
S
osyal uyuflmazl›klar›n bar›flç›l çözümü, toplumsal bar›fl ve refah›n

sa¤lanmas› için birincil kofluldur. Türkiye’de, gerek iç siyasette, ge-

rekse uluslararas› politika ba¤lamlar›nda, toplumsal bar›fl ve uzlaflma,

siyasi gündemi en fazla iflgal eden meselelerdendir. Çat›flma ve uzlafl-

ma konular›, Kürt sorunundan, okullardaki fliddete; siyasi partiler ara-

s›ndaki kurals›z rekabetten, devletin de¤iflik kurumlar› aras›ndaki la-

ikçi-dinci kutuplaflmalar›na; aile içi fliddetten, uluslararas› iliflkilerde

Türkiye Avrupa Birli¤i iliflkileri, K›br›s, Irak, Kafkasya eksenlerine

uzanan genifl bir alan› kapsayan kavram ve uygulamaya karfl›l›k gelir.

Bu ba¤lamda, uyuflmazl›klar›n çözümü ve uzlaflma yöntemleri konula-

r›nda yap›lacak her türlü bilimsel katk›, yukar›daki konularla ilgili çö-

züm perspektiflerinin oluflturulmas› ve güvenilir bilgi üretilmesi aç›s›n-

dan önemlidir. Bu bilginin Türkiye’deki okuyucuya do¤rudan ulaflma-

s› daha da önemlidir. Bu son vurguyu, afla¤›daki gözlemler do¤rultu-

sunda biraz daha açmak istiyorum.

Türkiye de sosyal bilimlerin, genel olarak, “disipliner” bir anla-

y›flla çal›fl›lmaktad›r. Disiplinler aras› akademik duvarlar öylesine örül-

müfltür ki, de¤iflik yaklafl›m ve yöntemlerle çal›flan bilim insanlar›n›n,
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birbirleri ile iletiflimi oldukça k›s›tl› zeminlerde gerçekleflebilmektedir.

Bu durum, “melez” akademik çal›flma sahalar›n›n geliflimini ve gele-

nekler d›fl› bilgi üretimini zorlaflt›r›r. Türkiye’de sosyal bilimlerle ilgili

bir baflka tespit ise, sosyal bilimlerde co¤rafi ifl bölümü ile ilgilidir. Sos-

yal bilimlerde, özellikle siyaset bilimi ve uluslararas› iliflkiler dallar›nda,

kuramsal ve yöntemsel akademik çal›flma, genellikle Kuzey Amerika

merkezinden sa¤lanmaktad›r. Avrupa daha felsefe ve hukuk a¤›rl›kl›,

tarihsel ve normatif çal›fl›rken, “çevrenin” katk›s›, genellikle, “merke-

ze” detayl› vaka analizi üretme ile s›n›rl›d›r. Türkiye’deki sosyal bilim-

ler de bu ifl bölümünden pay›na düfleni alm›fl,1 tarihsel ve normatif yak-

lafl›mlar›n yan› s›ra, Türkiye odakl› vaka çal›flmalar›, kabul gören sos-

yal bilim gelene¤i olarak yerleflmifltir. Kuram üretimi, bu anlamda, ha-

len ABD a¤›rl›kl› çevrelerin ilgi sahas› içindedir denilebilir. Oysa, do¤-

ru uygulama, ancak do¤ru kavramsallaflt›rma ile gerçekleflir ve kavram-

sal ve kuramsal al›flt›rmalar›n yerel entelektüel düzlemlerden beslenme-

si, evrensel bilgi üretme zenginli¤i aç›s›ndan bir zorunluluktur.

Bu kitapta yukar›da çizilen s›n›rlar› zorlamak ve sosyal bilimler-

deki özgün kuram ve yöntem üretmekte de co¤rafi ve disipliner ifl bö-

lümü ezberini bozmak istedik. Bir baflka deyifl ile, Türkiye’de nitelikli

sosyal bilim yapma ç›tas›n› zorlamay› amaçlad›k.

‹kinci amac›m›z ise, uyuflmazl›k analizi ve çözümü akademik

çal›flma sahas›n› merakl›s› ile buluflturmakt›. Belki bu noktada, Türki-

ye’de ad› henüz yeni duyulmaya bafllam›fl olan bu çal›flma sahas› ile il-

gili birkaç söz söylemek yerinde olacakt›r.

Uyuflmazl›k Analizi ve Çözümü, bir akademik çal›flma alan› ola-

rak sosyal çat›flmalar›n fliddet içermeyen süreçlerini inceler. Uzlaflma

yöntemleri, iç siyasette, ç›kar gruplar›n›n ve siyasi partilerin uzlaflma

aray›fllar›na, kat›l›mc› sorun çözme ve çok tarafl› müzakere ve karar al-

ma süreçlerine karfl›l›k gelir. Etnik gruplar aras› iliflkilerde ise bu yön-

temler birlikte var olabilmeye yönelik çabalar›n hepsidir. Örgütler ve

kurumlar ba¤lam›nda, müzakere, arabuluculuk, kolaylaflt›r›c›l›k, kat›-
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l›mc› sorun çözme süreçleridir; uluslararas› iliflkilerde, bar›fl› arama,

sürdürme ve koruma çabalar›na ve diplomatik giriflimlerin tümüne kar-

fl›l›k gelir. Burada hemen irdelenmesi gereken husus, Uyuflmazl›k Ana-

lizi ve Çözümü çal›flma alan›n›n çat›flmay› koflulsuz kald›r›lmas› gere-

ken olumsuz/kötü bir olgu olarak benimsememesidir. Aksine, bu çal›fl-

ma alan›, çat›flman›n do¤ru idare edildi¤i durumlarda sosyal de¤iflimin,

yarat›c›l›¤›n ve yenili¤in temel kaynaklar›ndan biri olabilece¤i ön görü-

flünden hareket eder. Bu ba¤lamda, müzakere pazarl›k, arabuluculuk

kolaylaflt›r›c›l›k, sorun çözümleme atölyeleri ve diyalog toplant›lar› gi-

bi süreçlerin toplumsal de¤iflim ve yenilik için birer araç olduklar› ve

araflt›rmaya de¤er sosyal süreçler oldu¤u görüflü benimsenmifltir.

Uyuflmazl›k Analizi ve Çözümü disiplini, bir akademik çal›flma

alan› olarak, yukar›da belirtilen anlay›fllar›n bilim dünyas›ndaki yan-

s›mas›ndan do¤mufl ve bu olgunun sistematik olarak çal›fl›lmas› ile or-

taya ç›km›flt›r. 1960’larda ABD kaynakl› geliflen bu ak›m o y›llarda ön-

celikle iktisat biliminin oyun teorisi yaklafl›m›ndan beslenmifltir.2 Da-

ha sonra sosyal psikoloji bilimi, bu literatürden etkilenmifl, iflçi iflveren

iliflkileri ba¤lam›nda, örgütsel müzakere ve pazarl›k yöntemleri konu-

lar› ile ilgilenerek, ciddi kuramsal katk›lar sa¤lam›flt›r.3 So¤uk Savafl

döneminde Sovyet-Amerikan iliflkileri, uluslararas› iliflkiler disiplinin

konuyu öncelikle çal›flmas›na neden olmufl4 ve uluslararas› müzakere

arabuluculuk ve paralel diplomas› konular› uluslararas› iliflkiler disip-

linin ayr› bir çal›flma alan› haline gelmifltir.5
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De¤iflik epistemolojik ve ontolojik yaklafl›mlardan beslenen

uyuflmazl›k analizi ve çözümü araflt›rma alan›, araflt›rma yöntemleri

aç›s›nda da eklektik bir özellik tafl›r.6 Örne¤in, sosyal bilimlerin yap›-

salc› ak›m›n› bar›fl çal›flmalar› alan› ve kad›n çal›flmalar› alan› ile birlik-

te götüren araflt›rmalar, örgütsel çat›flmalar konusunda daha çok sosyal

psikoloji bilim dal›n›n nesnel yaklafl›m ve araflt›rma biçimlerinden fay-

dalan›r. Birincisi normatif ve eylemci bir gündemi benimserken, ikinci-

si nesnel ve objektif bir ön kabulden yola ç›kar. Uluslararas› iliflkiler bo-

yutunda daha çok liberal ve oluflumcu anlay›fl›n çal›flma alan› içindedir.

Siyaset biliminde ise, oluflumcu ve yap›salc› epistemolojilerden faydala-

n›r. Sosyal psikoloji biliminin a¤›rl›kl› etkisinin oldu¤u bu çal›flma ala-

n› do¤al olarak davran›flsal ak›m› kapsar.

K›saca, akademik aç›dan, Uyuflmazl›k Analizi ve Çözümü çal›fl-

ma alan›n›n her etkileflim düzeyinde-kifliler aras›, gruplar aras› ve içi,

ülkeler ve örgütler aras› ve içi- çal›flabilmesi kendi içinde bir özelliktir

ve bu alan› klasik akademik disiplinlerden ay›ran önemli bir unsurdur.

Bunun yan› s›ra, çal›flma konular›n›n de¤iflik epistemolojik anlay›fllar-

dan ve araflt›rma yöntemlerinden faydalanmas› da bu araflt›rma alan›-

n› farkl› k›lar. Hem nicel hem de nitel araflt›rma yöntemlerinden he-

men hepsi bu alanda kullan›l›r. Buradaki temel anlay›fl, de¤iflik episte-

molojilerin ve araflt›rma yöntemlerinin birbiri ile rekabet eden yakla-

fl›mlar olarak de¤il, bilgi üretme ve soru sorma sürecinin tamamlay›c›

ö¤eleri olarak kabul eder. Amaç, güvenilir bilgi üretiminde de¤iflik

yaklafl›m ve yöntemlerden faydalanma ve bu zenginli¤e bilimsel aidi-

yetler nedeni ile zihinsel k›s›tlamalar getirmemektir.

Uyuflmazl›k analizinin ana çal›flma konusu süreçlerdir. Bu yak-

lafl›mda, sosyal çat›flma ve uzlaflma konular›, sosyal etkileflim sistemle-

ri olarak ele al›n›r ve bu oluflumlar etkileflim süreçleri aç›s›ndan incele-
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nir. Uygulama, kavram, yöntem aras›ndaki iliflkilerin kurulmas› belki

de bu çal›flma alan›n›n ö¤rencilerini en zorlayan konulardan biridir.7

Kitaptaki bölümler, katk›da bulunan yazarlar›n özgün eserlerin-

den olufluyor. Konular, yukar›da bahsedilen kuram- yöntem- yaklafl›m

zenginli¤ini yakalayacak flekilde belirlendi. Kitab›n bölümleri ise, uz-

laflma süreçleri sorunsal›na, özgün kuramsal tart›flmalara ve Türkiye

ve dünya örneklerine yer verecek flekilde tasarland›.

Bu ba¤lamda, Nimet Beriker’in makalesi liberal uluslararas›

iliflkiler kuramlar› ile uyuflmazl›k çözümü çal›flma sahas›n›n, bar›fl ça-

l›flmalar› alan›n›n ve de diplomasi çal›flmalar› akademik sahalar›n›n ifl-

levsel kabiliyetlerini, kavramsal olarak eklemlemeyi amaçl›yor. Çal›fl-

mada, uluslararas› iliflkilerdeki liberal kuram›n uygulanabilir araçlar›-

n› sunan, “D›fl Siyaset Çemberi” (DSÇ) adl› kavramsal bir model tan›-

t›l›yor. BSÇ’ nin uygulamadaki etkinli¤i, dünya ve Türkiye örnekleri

üzerinde inceleniyor

Uluslararas› iliflkiler bar›fl konusuna nas›l yaklaflmaktad›r? Re-

flat Bayer çal›flmas›na bu temel soru ile bafll›yor ve bar›fl› sadece sava-

fl›n olmad›¤› durum olarak tan›mlaman›n sorunlu bir yaklafl›m olaca-

¤›ndan yola ç›karak, bar›fl kavram›n› daha katmanl› ve karmafl›k bir

olgu olarak ele al›yor. Bar›fl›n seviyeleri ve ihtilaflar›n çözümü (baflka

deyimle uyuflmazl›k çözümü) aras›ndaki iliflki Bayer’in odakland›¤› bir

di¤er konu. Bu makalede, Türkiye’deki bar›fl tart›flmalar› Türk D›fl Po-

litikalar› ba¤lam›nda ele al›n›yor.

Do¤a Ulafl Eralp, uluslararas› müdahalelerde meflruiyet kavra-

m›n› ele al›yor ve bu kavram›n ço¤unlukla mekanik hukuki çerçevede

tart›fl›ld›¤›na dikkat çekip, meseleyi yaln›zca hukuk zeminine hapset-

menin uluslararas› müdahalelerdeki insan boyutunu gözden kaç›rd›¤›

noktas›na vurgu yap›yor. Siyasi meflruiyet kavram›n›n, yeni boyutlar›-

n›n benimsenmesi fikrini ön plana ç›karan bu çal›flma, üç temel öner-

me kullanarak uluslararas› müdahalelerde meflruiyetin oluflumunu in-

celiyor.
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Serdar Güner Uyuflmazl›klar›n oyun kuramsal modellenmesine

bir örnek sunmakta ve ‹ran ve ABD aras›ndaki nükleer çal›flmalar an-

laflmazl›¤›n› incelemektedir. Güner’in de belirtti¤i gibi “Bir anlaflmaz-

l›¤›n oyun kuramsal modellenmesi, gözlemlenen ama oyun kuramsal

anlam› olmayan ögelerin elenip o anlaflmazl›¤a has stratejik ba¤›ml›l›k

ögelerinin ortaya ç›kar›lmas›d›r.” (s..) Bir baflka deyiflle “iflin özüne”

basit varsay›mlarla inerek taraflar›n etkileflimleri konusunda sistema-

tik aç›klama getirmektir. Sistematik aç›klamalar›n yoksunlu¤unda,

sosyal olgular› anlamland›rmak ve siyasi kararlar verebilmek büyük

ölçüde ifli flansa b›rakmak demektir.

Esra Çuhadar-Gürkaynak, çat›flma ortamlar›nda üçüncü tarafla-

r›n uzlaflt›rma amaçl› müdahalelerini inceliyor ve farkl› paralel diplo-

masi uygulamalar› aras›ndaki farklar› ve benzerlikleri tart›fl›p, bir s›n›f-

land›rma flemas› sunuyor. Kuram ve uygulama aras›ndaki iliflkiye ve ba-

r›fl çal›flmalar›nda “de¤erlendirme” sorunsal›n›n önemine vurgu yapan

bu çal›flma, üçüncü taraflar›n müdahil olma örneklerini, bu tür giriflim-

lerin dünyadaki ve Türkiye’deki uygulamalara yer vererek tart›fl›yor.

Ayfle Betül Çelik ise çal›flmas›nda etnik çat›flmalar›n süreçlerini

ve sonras›nda ortaya ç›kan ve çözülmesi gereken sorunlar› irdeleyerek,

bu sorunlar›n çözümünde siyaset bilimi ve uyuflmazl›k çözümü bilim

dallar›n›n önerdi¤i çözüm yöntemlerini ve siyasi yap›lar› tart›fl›yor. Bu

tart›flmadaki amaç, etnik çat›flmalar›n kayna¤› ve sürecinde siyaset bi-

limince önerilen çözüm mekanizmalar› ile, uyuflmazl›k çözümü litera-

türünün konuya getirdi¤i yeni aç›l›m ve yaklafl›mlar›n konuflturulma-

s›, birbirlerini tamamlayan yaklafl›mlar›n belirlenmesi olarak özetlene-

bilir. Bu çerçevede, Ayfle Betül Çelik, Türkiye’deki Kürt meselesini ör-

nek konu olarak inceliyor.

Kitab›n sonunda, bütün yazarlar›n katk›lar› ile oluflturulmufl,

bir terimler sözlükçesi bulunmaktad›r. Bu sözlükçeyi oluflturmaktaki

amac›m›z a¤›rl›kl› olarak ‹ngilizce olan “Uyuflmazl›k Analizi ve Çözü-

mü” terminolojisinin yerleflmifl Türkçe karfl›l›klar›n›n henüz olmama-

s›d›r. Bu dizinin, kitab›n okurlar›na ve bundan sonra bu alanda Türk-

çe katk›da bulunmak isteyen di¤er araflt›rmac›lara yard›mc› olaca¤›n›
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umuyoruz. Katk›da bulunan ö¤retim üyeleri Sabanc› Üniversitesi’nde

yapt›klar› bir atölye çal›flmas›nda, kat›l›mc› bir süreçle, kitab›n içeri¤i

ve format› konusunda fikir birli¤ine varm›fllar, kitab›n hedef kitlesini

akademik çevreler ve toplumsal uzlaflma uygulamas› ile ilgilenen bü-

tün siyasi oyuncular olarak öngörmüfllerdir.

Bu kitab›n gerçekleflmesinde de¤erli meslektafllar›m›n iflbirli¤i

ve entelektüel hevesi en önemli itici güç olmufltur. Projede yer ald›kla-

r› ve katk›lar› için kendilerine çok teflekkür ederim. Kitab›n bas›m› ile

ilgili Hasan Bülent Kahraman, çal›flman›n bafl›ndan beri bizlere destek

oldu, yol gösterdi. Murat Germen’in kapak için sundu¤u görsel seçe-

nekler hem içimizi açt›lar hem de “galiba iflin sonuna geldik” hissini

verip sevindirdiler. Projeye “gönüllü” olarak asistanl›k yapan Sabanc›

Üniversitesi, Uyuflmazl›k Analizi ve Çözümü Lisansüstü Program› me-

zunlar›ndan Onur Tanay, Arzum Kopça ve Egemen Özalp projenin de-

¤iflik aflamalar›nda bizlerden desteklerini esirgemediler. Göksun Yaz›c›

titizlikle son okumalar› yapt›. Katk›s› geçen herkese içten teflekkürler.

Çal›flmay› sahiplenen sevgili Fahri Aral’a ayr›ca teflekkürlerimi sun-

mak isterim.

Nimet Beriker
‹stanbul, Kas›m 2008
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