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DPK Hakkında 
Dış Politikada Kadınlar (Türkiye) İnisiyatifi, 2014 yılında, Zeynep Alemdar, 
Rana Birden ve Christina Bache tarafından uluslararası siyaset, dış politika ve 
güvenlik konularında kadınların sesini yükseltme amacıyla kurulmuştur. 
Kadınların dış politika karar alma mekanizmalarının her düzeyine katılımını 
sağlamak, hiyerarşik olmayan yaklaşımları teşvik ederek, her tür çatışma 
çözümü için her kesimden kadının deneyimlerini paylaşmalarını sağlamayı ve 
uzun vadeli politika önerileri geliştirmeyi amaçlar. DPK, dış politikanın her 
alanında kadınları liderlik rolü üstlenmeleri için güçlendirerek, adil ve 
sürdürülebilir kalkınmaya engel teşkil eden küresel sorunları gidermek amacıyla 
kamuoyunda sorumluluk bilinci uyandırarak, dış politikanın her alanına 
kadınların perspektifini dâhil etmeyi hedefler. 

Neden? 
§ Kadınların liderliğine yönelik bireysel, ulusal ve küresel olmak üzere her 

düzeyde engelleri aşmak için çözümler geliştirmek ve karşılaşılan problemleri 
anlayabilmek için deneyimleri paylaşmak, 

§ Kolektif uzmanlaşmayı mobilize etmek, ortaklıklar geliştirmek, işbirliğini 
teşvik etmek ve süreçleri kolaylaştırmak, 

§ Genç kadınları dış politika mekanizmalarının aktif katılımcıları olmak için 
güçlendirmek 

Neler yapıyoruz? 
§ Uluslararası siyasetin ve dış politikanın daha geniş çevrelerce tartışılması için 

imkân sağlamak, 

§ Dış politikada kadınların varlığını arttırmak için öneriler ve kavramlar 
geliştirmek, 

§ Dış politika topluluğuna kadınların dâhil olmasını sağlamak için ağlar 
oluşturmak, 

§ İç ve dış meselelerin birbirine bağımlılığını vurgulayarak, dış politika konularını 
tartışabilecekleri ve çözüm üretebilecekleri bir platform oluşturmak, 

§ Kadınların dış politikanın her alanında karar alıcılar olmalarını sağlamak, 

§ Kadınların küresel vatandaşlık ve politika geliştirme kavramlarını daha iyi 
kavrayabilmeleri için kurslar ve seminerler vasıtasıyla eğitim olanakları 
sağlamak 

§ Genç kadınların liderlik rolü oynama aktivitelerine dâhil olmalarını sağlamak için 
fırsatlar geliştirmek. 
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Zeynep Alemdar & Burcu Özdemir Sarıgil 

 

 

 
Dış Politikada Kadınlar, kadın-barış-güvenlik gündemi hakkında farkındalık artırmaya, farklı coğrafyalardaki 
kadınların seslerini duyurmaya, onlardan haber vermeye ve kadınların uluslararası politikadaki rolünün altını 
çizmeye devam ediyor. Bu sene Dış Politikada Kadınlar Almanakı daha da özel. Bu yıl Almanakın içeriğinde de 
kadınlar ve güvenlik konularına daha çok yer ayırdık. Ayrıca bölümlerin büyük bir kısmını da öğrencilerimizle ya 
da meslektaşlarımızla beraber yazdık.  

Ne yazık ki biz bu yazıları toparlarken, okurken, üzerinden geçerken dünya, bir daha olmaz dediğimiz, topyekün 
bir kara savaşına tanık oluyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, kuşaklar boyu insanları incitecek. 2021, başka bir 
savaşın boyut değiştirmesiyle, Afganistan’dan çıkan Amerikan askerlerini taşıyan uçakların kanatlarına tutunan 
kadın ve çocukların fotoğraflarıyla ve Taliban’ın ülkede yönetimi ele geçirmesiyle hatırlanacak. Bezen Balamir 
Coşkun ve Fahriye Keskin Karagöl, Almanak’ta bu geri çekilmeyi ve kadınlar için sonuçlarını ele aldı. 2021’de 
de, 2022’nin ilk aylarında da savaşa karşı koyanlar, anlaşma masalarından dışlananlar, ancak yerelde barış, 
kalkınma için mücadele edenler kadınlar oldu. Almanakta farklı coğrafyalarda kadınların bu süreçlerden nasıl 
dışlandığını, ancak kadın direnişinin nasıl yine umut kaynağı olduğunu hatırlatmak istedik.  

Tüm bu mücadele, bir yandan da hepimizi her yönüyle fakirleştiren, her alanda yapısal eşitsizleri gün yüzüne 
çıkartıp, mevcut eşitsizlikleri de perçinleyen COVID-19 pandemisinin ortasında gerçekleşti. Pandemiden önce 
eğitim, sağlık, iş gücüne katılım, ve siyasete katılımda kadınlara yönelik eşitsizliğin kapatılması için 99 yıllık bir 
mücadeleye ihtiyaç varken, pandemi bu süreci 136 yıla çıkardı (World Economic Forum 2021). Kadınların 
pandemi nedeniyle maruz kaldığı başka bir sorun da cinsiyet temelli şiddet oldu. Pandemiden önce dünyadaki her 
üç kadından biri toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz kalırken, pandeminin hızla yayılmaya başladığı Ocak 
2020’den sonra şiddet vakalarında hızlı bir artış gözlemlenmiştir. BM verilerine göre dünya çapında 243 milyon 
kadın son bir yılda fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalmıştır (UN Women 2020). Sosyal mesafe önlemleri 
ve dışarı çıkma yasakları sırasında kadınların kolluk kuvvetlerini acil yardım için aramalarında yüzde 25 oranında 
artış olduğu bildirilmektedir. 

Lübnan, Tunus, Cezayir ve Fas’tan Avrupa Birliği’ne, Kongo’dan Tokyo’ya kadar geniş bir coğrafyada kadınların 
neler yaptığını, cinsiyet eşitsizliği konusunda neler yapıldığının ele alındığı yazılarda da göreceğiniz gibi siyasete 
ve karar alma mekanizmalarına katılımda, dünya kadın-erkek eşitliğinden 2021 yılında da sınıfta kaldı.  2022 Ocak 
ayı itibariyle dünyada sadece 24 ülkenin devlet ya da hükümet başkanı kadındır.1Bu da demek oluyor ki, 

 
1 Devlet ve Hükümet Başkanları kadın olan bu ülkeler şöyledir: Bangladeş(Sheikh Hasina), İsveç (Magdalena Andersson), Danimarka 
(Mette Frederiksen), Finlandiya, (Sanna Marin), Yeni Zelanda (Jacinda Ardern), Litvanya (Ingrida Šimonytė), Sırbistan (Ana Brnabic), 
Estonya (Kaja Kallas), İzlanda (Katrín Jakobsdóttir), Barbados (Mia Mottley), Samoa (Naomi Mataʻafa), Moldova (Natalia Gavrilița), 
Tayvan (Tsai Ing-wen), Tanzanya (Samia Suluhu Hassan), Singapur (Halimah Yacob), Yunanistan (Katerina Sakellaropoulou), Slovakya 
(Zuzana Čaputová), Etiyopya (Sahle-Work Zewde), Nepal (Bidhya Devi Bhandari), Tirinidad ve Tobago (Paula-Mae Weekes), Gürcistan 
(Salomé Zourabichvili), Moldova (Maia Sandu), Kosova (Vjosa Osmani), Barbados (Sandra Mason).  
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dünyadaki kadın devlet ve hükümet başkanlarının oranı ancak yüzde 8, ve bu şimdiye kadar erişilen en yüksek 
oran. Parlamentolararası Birlik ve BM Kadın Birimi (IPU ve UN Women 2021) siyasette kadın haritalandırmasına 
göre, 2021 yılında dünyada kadın bakanların oranı yüzde 21’dir ve kadınların atandıkları bakanlıklar genellikle 
sosyal politikalar, çevre, enerji gibi ‘alçak politika’ alanlarıdır. Ulusal parlamentolarda kadın temsilinin dünya 
ortalaması ise yüzde 25’tir. 

Ancak dünyanın içinde bulunduğu çaresizlikte, kadınların katılımı mümkün olmadan sorunların 
çözülemeyeceğinin farkına varanlar- ya da daha doğru bir ifadeyle, kadınların nihayet sözlerini dinletebildikleri 
aktörler- var. Bunlar arasında ilk olarak BM Genel Sekreterini sayabiliriz. Gutteres, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinin rotasını ‘toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadan sürdürülebilir kalkınma olamaz’ diyerek 
netleştirmiştir (UN Press 2021). Bilindiği gibi, 2015 yılında ‘kimseyi geride bırakmayacağız’ sloganıyla kabul 
edilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik ve 
adaletsizlik ile mücadele, iklim değişikliğini düzeltme yönünde ciddi adımlar atmayı ön görüyordu. Belirlenen on 
yedi ana başlıktan beşincisi ve hepsiyle alakalı olanı ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıydı. Bu amaç 
doğrultusunda, 2021 yılı Temmuz ayında Paris’te düzenlenen Nesiller Boyu Eşitlik Forumunda da toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi için beş yıllık bir eylem planı ve değişimi desteklemek için 40 milyar 
dolarlık, şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte, bir fon oluşturuldu (Generation Equality Forum 2021).   

Kadınların tüm karar mekanizmalarına katılımı, tüm politikaların kadın farkındalığıyla yorumlanması ve 
uluslararası ilişkiler ve dış politika yapım süreçlerinin de kadınların yararına ve kadınları dışarıda bırakmadan 
yürütülmesi amacında olan feminist dış politikayı uygulamak istediğini bildiren ülkelerin sayıları da arttı. İsveç, 
Kanada, Meksika ve Fransa’nın ardından İspanya ve Almanya da feminist dış politika izleyeceklerini ilan ettiler. 
Cemile Beyza Kumanova, bu iki ülkenin feminst dış politikayı nasıl uygulayamayı planladıklarını yazdı.  

2021 yılında olumlu başka bir gelişme de ilk kez olimpiyat oyunlarında kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına 
yönelik adımlar atılması oldu. Burcu Özdemir Sarıgil ve Sıla Şahin, Tokyo olimpiyatlarında cesaret verici 
gelişmeleri yazdı.  

Singapur, 2021 yılını kadınlar yılı ilan etti. Ecenur Güvendik, Türkiye’de yaşarken genelde radarımızın dışında 
kalan bu şehir- ülkede kadınlara nasıl yaklaşıldığını yazdı.  

Afrika’da kadınlar sonu gelmeyen savaşlar ve yoksullukla mücadele ederken, Kongo’da barışı kurmak için 
uğraşan kadınları ve Güney Sudan’da dünya ortalamasının 4 katı kadar (GCSP 2022) daha çok aile içi şiddete 
maruz kalan kadınları Bilge Şahin yazdı. Afrika’nın kuzeyinde, Avrupa Birliği’nin etkisiyle de pekişen, kadınların 
katılımıyla ilgili gelişmelerden Serpil Açıkalın ve Büşra Kılıç bahsetti.  

2021 yılını oldukça zor geçiren Lübnan’ı ve hem Lübnanlı hem de bu ülkeye sığınmacı olarak gelen kadınların 
karşılaştıkları zorlukları Almanaka Gizem Bilgin Aytaç, Ayda Sezgin and Eylem Öykü Yıldıran yazdı.  

Başak Kale and Müge Dalkıran, 2021 yılında mültecilerin hayatını ve insan haklarını hiçe sayan   Avrupa Birliği 
fonlu Frontex’in operasyonlarını ele aldı. Mülteci kadınların karşılaştıkları hukuki zorlukları ve Türkiye’nin 
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin mülteci statüsü verilmesiyle ilgisini ise Ayşegül Gökalp Kutlu 
değerlendirdi.  

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin Türkiye’deki tüm kadınları ve Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitliği 
normuna nasıl hasar verdiğini de Büke Boşnak yazdı. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasıyla 
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kristalleşen, çağdaş Avrupa norm ve değerlerine yönelik tepkisinin AB ile ilişkilerin gerilmesinde etkili bir faktör 
olduğunun altını çizen Çiğdem Nas, 2021 yılının unutmayacağımız fotoğraflarından, Komisyon başkanı Ursula 
Von der Leyen’i ayakta bırakan aday ülke Cumhurbaşkanı ve AB’nin siyasi üst organı olan AB Konseyi’nin 
başkanının yan yana iki koltukta umursamaz bir şekilde oturmalarını da hatırlattı. Merkel döneminde Türkiye-AB 
ilişkilerinin de ana belirleyicisi olan Türkiye-Almanya ilişkilerinin 2021 yılındaki seyrini Ebru Turhan yazdı.  

2021’de, 2020’den kalan COVID-19’un etkileri ve dertleri bitmezken, kadınlara özel olarak pandeminin etkilerini 
Burcu Karademir Sarı ve Ahu Özyurt ele aldılar. Burcu  Sarı Karademir pandemi sonrası ekonomik krizden eşitsiz 
bir biçimde  etkilenen kadınlar için bir çıkış yolu olarak planlı bir şekilde ekonomik küçülme yönelimi olarak 
degrowth hareketine değindi. Ahu Özyurt ise, umutların tükendiği yerde kadınların hayatlarını yeniden yaratmak 
üzere başka ülkelere, başka işlere, başka sektörlere gitmelerini Mor Göç/ Mor Sürgün olarak adlandırdı.  

Dış Politikada Kadınlar, hep umudu seçen tarafta olmayı amaç edindiğinden, biz 2021 Almanakını da umutla 
sunmak istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında özgürlük, barış, adalet ve refah için dayanışan tüm kadınlara selam 
ederek bu Almanakı da Afganistan ve Ukrayna’daki kadınlara ithaf ediyoruz.  

Sıkışık zamanlarda beraber üretmeye evet diyen tüm Almanak yazarlarına, Almanakın görsel şeklini kazanmasını 
sağlayan Gökçe Gezer’e, ve web sitesinde yayımlanmasını sağlayan Ekin Ürgen’e içtenlikle teşekkür ediyoruz.   

2022 Almanakında kadınların eşitliği ve barışı nasıl elde ettiklerini yazmak umuduyla..  
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Bezen Balamir Coşkun & Fahriye Keskin Karagöl* 

 

 

2021’in en dramatik sahnelerinin arasında kuşkusuz ki kalkışa geçmiş uçaklara tutunan, çocuklarını kurtarmak 
için ABD’li askerlere vermek isteyen Afganların görüntüleri vardı. 31 Ağustos 2021 tarihinde ABD Merkez 
Kuvvetler Komutanının ülkede kalan son insanlı uçakların şu anda Afganistan’ın üzerindeki hava sahasından 
çekiliyor” sözleri ABD’nin Afganistan macerasının sona erdiğini duyurdu (Milliyet 2021a). Ülkedeki uluslararası 
güçlerin tahliyeleri sırasında, Taliban’ın kendilerine göstereceği şiddetten korkan Afganlar ise havaalanına akın 
etmişlerdi.  

Taliban’ın Ağustos 2021’de Afganistan’da yönetimi yeniden ele geçirmesiyle beraber ülkedeki ekonomik ve 
sosyal şartlar da önemli ölçüde kötüleşti. Dolar karşısında Afgan para biriminin gittikçe değer kaybetmesi, Taliban 
sonrası süreçte birçok kişinin işsiz kalması ve pandemi koşulları yüzünden Afgan ekonomisi iflasın eşiğine geldi. 
ABD ve NATO birliklerinin ülkeden çekilmesi sonrasında, uluslararası toplum tarafından ülkeye yapılan 
yardımların durması ve Batılı bankalarca Afganistan’ın yurtdışında varlıklarının dondurulması da krizin 
şiddetlenmesine ve yoksulluğun artmasına yol açtı. BM Dünya Gıda Programı’nın açıkladığı verilere göre, 2021 
yılında ülkedeki 38 milyon kişinin 22,8 milyonu gıda güvensizliği sorunu ile karşı karşıya kaldı (Aktan 2021). 
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’a uluslararası yaptırımların 
uygulanmaya başlamasıyla beraber, Afganistan’ın içinde bulunduğu zor şartlar sebebiyle ülkedeki vatandaşların 
çocuklarını satma, zorla evlendirme ve çalıştırma gibi yollara başvurduklarına dikkat çekildi (BBC 2021). 
Afganistan’ın Taliban yönetimine geçmesiyle beraber içinde bulunduğu insani, ekonomik krizlerin yanı sıra 
Taliban’ın uyguladığı Peştun milliyetçiliği nedeniyle ülkenin kuzeyinde yer alan Türkmen, Özbek, Tacik ve 
Hazaralar gibi grupların arazilerinin gasp edildiği, göçe zorlandıkları, evlerinden zorla çıkartıldıkları yönündeki 
iddialar da arttı (Oğuz 2021). 

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesi ise en çok kadınlar üzerinde baskı yarattı. Özellikle kadınların 
eğitimi konusunda Taliban’ın koyduğu sert kurallar, Cumhuriyet yönetimi dönemindeki koşullara alışmış olan 
kadınlar arasında korku ve ümitsizliğe yol açtı (Ziyayi 2021). Taliban iktidara geldikten hemen sonra kız 
çocuklarının ortaokul ve lise eğitimi almaları engellendi. Bu konuda Afganistan Eğitim Bakan Yardımcısı vekili 
Abdul Hakim Hemat Aralık ayında yaptığı açıklamada, 2022 yılında alınacak kararlar açıklanana dek, kız 
çocuklarının eğitimindeki yasağın devam edeceğini ifade etti (Williams ve Hamedani 2021). Taliban’ın yönetimi 
ele geçirmesiyle ülkedeki kadın milletvekilleri de Afganistan’dan kaçtı. Mashid takma ismiyle BBC’ye verdiği 
röportajda bir kadın milletvekili, 69 kadın milletvekilinin 60’ının ülkeden ayrıldığını, kalanlarınsa Afganistan’da 
saklandığını söyledi (Donkin 2021). 

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili olan Emirhan Muttaki ve ekibi 14 Ekim’de Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu’nun daveti üzerine Türkiye’ye geldi. Ziyaret sırasında Bakan Çavuşoğlu Afgan kadınların çalışma 
hayatında yer alması, eğitim süreçlerinin devam etmesi konularına Türkiye’nin verdiği önemi vurguladı. Ayrıca, 
Kabil havalimanının işletilmesi ve Türkiye’nin Afganistan’daki başkonsolosluklarının yeniden açılması konuları 
ele alındı (Williams ve Hamedani 2021). 

 
*Doç. Dr., İzmir Politika Merkezi ve Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi, TED Üniversitesi. 

Doktora Adayı, Sakarya Üniversitesi 
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Yılın en son gelişmesi olarak 19 Aralık’ta İslam İşbirliği Teşkilatı Pakistan’da Afganistan’daki krize yönelik 
olarak bir dışişleri bakanları toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıda konuşan Çavuşoğlu, 23 milyon Afgan 
vatandaşının açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu ve ülkenin ekonomik bir çöküş içerisinde bulunduğunu 
vurguladı (Milliyet 2021b). Bu toplantı sırasında Emirhan Muttaki ile görüşme yapan Bakan Çavuşoğlu Kabil 
havalimanının işletilmesinde Türk ve Katar şirketleri arasında anlaşma yapıldığını duyurdu. 

Son olarak, Afganistan’da yaşanan ekonomik ve insani kriz 2021 yılında ciddi bir göç hareketini tetikledi. 
Birleşmiş Milletler, 2021'in sonuna kadar Afganistan’dan yarım milyona yakın mültecinin beklendiğini duyurdu. 
BMMYK tarafından Afganistan’da yerinden edilenlerin ve mültecilerin %80’inin kadın ve çocuklar olduğu 
kaydedildi (Euronews 2021).  
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Barış, güvenlik, insan hakları ve kalkınmanın sağlanması konusundaki umut vaat eden potansiyeli nedeniyle, 
feminist bir dış politika benimseyen ülkelerin sayısı günden güne artıyor. 2014'te İsveç Dışişleri Bakanı Margot 
Wallström dünyanın ilk “feminist” dış politikasını ilan etmesiyle İsveç bu konuda lider ülke oldu. Ancak takip 
eden üç yılda benzer bir adım atmaya cesaret eden başka bir devlet çıkmadı. 2017'de Kanada, Feminist Uluslararası 
Yardım Politikasını (FIAP), çok daha dar bir odakla olsa da ortaya koydu. 2018'in sonlarında Lüksemburg feminist 
bir dış politika benimsediğini ilan etti. Bir yıl sonra, 2019'da, Fransa açıkça feminist bir dış politika ilan etti. 
Fransa'yı ise 2020'nin başında Meksika izledi (ICRW 2021). Bu örneklerin ardından, geride bıraktığımız 2021 
yılında kulübe iki yeni üye katıldı: İspanya ve Almanya. 

İspanya, Mart 2021'de feminist bir dış politika benimseyen altıncı ülke oldu. İspanya tarafından yayınlanan 
Feminist Dış Politika Rehberine göre (2021), ülkenin feminist dış politikası beş ilke etrafında şekillenecek: (1) 
Dönüştürücü yaklaşım, (2) Kararlı liderlik, (3) Sahiplenme, (4) Kapsayıcı katılım, ve (5) İttifakları teşvik etme, 
çeşitlilik ve kesişimsellik. İspanya'nın feminist dış politika ilanı umut verici kabul ediliyor çünkü OECD'nin 2020 
Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre İspanya kadınların siyasete katılımı açısından iyi bir konumda. Bakanlık 
görevlerinde en yüksek kadın oranına sahip ülkelerden birisi ve aynı zamanda parlamentoda en yüksek dördüncü 
kadın vekil sayısına sahip ülke. Ülke bu bağlamda OECD ortalamasının oldukça üzerinde kalıyor. Yine de, ülkenin 
vaatlerini yerine getirip getiremeyeceğine dair endişeler yok değil. Çünkü diğer verilerin yanı sıra İspanyol kadın 
diplomat sayısı ülkedeki diplomat sayısının üçte birinden daha azını (%28) oluşturuyor. Kadın büyükelçi sayısı da 
benzer biçimde az. Daha da önemlisi, değişime yön verecek kadın rol modelleri yaratan dönüştürücü liderlik 
biçimleri oluşturulmadan yalnızca kadınların temsilini artırmak aradığımız değişimi yaratmaya yeterli 
olmayacaktır (Romero 2021) 

Almanya’da ise, Kasım 2021 seçimlerinden sonra yeni Alman koalisyon hükümeti İsveç “Üç R” modelini temel 
alan feminist bir dış politika benimsediğini duyurdu (Gill-Atkinson ve Pradela 2021). “Üç R” modeli kaynaklarla 
desteklenen (Resources), kadınların siyasi temsilini artırmaya yönelik (Representation) ve kadın haklarına önem 
veren (Rights) bir dış politika modeli. Annalena Baerbock yeni koalisyon hükümetinin dışişleri bakanı olarak aynı 
zamanda Almanya'nın ilk kadın dışişleri bakanı oldu ve yeni hükümetin koalisyon anlaşmasına göre feminist bir 
dış politika izleyeceğini ilan etti. Almanya'nın feminist dış politikasını duyurması dünya çapındaki feminist politika 
savunucuları ve Almanya'daki feminist sivil toplum için büyük bir başarı olarak yorumlandı. Eski Alman hükümeti, 
güç ilişkilerine aşırı ağırlık veren dış politika eğilimleri nedeniyle eleştiri toplamıştı. Ancak yeni dış politikada da 
benzer bir yol izlenip izlenmeyeceği konusunda endişeler tümüyle silinmiş değil (Deutsche Welle 2021). Bu 
dönüşümün gerçekleşme ihtimali birkaç faktöre bağlı. Bu faktörleri genel olarak en üst düzeyde siyasi istek ve 
irade, Alman toplumundaki güncel gelişmeler ve Almanya'nın diğer hükümetlerin feminist dış politikalarının 
kurumsallaşmasını kolaylaştırmak için uyguladıkları stratejilerinden ne kadar faydalanabileceği şeklinde 
özetleyebiliriz. 

Cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık gibi yapısal yapısal problemleri çözmek için temelden değişiklikler yapmak, 
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kaynakların yanı sıra siyasi ve beşeri sermayeye de yatırım yapılmasını gerektirir. Dolayısıyla, İspanya ve 
Almanya’nın atıfta bulundukları yapısal değişiklikleri yapıp yapamayacaklarını ancak zaman gösterecek. 
Yaptıklarının söylemlerini haklı çıkarttığını görmek umuduyla… 

Kaynakça 

CFFP. n.d. Feminist Foreign Policy. https://centreforfeministforeignpolicy.org/feminist-foreign-policy. 

Deutsche Welle. 2021. “Feminist Foreign Policy- What does that mean?.” Aralık 23, 2021. 
https://www.dw.com/en/feminist-foreign-policy-what-does-that-mean/a-60218814 

Gill-Atkinson, Liz, Joanna Pradela. 2021. Germany has Declared a Feminist Foreign Policy…So What Happens 
Next?. Australian Institute of International Affairs. 
https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/germany-has-declared-a-feminist-foreign-policy-so-
what-happens-next/ 

ICRW.2021. Defining Feminist Foreign Policy: A 2021 Update. ICRW. 
https://www.icrw.org/publications/defining-feminist-foreign-policy/ 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 2021.  Spain’s Feminist Foreign Policy. 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2021_02_POLITIC
A%20EXTERIOR%20FEMINISTA_ENG.pdf 

Romero, Lourdes. 2021. A Feminist Foreign Policy for Spain. Open Democracy. Ağustos 12, 2021. 
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/feminist-foreign-policy-spain/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 
 

Sıla Şahin & Burcu Özdemir-Sarıgil* 

 
 
 
 
COVID-19 nedeniyle 2020 yılında yapılması beklenen Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz 2021 tarihinde başladı. 
Çaba, dayanıklılık ve tutkuyla dolu Olimpiyatlar, dünyadaki tüm insanları bir araya getirdi ve gelecek için umutları 
tazeledi. Pandemi atmosferinde gerçekleşmiş olmasının yanında, Tokyo Olimpiyatları sporda kadınlara karşı 
ayrımcılık ve eşitsizliklere meydan okumak için de güçlü bir platform haline geldi. Olimpiyatlara katılan 11.420 
sporcudan 5.457'si kadındı ve böylece Tokyo Olimpiyatları tarihin en cinsiyet dengeli Olimpiyat oyunları oldu 
(Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2021a: 5). Tokyo, kadın ve erkek sporcuların aynı takımlarda yer aldığı 18 karma 
etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Yayın saatlerinde kadın ve erkek etkinlikleri için eşit görünürlük sağlayan bir spor 
programı oluşturuldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK), açılış töreninde bir erkek ve bir kadın sporcunun 
bayrağı birlikte taşımasına izin vermek suretiyle kurallarında değişikliğe gitti (Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
2021a: 5).  

Tokyo Olimpiyatları bu nedenlerle cinsiyet eşitliğini sağlamak adına önemli bir kilometre taşı niteliğindeydi ve 
dünyaya kesin bir şekilde kadınların sporda güçlenmesinin önemini gösteren güçlü bir mesaj verdi. Ancak durum 
her zaman bu şekilde değildi. Atina’daki ilk modern Olimpiyat oyunlarına kadınların katılmasına izin verilmemişti.  
1900 yılında Paris’teki Olimpiyat Oyunlarına 22 kadın atlet katıldı. Bütün atletlerin yalnızca %2’sini oluşturan bu 
kadın atletler tenis, yelken, kroket, binicilik ve golf alanlarında yarıştılar. O zamandan bu yana kadınların katılımı 
sürekli arttı. 1928 Amsterdam Olimpiyatlarında kadınlar %10’luk dilimi oluşturuyordu. Bundan yaklaşık 50 yıl 
sonra 1976 Montreal Olimpiyatlarında %20’lik oranla kadınların sayısı iki katına çıktı. 1996 Atlanta 
Olimpiyatlarında ise kadınların katılım oranı %34’lere kadar yükseldi. 2012 Londra Olimpiyatları ise ilk kez 
kadınların her sporda yarıştığı ve kadınların katılımının %44’e tekabül ettiği bir mihenk taşı oldu. Son olarak da 
2021 Tokyo Olimpiyatlarında kadın ve erkekler arasında sayısal eşitliğe tanık olduk (Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi 2021b: 2-4). 

Cinsiyet eşitliği hedefine ulaşmak adına, dünyanın en büyük spor etkinliği olan Olimpiyat Oyunlarına eşit sayıda 
kadın katılımı elbette çok önemli. Ancak, gelişmeleri değerlendirirken, kadın sporculara karşı devam eden 
ayrımcılık nedeniyle UOK’a yöneltilen eleştirilerin altını çizmek önemlidir. Ayrımcılığa yönelik en büyük 
eleştirilerden biri sporcuların üniformalarına yönelikti. UOK’nın bikini tarzındaki üniformaların çok açık olduğu 
gerekçesiyle bu üniformaları şortlu üniformalar ile değiştirmeye teşebbüs etmesine karşılık olarak Alman 
jimnastikçiler tüm vücutlarını kaplayan kıyafetler giydi. İkinci eleştiri ise Olimpiyatlar süresinde emzirme izinleri 
olmadığı için oyunlara katılamayan kadınlara yönelik ayrımcı tavır üzerineydi. Nihayetinde çocuk bakımı 
Olimpiyatlar sürecinde farkındalık yaratan bir ayrımcılık başlığı olarak karşımıza çıktı. Üst mevkilerde kadın erkek 
eşitliğinin olmaması ise bir başka eleştiri konusu oldu. Her ne kadar kadın atletlerin sayısı erkek atletlerin sayısına 
eşit olsa da, UOK bünyesinde karar alma düzeyinde çalışan kadın yönetici sayısı %40 oranında görünüyor. Son 
eleştiri ise medyada görünürlük üzerine yöneltildi. Erkeklerin medyadaki temsili kadınlara nazaran daha yüksek 
bir istatistiksel değer gösterdi. UOK içerisindeki yapısal eşitsizliğe işaret eden beyaz kadınların görünürlükte 
baskınlığı da medyaya getirilen bir diğer eleştirinin konusunu oluşturdu (Conversations 2021).  
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2021 Tokyo Olimpiyatları sayısal olarak eşitliği sağlayan ilk spor etkinliği olma vasfını taşıdı. Bununla birlikte, 
toplumsal cinsiyet temelli yapısal boşluklar ve sınırlamalar 2021 Tokyo Olimpiyatlarına yönelik büyük eleştiriler 
yarattı.  Devam eden Olimpiyatlarda kadınların talep, ihtiyaç ve zorluklarına odaklanmak ve yapısal eşitsizlikleri 
ortadan kaldırmak cinsiyet eşitliğinin bulunduğu bir atmosferin yaratılmasına katkı sağlayacaktır. Kamu ve 
katılımcı düzeyinde yükselen farkındalık eğilimi, gelecekte tanık olabileceğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğine 
yönelik gelişmelerin öncül habercisi olarak kabul edilebilir.  
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Singapur Sosyal ve Aile Gelişimi Bakanlığı, 2021 yılını “Singapurlu Kadınları (SG Kadınları) kutlama yılı” olarak 
ilan etti. Bakanlık bu kutlamanın temel amacını, “Singapur'da evleri, okulları, işyerlerini ve toplulukları 
şekillendiren anneler, kız kardeşler, kızlar, arkadaşlar ve meslektaşlar” olarak tanımladıkları Singapur kadınlarının 
ülkeleri için çabalarını takdir etmek olarak açıkladı (MSF 2021).  

Singapur’da kadın haklarının gelişimi sadece devletin attığı adımlarla sınırlı değildir. Singapur Kadın Örgütleri 
Konseyi (SCWO) ve diğer bazı kuruluşlar, 'Singapur Kadınlarının Gelişimi Üzerine Konuşmalar' adlı bir girişim 
aracılığıyla Singapurlu kadınların daha iyi koşullara sahip olması konusunda sürekli olarak izleme ve diyalog 
çalışmaları yürütmektedir. Bu diyaloglar, hükümetin ele alması gereken üç öncelikli alan belirlemiştir: çalışma 
hayatı fırsatları, bakıcı yardımı ve kadınların korunması. SCWO ve diğer kuruluşlar ayrıca yasa ve yönetmeliklerin 
Singapurlu kadınların sadece başarılarını kutlamak yerine onların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için zaman 
içinde gelişmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Yasa ve yönetmeliklerin uyarlanması konusunda iktidar partisi - 
Halkın Hareket Partisi (PAP) - öncü bir role sahip olmalıdır. 1959 genel seçimlerinde Lee Kuan Yew Singapur'un 
ilk başbakanı olduğu zamandan beri, PAP Singapur siyasetine egemen olmuştur1. O zamandan beri, PAP devleti 
yöneten tek iktidar partisi olmuştur. Şu anda Lee Hsien Loong (Lee Kuan Yew'in büyük oğlu) başbakandır ve 
Singapur Kadınlarının Gelişimi Üzerine Görüşmeler adlı konferansın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, 
hem erkekler hem de kadınlar için daha eşit ve kapsayıcı bir toplumu teşvik etmek için 2022 senesinin başlarında 
hükümetin bir Beyaz Kitapta2 "somut teklifler" geliştireceğini belirtmiştir (PMO 2021). 

SG Kadınları, 2022'deki Beyaz Kitaptan kaynaklanabilecek iyileştirmeler konusunda iyimser olsa da, çoğu 
Singapur'un çok kültürlü, çok etnikli ve dinli sosyal yapısı nedeniyle devletin karşılaşabileceği zorlukları kabul 
etmektedir (Low 2021). Diğer bir deyişle, Singapur toplumunda geçmişten günümüze cinsiyetçi ve ataerkil 
ideolojiyi yansıtan birçok kesişen konu vardır. Birkaç örnek vermek gerekirse, Singapur Havayolları kabin ekibinin 
‘Singapur Kızı’ figürü, toplumsal cinsiyet ve ulusal kimlik inşası açısından dikkate alınması gereken kritik bir 
konudur. Singapur toplumunun değerlerine ilişkin yasal belgeler, tıpkı 1991 yılında yayınlanan Paylaşılan 
Değerler Üzerine Beyaz Kitap'ta olduğu gibi, "şerefli adamların" devleti yönetmesi gerektiğini belirtir – ki bu 
ataerkil devlet ideolojisinin bir başka örneğidir. Bu ideoloji aynı zamanda devletin aile politikalarını da 
şekillendirmektedir (Chew 2004). Açıktır ki, örneklerin ekonomiyle, özellikle iş hayatıyla ve Singapur 
toplumundaki toplumsal cinsiyet rolleriyle doğrudan bir ilişkisi var. Eylem ve Araştırma için Kadın Derneği'nin 
1999 yılı raporuna göre (1999), SG kadınlarının kariyerlerinde yüzleştiği ve onları rahatsız eden "üç paradoks" 
vardır. İlk paradoks, Singapur kültürünün kadınlardan yaratıcı, üretken ve aynı zamanda evde özellikle eş ve anne 
olarak geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini de yerine getiren profesyonel çalışanlar olmasını beklemesidir. İkinci 
olarak, Singapurlu kadınlar, işgücüne girişlerini etkileyen "iş ve aile arasındaki çatışma" ile karşı karşıyadır. 
Üçüncüsü, artan eğitim seviyelerine ve kazanımlara rağmen, Singapur'daki kadın yöneticiler erkek yöneticilere 
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kıyasla azınlıkta kalmaktadır. Bu rapor yirmi sene önce yayınlandığı halde, benzer sorunlar günümüzde de vardır 
– Singapur'da firmaların sadece %9'unda kadın Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) vardır (Isaac 2020). 

Singapur toplumunda kadın hakları ve kadınların statüsü açısından son yarım yüzyılda pek çok ilerleme 
kaydedilmiştir. Eğitim ve işgücüne erişimden aktivizme ve kadın hakları için lobi faaliyetlerine kadar, 
Singapur'daki kadınların yaşamları önceki nesil SG kadınlarınınkinden önemli ölçüde farklıdır. Singapur'daki 
kadınların yasal hakları ve fırsatları var olsa da, bu onların yoğun bir şekilde ataerkil bir kültürde yaşadıkları 
gerçeğini değiştirmemektedir. Kadınlar tarafından kazanılan haklar, cinsiyet eşitliği veya feminizme herhangi bir 
bağlılıktan ziyade genellikle belirli politika amaçlarının yan ürünleridir. Dolayısıyla eleştiriye açıktır. Bu nedenle, 
2022'de geliştirilmesi planlanan Beyaz Kitap’ın vaadlerden ziyade toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmeye 
yönelik somut teklifler ve hedefler içermesi yerinde olacaktır.  
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Feminist barış yaklaşımı, kadınların deneyimledikleri fiziksel ve yapısal şiddetle olan mücadelelerinin bir sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır. Kadınlar savaş öncesinde, sırasında ve sonrasında maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik 
şiddet yanında, toplumsal cinsiyet güç ilişkilerinin bir sonucu olarak ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda 
deneyimledikleri baskı, eşitsizlik ve dışlanma gibi yapısal şiddetle de karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nedenledir 
ki kadınların barış arayışı, sadece görünür şiddetin olmadığı negatif bir barış anlayışından daha öte, yapısal şiddetin 
de ortadan kalktığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı pozitif barıştır (Tickner ve True 2018). 

Afrika kıtası Soğuk Savaş bittiğinden bu yana çok sayıda iç savaşa sahne olmaktadır ve 2021 yılı da kıtadaki birçok 
ülkede şiddet ve çatışmanın devam ettiği bir yıl olmuştur. Bu süreç içinde özellikle kadınların çok sayıda fiziksel 
ve yapısal şiddete maruz kaldığı görülmektedir. Örneğin, Etiyopya’da yaşanan iç savaş özellikle Tigraylı kadınların 
cinsel şiddet suçlarına maruz kalmalarına, yerlerinden edilmelerine ve yiyeceğe erişimde zorluk çekmelerine neden 
olmaktadır (Reliefweb 2021). Ancak çatışmalar sırasında kadınlar sadece şiddete maruz kalmamakta, çatışmaların 
son bulması için aktif olarak barış arayışı içinde bulunmaktadırlar.   

Uluslararası politikada uzun yıllar kadınların savaş içindeki deneyimleri göz ardı edilmiş ve kadınlar daima kurban 
ve pasif olarak ele alınmıştır. 1980’lerle birlikte feminist aktivizmin bir sonucu olarak bu değişmeye başlamış ve 
2000 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde 1325 sayılı kararın alınmasıyla birlikte uluslararası 
politikada kadınların deneyimleri görünür hale gelmiştir. Kadınların şiddet deneyimleri tanınmış ve korunma 
sağlanması gerektiği kabul edilmiştir. Aynı zamanda kadınların savaşta karar-alma mekanizmalarındaki önemli 
rolleri de kabul edilerek kadınların barış sürecine katılımları teşvik edilmiştir (UN Security Council 2000).   

Kadınların barış sürecine katılımlarının gerekliliği ve önemi birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Kadınlar 
savaştan etkilendikleri gibi savaşın sonuçlarından da etkileneceklerdir. Savaşın sonucunun nasıl olacağı konusunda 
kadınlar eşit söz hakkına sahip olmalıdır. Ayrıca, barış süreci sorunlu bir dönemin kapandığı ve daha kapsayıcı, 
eşitlikçi bir düzenin inşası ve kadınlar için de siyasi, hukuki ve sosyal kazanımlar elde etmek için önemli bir fırsat 
sunmaktadır. Bu nedenle kadınların bu süreçlere dahil edilmeleri barışçıl toplumun oluşmasında oldukça önem 
taşımaktadır. Son olarak kadınların barış süreçlerine dahil olmaları militarist, devlet merkezli ve eril politikaların 
dışındaki alanların göz önünde bulundurulması için de önemlidir (Pankhurst 2003). Bir başka deyişle, negatif 
barıştan ziyade olabildiğince pozitif barışa yakın bir barışın inşası için kadınların bu süreçlere katılımı gereklidir. 

Afrika’da kadınların barışın inşası için çalıştıkları yerlerden biri Kongo Demokratik Cumhuriyeti’dir. Kongo, 1996 
– 2003 yılları arasında komşu devletlerin ve çok sayıda silahlı grubun dahil olduğu iki büyük savaşa sahne 
olmuştur. 2003 yılında savaşın tarafları arasında barış antlaşmalarının imzalanmasına rağmen ülkenin doğusundaki 
çatışmalar sona ermemiştir. Devam eden çatışmalarda kadınlar öldürme, zorla yerinden etme ve özellikle de 
sistematik ve yaygın bir şekilde işlenmekte olan cinsel şiddet suçları gibi birçok insan hakları ihlaline maruz 
kalmaktadırlar (Şahin 2021). 2021 yılında, Doğu Eyaletlerindeki kadınlar bir araya gelerek savaşı kimler, hangi 
nedenlerle devam ettirmekte konusu üzerinde görüşmelerde bulunmuşlardır. Çatışmaların ortak nedenlerini ortaya 
koymak üzere kadınların bir araya gelmesi savaşın anlaşılması ve müdahale edilmesi için toplumda belirlenen 
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gözlemlerin dikkate alınması açısından büyük önem taşımaktadır (Radio Okapi 2021a). Kadınlar aynı zamanda 
çatışmanın olduğu bölgelerde güvenlik güçleriyle toplumun iş birliği içinde çalışması yönünde destek sağlayarak 
silahlı gruplarla olan mücadelede de etkili olmaktadırlar (Radio Okapi 2021b). 

Kadınların barış sürecine katılımlarıyla ilgili 2021’de gerçekleşen önemli adımlara bir başka örnek de Güney 
Sudan’dan verilebilir. 60 yıl süren çatışmaların ardından Sudan’dan bağımsızlığını elde eden Güney Sudan’da iç 
savaş yaşanmaktadır. Kadınlar toplumsal cinsiyet güç ilişkileri sonucu barış süreçlerinden dışlanmakta ve toplum 
bazındaki toplantılara dahil edilmemektedirler. Bunun üzerine sivil toplum kuruluşları kadınlara savaşın sona 
ermesi ve barışın inşası alanlarında eğitim sağlamakta ve onları bu alanlarda söz sahibi olmaları konusunda 
desteklemektedirler. Aynı zamanda toplum liderleriyle de iletişim içinde olan bu gruplar, kadınların barış sürecine 
katılımının önemi konusunda bilgilendirme yapmaktadırlar (Search for Common Ground 2021). Bunların sonucu 
olarak Güney Sudanlı kadınlar ve kadın sivil toplum kuruluşları çatışmanın farklı tarafları arasında uzlaşı olması 
için çalışmaktadırlar. Aynı zamanda toplumu cinsel şiddet suçlarına karşı bilgilendirmek ve bu eylemlerin şiddet 
eylemleri olduğu ve durdurulması gerektiğini açıklamaktadırlar (Care International 2021). 

Kıtada kadınların barış sürecine katılımlarıyla ilgili bölgesel düzeyde devletler tarafından da gelişmeler olmuştur. 
Afrika Birliği 2021 yılında 1325 sayılı kararın başını çektiği Kadın, Barış ve Güvenlik Ajandasının uygulanması 
konusunda rapor hazırlamıştır. Ajandanın ulusal düzeyde uygulanması için kıtadaki devletlerin yüzde 80’inin 
ulusal eylem planı kabul ettikleri tespit edilmiştir. Kadın sivil toplum kuruluşlarının ve kadınların barış sürecine 
katılımlarının desteklenmesi için devletlerin ve bölgesel örgütlerin çalışması gerektiği belirtilmiştir. Devletlerin bu 
konuda neler yaptıklarına dair Afrika Birliği’ne rapor sunmaları öngörülmüştür (All Africa 2021). 

Afrika’da çatışmalar devam ederken kadınların barış arayışı da toplumsal düzeyde sorunların anlaşılması ve 
uzlaşının sağlanması çabasıyla devam etmektedir. Bu çabaların öneminin anlaşılması ve siyasi düzeyde de 
desteklenmesi çatışmalara uzun soluklu ve kapsamlı çözümlerin bulunması için elzemdir. Kongolu avukat ve insan 
hakları savunucusu Eve Bazaiba’nin de dediği gibi, ‘Afrika çatışmalardan kadınların barış sürecine katılımıyla 
kurtulabilir’ (Radio Okapi 2021c).  
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Tunus, Fas ve Cezayir, coğrafi, stratejik ve ekonomik anlamda AB açısından öneme haiz ülkelerdir. AB - Magreb 
Delegasyonuna da dahil olan bu ülkelerde, ABD’nin bölgedeki faaliyetlerini azaltmasının ardından Çin’in de artan 
ilgisi bir rekabet ortamı yaratmıştır. Ancak bölgenin ekonomik güçlenmeye ve demokrasi gibi ortak değerlere olan 
talebi ve AB açısından da ekonomik kalkınmanın olası göç dalgalarını azaltmadaki rolü dikkate alınmaktadır.  

2021 yılı boyunca, AB’nin Magreb ülkeleri ile ilişkilerini Tunus, Fas ve Cezayir bağlamında ele aldığımızda, 
AB’nin kendisi için gelenekselleşmiş olan dış politika enstrümanlarıyla ilerlediğini görmekteyiz. Özellikle AB 
fonlarıyla gerçekleşen projeler aracılığıyla insan hakları, demokratik yönetişim, gençlerin ve kadınların haklar ve 
ekonomik açıdan güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve medyanın özgürleşmesi gibi konularda sivil toplumun 
aktif rol oynaması desteklenmiş, Covid-19 pandemisine karşı sağlık hizmetlerine ağırlıklı destek verilmiştir. 
Pandeminin tüm dünyada yarattığı şok dalgasının ardından AB’nin oluşturduğu finansal paketler, AB’nin komşu 
ülkeleri ile sürdürmekte olduğu koşulluluk ilkesinin devamı niteliğinde olmuştur. Örneğin Tunus, AB’nin Covid-
19’dan etkilenen partner ülkelerine sağladığı makro-finansal yardımlarından 300 Milyon Euro almıştır (EU 
Neighbours 2021).  

2021 yılına genel olarak bakacak olursak, AB’nin Magreb bölgesini de kapsayan Akdeniz ile ilişkileri kapsamında 
Güney Komşuluğu ile Yeni Ortaklık: Akdeniz için Yeni bir Gündem (Renewed Partnership with the Southern 
Neighbourhood A New Agenda for the Mediterranean) belgesi, ilişkileri şekillendiren önemli bir politik gelişme 
niteliğindedir (European Commission 2021). Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi 
Josep Borell’in “Barselona Deklarasyonu'ndan 25 yıl ve Arap Baharı’ndan 10 yıl sonra, çoğu küresel eğilimlerden 
kaynaklanan Akdeniz'deki zorluklar göz korkutucu olmaya devam ediyor” açıklamasından (EU Commission Press 
Release 2021) anlaşılacağı üzere, AB ile Akdeniz ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeni bir çerçeveye oturtulması ve 
güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir. Güney Komşuluğu çerçevesindeki bu yeni perspektifte, özellikle 
kadınların ve gençlerin güçlendirilmesine vurgu yapılmaktadır.1†Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik 
adımlar 2021 yılında AB ile bölge ülkeleri arasında eşgüdümlü bir şekilde gerçekleşmiştir. AB’nin toplumsal 
cinsiyet eşitliğine verdiği destek, öncelikle toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadeleye, kadın ve kız 
çocuklarının ekonomik olarak güçlendirilmesine ve var olan toplumsal cinsiyet klişelerine karşı mücadeleye 
odaklanmaktadır.  
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1 Bu yeni gündeme göre temel politika alanları şöyledir: İnsani gelişme, iyi yönetişim ve hukukun üstünlüğü: Demokrasiye, hukukun 
üstünlüğüne, insan haklarına ve hesap verebilir yönetişime ortak bağlılığı yenilemek; Dayanıklılık, refah ve dijital dönüşüm: Başta 
kadınlar ve gençler olmak üzere herkes için fırsatlar yaratan dayanıklı, kapsayıcı, sürdürülebilir ve bağlantılı ekonomileri desteklemek; 
Barış ve güvenlik: Güvenlikle ilgili sorunları ele almak ve devam eden çatışmalara çözüm bulmak için ülkelere destek sağlamak; Göç ve 
hareketlilik: Zorla yerinden edilme ve düzensiz göçün zorluklarını ortaklaşa ele almak ve göç ve hareketlilik için güvenli ve yasal yolları 
kolaylaştırmak; Yeşil dönüşüm, iklim direnci, enerji ve çevre: Düşük karbonlu bir geleceğin potansiyelinden yararlanmak, bölgenin doğal 
kaynaklarını korumak ve yeşil büyüme sağlamak (European Comission 2021) 
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Tunus, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu ele almak üzere Avrupa Konseyi ile 
geliştirdiği işbirliğini 2020’den bu yana devam ettirmektedir. 2021 yılının ortasında, politika yapımını 
yönlendirmek ve kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti ayrıştırılmış verilerle sunmak üzere "Toutes et tous 
Uni.e.s" (Şiddete karşı Hep Birlikte) web sitesi kurulmuş, Kadın, Aile, Çocuk ve Yetişkin Bakanlığı işbirliğiyle 
Avrupa Konseyi Tunus Ofisi faaliyete başlamıştır (Council of Europe 2021).   

Sahip olduğu enerji kaynaklarına rağmen, üç ülke içerisinde çatışmaya ve güvenlik sorununa yatkınlığıyla en 
kırılgan ülke olarak görülen Cezayir de toplumsal cinsiyete  dayalı şiddet ve giderek gerileyen haklar bakımından 
özel bir önem taşımaktadır (Albrecht ve Werenfels 2021). 2019 yılından itibaren kesintilerle devam eden Hirak 
protestoları, feminist taleplerin siyasi ve ekonomik taleplerle birleştiği bir içeriğe sahiptir. 

Fas'ta kadınların siyasi katılım yoluyla güçlendirilmesi için “Fas'ta Demokrasinin Pekiştirilmesinde Parlamentonun 
Rolünün Geliştirilmesine Destek (2020-2023)” projesi Avrupa Parlamenterler Meclisi (PACE) ve Fas 
Parlamentosu ile ortaklaşa yürütülmeye başlanmıştır ve bu amaçla 2021 yılında ortak bir konferans düzenlenmiştir 
(European Democracy Hub 2021). Aynı zamanda kadınların parti faaliyetleri ve siyasi iletişim güçlerini artırmaya 
yönelik AB desteği de söz konusudur. Cinsiyete dayalı şiddet ve kadınların ve kız çocuklarının ekonomik olarak 
güçlendirilmesi gibi tüm diğer konuların yanı sıra, kadınların parlamentoda temsilinin güçlendirilmesi de Avrupa 
Birliği’nin Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı’nın (GAP) odak noktasıdır. Siyasi alandaki etkinliğin ancak toplumsal 
alanda da desteklenmesi ile sürdürülebilir bir katılımın ve eşit şartlarda rekabetin gelişmesinin mümkün olacağı 
düşüncesinden hareketle, Avrupa Birliği’nin desteğiyle Fas’taki on dört sivil toplum kuruluşu “Eşitlik Şimdi” 
projesini gerçekleştirmektedir. 

Kadınların yalnızca siyasete girişte değil, aynı zamanda siyasi kariyerlerinde de başarı göstermesinin kritik önemi, 
2021’de yaşanan siyasi gelişmelerle Cezayir örneğinde görülmektedir. 2012 ve 2017 yıllarında kota yoluyla 
meclise giren kadınların eğitim ve sivil toplum geçmişlerinin oldukça yetersiz olmasından hareketle, kadınların 
siyasi başarısı meselesi yaklaşık on yıl boyunca toplumsal bir tartışma konusu haline gelmiştir. 2021 yılında 
yapılan yeni düzenlemeyle parlamentoya girişteki kota sistemi kaldırılmış, bunun yerine yalnızca parti listelerinde 
cinsiyet temelli kota sistemi getirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu değişikliğin etkisiyle, parlamentoda 2012 
seçimlerinde 145 ve 2017 seçimlerinde 120 sandalye kazanmış olan kadınlar, yasa değişikliği sonrası gerçekleşen 
2021 parlamento seçimlerinde yalnızca 34 sandalye kazanabilmiştir (Marwane 2021). Dolayısıyla, parlamentoda 
temsil oranını düzenleyen kota sisteminin 2021 yılında yapılan değişiklikle kaldırılmasıyla birlikte kadınların 
siyasi temsilinde büyük bir gerileme yaşanmıştır. Bu durum, yalnızca kota sisteminin getirilmesinin yeterli 
olmadığını, ayrıca ülkedeki siyasi kültürün, kadının güçlenme yöntemlerinin ve kadına yönelik toplumsal kültürün 
de tabana yönelik faaliyetlerle dönüştürülmesinin zorunlu olduğunu göstermektedir.  
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2020 Ağustos ayında Beyrut’ta gerçekleşen büyük liman patlaması ı̇ki yüzden fazla kişinin ölmesine, binlerce 
kişinin evsiz kalmasına neden oldu. Birçok uzman ve aktivist tarafından adalet ve güvenlik krizi olarak görülen, 
hatta Lübnan tarihinin en büyük suçlarından biri olarak geçen bu patlama üzerine yapılan soruşturmalar ise son 
derece yavaş ve kısıtlı ilerliyor. Sekter partilerin soruşturmaları ertelemek için baskı yaptığı, milletvekili 
dokunulmazlıklarını bir koz olarak kullandıkları parlamentonun işlemez hale getirildiği iddiaları da söz konusu. 
(Al Jazeera 2021; Abi-Nassif vd. 2020). Patlama sonrası yaşanan soruşturmanın uzaması ve üstünün büyük ölçüde 
örtülmesi yeni kurulan hükümetin de bu konuda çok inisiyatif alamayacağını gösteriyor.  

 2021 yılında Lübnan, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşandı. Ülke büyük enerji kısıtları ve 
yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldı. Bölgede de örnekleri fazlasıyla görülen döviz kriziyle ile sorun daha da 
derinleşti. Bu ekonomik krizin politik izini, 2015 sonrası sinyallerini veren ekonomik çöküş ve karşısında oluşan 
toplumsal hareketlerde aramak mümkün. Politik partilerin sekteryen bölünmeleri desteklemesi daha öncesinde Şii 
popülizminin etkisiyle umut olan Hizbullah ve Amal gibi politik partilere yönelik tepkileri de artırdı. 

Mülteciler ve Kadınlar Krizin Bedelini Ödüyor 

19. yüzyıldan beri oldukça kırılgan bir görünüm sergileyen Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan 
beri en ağır krizlerden biriyle karşı karşıya. Son iki senedir gittikçe derinleşen ekonomik kriz domino etkisi 
yaratarak finans ve bankacılık sektörlerinde de krizi tetikledi. Bankaların döviz akışı sağlayamaması nedeniyle 
borç vermeyi durdurması, döviz rezervlerinin tükenmesi, kamu borcu, yolsuzluk ve Hizbullah nedeniyle uygulanan 
uluslararası ekonomik yaptırımlar ülke ekonomisinin sorunlarının kronikleştiğinin göstergesi. Dünya Bankası 
verilerine göre, 2018’de Lübnan’ın GSYİH’sı 55 milyar dolarken, 2021’de yaklaşık 20.5 milyar dolara düştü. Kişi 
başına düşen reel GSYİH ise %37.1 oranında azaldı. Lübnan nüfusunun yarıdan fazlası ise yoksulluk sınırının 
altında (The World Bank 2021). Ekonomideki daralma, yüksek enflasyon ve düşük maaşlar alt ve orta gelir 
gruplarını daha ciddi biçimde etkiledi ve sınıfsal eşitsizliği derinleştirdi.  

Beyrut Liman patlamasının ardından Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile işbirliği yaparak 
patlamanın halk üzerindeki ve makro-ekonomik etkilerini tespit edebilmek için çalışmalara başladı. Sosyo-
ekonomik bağlamda iyileştirmeler yapmak amacıyla, insan merkezli bir kurtarma programı, kısa vadeli ihtiyaçları 
karşılamak üzere uluslararası hibe finansmanı sağlama ve yapısal reformlar gibi hedefler barındıran 18 aylık 
“Reform, İyileştirme ve Yeniden Yapılanma Çerçevesi (Reform, Recovery, Reconstruction Framework -3RF)’ni 
başlattı (The World Bank 2020).  

Pandeminin ve patlamanın yarattığı ekonomik sorunların yanında sağlık güvenliğine etkileri de mevcut. 2021 
yılının Temmuz ayında, Lübnan Sağlık Bakanlığı ithal ilaçların sübvansiyonunu durdurmuştu; bu nedenle yoğun 
ilaç kısıtı bugüne kadar devam ediyor.  Dövize bağlı enerji ve ilaç maliyetlerindeki artış büyük enerji kısıtları ile 
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birlikte, sık sık elektrik kesintileri ve ilaç kısıtlarını yaratıyor. Bu süreç pandemi koşullarını özellikle Lübnan’ın 
yoksul bölgelerinde daha da derinleştiriyor.  

Krizin etkin yönetilememesinin en ağır etkilerini en büyük risk altındaki gruplar görüyor. Kadın ve çocuk 
yoksulluğunun yansıdığı en önemli grup ise mülteciler. Bölgedeki en yüksek Suriyeli mülteci sayısına sahip olan 
Lübnan’da bir hane halkı asgari ücretin beş katı daha fazla para harcıyor. Lübnan’da uluslararası yardım 
kuruluşlarını ve örgütleri harekete geçiren en büyük sorunlardan biri temel ihtiyaçlara erişim. Yoksulluk, hem 
Lübnan’lıları, hem de kendi ülkelerindeki savaş ve yıkımdan kaçan Suriyelileri etkiliyor (Palestine Children's 
Relief Fund-PCRF). Suriye İç Savaşı’nın başlamasından beri Lübnan, nüfusuna oranla en yüksek mülteci sayısına 
sahip ülkelerden biri ve ülkenin nüfusu mülteci akınıyla dörtte bir oranında arttı. Ülke içerisindeki nüfus artışı 
kendiliğinden sağlığa erişimi zorlaştırdığı gibi, sağlık sisteminin özelleştirilmesi en çok kırılgan grupları etkiliyor. 
Ülkede var olan hizipçilik ise, sağlık sisteminde oluşan sorunlara karşı koordineli bir yanıtı engelliyor. Ülkedeki 
mali kriz de ulusal para birimini devalüe ettiğinden verilebilecek bir yanıta pek de yardımcı olmadı. Lübnan’ın 
özelleştirmeyle artan sağlık sistemi sorunları ve hükümet içinde artan şeffaflık eksikliği nedeniyle özel tedarikçiler 
sağlık sisteminde daha etki ve güç sahibi oldu.  

Lübnan’da mültecilerin sağlığa erişimini iyileştirme girişimleri; Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı, BMMYK, 
STK’lar ve insani yardım kuruluşları arasındaki ortak bir çaba ile sağlanıyor. BMMYK, mülteci akınının 2011’den 
yana Lübnan’daki sağlık hizmetlerinin sağlık merkezleri ve personelinin artışıyla iyileştiğini öne sürdü fakat 
Suriyeli mülteciler hala sağlık erişimine ulaşmakta zorlanmakta. Suriyeli mültecilerinin %70’i yoksulluk sınırının 
altında ve doktor konsültasyonları yaklaşık 4-9 dolar arasında ve bu mülteciler için karşılaması zor bir bedel. 
COVID-19 aşısının ulaşmadığı bölgelerin çoğunlukla yoksul bölgeler olması, göçmenlerin aşı politikalarından 
uzak kalması ciddi sorun teşkil ediyor.  

Mevcut ekonomik kriz, patlama ve pandemiyle derinleşen toplumsal, ekonomik ve politik sorunlar karşısında 
Lübnan tarihindeki en büyük insan güvenliği eksikliğini yaşamakta ve bu süreçte toplumsal cinsiyet temelli şiddet 
artarken, politik partilerin yıkıcı rekabeti temsiliyet eşitliğini de ciddi şekilde zedelemektedir. 2019 sokak 
gösterileri ve hükümet değişikliği sonrasında BM Güvenlik Konseyi’nin Lübnan için 1325 numaralı kararı 
çerçevesinde şekillenen Kadın Barış Güvenlik gündemini yürüten Ulusal Eylem Planı’nı sunmasının ardından, 
Lübnan Ordusu içinde kadın asker sayısı arttı (UN Women 2020). Orduda temsiliyet açısından Ulusal Eylem 
Plan’ın olumlu dönüşlerinden olarak değerlendirsek de, Lübnan ordusundan daha güçlü sekter milislerin varlığı 
özellikle kadınların barış talepleri açısından çok kırılgan ve karamsar bir ortam yaratıyor. Bu kriz ve güvensizlik 
ortamına rağmen Lübnan’da kadınlar aktif bir politik mücadele yürütüyor. Kadın ve gençlerin yaptığı en önemli 
vurgu ise ekonomik krizin sebebinin yolsuzluk ve mezhep rekabeti olmasıdır.  8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü 
yürüyüşünde kadınlar yoksulluk, sekter şiddet ve kadın cinayetleri için Beyrut sokaklarında yükselen sorunlara ve 
temsiliyet krizine karşı çıkmak için yürüdü (Lazkani 2021).  
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Avrupa Birliği (AB) içerisinde göçün güvenlikleştirilmesi tartışmaları ortak bir göç politikasının geliştirilmesi 
sürecinde en fazla dikkat çeken konulardan biridir. Güvenlikleştirmenin yöntem ve araçları da akademik 
incelemelerin odak noktalarını oluşturur (Buzan ve Ole Wæver 2003; Bigo ve Tsoukala 2008, 1-9). AB, bir yandan 
ortak ve etkili bir göç politikası oluşturulması konusunda çalışmaları sürdürürken bir yandan da bu politikanın 
önemli araçlarından biri olarak geliştirilen kurumlarının uyguladıkları politikalar ve kurumsal yöntemler nedeniyle 
de eleştirilere hedef olmaktadır. Bu kurum ve araçlardan en önemlisi de AB Sınır Güvenliği Birimi Frontex’dir.  

2005 yılında kurulan Frontex için 2021 yılı en zorlayıcı dönem oldu. Sınır güvenliğinin yanı sıra, AB’ye düzensiz 
göçün önlenmesi için yetkileri de geçtiğimiz yıllarda genişleyen Frontex, zamanla gerçekleştirdiği operasyonlar ve 
uyguladığı programlarla AB’nin en pahalı kurumlarından biri haline geldi (Avrupa Sayıştayı, 2020). AB’nin göç 
politikalarının güvenlikleştirilmesinde çok düzeyli yönetişimde etkin bir kurum olan Frontex, sadece sınır 
güvenliği ya da düzensiz göçün önlenmesindeki çalışmalarda değil aynı zamanda gerçekleştirdiği operasyonlarda 
da güvenlikleştirme süreçlerinde etkin rol oynama hedefinde (Mandacı ve Özerim 2013). Başta Akdeniz ve Ege 
Denizi’ndeki Frontex operasyonları olmak üzere, sınır güvenliğini sağladığı bölgelerde geri itme operasyonlarına 
ve insan hakları ihlallerine yol açtığı ya da en azından göz yumduğu gerekçesiyle sık sık gündeme gelmesi, 
güvenlik yönetişiminde Frontex’in bir kurum ve güvenlikleştirme aracı olarak önemini ortaya koymaktadır.  İnsan 
Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü gibi STK’ların yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Haklar 
Yüksek Komiserliği, BM Göçmen Hakları Özel Raportörü, Avrupa Komisyonu İnsan Hakları Komiseri gibi birçok 
uluslararası aktörün hazırladığı çeşitli raporlarda Frontex’e ağır eleştiriler yöneltilmektedir (Human Rights Watch 
2021; Uluslararası Af Örgütü 2021; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi 2021a ve 2021b; 
Commissioner for Human Rights 2021). Bu raporların birçok ihlali göz önüne sermesine rağmen, Frontex’e karşı 
açılmış herhangi bir dava da 2020 yılına kadar söz konusu olmadı. Ancak 23 Ekim 2020’de Türkiye-Yunanistan 
arasında Ege Denizi’nde mülteci botlarının geri itildiği ve mültecilerin karaya çıkmasının engellendiğini gösteren 
video kayıtlarının ortaya çıkmasıyla durum daha da belirginleşti. Bunun beraberinde Der Spiegel ve Bellingcat 
başta olmak üzere çeşitli basın kuruluşlarının ortak hazırladığı raporda eleştirilen kurumlar arasında Frontex’in de 
yer alması büyük yankı uyandırdı (Bellingcat 2020). Bu olaydan sonra Frontex’e karşı arka arkaya soruşturmalar 
açılırken, güvenlikleştirmenin sınırları ve insan haklarının korunması ikilemi politik gündemi şekillendirdi. 

2020 yılı sonu ve 2021 yılı boyunca Frontex’e çeşitli AB kurumlarının ve birimlerinin açtığı soruşturmalar çeşitli 
nitelikler taşımaktaydı (Dalkıran 2021). Bu soruşturmaların bir kısmı Frontex’in iç izleme mekanizması, bütçe 
kullanımı ve etkin şikâyet mekanizmaları gibi şeffaflık ve hesap verebilirlik üzerine odaklanırken; AB Kamu 
Denetçisi’nin ve Avrupa Parlamentosu (AP) LIBE Komitesi’nin başlattığı soruşturmalar doğrudan Frontex’in 
sorumluluğu olduğu öne sürülen geri-itme operasyonları ve insan hakları ihlallerine yönelik oldu.  

LIBE Komitesi’nin 1 Mart 2021’de Frontex’in faaliyetlerini AB-Türkiye Mutabakatı çerçevesinde denetlemek 
amacıyla kurulmasını onayladığı Frontex Tahkik Çalışma Grubu, ilk raporunu 14 Temmuz 2021’de yayımladı 
(Strik 2021). Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan geri-itme operasyonlarıyla ilgili birçok kanıtın da incelendiği 
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raporda, Frontex’in temel hakların korunmasıyla ilgili iç denetim mekanizmasının yetersizliğine dikkat çekildi. 
Ayrıca, Frontex ve üye devletlerin yürüttüğü ortak sınır denetleme operasyonlarında yaşanan geri-itme vakaları ve 
insan hakları ihlallerinde Frontex’in doğrudan ilgisine ilişkin yeterli kanıt bulunmamış olsa bile rapor; insan 
haklarını ihlallerine yönelik yüksek risk oluşturabilecek durumlarda Frontex’in temel hakları korumada daha aktif 
rol oynaması gerektiğinin altı çizdi. Çalışma Grubu’nun hazırladığı bu raporda geçen iç denetim mekanizması ile 
şikâyet mekanizmasının yetersizliği ve Frontex’in çalışmalarını denetlemek üzere atanması gereken 40 temel 
haklar denetçisinin henüz atanmamış olması, 15 Haziran 2021’de Avrupa Kamu Denetçisi’nin raporunda da öne 
çıkan konular arasında geçiyor (European Ombudsman 2021). Bu gecikmenin politik nedenlere dayanıp 
dayanmadığı da ayrı bir tartışma konusu. 

 AB sınırlarında insan haklarına ilişkin risk oluşturabilecek durumlarda Frontex’in temel hakları koruma anlamında 
yeterli sorumluluğu yüklenmediğinin ortaya çıkması, AB’nin kendi oluşturmuş ve geliştirmiş olduğu bu kurumun 
içerisinde bulunduğu göç yönetişimini güvenlikleştirmedeki rolünü gözler önüne sermektedir. AB içerisinde göçün 
güvenlikleştirilme sürecini ve güvenlikleştirme çıktılarını açık bir şekilde ortaya koyan Frontex yöntem ve araçları, 
AB’nin göç politikasında insan haklarını içselleştirmesi gerekliliğini hem politika yapıcılarına hem de bu alanda 
çalışan araştırmacılara bir kez daha hatırlatması açısından önemlidir. 
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2021 yılına damgasını vuran en önemli tartışmalardan biri hiç kuşkusuz Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilmesi oldu. Oysa, kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin taslak metni Türkiye’nin Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı sırasında kabul edilmiş, 11 Mayıs 2011’de İstanbul’daki Avrupa 
Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısında imzaya açılmış, Türkiye Sözleşme’yi çekince koymadan imzalamış ve 
parlamentosunda onaylayarak yürürlüğe koyan ilk ülke olmuştu.  20 Mart 2021’de ise Türkiye, 3718 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini açıkladı. İmzalanmasından 10 yıl sonra, 1 Temmuz 
2021 tarihinden itibaren Sözleşme’nin bağlayıcılığı Türkiye Cumhuriyeti bakımından sona erdi.  

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin sebepleri ve olası sonuçları kamuoyunda oldukça tartışıldı. Ancak 
Türkiye’deki mülteci kadınların İstanbul Sözleşmesi’nin getirdiği koruma mekanizmalarından mahrum kalacak 
olması belki de göz ardı edilen noktalardan en önemlisiydi. İstanbul Sözleşmesi, giriş kısmında silahlı çatışmalar 
esnasında ve sonrasında kadınların şiddete ve özellikle cinsel şiddete maruz kalma riskinin arttığına dikkat 
çekmekte, 2. maddesi ise Sözleşme’nin barış zamanında olduğu gibi silahlı çatışma durumlarında da yürürlükte 
kalacağını belirtmektedir. Bu açıdan taraf devletlere başka hiçbir mekanizmaya gerek kalmaksızın silahlı 
çatışmalarda da kadınları şiddetten koruma yükümlülüğünü yüklemektedir. Dahası, sivil toplum ve kadın 
örgütlerinin iş birliğine hem şiddetin önlenmesinde hem de denetleme mekanizmalarında yer vermekte, bu anlamda 
Kadın, Barış, Güvenlik gündeminin ruhuna uygun olarak kadınları sadece ‘şiddet mağduru’ olarak değil, aktif 
aktörler olarak görmektedir. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ile İstanbul Sözleşmesi ve Kadın, 
Barış, Güvenlik gündemi ile kurulan bu doğrudan bağlantı Türkiye açısından kalkmış oldu. 

İstanbul Sözleşmesi, kadınların iltica taleplerinin değerlendirilmesi açısından oldukça kapsayıcıdır. Bilindiği gibi, 
uluslararası hukukta mültecilerin korunmasını sağlayan genel çerçeve Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 
Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’dür; ancak bu belgeler toplumsal cinsiyet kaynaklı şiddeti mültecilik 
statüsünün elde edilmesi için geçerli bir sebep olarak kabul etmez. Cenevre Sözleşmesi, 1. maddesinde mülteciyi 
“[ı]rkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden zulme 
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için (…)” sığınma arayan kişi olarak tanımlar. Bu madde toplumsal 
cinsiyet kaynaklı zulmü sığınma arama sebepleri arasında saymadığı gibi, uygulamada da toplumsal cinsiyet 
kaynaklı zulüm korkusu, mülteci statüsünün verilmesi için geçerli bir sebep olarak kabul edilmemektedir. 
Kadınlara yönelik şiddet her zaman kamusal alanda gerçekleşmediği, fail ise her zaman kamusal bir aktör olmadığı 
için kadınların toplumsal cinsiyet kaynaklı zulüm korkusu başvuruyu inceleyen yetkililerin yorumuna bağlı 
kalmakta, sığınma talep eden kadınların yaşadığı şiddet “kültürel farklılık” olarak açıklanmakta (Freedman 2007: 
81- 2), toplumsal cinsiyete dayalı şiddete uğrayan kadın ve LGBTi+’ların bu bağlamdaki sığınma talepleri 
çoğunlukla kabul görmemektedir. 1951 Sözleşmesi’nin uygulamasındaki bu eksiklik, toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddet sebebiyle sığınma arayan kadınları 1. maddede geçen “belirli bir toplumsal gruba mensubiyet” kategorisini 
ileri sürerek zulme uğrayacaklarından haklı sebeplerle korktuklarını kanıtlamaya yönlendirmiştir. “Belirli bir 
toplumsal gruba mensubiyet”, mülteci tanımının yetersiz kaldığı durumlarda kişilerin hukuki olarak sığınma hakkı 
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elde etmesine imkân sağlar, ancak bu kavram toplumsal cinsiyetle ilişkili zulmü doğrudan tanımaz ve günü 
kurtaran bir yaklaşımla çözüm sunar (Akis 2018: 385-6).  

İstanbul Sözleşmesi ise toplumsal cinsiyet kaynaklı şiddete dayalı sığınma taleplerinin değerlendirilmesinde ve 
mülteci statüsünün verilmesinde bu dolambaçlı mekanizma yerine doğrudan bir çözüm getirmektedir. Sözleşme, 
60. Maddesinde taraf ülkeleri kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti, 1951 Cenevre Sözleşmesi 
bağlamında zulüm olarak ve tamamlayıcı/ ikincil korumayı gerektiren ciddi bir hasar biçimi olarak tanıyacak 
tedbirler almaya çağırır. Aynı madde, 1951 Sözleşmesi’nde mülteci tanımında yer alan tüm gerekçelerin toplumsal 
cinsiyete duyarlı bir şekilde yorumlanması ve bu gerekçeler nedeniyle zulüm görme korkusu bulunan durumlarda 
başvuranlara mülteci statüsü verilmesinin temin edilmesi yükümlülüğünü taraf devletlere yükler. Sözleşme’nin 59. 
Maddesi ikametgâh durumu eşlerine/partnerlerine bağlı olan şiddet mağduru kişilere boşanma/ayrılma durumunda 
eşten/partnerden bağımsız olarak oturma izni sağlanması için taraf ülkelere yükümlülük getirmektedir. 61. 
Maddesinde ise şiddet mağduru kadınların hayatlarının risk altında olabileceği veya işkenceye veya insanlık dışı 
muameleye veya cezalandırılmaya maruz kalabilecekleri hiçbir ülkeye hiçbir koşulda iade edilmemelerini güvence 
altına almaktadır.  

İstanbul Sözleşmesi’ne karşıtlık kamuoyunda her ne kadar sadece toplumsal cinsiyet kavramı, aile değerleri ve 
LGBTi+ karşıtlığı üzerinden yürütülmüşse de mülteci yoğunluğu fazla olan Türkiye’nin Sözleşme’den çekilmesi, 
Macaristan ve Polonya gibi mültecilere karşı sıkı önlemler alan iki ülkenin İstanbul Sözleşmesi’ne karşı 
açıklamalar yapması, akla bu karşıtlığın nedeninin Sözleşme’nin mültecilerle ilgili hükümleri ile ilgili olabileceğini 
getirmektedir. Örneğin, Macaristan Parlamentosu İstanbul Sözleşmesi’ni onaylamak için toplandığında, 
Macaristan’ın toplumsal cinsiyet kavramına karşı olmasıyla bilinen başbakanı Victor Orban’ın partisi Fidesz 
öncülüğünde hazırlanan bir deklarasyon, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti sığınma süreçlerinde bir zulüm çeşidi 
olarak tanıyan İstanbul Sözleşmesi’nin Macar kültürü, hukuku, gelenekleri ve milli değerlerini tehlikeye attığını 
iddia etmişti (Kovacs 2020). Macaristan Parlamentosu, aynı gün yaptığı oylamada İstanbul Sözleşmesi’ni 
onaylamayı reddetmiştir.  

Sonuç olarak, İstanbul Sözleşmesi, mülteci kadınların da vatandaş kadınlar gibi korunmasını garanti altına almakta 
ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağduru kadınların mülteci statüsü almalarını kolaylaştırmaktadır. Ancak 
sığınmacı kadınlar Türkiye’de zaten dil sıkıntısı, şiddete uğradıklarında nereye başvuracaklarını bilememe, sınır 
dışı edilme korkusu gibi sebeplerle birçok konuda devlet erkiyle karşı karşıya gelmeye çekinirken, İstanbul 
Sözleşmesi’nin koruyucu mekanizmasının kalkmasının onları daha da korumasız hale getirdiği açıktır. 
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Dünyada ve Türkiye’de yaygınca İstanbul Sözleşmesi olarak adlandırılan “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da 
imzaya açıldı. Türkiye, yazım sürecine büyük katkı verdiği bu Sözleşme’yi ilk imzalayan ve onaylayan ülke oldu. 
2012 yılı 8 Mart’ında ise İstanbul Sözleşmesi’nin felsefesini yansıtan “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”u (6284 Sayılı Kanun) sivil toplumun da desteğiyle çıkardı. Kadınlara yönelik 
şiddetle mücadelede şimdiye kadar en kapsamlı yasa olarak kabul edilen 6284 Sayılı Kanun, şiddetin sebeplerini 
ve türlerini detaylı bir şekilde tanımlamasının yanında şiddeti önleyici, şiddete maruz kalanları koruyucu ve failleri 
cezalandırıcı mekanizmaları da etkin bir şekilde oluşturdu. Yasanın uygulanmasına yönelik geliştirilen kurumlar 
(örneğin Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri), farkındalık çalışmaları ve ulusal eylem planları şiddetle topyekün 
mücadele için gerekli hukuki ve sosyal alt yapıyı yarattı. Buna ek olarak, 6284 sayılı Kanun, İstanbul Sözleşmesi 
üzerinden sivil toplum mobilizasyonu ve savunuculuğu için elverişli bir ortam yaratmıştır.  

İstanbul Sözleşmesi, toplumun farklı kesimlerince benimsenmesine ve Türkiye’deki kadınların şiddetle 
mücadelesini güçlendirir nitelikte olmasına rağmen, özellikle son yıllarda ciddi dil uzatmalara da maruz kalmıştı. 
Giderek görünür hale gelen toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı hareket, kadın ve LGBTI+ hak ve özgürlüklerine 
muhalif ve hatta düşman bir ortam yarattı. Bu bağlamda, muhafazakar, aşırı milliyetçi, sağcı ve popülist grupların 
İstanbul Sözleşmesi’ne karşıtlıkta birleştikleri görülmektedir (Şeker 2021). Nihayetinde, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan 20 Mart 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameyle Türkiye’nin İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilme kararını duyurdu. Kararnamenin yayınlanmasından iki gün sonra da Avrupa Konseyi 
resmi olarak bilgilendirilerek Sözleşme’nin 80. maddesi uyarınca üç aylık çekilme süreci başlatıldı. 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın (2021) kararı gerekçelendirdiği açıklamasında özellikle şu cümleler 
dikkat çekti:  

Başlangıçta kadın haklarının güçlendirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’nin 
toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle 
edilmiştir. Türkiye’nin sözleşmeden çekilme kararı alması da bu nedene dayanmaktadır. 

Bir anda gündeme düşen çekilme kararı toplumsal tepkilerin yükselmesine neden oldu. Kadın örgütleri Türkiye’nin 
birçok ilinde protesto gösterileri ve sosyal medya kampanyaları düzenlendi. İnsan hakları savunucuları, barolar ve 
muhalefet partileri çekilme kararının Anayasa’ya aykırı olduğu ve yasama organının yetkisini ihlal ettiği 
gerekçesiyle Danıştay’a yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtılar (Duvar English 2021a). Gece yarısı gelen 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına uluslararası arenadan da ciddi 
kınama ve eleştiriler yükseldi. Örneğin, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borell, bu kararın Türkiye’yi 
Avrupa demokratik değerlerinden ve AB üyelik sürecinden daha da uzaklaştıracağını belirtti ve “Türkiye’yi 
kararından dönmeye....kadın haklarının savunusu konusunda AB’ye katılmaya çağırıyoruz” dedi (Directorate-
General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations 2021). ABD Başkanı Biden çekilmeyi “son derece 
hayal kırıklığı yaratan” bir karar olarak yorumladı. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejčinović Burić, 
Türkiye’nin bu kararını “yıkıcı” bulduğunu açıkladı (Guardian 2021). Çekilme kararı aynı zamanda birçok 
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ülkedeki sivil toplum kuruluşlarını ve aktivistleri bir araya getirdi. Avrupa Kadın Lobisi kararı kınadı ve bu kararın 
tüm kadınların ve kız çocuklarını haklarına ilişkin açık bir gerilemeyi temsil ettiğini ve AB temel değerleriyle de 
çeliştiğini vurguladı (EWL 2021).  

Tüm bu tepkilere rağmen Danıştay, 29 Haziran 2021’de Cumhurbaşkanlığı’nın tek taraflı fesih yoluyla İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilme kararını Anayasanın 104. maddesine dayandırarak (ve Anayasanın 90. maddesini 
tamamen göz ardı edecek şekilde) uygun buldu ve açılan davaları reddetti. Danıştay kararında Cumhurbaşkanı’nın 
uluslararası anlaşmaları tek taraflı olarak onaylama ve feshetme yetki ve otoritesinin olduğunu belirtti. (Duvar 
English 2021b). Bu bağlayıcı kararın ertesinde 1 Temmuz 2021’de Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme 
süreci tamamlandı.  

Bugün 6284 Sayılı Kanun hala yürürlükte ve AKP hükümeti kadınlara yönelik şiddete ‘sıfır tolerans politikası’ 
uygulayacağını belirtse de (The Presidency Directorate of Communications 2021), İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilinmesi Türkiye’de kadın haklarında geriye gidişin en son ve en sarsıcı göstergesi olmuştur. Sözleşmeden 
çekilme aynı zamanda buzdağının görünen kısmıdır ve derinlerinde Güneş-Ayata ve Doğangün’ün (2017) 
tanımlarıyla “dinci-muhafazakar toplumsal cinsiyet iklimi” yatmaktadır. Kadın haklarını sınırlayan ve kadın-erkek 
eşitliğini reddeden bu fikriyat kendini kutsal aile ve erkeklerin egemen olduğu bir toplumsal cinsiyet düzeni üzerine 
bina etmiştir. Bu nedenle bugün asıl güçlük, geçmiş dönemlerde sıkça tartışıldığı gibi uluslararası normların ve 
kanunlarının uygulanması aşamasında yaşanan eksikliklerden ziyade bizzat eşitlik normunun ve kadın haklarının 
tartışmaya açılmış olmasıdır. Dolayısıyla, toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelede nereye gidildiği anlamlı 
bir soru haline gelmiştir.  
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2021 yılında Türkiye-AB ilişkileri sorunlu, karmaşık ve çelişkili seyrini sürdürdü. 2020 yılında Doğu 
Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetleri, Kıbrıs sorunu, Ege uyuşmazlıkları ve deniz yetki alanlarını 
belirlemedeki görüş ayrılıkları üzerinden gerilen Türkiye-AB ilişkileri, 2020’nin sonu ve 2021 itibarıyla daha 
ılımlı bir döneme geçiş yaptı. Ancak AB Konseyi tarafından önerilen Pozitif Gündem oluşturma çabaları 2021 
yılında gerçek bir ilerlemeye ön ayak olamadı (European Council 2020). Pozitif gündemin en önemli unsurunu 
oluşturan gümrük birliğinin güncellenmesi süreci bir türlü başlatılamazken, mülteciler için işbirliğinde de 
beklenen ivme sağlanamadı. Bunların yanında, 2019 yılında AB tarafından askıya alınan yüksek düzeyli 
diyalog toplantıları iklim ve halk sağlığı gibi yenilenen konularla tekrar başlatıldı.  

2021 yılında Türkiye’nin AB katılım sürecinde yeni bir ivme yakalanması ise mümkün olmadı. Avrupa 
Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun izleme raporlarında Türkiye’ye yönelik sert eleştiriler yer aldı. 
Demokrasideki gerileme, hak ve özgürlükler açısından illiberal uygulamalar, ifade, medya, örgütlenme, 
toplanma özgürlüğü ve sivil toplumun özerkliği alanlarındaki gerileme, hukukun üstünlüğü ve yargı 
bağımsızlığının sağlanamaması, ekonomi yönetimindeki öngörülemezlik ve keyfilik ile aşırı merkeziyetçi 
yönetim sistemi bu raporların en önemli eleştirileri arasındaydı (Avrupa Komisyonu 2021a). “Türkiye’nin 
AB’den uzaklaşması” olarak adlandırılan bu gerileme giderilmeden Türkiye’nin AB sürecinin canlanmasını 
beklemek yine başka bir bahara kaldı. Bunda Türkiye’deki eksiklik ve gerilemenin yanında, AB’nin genişleme 
politikasındaki değişim ve yeni üye alımına son derecede isteksiz yaklaşılması da etkili oldu.  

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları açısından bakıldığında, Türkiye-AB ilişkilerinde iki önemli olay 
yaşandı. Birincisi Türkiye’nin kadına yönelik şiddetin önlenmesini hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilme kararı (Deutschewelle 2021), diğeri ise sıklıkla “Sandalye krizi (sofagate)” olarak adlandırılan, 
Ankara’ya yaptıkları ziyarette Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e yer gösterilmemesi ve 
kanepede oturmak zorunda kalması olayı idi. Bu iki olay, Türkiye-AB ilişkilerinin gerilemesinin ardında yatan 
nedenlere ışık tutan olaylardı. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı, özellikle Türkiye’nin Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin Kavala ve Demirtaş gibi siyasi davalarla ilgili kararlarını uygulamaması ve 2016’da 
imzalanmasına rağmen Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasının geciktirilmesi gibi tutumları ile de paralellik 
gösteriyordu. Bu uzlaşmaz tutum, Türkiye’nin çağdaş Avrupa pratikleri ve değerlerine karşı tepkisel bir 
yaklaşımı ve bağnaz bir muhafazakarlığı yansıtıyordu. Türkiye’de kadının özgürleşmesini tehdit olarak gören 
çevrelere verilen bir taviz olarak görülmekle birlikte, LGBTQ+ haklarının da yok sayılmasını içeren genel bir 
tutuma işaret ediyordu. Sofagate ise toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları açısından yorumlansa da bu 
istenmeyen olayın aslında basit bir protokol hatası olduğunu söyleyenler de vardı. Avrupa Parlamentosu’nda 
konuşan von der Leyen ise konuyu kadına verilen değere bağlayarak toplumsal cinsiyet açısından yaklaştı (De 
La Baume 2021). Ancak nedeni ne olursa olsun, Avrupa Komisyonu Başkanı bir kadının ayakta kalması ve 
karşısında aday bir ülkenin Cumhurbaşkanı ve AB’nin siyasi üst organı olan AB Konseyi’nin başkanının yan 
yana iki koltukta umursamaz bir şekilde oturmaları toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınlara yönelik adil ve 
eşitlikçi olmayan tutumların bir simgesi olarak hafızalarda yer aldı. Eylül ayında Afganistan’dan çekilme 
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sonucunda Taliban yönetiminin başa gelmesi, kadınların her türlü hakkını ayaklar altına alan yaklaşımları ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Talibanla ters düşen bir yanımız yok şeklindeki açıklamaları da işin tuzu biberi 
oldu (Kaplan ve Tosun 2021).  

Türkiye’nin çağdaş Avrupa pratikleri ve değerlerinden uzaklaşması olarak yorumladığımız 3 gelişmenin 
ikisinde olumlu bir dönüşüm sağlanamazken, tek birinde olumlu adım atıldı. Türkiye 2016’dan beri 
onaylamamakta direndiği Paris İklim Anlaşması’nı COP 26 öncesinde onayladı (Akgül 2021). Bu durum 
Türkiye’nin küresel iklim rejimindeki konumunu ileriye taşıyan bir adım olurken, Türkiye-AB ilişkileri 
açısından da son derecede önemliydi. AB’nin 2019 sonunda açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı programının 
Covid 19 pandemisine rağmen hızla hayata geçirilmesine yönelik stratejilerini birbiri ardına açıklanması ve 
Türkiye gibi AB’nin önemli ticaret ortaklarından olan bir ülkeyi yakından ilgilendiren Sınırda Karbon 
Düzenleme Mekanizmasının 14 Temmuz 2021 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan “Fit for 55” 
adlı paket içinde yer alması, Türkiye üzerinde önemli bir baskı oluşturdu (Avrupa Komisyonu 2021b). AB’nin 
kaybolduğu ifade edilen dönüştürücü gücünün iklim politikası özelinde devam ettiğini gördük. Beş ürün 
grubunda AB’ye yapılacak ihracata ek bir maliyet getirecek olan SKDM Türkiye’nin de AB’dekine benzer bir 
ETS sistemi oluşturması yönünde hazırlıkları hızlandırdı. Türkiye’de sivil toplum ve iş dünyası örgütlerinin 
konuya ilgi göstermesi ile birlikte, Türkiye’nin küresel ve Avrupa düzeyindeki gelişmelere ayak uydurmak için 
iklim politikasının güncellenmesi ihtiyacı politika gündeminin en başında yer aldı.  

Sosyo-ekonomik çıkarları ilgilendiren ve uyum sağlanmaması halinde açık bir rekabet gücü kaybına yol açması 
muhtemel olan  Yeşil Mutabakat, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylaması ve 2053 iklim hedefini 
açıklamasını gündeme getirirken, AB’nin eleştiri ve telkinleri İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının 
iptalini veya sayıları giderek artan kadın cinayetlerini önlemeye yönelik kapsamlı bir eylem planı kabul 
edilmesini sağlamadı. Bu durum Türkiye-AB ilişkilerinde değerler üzerinden Avrupalılaşmanın gerilemesi 
yanında, ilişkilerin işlemsel ve al vere dayalı bir yöne dönmesinden kaynaklanıyor (Aydın-Düzgit ve Kaliber 
2016; Saatçioğlu 2019). Avrupa değerlerinden uzaklaşmanın en fazla hissedildiği alanların başında toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve kadın hakları alanı geliyor. Ancak bu değerlerden uzaklaşmanın söz konusu tezahürlerine 
rağmen, toplumda etkilerinin devam ettiği sonucuna varılabilir. Özellikle kadın örgütlerinin ve çeşitli grupların 
İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin güçlü tavırları ve karşı koyuşları konunun henüz kapanmadığını ve er ya da geç 
Türkiye’nin Avrupa değerler alanına ve dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi’ne de geri döneceğini gösteriyor.  
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2021'de Almanya ve Türkiye arasındaki karmaşık ve çok yönlü ilişki, eski, geleneksel kalıbının dışına çıktı. Son 
on yılda, Almanya ve Türkiye arasındaki diyalog, dur-kalk döngüleriyle yürütülen bir hız treni yolculuğuna 
benziyordu. Diğer bir deyişle, her iki ortak arasındaki yakınlaşma ve sorunsuz diyalog anlarını uzaklaşma ve 
çatışma dönemi izliyordu. Bu dönemin ardından ortak çıkarlar çerçevesinde daha uyumlu ve iş birliği odaklı yeni 
bir evre ortaya çıkabiliyordu (Turhan 2019). 2021'de Almanya ve Türkiye arasındaki ilişki, bu inişli çıkışlı 
döngünün dışına çıkarak daha sakin, büyük ölçüde sektörel iş birliğine dayalı ve kompartmanlara ayrılmış şekilde 
sürdürüldü. İki ortak arasında, özellikle Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğünün durumu, Ankara'nın 
İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ve yakın coğrafyadaki tercihler (Suriye, Libya, Kıbrıs vb.) gibi konularda 
önemli anlaşmazlıklar devam ederken, Alman ve Türk hükümetleri, bu tür farklılıklar nedeniyle genel makro 
politik diyaloğa zarar vermekten kaçındı. 

2021'de Almanya ile Türkiye arasında yıl boyunca nispeten istikrarlı, siyasetten arındırılmış ve işlemsel 
(transactional) bir diyaloğun gerçekleşmesini destekleyen üç ana etken ortaya çıktı. Birincisi, Fransa gibi AB üyesi 
diğer kilit devletlerin aksine Almanya, 2020-2021 döneminde Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkların çözümü ve 
ilgili AB Zirvesi kararlarının alınması sürecinde önemli ve yapıcı bir arabulucu olarak işlev görmeye devam etti. 
Dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara tarafından da memnuniyetle karşılanan, sektörel bir pozitif 
AB-Türkiye ajandasının şartlı olarak yürürlüğe konulması gibi oldukça dengeli bir ifadeyi içeren AB Zirvesi 
kararlarının formüle edilmesinde kilit rol üstlendi (bkz. European Council 2021). Bu çerçevede dönemin Almanya 
Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı hızlandırmak amacıyla Ocak 
2021'de Ankara'ya özel bir ziyarette de bulundu (Auswärtiges Amt 2021). 

İkincisi, 2021'de Almanya ile Türkiye arasında süregelen karşılıklı bağımlılık iki gelişmeyle daha da güçlendi. 
Birincisi, Türkiye'de yaşanan şiddetli ekonomik çalkantı, Almanya'nın ekonomik ve ticari bir ortak olarak önemini 
artırdı. 2021'de Almanya, Türkiye'nin ihracatında birinci sırada yer aldı ve ülkedeki en büyük doğrudan yabancı 
yatırımcılardan biri oldu. Aynı zamanda, Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin bölgeye etkilerine ve 
Avrupa'ya yeni bir göç dalgasına ilişkin artan endişeler, Almanya federal hükümetine sınır yönetimi konusunda 
Avrupa-Türkiye iş birliğini destekleyen 2016 AB-Türkiye mülteci mutabakatının sürdürülmesinin ve daha da 
derinleştirilmesinin önemini bir kez daha hatırlattı. Ayrıca, Ankara'nın Kabil uluslararası havaalanında güvenliğin 
sağlanmasında kilit bir rol oynamaya hazır olduğunu açıklaması, Türkiye'nin bölgesel istikrar sağlayıcı ve 
arabulucu olarak (nispeten unutulmuş) rolünü yeniden akıllara getirdi (Reuters 2022). 

Üçüncüsü, önceki seçimlerden farklı olarak, Eylül 2021 Almanya federal seçimleri, Almanya’da siyasi elitler ve 
diğer toplumsal aktörler tarafından Türkiye'nin ve Almanya-Türkiye ilişkilerinin siyasallaştırılmasına ve 
medyatikleştirilmesine yol açmadı. Bu durum, Alman-Türk diyaloğunu da kolaylaştırdı. Alman siyasi partilerin 
seçim kampanyalarında “Türkiye kartını” araçsallaştırmamaları, COVID-19 salgınının küresel ve yerel etkileri 
düşünüldüğünde, seçim sürecinde büyük ölçüde halk sağlığı, sosyal politikalar, (yeşil) ekonomi ve dijitalleşme 
gibi diğer konuların yeniden canlanmış olması ile açıklanabilir. Ayrıca, son dakikalara kadar seçim sonucuna 
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ilişkin belirsizliklerin devam etmiş olması nedeniyle, merkez sağ ve merkez solda konumlanan Alman siyasi 
partileri, seçmenlerinin bir kısmını sistem karşıtı partilere kaptırmamak için Türkiye, yabancılar ve göç gibi 
kimlikle ilgili konuları siyasallaştırmaktan kaçındılar (Turhan 2021). 

Şüphesiz 2021 yılında Almanya-Türkiye ilişkilerine önemli etkileri olabilecek en kritik gelişme, 26 Eylül'de 
yapılan Almanya federal seçimleriydi. Seçim sonuçları, Almanya'da Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür 
Demokratlardan oluşan ve "trafik ışığı" olarak adlandırılan koalisyon hükümetinin kurulmasıyla Alman siyasi 
haritasında önemli değişimlere neden oldu. Aslında bu partiler arasında oluşturulan koalisyon anlaşması 
dokümanında, “yeni” Berlin'in Ankara ile ilişkilere yönelik tutumu hem normatif hem de çıkar odaklı hususlara 
vurgu yapılarak oldukça dengeli ve ucu açık bir şekilde ifade edildi (SPD 2021).  

Bununla birlikte, iki olası gelişme nedeniyle 2021'de yaşanan nispeten istikrarlı ortamın aksine, 2022'de Almanya 
ile Türkiye arasında daha keskin iniş çıkışların hâkim olduğu döngüsel bir ilişki bekleyebiliriz. İlk olarak, 
“feminist” bir dış politika yürütülmesine ilişkin yaptığı vurguyla yeni Alman (Yeşil) Dışişleri Bakanı Annalena 
Baerbock (DW 2021), Almanya/AB-Türkiye ilişkilerinde çıkar temelli yaklaşımların azaltılmasını ve Ankara 
karşısında (büyük ölçüde) değer temelli bir yaklaşıma yönelmeyi destekleyebilir. İkinci olarak, kamuoyunun 
Türkiye'de yaklaşan genel seçimlere yönelik ilgisinin giderek artacağı göz önüne alındığında, ikili ilişkilerde 
siyasallaşmanın ve medyatikleşmenin artabileceği ve bu gelişmenin Almanya ve Türkiye arasında hükümetler arası 
düzeyde gerçekleşecek politika koordinasyonu ve iş birliği için önemli engeller yaratabileceği ön görülebilir 
(Turhan 2021). 
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Pandeminin gölgesinde geçen 2021 bakım emeğine muhtaçlığımızı yüzümüze vurdu. Bakım emeğinin 
hayatlarımızın idamesindeki önemine rağmen, bu dönemde ne bakım emekçilerinin hizmetleri takdir gördü ve 
görünür kılındı ne de emekçiler hak ettikleri maddi karşılığı alabildi. Cinsiyetlendirilmiş iş bölümünün düşük 
ücretli veya ücretsiz bakım emeğini kadına, ücretlendirilmiş işgücü piyasasına katılımı ise erkeklere atfetmesi 
sebebiyle hâlihazırda kadınlar aleyhine olan sosyal ve ekonomik eşitsizlikler pandemi döneminde daha da 
yoğunlaştı. The World Inequality Report 2022’ye göre kadınların işten elde ettikleri gelirdeki payı 1990’larda 
%30’a yaklaşmışken, bugün bu pay %35’lerde kalmış durumdadır. Bu yöndeki ilerleme Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika (MENA) bölgesinde ise neredeyse durmuştur (Chancel vd. 2021). Türkiye her ne kadar, kadın istihdamı 
konusunda %47 oranla MENA bölgesinde ilk sırada yer alan İsrail’in ardından %30’lar civarındaki oranıyla ikinci 
sırada bulunsa da (Dünya Bankası 2021), OECD ülkeleri arasında son sırada yer alıyor (OECD 2021). Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15-65 yaş arası toplam 63 milyon 39 bin nüfusun 31 milyon 827 binini 
oluşturan kadınların işgücüne katılma oranı %30,6, istihdam oranı %26 ve işsizlik oranı %15’tir (TÜİK 2020). 
Genç kadınların işsizlik oranı ise %30,6. Buna göre 20 milyona yakın kadın (kadınların yaklaşık %70’i) herhangi 
bir gelire sahip olmadan ekonomik olarak bağımlı bir şekilde hayatını idame ettiriyor (Bayar 2021).  

OECD verileri COVID-19 sürecinde en çok kadınların çalıştığı sektörlerin etkilendiğini ve bu dönemde kadın 
istihdamının oldukça düştüğünü bize gösteriyor. Benzer şekilde, geniş tanımlı işsizlik oranı verilerine bakıldığında, 
Türkiye’de de kadınların pandemi sonrası ekonomik krizden derinden etkilendiği görülüyor. Pandemi sonrası 
dönemde iş bulma umutları kalmadığı için işgücüne dâhil olamayan ve iş aramayı bıraktıkları için kadın istihdamı 
istatistiklerinde yer almayan kadın nüfusu oldukça artmış durumda (Yüksel 2021). DİSK-AR’ın Çalışma 
Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporu da Türkiye’de kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliğin hem gelir 
hem de ücretler arasındaki ciddi boyutuna dikkat çekiyor (DİSK 2020). Şüphesiz, bu farklılık hem toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinden besleniyor hem de bu eşitsizliği artan kadın yoksulluğuyla yeniden üretiyor ve 
derinleştiriyor. DİSK’in COVID-19 Döneminde Kadın İşgücünün Durumu Raporuna göre bu dönemde kadınların 
iş kaybının 1 milyon 484 bin olduğu düşünüldüğünde kadın yoksullaşmasının çarpıcılığı daha da net görülüyor.  

Kadın istihdamının sektörel dağılımına bakıldığında, kadınların % 50 oranında hizmet, % 25 oranında tarım, % 15 
oranında ise sanayi sektöründe çalıştığı gözleniyor (Bayar 2021). Bakım ekonomisi odaklı bakıldığında, küresel 
resimle paralel olarak, pandemi döneminde kadınların yoğunlukla en çok ihtiyaç duyulan eğitim, sağlık ve sosyal 
hizmetler alanlarında çalıştıkları görülüyor. Bu sektörlerin düşük ücretli, güvencesiz ve kayıt dışı çalışma 
koşullarıyla tanımlandığı düşünüldüğünde hizmet sektöründeki istihdamın niteliğinin kadın yoksulluğuna yeterli 
cevap olmadığı ortaya çıkıyor. Sonuç olarak, pandemiyle daha da kötüleşen şartların kadınları bakım emeği 
krizinin kıskacına aldığını, hem ev içinde hem de sektörde emeklerini değersizleştirdiğini ve kötü, eşitsiz ve haksız 
çalışma şartları ile derin yoksulluk arasında bıraktığını söyleyebiliriz. Pandemi döneminde ev içi şiddete maruz 
kalma istatistiklerine baktığımızda kadın işsizliğinin kadınların can güvenliğini tehlikeye attığını söyleyebiliriz 
(UN Women t.y.).  
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ILO’nun COVID-19Yanıtı: Çalışan Kadınlara Daha İyi Bir Gelecek İçin Cinsiyet Eşitliğini Doğru Anlamak 
Raporu pandemi sonrası ekonomik krizin esasen toplumsal cinsiyet eşitsizliği ekseninde gelişen bir bakım emeği 
ekonomisi krizi olduğunu açıklıyor (ILO 2020). Women in Work 2021 Raporu, OECD ülkelerinin 2030’a kadar 
pandeminin etkilerinden kurtulması ve kadın istihdamında yeniden ilerleme kaydetmesinin istihdamda cinsiyet 
eşitliğinin ikiye katlanmasıyla mümkün olacağını öngörüyor (Steilow vd. 2021). Veriler ışığında, ekonomilerini 
düzeltmek isteyen hükümetlerin pandeminin yarattığı ve derinleştirdiği kadın yoksulluğuyla mücadele etmesi ve 
bakım ekonomisini büyütme odaklı politikalar izlemesi gerekiyor. Bakım emeği bağlamında detaylandırmak 
gerekirse; hükümetlerin tüm politikalarını toplumsal cinsiyet eşitliği boyutuyla değerlendirmesi, ücretsiz ve ev içi 
bakım emeği odaklı işlerin ürettiği toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunlarını çözerek kadınların işgücüne katılımını 
sağlaması, kadınların ürettiği bakım emeği ekonomisinin değerini tanıması, kadın girişimcileri desteklemesi ve 
cinsiyet ücret açığının kapatılması için eylem planları hazırlaması başlıca öneriler olarak öne çıkıyor. 

Kadınlar, küresel gelir eşitsizliğinin derinleşerek arttığı günümüzde gayri safi milli hasila (GSMH) ile ölçülen 
büyümeden paylarına düşeni adil şekilde almıyorlar. Ekonomik kriz dönemlerinde ise, refah devletinin yükünü 
ücretlendirilmeyen bakım emeği ile yine kadınlar taşımaya devam ediyor. Başka bir deyişle, pandemi sürecinde 
tecrübe edildiği üzere sosyal politikaların çöktüğü ekonomik kriz dönemlerinde de kadınların kamusal ve ev içi 
patriarka tarafından sömürüsü döngüsel olarak devam ediyor ve kadınlar bu kez de ücretsiz bakım emekleriyle 
sömürülüyor. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, kadınların verdikleri bakım emeğinin toplam değerinin küresel 
ölçekte yıllık 10,8 trilyon Doları geçtiğini ve bu emeğin ulusal ve küresel ekonomik çarkı döndürdüğünü belirtiyor 
(KEDV). ILO’ya göre 2 milyar insan ücretsiz bakım emeği üretiyor ve bu insanların üçte ikisini kadınların 
oluşturuyor (Addati vd. 2018). Bakım emeği sektöründeki krizin derinleştiğini vurgulayan ILO, bakım 
emekçilerinin düşük ücretli, güvencesiz, daha da kötüsü duygusal, ekonomik ve cinsel sömürü düzeninde 
çalıştırılmalarının önüne geçilmezse 2030’da 200 milyona ulaşacak bakıma muhtaç insanın kendilerini daha derin 
bir krizde bulacaklarının da altını çiziyor. Bu noktada ILO, bakım emeği sektörünün tanınmasının ve koşullarının 
iyileştirilmesinin Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’, 
‘insana yakışır iş ve ekonomik büyüme’ ile ‘eşitsizliklerin azaltılması’na önemli katkıda bulunacağını da belirterek 
bakım ekonomisi ve bakım emekçilerine dikkat çekiyor.  

Bakım krizinin, tıpkı kadın emeği gibi sömürülen çevre sonucu ortaya çıkan iklim kriziyle eş zamanlı olması 
konuyu daha da karmaşık hale getiriyor. Çevrenin sömürülmesinin sınırlarına ulaştığımıza dair kesin işaretler 
aldığımız bu dönemde, bugüne kadar vaat ettiği refahı ve mutluluğu sağlayamamış bilindik ekonomik büyüme 
politikalarıyla ne iklim krizi ne de bakım krizi çözülebilecek gibi görünüyor. Tam da bu noktada, büyüme odaklı 
sosyo-ekonomik düzene bir eleştiri hareketi olarak ortaya çıkan Planlı Ekonomik Küçülme (Degrowth) hareketine 
yakından bakmak gerekiyor. Degrowth hareketi, her ne pahasına olursa olsun büyüme anlayışının insanların 
refahını ve mutluluğunu artırmadığının altını çizerek devletlere, toplumlara ve insanlara başka bir dünyanın 
mümkün olduğu düşüncesini anlatıyor (Akbulut 2021). Akademi ve sivil toplumdan oluşan geniş kapsamlı bir 
koalisyon olan Degrowth hareketi; (i) çevreyi ve insan emeğini sömüren bir büyüme modeli yerine insan 
sömürüsüne ve çevresel yıkıma dur diyen, (ii) kurumsal kar ve aşırı üretim/tüketime dayalı ekonomi yerine 
ekonomik, ekolojik ve sosyal refahı ön planda tutan, (iii) küresel ekonominin maddi boyutunda hem küçülmeyi 
hem de yeniden dağıtımı öngören, (iv) bakım, dayanışma ve özerklik gibi değerleri merkeze koyan, ve (v) herkes 
için iyi bir yaşamı sağlamak için harekete geçmemizi salık veren bir yaklaşım olarak dikkatleri çekiyor 
(Degrowth.info). Özetle, Degrowth mevcut ekonominin küçülmesini değil, bakım emeği odaklı yeni ve farklı bir 
ekonominin kurulmasını öneriyor.  

Degrowth, daha iyi ve sürdürülebilir bir dünya ve yaşam için insanın çıkarcı, rasyonel ve her daim muktedir bir 
“homo economicus” olduğu varsayımıyla hareket etmek yerine; diğerkâm, duygusal ve doğumdan ölüme bakıma 



  

29 
 

ihtiyaç duyan ilişkisel bir varlık olduğu varsayımıyla hareket etmek gerektiğini söylüyor. Buna göre Degrowth, 
ihtiyacımız olmayan üretim alanlarında küçülmeyi, insan refahının temelini oluşturan ve devamını sağlayan 
alanlarda ise büyümeyi hedeflememiz gerektiğinin altını çiziyor. İnsan, çevre ve bakım arasındaki ilişkinin yeniden 
kurgulanması suretiyle, ekonomiyi mutluluk ve refah odaklı tasarlaması ve tasavvur etmesi, bakım emeğini 
Degrowth hedeflerinin tam da kalbine yerleştiriyor. Feminisms and Degrowth Alliance (FaDA) da hem bakım 
emeği ve Degrowth arasındaki özgürleştirici potansiyele dikkat çekiyor hem de feminist olmayan bir küçülmenin 
kadınlar için risk yaratacağı hususunda bizleri uyarıyor. Degrowth hareketi, toplumsal cinsiyet eşitliği eksenli 
bakım ekonomisi anlayışıyla paralel doğrultuda sosyo-ekolojik bir yol haritası öneriyor.  

Son tahlilde Degrowth hareketi, farklı cinsiyet ilişkileri ve rollerinin benimsendiği, bireyler arasında ücretli-
ücretsiz çalışma saatlerinin farklı biçimde dağıtıldığı ve kültürler ve türler arasında eşitlikçi bir yaklaşımın kabul 
edildiği bakım odaklı bir toplumsal düzene ulaşabileceğimiz konusunda bize gerçekçi bir umut vaat ediyor. 
2022’de dengesi bozulan sosyo-ekolojik düzenin onarılması, bakım emeği odaklı adil, diğerkâm, eşitlikçi bir 
ekonomik ve sosyal düzenin kurulması yolunda adımlar atılması ve Didem Madak’ın deyişiyle ‘kalplerimizin 
raflarına rengârenk reçeller dizilmesi’ temennisiyle… Başka bir dünyanın mümkünlüğüne inananlara selam 
olsun…  
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Artık herşeyi geride bırakacağımızı umut ettiğimiz bir yıla girdik. 2020 ve 2021 neredeyse takvimlerimizde yok 
gibi. Olanı da olmayanı da hatırlamıyoruz muhtemelen. Kayıplar, hastalıklar, hayat değişiklikleri derken sanki on 
yıllık döneme sıfırdan başlıyor gibiyiz. Ama nereden? Ve kadınların öncü olacağı bir dış politika ve ekonomik 
refah için nasıl başlamalıyız? 

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Almanya’nın görevini bırakan Başbakanı Angela Merkel’in varlığı 
kadın hareketi için umut veren ışık işaretleri yarattı. Salgın sonrası kurulan hükümetler ve üst düzey atamalarda 
kadın sayısının artması iyiye işaret gibi yorumlandı ama pekçok uzmana göre “bir adım ileri üç adım geri” gittik. 

Uluslararası Çalışma Örgütü özellikle evde çalışma konusunun kadınları çok daha fazla etkilediğini ve iş gücüne 
geri dönmenin zorlaştığına dikkat çekiyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyüme oranları önümüzdeki 10 
yıl içinde toparlanamayacak. Evden üretime geçen kadınlar için pekçok banka “gender bonds” adı verilen “pozitif 
ayrımcı bono ya da değerli kağıt” üretmeye hazırlanıyor ama bunun kadın istihdamına etkisi de kısıtlı. 

Türkiye’nin içine girdiği ürkütücü ekonomik girdapta daha korkutucu iki faktör var. 1)Yetişmiş kadın işgücü evde 
kalıp çocuk büyütmeyi tercih etmeye zorlanıyor. Bakıcı ücretleri, kreş azlığı, özel okulların fahiş fiyatları 
neredeyse aileleri parçalanma noktasına getirdi. 2)Genç yetişmiş ama bekar kadınlar da artık Türkiye’de kalmak 
için en ufak bir motivasyon taşımıyorlar. Siyasette, kariyerde, devlette önlerinin kapalı olduğunu gören, sosyal 
baskı altında ezilen  genç kadınlar ülkeyi dönmemecesine terk ediyor. 

Ben buna “Eflatun/Mor Göç” diyorum kendimce, ya da “Purple Exodus”. Çünkü İstanbul Sözleşmesi’nin 
herşeyiyle kadınlara ihtiyacın olduğu bu dönemde kaldırılması bile aslında nasıl bir geriye gidişin içinde 
olduğumuzun ispatı.  

Yasadışı Göç ile mücadele Türkiye-AB ile ilişkilerinde o kadar büyük bir faktör haline geldi ki, kadın haklarındaki 
gerilemeye dikkat çekmekten ürkülüyor. AB, masada söylemeye çekindiğini Suriyeli kadınların da sisteme entegre 
edildiği fonlar aracılığıyla çözmeye çalışıyor. Ama bunu yaparken Türkiye’de kadına yönelik şiddeti arttırdığını, 
ırkçılığı körüklediğini fark bile edemiyor. Türkiye’nin doğu sınırında çoraplarını çocuklarına eldiven gibi giydirip 
naylonlara sarmasına rağmen donmaktan kurtaramayan Afgan anne bile Türkiye’nin ve AB’nin göç politikalarını 
sarsmaya yetmiyor. Batı merkezli Sivil Toplum Kuruluşları’nın muhafazakarlık ve İslamla kavga etmeme takıntısı 
Türkiye başta olmak üzere dünyanın bu bölümünde açıkça kadın düşmanlığına çanak tutuyor. Avrupa ise bunu 
“Feminist diplomacy” gibi reklam cümleleri ile örtmeye çalışıyor. 

Pandemi sonrası yarı normalleşme sürecinde kadına öncelik veren, çocuklar için fırsat eşitliği yaratan politikalar 
bazı ülkelerde hızla gündeme otururken Türkiye’de gündem yine erkek odaklı iç politika ve ekonomik uygulamalar 
oluyor. Batı’da (ve hatta Doğu’da) eşitlik mücadelesi her gün üzerinde kafa yorulan, her gün duvarda bir delik 
açmayı gerektiren bir iş iken, Türkiye’de kadın hareketi öncüleri çok hızlı bir biçimde siyasi başka tartışmaların 
içine çekilebiliyor, enerji ve odak kaybediyor. Hak savunuculuğu istikrar gerektirirken, Türkiye’de muhalif 
kadınlar da yükselen muhalif siyasi pastadan pay kapabilmek için önceliklerini değiştirebiliyorlar. 
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Oysa kız çocuklarının salgın sonrası okullaşma oranları dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de düşüyor. 
Tarımda üretim azalsa da çocuk işçilerin sayısı artıyor. Kadınlar gündelik işlerde daha fazla çalıştıkları, sağlık 
sigortasına ve emeklilik haklarına erişemedikleri için kanser ve kalp rahatsızlıklarına karşı korumasız hale 
geliyorlar. Kadın doktorlar gece nöbetlerinde mobbinglere maruz kalıyor ve çözümü ülkeden kaçmada buluyorlar. 

Türkiye’nin AB ile görüşme süreçlerine savunma sanayii, Doğu Akdeniz, Batı’da yükselen İslam karşıtlığı gibi 
konular damga vururken, kimse artık kadın haklarını, çocuklara yönelik şiddeti masaya getiremiyor. Siyaset elbette 
önemli ama Kavala-Demirtaş-Doğu Akdeniz sarmalına sıkışan Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa idealine en azından 
bir çare diye bakan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni bir güvence olarak gören ülkedeki aydınlanma taraftarı 
kitleleri koyu bir karanlığa kilitliyor. 

2022 genç kadın akademisyenlerin, doktorların hatta öğretmenlerin bile dil öğrenerek Avrupa’ya göç ettiği bir yıl 
olabilir. Bu Mor Sürgün tıpkı yıllar önce türbanlı kız öğrencilerin üniversitelere alınmayıp Avrupa’ya ABD’ye 
gittiği günler gibi. Ama sonuçta hırpalanan ve giden her kadın kuşağı bu ülkenin gelişmesinde kaybedilen en az 5 
yıl anlamına geliyor. Sessizce yükselen bu mor dalganın derin taleplerine kulak veren ve bu ülkenin en dinamik 
hareketi olan kadınları en öne taşıyan kazanacak.  
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