?, etnik bilincin çe?itli sebeplerle geli?tirilmesi de mümkündür. Örnek
olarak, ?ngiltere, Hindistan?daki etnik çat??malar? insanlar?n kendilerini Hintli, Sih veya Müslüman olarak kabul etmelerini
sa?layarak gruplar aras?ndaki çat??maya sebep olmu?tur. Benzer ?ekilde, Belçika, Almanya, Fransa ve Hollanda ülkeleri,
sömürgelerindeki küçük etnik gruplar? kendileri ile i?birli?i yapmalar? için etnik bilinç kazand?rmay? menfaatlerine uygun
görmü?ler, ancak sömürge yönetimi bitti?inde geride ülkelerin bölünmesine veya soyk?r?ma varan etnik çat??malar ba?lam??t?r.
Ruanda, Burundi, Sri Lanka, Lübnan, M?s?r, Do?u Hint Adalar?, Burma bu tür ülkelere örnek olarak gösterilebilir.
(2) Gruplar aras?ndaki tarihi nefret, çat??malar? körükler. Di?er gruplar?n tehdidi alt?ndaki gruplar, tarihte di?er gruplar?n
kendisine nas?l davrand???n? sorgular, önceki davran??lar dü?manca ise, verilecek kar??l???n dü?manca olmas? kuvvetle
muhtemeldir. Eski Yugoslavya örne?inde, etnik gruplar aras?ndaki anla?mazl?klar?n t?rmanma safhas?nda, H?rvatlar ?kinci Dünya
Sava??nda Nazilerle, S?rplara ili?kin soyk?r?m uygulamalar?nda i?birli?i yapan H?rvat milliyetçisi gizli bir örgütün ad?n? ta??yan
?Ustashe-ayaklanma? isimli örgütü kurmu?lar ve bu örgütün kurulmas? bu tarihi S?rp-H?rvat anla?mazl???n? tekrar gündeme
getirmi?tir.
(3) Kültürel farkl?l?klar etnik çat??malara sebep olur. Sosyo-kültürel de?erleri çat??an, idealleri farkl? olan ve birbirlerine anlay??
göstermeyen gruplar çat??maya meyillidir.
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(4) Modernle?me ve demokratikle?me ak?mlar? sonucunda bir etnik grupta ba?layan politik taleplerin di?er gruplar taraf?ndan
kendi varl?klar?na tehdit olarak alg?lanmas? durumun etnik çat??malara t?rmanmas?na neden olabilir. Ba?lang?çta bölgesel
özerklik, yerel otorite, reform, k?s?tl? toprak vb. taleplerle ba?layan talepler di?er gruplarla veya hâkim otorite ile çat??maya sebep
olabilir.
(5) Farkl? etnik gruplar?n ayn? ekonomik alanlarda rekabet etmesi ve bu rekabeti kar??layacak kaynaklar?n k?s?tl? olmas? etnik
çat??malara sebep olur.
(6) Etnik gruplar aras?ndaki nüfus art?? h?zlar?n?n farkl? olmas?, bir grubun di?er gruba nazaran daha h?zl? ço?almas?, di?er
grup(lar) taraf?ndan tehdit olarak alg?lanabilir ve etnik çat??ma haz?rl?klar?n? art?rabilir.
(7) Co?rafi faktörler etnik çat??malara sebep olabilir. Etnik gruplar?n kar???k olarak ya?ad??? bölgelerde, çat??ma riski etnik
gruplar?n homojen olarak ya?ad??? bölgelerden daha fazlad?r. Ayr?ca, co?rafi konum üstünlü?ü bir etnik grubun çat??may? göze
alma derecesini art?rabilir.
(8) Etnik gruplar?n ba?l? oldu?u ortak merkezi otoritenin zay?flamas? halinde etnik gruplar?n kendi güvenli?ini sa?lamaya yönelik
ald??? tedbirler (köy devriyeleri, korucular ve hafif silâh tedariki, vb.) di?er gruplar taraf?ndan sald?rgan bir tutum olarak
de?erlendirilebilir ve kar?? tedbirlerin al?nmas? ile etnik çat??ma ihtimali artar.
(9) Çok etnikli yap?ya sahip bir devlette politik gücün ve idari yetkilerin adil payla??lmamas? ve/veya bir etnik grubun yönetiminde
di?er etnik gruplar?n söz sahibi olmas? etnik çat??malara sebep olabilir. Örnek olarak, Eski Yugoslavya?y? olu?turulan etnik yap?ya
dayanan federe devletlerin yönetimlerine kar??l?kl? olarak di?er gruplar?n üyeleri getirilmi? ve yönetimdeki hatalar bu ki?ilere ve
dolay?s?yla yöneticilerin ait oldu?u etnik gruplara kar?? ho?nutsuzluk duyulmas?na sebep olmu?tur.
(10) Çok etnikli bir toplumda mevcut demokratik yap? içerisinde ba?layan liderlik çeki?meleri, etnik gruplar?n kendi kökenindeki
liderlerin etraf?nda grupla?mas? ve artan çeki?melerin çat??maya dönmesi sonucunu do?urabilir. Benzer ?ekilde, hâkim bir etnik
gruba dâhil radikal ve otokrat liderlerin ülkelerindeki di?er etnik gruplar?n elimine edilmesini k??k?rtmas? etnik çat??malar?n
t?rmanmas?n? h?zland?rabilir. Örnek olarak, Ruanda?daki etnik çat??malar?n k?v?lc?m? Ruanda?n?n diktatörü taraf?ndan silahl?
bir etnik grup kurulmas?yla ç?km??, Yugoslavya?da Miloseviç?in ?rkç? söylemleri çat??malar? alevlendirmi?tir.
Genel olarak etnik çat??malar?n safhalar?
Bir toplumda mevcut etnik gruplar aras?nda muhtemel çat??malar?n a?a??daki safhalardan geçmesi beklenmelidir.
(a) Çat??man?n ?ekillenmesi safhas?: taraflar aras?nda anla?mazl?klar?n ortaya ç?kt??? safhad?r. Bir etnik grubun içinde ya?ad???
ülkenin politik, ekonomik ve sosyal sistemine dâhil olma konusunda aç?k veya örtülü, resmi veya gayri resmi k?s?tlamalar mevcutsa
çat??man?n ?ekillenmesi ba?lam??t?r. Bu safhada, etnik grup(lar) içinde huzursuzluklar, örgütlenme çal??malar? ve hatta
silahlanma faaliyetleri kendini gösterir.
(b) T?rmanma safhas?: taraflar aras?nda sözlü ve silahl? çat??malar?n ve ?iddet/kar?? ?iddet uygulamalar?n?n görülmesi
safhas?d?r. Söz konusu olan etnik grupla ilgili güç dengelerinde veya gücün kontrolünün aidiyeti konusunda ve grubun yap?sal
özelliklerinde anî, köklü ve dayatma de?i?imler meydana geliyorsa; bununla ilintili olarak toplumu provoke edici ate?leyici olaylar
oluyorsa, toplumun memnuniyetsizli?ini yönlendirecek bir lider kadro veya ?ahsi menfaat güden kimlik tacirleri mevcut ise; bunlar
gerekli kaynaklar ile te?kilâtlar ve d?? mihraklar taraf?ndan yeteri kadar destekleniyorsa etnik çat??man?n ?ekillenmesi
tamamlanm?? ve t?rmanma safhas?na geçilmi?tir. Bu safhada taraflar aras?nda küçük çapl? silahl? çat??malar ve sivil itaatsizlik
olaylar? meydana gelir.
(c) Çat??man?n iç sava?a dönmesi safhas?: diplomasi, politika ve arabuluculuk gibi sivil kurumlar?n devre d??? kalarak askerî
alandaki çat??malar?n iç sava?a dönü?tü?ü safhad?r. Hâkim otoritenin veya bask?n etnik grubun mevcut etnik çat??ma olas?l???na
kar?? ?iddete dayal? bir hareket tarz?n? seçmesi halinde mevcut çat??malar, iç sava? ölçe?inde çat??malara dönü?ür. Bu safhada,
gerilla harbi, toplumsal olaylar ve ihtilal/darbe gibi faaliyetler ön plandad?r.
(d) Yava?lama ve durma safhas?: taraflar aras?ndaki ilk görü?melerin yap?ld???, ancak ate? ihlâllerinin s?kça görüldü?ü a?amad?r.
(e) Toplumsal dönü?üm a?amas?: gücün ve otoritenin seçim, ihtilal veya darbe ile el veya ?ekil de?i?tirmesi safhas?d?r.
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