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1. GİRİŞ 

 

Son dönemde dünya genelinde yaĢanan olumsuz geliĢmelere rağmen kitle 

iletiĢim araçları, eğitim ve küreselleĢme süreciyle beraber demokratikleĢme artmakta ve 

yayılmaktadır. Demokratik hak ve taleplerde yaĢanan bu geliĢme aynı zamanda dünya 

genelinde çeĢitli toplumların beklenti ve ihtiyaçlarının da artmasına yol açmaktadır. 

Fakat beklentiler ve ihtiyaçlar karĢısında kaynaklar ve imkânların sınırlılığı toplumsal 

aktörler arasında uyuĢmazlıkların ve çatıĢmaların artmasına neden olmaktadır. Ortaya 

çıkan çatıĢmalar, çeĢitli Ģekillerde ve kendi dinamiklerine bağlı olarak farklı aĢamalarda 

ve seviyelerde olabilirken, ayrıca kendine özgü ayırt edici özelliklere sahip 

olabilmektedir. 

  

ÇatıĢma türleri arasında ortaya çıkan devlet içi çatıĢmalar son yıllarda 

uluslararası düzenin istikrarının ana konularından bir tanesi oluĢturmaktadır. Nitekim 

son dönemlerde en Ģiddetli çatıĢmalar devletlerarasında değil, hükümetin silahlı 

kuvvetleri ile devlet sınırları içindeki muhalif gruplar arasında meydana gelmektedir. 

Bu çerçevede son yirmi yılda dünyayı sarsan silahlı çatıĢmaların büyük çoğunluğu 

devletlerin içinde gerçekleĢmiĢtir.
1
 Dolayısıyla uluslararası istikrarın sağlanması adına 

devlet içi çatıĢmaların ele alınması önümüzdeki yıllarda da önemini korumaya devam 

edecektir. Keza, iç çatıĢmaları anlama ve bunlarla baĢa çıkma yöntemleri, hem ulusal 

hem de uluslararası siyasetin ana konularından biri haline gelmiĢtir.  

 

                                                
1 Fernand de Varennes, “Peace Accords and Ethnic Conflicts: A Comparative Analysis of Content and 

Approaches, Darby”, John and Roger Mac Ginty (ed.), Contemporary Peacemaking: Conflict, Violence 

and Peace Processes Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2003, 

s.152-153.   
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Özellikle son yüzyılda yoğunlaĢmak üzere dünya genelinde etnik, dini, dilsel ve 

bölgesel kimlik ve gruplara dayanan birçok devlet içi çatıĢma ortaya çıkmıĢtır. Bu 

çatıĢmalar arasında yer alan etnik kökenli çatıĢmalar birçok çalıĢmanın inceleme 

konusunu teĢkil etmiĢ, etnik çatıĢmaların nedenleri ve çözüm dinamikleri üzerinde 

çalıĢmalar yapılmıĢtır. Etnik çatıĢmalar genel olarak belirli bir tarih döneminde yaĢanan 

sıkıntılar ve anlaĢmazlıklar neticesinde gerçekleĢmektedir. Bu tür çatıĢmalarda, sahip 

olduğu koĢulları haksız ve yetersiz olarak algılayan bir etnik grup, sistem tarafından 

kimlikleri nedeniyle haksızlığa uğratıldığı fikrine kapılma eğiliminde olmaktadır. Buna 

bağlı olarak aynı grup, söz konusu haksızlık durumunun gerçek veya algı meselesi olup 

olmamasına bağlı olmadan, kimi zaman dostça da olmayan değiĢik araçlarla siyasi bir 

değiĢim veya dönüĢümün peĢine düĢmektedir. Bu değiĢim kapsamında taleplerin 

kapsamı demokrasiye eriĢmekten kültürel hakların tanınmasına, özerklik talebinden 

ayrılma talebine kadar uzanabilmektedir. Dolayısıyla temel hak ve özgürlükler 

bağlamında ihtiyaçlarının kısıtlanması, çoğunluk tarafından dıĢlanma gibi problemler 

karĢısında mağduriyet yaĢayan etnik grubun itirazları sonucunda çatıĢmalar ortaya 

çıkmaktadır. Bu çatıĢmalardan biri halen ġili‟de yer almaktadır. ġili Devleti ile ülkede 

önemli bir yere sahip Mapuçe etnik toplumu arasındaki bu sorun ġili Devleti‟nin 

bağımsızlığından itibaren iniĢler ve çıkıĢları olan karmaĢık bir mesele haline gelmiĢtir. 

 

Mapuçeler kimliklerini muhafaza etmek ve toprak ve su kaynakları gibi doğal 

kaynaklara eriĢim için gösterdikleri mücadeleden dolayı dünya genelinde tarihçilerin ve 

insan hakları aktivistlerinin dikkatini çekmeyi baĢarmıĢtır.
2
 Bu çalıĢma kapsamında ġili 

Devleti ile ülkede önemli bir yere sahip Mapuçe etnik toplumu arasındaki iliĢkiler ve 

çatıĢma durumu ele alınmıĢtır. Her çatıĢmanın kendine özgü özellikleri ve nitelikleri 

                                                
2 Terje Tvedt, A History of Water: Volume I: Water Control and River Biographies, (Vol. 1). I.B. Tauris, 

2006, s. 584. 
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bulunması çatıĢmaların kendi bütünlüğü ve bağlamı içinde ele alınmasını 

gerektirmektedir. Böylece taraflar arasındaki uyuĢmazlıkları anlamak ve çözüm 

önerileri geliĢtirmek kolaylaĢmıĢ olacaktır. Dolayısıyla bu çalıĢmanın odak noktasında, 

ġili Devleti ve Mapuçe toplumu arasındaki zaman zaman Ģiddetli çatıĢmalara varan 

iliĢkilerin, politik, ekonomik ve sosyolojik açıdan ve John Burton‟un, Temel Ġnsan 

Ġhtiyaçları Teorisi (TĠĠT) çerçevesinde kronolojik bir düzen içerisinde incelenmesi yer 

almıĢtır. 

 

1.1. Çalışmanın Hipotezi ve Sorusu 

 

BarıĢ çalıĢmaları alanında uyuĢmazlıkların kaynağını anlamaya yönelik çeĢitli 

teoriler ortaya atılmıĢtır. Bunlar arasında ihtiyaçların tatmin edilmemesinin çatıĢmalara 

neden olduğunu savunan John Burton‟un, TĠĠT öne çıkmıĢtır. ÇatıĢmaları bireysel 

düzeyde analiz edilmesine olanak sağlayan ve çatıĢma çözümüne yönelik oldukça basit 

ve sade bir yöntem sunan bu teoriye göre özetle, çatıĢmalar ihtiyaçların tatmin edilmesi 

durumunda çözülebilmektedir.
3
 John Burton‟a göre insan ihtiyaçlarını içeren çatıĢmalar 

derin köklü olup bu ihtiyaçları karĢılanmayan gruplar ve kiĢiler, iktidarda bulunanlardan 

duydukları memnuniyetsizliği, Ģiddet içeren veya toplum kurallarına uymayan yollarla 

ifade etmektedir. Bu nedenle bu tür çatıĢmaların analizi ve çözümlenmesi sırasında 

temel ihtiyaçların anlaĢılması önem arz etmektedir.
 4
 

 

                                                
3 Reha Yılmaz ve Sezai Özçelik, “Çatışma Teorileri Işığında Gürcistan ve Karabağ Çatışmalarının 

Çözümlenmesi”, Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri, BĠLGESAM Yayınları, 

2012, s. 280-282. 
4 John W. Burton, Conflict: Resolution and Provention, New York: St. Martin's Press, 1990, s. 242.   
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Bu tez ġili‟deki Mapuçe çatıĢmasının yeterince karĢılanmayan temel ihtiyaçlar 

kaynaklı olduğu önermesine sahiptir. Buna bağlı olarak bu çalıĢmada ġili ile Mapuçe 

toplumu iliĢkilerinin kapsamlı tarihi süreci ele alınarak yaĢanan çatıĢmanın nedenleri ve 

bunların hangi ihtiyaçların eksikliği nedeniyle ortaya çıktığı sorusuna cevap aranmaya 

çalıĢılmaktadır.  

 

1.2. Çalışmanın Amacı ve Önemi 

 

Bu çalıĢmanın amacı genel olarak uluslararası literatürde önemli bir yere sahip 

Latin Amerika yerli halk hareketleri alanında bir çalıĢma yaparak bu konuda bilgi 

toplamak, ayrıca dünya genelinde önemli çalıĢmaların yapılmıĢ olduğu Mapuçe 

çatıĢması konusuyla ilgili olarak, henüz bir çalıĢmanın yer almadığı, Türkiye‟deki 

akademik literatüre bir katkı sunmaktır. Özel olarak ise ġili‟de bağımsızlık sonrasında 

ortaya çıkan etnik kökenli çatıĢmanın ve ġili Devleti ile Mapuçe toplumu arasındaki 

iliĢkilerin politik, ekonomik ve sosyolojik açıdan incelenmesi ve TĠĠT çerçevesinde 

değerlendirilmesi suretiyle elde edilen veriler ve bulgular çerçevesinde Mapuçe 

çatıĢmasına çözüm önerileri sunabilmektir. Bu çalıĢmayı önemli kılan diğer bir husus 

ise ġili‟de var olduğu düĢünülen bir sorunun tarihi analiz çerçevesinde irdelenmesi 

neticesinde elde edilen tespitler ıĢığında potansiyel çatıĢmaların önlenebilmesine 

yönelik çözüm önerileri geliĢtirebilmek olacaktır.  
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1.3. Çalışmanın Sınırlılıkları 

 

ÇalıĢma bir takım sınırlılıkları içermektedir. Öncelikle çalıĢma temel olarak 

ikincil kaynaklara dayanılarak hazırlanmıĢtır. Ayrıca baĢvurulan kaynakların çoğunluğu 

Ġngilizce ve Ġspanyolca dillerinde olmakla birlikte, bu kaynaklara yabancı dildeki 

yetkinliğin el verdiği ölçüde eriĢim imkânı olmuĢtur. Ayrıca çalıĢmanın uzun bir 

dönemi ele alması nedeniyle iki taraf arasında çatıĢmaya etki eden her olay ele 

alınamamıĢ, ele alınan birçok olaya ise ancak yüzeysel değinilmek zorunda kalınmıĢtır. 

Son olarak ġili ile olan uzaklık ve maddi kısıtlamalar nedeniyle saha çalıĢmasının 

yapılamamıĢ olmasıdır.  

 

1.4. Çalışmanın Yöntemi 

 

Bu çalıĢmada, hem çatıĢmanın nedenlerinin köklerine inebilmek hem de 

tarafların davranıĢlarını ve bakıĢ açılarını anlayabilmek için, tarafların tarihi 

yaĢanmıĢlıkları üzerinden verilerin toplanıp analiz edilmesi suretiyle, nitel araĢtırma 

yöntemine baĢvurulmuĢtur. Daha ziyade kapsamlı bir literatür taraması Ģeklinde yapılan 

çalıĢmada, tarihi süreç içerisinde oluĢturulan yasa metinleri gibi birincil kaynaklar dan 

istifade edildiği gibi aynı zamanda bu alanda yazılan kitaplar, makaleler, yüksek lisans 

ve doktora tezleri,  ulusal ve uluslararası medyada çıkan bazı haberler, ilgili ulusal ve 

uluslararası yasalar, ulusal ve uluslararası örgütlere ait raporlar incelenmiĢtir. Bu 

bağlamda, taraflar arasında ihtiyaç temelli çıkan sorunlar ve bunların geliĢmesine neden 

olan etkenler tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. ġili hükümetlerinin çatıĢmaları çözme 

teĢebbüsleri ve çatıĢmaları olumsuz etkileyen politikaları gibi literatür taraması sonucu 

elde edilen tarihi veriler analiz edilmiĢtir. ġili Devleti ile Mapuçe toplumu arasındaki 
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iliĢkilerin politik, ekonomik ve sosyolojik açıdan incelenmesi ve TĠĠT çerçevesinde 

değerlendirilmesi suretiyle elde edilen bulgular ıĢığında Mapuçe toplumu ile ġili 

Devleti‟nin temel ihtiyaçları belirlenmiĢtir. 

 

1.5. Çalışmanın Akışı 

 

“Temel Ġnsan Ġhtiyaçları Teorisi Çerçevesinde ġili‟de Mapuçe ÇatıĢması” 

baĢlıklı tezimizin birinci bölümünde kuramsal çerçeve ve çatıĢmanın tarafları ele 

alınmıĢtır. Bu kapsamda öncelikle gelecek bölümleri ve bu bölümlerde yer alan 

kavramların daha iyi anlaĢılması açısından çatıĢma kavramıyla ilgili temel bazı 

tanımlamalar ve bu kavrama yönelik farklı yaklaĢımlar ele alınmıĢ, çatıĢma kavramı ve 

yapısı ile çatıĢmanın aĢamaları ve çözümü kısaca açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.  Ayrıca 

çalıĢmanın devlet içi bir çatıĢmayı ele alması hasebiyle devlet içi çatıĢmalar üzerinde 

durulmuĢ, bunun yanında çeĢitli tanımlar ve açıklamalar çerçevesinde etnik çatıĢmaların 

yapısı incelenmiĢtir. Ardından çatıĢma analizi ve çözümü disiplinin önemli teorilerinden 

birisi olan TĠĠT ele alınmıĢtır. Buna bağlı olarak adı geçen teorinin oluĢum süreci ile 

daha önceki çalıĢmalardan farkı ortaya konmuĢ ve bu teoriye yapılan katkılar 

tartıĢılmıĢtır. Ayrıca TĠĠT‟nin çatıĢmaların analizi ve çözümlenmesine yaklaĢımı 

incelenmiĢtir. Bu bölümün sonunda, çatıĢmanın tarihsel sürecini ele almadan önce ve bu 

sürece ön hazırlık ve tamamlayıcı bilgiler sunmak adına çatıĢmanın birinci ve ikinci 

tarafları hakkında temel bilgiler özet olarak sunulmuĢtur. Bu çerçevede ġili‟nin 

demografik yapısı, bağımsızlık öncesi kısa tarihi, siyasi ve idari yapısı ile; Mapuçe 

toplumunun tarihi, nüfusu, coğrafi konumu, kökeni, ekonomik ve sosyal yapısı 

hakkında bilgiler yer almıĢtır.   
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Ġkinci bölümde ġili Devleti ile Mapuçe grubu arasındaki çatıĢmaların ortaya 

çıktığı tarihi sürecin TĠĠT bağlamında analizi yapılmıĢtır. Bu çerçevede Ġspanyolların 

sömürge döneminde ġili‟ye ulaĢtıkları tarihlerden itibaren ġili‟nin bağımsızlığa giden 

süreci ve bu süreçteki Mapuçe toplumunun sosyal, askeri ve ekonomik yapısı 

incelenmiĢtir. Ayrıca Mapuçe toplumunun Ġspanyol sömürgesine karĢı koyarak elde 

etmiĢ kazanımların bağımsızlık sonrası ġili Devleti tarafından geri alınması sonrası ġili 

Devleti ile Mapuçe toplumu arasından yaĢanan iniĢlere ve çıkıĢlara sahip olan siyasi, 

ekonomik, kültürel ve sosyal iliĢkiler ele alınmıĢtır. Bu bağlamda, taraflar arasında 

ihtiyaç temelli çıkan sorunlar ve bunların geliĢmesine neden olan etkenler tespit 

edilmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca ġili hükümetlerinin çatıĢmaları çözme teĢebbüslerinin 

yanı sıra, çatıĢmaları olumsuz etkileyen politikaları analiz edilmiĢtir.  

 

Sonuç bölümünde ise bir önceki bölümde elde edilen verilerin genel bir 

değerlendirilmesi yapılmıĢ, çatıĢmanın nedenleri ve tarafların ihtiyaçları ortaya 

konmuĢtur. Bu çerçevede, çatıĢmanın hangi ihtiyaçlar kaynaklı ortaya çıktığı tespit 

edilerek çatıĢmanın baĢarılı bir Ģekilde yönetilebilmesi için öneriler sunulmuĢtur. 



 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE VE ÇATIŞMANIN TARAFLARI 

 

2.1. Çatışma  

 

Bugüne kadar “çatıĢma” terimi üzerine önemli çalıĢmalar yapılmıĢ olup bu terim 

siyaset bilimi, psikoloji, sosyoloji ve ekonomi gibi sosyal bilimlerin çoğunda çeĢitli 

anlam çağrıĢımları kazanmıĢtır. Bunlar arasında yer alan siyaset bilimi disiplini 

içerisinde çatıĢma terimi hakkında çatıĢma çalıĢmalarının geliĢmesine yardımcı olan 

çeĢitli yorumlar getirilmiĢtir. ÇatıĢma çözme ve barıĢ çalıĢmaları literatüründe sıklıkla 

karĢımızı çıkan “çatıĢma” ile ilgili farklı tanımların varlığıyla beraber, bu kavram 

genellikle iki veya daha fazla olan taraflar arasındaki çıkarların ve ihtiyaçların 

uyuĢmazlığını belirtmek için kullanılmaktadır.  

 

Çıkar ve ihtiyaçlara ek olarak hedef ve davranıĢlardaki uyumsuzluğa da değinen 

Burton çatıĢmayı “içerisinde her bir tarafın diğerinin hedeflerini, değerlerini, 

çıkarlarını veya davranışlarını kendine karşıt olarak algıladığı bir ilişki” olarak tarif 

etmiĢtir.
5
 Ho Won Jeong ise kaynaklar üzerindeki rekabeti vurgulayarak çatıĢmayı, 

“kaynaklar veya diğer çıkarlar üzerine rekabet, değer farklılıkları veya temel 

ihtiyaçlardan memnuniyetsizlik” durumlarıyla iliĢkilendirmiĢ, ayrıca çatıĢmanın, farklı 

çıkarlar ve değerler arasındaki gruplar arası ve uluslararası rekabetin kalıcı ve nüfuz 

eden doğasını temsil etiğini iddia etmiĢtir.
6
  

 

                                                
5 John W. Burton, Conflict Resolution as a Political System, Working Paper No.:1, Institute for Conflict 

Analysis and Resolution, George Mason University, Fairfax, (No.:1), 1989, s. 11. 
6 Ho-Won Jeong, Conflict Management and Resolution: An Introduction, Oxon: Routledge, 2010, s. 5. 
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Peter Wallensteen çatıĢmayı, içerisinde en az iki aktörün mevcut bir kıt kaynağı 

aynı anda elde etmek için çaba göstermekte olduğu sosyal bir durum olarak 

tanımlamıĢtır.
7
 Benzer Ģekilde Ramsbotham, Woodhouse ve Miall de çatıĢmayı, farklı 

bireyler veya gruplar tarafından uyumsuz hedeflerin peĢinde gitme olarak 

tanımlamıĢtır.
8
  Yine Johan Galtung çatıĢmayı “uyumsuz hedefler peşinde koşan 

aktörler” olarak tasvir etmiĢtir.
9
  

 

ÇatıĢmanın ortaya çıkma nedeni olarak, Rubin, Pruitt ve Kim, "algılanan bir 

çıkar farklılığı veya mevcut tarafların isteklerinin aynı anda karşılanamayacağı inancı" 

olduğuna iĢaret etmiĢtir.
10

  Kriesberg'e göre ise “iki veya daha fazla kişi veya grup, 

uyumsuz hedeflere sahip oldukları inancını ortaya koyduğunda bir çatışma ortaya 

çıkmaktadır.”
11

 ÇatıĢma alanında faaliyet gösteren bilim adamları genel olarak iki 

tarafın uyumsuz hedeflere sahip olma durumuyla çatıĢmayı iliĢkilendirmiĢ ayrıca söz 

konusu uyumsuzluğun çatıĢmaların gerçekleĢmesine sebep olduğuna dair bir birine 

yakın tanımlamalar yapmıĢtır. Bununla birlikte, çatıĢmanın ortak bir tanımının 

olmaması üzerinde mutabık kalınan bir husus olmuĢtur.  

 

ÇatıĢma olgusuna yönelik farklı bakıĢ açıları da mevcuttur. Örneğin Kriesberg 

ve Dayton, çatıĢmaların bazı faydalarına dikkat çekmiĢ, çatıĢma olmadan örgütler, 

Ģirketler ve devletlerin geliĢmeyip “durgun” kalacağını, hiyerarĢilerin değiĢmeyeceğini, 

                                                
7 Peter Wallensteen, Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System, London, 
California, New Delhi: SAGE Publications, 2002, s. 15-16. 
8 Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse and Hugh Miall, Contemporary Conflict Resolution: The 

Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts, Cambridge:Polity Press, 2011, s. 31.   
9 Johan Galtung, A Theory of Conflict: Overcoming Direct Violence, Kolofon Press, 2010, s. 24.   
10 Jeffrey Z. Rubin, Dean G. Pruitt and Sung Hee Kim, Social Conflict: Escalation, Stalemate, and 

Settlement, McGraw-Hill, New York, 1994, s. 7 
11 Louis Kriesberg, Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution, Rowman & Littlefield 

Publishers, INC., 2007, s. 2.   
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statükonun korunacağını ve iliĢkilerin tam olarak geliĢtirilemeyeceğini iddia etmiĢtir.
12

 

Yine çatıĢmanın yaĢamın olağan, doğal ve kaçınılmaz bir parçası olduğunu düĢünen 

Parlevliet‟e göre çatıĢma, “farklı görüşlere, ihtiyaçlara, ilgi alanlarına, değerlere ve 

kaynaklara sahip insanlar arasındaki ilişkilerin doğasında olan sosyal ve siyasi bir 

olgudur.”
13

 Ramsbotham, Woodhouse ve Miall de çatıĢmanın, insan toplumunun 

evrensel bir özelliği olduğunu vurgulamaktadır. Bunlara göre çatıĢma, kaynağını, hepsi 

zaten doğası gereği çeliĢkili olan, ekonomik farklılaĢma, sosyal değiĢim, kültürel 

oluĢum, psikolojik geliĢim ve politik örgütlenmelerden almaktadır.
14

 

 

Tarafların çıkarları veya fikirleri uyuĢmadığında ve bu durum aralarındaki 

iliĢkiyi bozmaya baĢladığında çatıĢma gün yüzüne çıkmaya baĢlar. Ardından taraflar 

arasında birbirlerine karĢı düĢmanca davranıĢlar oluĢmaya baĢlar ve çatıĢma 

derinleĢmeye ve yayılmaya baĢlar. Bu Ģekilde çatıĢma süreci karmaĢık bir hale dönüĢür. 

Bu nedenle çatıĢma yapılarının anlaĢılmasını sağlayan çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu 

çalıĢmalardan biri olan ve çatıĢma yapısını kavramsallaĢtıran Mitchell‟e göre, bir 

çatıĢma, davranıĢ ve tutumlar olmak üzere üç bölümden oluĢmaktadır. Mitchell‟in 

özellikle siyasi ve askeri çatıĢmalar için oluĢturmuĢ olduğu durum, davranıĢ ve tutumlar 

arasındaki etkileĢimin açıklandığı çatıĢma modeli (ġekil 1) çatıĢma yapısını anlaĢılır bir 

Ģekilde basitleĢtirerek anlatmaktadır.
15

  

 

                                                
12 Louis Kriesberg and Bruce W. Dayton, Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution, 

Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2012, s. 3. 
13 Michelle Parlevliet, “Icebergs and the Impossible – Human Rights and Conflict Resolution in Post 

settlement Peace Building”, Babbitt, Eileen F. and Ellen Llutz (ed.), Human rights & conflict resolution 

in context Colombia, Sierra Leone, Northern Ireland, Syracuse, N.Y. : Syracuse University Press, 2009, 

s. 260.   
14 Ramsbotham, Woodhouse ve Miall, a.g.e., s. 7.   
15 Christopher Mitchell, The Structure of International Conflict, Palgrave Macmillan UK, 1981, s. 55. 



11 

 

 

ġekil 1. Mitchell‟in ÇatıĢma Modeli 

 

1. Durum davranıĢı etkilemektedir (hedeflere, özellikle de önemli olanlarına, 

ulaĢmaktaki baĢarısızlık hayal kırıklığı yaratır ve söz konusu hedeflere ulaĢma isteğini 

çoğaltır). 

2. Durum tutumları etkilemektedir (uyumsuz hedefler taraflar arasındaki Ģüphe ve 

güvensizliği arttırır). 

3. DavranıĢ durumu etkilemektedir (talep arttığından dolayı baĢarı çatıĢmaya yeni 

sorunlar getirebilir). 

4. DavranıĢ tutumları etkilemektedir (yıkım nefreti artırır, baĢarı grup dayanıĢmasını ve 

“biz” kavramını etkileyebilir). 

5. Tutumlar davranıĢı etkilemektedir ("geleneksel düĢmanlarımız tekrar saldıracak" gibi 

beklentiler savunma planlamasını ve önleyici faaliyetleri etkileyecektir). 

6. Tutumlar durumu etkilemektedir (çatıĢmalar ne kadar uzarsa daha fazla sorun ortaya 

çıkar). 

 

Sonuç olarak, çatıĢma ile ilgili tanımlama ve açıklamalarda taraflar arasındaki 

hedeflerin uyumsuzluğu odak noktada yer almakta olup tarafların tutum, davranıĢ ve 

durumları arasındaki etkileĢimi çatıĢmaları meydana getirmektedir. Taraflar, 

çıkarlarının uyuĢmaması nedeniyle birbirlerinin amaçlarına ulaĢma giriĢimlerini 

kesintiye uğratabilmekte ve uyumsuzluk arttıkça çekiĢme veya anlaĢmazlığın ortaya 
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çıkma ihtimali de artmaktadır. Buna bağlı olarak çatıĢmaların, taraflar arasındaki sosyal 

iliĢkilerin, çeliĢen ihtiyaçlar, çıkarlar veya değerler tarafından zarar görmesi durumunda 

ortaya çıktığı genellemesi yapılabilir.  

 

2.2. Çatışmanın Aşamaları 

 

ÇatıĢmanın aĢamalarını ve döngüsünü anlamak çatıĢmaya karĢı alınacak 

tedbirleri ve uygulanacak çözüm seçeneklerini belirlemeyi kolaylaĢtırır. ÇatıĢmanın 

aĢamalarını bilmek önemli olsa da tüm çatıĢmaların her aĢamasını tam olarak açıklayan 

genel bir teori bulunmamaktadır. Genel olarak, çatıĢmalar dinamik ve kendi içinde 

değiĢken Ģiddet yoğunluklarında devam eden bir sürece sahiptir. Ramsbotham, 

Woodhouse ve Miall, çatıĢma sürecinin, içerisinde çatıĢmaların hızlı bir Ģekilde 

değiĢtiği ve bazen aniden ortaya çıkan bir savaĢa dönüĢmeden önce uzun süre pasif 

kaldığı, “karmaĢık ve tahmin edilemez” olduğunu iddia etmiĢtir.
16

 Galtung çatıĢmayı 

sonu ve baĢlangıcından emin olamadığımız bir nehre benzetmektedir. Ona göre 

çatıĢmalar değiĢtirilebilir veya daha az yıkıcı olabilir ancak tamamen sona ermez.
17

 

 

Wallensteen de çatıĢmayı olaylar serisi açısından dinamik bir olgu olarak 

görmektedir. Ona göre, “bir aktörün başka bir aktörün yaptığı şeye tepki vermesi, daha 

fazla eyleme yol açmaktadır. Bir eylemeler serisi bir başkasını izlemektedir ve 

gerçekleşen olaylardan hangi tarafın daha fazla sorumlu olduğunu çözmek zordur.”
18

 

Benzer Ģekilde çatıĢmanın değiĢkenliğine değinen Lederach‟e göre çatıĢma, “devam 

                                                
16 Ramsbotham, Woodhouse ve Miall, a.g.e., s. 13.   
17 Johan Galtung, Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization, 

International Peace Research Institute, Oslo (PRIO), 1996, s. 81. 
18 Wallensteen, Peter, a.g.e., s. 34.   
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eden insan etkileşimi tarafından sıkça değiştiği ve kendine hayat veren insanları ve 

içine doğduğu, geliştirdiği ve belki sonlandırdığı sosyal ortamı sürekli değiştirdiği” için 

asla statik bir olgu değildir.
19

 O halde dinamik bir yapıya sahip çatıĢma hangi aĢamalara 

sahiptir?  

 

Her ne kadar çatıĢmalar belirli ve net aĢamalara sahip olmasalar da çoğu çatıĢma 

bir geliĢme sürecini takip etmektedir. ÇatıĢmalar en baĢta belirti göstermezler ve genel 

olarak ortaya çıkar, yükselir, çıkmaza girer, Ģiddeti azalmaya baĢlar ve yatıĢırlar. Bu 

süreç içerisinde, her aĢama farklı yoğunluk derecesinde gerçekleĢebilir ve önceki 

aĢamalara doğru gerilemenin olması da çok muhtemeldir. Dolayısıyla, uzun süren geniĢ 

çaplı bir çatıĢmanın dönüĢümü göründüğü kadar kolay değildir. Bir çatıĢmanın 

aĢamaları aĢağıdaki Ģekilde (ġekil 2) anlaĢılabilir bir Ģekilde gösterilmiĢtir. 

 

  

ġekil 2. ÇatıĢmanın AĢamaları
20

 

                                                
19 John Paul Lederach, Building Peace, Sustainable Reconciliation in Divided Societies, Washington 

D.C.: United States Institute of Peace Press, 1997, s. 13.   
20 Niklas Swanström and Mikael Weissmann, Conflict, Conflict Prevention and Conflict Management and 

Beyond: A Conceptual Exploration, Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Programme, 

Washington, DC and Nacka, Sweden, 2005, s. 11. 
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ġekil 2‟de görüldüğü üzere eğri, toplam dokuz kronolojik aĢamada beĢ çatıĢma 

yoğunluğuna (gizli çatıĢma, görünür çatıĢma, kriz, Ģiddetli kriz ve savaĢ) ayrılmıĢtır. 

Burada ilk olarak gizli çatıĢma aĢamasında gerilim az olmakla birlikte taraflar arasında 

çeĢitli Ģekillerde irtibat ve iĢbirliği mevcuttur. Sonraki aĢama olan görünür çatıĢma 

evresinde gerilim artsa da taraflar arasında zorlama bir barıĢ havası bulunmaktadır. Kriz 

aĢamasında askeri yola henüz baĢvurulmamakla birlikte çatıĢma artık tanımlanabilmekte 

ve taraflar birbirlerine yönelik karĢılıklı tedbir almaktadır. ġiddetli kriz aĢamasında 

küçük çaplı olaylar görülebilir ve askeri kuvvetlerin sahaya inmesi olasıdır.  Sonraki 

aĢama olan savaĢ evresinde Ģiddetin yoğunluğu ve yaygınlığı artmaktadır. Eğrinin sağ 

tarafında yer alan Ģiddetin azalması aĢamasına geçildiğinde buraya kadar anlatılan 

aĢamalar tersi yönde iĢleyerek Ģiddet yoğunluğu yavaĢ yavaĢ düĢmektedir.
21

  

 

Ramsbotham, Woodhouse ve Miall‟e göre çatıĢma, ortaya çıkıĢ aĢamasında, 

artık toplumun tüm kesimleri tarafından tanınmaya baĢlanmakta olup bu aĢamada, bir 

tarafın Ģiddet kullanması ve diğer tarafın buna tepkisi çatıĢmada karĢılıklı bir tırmanıĢa 

neden olmaktadır. Bununla birlikte, çatıĢmaların tırmanması süreci karmaĢık ve 

öngörülemezdir, çünkü durumu daha da karmaĢıklaĢtıracak yeni konular ve taraflar da 

ortaya çıkmaktadır.
22

 Bu noktada, her iki taraf da hedeflerine Ģiddet yoluyla 

ulaĢamayacaklarını anlar, çünkü bunu sürdürmek pahalıya mal olmaktadır. William 

Zartman, bu durumu her iki tarafın da karĢılıklı olarak dezavantajlı olduğunu hissettiği 

“acıtan çıkmaz” olarak adlandırmaktadır. Ona göre “acıtan çıkmaz” kavramı, 

“tarafların kendilerini zafere çıkamayacakları bir çatışmada kilitli bulmaları ve bu 

çıkmazın her iki tarafa da acı vermesi, alternatif bir politika ya da çıkış yolu arayışında 

                                                
21 a.e., s. 12. 
22 Ramsbotham, Woodhouse ve Miall, a.g.e., s. 13.   
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olmaları fikrine dayanmaktadır.”
23

 Dolayısıyla çatıĢma sürecinde, her bir taraf karĢı 

tarafa karĢı avantaj elde etmeyi ve askeri yollarla mutlak bir zafere ulaĢmayı 

hedeflemektedir. Ancak sonuç, her zaman çatıĢma taraflarının umduğu gibi 

olmamaktadır. Aksine, çatıĢma her iki taraf için de yıkıcı bir hale gelmektedir. KarĢılıklı 

yıkım aĢaması, tarafların zafer umutlarını koruduğu sürece devam eder. Hiçbir rakip 

diğer tarafın askeri direncini kıramaz ve net bir zafere ulaĢamaz, çıkmaza girerler. 

William Zartman; “Çatışmalar karşılıklı olarak acı veren bir çıkmaz düzeyinde 

olduğunda en iyi şekilde yönetilir, … ;(çünkü) çatışmayı görmezden gelemeyeceklerini 

ve kabul edilebilir bir maliyetle zafere tek taraflı olarak ulaşamayacaklarını fark 

ederler.”
24

 ÇatıĢmaların çıkmaza girdiklerinde yönetilmelerinin kolaylaĢtığını belirten 

bu açıklamadan sonra biraz da çatıĢmanın çözümüne odaklanmak yararlı olacaktır. 

 

2.3. Çatışmanın Çözümü 

 

Peter Wallensteen ve Margareta Sollenberg tarafından 'Soğuk savaşın sona 

ermesinden bu yana toplam 111 silahlı çatışma' üzerine yapılan bir araĢtırmada, 1989-

2000 döneminde dünya çapında 74 bölgede, 104'ü devlet içi, 7‟si devletlerarası olmak 

üzere 111 silahlı çatıĢma yaĢandığı belirtilmiĢtir. Modern zamanlarda gerçekleĢen bu 

çatıĢmaların çoğu etnik kökene, dine, kimliğe veya baĢka herhangi bir faktöre bağlı iç 

çatıĢmalar oluĢturmuĢtur. Bu çatıĢmaların 22‟sinde bir tarafın üstünlük kurmasıyla 

silahlı çatıĢmalar durmuĢ, ancak çatıĢma çözümü sağlanmamıĢtır; 22‟si barıĢ 

anlaĢmasıyla sona ermiĢ; 34‟ünde ateĢkes sağlanmıĢ; 33‟ünde çatıĢma durumu devam 

                                                
23 I. William Zartman, “The Timing of Peace Initiatives: Hurting Stalemates and Ripe Moments” Darby, 

John and Roger Mac Ginty (ed.), Contemporary Peacemaking: Conflict, Violence and Peace Processes, 

New York : Palgrave Macmillan, 2003, s. 19.  
24 I. William Zartman, “Preventive Diplomacy: Setting the Stage”, in I. William Zartman,, Preventive 

Negotiation: Avoiding Conflict Escalation, New York: Carnegie Corporation, 2001, s. 4.   
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etmiĢtir.
25

 Görüldüğü üzere çıkan çatıĢmanın çoğu devlet içi çatıĢma olmakla birlikte 

çatıĢmaların çoğuna uygun çözümler sağlanamamıĢtır. Dolayısıyla Soğuk SavaĢ sonrası 

dönemde, etnik, dini, dilsel ve bölgesel kimlik ve gruplara dayanan birçok devlet içi 

çatıĢmanın ortaya çıkmasıyla birlikte çatıĢma çözme mekanizmalarına duyulan ihtiyaç 

önemli ölçüde artmıĢtır.  

 

ÇatıĢma çözümü, çatıĢma halindeki tarafların bir yandan hedeflerinin 

uyumsuzluğunu ortadan kaldırmaya çalıĢtığı, diğer taraftan yeni bir uyumluluk durumu 

yarattıkları politik bir süreci ifade etmektedir.
26

 ÇatıĢma çözümü, temelde çatıĢmaları 

çözüme yönelik yöntemleri araĢtırır, bu da bir bakıma yeni politikalar geliĢtirilmesi 

sürecidir. Bu konuda P. Wallensteen, çatıĢma çözümünü, “çatışan tarafların 

uyumsuzluklarını çözen, taraflar olarak birbirlerinin devam eden varoluşunu kabul 

eden ve birbirlerine yönelik tüm şiddet eylemlerini durduran bir anlaşma içerisine 

girdikleri bir durum” olarak tanımlamaktadır.
27

 Bu anlamda, çatıĢma çözümü, önce 

derin köklere sahip çatıĢmaların nedenlerini anlamayı, ardından Ģiddetin ortadan 

kaldırılmasıyla bu çatıĢmaların nasıl ele alınacağını ve dönüĢtürülmesini incelemeyi 

amaçlamaktadır.  

 

ÇatıĢma çözümü, kimlik, güvenlik, tanınma, özerklik ve adalet alanlarında 

karĢılanmamıĢ veya tehdit altında olan ihtiyaçlar Ģeklinde nedenler baĢta olmak üzere 

çatıĢmanın nedenlerini araĢtırmaktadır.
28

 ÇatıĢma çözümünün amacının, aynı zamanda 

                                                
25 Peter Wallensteen ve Margareta Sollenberg, “Armed Conflict, 1989-2000”, Journal of Peace Research, 

Vol. 38, No. 5, 2001, s. 634.   
26 Daniel Bar-Tal, “From Intractable Conflict Through Conflict Resolution to Reconciliation: 

Psychological Analysis”, Political Psychology, Vol. 21, No. 2, 2000, s. 354.  
27 Peter Wallensteen, a.g.e., s. 8.   
28 Herbert C. Kelman, “Reconciliation as Identity Change: A Social-Psychological Perspective”, Bar-

Siman – Tov, Yaacov (ed.), From Conflict Resolution to Reconciliation, Oxford University Press, 2004, 

s. 112.   
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çok zor olan çatıĢmanın ortadan kaldırılması olmadığını iddia edenler bulunmaktadır. 

Bunlara göre çatıĢma zaten toplumsal değiĢimin doğasında yer almaktadır. ÇatıĢma 

çözümünün amacı fiili veya potansiyel olarak Ģiddet içeren çatıĢmayı barıĢçıl veya 

Ģiddet içermeyen sosyal ve politik değiĢim süreçlerine dönüĢtürmektir.
29

 Bu kapsamda, 

bir çatıĢmanın yapıcı çözümü, tarafların birbirleriyle iĢbirliği içinde olduğu sürece 

mümkündür.
30

 Kriesberg, Ģiddetini azaltan bir çatıĢmanın bir noktasında müzakerelerin, 

bir çatıĢmayı yürütmenin ve sonuçlandırmanın cazip bir yolu olarak görülebileceğini 

iddia etmektedir.
31

  

 

Her çatıĢma benzersizdir ve belirli bir bağlamda gerçekleĢir, çatıĢma çözme 

yöntemlerini genelleĢtirecek herhangi bir model, insanların özel ihtiyaçlarını ve 

korkularını fark edememe riskini içermektedir.
32

 ÇatıĢmaların çeĢitliliği onlara karĢı 

hangi yaklaĢımların izlenmesi gerektiğini de değiĢtirebilmektedir. Dolayısıyla, 

çatıĢmalar kendi bağlamında ele alınıp incelenmelidir. ÇalıĢmamızın devlet içi bir 

çatıĢmayı ele alması hasebiyle sonraki bölümde devlet içi çatıĢmalar üzerinde 

durulacaktır. 

 

 

 

                                                
29 Ramsbotham, Woodhouse ve Miall, a.g.e., s. 32.   
30 Morton Deutsch, “Sixty Years of Conflict”, International Journal of Conflict Management, Vol. 1, No. 

3, 1990, s. 244. 
31 Louis Kriesberg, “Mediation and the Transformation of the Israeli – Palestinian Conflict”, Journal of 

Peace Research, Vol. 38, No. 3, Special issue on Conflict Resolution in Identity-Based Disputes , May - 

2001, s. 375.   
32 Marie Doucey, “Understanding the Root Causes of Conflicts: Why It Matters for International Crisis 

Management”, International Affairs Review, Vol. 20, No. 2, Fall 2001, s. 10.   
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2.4. Devletler Arası ve Devlet-İçi Çatışmalar 

 

Birçok parametreye bağlı olarak çatıĢmalar, kiĢiler arası, gruplar arası ya da 

devletlerarası çatıĢma gibi farklı türlere sahip olabilirler. Bu konuda devlet temelli 

çatıĢmalar hem devletlerarası hem de devlet içi çatıĢmaları içermektedir. Devletlerarası 

çatıĢma olarak, iki veya daha fazla hükümet arasında ortaya çıkan bir çatıĢma 

durumundan bahsedilmektedir. I. Dünya SavaĢı ve II. Dünya SavaĢı gibi oldukça kanlı 

geçen savaĢ örnekleri nedeniyle insanlar devletlerarası çatıĢmaların en yıkıcı çatıĢma 

biçimi olduğunu düĢünebilir. Ancak, son dönemde devletlerarası çatıĢma sayısında 

oldukça büyük bir düĢüĢ yaĢanmıĢtır. Nitekim Sarkees, Wayman ve Singer; uluslararası 

sistemdeki yeni devletlerin sayısının devletlerarası çatıĢmaların sayısından çok daha 

fazla arttığına iĢaret ederek, 1890-1899 yılları arasında tepe noktası 0.744‟a denk gelen 

devlet baĢına düĢen ortalama savaĢ sayısının, 1980'lerde yaklaĢık 0.143, 1990'larda ise 

0.171 olduğunu belirtmiĢtir.
33

  

 

Benzer bir tabloya Latin Amerika‟da rastlanılmaktadır. Nitekim bu bölgede, 

devletlerarası savaĢ fazla görülmemekle birlikte 19. ve 20. yüzyılda yalnızca on dört 

adet devletlerarası savaĢ yaĢanmıĢ olup 1982 Falkland SavaĢı‟ndan beri geniĢ kapsamlı 

bir devletlerarası savaĢ yaĢanmamıĢtır. Diğer taraftan devletlerarası savaĢlar yerini 

devlet-içi savaĢlara bırakmaktadır. Devlet-içi çatıĢmaların da az ama yoğun yaĢandığı 

Latin Amerika‟da Soğuk SavaĢ boyunca ondört iç savaĢ yer almıĢtır.
34

 Son dönemlerde 

devlet içi savaĢlar diğer savaĢlardan daha fazla ölümlere neden olmaktadır. Dolayısıyla 

barıĢa yönelik ana tehdit, büyük devletlerarası savaĢlardan ziyade bu tür iç 

                                                
33 Meredith Reid Sarkees, Frankwhelon Wayman and J. David Singer, “Inter-State, Intra-State, and 

Extra-State Wars: A Comprehensive Look at Their Distribution over Time, 1816–1997”, International 

Studies Quarterly, 2003: 47, s. 62-64.   
34 Sezai Özçelik, “Latin Amerika Çatışmaları ve Analizleri”, Dünya Siyasetinde Latin Amerika Orta 

Amerika ve Karayipler – 2, s. 272-282. 
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çatıĢmalardan kaynaklanmaktadır.
35

 Keza, iç çatıĢmalara ve aktörlerine dikkat çeken 

Van Creveld, “gelecekte savaşın ordular tarafından değil bugün terörist, gerilla, haydut 

dediğimiz gruplarca yapılacağını” vurgulamıĢtır.
36

  

 

Ġç savaĢlar dâhil olmak üzere devlet içi ve etnik çatıĢmalara yoğun bir akademik 

ilgi bulunmakla birlikte, iç çatıĢmalarla ilgili terimler konusunda da fikir birliği yoktur. 

Bu konuda “iç savaĢ” ve “devlet içi” savaĢ bilimsel olarak kullanılan terimlerden 

bazılarıdır. Brown, “iç çatıĢma” terimini tercih etmekte ve Ģöyle tanımlamaktadır: “İç 

çatışmayla, kökeni sistemik faktörlerden ziyade asıl olarak içsel olarak izlenebilen ve 

silahlı şiddetin veya tehdidinin öncelikle tek bir devletin sınırları içerisinde 

gerçekleştiği, şiddet içeren veya potansiyel olarak şiddet içeren siyasi anlaşmazlıkları 

kastetmekteyiz.”
37

 

 

Devlet içi çatıĢma türleri arasında, çeĢitli açılardan büyük farklılıklar 

olabilmektedir. Örneğin, "Rejim Karşıtı Savaşlar veya Siyasi ve İdeolojik Çatışmalar: 

Devlete Karşı Ayaklanma", "Etno-milliyetçi Çatışmalar: Devlete Karşı Milliyetçi 

Grup", "Dekolonizasyon Savaşları veya Dış Devlet İşgali" ve "Etnik Gruplar Arası 

Çatışmalar" Scherer tarafından yapılan sınıflandırmalardan bir kısmıdır. Scherer, bir 

devletin uluslararası kabul görmüĢ toprakları dâhilindeki gruplar arasında gerçekleĢen 

devlet içi savaĢları iki gruba ayırmıĢtır. Bunlardan ilkini, devlet rejimine karĢı olan ve 

silahlı çatıĢma içeren “sivil savaş”, diğerini ise bir devlet içindeki devlet dıĢı ya da 

hükümet dıĢı gruplar arasındaki çatıĢma olan “topluluklar arası savaş” olarak 

                                                
35 Muzaffer Ercan Yılmaz, “Intra-State Conflict in the Post-Cold Era”, International Journal on World 

Peace, Vol. 24, No. 4 December 2007, s. 11. 
36 Martin Van Creveld, The Transformation of War: The Most Radical Reinterpretation of Armed Conflict 

Since Clausewitz, New York: Free Press, 1991, s. 197.  
37 Micheal E. Brown, The International Dimensions of Internal Conflict, Cambridge, MIT, 1996, s. 1. 
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adlandırmıĢtır.
38

 Devlet içi çatıĢmalar ile ilgili bu açıklamalardan sonra, sonraki 

bölümde, tezin kapsamı ve amacı doğrultusunda, etnik kimlik ve çatıĢma arasındaki 

iliĢkilere dayanan etnik çatıĢma konusu incelenebilir. 

 

2.5. Etnik Çatışma 

 

Etnik temelli çatıĢma sınıflandırması barıĢ ve çatıĢma çalıĢmaları metinlerinde 

geniĢ çapta yer almaktadır. Bu tür çatıĢmalarda adı geçen etnik köken, baĢka bir deyiĢle, 

ortak köken; tarih, kültür, dil, bölge ve kimlik gibi kendilerini diğerlerinden ayıran bir 

takım özelliklere sahip bireyler topluluğunu ifade etmektedir. Bu çerçevede, öncelikle 

“etnik köken veya etnik kimlik” terimleri üzerinde durmakta fayda bulunmaktadır. 

 

Etnisitenin kendisi tartıĢmalı bir terim olmasına rağmen iç ve dıĢ politikada çok 

önemli bir yer tutmaktadır. Allison‟a göre etnik yapı, “sosyal yapıların anlaşılması en 

zor ve gizemli yönlerinden biri olmakla birlikte en temel ve önemlilerinden biri olmaya 

devam etmektedir."
39

 Kaufman ise etnik bir grubu, “diğer grupların üyelerinden ayırt 

eden, özellikle ortak atalara veya bölgesel kökenlere sahip olmak üzere, kültürel ve 

ırksal özellikler taşıdığı iddia edilen bir bireyler grubu” olarak tanımlamıĢtır.
40

 Fearon, 

“üyeleri, ortak bir dili, dini, gelenekleri, vatan duygusunu ve nispeten yoğun sosyal 

                                                
38 Christian P. Scherrer, "Towards a Comprehensive Analysis of Ethnicity and Mass Violence: Types 

Dynamics Charecteristics and Trends" in Wiberg Hakan, Scherrer P. Christian(ed), Ethnicity and 

Intra-state Conflict, Types, Causes and Peace Strategies, Ashgate: Asgate, 1999, s. 61. 
39 Lincoln Allison, "Ethnicity" in I. Mclean and A. McMillan (eds), The Concise Oxford Dictionary of 

Politics, 2nd edn. Oxford: Oxford University Press, 2003, s. 178. 
40 Chaim Kauffman, “Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars”, International Security, 

Vol. 20, No. 4, 1996, s. 138.   
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ağları paylaşan” grupları etnik grup olarak tanımlamaktadır.
41

 Ayrıca, etnik köken 

temelini kan, ırk, kültür, ortak nesil veya dinden aldığından, etnik kimlik oluĢtuktan 

sonra değiĢime oldukça dirençli hale gelmektedir.
42

 

 

1993 yılında yapılan bir araĢtırma, yaklaĢık 180 devletin sadece 20'den daha azı, 

etnik azınlık nüfusunun toplam nüfusun % 5'inden azını oluĢturması anlamında, etnik 

olarak homojen olduğunu göstermiĢtir.
43

 Bugün BM'nin 180‟den daha fazla sayıda üyesi 

olduğu da dikkate alınırsa, dünya genelinde etnik yapı olarak heterojen devlet sayısının 

yüksekliği dikkat çekicidir. Esasen sömürgecilik sürecinin sona ermesiyle birlikte, 

sınırların belirlenmesi sırasında ülkelerin etnik yapıları her zaman dikkate alınmamıĢtır. 

Nitekim her etnik kökeni kendine ait bir bölgeye yerleĢtirmek de imkânsızdır. Bununla 

birlikte etnik veya dini grupların uyum içinde yaĢadığı çok sayıda heterojen devlet 

örneği vardır. Scherer, incelemiĢ olduğu yaklaĢık 200 devlet içerisinde etnik varlık 

olarak çeĢitli büyüklüklerde olmak üzere 6,500 ila 10,000 arasında topluluğun olduğunu 

ifade etmiĢtir.
44

 Devlet içindeki etnik toplulukların durumuna dikkat çeken Galtung, 

yaklaĢık 180 devletin çok etnikli olduğunu, ancak neredeyse hepsinde sadece bir etnik 

grup veya milletin egemen olduğunu belirtmiĢtir.
45

 Bu çerçevede dünya genelinde çok 

etnikli devlet yapısı oldukça yaygın Ģekilde bulunmaktadır. Bu devletlerin bazılarında 

etnik kimlik kaynaklı uyumsuzluklar doğal olarak iç çatıĢmalara yol açmaktadır. 

  

                                                
41 James D. Fearon, Ethnic mobilization and ethnic violence, in The Oxford Hand-book of Political 

Economy (eds. Weingast, B, and Wittman, D.) Ethnic mobilization and ethnic violence, 2006, s. 853. 
42 Yılmaz Muzaffer Ercan, a.g.e., s. 14. 
43 David Welsh, “Domestic Politics and Ethnic Conflict”, Brown, Michael E. (ed.), Ethnic Conflict and 

International Security, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993, s. 45.   
44 Scherrer P. Christian, a.g.e., s. 54. 
45 Johan Galtung, a.g.e., 2010, s. 209.   
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Her etnik farklılık çatıĢmaya yol açmadığı gibi çok ırklı yapıya sahip ulusların 

bazılarında çeĢitli azınlık problemleri veya çeĢitli ihtilaflar bulunmaktadır. John Burton, 

etnik nedenli çatıĢmaların nedenini aĢağıdaki Ģekilde ifade etmiĢtir:  

 

“Sanki bireyler etnik ya da kültürel kimliği inkar eden çoğunluğun hükmünü kabul 
etmeye zorlanabilirmiş gibi, sömürgecilik ve fetihler sonucunda sınırlar çizilmiştir. 

Çoğunluk hükmü ve güç paylaşımı “demokrasi” etiketi ile meşrulaştırılıyor. Bu, 

demokrasi kavramının ideolojik olarak yanlış yorumlanmasıdır ve bu tür demokrasi, 

çok etnikli toplumların çoğunda uzun süreli çatışmaların kaynağıdır.”
46

 

 

Ġç çatıĢmalar temel olarak aynı devlet sınırları içerisindeki etnik, ırksal, kabile, 

mezhepsel, dini veya ideolojik olarak uyumsuz duruĢlardan kaynaklanmaktadır. Bu 

yüzden devlet içi çatıĢmalar genellikle etnik çatıĢma veya iç savaĢ olarak 

adlandırılmaktadır. Etnik temelli çatıĢmalar, kendilerini etnik ölçütler kullanarak 

tanımlayan grupların, ortak çıkarları adına devlete veya diğer siyasi aktörlere karĢı 

iddiada bulundukları zaman meydana gelmektedir.
47

 De Varennes, iç çatıĢmalarla etnik 

çatıĢmaları birbirinden ayırmaktadır. Ona göre iç çatıĢmalar, merkezi hükümeti 

devirmeye çalıĢan devrimci grupları içerirken, etnik çatıĢmalarda bağımsızlık veya 

özerklik için savaĢan bir azınlık grup bulunmaktadır.
48

 

 

Wolf, etnik çatıĢmaları bir etnik grubun diğerleriyle olan hoĢnutsuzluğundan 

kaynaklanan çatıĢmalar olarak tanımlamıĢtır. Diğer bir deyiĢle, bir taraf kendi etnik 

kimliğinin üstün olduğunu iddia edecek, böylece diğerlerinin çıkarlarını, haklarını ve 

taleplerini görmezden gelecektir. Wolf‟a göre, etnik çatıĢmaların tanımlanması da 

kolaydır çünkü “tezahürleri şiddetli ve sebepleri ve sonuçları açıkça etniktir.” Wolf 

                                                
46 John W. Burton, a.g.e., 1990, s. 40.   
47 Ted Robert Gurr, “Peoples Against States: Ethnopolitical Conflict and the Changing World System: 

1994 Presidential Address”, International Studies Quarterly, Vol. 38, No. 3, 1994, s. 348.   
48 Fernand de Varennes, a.g.e., s. 153.   
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ayrıca, farklı etnik çatıĢmaların dinamiklerini daha iyi anlayabilmek için bir çatıĢmada 

olan tüm “aktörler ve faktörlerin” ve bunların tırmanma, yönetim ve uzlaĢma gibi 

çatıĢma aĢamalarına nasıl neden olduklarını dikkate alınması gerektiğini iddia etmiĢtir.
49

 

 

Gruplar arası iliĢkinin tarihi, bu gruplara ait kimliklerin gücü, bunların 

uyuĢmayan hedefleri ve tarihsel olaylardan ve deneyimlerden kaynaklanabilen grup 

üyeleri arasında diğer gruba karĢı olan nefretin iç çatıĢma üzerinde etkileri 

bulunmaktadır. De Varennes‟e göre, devletler, kendi yapılarındaki gücün dağılımında, 

neredeyse kaçınılmaz olarak toplumdaki egemen grubun çıkarlarını yansıtmakta ve 

korumaktadır.
50

 Yani, baskın grup siyasi gündemi tayin eder ve bunların siyasi, 

ekonomik, kültürel, dilsel veya dini iddiaları ön planda tutulur. Bu durum çoğunlukla, 

ortak veya homojen bir kimlik oluĢturmayı amaçlayan bir devlet ile bu politikayı 

hayatta kalmalarına tehdit olarak algılayan azınlık etnik veya dini bir grup arasında 

görülür. 

 

Bir ülkedeki etnik bir grubun kimlik iddiaları diğer baskın grupların kendi 

kimlikleri için bir tehdit olarak algılanabilir. Bu nedenle, baskın grup kimliğini korumak 

adına diğer grubun kimliğini baskı altına almayı hak olarak görmeye baĢlayabilir. 

Roe‟ya göre, “…devlet, meşruiyetine meydan okuyan grupları bastırarak veya asimile 

ederek kendi durumunu iyileştirmeye çalışırken, bunun yerine yalnızca rejime karşı olan 

muhalefeti artıran tedbirler alarak durumu daha da kötüleştirmektedir.”
51

  

 

                                                
49 Stefan Wolff, Ethnic Conflict: A Global Perspective, New York: Oxford University Press, 2006, s. 1-3. 
50 Fernand de Varennes, a.g.e., s. 154.   
51 Paul Roe, "The Intra-state Security Dilemma: Ethnic Conflict as a 'Tragedy'", Journal of Peace 

Research, Vol. 36, No. 2, Mar., 1999, s. 197. 
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Bir devlet sistemi otoriter olduğunda ve iktidara eriĢim anlamında bazı gruplara 

kapalı kaldığında, bu durum gruplar arasında hayal kırıklığı, kırgınlık ve kızgınlık 

yaratır. Yine bir grup aĢağılandığını ve utandığını hissettiğinde, kimlikleri onları dıĢ 

tehditlere karĢı koruyan dev bir Ģemsiyeyi sembolize etmeye baĢlar. Grup üyelerinden 

biri diğer üyelerin çoğuyla görüĢmeyecek olsa da tüm grup üyeleri ile aynı Ģeyleri 

hissedecektir. Kriz zamanlarında grup üyelerinin bu eğilimi artmaktadır.
52

 Rothman, 

“gücü elinde tutan çoğunluk tarafından aşağılandığını ve hiçe sayıldığını hisseden 

…etnik gruplar, bağımsız devlet veya en azından özerklik için çalışarak tepki 

verecektir” diye belirtmiĢtir.
53

 Bu durum azınlık olan grubun neslinin tükenme 

korkusunu tetikleyerek kimliğini korumak adına daha kararlı hareket etmesine hizmet 

eder. Dolayısıyla kimliklerini yaĢadıkları belirli bir bölgeyle özdeĢleĢtiren bu 

durumdaki etnik gruplar içerisinde, yönetim Ģekli konusunda, sınırları demokratik 

yönetiĢimin güçlendirilmesinden özerkliğe kadar değiĢebilecek, çeĢitli talepler ortaya 

çıkabilmektedir. 

 

Yapılan tüm bu açıklamalar çerçevesinde ve etnik çatıĢmaların birçok vakası 

dikkate alındığında etnik kökenin çatıĢmanın ana kaynağı olmadığı görülebilir. Burada 

etnik köken, çatıĢmanın ana kaynağı olmaktan ziyade, etnik kimliğe dayalı grupların 

baskıcı devlete veya diğer baskın gruplara karĢı mücadeleyi harekete geçirmek veya 

yürütmek için bir motivasyon faktörüdür. Örneğin bir topluluğa ait “kimliğin” inkarı o 

topluluğun çatıĢmaya neden olacak davranıĢlarının itici gücü haline gelmektedir. Bu 

açıklamalar ıĢığında çalıĢmamızın odağında, içerisinde kimliğe yönelik taleplerin de 

olduğu etnik kökenli bir çatıĢma yer almaktadır. Buna bağlı olarak bir sonraki bölümde 

                                                
52 Vamik D. Volkan, “Large-group Identity, International Relations and Psychoanalysis”, International 

Forum of Psychoanalysis, Vol. 18, No.4, 2009, s. 206-213. 
53 Jay Rothman, Resolving Identity-Based Conflict in Nations, Organizations and Communities, San 

Francisco, California : Jossey-Bass, 1997, s. 6.   
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kimlik gibi temel ihtiyaçların çatıĢmalara neden olduğu savına sahip Temel Ġnsan 

Ġhtiyaçları Teorisi ele alınacaktır. 

 

2.6. Temel İnsan İhtiyaçları Teorisi 

 

Temel Ġnsan Ġhtiyaç Teorisi (TĠĠT) 1970'lerde ve 1980'lerde genel bir insan 

davranıĢı teorisi olarak geliĢtirilmiĢtir. Bu teori genel olarak, istikrarlı bir toplum düzeni 

adına insanların temel ihtiyaçlarının karĢılanması gerektiği hipotezine dayanmaktadır.
54

 

TĠĠT, Abraham Maslow'un insan ihtiyaçları teorisi ve Paul Sites‟in sekiz temel ihtiyacı 

çalıĢmalarından yola çıkarak John Burton tarafından geliĢtirilmiĢtir. ÇatıĢma analizi ve 

çözümü disiplinin önemli teorilerinden birisi olan bu teorinin iki önemli bilim insanı 

John Burton ve Johan Galtung‟dur. TĠĠT uluslararası çatıĢmaları bireysel seviyede 

analiz etmektedir. Bu teoriye göre ihtiyaçlar insan varlığının bir parçası olup bu 

ihtiyaçlar her insan tarafından gerektiğinde canı pahasına tatmin edilmeye 

çalıĢılmaktadır.
55

 

 

TĠĠT psikoloji alanında yeni bir konu değildir. Temel ihtiyaçlar yaklaĢımı 

çalıĢmalarına Abraham Maslow, Paul Sites,  Johan Galtung ve John Burton gibi bilim 

adamları önemli katkılar sağlamıĢtır. Bunların dıĢında, Deckers, ihtiyaçların bilim 

dünyasında önceki dönemlerde de ele alındığını belirterek bu konuda “yiyecek, giyecek, 

barınak, sevgi ve dinlenme ihtiyacının varlığını” öne süren Georges Le Roy'un (1764) 

                                                
54 John W. Burton, “Conflict Resolution as a Political System” in Vamik Volkan, et al (eds.), The 

Psychodynamics of International Relationships: Volume II: Unofficial Diplomacy at Work. Lexington, 

MA, Lexington Books, 1991, s. 82-83. 
55 Reha Yılmaz ve Sezai Özçelik, a.g.e., s. 280-282. 
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çalıĢmasını ve psikolog Henry Murray‟in (1938) yaptığı çalıĢmalarla varmıĢ olduğu 

ihtiyaçların insan motivasyonunun ana kaynağı olduğu sonucunu göstermiĢtir.
56

 

 

Ġhtiyaçlara yönelik çalıĢmalar, insan ihtiyaçları hiyerarĢisini teorik hale getiren 

psikolog Abraham Maslow (1908-1970) tarafından geniĢletilmiĢtir. Maslow Motivation 

and Personality isimli çalıĢmasında, insan doğasının bir parçası olarak kabul ettiği beĢ 

temel ihtiyaç kategorisini ileri sürmüĢtür. Bu kategoride en temel ve yüksek önceliğe 

sahip olan ihtiyaçlar; gıda, su, barınak gibi eksikliğinde insanın fiziksel olarak hayatta 

kalamayacağı ihtiyaçlardan oluĢan, fizyolojik ihtiyaçlar olarak gösterilmiĢtir. Bahse 

konu bu ihtiyaçlar insan motivasyonunun temel belirleyicileridir. Örneğin, açlıktan 

ölmek durumunda olan bir insanın tüm dikkat ve yetenekleri yiyecek bulmaya 

odaklanmaktadır. Bu ihtiyaçlar makul ölçüde karĢılandığında, bu defa güvenlik ihtiyacı 

ortaya çıkmaktadır. Güvenlik ihtiyaçları: “güvenlik; istikrar; bağımlılık; koruma; korku, 

endişe ve kaostan kurtulma; yapı, düzen, yasa ve sınırlara olan ihtiyaç; koruyucudaki 

güç; ve bunun gibi ihtiyaçlar" olarak sıralanabilir. Maslow‟a göre gerçek hayatta bu 

ihtiyaç yoksunluklarının örneklerini görmek için “evhamlı ya da sinir hastası 

bireylere... ya da bir toplumsal kaosa, devrime ya da otoritenin çöküşüne bakmalıyız.” 

Fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları makul bir Ģekilde karĢılandıktan sonra, sevgi, Ģefkat 

ve aidiyetle ilgili bir ihtiyaç kategorisi ortaya çıkmaktadır. “Herhangi bir iyi toplum, 

hayatta kalmak ve sağlıklı olmak istiyorsa, bu ihtiyacı bir şekilde karşılamalıdır.” Bu 

ihtiyaçların karĢılanmasından sonra saygınlık ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Maslow 

saygınlığa yönelik “ihtiyaçların engellenmesi, aşağılık, zayıflık ve çaresizlik duygularını 

ürettiği konusunda uyarmaktadır.” Önceki tüm ihtiyaçların karĢılanması durumunda, 

                                                
56 Lambert Deckers, Motivation: Biological, Psychological, and Environmental, 3rd ed, Boston: Allyn & 

Bacon, 2010, s. 33. 
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ihtiyaçlar kategorisinin sonuncusu olarak kendini gerçekleĢtirme ihtiyacı ortaya 

çıkmaktadır.
57

 

 

Maslow, temel insan ihtiyaçlarının yadsınması durumunda ortaya çıkabilecek 

duruma Ģu Ģekilde dikkat çekmektedir:  

 

“Önemsiz arzuların engellenmesi, psikopatolojik sonuç üretmemektedir; ancak temel 

önemli ihtiyaçların engellenmesi böyle sonuçlar doğurmaktadır…. Bir çatışma veya 

hayal kırıklığı mutlaka patojenik değildir. Bu, yalnızca temel ihtiyaçları veya temel 
ihtiyaçlarla yakından ilişkili kısmi ihtiyaçları tehdit ettiğinde veya engellediğinde, 

patojenik olur.”
58

 

 

Gıda ve barınma gibi ihtiyaçların yanı sıra Maslow, büyüme ve geliĢmeye bağlı 

temel ihtiyaçların olduğunu da iddia etmiĢtir. Bu temel ihtiyaçlar etnik ve kimlik 

mücadeleleri yapan bireylerin ve grupların karĢılanmayan ihtiyaçları içinde görülürler; 

bu ihtiyaçların tatmin edilmemesi, toplumun yasal normlarının dıĢında olan davranıĢları 

ortaya çıkaracaktır. Temel ihtiyaçların karĢılanmamasının illegal davranıĢların ortaya 

çıkmasına neden olacağına iĢaret eden Maslow buna ek olarak,  “uzun süreler boyunca 

ödüllendirici ilişkilerden, tanınmadan veya güvenlikten ve kimlikten yoksun olan bir kişi 

(veya toplumsal bir grup), adaletsizliği ve mahrumiyeti algılama ve gerektirmeyen 

durumlarda bile agresif olma eğiliminde olacaktır”
59

 Ģeklindeki uyarıda bulunmuĢtur. 

 

Temel ihtiyaçlar yaklaĢımı çalıĢmalarına katkıda bulunan diğer bilim adamı Paul 

Sites‟ın da kendisine göre bir ihtiyaçlar listesi yer almaktadır. Sites, bu ihtiyaçları 

sırasıyla sorumluluk, teĢvik, güvenlik, tanınma, adalet dağıtımı, rasyonellik, anlam 

                                                
57 Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, 3rd edition, New York: HarperCollins, 1987, s. 17-

22. 
58 a.e., s. 30 
59 a.e., s. 36, 97. 
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ihtiyacı ve kontrol olmak üzere sekiz grupta sıralamıĢtır.
60

  Bu ihtiyaçlardan hiçbiri bir 

diğerinden daha önemli değildir. Ancak “kontrol” ihtiyacı bir müdafaa sistemi olması 

nedeniyle onun dıĢındaki ihtiyaçların hepsinin ortadan kalkması durumunda kendisine 

ihtiyaç kalmayacaktır. Ayrıca Sites‟e göre toplumdaki sağlıklı ve normal kiĢiler için söz 

konusu ihtiyaçların karĢılanması mutlaka gereklidir. Nitekim insan ihtiyaçlarının tatmin 

edilip edilmemesi toplumdaki değiĢim ve düzeni etkilemektedir.
 61

 

 

Maslow ve Paul Sites'ın yeni ufuklar açan çalıĢmalarını Burton da benimsemiĢ 

ve “…bu tür insan davranışı çalışmalarının ortaya çıkması, uyuşmazlık çözümünün 

geliştirilmesinin ön şartıydı.” diyerek bu çalıĢmalarının önemini belirtmiĢtir. 

Nihayetinde TĠĠT, Burton‟ın kendi çalıĢmalarının, Abraham Maslow ve Paul Sites'ın 

çalıĢmalarıyla bütünleĢmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. Burton, çıkan bu 

sonucu, birleĢik bir insan davranıĢı teorisi olarak adlandırmıĢtır.
62

  

 

Ġnsan ihtiyaçlarının karĢılanmamasının çatıĢmaların en temel nedenlerinden biri 

olduğunu iddia etmesi Burton‟un söz konusu teoriye getirdiği yeniliklerden biridir. 

Burton ayrıca, kimlik ve güvenlik ihtiyacının çatıĢmalara ve çözümlerine olan etkisini 

irdelemiĢtir.
63

 Burton‟a göre çatıĢmalar “uzlaşılamayan veya baskılanamayan temel 

insani ihtiyaçların yarattığı huzursuzluktan” kaynaklanmaktadır.
64

 Benzer Ģekilde 

Galtung da, “çatışmaların kazanılacak ya da kaybedilecek bir oyun değil, çoğu zaman 

hayatta kalma, refah, özgürlük ve kimlik için - tüm temel insani ihtiyaçlar için 

                                                
60 Richard E. Rubenstein, “Basic Human Needs: The Next Steps in Theory Development”, The 
International Journal of Peace Studies, Vol. 6, No. 1, Spring 2001 
61 Ferda Fahrioğlu, “Güvenlik ve Kimlik Bağlamında İnsan İhtiyaçları Teorisi‟nin Türkiye‟deki Kürt 

Sorunu‟na Uygulanması”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası ĠliĢkiler 

Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2013, s. 26-27. 
62 John W. Burton, a.g.e., 1990, s. 2, 102.  
63 Reha Yılmaz ve Sezai Özçelik, a.g.e., s. 281. 
64 John W. Burton, Violence Explained: The Sources of Conflict, Violence and System Crime and their 

Provention, Manchester: Manchester University Press, 1997, s. 32. 
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mücadele” olduğu konusu üzerinde durmuĢtur.
65

 Ayrıca, fiziksel ve fizyolojik 

ihtiyaçların öncelikli olduğu Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarĢisinden farklı olarak TĠĠT‟de 

çatıĢma durumlarında kimlik, güvenlik, tanınma, geliĢim gibi ihtiyaçlar daha önemli 

görülmektedir.
66

 

 

Burton‟un yaklaĢımını Maslow‟dan ayıran konulardan bir diğeri ihtiyaçlar, 

değerler ve çıkarlara olan bakıĢ açısıdır. Maslow‟a göre, değerler, sosyal topluluklara 

özgü edinilen fikirler, alıĢkanlıklar, gelenekler ve inançlar bütünü olup çeĢitli kültürlerin 

ve kimlik gruplarının sahip olduğu dilsel, dinsel, sınıfsal, etnik veya diğer özelliklerden 

kaynaklanırlar. Baskı, ayrımcılık, ayrıcalık ve izolasyon koĢullarında, değerlerin 

savunulması kiĢisel güvenlik ve kimliğe yönelik ihtiyaçlar için önem arz etmektedir ve 

bu durumda değerler ihtiyaçlarla karıĢtırılabilir. Çıkarlar ise bireylerin ve kimlik 

gruplarının mesleki, sosyal, siyasi ve ekonomik arzularını ifade etmektedir. Bunlar 

genellikle maddi varlıklarla ilgili olup koĢullara göre değiĢebilirler. Ayrıca ihtiyaç ya da 

değerde olduğu gibi, bireyin doğal bir parçası değildir. Çıkarlar pazarlık edilebilir ve 

sosyal kazançlar için ticareti yapılabilir. Buna karĢılık, ihtiyaçlar ve değerler doğal 

sürücülerdir ve alınıp satılamazlar. Bu nedenle ihtiyaç ve değerleri içeren çatıĢmalar 

kolayca köklü bir çatıĢmaya dönüĢebilir.
67

 Burton ise kültürün siyasi toplulukların 

değerlerini yansıttığını, dolayısıyla kültürün, değerler gibi, zamanla değiĢtiğini ileri 

sürmektedir. Kültür ve değerler değiĢime tabi olduğu için insanın temel bir yönü 

değildir. Ancak, kültür, değerler ve çıkarlarla birlikte temel insani ihtiyaçlar altında ele 

alınmalıdır.
68

 Ġhtiyaçlar, evrensel ve ontolojik olması nedeniyle, değerlerin üzerinde 

önceliğe sahiptir. Değerler kültürel olarak öğrenilmekte, zaman içinde ve bağlam olarak 

                                                
65 Johan Galtung, Transcend – Transform: An Introduction to Conflict Work, London: Pluto Press, 2004, 

s. viii – ix.   
66 Reha Yılmaz ve Sezai Özçelik, a.g.e., s. 282. 
67 Abraham H. Maslow, a.g.e., s. 37-39. 
68 John W. Burton, a.g.e., 1997, s. 130. 
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değiĢebilmektedir. Çıkarlar ise kıt kaynaklarla ilgili olduğu ve bireylerin varlığını tehdit 

etmediği için takas edilebilir ve üzerinde müzakere yapılabilir.
69

 Diğer taraftan, 

ihtiyaçlar insanlarda varoluĢlarından itibaren mevcut olduğu için müzakere 

edilemezken, değerler kısmen müzakereye açıktır.
70

 Buna göre Maslow ve Burton 

ihtiyaçların, çıkarlardan farklı olarak müzakere konusu edilemeyeceği konusunda hem 

fikirdirler. 

 

John Burton iki farklı çatıĢma türünden bahsetmektedir. Bunlardan ilkinde, ilgili 

taraflarının her birinin çıkarlarının uzlaĢtırılması suretiyle taraflar arası görüĢme 

sağlanabilir. Diğer çatıĢma türü ise derin köklü olup ve insan ihtiyaçlarını içermektedir. 

Bu çatıĢma ancak temel nedenleri ortadan kaldırıldığında çözülebilir. Burada bahse 

konu temel nedenler kimlik, güvenlik, aidiyet, özsaygı, kiĢisel tatmin, özgürlük, adalet 

dağıtımı ve katılımdan oluĢan insan ihtiyaçlarından oluĢmaktadır. Çıkarlar maddi 

oldukları için üzerinde görüĢülüp tartıĢılabilir. Ancak insani ihtiyaçlar, uyuĢmayan 

hedefler olmadıkları aksine fazla miktarda bulunan maddi olmayan değerler oldukları 

için anlaĢmazlığı çözmek adına her iki tarafın da birbirini anlaması gerekmektedir. 

Nihayetinde tarafların ikisi de birbirini kabul ettiği ve birbirlerinin güvenliğini 

önemsediği zaman anlaĢmazlıklar çözülebilecektir.
71

 ÇatıĢmanın bitmesi için Burton, 

“ihtiyaç” kavramı ile “çıkar” kavramını birbirinden ayırarak, çıkarların aksine 

ihtiyaçların pazarlık konusu yapılamayacağını iddia etmiĢtir. Ayrıca, bu ihtiyaçların 

tatmin edilmesi sayesinde ihtilafların ve uyuĢmazlığın kalıcı bir çözüme 

kavuĢturulabileceğini ileri sürmüĢtür. 

 

                                                
69 John W. Burton, Conflict Resolution: Its Language and Processes, Lanham, MD: Scarecrow Press, 

1996, s. 3-7, 32. 
70 Reha Yılmaz ve Sezai Özçelik, a.g.e., s. 282. 
71 John W. Burton, a.g.e., 1990, s. 242. 
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TĠĠT‟e göre birçok çatıĢma temel ihtiyaçların karĢılanmaması ve engellenmesi 

nedeniyle ortaya çıkmaktadır ve bu durum çatıĢmaların analizi ve çözümlenmesi 

sırasında temel ihtiyaçların anlaĢılmasını önemli kılmaktadır.
72

 ÇatıĢmanın yer aldığı bir 

toplumda, insanların temel ihtiyaçları için mücadele içerisinde olduklarını vurgulayan 

John Burton, bu durumu genel olarak Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: 

 

“Çatışma durumlarında yer alan insanların kendi çevrelerinde tüm sosyal seviyelerde 
güvenlik, kimlik, tanınma ve kalkınma gibi ilkel ve evrensel ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere zorunlu olarak mücadele ettiklerine inanıyoruz. Bu ihtiyaçların karşılanması 

adına bulundukları ortamın kontrolünü kazanmak için gittikçe artan bir şekilde çaba 
sarf etmektedirler. Bu mücadele engellenemez; bu mücadele, zamanın başından beri 

mevcuttur.”
73

  

 

Ġhtiyaçlar her zaman mevcuttur, gıdanın insanlar için önemi gibi bireysel 

ihtiyaçlar da uyumlu sosyal iliĢkilerin temelini oluĢturmaktadır. Bu nedenle toplumun 

iĢleyen ve iĢbirlikçi bir üyesi olan bireylerin ihtiyaçları sağlanmalıdır.
74

  

 

Burton, hükümdar veya iktidardaki diğer otoritelerin yönettikleri haklar üzerinde 

kontrol kurmayı amaçladıklarını savunmaktadır. Ancak, söz konusu kontrol, bireylerin 

ontolojik ihtiyaçlarını reddetmek anlamına geldiği için modern demokrasilerde bu 

otoritelerin meĢruiyetleri sarsılmaktadır. Ġhtiyaçları artık karĢılanamadığından bazı 

gruplar ve kiĢiler, iktidarda bulunanlardan duydukları memnuniyetsizliği, Ģiddet içeren 

veya toplum kurallarına uymayan yollarla ifade etmektedir. Buna karĢılık bu ifade 

biçimi sapkınlık etiketlenmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla normalden sapmıĢ gibi 

                                                
72 Reha Yılmaz ve Sezai Özçelik, a.g.e., s. 282. 
73 John W. Burton, a.g.e., 1991, s. 82-83. 
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görünen bireyler, çoğunlukla ihtiyaçları karĢılanmadığı için bu eksiklikleri gidermeye 

çalıĢan kiĢilerdir.
75

 

 

Uzun süreli çatıĢmaların temelinde bireylerin karĢılanmayan ihtiyaçlarının 

yattığını iddia eden Burton‟ın çatıĢma çözme yöntemi de doğal olarak TĠĠT‟e bağlıdır. 

Nitekim, yeterli bir teorik çerçeve olmadığı için ayrıca böyle bir teorinin bir sorunun 

çözülmesi için gerekli olduğuna dair bir anlayıĢın olmaması nedeniyle, köklü çatıĢmalar 

gibi sorunlarla baĢa çıkmakta zorlanılmaktadır.
76

 Bu nedenle uygun politikalar 

belirlemek ve güvenilir tahminlerde bulunmak için uygun bir insani ihtiyaçları temel 

alan bir davranıĢ teorisinin gerekliliğine inanan Burton, insani geliĢim ihtiyaçları 

gözetilmedikçe ve çözülmedikçe küresel çatıĢmaların kaçınılmaz olduğunu iddia 

etmektedir.
77

  

 

Burton, TĠĠT‟nin bazı olayların anlaĢılabilmesi adına önemli görüĢler 

sağlayabileceğini belirtmektedir. Örneğin, söz konusu Teori, Kuzey Ġrlanda‟daki 

Katolik bir azınlığın ordu tarafından neden kontrol edilemediğini ve Kıbrıs‟taki, Sri 

Lanka‟daki, SSCB‟deki ve diğer birçok ülkedeki çatıĢmaların neden kontrol altına 

alınamadığını açıklamaktadır. Benzer Ģekilde, kadınlar, tarihsel olarak tabi oldukları 

muameleler nedeniyle, Ġnsan Ġhtiyaçları Teorisi‟ni ve ihtiyaçların karĢılanmasının 

önemini daha iyi anlayabilmektedir.
 78

 

 

                                                
75 John W. Burton, Deviance, Terrorism and War: The Process of Resolving Unsolved Social and 

Political Problems, Oxford: Martin Robertson, 1979, s. 181-192. 
76 John W. Burton, a.g.e., 1990, s. 25.   
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Sonuç olarak TĠĠT çerçevesinde çatıĢmanın bitmesi için Burton, ihtiyaçların 

tatmin edilmesi sayesinde ihtilafların ve uyuĢmazlığın kalıcı bir çözüme 

kavuĢturulabileceğini ileri sürmüĢtür. Buna bağlı olarak çatıĢan tarafların temel 

ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçların karĢılanması ile çözüm sürecinin 

gerçekleĢebileceğini iddia etmiĢtir. Bundan ötürü TĠĠT çatıĢmanın her iki tarafının da 

ihtiyaçlarını tanıyıp meĢrulaĢtırmaktadır. Bu teorinin hipotezleri gerçeği yansıtıyorsa 

yani istikrarı sağlamak için belirli ihtiyaçların karĢılanması yetecekse çatıĢmaya çözüm 

sağlamak için gerekli ihtiyaçların tatmin edildiği bir ortam oluĢturulmalıdır. Bunu 

yaparken çatıĢma taraflarının ihtiyaçları birbirinin pahasına olmadan yerine getirilmeli, 

diğer bir ifadeyle çatıĢma, bir tarafın kazancı diğerinin kaybına neden olacak sıfır 

toplamlı olmanın aksine iki tarafın da kazanç sağlayacağı bir duruma sokulmalıdır. 

 

2.7. Çatışmanın Tarafları 

 

2.7.1. Şili Devleti 

 

ġili, etimolojik olarak, “karanın sonu” olan eski yerli bir kelimeden türemiĢtir. 

Ülke, And Dağları ve Pasifik Okyanusu arasında yaklaĢık 4300 km uzunluğunda ve 

ortalama 177 km geniĢliğinde olup Güney Amerika ülkeleri arasında toprak büyüklüğü 

açısından 6. sırada yer almaktadır. Amerika kıtasının güneybatı kıyısında yer alan ġili, 

batıda ve güneyde Pasifik Okyanusu, doğuda Arjantin, kuzeydoğuda Bolivya ve 

kuzeyde Peru ile komĢudur. Coğrafi konumu nedeniyle çok çeĢitli toprak ve iklime 



34 

 

sahiptir
79

. Güney Amerika‟nın güney batısında yer alan ġili‟nin, Ulusal Ġstatistik 

Enstitüsü‟nün 2019 yılı verilerine göre güncel nüfusu yaklaĢık 19.1 milyondur.
80

  

 

ġili, 1540 yılında Ġspanyol “Fatih” Pedro de Valdivia tarafından 

sömürgeleĢtirilmiĢ ve Ġspanyol mülkü haline getirilmiĢtir. Bu tarihten itibaren yeni 

Ġspanyol yerleĢimcileri ilk dönemlerini çoğunlukla, aynı zamanda bu çalıĢmanın diğer 

tarafı olan, Mapuçelerle (Araukanian) mücadele ederek geçirmiĢtir. 17. ve 18. yüzyıl 

nispeten Ģiddetin azaldığı ve sınırlar arası ticaretin geliĢtiği bir dönem olmuĢtur. Diğer 

taraftan, zamanla yerli halkla bütünleĢen ve aileler kuran Ġspanyollardan doğan melez 

ırk yani “mestizolar” 18. yüzyıl sonu itibariyle bu topraklardaki en büyük topluluğu 

oluĢturmuĢ, ayrıca ülkede sosyal sınıflar arası gerginlikler ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. 

1814 yılında Napolyon‟un Ġspanya‟yı devirme denemesini fırsat bilen ġililer, Ġspanyol 

monarĢisini topraklarından atmaya karar vererek bağımsızlık savaĢı baĢlatmıĢtır.
81

 

Yapılan savaĢlar neticesinde ġili Devleti, ġililerin büyük kurtarıcı olarak kabul ettikleri 

General Bernardo O'Higgins öncülüğünde 12 ġubat 1818 tarihinde bağımsızlığını nihai 

olarak ilan etmiĢtir.
82

 

 

ġili, günümüzde merkezi yönetime sahip üniter bir devlettir. Söz konusu 

idarenin baĢında BaĢkan yer almakta olup BaĢkan‟a bağlı bakanlıklar mevcuttur. Bu 

bakanlıklardan biri olan ĠçiĢleri Bakanlığı‟na bağlı olarak Bölgesel Kalkınma ve Ġdare 

                                                
79 Robert T. Buckman, The World Today Series 2013: Latin America, 47th Edition, 2013, s. 102. 
80 https://www.ine.cl/ EriĢim tarihi: 26.11.2019 
81 Raeann Lynne Osborne, A Historical Study of Chilean Culture: A Nation of Familial Society 

Transformed by the Imposition of Capitalism within the Confines of Dictatorship, Yüksek Lisans Tezi, 

California State University Dominguez Hills, 2002, s. 6.  
82 John Lynch, San Martín: Argentine Soldier American Hero, Cornwall: Yale University Press, 2009, s. 

102. 

https://www.ine.cl/
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MüsteĢarlığı yer almaktadır. ġili 1974 Anayasası ile 13 bölgeye
83

 ayrılmıĢ olup (Harita 

1) her bir bölgenin bağlı olduğu bölgesel hükümetler mevcuttur. Bölgesel hükümetler 

ise Bölgesel Kalkınma ve Ġdare MüsteĢarlığı‟na bağlıdır. Bölgesel Hükümet, ġili‟de 

mevcut 13 bölgenin her birinin üstün yönetimi olarak çalıĢmaktadır.  Bölgesel Hükümet 

idari olarak Bölgesel Meclis BaĢkanı (Intendente) ve Bölgesel Meclisten (Consejo 

Regional) oluĢmaktadır. Intendente ayrıca Bölgesel Meclisin de baĢkanıdır. Intendente, 

CumhurbaĢkanı‟nı temsil etmekte ve doğrudan CumhurbaĢkanı tarafından atanmaktadır. 

Bölgedeki kamu faaliyetlerinden sorumlu olan Intendente, CumhurbaĢkanı veya ĠçiĢleri 

Bakanlığı‟nın talimatlarını yerine getirmekle yükümlüdür. Diğer taraftan Bölgesel 

Meclis üyeleri ise Ģehirlerde bulunan Ġl Meclis üyelerince seçilmektedir. Bölgesel 

Meclis, bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel geliĢiminden sorumludur. Ülkenin 

coğrafi konumu ve yapısının da sonucu olarak söz konusu bölgeler arasında coğrafi 

koĢullar, doğal kaynaklar ve nüfus bakımından ciddi farklar mevcuttur. Bu çeĢitlilik 

doğal olarak her bölgenin refah seviyesini etkilemiĢtir.
84

 En son 2017 yıllında Resmi 

Gazetede yer alan kanun değiĢikliğiyle ülkedeki bölge sayısı 16‟ya çıkmıĢtır
85

 (Harita 

2). Ancak çalıĢmamızda adı geçecek bölge numaraları bölgelerin 1974 Anayasasında 

geçen ilk haline (Harita 1) uygun olarak belirtilmiĢtir. 

 

 

 

                                                
83 Bahse konu 13 bölge, Pinochet döneminde, Bölgesel Hükümet ve Yönetim Hakkında Anayasa Kanunu 

(Ley Orgánica Constitucional sobre Gobiemo y Adminisración Regional)  kapsamında oluĢturulmuĢtur. 

Buna göre; 1-Region de Tarapaca, 2-Region de Antofagasta, 3-Region de Atacama, 4-Region de 
Coquimbo, 5-Region de Valparaiso, 6-Region del Libertador Bernardo O‟Higgins, 7-Region del Maule, 

8-Region del Bío-Bío, 9-Region de la Araucania, 10-Region de los Lagos, 11-Region de Aysen del 

General Carlos Ibañez del Campo, 12-Region de Magallanes y de la Antartica Chilena ve son olarak 13- 

BaĢkent Santiago (Region Metropolitana de Santiago) olmak üzere 13 bölge mevcuttur. (Read, Lorna 

Margaret, 2000; 107) 
84 Lorna Margaret Read, Municipalities on the Margin: Decentralization and Democratization in Chile, 

Doktora Tezi, Colombia University, 2000, s. 106-110. 
85 https://www.bcn.cl/siit/actualidad-territorial/nueva-region-de-nuble EriĢim tarihi: 25.11.2019 

https://www.bcn.cl/siit/actualidad-territorial/nueva-region-de-nuble
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Harita 1. 1974 Anayasası‟na Göre ġili‟nin Siyasi-Ġdari Bölgeleri86  

 

                                                
86 https://www.vi-e.cl/chile-y-sus-regiones.html EriĢim tarihi: 17.04.2019 

https://www.vi-e.cl/chile-y-sus-regiones.html
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Harita 2. ġili‟nin Güncel Siyasi-Ġdari Bölgeleri87 

 

 

 

                                                
87 https://www.bcn.cl/siit/actualidad-territorial/nueva-region-de-nuble EriĢim tarihi: 25.11.2019 

https://www.bcn.cl/siit/actualidad-territorial/nueva-region-de-nuble
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2.7.2. Mapuçe Toplumu 

 

Günümüzde Mapuçeler genel olarak Neuquen, Buenos Aires, Rion Negro ve 

Santa Cruz Ģehirlerinde yoğunlaĢmıĢtır. Yeni bin yılın baĢlangıcında yapılan bir nüfus 

sayımına göre Mapuçelerin % 44'ünden biraz fazlası ġili'nin baĢkenti Santiago'da 

bulunmaktadır.
88

 ġili genelinde ise çoğu baĢkent Santiago‟da olmak üzere, özellikle 

Araucanía, Los Ríos, Los Lagos ve Bío-Bío Bölgeleri olmak üzere Güney ġili‟de 

yaĢamaktadır.
89

 ġili‟deki Mapuçe nüfusunun 1907 yılında yapılan bir sayıma göre 

yaklaĢık 100,000 kiĢi olduğu belirtilmiĢtir.
90

 Bu sayı, 1992 yılında 928,060‟ya çıkmıĢ 

olup toplam nüfusun % 9.6‟sına tekabül etmektedir. 2012 yılında yapılan sayımda ise 

Mapuçe nüfusu toplam nüfus içerisindeki payı % 9.1 olacak Ģekilde 1,508,722 kiĢiye 

çıkmıĢtır.
91

 ġili Ulusal Ġstatistik Enstitüsü‟nün Aralık 2018 tarihinden yayınladığı 

raporda ise 2017 yılında yapılan nüfus sayımında kendini Mapuçe olarak tanımlayan 

nüfus sayısı 1,745,147 olarak gösterilmiĢtir. Buna göre de Mapuçeler toplam nüfusun % 

10.2‟sine gelen nüfuslarıyla ülkede bulunan dokuz yerli halktan (Aymara, Atacameña, 

Colla, Quechua, Rapa-Nui, Mapuche, Yámana, Kawashkar ve Diaguita) en fazla nüfusa 

sahip olan grubu oluĢturmaktadır.92  

 

Mapuçeler yüzyıllardır bugünkü ġili‟nin ve Arjantin‟in güneyinde yer alan bir 

bölgede yaĢamıĢtır (Harita 3).  Mapuçe kelime olarak Mapuçe ana dili olan 

                                                
88 Joanna Crow, The Mapuche in Modern Chile: A Cultural History, University Press of Florida, 

Gainesville, 2013, s. 5. 
89 Nikolas Stüdemann Henríquez,  Mapuche Political Dissent in the Context of Neoliberal Governance: 
The Recuperation of Ancestral Land as a Process of Indigenous Emancipation in Arauco Province, Chile, 

Doktora Tezi, Wageningen University, Wageningen, 2018, s. 7. 
90 Dany Jaimovich, The Mapuche Lands Throughout History, Mapuche Data Project (MPD) – Documento 

de Trabajo 4001, DOI: 10.13140/RG.2.2.12577.66408, Universidad de Talca, 2018, s. 2. 
91 Marcos Rodrigo Valdés Castillo, Tres décadas de cuantificación de la población indígena en Chile a 

través de los censos, Notas de Población: No. 103, 2016, s. 214. 
92  Instituto Nacional de Estadísticas, Unidad de Estudios y Estadísticas de Género, Radiografía de 

Género: Pueblos Originarios En Chile 2017,  Aralık 2018, s. 3-6. 
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Mapuzungun‟da “toprağın halkı” anlamına gelmektedir.
93 

Etimolojik olarak bu durum 

kıtanın güney kesiminin temel ihtiyaçlarının toprak baĢta olmak üzere doğal kaynaklara 

dayanmasına ve Mapuçelerin bu bölgenin ilk sakinleri olmalarına bağlıdır.
94

  

 

 
Harita 3. ġili ve Arjantin‟deki Mapuçeler95 

                                                
93 Daniel Carter, Chile‟s Other History: Allende, Pinochet, and Redemocratisation in Mapuche 

Perspective, Studies in Ethnicity and Nationalism: Vol. 10, No. 1, 2010, s. 61.   
94 Jullian, N., The Mapuche Conflict, Origins and Status Quo, Society for Threatened Peoples: Göttingen, 

February 2013, s. 3. 
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ġili ve Arjantin yerli halkalarından olan Mapuçelerin kökenleri hakkında kesin 

bir bilgi bulunmamaktadır.  ġili‟nin güneyinde yer alan Monte Verde‟de yapılan kazılar 

sonucunda burada 14.800 yıl öncesine (M.Ö. 12.800) ait insan yaĢamına dair 

iliĢkilendirilebilecek kalıntılar bulunmuĢtur.
96

 Mapuçelerin kökenleri oldukça gizemli 

olmakla birlikte, bazı tarihçilere göre Mapuçe kültürünün And Dağlarının batı 

yakasında M.Ö. 600 ile 500 yıllar arasında var olduğuna dair yeterli arkeolojik kanıtın 

olduğu kabul edilmektedir.
97

 

 

16. yüzyılda ġili‟de yaklaĢık bir milyona ulaĢan yerli nüfusunun 600,000‟e yakın 

kısmı Bío-Bío ve Tolten nehirleri arasında bulunmakta olup Ġspanyolların bugünkü 

ġili‟nin 3. ve 10. bölgeleri arasına (And Dağlarının doğu bölgesi dahil) ulaĢtığı 

dönemde bu bölgede Mapuzungun dilini konuĢan neredeyse 1 Milyon kiĢinin 

varlığından bahsedilmektedir. Güney ġili ve Arjantin‟in bir bölümünde bulunan 

Mapuçe toplumunun isimlendirilmesi ile ilgili tarihçiler ve antropologlar arasında çok 

farklı görüĢler mevcut olmuĢtur. Öne çıkan isimler farklılaĢsa da nihai olarak onları, 

Güney ġili‟de farklı toplulukların çok uzun zaman neticesinde benzer kültürel ve sosyal 

dinamikler etrafında birleĢerek ortaya çıkan bir topluluk olarak değerlendirmek 

mümkün olmuĢtur.  Mapuçe kavramı ortak bir kültürü ifade ediyor olsa da özelikle Itata 

ve Toltén Nehirleri arasındaki yaĢayan halka Mapuçe ismi verilmiĢtir. Diğer taraftan 

Mapuçe halkının diğer bileĢenlerinden Toltén Nehri ile Chiloé adası arasında yaĢayanlar 

Huilliçe ya da Williçe; Cañete ile Toltén Nehri arasında yaĢayanlar Lafkençe; kuzeyde 

                                                                                                                                          
95 Gavin Fielding, Indigenous-State Relations and Conflict: Hegemony, Agency and the Mapuche 

„problem‟ in Neoliberal Chile, Yüksek Lisans Tezi, Leiden University, 2018, s. 24. 
96 Raúl Molina Otarola, Guía de Antecedentes Territoriales y Culturales de los Pueblos Indígenas de 

Chile, Dirección General de Obras Públicas, Ministerio De Obras Públicas, Santiago de Chile, Ocak 

2012, s. 46. 
97 Josè Bengoa, Historia del Pueblo Mapuche, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2008, s. 16. 
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yaĢayanlar Pikunçe; And Sıradağları Bölgesi ile Mapuçelerin doğu tarafında olanlar ise 

Pehuençe olarak adlandırılmıĢtır (Harita 4). Adı geçen tüm bu gruplar Mapuçe halkının 

birer unsurudur. Diğer taraftan, Ġspanyollar ise Maule ve Bío-Bío nehirleri arasında 

karĢılaĢtıkları yerliler için Araukano ismini kullanmayı tercih etmiĢtir.
98

  

 

   

Harita 3. Mapuçeler, Huilliçeler, Pikunçeler ve Pehuençelerin Coğrafi Dağılımı
99

 

 

                                                
98 Deniz Karaevli, Mapuçe Kimlik Yaratım Süreci Olarak Ayinler: Nguillatun Ayini ve Melez Dinamikler, 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2015, s. 5-11. 
99 a.e., s. 13. 
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Mapuçeler kültürlerine, dinlerine, dillerine ve sosyal organizasyonlarına bağlı 

çok güçlü bir kimliğe sahip olmuĢtur.
100

 Dillerinin toprak ve doğa tarafından 

geliĢtirildiğine inanmıĢtır. Buna göre ataları rüzgâr, yağmur, ağaçlar, nehirler ve 

hayvanlar gibi doğa unsurları tarafından meydana gelen sesleri dinleyerek Mapudungun 

dilini oluĢturmuĢtur. Ancak Ġspanyolca etkisiyle bu dil tükenmektedir.
101

  

 

Bugüne kadar, Mapuçe halkının geçim kaynağı çoğunlukla tarım (özellikle tahıl 

üretimi olmak üzere) ve hayvancılığa dayanmıĢtır. Nitekim bu iki etkinlik ülkede 

tüketilen gıdaların çoğunu sağlamaktadır.
102

 Buna rağmen Mapuçeler ġili‟nin en yoksul 

gruplarından biridir. Araukania bölgesinin ekonomik ve sosyal durumu kötü durumda 

olup söz konusu bölge ġili Ġnsani GeliĢim Ġndeksi‟ne göre en alt sırada yer 

almaktadır.
103

 Bunun dıĢında Mapuçeler ġili‟de kendine ait siyasi hareketi oluĢturmuĢ 

tek yerli grubudur. Mapuçelerin çoğu Ģehirlerde yaĢamakta ve Mapuçe diline ait çok az 

bilgiye sahip olsa da kimliklerine sahip çıkmaya devam emektedir.
104

 

 

                                                
100 Morton, B., In Defence of Rakgo Mapu: Building a case for Mapuche self-determination 
(http://www.mapuche.info/mapuint/elanen040200.html EriĢim tarihi: 16.12.2018). 
101 Joanna Crow, a.g.e., s. 6. 
102 Joanna Crow, a.g.e., s. 2; Jullian N., a.g.e., s. 4. 
103 Human Rights Watch, Undue Process: Terrorism Trials, Military Courts, and the Mapuche in 

Southern Chile, 2004, s. 12. (https://www.hrw.org/report/2004/10/27/undue-process/terrorism-trials-

military-courts-and-mapuche-southern-chile EriĢim tarihi: 30.12.2019), 
104 Diane Haughney, Neoliberal Economics, Democratic Transition and Mapuche Demands for Rights in 

Chile, University Press of Florida, Florida, 2006, s. 4. 

http://www.mapuche.info/mapuint/elanen040200.html
https://www.hrw.org/report/2004/10/27/undue-process/terrorism-trials-military-courts-and-mapuche-southern-chile
https://www.hrw.org/report/2004/10/27/undue-process/terrorism-trials-military-courts-and-mapuche-southern-chile


 

3. ÇATIŞMANIN TARİHİ ARKA PLANI 

 

Kendi siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik boyutları içeren tarihsel bağlamını ele 

almadan herhangi bir çatıĢmayı değerlendirmek zordur. Nitekim Ho Won Jeong, 

“çatışmanın içeriği tarihsel olaylar veya gelişmeler ışığında aydınlatılabilir… bir 

çatışmanın tarihi… devam eden bir bölümün içeriğini oluşturur”
105

 diyerek çatıĢmanın 

değerlendirilmesinde tarihsel bağlamının önemine iĢaret etmektedir. Bu nedenle bu 

bölümde çatıĢmanın nedenlerinin tespiti adına, öncelikle ġili‟nin bağımsızlığı öncesi 

Mapuçe toplumu ve bunların Ġspanyollarla arasındaki iliĢkilerinden bahsedilecektir. 

Ardından ġili‟nin bağımsızlığı sonrasında günümüze kadar devam edecek ġili Devleti 

ile Mapuçe toplumu arasındaki iliĢkiler ve tarihi yaĢanmıĢlıklar kronolojik düzene bağlı 

kalarak ele alınacaktır.   

 

3.1. Şili’nin Bağımsızlığı Öncesi 

 

Ġspanyolların ulaĢmasından önce Mapuçelerin yaĢam alanlarının sınırları ġili‟nin 

kuzeyinde bulunan Limarí Nehrinden, güneydeki Chiloé Adasına, batıda Pasifik 

Okyanusundan bugün Arjantin sınırları içerisindeki düzlüklere kadar olan bir bölgeye 

ulaĢmıĢtır
106

. Yine Ġspanyollardan önce Ġnkaların etkisinde olan Mapuçeler, topluluk 

olarak özerkliklerini muhafaza etmekle beraber, Ġnkalardan tarımsal ve sulama 

tekniklerini öğrenmiĢtir. Bu dönemde avcılık ve balıkçılık Mapuçelerin temel ekonomik 

aktiviteleri arasında yer almıĢtır. Ayrıca ekonomik düzen genel olarak geçime dayalı 

                                                
105 Ho Won Jeong, Understanding Conflict and Conflict Analysis, London: SAGE Publications Ltd., 

2008, s. 38. 
106 Human Rights Watch, a.g.e., s. 12.   
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olmuĢ, kaynakların (ağaçlar, denizler, göller ve nehirler)  zengin olması bu dönemde 

kullanılan teknolojinin basitliğini telafi etmiĢtir.
107

 Doğal olarak Mapuçe toplumunun 

yaĢadığı bölgeyle olan iliĢkisi, bu topluluğun bölgenin kaynaklarından elde ettiği 

faydaya dayanmıĢtır.  

 

Mapuçelerin ayırt edici özelliklerinden bir diğeri ise sahip oldukları topluluk 

yapısı olmuĢtur. Mapuçe toplulukları adı “lof” olarak geçen birimlerden oluĢmuĢtur. 

Her bir “lof” geniĢ bir ailenin yaĢadığı “ruka” adlı bir evde ikamet eden bir “lonko” 

tarafından yönetilmiĢtir.
108

 Topluluğun merkezinde tek kalıcı sosyal yapı olarak geniĢ 

ve karmaĢık aile yapısı yer almıĢtır.
109

 Bunun yanında diğer topluluklarla olan etkileĢim 

neticesinde Mapuçeler, kendi teĢkilatlanmalarını da geliĢtirmiĢtir. Örneğin Ġnkaların 

kendilerini sömürgeleĢtirmeye çalıĢtığı dönemde gruplar arası iletiĢimi sağlamak üzere 

girift bir yapıda kuryelere dayanan bir iletiĢim Ģekli ve savaĢ zamanları için özel bir 

yönetim sistemi geliĢtirmiĢtir.
110

 Bu dağınık görünen toplum yapısı, merkezi otoritelere 

ve iĢgal giriĢimlerine karĢı direnç göstermede önemli bir rol oynamıĢtır.  

 

Mapuçelerin günlük yaĢamı ve sosyal düzeni bir çeĢit yasa olan ve “Ulmenler” 

(yaĢlı bilgeler) tarafından sözlü olarak aktarılan “Admapu” ile düzenlenmiĢtir. Ulmenler 

ayrıca, toplum hukukuna saygı duymuĢ, iç anlaĢmazlıkları önlemiĢ ve gerektiğinde 

çözümler geliĢtirmiĢtir.
111

 Admapu Mapuçeler için ayrı bir önem arz eden toprak ve 

                                                
107 Josè Bengoa, a.g.e., s. 25. 
108 Josè Aylwin, “Tierra y territorio Mapuche: un anàlisis desde una mirada històrico jurìdica”, in 
“Territorialidad Mapuche en el Siglo XX”, by Morales Roberto, Instituto de Estudios Indígenas, UFRO, 

Temuco, 2002,  s. 3. 
109 Josè Bengoa, a.g.e., s. 29-31. 
110 Allison Boise Ramay, Mapuche Citizenship: Entangled Histories in Post-Independence Chile, Doktora 

Tezi, University Of California Los Angeles, 2009, s. 3. 
111 Lorenzo Nesti, “The Mapuche-Pehuenche and the Ralco Dam on the Bìo-Bìo River: the Challange of 

Protecting Indigenous Land Rights”, in “International Journal of Minority and Group Rights”, 9. 

Published by Kluwer Law International, Netherlands, 2002, s. 4. 
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toprağa ait doğal kaynaklar üzerindeki hakları da düzenlemiĢtir. Örneğin her aile 

nesilden nesle devam edecek Ģekilde arazisini ekip biçme hakkına sahip olmuĢtur. 

Dolayısıyla Mapuçeler için toprak nesilden nesle aktarılan bir hak olarak görülmüĢtür. 

Admapu ayrıca doğal kaynaklara saygı duyma prensibini de oluĢturmuĢtur. Buna göre 

doğal kaynaklar yok edilmemeli, gelecek kuĢaklar için muhafaza edilmelidir.
112

  

  

Mapuçeler öncelikle geçmiĢten itibaren kültürlerine, dinlerine, dillerine ve 

sosyal organizasyonlarına bağlı çok güçlü bir kimliğe sahip olmuĢtur. Bu toplum kendi 

kimliğinin yanında isimlerini aldıkları toprak ve doğal kaynaklara da oldukça saygı 

duymaktadır. Kendilerine ana dillerinde “toprağın halkı” olan Mapuçe ismi 

verilmesinde görüldüğü gibi bu saygı kendisini ayrıca geçmiĢte oluĢturdukları yasalarda 

da belli etmiĢtir. Saygı göstermekle birlikte ayrıca sahip oldukları topraklar yasalarla 

nesilden nesile aktarılan bir hak olarak değerlendirilmiĢtir. Dolayısıyla söz konusu 

çatıĢmanın ana konusu olan toprak konusu aynı zamanda Mapuçeler için kimliklerinin 

temel unsurlarından biri olarak değerlendirilebilir.   

  

Mapuçelerde savaĢ stratejisi, çok sayıda Mapuçe savaĢçısı ile sürpriz saldırıların 

gerçekleĢtirilmesine ve liderin kolay bir Ģekilde değiĢebildiği bir yönetim yapısına 

dayanmıĢtır. Sömürge döneminde Mapuçeler savaĢ zamanlarında “ayllarewe” adında 

gruplar oluĢturmuĢtur. Bu gruplara her grubun kendi belirlediği ve askeri 

karĢılaĢmalarda değiĢebilen “toqui” liderlik etmiĢtir. Mapuçelerde sabit duran tek bir 

liderin olmaması Ġspanyolların Mapuçelere karĢı baĢarı elde edememelerinin önemli 

nedenlerinden biri olmuĢtur.
113

 Latin Amerika‟nın sömürgeleĢtirilmesi sırasında 

Ġspanyolların diğer yerli gruplarını kolayca etki altına almasında, bu yerli gruplarının 

                                                
112 Josè Aylwin, a.g.e., 2002, s. 4. 
113 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 4, 90. 
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tek lidere olan bağımlılığı dikkate alındığında, Mapuçelerde liderin kolay bir Ģekilde 

değiĢebilmesi özelliği dikkat çeken önemli bir özellik olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Ayrıca, Ġspanyollardan önce Ġnkalar da, Mapuçelerin sahip olduğu bu özellik karĢısında 

Mapuçeler üzerinde otorite kuramamıĢtır. Keza Ġnkalar, Mapuçelerin göstermiĢ olduğu 

güçlü direniĢ nedeniyle Maule nehrinin güneyine geçmeyi baĢaramamıĢtır.
114

  

 

Ġnka Ġmparatorluğu‟nun kuzey bölgesini fetheden Ġspanyol birlikler daha sonra 

Ġnka Ġmparatorluğu‟nun güney bölgesini de iĢgal ederek 1541 yılında ġili‟nin baĢkenti 

Santiago‟yu kurmuĢtur.
115

 Ancak bunun öncesinde ilk Ġspanyol grubunun Mapuçelerin 

yaĢadığı bölgeye ulaĢması 1536 yılında gerçekleĢmiĢtir.
116

 Bu dönemlerde Mapuçe 

toplumunun yaklaĢık 1.5 milyon nüfusa sahip olduğu düĢünülmektedir. Ġspanyolların 

kendi siyasi ve askeri gücünü geniĢletmek istemesinin yanında bu bölgeye ilgi 

duymasının diğer önemli nedeni buraların verimli ve ekilebilir topraklara sahip 

olmasıdır.
117

 Nitekim Ġspanyollar geldiklerinde Mapuçeler özellikle Bìo-Bìo ve Toltèn 

nehirleri arasında yoğun ve organize bir Ģekilde kendi aralarında ve doğayla uyum 

halinde bir tarım toplumu olarak yaĢamaktadır.
118

  

 

Misafirperver bir kültüre sahip olan Mapuçeler, yeni gelen bu misafirleri iyi 

karĢılamıĢ, bölgeye yerleĢme niyetlerini belli eden Ġspanyolları, yaĢadıkları yerlerden 

ayrılmak zorunda kalan evsiz bir topluluk olarak değerlendirmiĢ ve onları kendi 

içlerinde asimile edebileceklerini düĢünmüĢtür. Mapuçelerin beklentisinin aksine 

                                                
114 Robert T. Buckman, a.g.e., s. 102-103. 
115 Richard S. Hillman, Understanding Contemporary Latin America, 3. Edition, Colorado: Lynne 

Rienner Publishers, Inc., 2005, s. 41-64. 
116 Joanna Crow, a.g.e., s. 3. 
117 Gerardo Azócar ve diğerleri, Conflicts for Control of Mapuche-Pehuenche Land and Natural 

Resources in the Bíobío Highlands, Chile, Journal of Latin American Geography, Vol.4, No.2, 2005, s. 

58.  
118 Josè Bengoa, a.g.e., s. 16. 
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Ġspanyolların ticari tarım için geniĢ arazileri elde etmeye çalıĢmaları Mapuçelerin 

Ġspanyol tehdidinin farkına varmasını sağlamıĢtır.
119

 

 

Ġspanyollar ile Mapuçeler arasında çatıĢmalar çok geçmeden baĢlamıĢtır. 

Ġspanyolların ilk saldırıları neticesinde iki grup arasında yaĢanan ilk çarpıĢmalar 

göreceli olarak daha az yoğunlukta gerçekleĢmiĢtir. Ancak daha sonraki saldırılar 

Arauko SavaĢını baĢlatacak büyük ayaklanmayı hazırlamıĢtır.
120

 Mapuçeler tarafından 

ilk askeri eylem ilk Ġspanyol grubun topraklarına gelmesinden beĢ yıl sonra 1541 

yılında gerçekleĢmiĢtir. Tutukluların serbest bırakılması için yapılan bu saldırıya Toki 

Michimalonco kuzeyden komutanlık yapmıĢtır. Yapılan saldırı baĢarılı bir Ģekilde 

gerçekleĢerek Ġspanyollara büyük kayıplar verdirilmiĢtir.
121

  

 

Ġki taraf arasında uzun yıllar devam edecek mücadeleler yaĢanmıĢtır. Mapuçeler, 

yeni koĢullara adapte olabilme kapasiteleri sayesinde, Ġspanyol rejimine karĢı doksan 

yılı aĢan bir süre baĢarılı bir Ģekilde savaĢ vermiĢtir.
122

 1598 yılında gerçekleĢen 

Curalaba SavaĢı ile Mapuçeler askeri üstünlüklerini ortaya koymuĢtur. Bu savaĢta 

Mapuçeler Bìo-Bìo suyolunun güneyindeki Ġspanyollar tarafından inĢa edilen bütün 

Ģehirleri yok etmiĢtir. Ġspanyollar için felaket olan bu durum savaĢın seyrini 

değiĢtirmiĢtir.
123

 Bundan sonra Mapuçelere üstün gelemeyeceklerini ve topraklarını 

iĢgal edemeyeceklerini anlayan Ġspanyollar Mapuçelerle antlaĢma yapmaya karar 

                                                
119 M. C. Lucic, Challenges in Chilean Intercultural Policies, PoLAR: Political and Legal Anthropology 

Review, Vol:28, No.1, 2005, s.113 
120 Martìn Correa ve Eduardo Mella, Las razones del Illkun/enojo. Memoria, despojo y criminalizaciòn en 

el territorio Mapuche del Malleco, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2010,  s. 22. 
121 Joanna Crow, a.g.e., s. 3. 
122 Erick D. Langer, Elena Muños, Contemporary Indigenous Movements in Latin America, Scholarly 

Resources Inc., Wilmington, 2003, s. 19. 
123 Correa, Mella, a.g.e., s. 25. 
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vermiĢtir.
124

  Ayrıca savaĢlardan sonuç alınamayacağı anlaĢıldığından silahlı saldırılar 

yerini asimilasyon sürecine bırakmıĢtır. Bundan sonra HıristiyanlaĢtırmayı 

kolaylaĢtırmak için Ģehirler inĢa edilmiĢ, müzakereler için ve ihtiyaten sınırlar 

oluĢturulmuĢ ve özellikle barıĢçıl arabuluculuğa olanak sağlayan parlamentolar ortaya 

çıkmıĢtır.
125

 Diğer taraftan, parlamentolar tarafların huzursuzluğunu tamamen sona 

erdirememiĢtir. Mapuçe toplumu savaĢı günlük yaĢamın bir parçası olduğunu kabul 

ederek daima bir sonraki savaĢa hazır olarak beklemiĢtir.
126

   

 

Sömürge döneminde ġili topraklarında çok sayıda parlamento oluĢturulmuĢtur. 

Ġlk önemli Parlamento 1641 yılında Quilìn'de yer almıĢtır. Burada yapılan görüĢmeler 

neticesinde Bìo-Bìo nehri doğal sınır olarak kabul edilmiĢ, bu suyolunun güneyinde yer 

alan Mapuçe bölgesinin (Mapu) ise bağımsızlığı kabul edilmiĢtir.
127

 Böylelikle 

Ġspanyollar Mapuçelerin egemenliğini 1641 yılında imzaladıkları Quilìn AntlaĢmasıyla 

kabul etmiĢtir. Ġspanyol yetkilileri ile bazı Mapuçe liderleri tarafından imzalanan bu 

antlaĢmayla iki toplumu ayıran sınırlar belirlenmiĢtir. Bu antlaĢmayı özel kılan bir diğer 

neden ise Ġspanyollar ile yerli halklar arasında imzalanan tüm antlaĢmalar arasında 

sadece Quilìn AntlaĢması‟nın Ġspanya‟nın “egemen milletlerle” imzalanan antlaĢmalar 

özeti içerisinde yer almıĢ olmasıdır.
128

 Böylece Amerika‟nın her hangi bir bölümünde 

örneği olmayan bir Ģekilde, Mapuçe yerli grubunun egemenlik ve bağımsızlıkları 

Ġspanyollar tarafından resmen kabul edilmiĢtir.
129

  

 

                                                
124 Patricia Richards, Of Indians and Terrorists: How the State and Local Elites Construct the Mapuche in 

Neoliberal Multicultural Chile, Journal of Latin American Studies, Vol.42, No. 01, 2010, s. 61. 
125 Correa, Mella, a.g.e., s. 25 
126 Josè Bengoa, a.g.e., s. 36. 
127 a.e., s. 140. 
128 Allison Boise Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 4. 
129 Patricia Richards, a.g.e., s. 61. 
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Quilìn dıĢında birçok Parlamento daha oluĢturularak sınırla bölünmüĢ iki 

bağımsız toplum arasındaki iliĢkiler düzenlenmiĢtir. Örneğin 1726 yılında Negrete 

Parlamentosunda, sınırdaĢ ülkelerin birbirlerinden izin almadan diğerinin bölgesine 

giremeyeceği kuralı oluĢturulmuĢ, bunu ihlal edenlere yönelik yaptırımlar 

oluĢturulmuĢtur. ÇeĢitli Parlamentolarca oluĢturulan anlaĢmalarda Mapu‟nun Ġspanyol 

Krallığından bağımsızlığı birden çok kez tanınmıĢtır.
130

 

 

Mapuçeler, Amerika‟da yer alan diğer tüm yerli halklardan farklı olarak 

Ġspanyol iĢgaline karĢı topraklarını savunmayı baĢarmıĢtır. Ancak Ġspanyolların gelmesi 

Mapuçelerin toplumsal yapısını önemli derecede etkilemiĢtir. Daha önce idari yapılara 

sahip olmayan ve sadece aile etrafında organize olan Mapuçeler, 1546 yılından itibaren 

Ġspanyollar ile olan savaĢlar neticesinde sistematik ittifaklar ve yapılar geliĢtirmiĢtir.  

Ama her Ģeye rağmen geniĢ aile yapısı Mapuçe toplumunda temel sosyal birim olma 

özelliğini devam ettirebilmiĢtir.
131

  

 

Ġspanyollarla olan savaĢların Mapuçe toplumunu değiĢtirmesi hızlı bir Ģekilde 

gerçekleĢmiĢtir. Ġspanyollar kendileriyle beraber at, inek ve koyun getirmiĢ ve buğday 

ekimi yapmıĢtır. Bu durum avlanma, toplayıcılık ve ekime dayanan tarım toplumu olan 

Mapuçelerin bu defa hayvan yetiĢtiriciliğine de baĢlamasına neden olmuĢtur.
132

 

Ġspanyollar geldikten sonra çiftçiliğe ek olarak sığır yetiĢtirmeye ve ticaret yapmaya 

baĢlayan Mapuçeler yarı göçebe olarak hayatlarına devam etmiĢtir.
133

 Hayvancılıkla 

uğraĢıp bir tarım toplumu haline gelen Mapuçeler, bağımsız bir Ģekilde yaĢamayı 

                                                
130 Josè Aylwin, a.g.e., 2002, s. 5. 
131 Langer ve Muños, a.g.e., s. 19.   
132 Josè Bengoa, a.g.e., s. 31. 
133 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 3. 
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baĢarmıĢ, sömürge döneminde Ġspanyollar ve And Dağları‟nın ötesindeki diğer yerli 

topluluklarla etkili ticaret kanalları geliĢtirmiĢtir.
134

  

 

17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Mapuçeler ile Mapuçe olmayanlar arasında 

ticaret ve parlamentolar aracılığıyla etkileĢim devam etmiĢtir. Parlamentolarda Mapuçe 

liderleri ile Ġspanyol otoriteleri arasında antlaĢmaları güncelleme ve ticari ürün geçiĢleri 

ve esir iadesi gibi sınır iliĢkilerini düzenleyen yeni antlaĢmaların imzalanması konuları 

ele alınmıĢtır. Aynı dönemde Mapuçelerin diğer topluluklarla ticari iliĢkileri de devam 

etmiĢtir. 16. yüzyıl itibaren Mapuçe ekonomisi silah, Ģarap, Ģeker, buğday ve araç gereç 

gibi ürünler karĢılığında sığır ve at gibi hayvanların ticaretine dayanmaktadır. Örneğin 

bugünkü ġili ve Arjantin sınırları arasında yaĢayan güneydeki Pehuençe Mapuçeleri, 

And Dağları‟nın iki yakası arasındaki en baĢta gelen hayvan tüccarları olmuĢtur.
135

 

  

Mapuçeler Araukania üzerindeki hâkimiyetlerini Ġspanyol varlığının sonuna 

hatta ġili bağımsızlığının onlarca yıl sonrasına kadar tartıĢmasız bir Ģekilde devam 

ettirmiĢtir.
136

 Hatta Mapuçelerin egemenliklerini 19. yüzyıla kadar devam ettirmeleri 

bazı kreollere bağımsızlık yolunda ilham kaynağı oluĢturmuĢtur. Örneğin Simon 

Bolivar Latin Amerika‟da baĢlayan bağımsızlık mücadelelerinde Mapuçelerin 

Ġspanyollara karĢı elde ettiği baĢarıları ve kahramanlıklarını örnek göstererek diğer 

kreolleri cesaretlendirmeye çalıĢmıĢtır. Bunun aksine, Mapuçe toplumu ise yeni 

kurulacak ġili‟yi Ġspanyollardan daha yeni ve daha korkunç bir düĢman olarak 

görmüĢtür.
137

 

  

                                                
134 Langer ve Muños, a.g.e., s. 19.   
135 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 9. 
136 Correa, Mella, a.g.e., s. 30. 
137 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 10-12. 
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3.2. 1818 - 1990 

 

ġili Cumhuriyeti geçmiĢiyle ve etnik kökeni ilgili bir tür “kültürel travma” 

içinde 1810 yılında kuruluĢunu ilan etmiĢtir.
138

 Bağımsızlık mücadelesi veren 

vatanseverleri önderliğinde, 12 ġubat 1818 tarihinde bağımsızlığını kalıcı olarak da 

sağlamıĢtır.
139

 ġilili vatanseverler, söz konusu bağımsızlık mücadelesi kapsamında, 

daha önce Ġspanyollara baĢarılı bir Ģekilde karĢı gelmiĢ olan Mapuçelerin de desteğini 

almak istemiĢtir. Ancak Mapuçeler geleceği belli olmayan bir hareket yerine 

Ġspanyollarla olan mevcut antlaĢmalarına sadık kalmayı tercih etmiĢtir.
140

 Dolayısıyla, 

ġili‟de bağımsızlık sonrası cumhuriyet döneminde iki taraf arasındaki iliĢkiler gergin bir 

Ģekilde baĢlamıĢtır. Bu gerginliğe ilaveten ileriki dönemde yaĢanacak baĢka 

anlaĢmazlıklarla birlikte ġili Devleti‟yle Mapuçeler birçok kez karĢı karĢıya 

gelecektir.
141

 

 

ġili‟de bağımsızlık henüz kalıcı olarak ilan edilmeden önce, 1 Ocak 1818 

tarihinde Bağımsızlık Beyanı yayınlanmıĢtır. Bu belgede o zamana kadar bölgesel 

özerkliğe sahip Mapuçe toplumu dâhil olmak üzere farklı halkların varlığının tanınması 

ile ilgili olarak her hangi bir ifadenin bulunmayıĢı dikkat çeken önemli bir husustur.
142

 

Diğer taraftan ġili‟nin ilk BaĢkanı Bernardo O'Higgins Mapuçelere karĢı olumlu bir 

yaklaĢım sergilemiĢ, 1819 yılında biraz da ülkenin Mapuçelerin iĢgücüne ve 

topraklarına olan ihtiyacını göz önüne alarak Mapuçeleri herkesle aynı haklara ve 

ayrıcalıklara sahip “ulusun vatandaĢları” olarak resmen isimlendirmiĢtir. Yine BaĢkan 

                                                
138 Josè Bengoa, a.g.e., s. 137. 
139 John Lynch, a.g.e., s. 86-104. 
140 Patricia Richards, a.g.e., s. 61-62. 
141 Langer ve Muños, a.g.e., s. 20  . 
142 Correa, Mella, a.g.e., s. 39 
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O'Higgins 1819 yılı Mart ayında yaptığı bir konuĢmada ġili topraklarında ġililer ve 

yerliler arasındaki birliğin yeniden oluĢturulmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtmiĢtir.
143

 

 

Görüldüğü üzere yeni kurulan bu devlet yerlileri sadece sözlü olarak tanıma 

yoluna gitmiĢ ve ülke birliğinin hedeflendiğine iĢaret edilmiĢtir. Söz konusu ihtiyacın 

giderilmesine bağlı olarak yeni devletin bağımsızlık beyanında Mapuçe toplumu dâhil 

hiçbir yerli topluma yer verilmemiĢtir. Ama diğer taraftan ülkenin iĢ gücü ve toprak 

bütünlüğüne yönelik ihtiyaçları da dikkate alındığında Mapuçeler dıĢlanmaya 

çalıĢılmamıĢtır. Dolayısıyla ikili iliĢkilerin baĢladığı ilk dönemde Mapuçelerin kendi 

kimlik ihtiyacına yönelik bir tehdit algısı olması ve ġili Devleti‟nin birliğini 

oluĢturmaya çalıĢması nedeniyle taraflar arasında görünür bir çatıĢma durumu söz 

konusudur. 

 

Ülkedeki birliğin tesis edilmesi bağımsızlık sonrası ġili‟nin ana gündeminden 

biri olmuĢtur. Yine bu doğrultuda 1830‟lar ve 1860‟lar arasında görev almıĢ tüm 

baĢkanlar güçlü bir merkezi hükümet kurmak için çalıĢmıĢtır. Bu yolda atılan önemli 

adımlardan biri 1833 Anayasası
144

 olmuĢtur. 1925 yılına kadar yürürlükte kalacak olan 

bu anayasada göze çarpan önemli hususlardan biri ise ġili toprakları olarak Atacama 

Çölü‟nden Cabo Hornos‟a kadar olan yani o zamanki özerk topraklara sahip Mapuçe 

bölgelerinin tamamını da içine almıĢ bir alanın belirlenmiĢ olmasıdır.
145

 Böylelikle 

özerk Mapuçe toprakları 1833 Anayasası ile ġili‟nin toprakları olarak kabul edilmiĢtir. 

 

                                                
143 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 15-16. 
144 Bu anayasa 19.  yüzyıl Güney Amerika‟sının en uzun yürürlükte kalan anayasasıdır. (Allison Boise 

Ramay, 2009; 48) 
145 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 31, 48. 
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Bağımsızlık sonrasında arazi anlaĢmazlıkları ile birlikte demografik değiĢimler 

de ortaya çıkmıĢtır. Keza bu dönemde Güney ġili‟ye yeni yerleĢimci akımı baĢlamıĢtır. 

Yeni yerleĢimcilerin çoğu Araukania‟ya yerleĢerek Mapuçelerle arazi edinim 

konusunda görüĢmelere baĢlamıĢtır. Bu konuda yaĢanan önemli sıkıntılardan biri, 19. 

yüzyıl ortalarında ġilililer ile Mapuçeler arasında Mapuçe arazilerinin çok düĢük 

fiyatlardan satıldığı sahte nitelikte birçok sözleĢmenin imzalanmıĢ olmasıdır.
146

 

Arazilerinin çoğu hileli veya basit bir yolla ellerinden alınan yerli topluluklar yer 

değiĢtirmek zorunda kalmıĢtır. Mapuçelerin bu Ģekilde basit yollarla arazilerini 

kaybetmelerine neden olan önemli konulardan biri Mapuçelerin o zamana kadar 

toprakları ile ilgili “mülk” terimini kullanmamıĢ olmalarıdır. Çünkü o zamana kadar 

Mapudungun dilinde bu terimi ifade edecek bir kelimeye hiç ihtiyaç duyulmamıĢtır. 

Ayrıca arazilerinin değerini belirleyecek herhangi bir ticari ölçüte de sahip olmayan 

Mapuçelerin, topraklarını kaybetmeleri zor olmamıĢtır. YaĢanan Mülk sorunu 

beraberinde sayısız sorunu da getirince hükümetin müdahalesi kaçınılmaz olmuĢtur. Bu 

kapsamda 1853 yılında oluĢturulan yasayla tüm arazi alımları Arauko Ģehrindeki 

hükümet temsilcilerinin gözetimi altına alınmıĢtır. Büyük arazi edinimleri ise merkezi 

hükümetin onayına sunulmuĢtur. GeliĢigüzel yerleĢimlerin yarattığı problemler 

1860‟larda yetkililerin Mapuçelerin yoğun olarak yaĢadığı güney bölgesini iĢgal etmeye 

ve bu alanlarda daha kontrollü bir yerleĢim modeli baĢlatmaya karar vermeleri ile son 

bulacaktır.
147

 

 

Arazilerle ilgili sorunlar dıĢında, yeni devletin ekonomik ihtiyaçları da 

Mapuçeleri olumsuz etkilemeye baĢlamıĢtır. Zira ülkenin ekonomik ihtiyaçlarının 

karĢılanabilmesi adına, Mapuçe bölgesinin kuzeyinde yer alan kömür rezervlerinin 

                                                
146 Josè Aylwin, a.g.e., 2002, s. 6. 
147 Josè Bengoa, a.g.e., s. 157, 172. 
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kullanılmaya baĢlaması, yerli halkın daha güneye doğru sürülmesine neden olmuĢtur.
148

 

Bunun dıĢında, 1840'larda toprak sahipleri ve hükümet Mapuçe topraklarında buğday 

endüstrisini geliĢtirmekle ilgilenmeye baĢlamıĢtır.
149

 Kadim Mapuçe arazileri ekonomik 

ihtiyaçların odağı haline gelmeye baĢlamıĢtır. 

 

Ekonomik ihtiyaçların dıĢında Mapuçeleri etkileyecek daha büyük bir olay ise 

Mapuçelerin kontrolünde olan Bío-Bío ve Tolten nehirleri arasındaki arazilerin ulusal 

bütünlüğün önünde bir problem olarak görülmeye baĢlanması olmuĢtur. Bahse konu 

araziler aynı zamanda ġili ile Arjantin arasındaki sınırın belirlenmesinin önünde duran 

bir engel olarak da değerlendirilmiĢtir.
150

 Bir tarafta arazilerine kutsiyet atfedecek kadar 

bağlı olan Mapuçelerin toprak ihtiyacı, diğer tarafta ġili‟nin temel egemenlik hakkı olan 

ulusal bütünlüğün ve sınırların netleĢtirilmesi ihtiyacı yer almıĢtır.  

 

Mapuçelerin kimlik ihtiyacına yönelik yani topraklarına yönelik ilk önemli 

hamle 1833 Anayasası ile gelmiĢtir. Yeni Anayasa ile Mapuçelerin o tarihe kadar 

toprakları üzerinde sahip olduğu egemenlik hakları yok sayılarak Mapuçe toplumunun 

yaĢadığı tüm topraklar ġili‟nin toprakları olarak kabul edilmiĢtir. Bununla birlikte bu 

dönemden itibaren çoğu Araukania‟da olmak üzere topraklar yasal veya Ģaibeli 

yollardan yeni yerleĢimcilere açılmıĢtır. Özellikle Mapuçe bölgesinin kuzeyinde yer 

alan kömür rezervlerinin kullanılmaya baĢlaması, yerli halkın daha güneye doğru 

sürülmesine neden olmuĢtur. Mapuçe arazileri, bir yandan ekonomik ihtiyaçların odağı 

haline gelirken diğer yandan ulusal bütünlüğün önünde bir problem olarak görülmeye 

devam etmiĢtir. Bir tarafta arazilerine kutsiyet atfedecek kadar bağlı olan Mapuçelerin 

                                                
148 Langer ve Muños, a.g.e., s. 20.  
149 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 32. 
150 Langer ve Muños, a.g.e., s. 20.   
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toprak ihtiyacı, diğer tarafta ġili‟nin temel hakkı olan ulusal bütünlüğün ve sınırların 

netleĢtirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Söz konusu ihtiyaçların uyuĢmaması iki taraf 

arasında çıkacak çatıĢmaları habercisidir.  Nitekim bu ihtiyaçlardan en az birinin 

sağlanamayacak olması ĠTT‟ye göre ihtiyacı karĢılanmayan tarafın huzursuzluğunu 

artıracaktır. Dolayısıyla taraflar arasında hem çatıĢma kriz evresine geçmiĢ hem de 

modern zamanlara kadar devam edecek olan toprak anlaĢmazlıklarının tohumları 

ekilmiĢtir.  

 

ġili‟de oluĢturulmaya çalıĢılan Mapuçe algısı ise Mapuçelerin bu dönemde 

yüzleĢtiği bir diğer problem olmuĢtur. 19. yüzyılda ülkede yerliler hakkında yazılan 

yayınlarda Mapuçeler, ulusun ihtiyaç duyduğu uygarlığı engelleyen barbarlar olarak 

lanse edilmiĢtir. Zaman geçtikçe bu bakıĢ açısı Mapuçelere karĢı Ģiddetli bir savaĢı 

destekleyen siyasi argümanlarda daha görünür olmaya baĢlayacaktır. Nitekim benzer 

görüĢler 1859 yılında ülkenin o zamanki en büyük ulusal ve uluslararası dağıtım ağına 

sahip gazetesi El Mercurio‟da
151

 yayınlanan makalelerde zirve yapmıĢtır.
152

 Örneğin El 

Mercurio‟nun 1859 yılında yayımlamıĢ olduğu bir yazıda, Mapuçelerin bazı 

hayvanların sahip olduğu zekaya eĢ değer bir zeka seviyesine sahip olduğu ve bunların 

insanlık toplumunun menfaatini ve iyiliğini yok etmek isteyen vahĢi, göçebe ve ilkel bir 

topluluk olduğu belirtilmiĢtir.
153

  

 

Biri 1851 yılında diğeri 1859 yılında gerçekleĢen iç savaĢlar sonrası asıl 

sorumluları olmadıkları halde El Mercurio, Mapuçeleri hedef alan yayınlarına devam 

                                                
151 El Mercurio gazetesi, büyük toprak sahiplerinin ve ticari burjuvazinin çıkarlarını korumuĢ ve bunların 

sözcülük görevini üstlenmiĢtir. Aynı zamanda içeride sanayinin büyümesini ve dıĢ ticareti desteklemiĢ 

olup ülkede “ulusal” olduğunu iddia eden tek gazete olmuĢtur. (Allison Boise Ramay, 2009; 47) 
152 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 46-47. 
153 Jorge Pinto Rodríguez, La Formación Del Estado Y La Nación, Y El Pueblo Mapuche. De La 

Inclusión A La Exclusión, Centro De Investigaciones, Diego Barros Arana, 2003, s. 154-155. 
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etmiĢtir. Söz konusu iç savaĢlar, özetle Manuel Montt‟un CumhurbaĢkanlığı (1851-

1859) döneminde seçimlerin yasa dıĢılığına itiraz etmek ve hükümetin merkezileĢtirme 

çabalarını durdurmak için meydana gelmiĢtir. Meydana gelen olaylar arasında Bío-Bío 

sınırının kuzeyinde hükümeti düĢürmek için yapılan bazı protestolara federatif bir yapı 

arzu eden bazı Mapuçe grupları da iĢtirak etmiĢtir. Ancak El Mercurio yayınlarıyla söz 

konusu olayların ve ülkedeki huzursuzluğun ana sorumlusu olarak “barbar” Mapuçeleri 

göstermiĢtir. Tüm bunlara ilaveten 19. yüzyıl boyunca El Mercurio Mapuçe 

topraklarının hızla iĢgal edilmesinden yana olmuĢ, Mapuçelerin devlet otoritesini kabul 

etmesi için gerekli tüm Ģiddetin kullanılması gerektiğini savunmuĢtur.
154

 

 

Ülke genelinde Mapuçe algısının yeniden yapılandırılması sürecinde ülkenin en 

geniĢ alana yayılmıĢ gazetesi El Mercurio‟nun yanı sıra ġili Üniversitesi (Universidad 

de Chile) ve hükümet tarafından ortaya konulan tarihsel ve edebi metinler de temel rol 

oynamıĢtır. Tabi ki burada Mapuçeler ülkenin tarihi kahramanları olarak anlatılmamıĢ, 

tam aksine Mapuçelerin, ġili‟nin en çok ihtiyacı olduğu sosyal, ekonomik ve siyasi 

uyuma yıkıcı bir tehdit olduğu tezi savunulmuĢtur.
155

 Dolayısıyla ekonomik çıkarların 

ve ulusal bütünleĢmenin sağlanması adına gerek söz konusu gazetenin yayınlarında 

gerekse de ġili Üniversitesi ve hükümet tarafından ortaya konan metinler aracılığıyla 

Mapuçeler “ĢeytanlaĢtırılmaya” çalıĢılmıĢtır. Bu durum, sonraki bölümde ele 

alacağımız, Araukania‟nın iĢgali için gerekli kamuoyunun oluĢturulmasına da Ģüphesiz 

katkı sağlamıĢtır. Böylelikle kriz aĢamasında bulunan çatıĢmada, ġili Devleti bir sonraki 

Ģiddetli kriz aĢamasına yönelik tedbir almaya baĢlamıĢtır. 

 

                                                
154 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 48-49, 61. 
155 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 96. 
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3.2.1. Araukania’nın İşgali  

 

ġili‟de ulusal birliğin tesis edilmesi gerekliliği, bağımsızlık sonrası ülkede 

tartıĢılan önemli konulardan biri olmuĢtur. ġilili entelektüel seçkinler ve hükümet 

liderleri, uygulamada Mapuçelerin sahip olduğu özerk durumun ülkenin ekonomik, 

politik ve sosyal konsolidasyonunun önünde duran gerçek bir tehdit olduğuna 

inanmıĢtır. Bunun hükümetler üzerinde oluĢturduğu baskı neticesinde 1861 yılından 

1883 yılına kadar devam eden ve “Pasifikasyon” olarak adlandırılan sınırların 

askerileĢtirilmesini içeren bir plan devreye girmiĢtir.
156

 Her ne kadar bahse konu planın 

merkezinde sınırların askerileĢtirilmesinden bahsediliyor olsa da asıl olacak olan 

Araukania bölgesinin iĢgal edilecek olmasıdır. Dolayısıyla ġili Devleti topraklarını ele 

geçirmek için Mapuçelere karĢı 1861 yılında bir savaĢ baĢlatmıĢtır.
157

 

 

Esasen Mapuçe bölgelerinin iĢgali konusu 1860‟larda siyasi ve askeri çevrelerce 

tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır.
158

 Araukania‟nın iĢgal planlamalarının baĢ aktörlerinden biri 

Cornelio Saavedra olmuĢtur. Saavedra, bölgenin askeri güçlerce ele geçirilmesine 

dayanan yani bir askeri iĢgal politikası anlamına gelen devlet liderliğindeki bir 

yerleĢimin savunucusu olmuĢtur. Ayrıca ele geçirilen arazilerin devlet eliyle daha 

düzenli bir Ģekilde paylaĢtırabileceği fikrini savunmuĢtur.
159

 Bahse konu askeri planlar 

asla bir soykırım veya sistematik bir imhayı öngörmemiĢtir. Saavedra'nın planları 

yalnızca Mapuçelerin Mapuçe olmayanlar tarafından “absorbe” edilmesi esasına 

dayanarak ordunun Mapuçe topraklarına giriĢini savunmuĢtur. Burada adı geçen 

                                                
156 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 16-17. 
157 Patricia Richards ve Jeffrey A. Gardner, Still Seeking Recognition: Mapuche Demands, State Violence, 

and Discrimination in Democratic Chile, Latin American and Caribbean Ethnic Studies, Vol. 8, No. 3, 

2013, s. 260. 
158 Langer ve Muños, a.g.e., s. 21.  
159 Josè Bengoa, a.g.e., s. 172. 
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absorbeden,  yumuĢak bir asimilasyon süreci kastedilmektedir. Ayrıca bu plana göre 

Mapuçelerin özellikle ekonomik açıdan iĢ gücü olarak ülkeye entegre edilmesi 

istenmiĢtir.
160

 

 

Saavedra‟nın hazırlamıĢ olduğu Araukania‟nın “Pasifikasyon”u ile ilgili planlar 

1861 yılında Kongre‟ye sunulmuĢtur. Bahse konu plan 1862 ile 1883 yılları arasında 

gerçekleĢecek siyasi ve askeri mücadeleleri kapsamıĢtır.
161

 Kongre Saavedra'nın 

önermiĢ olduğu belgeyi ve askeri stratejiyi dikkatli bir Ģekilde incelemiĢ ve 1868 yılına 

kadar resmi olarak yürürlüğe koymamıĢtır.
162

 Nihayet 1868 yılına gelindiğinde ġili 

Devleti ulusal birliğe yönelik ihtiyacını karĢılamak adına askeri kuvvetlerini sahaya 

indirmeye baĢlamıĢ, Mapuçeler kimliklerini muhafaza etmek için karĢılık vermeye 

baĢlamıĢtır. Artık çatıĢma Ģiddetli kriz aĢamasına geçmiĢtir. 

 

1868 yılında, Mapuçeler tarafından gerçekleĢtirilen bir saldırıdan sonra, ordu, 

Bío-Bío ve Tolten Nehirleri arasında bulunan Malleco Nehri yakınında yaĢayan 

Mapuçeleri hedef alan bir imha politikası baĢlatmıĢtır. Daha sonra 1881 yılında ġili‟nin 

Peru ve Bolivya ile olan savaĢını (Pasifik SavaĢı- 1879-1881) fırsat bilen Mapuçeler, en 

son ve en büyük ayaklanmayı gerçekleĢtirmiĢtir. Pasifik savaĢını kazanan ġili kısa süren 

bu ayaklanmayı Ģiddetli bir Ģekilde sona erdirmiĢtir.
163

 Dolayısıyla ġili Devlet‟i 

tarafından Mapuçe ayaklanmaları neticesinde baĢlatılan iki Ģiddetli askeri iĢgal harekâtı 

gerçekleĢtirilmiĢtir.
164

 Araukania‟nın iĢgali 1 Ocak 1883 tarihinde sona ermiĢtir.
165

 Söz 

konusu Pasifikasyon sürecinde yaĢanan Ģiddetin boyutu ile ilgili olarak çok fazla bilgi 

                                                
160 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 122-123. 
161 Josè Bengoa, a.g.e., s. 172. 
162 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 121. 
163 a.e., s. 17, 35, 40. 
164 Langer ve Muños, a.g.e., s. 21.   
165 Josè Bengoa, a.g.e., s. 322. 
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olmamakla birlikte bahse konu sürecin mağdurlarından bazıları ifadelerinde, resmi 

yazıĢma ve anlatılanlarda bahsedilenden çok daha fazla Ģiddete maruz kaldıklarını ifade 

etmiĢtir.
166

 Pasifikasyon sürecinin son aĢamasında çatıĢma savaĢ evresine geçmiĢ ve bu 

evrede Ģiddetin yoğunluğu ve yaygınlığı artmıĢtır. Ayrıca Mapuçelerin sahip olduğu 

özerk durum, bu sürecin sonunda, Araukania‟nın iĢgali ile sona ermiĢ, iki taraf 

arasındaki çatıĢma durumu tekrar görünür çatıĢma evresine girmiĢtir. 

 

Askeri karĢılaĢmadan önce ve sonra ġili‟de Mapuçeler hakkında kötü algı 

oluĢturmaya devam edilmiĢtir. Mapuçelerin toprak, özerklik ve insan hayatları kaybının 

hiçe sayıldığı Pasifikasyon savaĢı, barbarlığa karĢı kazanılmıĢ bir zafer olarak 

gösterilmiĢtir.
167

 Ayrıca, ġilililer Mapuçe yerlilerini “zalim vahĢiler” olarak tanımlamıĢ 

ve bu kara propaganda modern zamanlara kadar yaĢayabilmiĢtir.
168

 Mapuçelerin 

“ĢeytanlaĢtırılmasına” devam edilmesi dıĢında söz konusu sürecin önemli sonuçlarından 

bir diğeri Mapuçelerin “redüksiyon” adı verilen arazilere yerleĢtirilmeleridir.  

 

3.2.2. Redüksiyonlar, Entegrasyon ve Yeniden Yerleştirme Süreci 

 

1883 yılında gerçekleĢen savaĢta yenilen Mapuçelere devlet tarafından 

“redüksiyonlar” (reducciones) adında özel bir arazi tahsisi yapılmıĢtır. Bu açıdan diğer 

yerli gruplardan farklı olarak kendilerine özel bir alan ayrılan yek yerli grubu Mapuçeler 

olmuĢtur.
169

 Aslında daha öncesinde, 1866 yılında, bir yasa; tüm Araukanìa bölgesini 

Devlet mülkiyeti olarak ilan etmiĢtir. Buna bağlı olarak da aynı yasa, Mapuçelerin 

                                                
166 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 40. 
167 Patricia Richards, a.g.e., s. 62. 
168 Langer ve Muños, a.g.e., s. 20.   
169 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 4. 
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atalarından kalan topraklarının parçalanmasını ve sadece “redüksiyonlar” olarak 

adlandırılacak sınırlı alanların yerlilere tahsis edilmesini gerekli kılmıĢtır. Ayrıca bu 

yasaya göre redüksiyonlara yerleĢtirilecek Mapuçelere, bu toprakların yerlilerin 

mülkiyeti olduğunu tasdik eden Ġmtiyaz Tapuları (Titulos de Merced) dağıtılacaktır.
170

 

Sonuç olarak, ġili hükümeti her ne kadar redüksiyon oluĢturma yetkisini 1866 yılında 

oluĢturulan kanunla elde etmiĢ olsa da, bu yetkisini ancak Pasifikasyon sürecinin 

resmen sona ermesinden sonra kullanmıĢtır.
171

 Aynı bölgedeki redüksiyonlar dıĢında 

geriye kalan araziler ise çorak arazi olarak kabul edilerek açık artırmaya konulmuĢ ve 

her biri 500 hektarlık parseller Ģeklinde satılmaya baĢlanmıĢtır.
172

 

 

Araukania‟nın iĢgali sonrasında ġili Devleti‟nin gündeminde Mapuçelerin 

ülkeye entegre edilmesi de yer almıĢtır. Bu amaçla egemenliğini konsolide etmek 

isteyen ġili Devleti, bölgeyi militarize ederek bölgeyi “ġilileĢtirme” olarak bilinen bir 

süreci baĢlatmıĢtır. ġilileĢtirme ile kısaca devletin belirlemiĢ olduğu ulusal ġili 

kimliğine uymayan yerlilere, bu kimliğinin zorla empoze edilmesini amaçlayan bir 

asimilasyon süreci amaçlanmıĢtır.
173

 Arazileri üzerindeki hâkimiyetlerini oldukça 

kaybeden Mapuçelerin temel endiĢe kaynağını bu defa ġili toplumuyla bütünleĢme 

prosedürleri oluĢturmuĢtur. BütünleĢme sürecinin temel araçlarını eğitim, 

modernizasyon ve Ġspanyol dilinin öğretilmesi baĢlıkları oluĢturmuĢtur.
174

 20. yüzyılın 

baĢlarında Mapuçeler eğitim sistemine dâhil edildiğinde, bölgede yer alan gerilimin 

azalacağı düĢünülmüĢtür. Ancak Mapuçeler hala dıĢlanmaya ve kendilerine karĢı ırkçı 

yaklaĢım gösterilmeye devam edilmiĢtir. ġili otoriteleri, Mapuçelere askeri olarak üstün 

geldikten sonra bunların “ġilili” olacağını beklemiĢtir. Ancak ne Mapuçelere yönelik 

                                                
170 Josè Aylwin, a.g.e., 2002, s. 7. 
171 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 155. 
172 Josè Aylwin, a.g.e., 2002, s. 7. 
173 Nancy Postero ve diğerleri, Introduction: the Politics of Identity in Neoliberal Chile, Latin American 

and Caribbean Ethnic Studies, Vol. 13, No. 3, 2018, s. 205. 
174 Langer ve Muños, a.g.e., s. 23.   
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ırksal ayrım ne de Mapuçe ile ġili otoriteleri arasındaki çatıĢma sona ermiĢtir.
175

 

Mapuçelere karĢın yürütülen algı mühendisliğinin yanında Mapuçelerin temel 

ihtiyaçlarından kimlikleri ve dillerini ortadan kaldırmaya çalıĢan bu politikalar 

neticesinde huzursuzluk azalmadığı gibi çatıĢmanın sona ermesi de söz konusu değildir. 

 

Askeri zaferin ardından yeniden yerleĢtirme sürecinde ġili Devleti, Araukania 

bölgesinde yaklaĢık 3000 redüksiyon oluĢturmuĢ ve Katolik misyonerleri yerli nüfusu 

ulusal topluma entegre etmekle görevlendirmiĢtir. Böylelikle uygulanacak asimilasyon 

politikaları, Mapuçe kültürel bütünlüğünü tehdit edecek ve Mapuçeleri, yaĢamlarını ve 

geçim kaynaklarını etkileyen siyasi kararların dıĢında tutacaktır.
176

  Ayrıca bunun 

yanında bu yeni dönemde Mapuçeler ġili serbest piyasa kapitalizmiyle de tanıĢmıĢtır. 

Dolayısıyla bu durum, Mapuçe topluluklarının yoksullaĢmasına ve geleneksel ekonomik 

sistemlerinin kaybına neden olacaktır.
177

 Bundan sonra Mapuçelerin hem kültürel 

kimlikleri hem de fizyolojik ihtiyaçları tehdit altına girmiĢtir. 

 

Merkezi hükümet eski Mapuçe bölgesinde kendi otoritesini güçlendirmek için 

ayrıca burada Ģehirler geliĢtirmek istemiĢtir. Bugünkü ġili‟nin Araukania Bölgesinin 

baĢkenti olan ve aynı zamanda eski Mapuçe topraklarının merkezinde yer alan Temuko 

(Temuco), bu yeni Ģehirlerden biri olmuĢtur. Ordu için bir merkez olarak düĢünülen 

Temuko aynı zamanda gelecekte buraya yerleĢecek göçmenler için düĢünüldüğünden 

hükümet yetkilileri Mapuçe gruplarını bu Ģehirden uzakta bulunan redüksiyonlarda 

yaĢamaları konusunda ikna etmeye çalıĢmıĢtır.
178

 Böylece ġili Devleti kendi güvenlik 

                                                
175 Patricia Richards, a.g.e., s. 63. 
176 David Carruthers ve Patricia Rodriguez, Mapuche Protest, Environmental Conflict and Social 

Movement Linkage in Chile, Third World Quarterly, Vol. 30, No. 4, 2009, s. 744. 
177 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 23. 
178 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 156. 
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ihtiyaçlarını karĢılarken, Mapuçeler temel ihtiyaçlarından mahrum kalmaya devam 

etmektedir. 

 

Mapuçeler kendilerine ayrılan alanlara sıkıĢtırılmıĢ ve bu sırada ġilili ve 

Avrupalı yerleĢimciler Araukania Ģehirlerine yerleĢmeye baĢlamıĢtır.
179

 ĠĢgal sonrasında 

Mapuçeler topraklarının %90‟nından fazlasını kaybetmiĢtir. Bununla birlikte savaĢtan 

sonra mevcut sorunları ve eĢitsizliği daha da derinleĢtiren, fiziksel Ģiddet olayları da 

gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca, Avrupalı göçmenlerin ele geçen arazilere yerleĢtirilmesi ile 

bölgenin dıĢlanmasına ve marjinalleĢtirilmesine devam edilmiĢtir.
180

 

 

ġili Devleti 1884 ile 1919 yılları arasında yaklaĢık 475,000 hektarlık araziye 

tekabül eden ve yaklaĢık 78,000 kiĢinin istifade ettiği 3,078 adet Ġmtiyaz Tapusu teslim 

etmiĢtir. Yeniden yerleĢtirme süreci sonunda Mapuçelerin neredeyse üçte birine denk 

olan yaklaĢık 40,000 Mapuçe bir yere yerleĢemeyerek belirsizlik ve yoksulluğa terk 

edilmiĢtir.
181

 1883 yılında baĢlayan yeniden yerleĢtirme süreci 1930 yılına kadar devam 

etmiĢtir. Bu dönemde ġilili ve Mapuçe yerleĢimcileri arasında anlaĢmazlıklar sıklıkla 

gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca büyük toprak sahipleri bazen Ģiddet ve hileye baĢvurarak 

Mapuçelerin topraklarını terk etmesini sağlamıĢ ve boĢalan bu toprakları kendi adlarına 

geçirmiĢtir.
182

 Dolayısıyla, 19. yüzyıl sonlarından itibaren redüksiyonlara sıkıĢan 

Mapuçelerin durumlarında 20. yüzyılın baĢlamasıyla beraber iyiye giden bir değiĢim 

yaĢanmamıĢ, aksine bu yeni yüzyılın baĢlarında göreve gelen hükümetler bazı 

redüksiyonları da bölerek bunları yerli olmayan alıcılara dağıtmaya baĢlamıĢtır. Sonuç 

itibariyle Mapuçeler ilk sahip oldukları arazilerinin yaklaĢık %5‟inde yaĢamaya devam 

                                                
179 Josè Bengoa, a.g.e., s. 322-324. 
180 Richards ve Gardner, a.g.e., s. 260. 
181 Josè Bengoa, a.g.e., s. 354-357. 
182 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 37. 



63 

 

etmiĢtir.
183

 Toprak kayıplarının Mapuçeler üzerinde ekonomik anlamda etkileri de 

kaçınılmaz olmuĢtur. Yeniden yerleĢtirme sürecinde yaĢam alanları önemli miktarda 

azalmıĢ Mapuçeler sığırlarının %95‟ini de kaybederek açlık ve sefalete mahkûm 

edilmiĢtir.
184

 Bu durum yoksulluğun ve göçün artmasına ve aynı zamanda Mapuçelerin 

kendi arasındaki bağlılığın azalmasına neden olmuĢtur.
185

 

 

1931 yılında 4,111 sayılı yasa ile yerleĢtirme süreci sona erdirilmiĢ ve Mapuçe 

redüksiyonlarının bölünmelerini sağlayacak hükümler getirilmiĢtir. Buna göre bir 

redüksiyonda bulunan üyelerinin üçte birinin talebi doğrultusunda söz konusu 

redüksiyonun bireysel parsellere ayrılmasına olanak sağlanmıĢtır. Böylece Mapuçelerin 

toprak kayıpları devam etmiĢtir. 1940 yılı itibariyle redüksiyonlara tahsis edilen 

toprakların %20‟den fazlası hile yoluyla kaybedilmiĢtir. Buna karĢın 1940‟larda ġili‟de 

Mapuçelere mevcut redüksiyonların da fazla olduğunu düĢünenler ve redüksiyonların 

kaldırılarak Mapuçelerin ülkenin daha da güneyine gönderilmesini isteyenler olmuĢtur. 

Bu kapsamda BaĢkan González Videla döneminde Toprak Bakanlığınca Kongre‟ye 9. 

Bölge‟de bulunan Mapuçelerin ülkenin Patogania bölgesinde bulunan Aysén‟e 

sürülmesini öneren ve kabul edilmeyen bir teklif sunulmuĢtur.
186

 

 

Mapuçelerin yenilgisi bir bakıma bölgeselliklerinin ve bölgeleri üzerindeki 

haklarının kaybı anlamına gelmiĢtir. Redüksiyonlara sıkıĢan Mapuçeler geçinmek için 

küçük ve parçalanmıĢ parseller üzerinde tarım ve hayvancılığa dayalı yaĢam sürdürmek 

zorunda olan köylüler olmak zorunda bırakılmıĢtır. Redüksiyonlara sıkıĢma, 20. yüzyıl 

boyunca ve modern zamanlara kadar devam edecek olan ve Mapuçeleri tanımlayan 

                                                
183 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 744. 
184 Correa, Mella, a.g.e., s. 67. 
185 Langer ve Muños, a.g.e., s. 23.   
186 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 37. 
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direniĢ kültürünün kaynağını oluĢturmuĢtur.
187

 Çünkü fiziksel ve fizyolojik 

ihtiyaçlarının yanında kimlik, tanınma, geliĢim gibi ihtiyaçları da karĢılanmayan 

Mapuçelerin huzursuzluğu devam etmiĢtir. Diğer taraftan ġili Devleti de kendi birliğini 

redüksiyonları kurarak tam olarak sağlayamadığından mevcut durumdan çok da mutlu 

değildir. Buna bağlı olarak ihtiyaçları önemli oranda kısıtlanan Mapuçeler ile devlet 

arasındaki çatıĢma durumu görünür çatıĢma aĢamasında seyretmektedir. Bundan sonra 

Mapuçe toplumu, kaybedilmiĢ toprakları için ve ülkeye entegrasyonları kapsamında 

yaĢadıkları sıkıntılara karĢı birlikte hareket etmek adına siyasi örgütlenmeler 

geliĢtirmeye baĢlayacaktır. 

 

3.2.3. Mapuçe Toplumunda Siyasi Hareketlilik ve Allende Öncesi Dönem 

 

Mapuçe öğretmen ve iĢ insanlarının baĢını çektiği örgütlü siyasi hareketler 1906 

gibi erken bir tarihte ortaya çıkmıĢtır. Bu dönemde bahse konu örgütler genel anlamda 

yerel halkın toprak, ekonomik destek ve eğitim ile ilgili taleplerini savunmuĢtur.
188

 1910 

yılında ilk Mapuçe örgütü olan “Kaupolikan Topluluğu” (Sociedad Caupolican) Manuel 

Manquilef
189

 ve Manuel Neculman tarafından kurulmuĢtur. Bahse konu örgüt 

Mapuçelerin ġili‟ye entegrasyonundan yana olup bu doğrultuda tarihi Mapuçe 

arazilerinin bölünmesi ve ġili eğitiminin verilmesinden taraf olmuĢtur.
190

 Modern 

zamanlardan farklı olarak bu dönemde, aralarında ki görüĢ ayrılıklarına rağmen, 

Mapuçe liderlerinin odak noktasında sadece kırsal bölgede yaĢayan Mapuçelerin maddi 

                                                
187 Josè Bengoa, a.g.e., s. 327. 
188 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 38. 
189 Ġspanyolca ve Mapudungun dillerine hakim olan Manuel Manquilef, ġili ve Mapuçe siyasetine katılan 

ve yazılarını ġili kurumlarında yayınlayan ilk Mapuçe olmuĢtur. Ayrıca gerek Mapuçe topluluklarında 

gerekse Mapuçe olmayan topluluklarda önemli yer edinmiĢtir. (Allison Boise Ramay, 2009; 153, 168) 
190 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 168, 170. 
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olarak hayat standartlarını geliĢtirmek yer almıĢtır. Bu duruma istisna olarak ise Mapuçe 

liderlerinden Manuel Aburto Panguilef ortaya çıkmıĢtır.
191

 

 

Manquilef devletçi ideolojik bakıĢı sayesinde ġili elitlerince kabul görmüĢ ancak 

diğer bazı Mapuçe liderleriyle arası açılmıĢtır. Manquilef‟ten farklı düĢünen Manuel 

Aburto Panguilef, karĢı bir oluĢum olarak 1916 yılında Sociedad Mapuche de 

Protection Mutua de Loncoche isimli derneği kurmuĢtur. Panguilef devlet destekli 

suiistimalleri ve toprakların gaspını kınamıĢtır. Ayrıca toplulukların bazı geleneklerini 

yaĢayabileceği ve hükümete karĢı siyasi duruĢlarını ortaya koyabilecekleri Mapuçe 

kongreleri düzenlemiĢtir. Bu kongrelerin birinde 1922 yılında "Araukana Federasyonu” 

(La Federation Araucana) ilan edilmiĢ ve aynı toplantıda Panguilef söz konusu 

federasyonun baĢkanı ilan edilmiĢtir. Araukana Federasyonu entegrasyona karĢı direnen 

ilk örgüt olmuĢ ayrıca toprak bölünmelerine Ģiddetle karĢı çıkmıĢtır. Panguilef, 1930 

yılında ġili Kongresine “Yerliler Cumhuriyeti” (Republica Indigena) fikrini anlatıp, bu 

konuda, bölgesel ve kültürel özerklikle ilgili, bir taslak sunmuĢ olsa da Kongre bu talebi 

reddetmiĢtir. Bunun yanında Kongre, kırsal Mapuçe bölgelerinde okulların açılması, 

vergi muafiyeti sağlanması ve bölgesel hükümette Mapuçeler için bazı pozisyonların 

oluĢturulması gibi bazı kararlar almıĢtır.
192

 

 

Panguilef ilk zamanlar çok fazla takipçiye sahip olsa da 20. yüzyıl ortalarında 

Venancio Coñuepán öncülüğündeki Araukana Derneği (Corporacion Araucana), 

Mapuçe örgütlenmeleri arasında en bilineni ve güçlüsü haline gelmiĢtir. Bunda 

Coñuepán‟ın önemli bir rolü olmuĢtur. 1940 ve 1950‟lerde birçok Mapuçe örgütü 

toprak kayıplarının önlenmesi amacıyla Araukana Derneği çatısı altında birleĢmiĢtir. 

                                                
191 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 38. 
192 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 171-172. 
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Öyle ki bu örgüt 1948 yılında 12,000 kiĢinin katıldığı ve içinde Mapuçe kültürüne 

sıklıkla atıfta bulunan öğeleri barındıran bir toplantı gerçekleĢtirmiĢtir. Örgüt lideri 

Venancio Coñuepán 1949 yılında Muhafazakar Partisi çatısı altında seçilerek meclise 

girmeyi baĢarmıĢtır. Corporacion Araucana‟nın etkinliği 1952-1958 yıllarında baĢkan 

olan Carlos Ibáñez del Campo döneminde tepe noktasına ulaĢmıĢtır. BaĢkan Ibáñez, 

Coñuepán‟ı Toprak ve Sömürge (Lands and Colonization) Bakanlığına getirmiĢ ve 

ayrıca Yerli Halklar Müdürlüğü‟nü (Dirección de Asuntos Indígenas) kurmuĢtur. 

Coñuepán‟ın bu yükseliĢi muhalif elitlerin kendisine ve örgütüne olan saldırıların 

artmasına neden olmuĢtur.
193

 

 

Araukana Derneği Mapuçeler tarafından ne kadar desteklense ve devlet içinde 

ne kadar etkin bir yapı haline gelmiĢ olsa da, siyasi ekonomik ve yapısal bağlamda 

devlet otoritesine karĢı bir tehdit oluĢturmamıĢtır. Bu yapılanma yalnızca yerli halka ait 

toprakların korunması için çaba sarf etmiĢtir. Bu çerçevede Mapuçe toplumunun toprak 

kayıplarına karĢı çeĢitli kampanyalar düzenleyerek haklarını savunmuĢ, yine toprak 

kayıplarına neden olacak yasaların çıkmasına yönelik baskı uygulamıĢ ve kırsal kesime 

yönelik ekonomik destek sağlanmasına yardımcı olmuĢtur. Örneğin 1940‟larda 

Temuko‟da yapılması planlanan yeni bir havalimanı inĢaatına karĢı (El Natre) önemli 

bir karĢı kampanya yürütmüĢtür. Ayrıca, yüksek faizli krediler sunan sermaye 

sahiplerine alternatif olarak Mapuçelere uygun koĢullarda finans sağlayacak Caja de 

Crédito Indígena isimli bir dernek kurmuĢtur. Kısacası Araukana Derneği devletten 

siyasi taleplerden ziyade toplumun acil maddi ihtiyaçlarına ve taleplerine karĢılık iĢler 

yapmıĢtır. Ancak bu durumdan hoĢnut olmayan ve zarar gören sermaye sahipleri 

Araukana Derneği‟ni ayrılıkçı olmakla ve yolsuzluklarla suçlamıĢtır.
194

 

                                                
193 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 38-39. 
194 a.e., 2006, s. 39-41. 
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Mapuçe toplumunun topraklarını kaybetmesi ve ülkeye entegrasyonları 

kapsamında yaĢadıkları sıkıntılara karĢı giriĢtikleri örgütlenme giriĢimleriyle devlet 

otoritesine karĢı bir tehdit olmaktan ziyade genel anlamda yerel halkın toprak, 

ekonomik destek ve eğitim ile ilgili ihtiyaçlarını savunmuĢtur. Buna rağmen baĢta 

sermaye sahiplerince olmak üzere bastırılmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

1940‟larda ġili ekonomik bir çöküĢ yaĢamıĢtır. Milletler Cemiyeti, 1940'larda, 

ġili'yi 1930'ların büyük buhranından en olumsuz Ģekilde etkilenen Güney Amerika 

ülkesi olarak tanımlamıĢtır. Yine bu dönemde yaĢanan büyük iĢsizlik nedeniyle birçok 

kiĢi baĢkent Santiago‟ya göç etmiĢtir. Bu dönem enflasyon ve yoksulluğun artmasıyla 

hükümetle komünist partiler arasında gerginlikler artmıĢ ġili Hükümeti güçlü bir 

komünizm karĢıtı duruĢ sergilemeye baĢlamıĢtır.
195

 

 

20. yüzyıl ortalarından itibaren ġili ekonomisinin zayıflamasıyla birlikte Jorge 

Alessandri (1958-64) yönetimi sosyal ve ekonomik programlara yönelik fonları 

azaltmıĢtır. Dolayısıyla bu durum Araukana Derneği‟nin etkinliğini ve Mapuçe 

toplumundan aldığı desteği de azaltmıĢtır. Bu nedenle daha önce tek çatı altında 

toplanmıĢ Mapuçe hareketleri farklı siyasi partilere geçmek üzere ayrılmaya baĢlamıĢtır. 

Bu kapsamda ilk baĢlarda Mapuçe toplumu desteğini sol partilerden yana kullanmıĢtır. 

Sol partiler Mapuçe toplumunun ellerinden alınmıĢ toprakların geri kazanılmasına 

yönelik talepleri desteklemiĢtir. 1953 yılında solcu Mapuçe örgütleri ulusal bir kongre 

düzenleyerek ġili Ulusal Yerli Birliği (Asociación Nacional Indígena de Chile) isimli 

Komünist Parti‟ye bağlı bir birlik kurmuĢtur. Bu organizasyon tüm Mapuçe toplumunu 

                                                
195 Raeann Lynne Osborne, a.g.e., s. 7-8. 
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her türlü ayrımcılığa karĢı, gelenek dil ve sanatlarını korumak, topraklarını geri 

kazanmak, sosyal ekonomik ve siyasi durumlarını düzeltmek için birlik olmaya 

çağırmıĢtır.
196

 1940‟larda ülke genelinde yaĢanan ekonomik sorunlarla birlikte Mapuçe 

toplumu, ihtiyaçlarına en çok hitap eden yani toprakların geri kazanılmasını destekleyen 

sol partilere yaklaĢmaya baĢlamıĢtır.  

 

1950‟ler ve 1960‟larda genel olarak sol partiler Marksist çizgiye daha çok 

yaklaĢmıĢtır. Buna seçmenlerin ilgisi de artmıĢtır. Ancak 1958 yılında yapılan seçimleri 

Salvadar Allende‟nin baĢında olduğu sol ittifak az bir farkla kaybetmiĢtir. Bu dönemden 

itibaren sağ ile sol partiler arasındaki rekabet ve kutuplaĢma da artmıĢtır. Mapuçe 

örgütleri de bu ortamda daha partizan hale gelmeye baĢlamıĢ, ayrıca yerli halklara 

yönelik yeni bir yasa teklifi çıkartılmasına yönelik çalıĢmalarda bulunmuĢtur.
197

 

 

1931 ile 1971 arasında Ġmtiyaz Tapularının neredeye üçte biri daha küçük 

parsellere bölünerek çoğu yerliler olmak üzere özel Ģahıslara da tahsis edilmiĢtir. 

1960‟larda bazı Mapuçe örgütleri ve toplulukları, aynı dönemde toprak reformu 

talebinde bulunan baĢka gruplarla da birlikte hareket ederek kaybedilen arazileri geri 

kazanmak adına bir dizi hareketlenmeler baĢlatmıĢtır.
198

 ġilili ve Mapuçe topraksız 

köylü ve kırsal iĢçi gruplarının hükümete tarım reformuna yönelik baskısı sonucunda,  

nihayet cumhurbaĢkanları Alessandri ve Frei Montalva (1962 - 1970) tarafından yerine 

getirilmiĢtir.
199

 1967 yılında, önemli toprak reformları getiren “Tarımsal Reform 

Yasası” ve “Kırsal BirlikleĢme Yasası” oluĢturulmuĢtur. 1967 yılında kabul edilmiĢ bu 

yasalarla, kullanılmayan büyük arazilerin, belirli kıstasların sağlanması koĢuluyla, 

                                                
196 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 41-42. 
197 a.e., 2006, s.42. 
198 Correa, Mella, a.g.e., s. 157. 
199  Nikolas Stüdemann Henríquez, a.g.e., s. 46. 
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toprağı iĢleyen iĢçiler tarafından ele geçirilmesinin önü açılmıĢtır. Ancak Mapuçe 

toplumunun hak iddiasında bulunduğu topraklar bahse konu yasaların kapsamı dıĢında 

tutulmuĢtur. Buna rağmen birçok arazi Mapuçe toplumu tarafından iĢgal edilmeye 

baĢlanmıĢtır.
200

 

 

Redüksiyonlarda bölünmeler devam ederken Mapuçe örgütlerinin amacı 

topraklarını savunmak ve bu toprakların yerli olmayanlara satıĢının engellenmesi 

olmuĢtur. Bu kapsamda 1967 yılında yürürlüğe giren yasalar toprak iĢgallerine zemin 

hazırlamıĢtır. Bazı Mapuçe gruplarının kaybedilen arazileri geri kazanmak adına 

baĢlattığı toprak iĢgalleri Allende dönemine kadar davam edecektir. Böylece taraflar 

arasındaki çatıĢma durumu tarafların birbirlerine yönelik hamlelerde bulunduğu kriz 

evresine geçmiĢtir. 

 

1960‟ların baĢında meydana gelen büyük bir deprem ve bunun sonucunda oluĢan 

gelgit dalgaları ve volkanik patlamalar büyük can kayıplarının yanında bozuk olan 

ekonomiyi daha da sarsmıĢtır. 1964 yılında Eduardo Frei‟nin baĢa geçmesiyle birlikte, 

hükümet yeni sosyal programlar ve toprak reformları gerçekleĢtirmiĢ olsa da, bu 

dönemde de ekonomi çok fazla toparlanamamıĢtır.
201

 Ülkenin giderek bozulan ve 

toparlanamayan ekonomik yapısı sol ve marksist ideolojiye ilgiyi artırmıĢtır. 1958 

yılında gerçekleĢen seçimleri az bir farkla kaybeden Allende, 1970 yılındaki seçimler 

sonucunda baĢkanlık görevine baĢlamıĢtır.  

 

                                                
200 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 43. 
201 Raeann Lynne Osborne, a.g.e., s. 10-13. 
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3.2.4. Salvador Allende Dönemi (1970-1973) 

 

20. yüzyılın baĢlarından 1973 yılında gerçekleĢecek askeri darbeye kadar geçen 

süre içerisinde ġili‟de, sağcı, solcu ve merkez partiler “yerlilerin mülkiyet” durumuna 

genel ekonomi politikaları çerçevesinde farklı açılardan yaklaĢmıĢtır. Bu konuda sağ 

partiler Mapuçe arazilerine verilen korumalı durumun ortadan kaldırılmasını isterken, 

merkez partiler Mapuçe toplumuna tarımsal üretimlerini artırabilmeleri için tarımsal 

teknik yardımın sağlanması gerektiğini savunmuĢtur. Sol partiler ise yerlilerin 

kaybedilen topraklarını geri kazanmasını ve bunlara gerekli teknik ve finansal 

yardımların verilmesini talep etmiĢtir. Diğer taraftan aynı dönemde (1930-1973) 

Mapuçe örgütlerinin amacı ise baĢta büyük toprak sahipleri olmak üzere sahip oldukları 

redüksiyonları parçalara ayırmak isteyenlere karĢı topraklarını savunmak ve bu 

toprakların yerli olmayan alıcılara satıĢının engellenmesi olmuĢtur.
202

  

 

Mapuçelerin eski topraklarına kavuĢmak için yaptığı mücadele Ģekillerinden bir 

diğerini toprak iĢgalleri oluĢturmuĢtur. Allende dönemi baĢlamadan önce baĢlayan bu 

iĢgaller Allende hükümetinin iĢ baĢına geçtiği tarihten sonra da devam etmiĢtir. Ayrıca 

Mapuçe örgütleri toprak reformu kapsamında çıkarılmıĢ olan yasaların kendilerine 

yeterli Ģekilde hitap etmediğini düĢünerek yasaların yeniden düzenlenmesi çalıĢmalarına 

giriĢmiĢtir.
203

  

 

1970 yılında seçilen BaĢkan Allende göreve geldikten sonra hızlı bir Ģekilde 

refahı yeniden dağıtmak ve ekonomideki devlet kontrolünü artırmak amacıyla tarım, 

                                                
202 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 36, 49. 
203a.e., 2006, s. 43. 
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bankacılık, madencilik ve sanayi alanında bir dizi kapsamlı reform baĢlatmıĢtır. 

Reformların hayata geçmesiyle Mapuçeler dahil tüm düĢük gelire sahip sosyal sınıf bu 

yeni yönetimin kendilerine olan yaklaĢımdan memnun olmuĢtur. Hayata geçmeye 

baĢlayan tarım reformu kapsamında eline toprak geçen köylü sınıfı bu durumdan 

memnun olsa da mülklerini kaybetmeye baĢlayan büyük toprak sahipleri için durum tam 

tersini oluĢturmuĢtur.
204

 Buna rağmen BaĢkan Allende yerli halklar ile ülkenin geri 

kalanı arasında arabulucu gibi davranmaya devam etmiĢtir.
205

 Toprak reformu 

aracılığıyla, Allende hükümeti aynı zamanda Mapuçeler tarafından ele geçirilmeye 

baĢlanan toprak iĢgallerini kontrol altında tutmaya çalıĢmıĢtır.
206

  

 

Mapuçe toplumu, toprak baĢta olmak üzere çeĢitli alanlarda haklar elde 

edebilmek için yasal anlamda gerekli düzenlemelerin yapılması adına çeĢitli 

giriĢimlerde bulunmuĢtur. Bu kapsamda, ġili‟nin 8., 9. ve 10. bölgelerinden ve 

Santiago‟da bulunan heyetlerin katılımıyla, 1969  yılında Ercilla‟da (9. Bölge) ve 1970 

yıllında Temuko‟da olmak üzere iki Mapuçe ulusal kongresi düzenlenmiĢtir. Bu 

organizasyonlar sonrasında Allende Hükümetine ve ġili Meclisi‟ne yerli halklara 

yönelik hazırlanan yasa taslağı sunulmuĢtur. Bu yasa teklifi Mapuçe köylülerinin 

ihtiyaçlarını daha iyi Ģekilde karĢılayacak Ģekilde hazırlanmıĢtır. Ayrıca söz konusu 

yasa teklifiyle birlikte topraklara yönelik teknik destek ve eğitim alanında temel talepler 

de iletilmiĢtir. Talepler arasında Mapuçelerin yoğun olarak yaĢadıkları beĢ Ģehirden 

seçilecek on kiĢinin yöneteceği bir yerli kalkınma ajansının oluĢturulması da yer 

almıĢtır.
207

 

 

                                                
204 Raeann Lynne Osborne, a.g.e., s. 16-22. 
205 Lucic, a.g.e., s. 112. 
206 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 43-46. 
207 a.e., 2006, s. 42-43. 
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Yerlilerin talepleri doğrultusunda hazırlanıp kongreye sunulan taslak yasa, 

17,729 sayılı Yerli Kanunu (Ley Indígena), meclis tarafından iki yıl süreyle geciktirilse 

de 1972 yılında onanmıĢtır. 1972 yılı Eylül ayında Mapuçe toplumunun taleplerini 

karĢılayan yeni yasayla birlikte yerli örgütlere önemli teknik ve finansal devlet desteği 

ile birlikte arazilerin geri kazanılmasına yönelik destek de sağlanmıĢtır.
208

 

 

Allende, Birinci ve Ġkinci Mapuçe Ulusal Kongresi tarafından formüle edilen 

bölgesel talepleri dikkate almıĢtır. Mapuçe arazilerinin bölünmesi sürecini durdurmak 

için yayınlanan 17,729 sayılı yasa ile birlikte daha önce elde edilen arazilerin iadesini 

sağlayacak bir komisyon (Comisiòn para la Restituciòn de Tierras Usurpadas) 

oluĢturulmuĢtur. Ayrıca, Mapuçe ve diğer köylülere dağıtılacak arazi 

kamulaĢtırmalarının yanında, Mapuçe liderlerine yönelik sendikacılık, kooperatifler ve 

tarım reformu konuları ile ilgili olmak üzere eğitim programları geliĢtirilmiĢtir.
209

 

 

Salvador Allende döneminde gerçekleĢtirilen toprak reformları kapsamında 

70.000 hektar büyüklüğünde bir arazinin Mapuçelere iadesi sağlanmıĢtır. Bu dönemde 

hükümet, Mapuçe halkını tarım iĢçi sınıfının bir parçası kabul ederek kendilerine 

imtiyazlı muamelelerde bulunmuĢtur. Bununla birlikte 17,729 No‟lu kanunla, BaĢkan 

Ibáñez döneminde (1952-1958) teĢkil edilmiĢ “Yerli Halklar Müdürlüğü” (Dirección de 

Asuntos Indígenas), icra yönü daha kuvvetli olan “Yerli Kalkınma Enstitüsü”ne 

(Instituto de Desarrollo Indígena) dönüĢtürülmüĢtür. Aynı yasayla Mapuçe toplumu 

liderlerinin idari yönetimde aktif katılımları artırılmıĢtır. Bu yasanın amacı tarımsal 

                                                
208 a.e., 2006, s. 43, 49. 
209 Correa, Mella, a.g.e., s. 170-176. 
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reformu Mapuçelerin kalkınması aracı haline getirmek ve Mapuçe kırsal nüfusun yaĢam 

standartlarını geliĢtirmek olmuĢtur.
210

 

 

Allende, tüm yerli grupların temel ihtiyaçlarını dikkate alarak hızlı bir Ģekilde 

reformlar gerçekleĢtirmiĢ, bu yönde atılan en önemli adımlardan biri olan 17,729 sayılı 

Yerli Kanunu‟nun hazırlanmasına imkan tanımıĢtır. Bu yasa Mapuçe toplumuna önemli 

kazanımlar sağlamıĢtır. Genel olarak, kırsal reformların gerçekleĢtiği 1962-1973 

döneminde, Mapuçeler kayda değer bir fayda görmüĢ ve daha önce kaybettikleri önemli 

miktardaki toprağı geri kazanmıĢtır.
211

 Bu dönemde hükümetin ılımlı yaklaĢımı taraflar 

arasındaki gerilimi azaltarak iliĢkilerin tekrar gizli çatıĢma evresine girmesini sağlasa da 

bu durum çok uzun sürmeyecektir. Pinochet hükümetinin bir askeri darbeyle yönetime 

gelmesiyle, Mapuçeler için durum ciddi bir Ģekilde değiĢecektir. 

 

3.2.5. Augusto Pinochet Dönemi (1973-1990) 

 

General Pinochet, 23 Ağustos 1973'te Genel Kurmay BaĢkanlığı görevine 

baĢlamıĢ ve aynı yılın 11 Eylül sabahında baĢkanlık sarayını kuĢatarak askeri darbeyi 

gerçekleĢtirmiĢtir. Bu olayla baĢlayan askeri rejim dönemi aynı zamanda ġili‟de 

gerçekleĢmekte olan soysal devrimin sonunu getirmiĢtir.
212

 Darbe sonrasında birçok 

Mapuçe idam edilmiĢ ve sonrasında Pinochet rejimine veya karĢı reformlarına 

muhalefet eden Mapuçelere yönelik iĢkence ve ortadan kaldırmalar sıklıkla 

uygulanmıĢtır.
213

 Mapuçe liderleri sol politikalarla iliĢkilendirilerek askeri rejim 

                                                
210 Langer ve Muños, a.g.e., s. 23.   
211 Patricia Richards, a.g.e., s. 63. 
212 Raeann Lynne Osborne, a.g.e., s. 30-31. 
213 Patricia Richards, a.g.e., s. 63. 
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tarafından ciddi bir baskı görmüĢ, bu dönemde çok fazla sayıda Mapuçe soruĢturma 

geçirmiĢtir.
214

 Bu nedenle taraflar arasındaki iliĢki darbenin baĢlangıç dönemlerinde 

Ģiddetli kriz aĢamasında olmuĢtur. 

 

Askeri rejim sırasıyla 1974 yılında “Ġlkeler Deklarasyonu, Ulusal Amaç ve 

Genel Politikalar” (Declaración de Principios, Objetivo Nacional y Políticas 

Generales) ile 1981 yılında “Ulusal Amaç ve Genel Politikalar” (Objetivo Nacional y 

Políticas Generales) isimli iki belge yayınlamıĢtır. ġili toplumunun nasıl 

dönüĢtürüleceğinin açıklandığı bu belgelerde ulusal güvenliğin, ulusal birliğe ve 

homojen bir ulusal topluma bağlı olduğu vurgulanmıĢtır. 1974 tarihli Ġlkeler 

Deklarasyonu (Declaración de Principios) adlı dokümanda ġili‟yi tek ve büyük bir ulus 

haline getirmek temel hedef olarak belirlenmiĢtir. Bu yaklaĢım tarzı bu dönemde yeni 

anayasa ve yasaların oluĢturulmasında da esas alınmıĢtır. Bu kapsamda 1978 yılında, 

neoliberal sistemi sivil rejim altında da koruyacak yeni bir anayasa süreci, General 

Augusto Pinochet tarafından baĢlatılmıĢtır. Bu yeni soysal düzen için oluĢturulan rehber 

ilkeler “yedi yenileĢme” (seven modernizations) olarak bilinmektedir. Böylelikle ülke 

genelinde eğitimden adalete kadar birçok alanda değiĢime gidilmiĢtir.
215

 

 

Askeri rejim homojen bir ulus oluĢturma hedefine bağlı olarak ülkede yerli 

halklara yönelik menfi bir bakıĢ açısı sergilemiĢtir. Pinochet, belirli bir Mapuçe 

kimliğinin, ġili milliyetçiliğini karakterize eden Hıristiyan ve Batı değerlerini kabul 

etmediğini iddia etmiĢ ayrıca toprakların Mapuçelere devredilmesi talebinin askeri 

yönetim tarafından kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etmiĢtir.
216

 Burada 

                                                
214 Langer ve Muños, a.g.e., s. 24-28.   
215 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 52-54. 
216 Langer ve Muños, a.g.e., s. 27.   
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toprakların devri ile birlikte Mapuçe kimliğine de karĢı çıkılmıĢtır. Yerli halklara olan 

bakıĢı ortaya koyan ġili Tarımsal ve Hayvansal Kalkınma Ajansı‟nın (Agricultural and 

Livestock Development – INDAP) 1978 yılında yayınladığı bir raporda, ġili‟de yerli 

halk olmadığı vurgulanmıĢtır. Söz konusu raporda; “…Bugün Şili‟de yerli bir halk toplumu 

yaşadığını söylemek mümkün değildir. Çünkü böyle bir grubun olduğunu ayırt edebilmek hem 

maddi olarak imkansızdır hem de böyle bir ayrıma gitmek milli temel değerlere hakaret 

sayılır… Bugün yerli halk yoktur ve yasa böyle bir ayrımcılık tesis edemez.” ifadeleri yer 

almıĢtır.
217

 

 

Benzer Ģekilde ILO‟nun 169 sayılı SözleĢmesi‟nin yerli haklar ile ilgili reform 

tartıĢmaları üzerine Pinochet rejimi, ġili‟de yerli halk olmadığı ve ülkede sadece 

ġilililerin yaĢadığından bahisle söz konusu sözleĢmenin ġili‟ye uygun olmadığını iddia 

etmiĢtir.
218

 Görüldüğü üzere batı Hıristiyan değerleriyle Ģekillenen ġili ulusu 

Mapuçeleri bu ulusun dıĢında görmüĢtür.
219

 

 

Mapuçelerin önemli kazanımlar elde ettiği ve ihtiyaçlarının giderildiği bir 

dönem sonrasında gerçekleĢen askeri darbe sonrasında bu kazanımları kaybetmeye 

baĢlamıĢtır. Bunlardan en önemlilerinden biri ġili‟de sadece ġilililerin yaĢadığı 

iddiasıyla Mapuçeler dahil tüm yerli halk kimliğinin reddedilmesi olmuĢtur. ġili‟nin tek 

ve büyük bir ulus haline getirilmesi amacıyla ülke genelinde eğitimden adalete kadar 

birçok alanda değiĢime gidilmesi planlanmıĢtır. Dolayısıyla ulusal birliğin tesis edilmesi 

ihtiyacının yanında güvenlik sorunu olarak ortaya çıkan Mapuçeler nedeniyle daha önce 

yerlilere sağlanan kazanımlar geri alınmıĢtır. 

                                                
217 Diane Haughney, a.g.e., 2006,  s. 56. 
218 a.e., 2006, s. 57. 
219 Langer ve Muños, a.g.e., s. 27.   
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Askeri darbenin önünü açan temel nedenlerden biri ülkedeki ekonomik koĢullar 

olmuĢtur. Bu nedenle darbe yönetiminin üstünde durduğu konuların baĢında ekonomi 

gelmiĢtir. Bu kapsamda darbe rejimi ülkede uzun yıllar sonucu geliĢen sosyal ve 

ekonomik düzeni yok ederek ülkede neoliberal uygulamaları hayata geçirme yolunu 

seçmiĢtir.
220

 Pinochet, bozuk olan ġili ekonomisini düzenlemek üzere “the Chicago 

boys” olarak adlandırılan, ġili Katolik Üniversitesi ve ġikago Üniversitesinden 

ekonomistleri görevlendirmiĢtir. Bunlar aracılığıyla ġili ekonomisi 20. yüzyılın en ciddi 

yeniden yapılanma sürecine girmiĢtir.
221

 

 

Ekonomik yapılandırma sürecinde, Pinochet hükümeti Güney ġili‟de ağaç 

endüstrisine öncelik vermiĢ, bunun sonucunda kereste endüstrisi güçlü bir bölgesel 

aktör olarak ortaya çıkmıĢtır. Bununla birlikte, 1974'te oluĢturulan 701 sayılı yasayla 

özelleĢtirme yoluyla edinilen eski Mapuçe arazileri üzerinde Ģirketlere ekim alanları 

kurma konusunda sübvansiyonlar sağlanmıĢtır. Bu bağlamda ağaç endüstrisi için 

oluĢturulan alanlar için firmalara % 75–100 oranında doğrudan devlet fonları 

sağlanmıĢtır.
222

 Söz konusu yasa nedeniyle uygun görülen arazilerde ağaç dikimine 

sağlanan maliyetin %90‟nına kadar çıkabilen devlet sübvansiyonları sayesinde yerlilere 

ait orman arazileri üzerindeki mevcut ağaçların yerine önemli miktarda çam ve 

okaliptüs ağaç dikilmesine neden olmuĢtur.
223

 Ekonomik ihtiyaçların öne sürülerek 

uzun yıllar doğayla iç içe yaĢayan ve doğaya kutsiyet atfeden bir toplumun yaĢam 

alanlarına yapılan bu tarz müdahalenin önemli etkileri ve sonuçları olacağı açıktır. 

 

                                                
220 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 51. 
221 Raeann Lynne Osborne, a.g.e., s. 47-48. 
222 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 748. 
223 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 57. 
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3.2.5.1. 2,568 Sayılı Kararname ve Redüksiyonlar  

 

Darbe rejimi, ekonominin baĢat aktörlerinden biri olarak görülen ağaç 

endüstrisinin geniĢlemesi önünde Mapuçelerin sahip olduğu redüksiyonları da bir 

bariyer olarak görmüĢtür. Nitekim Askeri rejim Mapuçelere özel arazi verilmesinin, 

ulusal bütünlüğe, ekonomik geliĢmeye ve dolayısıyla ulusal güvenliğe aykırı olduğu 

gerekçesiyle karĢı çıkmıĢtır. Bunun sonucunda koruma altındaki Mapuçe 

redüksiyonlarının bölünmesine olanak sağlayan 2,568 sayılı Kararname 1978 yılında 

ortaya konmuĢtur.
224

 

 

2,568 sayılı kararnameyle birlikte büyük umutlarla getirilen ve önemli ihtiyaçları 

gideren 17,729 No‟lu yasa da iptal edilmiĢ ve böylece Mapuçe topraklarının daha fazla 

bölünmesine neden olacak neo-liberal ekonomik politikalar yürürlüğe girmiĢtir. 2,568 

sayılı yasayla Ģirketlerin Mapuçe arazilerinde kurulmasının önü açılmıĢ ve araziler 

üzerinden bireysel tapu çıkartılmasına imkân sağlanmıĢtır. 17,729 sayılı kanunda yer 

alan eğitim, profesyonel kurslar, zanaat merkezlerinin kurulması, “yerlilere ait araziler” 

olarak sınıflanmıĢ bölgelerin korunması gibi unsurlar 2,568 sayılı kanunda yer 

bulmamıĢtır.
225

 Yerli halkı yok sayma politikasına uygun olarak bahsi geçen yasa 

içerisinde geçen Ģu ifadeler de dikkat çekicidir. “Mülkiyet Sicili'nde yazıldığı üzere, 

redüksiyonlara ait bölünmelerden ortaya çıkacak parsellerin ve sahiplerinin yerli 

olarak dikkate anılması sona erecektir.”
226

 

 

                                                
224 a.e., 2006, s. 51, 57. < Çıkartılan yasalara rağmen redüksiyonların korunması durumu 1998 yılına 

kadar devam etmiĢtir ( Diane Haughney, 2006; s. 57). > 
225 Langer ve Muños, a.g.e., s. 24-27.   
226 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 56. 
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2,568 sayılı kararname, yerli olmadığı halde bazı redüksiyonlara hileli yollarla 

yerleĢmiĢ olan kiĢilere rağmen redüksiyonlarda yaĢayan herkesi yasal kabul etmiĢtir.
 227

 

Diğer bir ifadeyle yerlilere ait topraklara gelen ve toprağı iĢleyen kiĢiler yerleĢimci 

olarak kabul edilmiĢ, bu bölgenin Mapuçe olmayanların da yerleĢimine açılması 

sağlanmıĢtır.
228

 Bununla birlikte redüksiyon kullanıcılarından herhangi birinin isteğiyle 

arazilerin bölünebilmesi olanağını getirilerek redüksiyonların bölünmesi oldukça 

kolaylaĢtırılmıĢtır.
229

 

 

2,568 sayılı yasayla Mapuçe arazileri özelleĢtirmeye açılmıĢ, arazilerin 

geleneksel ortak kullanımı yasaklamıĢ ve yerli ailelerin her birinin altı hektardan daha 

fazla toprağa sahip olması engellenmiĢtir. Ayrıca özellikle kereste Ģirketlerine önemli 

arazi imtiyazları, sübvansiyonlar, vergi indirimleri ve avantajlı yatırım imkanları 

sunulmuĢtur.
230

 Bundan itibaren ağaç endüstrisi sahipleri veya büyük yatırımcılar yerli 

toprakları satın alabilmiĢ ve fakir arazi sahiplerini etkileyecek para teklifleri sunmaya 

baĢlamıĢtır.
231

 ġili Devleti ile Mapuçe toplumu arasındaki iliĢkilere bir de üçüncü bir 

taraf olarak özel giriĢimler girmeye baĢlamıĢtır. 

 

Pinochet‟in baĢa geçtiği 1973 döneminden sonra baĢlayan karĢı reformlar 

sonrasında Mapuçeler tekrar toprak kaybetmeye baĢlamıĢ, 1962-1973 döneminde 

kazanmıĢ oldukları toprağın sadece %16‟sını ellerinde tutabilmiĢtir.
232

 1986 yılı 

itibariyle tüm redüksiyonların yaklaĢık %60‟ına tekabül eden 1,739 adet redüksiyon 

bölünmüĢtür. Redüksiyonların azalması, özellikle ortak mera kullanım alanı, orman 

                                                
227 a.e., 2006, s. 56. 
228 Langer ve Muños, a.g.e., s. 24-27.   
229 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 56. 
230 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 745. 
231 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 57. 
232 Patricia Richards, a.g.e., s. 63. 
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alanı ve bazı tören ve merasim alanların bireyselleĢmesine yol açmıĢ, Mapuçe 

topluluklarının kültürel etkinliklerini devam ettirmeleri önünde önemli bir tehdit 

oluĢturmuĢtur.
233

 ġili Devleti‟nin ekonomik ihtiyaçlarının temin edilmesi, Mapuçelerin 

en temel ihtiyacı olan toprakların azalmasına ve aynı zamanda kültürel kimliklerinin 

kaybına neden olmaktadır. Bu durum Mapuçe örgütlenmelerini harekete geçirmekte 

gecikmeyecektir. 

 

3.2.5.2. Askeri Rejim Döneminde Mapuçelerin Örgütlenmesi  

 

Tehdit altındaki ihtiyaçların etkisi kendini kısa bir süre sonra göstermeye 

baĢlamıĢ, 1970‟lerin sonlarında askeri rejime karĢı gelen gruplar arasında ilk sırada 

topraklarını savunmaya çalıĢan Mapuçeler gelmiĢtir. Bunlar, sonraki halk hareketlerine 

de örnek teĢkil edecektir.
234

 Örgütlenme çalıĢmaları kapsamında, 1978‟de gerçekleĢen 

önemli giriĢimlerden biri Mapuçe Kültür Merkezlerinin (Centros Culturales Mapuches) 

teĢkil edilmesi olmuĢtur.
235

 Söz konusu örgüt 2,568 sayılı yasaya tepki olarak yaklaĢık 

300 Mapuçe aktivisti tarafından Katolik Kilisesinin himayesinde Temuko Ģehrinde, bir 

protesto hareketi olarak kurulmuĢtur. Bu organizasyona, ilk baĢlarda toprağını hemen 

kaybedeceğini düĢünen Mapuçe çiftçilerinden katılım hızlıca gerçekleĢmiĢ, ülkenin 8., 

9. ve 10. bölgelerinden olmak üzere binden
236

 fazla Mapuçe topluluğunun katıldığı iddia 

edilmiĢtir.
237

 Bu örgüt Mapuçe topluluklarının kültürel, sosyoekonomik ve siyasi 

                                                
233 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 56, 61. 
234 Langer ve Muños, a.g.e., s. 28.   
235 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 745. 
236 Bu sayı o zaman ki toplam Mapuçe topluluklarının neredeyse üçte birine karĢılık gelmektedir. (Diane 

Haughney, 2006; 60) 
237 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 60. 
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konularına odaklanmıĢ ve 1980‟lerde geliĢecek olan yeni hareketlere zemin 

hazırlamıĢtır.
238

 

 

Mapuçe Kültür Merkezi, 1982 yılında Katolik Kilisesi‟nden bağımsızlılığını 

vurgulamak üzere ismini Ad-Mapu olarak değiĢtirmiĢtir. Ayrıca bu tarihten itibaren 

faaliyetlerini yer altından yürütmeye devam ettirmiĢtir. Ad-Mapu, 1983 yılındaki 

ekonomik krizle birlikte büyük gösteriler düzenlemeye baĢlamıĢtır. Bu Ģekilde üç yıl 

boyunca koordineli gösteriler düzenlenmiĢtir. Zamanla hem Ad-Mapu içerisindeki 

liderlikte hem de Mapuçe toplumunun genelinde, özellikle toprakların bölünmesiyle 

ilgili olmak üzere, görüĢ ayrılıkları çıkmaya baĢlamıĢtır. Burada bir kısım insanlar 

toprak bölünmesine karĢı çıkarken diğer bir kısmı, toprak bölünmelerinin kendilerine 

çiftlik alanları sağlayacağı düĢüncesiyle, toprakların bölünmesinden yana olmuĢtur. 

Diğer taraftan askeri rejim ise bir yandan bazı hareket liderleri ve aktivistler hakkında 

soruĢturma yürütürken diğer yandan toprakları üzerinde bireysel tapuya sahip kiĢilere 

yönelik teĢvikler sağlayarak toprak bölünmelerini özendirmeye çalıĢmıĢtır.
239

 Ad-Mapu 

Mapuçelerin ġili toplumuna tam uyumunu hedefleyen 2,568 sayılı kararnamenin iptali 

için uğraĢmasına rağmen bunu baĢaramamıĢtır.
240

 

 

Mapuçe toplulukları ve aktivistlerinin 2,568 sayılı kararnamenin uygulanmasını 

engelleyememesi Mapuçe hareketinin taktik ve stratejisi güncelleĢtirmesine neden 

olmuĢtur. Bundan sonra Mapuçe hareketi, büyük altyapı ve endüstriyel projelerden 

kaynaklı çatıĢmalarda özerkliğe ve “halk” olarak tanınmaya yönelik yeni siyasi talepler 

seslendirilmeye baĢlamıĢtır. Ayrıca, Mapuçe hareketi içerisindeki particilik anlayıĢı 

                                                
238 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 745. 
239 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 60-61. 
240 Langer ve Muños, a.g.e., s. 24-27.   
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zamanla yerini siyasi partilerden bağımsız bir özerk örgüt haline getirmek için 

çalıĢmaya bırakmıĢtır. Bazı Mapuçe aktivistleri uluslararası platformlarda yerli haklara 

yönelik gerçekleĢen toplantılara da katılmaya baĢlamıĢ, bu Ģekilde diğer yerli halklarla 

etkileĢime girilmiĢtir.
241

 Dolayısıyla karĢılanmayan ihtiyaçlar zamanla taleplerin ve 

beklentilerin de geniĢlemesine neden olmuĢtur. 

 

1980‟lerde ve 1990‟ların baĢlarında partilerden bağımsız Ģekilde ortaya çıkmaya 

baĢlayan Mapuçe sivil örgütlenmeleri hem kırsal hem de Ģehir merkezlerinde Mapuçe 

kültürünü yaĢatacak ve canlı tutacak aktivitelerde bulunmaya baĢlamıĢtır. Örneğin bazı 

örgütler kırsal kesimde üretimi artıracak teknik destek giriĢimleri de olmuĢtur. Ayrıca 

1990‟lardan itibaren bu örgütlenmeler protesto aktiviteleri yönetmek ve ortak hedefler 

belirleyerek bunlara ulaĢabilmek adına ortak akıl oluĢturmak için bir araya gelmeye 

baĢlamıĢtır.
242

 

 

Partilerden bağımsız Ģekilde ortaya çıkmaya baĢlayan Mapuçe sivil 

örgütlenmeleri bir yandan Mapuçe kültürünü yaĢatacak aktiviteler yürütürken diğer 

taraftan büyük yatırımlardan kaynaklı problemler nedeniyle beklentilerini geniĢleterek 

özerklik ve “halk” olarak tanınma gibi yeni siyasi talepler seslendirmeye baĢlamıĢtır. 

Askerin rejimin yeni politikaları ile ihtiyaçların tehdit altına girmesi ülkede çatıĢmanın 

Ģiddetli kriz aĢamasında seyretmesine neden olmuĢtur. Buna karĢılık ġili Devleti‟nin 

Güvenlik ihtiyacını karĢılamaya yönelik yeni araçlar geliĢtirmesi uzun sürmemiĢtir. 

Bunlardan en çok eleĢtiri çekeceklerden biri yeni Terörle Mücadele Kanunu olacaktır. 

 

                                                
241 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 58, 62. 
242 a.e., 2006, s. 64. 
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3.2.5.3. 18,314 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 

 

Terörle Mücadele Kanunu (TMK), Pinochet döneminde oluĢturulan ve sonraki 

dönemlerde adından sıklıkla bahsedilecek önemli yasalardan biri olmuĢtur. Bu bölümde 

söz konusu yasanın önemli görülen bazı maddelerinin içeriğiyle ilgili bilgiler ile yasaya 

yönelik bazı eleĢtiriler paylaĢılacak olup Söz konusu yasanın Mapuçe toplumuna 

etkileri ve buna yönelik tepkiler ayrıca ileriki bölümlerde ele alınacaktır.  

 

TMK 1984 yılında ve 18,314 kanun numarasıyla terör eylemlerini tanımlamak 

ve bunlara ait cezalarının belirlenmesi için oluĢturulmuĢtur.
243

 Bu yasa ilk olarak adam 

kaçırma, suikast ve polis merkezlerine saldırı gibi suçları iĢleyen silahlı siyasi grupların 

eylemleri ile mücadele etmek için ortaya konmuĢtur. Ancak daha sonra aynı yasa askeri 

rejime karĢı Ģiddet içermeyen muhaliflere karĢı da kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
244

 

 

TMK‟nın içeriğiyle ilgi olarak; yasanın birinci maddesinde, yine yasanın ikinci 

maddesinde belirtilen terör eylemlerine atıfta bulunarak bu eylemlerin terör 

kategorisinde değerlendirilebilmesine yönelik çerçeve ve bu yasanın kimlere karĢı 

uygulanacağı belirtilmiĢtir.
245

 

 

Kanunun 2. maddesinde terör eylemi kabul edilecek suçlar beĢ kategori altında 

sınıflandırılarak belirlenmiĢtir. Buna göre ilk kategoriye suikast, adam kaçırma, 

alıkoyma, kundaklama saldırıları ve yıkım içeren suçlar girmiĢtir. Ġkinci grupta, toplu 

                                                
243 18.314 Sayılı Kanun, (https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29731, EriĢim tarihi: 25.04.2019) 
244 Human Rights Watch, 2004, s. 3, 21.  
245 18.314 Sayılı Kanun‟un 1. maddesi 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29731
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taĢıma hizmetlerine karĢı giriĢimler veya bunların yolcularının veya mürettebatının 

hayatını, fiziksel bütünlüğünü veya sağlığını tehlikeye sokan eylemler yer almıĢtır. 

Üçüncü kategori, devlet baĢkanı veya diğer siyasi, yargı veya askeri otoritenin hayatına 

karĢı yapılacak saldırıları içermiĢtir. Dördüncüsü, bomba veya herhangi bir patlayıcı 

aygıt, silah veya yıkım gücü büyük gücü olan aletlerin yerleĢtirilmesi, gönderilmesi, 

etkinleĢtirilmesi, atılması, patlatılması veya ateĢlenmesi suçlarını içermiĢtir. Son sınıfta 

ise önceki kategoriler ve kanunun 1. madde çerçevesinde belirlenmiĢ eylemleri yapmak 

amacını taĢıyan yasadıĢı dernekleri kapsamıĢtır.
246

 Yasanın 3. maddesinde, terör 

eylemlerine karĢılık verilecek cezaların ilgili durumlarda üç katına kadar artırılabileceği 

belirtilmiĢ, 7. maddede ise 3. madde hükümlerine halel getirmeksizin, yasada belirtilen 

suçları iĢlemeye teĢebbüste verilecek ceza miktarından bahsedilmiĢtir.
 247 

15. madde 

tanıkların anonimliğini tarif etmiĢtir. Tanığın ilgili durumlarda koruma altına alınacağı 

ve gerekli tedbirlerin Kamu Bakanlığı sorumluluğu altında olduğu açıklanmıĢtır.
248

 Bu 

madde baĢta olmak üzere TMK‟ya yönelik önemli eleĢtiriler gelmiĢtir. Örneğin 15. 

madde her ne kadar tanıkları koruma altına almaya çalıĢmıĢ olsa da, Mapuçe 

davalarında tanıklık yapanlar arasında sabıka kaydına sahip olanların veya sanıklara 

karĢı kin veya husumet besleyenlerin olduğu görülmüĢtür. Sanıklara, haklarında 

suçlama iddiasında bulunanların kimliklerini öğrenmesine izin verilmemiĢtir.  Bunun 

dıĢında, tartıĢılan konulardan bir diğeri, terör suçlamalarıyla yüzleĢen Mapuçelerin diğer 

suçlardan yargılanan sanıkların yararlandığı haklardan mahrum bırakılması olmuĢtur. 

Bu konuda diğer yargılamalardan farklı olarak savcılara terör suçlamalarına yönelik 

kovuĢturmaları gizli yürütebilme ve Ģüphelileri yargılama öncesinde aylarca tutuklama 

yetkisi verilmiĢtir. Ayrıca, diğer olağan ceza soruĢturmalarında olmayan bir uygulama 

ile hakimlere, savcı aracılığıyla davalının yazıĢmalarını durdurabilmesi ve kiĢisel 

                                                
246 18.314 Sayılı Kanun‟un 2. maddesi 
247 18.314 Sayılı Kanun‟un 3. maddesi ve 7. maddesi 
248 18.314 Sayılı Kanun‟un 15. maddesi 
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bilgisayarlar ile telefonları inceleyebilme yetkisi verilmiĢtir.
249

 Yargıçlara verilen bu 

yetkilerle birlikte bahse konu yasaya yönelik tepkiler birikerek uzun bir süre devam 

edecektir. 

 

3.2.5.4. Pinochet Döneminin Sonu 

 

Pinochet döneminin sonuna yaklaĢırken taraflar arasındaki çatıĢma durumu kriz 

aĢamasında seyretmektedir. Bu kapsamda, 1980‟lerin ortasından itibaren tarım reformu 

alanlarının üçte ikisi eski sahiplerine iade edilmiĢ, neredeyse bütün siyasi örgütlenme ve 

muhalefet biçimleri yasaklanmıĢtır. Bazı Mapuçeler hayatta kalma taktiği olarak askeri 

rejime uyum sağlamayı seçmiĢ; bazıları silahlı direniĢe katılmıĢ; birçoğu Ģehirlere göç 

ederek burada yoksullukla ve ırkçı bakıĢ açısına maruz kalmıĢ; diğerleri ise sayılarının 

azlığı nedeniyle sessiz bir Ģekilde direnerek daha iyi zamanları beklemiĢtir.
250

 Aynı 

dönemde Mapuçelere yönelik Ģiddet de eksik olmamıĢtır. Bu baskılara ayrıca bazı arazi 

sahipleri ile Patria y Libertad gibi bazı sivil milis gruplar da iĢtirak etmiĢtir. Yine bu 

dönemde kamulaĢtırılmıĢ araziler ve sanayi kuruluĢları ya eski sahiplerine iade edilmiĢ 

ya da satılmıĢtır. Diğer taraftan, muhalefet parti elitleri ise kırsal bölgedeki yoksulluğu 

ve yerli halkların sosyal marjinalleĢmesini azaltacak dar kapsamlı reform yanlısı 

olmuĢtur. Bunlar genel olarak 2,568 sayılı Kararnamenin yerine baĢka bir yasa 

getirilmesi ve ġili toplumu içerisindeki kültürel çeĢitliliğin desteklenmesi gerektiğini 

dile getirmiĢlerdir.
251

 

 

                                                
249 Human Rights Watch, 2004, s. 5, 20.   
250 Charles R. Hale ve Rosamel Millaman Reinao, Privatization of the „Historic Debt‟? Mapuche 

Territorial Claims and the Forest industry in Southern Chile, Latin American and Caribbean Ethnic 

Studies, Vol. 13, No.3, 2018, s. 310-311. 
251 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 51, 59. 
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Tüm bunlar yaĢanırken General Augusto Pinochet Ugarte, 1980 yılında resmen 

“BaĢkan” olarak kabul edilmiĢ, askeri rejim döneminde askıya alınan 1925 Anayasası 

yerine 1980 yılında, çeĢitli Ģaibelerin gölgesinde yapılan referandum neticesinde, yeni 

Anayasa onaylanmıĢtır. Sonunda, kendi döneminde çıkardığı bir yasayla eski baĢkanlara 

yaĢam boyu senatör olma hakkı tanımasına da güvenen Pinochet 1988 yılında, 1980 

Anayasası‟na uygun olarak bir referandum yapmaya karar vermiĢtir. 5 Ekim 1989 

tarihinde yapılan oylamalar neticesinde çıkan %54.7 oranındaki hayır oyları ile ġili‟de 

askeri rejim dönemi sona ermiĢ ve yeni bir cumhurbaĢkanı seçim süreci baĢlamıĢtır.
252

 

Bu dönemin sonunda demokrasiye geçiĢ sağlandığında Mapuçe halkı artık bir kamu 

sorunu haline gelmiĢtir.
253

 Ülkede taraflar arasındaki çatıĢma kriz aĢamasındadır. 

 

3.3. 1990 - 2010 

3.3.1. Patricio Aylwin (1990-1994) 

 

General Augusto Pinochet‟i 1988 yılındaki referandumda yenilgiye uğratmak ve 

1989 yılındaki genel seçimleri kazanarak hükümet görevini almak üzere,  merkez ve 

marksist olmayan sol partiler, ideolojiden bağımsız olarak Konsertasyon (Concertación 

de los Partidos por la Democracia) isimli koalisyonu oluĢturmuĢtur. Konsertasyon, on 

dört partinin koalisyonundan oluĢmuĢtur. Bu partiler arasında en baskınları Hristiyan 

Demokratik Parti, Sosyalist Parti, Demokrasi Ġçin Parti, Radikal Parti olmuĢtur. Söz 

                                                
252 Raeann Lynne Osborne, a.g.e., s. 35, 51, 53. 
253 Langer ve Muños, a.g.e., s. 27.   
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konusu bu koalisyon mecliste söz sahibi olabilecek çoğunluğu elde edebilmek için 

Mapuçelerin oyuna ihtiyaç duymuĢtur.
254

 

 

Pinochet‟in 1988‟li halkoylaması muhalif seçmenlerinin önünü açtığında, 

Mapuçe liderleri de toprak adaleti ve siyasi tanınma adına harekete geçmiĢtir.
255

 Diğer 

bir ifadeyle demokrasiye tekrar geçiĢ sürecinde Mapuçe hareketi, Mapuçeler ile Devlet 

arasında kurulmak istenen yeni iliĢki fırsatını değerlendirmek istemiĢtir.
256

  Bu 

bağlamda, 1989 yılında yapılan baĢkanlık seçimleri öncesinde bazı Mapuçe örgütleri 

baĢkan adayı Patricio Aylwin‟e yeni bir yerli halk yasası, ġili‟de bulunan yerli halklara 

anayasal tanınma verilmesi, 169 sayılı ILO SözleĢmesinin onaylanmasından oluĢan 

taleplerini iletmiĢtir. Bunun üzerine, Konsertasyon‟un baĢkan adayı olan Patricio 

Aylwin, Konsertasyon hükümeti adına yerli halk örgütleri ile Nueva Imperial (el 

Acuerdo de Nueva Imperial) diye anılan bir sözleĢme imzalamıĢtır.
 
Aylwin, 1989 

yılında imzalanan Nueva Imperial sözleĢmesiyle ġili yerli halklarının, siyasi sosyal, 

ekonomik ve kültürel haklarının tanınmasını desteklediğini ilan etmiĢtir.
257

 

 

Nueva Imperial ile gelecek hükümet bir takım taahhütlerde bulunmuĢtur. 

Bunlardan öne çıkanlar: yerli halkların ve bunlara ait ekonomik, sosyal ve kültürel 

temel hakların anayasal tanınması; yerli halklar için, bünyesinde yerli halkların aktif 

olarak katılım sağlayacağı, bir devlet kalkınma ajansı kurulması; yerli halklar için 

oluĢturulan programları uygulamaya baĢlayacak ve dört yıl içinde bir Yerli Yasası 

hazırlama görevi üstlenecek Yerli Halklar Özel Komisyon‟un (Comisión Especial para 

                                                
254 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 65, 76. 
255 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e., s. 745. 
256 Rosa Isolde Reuque Paillalef, When a Flower Is Reborn: the Life and Times of a Mapuche Feminist, 
Edited, translated and with introduction by Florencia E. Mallon, Durham: Duke University Press, 2002, s. 

182-183. 
257 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 65, 76. 
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los Pueblos Indígenas, CEPI) teĢkil edilmesi; Bağımsız Devletlerde Yerli ve Kabile 

Halklara ĠliĢkin 169 nolu ILO SözleĢmesinin (1989) onaylanması olarak sıralanabilir.
258

 

Bu vaatlere karĢılık sözleĢmeyi imzalayan Mapuçe örgütleri, Konsertasyon hükümetini 

destekleyeceklerine dair söz vermiĢtir.
259

 

 

Arazi ihtilaflarının çözümü ve anayasal tanınma için umut verici olan Patricio 

Aylwin‟in 1989‟da Nueva Imperial sözleĢmesine bazı Mapuçe liderleri Ģüpheli yaklaĢsa 

da antlaĢmanın seçim destekleri karĢılığında endiĢelerini gidermek için bir taahhütte 

bulunduğuna inanan diğerleri söz konusu koalisyona katılmıĢtır.
260

 Bu sözleĢme kuzey 

ve güney ġili‟den olmak üzere 28 yerli örgüt tarafından desteklenmiĢtir.
261

 

 

Mapuçe ve ġili‟de bulunan diğer yerli halklara ait örgütler de yerli halklara 

yönelik reformlar için Konsertasyon‟u etkileme çalıĢmalarına devam etmiĢtir. Ayrıca, 

1990 yılı Ocak ayında, ülke genelinde bulunan ve aralarında Mapuçe örgütlerinin de 

bulunduğu 27 yerli halk örgütü Yerli Halklar Ulusal Konseyi‟ni (Consejo Nacional de 

Pueblos Indígenas - CNPI) oluĢturmuĢtur.
262

 

 

1990 yılının Mart ayında ġili CumhurbaĢkanı Patricio Aylwin olmuĢtur.
263

 

BaĢkanlığı kazanan Aylwin, Nueva Imperial anlaĢması kapsamında Yerli Halk Yasası 

tasarısı hazırlamak üzerek yerli halk hareketi ile beraber çalıĢacak
264

  ve yerlilerin 

sorunlarıyla ilgilenecek CEPI‟yi 1990 yılı Mayıs ayında kurmuĢtur. Bu ajansın 

                                                
258 Correa, Mella, a.g.e., s. 203. 
259 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 65. 
260 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 745. 
261 Jorge Contesse, The Rebel Democracy: A Look into the Relationship between the Mapuche People and 

the Chilean State, Chicano Latino Law Review, Vol.26, No.131, 2006, s. 142. 
262 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 69. 
263 Raeann Lynne Osborne, a.g.e., s. 53. 
264 Rosa Isolde Reuque Paillalef, a.g.e., s. 182-183. 
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baĢkanlığına antropolog ve tarihçi Mapuçe José Bengoa getirilmiĢtir. Yerlilerin 

menfaatlerinin savunucusu olan bu örgüt sayesinde, Mapuçelerin siyasi görüĢmelere 

katılımını sağlayacak önemli bir adım atılmıĢtır.265 CEPI, 10 yerli temsilci, 10 hükümet 

temsilcisi ve BaĢkan tarafından aday gösterilen üç kiĢilik yönetim kurulundan 

oluĢmuĢtur.
266

 

 

Konsertasyon ülkede kültürel çeĢitliliğin olduğunu kabul edip buna değer 

vermiĢtir. Bu doğrultuda ġili ulusunun bir parçası olan yerlileri “halk” olarak kabul 

edecek bir anayasa değiĢikliği yapmak istemiĢtir. Buna karĢın, üniter devlet anlayıĢı 

Konsertasyon açısından da siyasi iktidarın temel ayağı olarak görülmeye devam 

etmiĢtir. Diğer taraftan kalkınma konusu ise Konsertasyon için yerlilerin neoliberal 

ekonomiye entegrasyonu için bir araç olarak görülmüĢtür.
267

 Bu kapsamda BaĢkan 

Aylwin hükümeti Pinochet tarafından uygulanan neoliberal ekonomi modelini 

uygulamaya devam etmiĢ, diğer taraftan yeni bir yerli halk kanunu tasarısı hazırlamayı 

ve yerli halk örgütlerini sürece dâhil etmeyi kabul etmiĢtir.268 

 

Konsertasyon sadece Mapuçelerle sınırlı olmayan tüm yerli halklarla beraber 

yerel ve bölgesel yaklaĢık 2,800 toplantı gerçekleĢtirmiĢtir. Yapılan toplantılar 

neticesinde ġili genelinde seçilen 3,000 delege 1991 yılı Ocak ayında Temuko Ģehrinde 

yapılan Yerli Halklar Ulusal Kongresi‟ne katılmıĢtır. Bahse konu kongrede delegelerin 

hazırladığı yasa teklifi 1980‟lerde Mapuçe hareketinin taleplerinden çoğuyla 

örtüĢmüĢtür. Delegeler özetle yerlilere ait toprakların artırılması ve korunması, 

kendilerini etkileyen kalkınma projelerinin karar verme süreçlerine dâhil olma, böyle 

                                                
265 Langer ve Muños, a.g.e., s. 27.   
266 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 746. 
267 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 77-78. 
268 De la Maza, 2014, Between Conflict and Recognition: The Construction of Chilean Indigenous Policy 

in the Araucanía Region, Critique of Anthropology, Vol. 34, No. 3, 2014 s. 352. 
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projeleri durdurabilme veya projeden faydalanabilme, hükümetin yerel, bölgesel ve 

ulusal kademelerinde yer edinebilme hakkı ve anayasal olarak tanınmayı talep etmiĢtir. 

Ayrıca delegeler iç anlaĢmazlıkların çözümü için yerli geleneksel hukukun tanınmasını 

teklif etmiĢtir. Diğer taraftan talepler arasında siyasi özerklik, self-determinasyon veya 

bölgesel etnik temelli özerklik statüsü yer almamıĢtır.
269

 Görüldüğü üzere Mapuçelerin 

de içinde yer aldığı yerli delegeler ayrılıkçı isteklerden ziyade temel ihtiyaçlarına 

yönelik taleplerini ortaya koymuĢtur. 

 

Yerli halklardan sorumlu olan ġili Ġnsan Hakları Komisyon‟una bağlı olarak 

çalıĢan Yerli Halklar Teknik Komitesi (Comisión Técnica de los Pueblos Indígenas) 

yerli halklarla etkileĢim halinde hazırladığı yeni yasa tasarısını Konsertasyon 

hükümetine sunmuĢtur. Tasarıda özetle yerli halk topraklarının artırılması ve 

korunması, yerli halkın yaĢadığı bölgedeki doğal kaynakların korunması, bakımının 

sağlanması ve bu kaynaklardan faydalanılması, yerli halkların kendilerini etkileyecek 

kararlarda söz hakkına sahip olması gerektiği teklif edilmiĢtir. Ayrıca arazilerle ilgili 

siyasi anlamdan faklı olarak ekolojik bir alanı ifade eden “kalkınma arazileri” ifadesi 

geliĢtirilmiĢtir. Buna rağmen Mapuçelerin taleplerine yönelik Konsertasyon partileri 

arasında görüĢ ayrılıkları olmuĢtur. Özellikle “halk”, “bölge” ve kalkınma” konuları 

Konsertasyon içerisinde (yönetim bölümü ve kongrede) itirazları ve tartıĢmaları 

tetiklemiĢtir.
270

 

 

Kongrede yapılan tartıĢmalarda Radikal Parti Mapuçe toplumunun anayasal 

olarak tanınmasını desteklemiĢtir. Ancak Pinochet rejiminin eski destekleyicilerinden ve 

Ulusal Renovasyon üyesi olan muhalefet senatörü Sergio Diez ulusal birliğin 

                                                
269 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 70-71. 
270 a.e., 2006, s. 70, 75. 
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sağlanması adına yerlilerin entegrasyondan yana olmuĢtur. Ayrıca entegrasyonu 

asimilasyondan ayrı tutan Diez Ģunu ifade etmiĢtir: 

 

“Şili halkının tüm köklerinin Şili halkı içerisine entegrasyonundan yanayım… 
İnanıyorum ki hepimiz Şilili olduğumuzu hissediyor ve ulusal gerçekliğe entegre olmak 

istiyor, ama bu ulusal birliğin parçası olmak için tek bir tipe asimile olmak istemiyoruz. 

Bu nedenle entegrasyon ile asimilasyon arasındaki farkı ayırt edebilmek önemlidir.”
271

 

 

Muhteviyatındaki “halk” terimine yönelik hem Konsertasyon ve ordu içerisinden 

hem de sağdan gelen itirazlar bir yana alınırsa, taslak yasa teklifi birçok açıdan 1972 

yılındaki 17,729 sayılı yasaya benzemiĢtir. Yerli Halk Yasa tasarısı kongreye 

sunulmadan öncelikle tasarı üzerinde temsilcilerce ve askeri kuvvetlerce bir takım 

düzenlemeler yapılmıĢtır. Tasarıdaki “halk” ve siyasi bir anlam içermemesine rağmen 

sadece yerli halkların yaĢadığı toprak bölgelerini ifade eden “bölge” tabirine yoğun 

eleĢtiriler gelmiĢ, bu terimlerin üniter devlet anlayıĢına ters olduğu iddia edilmiĢtir. Bu 

kapsamda gelen eleĢtirilere ilginç yanıtlar da verilmiĢtir. Örneğin,  Bölgesel Hükümet 

BaĢkanı (Intendente) Fernando Chuecas (Hirsitiyan Demokrat) yerli halk tasarısında 

geçen “halk” kavramı üzerine medyada sorulan soruya, burada geçen “halk” kavramının 

yanlıĢ anlaĢılmaması gerektiğini ifade etmiĢtir. Zira Mapuçelerin ġili‟ye baĢka 

topraklardan geldikleri ve ülkenin yerlileri olmadıklarını, Mapuçe ve diğer yerlilerin 

aile gruplarından oluĢan “etnik azınlık” olduğunu bu nedenle bunların “halk” olarak 

tanımlanamayacağını açıklamıĢtır.
272

 Mapuçe kimliğini ve geçmiĢini yok sayan bu tür 

fikirlerin devlet yetkililerince savunuluyor olması yerlilerin beklentileri doğrultusunda 

hazırlanmıĢ tasarıda değiĢikliklerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu iĢaret etmektedir. 

 

                                                
271 Langer ve Muños, a.g.e., s. 30.   
272 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 72, 77-78. 
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Yapılan eleĢtiri ve düzenlemelerin ardından tasarıda “yerli halklar” tabiri 

muhafaza edilse de “bölge” terimi yerine “alan” terimi getirilmiĢtir. Ayrıca taslak 

yasada yerli halk kalkınma alanlarını belirlemek üzere kurulması planlanan yeni bir 

ajans yerine bu görevin Planlama ve ĠĢbirliği Bakanlığınca yapılması Ģeklinde 

değiĢikliğe gidilmiĢtir. Bununla yerli halkların kalkınma alanlarının belirlenmesi süreci 

dıĢına çıkartılması amaçlanmıĢtır. Diğer bir değiĢtirilen madde ise 169 sayılı ILO 

SözleĢmesiyle uyumlu olan, yerli halkların kendilerini doğrudan etkileyecek özel sektör 

yatırım projelerinin karar alma süreçlerine dâhil edilmeleriyle ilgili olmuĢtur. Ekonomi 

Bakanlığı temsilcileri yerli halkların yatırım fırsatlarının önünde engel olacağı 

iddiasıyla bahse konu hükmü değiĢtirmiĢtir. Kongre öncesi taslak metin üzerinde 

yapılan bu tür değiĢikliklere rağmen kongre sürecinde taslağa yönelik tartıĢmalar devam 

etmiĢtir.
273

 Dolayısıyla yerlilerin görüĢleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan yasa 

tasarısının gerek kongre öncesi gerek kongre aĢamasında değiĢikliklere uğraması 

aslında yerlilerin ihtiyaçlarının tam olarak karĢılanmayacağı anlamına gelmektedir.  

Yasa tasarısı kongrede beklerken Mapuçe örgütlerinde farklı geliĢmeler yaĢanmaya 

baĢlamıĢtır. 

 

3.3.1.1. Consejo de Todas las Tierras 

 

Mevcut yerli örgütlerin yasal çerçeve içerisinde ihtiyaçlarının karĢılanması adına 

yaptığı faaliyetlerin etkili sonuçlar elde edememesi daha marjinal grupların ortaya 

çıkması için zemin hazırlamıĢtır. Nitekim çok geçmeden 1991 ile 1992 yılları arasında 

Ad-Mapu‟dan ayrılan bir kısım Mapuçeler tarafından oluĢturulan Consejo de Todas las 

Tierras (Consejo) gasp edilmiĢ olduğunu iddia ettikleri bir kısım toprakları ele 

                                                
273 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 78-79. 
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geçirmeye, self determinasyon ve siyasi özerklik taleplerini dile getirdikleri çeĢitli 

protestolar düzenlemeye baĢlamıĢtır. Toprak iĢgalleri kamuoyunda ve Konsertasyon 

hükümeti içerisinde endiĢelere neden olmuĢtur. Ancak Consejo, Mapuçe halkının bir 

kültürünün, dilinin, dininin, kendine özgü örgütsel yapısı ve ġili Ulus Devleti‟nin 

kendilerinden çalmıĢ olduğu torakların olduğunu ilan etmiĢtir. Ayrıca 48 Mapuçe örgütü 

liderinin katıldığı bir toplantı düzenleyen Consejo, ġili BaĢkanı‟nı, Katolik piskoposu 

Sixto Parztinger‟i, hükümetin yerli halklar komisyonu üyeleri ve emlak sahiplerinin 

mahkeme önünde ifadeye davet etmiĢtir. Bunun üzerine, Konsertasyon hükümeti 

yetkilileri toprak iĢgallerinde dahili olan topluluk üye ve liderlerini tutuklatarak 

Consejo‟yu alenen kınamıĢtır. Teklif edilen yerli halk yasası ise bu sırada kongrede 

beklemeye alınmıĢtır.
274

 Özetle kimliklerine yönelik ihtiyaçlarının yanında self 

determinasyon ve siyasi özerklik taleplerinin de karĢılanmasını talep eden Consejo‟ya 

güvenlik ihtiyacı ihlal edilen ġili Devleti karĢılık vermeye baĢlamıĢtır. 

 

Consejo‟nun Allende yıllarından beri görülmeyen protesto ve toprak ele geçirme 

stratejilerine baĢvurması karĢısında Aylwin hükümeti güvenlik yasalarını iĢleterek 

gecikmeden karĢılık vermiĢtir. 1992 yılı itibariyle 144 Mapuçe toprak göstericisi hapse 

atılmıĢtır.
275

 Mahkemeler baĢta Consejo lideri Aucan Huilcamán‟ı olmak üzere 144 

Mapuçe üyesini yasa dıĢı iliĢkiler, toprak iĢgalleri ve Devlet Ġç Güvenlik Yasası‟nın 

ihlali gerekçeleriyle kınamıĢtır. Devlet Ġç Güvenlik Yasası‟nın uygulanmaya konulması 

Konsertasyon partileriyle iliĢkili olan Mapuçe örgütleri dahi birçok Mapuçe örgütü 

tarafından eleĢtirilmeye baĢlanmıĢ, hükümetin tepkisi aĢırı bulunmuĢtur. Diğer yandan 

hükümet yetkilileri ile El Mercurio baĢta olmak üzere önemli gazeteler Consejo‟yu 

                                                
274 a.e., 2006, s. 71-73. 
275 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 749. 
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tehlikeli bir ayrılıkçı, fakir Mapuçeleri manipüle eden aĢırı solcu ve hukuk devletine 

saygısı olmayan bir yapı olarak eleĢtirmeye baĢlamıĢtır.
276

 

 

Consejo kırsal bölgelerden daha fazla destek almıĢ, ancak kaybedilmiĢ 

toprakların geri alınmasına yönelik büyük hedeflerini gerçekleĢtirememeleri bu desteğin 

azalmasına yol açmıĢtır. Consejo içerisindeki anlaĢmazlıklar bölünmelere ve aktivist 

kayıplarına yol açmıĢtır. Mapuçe toplumundaki etkisi azalan Consejo, uluslararası 

arenada bazı örgütlerden destek görmüĢ, yerli halkların haklarına yönelik lobi 

faaliyetlerini sürdürmüĢtür.
277

 

 

Hükümetin tepkisini aĢırı bulan bazı Mapuçe toplumu ve uluslararası toplum 

Consejo‟yu desteklemiĢ olmasının karĢısında toprakların geri kazanılmasındaki 

baĢarısızlığı nedeniyle kırsal bölgelerdeki desteğinin azalmasına yol açmıĢtır. Ayrıca 

ġili‟de kendilerine yönelik yapılan yayınlar nedeniyle ülke genelinde dıĢlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

 

3.3.1.2. 19,253 Sayılı Yerli Halk Kanunu 

 

Yerli halkları korumayı ve desteklemeyi amaçlayan 19,253 Sayılı Yerli Halk 

Yasası kongrede kabul edilerek 1993 yılında onaylanmıĢtır. ġili‟deki yerli halk varlığını 

kabul eden bu yeni yasa, baskıcı Pinochet rejimi politikaları sonrasında önemli bir 

dönüm noktasını oluĢturmuĢtur. Ancak orijinal taslak metin üzerinde yapılan 

                                                
276 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 72. 
277 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 74. 
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değiĢiklikler yasanın etkisinin daha sınırlı kalmasına neden olmuĢtur.
278

 Bu Yasa, ikinci 

maddesinde de belirtildiği üzere yerli toplulukların talebi üzerine oluĢturulmuĢtur.
279

 

Kanunun ilk maddesinde yerlilerin varlıkları kabul edilmiĢtir: “Devlet, Şili'deki 

yerlilerin, Kolomb öncesi zamandan bu yana ulusal topraklarda var olan, varlıklarının 

ve kültürlerinin temelini oluşturan kendi etnik ve kültürel tezahürlerini muhafaza eden 

insan gruplarının torunları olduğunu kabul eder.”
280

 

 

ġili‟de bulunan ana yerli etnik gruplar olarak: 1-Mapuçe (Mapuche), 2-Aymara 

(Aimara), 3-Rapa Nui veya Paskuenseler (Rapa Nui o Pascuenses), 4-Atakamenya 

toplulukları (las comunidades Atacameñas), 5- Keçua (Quechuas), 6-Koya (Collas), 7-

KavaĢkar toplulukları veya Alakalufe (las comunidades Kawashkar o Alacalufe) ve 8-

Yamana veya Yagan (Yámana o Yagán) kabul edilmiĢtir. Bunların varlığı ġili 

Ulusu‟nun kültürel mirasının önemli bir parçası olduğu ifade edilmiĢtir.
281

 

 

Yasanın ilk maddesi “yerlileri” yani ġili‟de bulunan farklı etnik grupları ve 

bunlara ait toplumu kabul etmektedir. Yasanın ilk halinde bulunan “yerli halk” tabiri, 

halk kelimesinin millet kelimesiyle eĢanlamlı olduğunu iddia eden ve bu durumun 

ġili‟nin ulusal bütünlüğünü tehdit edeceğini düĢünen kongre temsilcileri tarafından 

itiraz edilerek tasarından çıkartılmıĢtır. Bu ifade yerine yasada yer alan “yerliler”, 

atalarından kalan topraklara sahip ve finans ve projelere kurumsal bir yapı olarak 

baĢvuru yapabilecek bir “topluluk” olarak kabul edilmiĢtir.
282

 

 

                                                
278 a.e., 2006, s.78. 
279 19.253 Sayılı Kanun‟un 2. maddesi (https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30620 EriĢim tarihi: 

10.02.2019)  
280 19.253 Sayılı Kanun‟un 1. maddesi 
281 19.253 Sayılı Kanun‟un 1. maddesi 
282 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 82-83. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30620
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Yasanın 1. maddesinde, devletin yerli toplumlar üzerindeki sorumluluğundan 

bahsedilmiĢtir. Buna göre: 

 

“Yerlilerin, kültürlerinin, ailelerinin ve topluluklarının gelişmesine saygı duymak, 
korumak ve teşvik etmek, bu amaçlara yönelik uygun tedbirler almak ve yerlilerin 

arazilerini korumak, ekolojik dengesi için uygun kullanımını sağlamak ve 

genişlenmesine yardımcı olmak genel olarak toplumun, özel olarak kurumları 

aracılığıyla Devletin görevidir.”
283

 

 

12. madde, yerlilerin uzun zamandan beri elinde tuttukları arazilerin sahipleri 

olduğu vurgulanmıĢtır. Buna göre arazileri uzun zamandan beri ellerinde 

bulunduranların, hakları Yerli Araziler Sicili‟nde yazılı olarak belirtildiği üzere, söz 

konusu topraklar üzerinde her zaman mülkiyet hakkına sahip olduğu belirtilmiĢtir.
284

 

Yerlilerin dahil olduğu sorunlu araziler ile ilgili olarak ise ihtilafın sonlandırılması için 

izlenecek prosedürler 55. maddede belirtilmiĢtir.
285

 

 

Yerli toplulukların katılım ve temsilleri ile ilgili olarak 34. ve 35. maddelerdeki 

hükümler getirilmiĢtir. Buna göre 34. maddede devlet idaresi ve yerel idarenin, yerlilere 

bir etkisi veya iliĢkisi olan önemli konularla uğraĢırken bu yasa tarafından tanınan yerli 

topluluklara danıĢması gerektiği ifade edilmiĢtir. Ayrıca yüksek yoğunlukta yerli 

nüfusunun yaĢadığı bölgelerde, yerlilerin kendi kuruluĢları aracılığıyla ve mevcut 

mevzuatın izin verdiği ölçüde, temsil edilmesi gerektiği yer almıĢtır.
286

 35. maddeye 

göre ise yerli “kalkınma arazileri”nde yer alan koruma altındaki vahĢi arazilerin 

                                                
283 19.253 Sayılı Kanun‟un 1. maddesi 
284 19.253 Sayılı Kanun‟un 12. maddesi 
285 19.253 Sayılı Kanun‟un 55. maddesi 
286 19.253 Sayılı Kanun‟un 34. maddesi 
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idaresinde, idarenin belirleyeceği kapsam ve Ģekilde, orada yaĢamakta olan 

toplulukların katılımı dikkate alınacaktır.
287

 

 

Yerli halk kanunu hazırlanırken ġili‟deki yerli halkın durumunu düzelteceği 

düĢünülmüĢtür. Ancak yasalaĢan kanuna, Mapuçeler ve diğer yerli halklar için anayasal 

tanınma ve 169 No‟lu ILO SözleĢmesi‟nin
288

 onayı gibi konular dâhil edilmemiĢtir.
289

 

Ayrıca yasada geçen kalkınma kavramı Mapuçelerin kalkınma vizyonundan ziyade 

neoliberal ekonomi politikasında var olan sermaye ve verimli kaynaklar üzerindeki 

kontrolü ifade etmiĢtir. Ad-Mapu liderlerinden Jose Millao‟nun söz konusu yasaya 

bakıĢı Ģu Ģekildedir: “…Bu yasa tüm isteklerimizi yerine getirmemiştir… Bize ait 

olanları geri kurtarmaya yönelik düşünmemizi sağlamaktadır.”
290

  

 

Yerliler Yasası, Mapuçe hareketinin beklentisini tam olarak karĢılamamıĢtır. 

Ancak devletin yerli topraklarına yönelik politikalarının pozitif yönde değiĢtiğinin bir 

göstergesi olmuĢtur.  Çünkü bahse konu yasa yerlilerin atalarından kalan topraklarını, 

bu toprakların geçimlik tarım için iyileĢtirilmesini ve korunması ihtiyacını kabul 

etmiĢtir.
291

 Diğer taraftan hükümetin durumu kontrol altına almak için geliĢtirdiği 

stratejiler büyük oranda birbirleriyle çeliĢki oluĢturmuĢtur. Örneğin bir yandan 

Mapuçeler ve diğer yerli halklar için programlar oluĢturulurken, diğer yandan polis 

kontrolü ve baskıya yönelik stratejiler geliĢtirilmiĢtir.
292

 Sonuç olarak yasanın etkisini 

sınırlayan değiĢikliklere ve beklentileri tam olarak karĢılayamamıĢ olmasına rağmen bu 

                                                
287 19.253 Sayılı Kanun‟un 35. maddesi 
288 169 No‟lu ILO SözleĢmesi yerli halkların haklarıyla ilgili olup sözleĢmede yer alan hükümlerin 

ġili‟nin iç hukukuna dâhil edilmesi beklenmiĢtir. Bahse konu sözleĢmenin 14. maddesi yerli kültürdeki 

toprağın önemini ve devletin bunu korumakla yükümlü olduğunu kabul etmektedir. (International Labour 

Organization (ILO) - C169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)) 
289 De la Maza, a.g.e., s. 352-360. 
290 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 92, 98. 
291 a.e., 2006. s. 94-95. 
292 De la Maza, a.g.e., s. 352-360. 
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yasa önemli bir aĢamayı teĢkil etmiĢtir. Ayrıca Hükümet bir taraftan Mapuçelerin 

ihtiyaçlarını karĢılarken diğer taraftan kendi güvenlik ihtiyacına yönelik polis kontrolü 

ve baskıyı artırmıĢtır. 

 

3.3.1.3. CONADI 

 

19,253 Sayılı yasa ile Temuko‟da ayrıca bir özerk ve yerel organizasyon olan 

“Ulusal Yerli Kalkınma Kurumu” (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - 

CONADI) kurulmuĢtur. Bu kurumun amacı yerli halkın kalkınması için devlet 

eylemlerinin desteklenmesi, uygulanması ve koordinasyonunu sağlamak olmuĢtur. 

CONADI daha önce kurulan CEPI‟nin yerine geçmiĢtir.293 CONADI konseyi sekiz yerli 

temsilci sekiz yerli olmayan temsilci ve baĢkan tarafından atanan bir yöneticinden 

oluĢmuĢtur. ġili‟nin yerli halklarına ilk defa, özellikle çıkarlarını savunmak, endiĢelerini 

ve arazi adaletsizliklerini giderebilmek için tasarlanmıĢ, bir devlet kurumuna temsilciler 

seçme yetkisi verilmiĢtir. Pek çok kiĢi bunu gecikmiĢ bir zafer olarak görmüĢ ve 

CONADI'yi kendilerine ait bir kurum olarak sahiplenmiĢtir.
294

 

 

CONADI toprak ihtilaflarının arabuluculuk yöntemiyle çözümlenmesinden ve 

yerli topluluklarının arazi alımına yardımcı olmak için finansman sağlamaktan sorumlu 

olmuĢtur. CONADI yerli topluluklar veya bireyler için kamu arazilerini de satın 

almıĢtır.
295

 Buna bağlı olarak toprak kazanımları konusunda CONADI önemli 

ilerlemeler kaydetmiĢtir. 1994 ile 2001 yılları arasında 170,357.81 hektarlık arazi 

                                                
293 Langer ve Muños, a.g.e., s. 32.   
294 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 746 
295 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 94-95. 
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alınarak yerli ailelere ve topluluklara transfer edilmiĢtir. Bu transferlerden en büyük 

payı Bío-Bío ve Arauko bölgelerinde yaĢayan Mapuçeler almıĢtır.
296

 

 

BaĢarılarına rağmen CONADI‟nin toprak kurtarma programının faydaları çeĢitli 

faktörlerce engellenmiĢtir. Öncelikle, CONADI‟nin kaynakları, yükselen arazi fiyatları 

karĢısında ve Mapuçe kırsal nüfusunun ihtiyaç ve taleplerini karĢılama noktasında 

yetersiz kalmıĢtır. Bireylerin veya toplulukların almıĢ olduğu fon veya projelerin karar 

alma süreçleri keyfi ve Ģeffaflıktan uzak olmuĢtur. Fonlardan yararlananlar genelde 

daha fazla toprağa ihtiyacı olandan ziyade, daha fazla siyasi nüfuza sahip veya en çok 

lobi faaliyetinde bulunanlar olmuĢtur. Üçüncü olarak, Mapuçelere tahsis edilen 

toprakların kalitesinin yetersiz olması bunlardan elde edilecek faydayı sınırlı 

bırakmıĢtır. Son olarak topluluklara toprakların verimli bir Ģekilde iĢlenmesi için 

nadiren yeterli teknik destek ve kaynak verilmiĢtir.
297

 

 

CONADI‟nin yürütmüĢ olduğu programlar genellikle Mapuçelerin pazara 

girmesine odaklanmıĢtır. Projeler kısa vadeli çözümlerle yerlilerin içinde bulunduğu 

fakirliğin azaltılmasını hedeflemiĢtir. Haughney, CONADI projelerinin, neoliberal bir 

ekonomideki küçük toprak sahiplerini etkileyecek büyük yapısal problemlerle çok az 

ilgilendiğini iddia etmiĢtir.
298

 Ayrıca, CONADI‟ye ayrılan bütçenin bir kısmı 

uygulamada eğitim ve kültürel kalkınma amacı yerine baĢından beri sürekli rüĢvet 

iddialarının olduğu arazi satın alımı için kullanılmıĢtır.299 

                                                
296 Jose Aylwin, a.g.e., 2002, s. 17. 
297 Jose Aylwin, Land Policy and Indigenous Peoples in Chile: Progress and Contradictions in a Context 

of Economic Globalisation, Paper for Conference on “Land, Poverty, Social Justice and Public Action”, 

Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands, 2006, s. 13. 
298 Diane Haughney, a.g.e., 2006, s. 98. 
299 Jane Newbold, Balancing Economic Considerations and the Rights of Indigenous People, The 

Mapuche People of Chile, Sustainable Development, Wiley Inter Science, 12, 2004, s. 180. 
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Yerlilerin hak ve çıkarlarını savunmak için oluĢturulmuĢ CONADI, yerli halkın 

temsil ve toprak kazanımları konusunda önemli mesafeler almıĢtır. Bununla birlikte 

zaman geçtikçe söz konusu kuruma karĢı kırsal nüfusunun ihtiyaçlarını tam olarak 

karĢılamadığı ve Ģeffaf olmadığı tarzında bazı eleĢtiriler de getirilmiĢtir. Sonuç olarak 

yerliler adına önemli bir kuruma olarak ortaya çıkan CONADI zamanla yerlilerin 

ihtiyaçlarının karĢılanmasında yeterli bir seviyeye ulaĢmamıĢtır. Öte yandan, 1990 

yılında göreve baĢlayan Patricio Aylwin dönemiyle beraber ġili Devleti ile Mapuçe 

toplumu arasındaki gerilim azalmıĢ, taraflar arasındaki çatıĢma durumu kriz 

aĢamasından görünür çatıĢma evresine geçmiĢtir. 

 

3.3.1.4. Pehuençe Mapuçeleri 

 

Aylwin döneminde Mapuçe çatıĢmasını yüzeye çıkaran konulardan bir diğeri 

Quinquén‟de bulunan Pehuençe Mapuçeleri ile Galletué kereste Ģirketi arasında uzun 

süre devam eden anlaĢmazlıklar oluĢturmuĢtur. Pehuençe etimolojik olarak, 

Mapudungun dilinde halk (çe) ve çam fıstığı (pehuen) kelimelerinden türemiĢtir. Bunlar 

Quinquén bölgesinde yaĢamakta olup ekonomileri çoğunlukla çam fıstığı, bina yapımı 

veya yakıt amaçlı kerestecilik, meracılık ve orman ürünlerinin toplanması gibi 

yenilenebilir doğal kaynaklara dayanmıĢtır. Ġsimlerini doğadan alan ve doğayla iç içe 

yaĢayan bu grup, topraklarına ekonomik faaliyetlerin sızmaması için uğraĢmıĢ olmasına 

rağmen bir kereste firması bu bölgeye girebilmek ve yaĢlı Araukaria ağaçlarını 

kesebilmek için elinden geleni yapmıĢtır. Firmanın mahkeme aracılığıyla 150 

Mapuçenin arazilerine yönelik tahliye kararı aldırmasının ardından bir grup temsilci 

1990 yılında BaĢkan Patricio Aylwin‟den yardım talebinde bulunmuĢtur. Söz konusu 
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araziler ile ilgili olarak üst mahkeme kereste firması lehinde karar vermiĢ ve hükümetin 

etki alanını sınırlandırmıĢtır. Taraflar arasındaki tartıĢmaların devam etmesi ve 

kamuoyu oluĢturmasıyla 1991 Mayıs‟ında hükümet Quinquén arazisini Ulusal Orman 

Rezervi olarak ilan etmiĢtir. Böylelikle Araukaria ormanlarının hem ticari kullanımı 

engellenmiĢ hem de buradaki arazilerin Pehuençe Mapuçeleri tarafından kullanılması 

engellenmiĢtir. Daha sonra, 1992 Mart‟ında hükümet ve firma arasında yapılan 

antlaĢmayla firma, sahibi olduğu 30,000 hektarlık araziyi devlete satmıĢtır. Dolayısıyla 

Devlet, Pehuençe Mapuçelerinin kullanımına sunabileceği bir araziyi geri 

kazanmıĢtır.300 Pehuençe Mapuçeleri ile özel sektöre arasındaki uyuĢmazlıkta 

Mapuçelerin ihtiyacını gözeten hükümet uzlaĢmacı bir rol oynayarak söz konusu 

ihtilafın ve sorunların derinleĢmesine müsaade etmemiĢtir. 

 

3.3.2. Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) 

 

Eduardo Frei Hükümeti‟nin çevre ile ilgili konulara öncelik vereceğine dair 

taahhütleri kapsamında bu dönemde, 1994 yılında, 19,300 sayılı Çevresel Yapı Yasası 

oluĢturulmuĢtur. Bu yasaya bağlı olarak Ulusal Çevre Komisyonu (CONAMA), ve 

Bölgesel Çevre Komisyonu (COREMA) oluĢturulmuĢtur.
301

  Buna rağmen 1990‟larda 

Mapuçe arazileri çevreye önemli etkileri olarak ve üzerinde dikkatlice düĢünülmesi 

gerekli ormancılık, hidroelektrik projeleri ve yol inĢaatı alanında yapılan yatırımlardan 

önemli derecede etkilenmiĢtir. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse, 2000 yılına kadar 

içerisinde meralar ve tarım arazilerinin de bulunduğu 1,5 milyon hektarlık Mapuçe 

arazisi, sanayi amaçlı dikilen çam ve okaliptüs ağaçlarıyla kaplanmıĢtır. Bu konuda 

                                                
300 Langer ve Muños, a.g.e., s. 27-28.   
301 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 746. 
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sadece iki firma (Mininco ve Arauco) bir milyon hektardan fazla araziyi egzotik 

ağaçlarla kaplatmıĢtır.
302

 Yine bu dönem çevreyi, Mapuçe arazileri ve toplumunu 

etkileyecek hidroelektrik projeleri önemli tartıĢmalara ve eleĢtirilere neden olmuĢtur. 

 

3.3.2.1. Ralko Barajı 

 

Askeri rejim döneminde Ulusal Elektrik ġirketi (ENDESA) Mapuçe bölgesinin 

kalbi sayılan Yukarı Bío-Bío Havzasında bir seri hidroelektrik santrali kurmayı 

planlamıĢtır. Bunlardan ilki olan Pangue 1990'dan 1997'ye kadar önemli çevresel ve 

kültürel tartıĢmalar yaratmıĢtır. Yerliler ile ilgili yaĢanan yasal geliĢmeler, çevre yasaları 

ve bunlarla ilgili kurumların ortaya çıkmasından sonra ENDESA‟nın ikinci baraj olarak 

Ralko (Ralco) projesini (Harita 4) ortaya koyması beraberinde tepkilerin de artmasına 

neden olmuĢtur. Ralko‟nun yapımı önemli ekolojik ve kültürel bozulmaya, doğal 

arazilerin sanayileĢmesine ve yüzlerce Pehuençe ailesinin zorla yer değiĢtirmesine 

neden olacak olması, Mapuçe liderlerinin söz konusu projeye kararlı bir Ģekilde karĢı 

çıkmasına neden olmuĢtur. Bu kapsamda kurumsal ilk müdahale CONAMA‟dan 

gelmiĢtir. CONAMA inceleme komitesi, baraj için hazırlanan Çevresel Etki 

Değerlendirme (ÇED) raporunu kabul etmemiĢtir. Ancak BaĢkan Frei‟nin söz konusu 

komite görevlileri üzerindeki baskısı sonucunda ÇED raporunda bir takım düzenlemeler 

yapılarak 1997 yılı itibariyle rapor onaylanmıĢtır. Diğer taraftan baĢkan Frei baraj 

yapımına karĢı olan yerli temsilcilere sahip CONADI‟ye de 1997 Nisan ayında 

doğrudan müdahalede bulunarak içerisinde Temuko bölge yöneticisinin, CONADI‟nin 

                                                
302 Human Rights Watch, 2004, s. 14. 
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baĢ avukatının ve Ulusal Direktör Mauricio Huenchulaf‟ın bulunduğu Ralko 

muhaliflerini görevlerinden almıĢtır.
303

 

 

 
Harita 4. Pangue ve Ralco Barajları

304
 

 

1998'in baĢlarında CONADI yetkilileri, yapım Ģirketinin onay beklemeden baraj 

inĢaatına baĢladığını fark etmesiyle, inĢaatın durması için baĢvuruda bulunmuĢtur. 

Ancak aynı yıl Temmuz ayında Frei‟nin görevlendirmiĢ olduğu CONADI‟nin iki kurul 

üyesinin, Ralko‟ya karĢı olmaları nedeniyle, BaĢkan Frei tarafından istifası istenmiĢtir. 

Bunların istifası üzerine Frei, ikisinin yerine baraj lehine oy vermeyi taahhüt eden yeni 

kurul üyeleri atamıĢtır.
 
Kurulun karar vereceği Ağustos ayında muhalif yerli kurul 

üyeleri ile hükümetin atamıĢ olduğu kurul üye sayısı eĢit olduğu için kararı belirleyecek 

üye Direktör Domingo Namuncura olmuĢtur. Namuncura daha önce Frei tarafından 

Huenchulaf‟ın yerine atanmıĢtır. Ancak Frei, Namuncura‟nın da hayır oyunu vereceğini 

öğrenmesi üzerine bunun da istifasını istemiĢtir. Bir ay sonra BaĢkan Frei direktörlüğe 

                                                
303 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 747-748. 
304 Gavin Fielding, a.g.e., s. 42. 
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ilk defa yerli olmayan birini, Rodrigo González‟i, atamıĢtır. González lehte oy 

kullanarak Pehuençe ailelerinin yer değiĢikliği planını onaylamıĢtır. Bazı ailelerin 

taĢınmayı reddetmesine ve yıllar süren tartıĢmalara rağmen kalan Pehuençe aileleri 

ENDESA‟nın Ģartlarını 2003 yılı sonlarında kabul etmiĢtir. Söz konusu baraj, tarihi 

bölgeleri ve köyleri su altında bırakarak tamamlanmıĢtır. Ralko Barajı Mapuçelerin, 

devletle olan iliĢkisine zarar vermiĢ, yeni oluĢturulan CONAMA ve COREMA gibi 

devlet kurumlarına olan güvenini zedelemiĢtir.
305

 

 

Ralko‟nun yapımı ülkeye önemli bir hidroelektrik baraj yatırımının getirecek 

olması ve ülkenin kalkınmasına fayda sağlayacak olmasının yanında, önemli ekolojik ve 

kültürel bozulmaya, doğal arazilerin sanayileĢmesine ve yüzlerce ailenin zorla yer 

değiĢtirmesiyle Mapuçe toplumunun hayatına ve ihtiyaçlarına doğrudan etki etmiĢtir. 

Diğer taraftan BaĢkan Frei‟nin doğrudan müdahaleleriyle yatırımın devam etmesi 

Mapuçelerin devletle olan iliĢkisine biraz daha zarar vermiĢ, taraflar arasındaki 

çatıĢmanın görünür çatıĢma evresinde devam etmesine neden olmuĢtur. 

 

3.3.2.2. Arazi Kaynaklı Anlaşmazlıklar 

 

Arauko bölgesinde 1990‟larda ormancılık sektörü hızlı bir geliĢim göstermiĢtir. 

Bu dönemde Arauko bölgesinin güneyinde yer alan Tirúa‟da arazilerin %60‟ı Arauco, 

Mininco ve Voterra Ltd. adlı üç ormancılık Ģirketine aittir.
306

 Bu üç Ģirket gelir ve 

istihdam bağlamında yerel ekonomiye çok fazla katkı sağlamamıĢtır. Bu durum özelikle 

                                                
305 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 748. 
306 Bernardo Reyes ve Daniela Jara, Gobernanza Ambiental: Mensajes Desde La Perifería, Instituto de 

Ecología Política, Seminario 776, Nuñoa, Santiago, 2004, s. 7. 



104 

 

Tirúa‟daki ailelerin büyük bir oranı geçimlik tarımla uğraĢtığından, topluluklarda 

kırgınlık hissine neden olmuĢtur.
307

 Topluluklar çoğunlukla CONADI ve yerel 

hükümetle konuyu müzakere etme giriĢiminde bulunmuĢtur. Ancak bu süreç sıklıkla 

yavaĢ ve sinir bozucu bir Ģekilde olmuĢ ve bazen çatıĢmalara dönüĢen gösterilerle 

sonuçlanmıĢtır.
308

 

 

Özel sektör kaynaklı diğer bir kriz durumundaki çatıĢma Arauko bölgesinde 

meydana gelmiĢtir. 19. yüzyılda iki Mapuçe kabile reisine ait olan ve daha sonra 

Lumako (Lumaco) topluluğunda bulunan 3,000 hektarlık arazi, aradan geçen zaman, 

iĢgaller ve özelleĢtirmeler sonrasında bu dönem içerisinde Arauko Ormancılık (Forestal 

Arauco) isimli firmanın eline geçmiĢtir. Bahsi geçen Mapuçelerin torunları (85 aile) 

1997 yılında yeni yasalar aracılığıyla atalarına ait topraklarını geri kurtarma sürecine 

giriĢmiĢtir.  Arauko Ormancılık ise mahkemeye baĢvurarak arazilerin devrini 

engellemiĢtir. Bunu üzerine hayal kırıklığına uğramıĢ aileler söz konusu arsaları iĢgal 

edip, Ģirketin faaliyetlerini engellemiĢtir.  Bu kapsamda 1997 yılının Aralık ayında, 

protestocular Ģirkete ait üç kamyonu ateĢe vermiĢtir. Bunun üzerine terörle mücadele 

yasası kapsamında 12 Mapuçe hapse atılmıĢtır.
309

 Bu olaydan itibaren “yerli çatıĢması” 

(indigenous conflict) kavramı kullanılmaya baĢlanmıĢ ve Mapuçeler geleneksel basın 

tarafından düĢman ve Ģiddetin kaynağı olarak nitelendirilmiĢtir.
310

 Kimliklerine yönelik 

ihtiyaçları karĢılanmayan Mapuçelerin Ģiddet içeren eylemler gerçekleĢtirmesi üzerine 

güvenliğini tesis etmeye çalıĢan devlet elindeki TMK aygıtını kullanmıĢtır. 

 

                                                
307 Victor Toledo Llancaqueo, “Esto también va haciendo autonomía” La estrategia territorial de las 

comunidades lafkenches de Tirua, in: “Espacios Locales y Desarrollo de la ciudadania”, Centro de 

Análisis de Políticas Públicas Universidad de Chile, FUNASUPO, Santiago, 2001,  s. 7. 
308 Reyes ve Jara, a.g.e., s. 16. 
309 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 749. 
310 Eileen Hudson ve Francisca Dussaillant, The Conflict Between the State of Chile and the Mapuche 

People in the National and Regional Chilean Press (2014-2016), Communication & Society, Vol. 31, No. 

4, 2018,  s. 244. 
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1999 yılının baĢlarında ise bu defa Mininko Ormancılık (Forestal Mininco) 

isimli Ģirketin iĢçileri ile bazı yerli grupları arasında Ģiddete varan çatıĢmalar 

yaĢanmıĢtır. Mapuçe organizasyonları diğer taraftan, CONADI'nin topraklarını geri 

kazanmak için derhal harekete geçmemesi halinde daha fazla protesto ve arazi iĢgali 

yapılması konusunda tehditlerde bulunmuĢtur. Bu baskının üzerine CONADI, Juan 

Loncoyán ve Traiguén topluluklarındaki liderlerle 59 hektar büyüklüğündeki arazinin 

devri ile ilgili görüĢmeler gerçekleĢtirmiĢtir.
311

 

 

Arazi devirleri, kundakçılık, polis Ģiddeti ve tutuklanmalar 2000 yılında da 

devam etmiĢtir. Aralarında Aucán Huilcamá‟nın da bulunduğu Consejo liderlerinden bir 

grup hükümeti bölgeyi askerileĢtirmekle suçlamıĢtır. Bu örgüt Temuko ve Santiago'da 

çok sayıda barikat kurarak protesto gösterisi düzenlemiĢtir. Bunun üzerine savcılar, yerli 

liderleri, askeri güçleri tehdit etmekle suçlamıĢtır. Bu olaylar yaĢanırken CONADI 

kurul üyeleri, Mapuçelerin arazilerinin geri verilmesi, siyasi mahkumların serbest 

bırakılması, anayasal tanınma ve 169 sayılı ILO sözleĢmesinin onaylanması konularını 

görüĢmeye açık olduğunu bildirmiĢtir. Ancak BaĢkan Frei bu konular hakkında 

görüĢmeyi reddetmiĢtir.
312

 Mapuçelerin kimlik ihtiyaçları ile devletin güvenlik 

ihtiyaçları uyuĢmazlığından kaynaklı çatıĢmalar kriz evresinde devam etmesine rağmen 

mevcut BaĢkan uzlaĢmacı bir tavır sergilememektedir. Belki de bu nedenle BaĢkan Frei 

döneminde yeni bir Mapuçe örgütü ortaya çıkmıĢtır. 

 

 

                                                
311 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 749. 
312 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 749. 
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3.3.2.3. CAM 

 

Mapuçelerin toprak hakları ve hükümet düzeyinde temsil edilmeleri hususundaki 

taleplerinin yeterince karĢılanmaması 1998 yılında yeni bir örgütün kurulmasına yol 

açmıĢtır. “Arauko Malleko ÇatıĢmasındaki Toplulukların Mapuçe Koordinatörü” 

(Coordinadora Mapuche de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco - CAM) 

adındaki bu örgüt, ġili‟deki Mapuçeleri bir araya getirmeyi ve mapuçelerin atalarından 

kalan topraklarına yönelmiĢ devlet ve özel sektör merkezli tehditlere karĢı gelmeyi 

amaçlamıĢtır.
313

 CAM kuruluĢundan bir yıl sonra “yasadıĢı birlik” olarak suçlanmıĢtır. 

2002 yılında gerçekleĢtirilen 18,314 No‟lu reform sonrasında CAM tekrar “yasadıĢı 

terörist birlik” olarak suçlanacaktır.
314

 Mapuçelerin ihtiyaçların yeterince 

karĢılanmaması CAM isimli örgütün kurulmasına yol açmıĢtır. Ancak bu örgütte çok 

geçmeden baskıya uğramıĢtır. Bu anlamda kriz seviyesinde ilerleyen çatıĢmanın 

durumunda bir değiĢiklik olmamıĢtır. 

 

3.3.3. Ricardo Lagos (2000-2006) 

 

Aylwin ve Eduardo Frei (1994-2000) hükümetinden sonra, 2000 yılında ġili 

Devlet BaĢkanlığı‟na Ricardo Lagos Escobar gelmiĢtir.
315

 BaĢkan Lagos yerlilerin 

taleplerine karĢı daha duyarlı olacağı konusunda vaatlerde bulunmuĢ, bunun üzerine 

göreve geldikten sonra CONADI‟nin bütçesini artırmıĢ, Inter-Amerikan Kalkınma 

Bankası'ndan kredi almıĢ ve ivedi olarak yerli topluluklara 50,000 hektar arazi 

                                                
313 J.M. Morán Faúndes, La Ley Antiterrorista y la Protesta Social Mapuche: una Mirada desde la 

Gubernamentalidad y la Soberanía, Espaco Ameríndio, Porto Alegre, Vol. 6,  No. 1, 2012, s. 52.  
314 Human Rights Watch, 2004, s. 37-41.   
315  a.e., s. 2. 
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dağıtmıĢtır. Ayrıca, tarihi hataların telafisine ve anayasal tanınmaya yönelik tavsiyeler 

geliĢtirmek üzere “Tarihsel Gerçeklik ve Yeni AnlaĢma Komisyonu” nu oluĢturmuĢtur. 

Bunlara rağmen, Mapuçeler ile devlet arasındaki anlaĢmazlıklar bu dönemde de devam 

etmiĢtir. Örneğin Tarihsel Gerçeklik ve Yeni AnlaĢma Komisyonu‟nun 2003 yılında 

hazırlamıĢ olduğu rapora muhafazakâr senatörler ve arazi sahipleri karĢı çıkmıĢtır.
316

 

Diğer taraftan, Hükümetin sert bir karĢılık vermesine yönelik arazi sahiplerinden gelen 

yoğun baskıyla birlikte Araukania bölgesindeki Ģiddet eylemlerinin artması BaĢkan 

Lagos‟un TMK‟yı önemli bir araç olarak kullanmaya baĢlamasına yol açmıĢtır.
317

 

 

Bu dönemde Araukania bölgesinde Ģiddet olaylarının artması nedeniyle toprak 

sahipleri, Mapuçelerin gerçekleĢtirdiği eylemlere karĢı harekete geçmesi için hükümete 

baskı yapmıĢ, protestoların artmasıyla birlikte Lagos Hükümeti 2002‟de TMK‟yı 

geliĢtirerek tekrar yürürlüğe koymuĢtur.
 

1984 yılında oluĢturulan 18,314 Sayılı 

TMK‟nın güncellenmesi kapsamında, ormanları ve tarlaları ateĢe vermek gibi fiiller 

yasaya eklenmiĢtir. Ayrıca Güney ġili‟deki arazi mülkiyet sorunuyla daha güçlü bir 

Ģekilde baĢa çıkmak için oluĢturulmuĢ bu yasaya, kundakçılık saldırısı da terörist 

faaliyetleri kapsamında girmiĢtir.
318

 

 

Ilımlı sol liderliğinde kurulan Lagos hükümetinin Mapuçe taleplerine daha ılımlı 

yaklaĢması beklenirken, hükümet bunun aksine yıkıcı olduğunu düĢündüğü kuruluĢları 

hedef almaya baĢlamıĢtır. Hükümetin hedefinde, uzun zamandır Mapuçe toplulukları 

tarafından talep edilen ve çoğunlukla büyük kereste Ģirketlerinin elinde bulunan 

                                                
316 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 750. 
317 Human Rights Watch, 2004, s. 2.   
318 a.e., s. 2, 5. 
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toprakları iĢgal etmekte olan CAM yer almıĢtır.
319

 CAM, Araukania bölgesinin bazı 

yerlerinde birkaç yıldan fazla bir süre boyunca terör eylemleri planlamak ve yürütmekle 

suçlanmıĢtır. CAM liderleri ve taraftarları da suç örgütüne üyelik suçlamasıyla 

TMK‟nın muhatabı olmuĢtur. Bu konunun diğer bir ilginç yanını ise söz konusu 

sanıkların aynı suçlamalarla ilgili olarak ayrıca mevcut caza yasalarına göre de 

yargılanmaları oluĢturmuĢtur. “Hiç kimse, daha önce suçlu bulunduğu suçlardan dolayı 

yargılanmaya veya cezalandırılmaya karşı sorumlu tutulamaz” ilkesi gereğince 

Uluslararası Örgütler de ġili'nin, Uluslararası Sivil ve Siyasi Haklar SözleĢmesi‟nde 

belirtilen insan hakları yükümlülüklerini ihlal etmesi ile ilgili kaygılarını belirtmiĢtir. 

Uluslararası toplumun ilgisini çeken bu geliĢmelerin yanında Mapuçe yerlilerine karĢı 

askeri mahkemelerin kullanılması da uluslararası eleĢtirilerin geliĢmesinde etkili 

olmuĢtur. Bu konuda Uluslararası Sivil ve Siyasi Haklar SözleĢmesi‟nin 14. 

Maddesi‟nde belirtilen adil yargılanma güvencesinin ihlal edildiği iddia edilmiĢtir.
320

 

 

Bu dönemde Mapuçeler ile ġili Devleti arasındaki iliĢkide gerilimin artmasına 

neden olan bazı münferit olaylar da yaĢanmıĢtır. Örneğin, 2002 yılında yedi Mapuçe, 

arazi sahipleri ve ormancılık Ģirketlerinin mülkiyetlerine yönelik kundaklama veya 

kundaklama tehditleri gibi eylemleri nedeniyle terör eylemi gerçekleĢtirmekle suçlanmıĢ 

ve mahkûm edilmiĢtir. Bahse konu kiĢiler on yıl hapis cezasına çarptırılmıĢ ve bazıları 

yargılama öncesi bir yılı aĢan tutukluluk dönemi yaĢamıĢtır.
321

 Yine aynı dönemde 

düzenlenen Mapuçe topluluklarının bazı gösterileri bastırılırken yaĢlı ve çocuk 

gözetmeksizin orantısız güç kullanılmıĢtır. 2003 yılında ise bir kereste firmasına ait 

mülkte Ģiddet içermeyen iĢgale katılan silahsız 17 yaĢındaki Mapuçe eylemcisi bir polis 

                                                
319 Diane Haughney, Defending Territory, Demanding Participation: Mapuche Struggles in Chile, Latin 

American Perspectives, Issue 185, Vol. 39 No. 4, 2012, s. 204. 
320  Human Rights Watch, 2004, s. 2-37.    
321 Human Rights Watch, 2004, s. 1.   
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memuru tarafından vurulup öldürülmüĢtür.
322

 Terör suçlamaları Mapuçe dernek 

liderlerine de uzanmıĢtır. Bununla ilgili olarak, Víctor Ancalaf Llaupe bir elektrik 

firması olan Endesa‟ya ait dört kamyonun ateĢe verilmesiyle ilgili suçlanmıĢtır. Bu 

Ģahıs, 2003 yılında on yıl hapis cezasına mahkûm edilmiĢ ancak delil yetersizliği 

nedeniyle ceza 2004 yılında beĢ yıla düĢürülmüĢtür.
323

 

 

Arazi konularında çok az ilerleme kaydedilse de çatıĢmalar devam etmiĢ, Lagos 

yönetimi, terörle mücadele ve iç güvenlik yasalarını Mapuçe protestocularını hapse 

atmak için kullanmaya devam etmiĢtir. Bu dönemin sonunda (2006) yüzlerce Mapuçe 

aktivisti hakkında iĢlem yapılmıĢ ve birçoğu hapse konmuĢtur.
324

 Baskı kapsamında 

hapse atılan bazı eylemciler açlık grevlerine baĢlamıĢtır. Bunlar TMK‟nın kullanımının 

sona erdirilmesi ve statülerinin siyasi mahkûmlar olarak tanınmasını talep etmiĢtir. Ġlk 

açlık grevi 2003 ve 2004 yıllarında gerçekleĢmiĢ ancak çok fazla dikkat çekmemiĢtir.
325

 

Dolayısıyla ihtiyaçların tam olarak karĢılanması yerine durumun baskıyla kontrol altına 

alınma çabası, çatıĢmayı kriz evresinden çıkarmamakla birlikte çatıĢmaya bu defa 

uluslararası tepkilerin gelmesine de neden olmaktadır. 

 

Bu dönemde Mapuçe liderleri Latin Amerika‟nın baĢka yerli gruplarıyla da 

ittifaklar geliĢtirmeye baĢlamıĢtır. Bu kapsamda ġili‟nin yerli liderleri Yerli Örgütlerin 

And Ağı‟nı (Andean Network of Indigenous Organizations) kurmak için bölgedeki 

akranlarıyla birlikte hareket etmiĢtir. 2006 yılının Temmuz ayında ġili, Ekvador, 

Bolivya, Peru ve Kolombiya'dan temsilciler Kuzko‟da (Cusco-Peru) bir araya gelmiĢtir. 

Burada yapılan görüĢmeler neticesinde, yerli haklarını, siyasi katılımı, tanınmayı, çok 

                                                
322 Diane Haughney, a.g.e., 2012, s. 204. 
323 Human Rights Watch, 2004, s. 26.   
324 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 750. 
325 Diane Haughney, a.g.e., 2012, s. 206. 
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ulusçuluğu, kolektif hakları ve toprak ve doğal kaynaklar üzerindeki yerel kontrolü 

geliĢtirmek adına yapılacak yasal, siyasi ve anayasal reformların teĢviki için “Kuzko 

Deklarasyonu” imzalanmıĢtır.
326

 KüreselleĢen dünyada toplumun ihtiyaçlarının 

karĢılanması adına bazı Mapuçe liderleri de uluslararası destek arayıĢlarına giriĢmiĢtir. 

 

3.3.4. Michelle Bachelet (2006-2010) 

 

Kendisi de askeri rejim döneminde uygulanan baskının kurbanı olmuĢ bir 

sosyalist olan BaĢkan Michelle Bachelet yerlilere yönelik siyasi reform vaatleriyle 

göreve gelmiĢtir. Bu doğrultuda yerli örgütlerin ve devlet görevlilerinin katıldığı yerel 

ve ulusal toplantılar aracılığıyla bir ulusal tartıĢma baĢlatmıĢtır. Bu tartıĢmalar 

kapsamda Mapuçe Örgütleri Koordinasyon Komitesi (Coordinadora de Organizaciones 

Mapuche-COM) Mapuçelerin siyasi ve bölgesel haklarının garanti altına alınacağı yeni 

bir anayasa yazılması çağrısında bulunmuĢtur. Bachelet diğer taraftan, 2007 Nisan 

ayında yerlilere yönelik uygulanacak politikaların; katılım, haklar, kentsel yerliler, yerli 

kadınlar ve eğitim olmak üzere beĢ baĢlık altında olacağını ilan etmiĢtir. Ayrıca özel 

olarak; yerlilerin katılımıyla ilgili yeni bir kanunun oluĢturulması, ġili Ulusu‟nun çok 

kültürlü yapısını kabul edecek bir anayasa değiĢikliği yapılması, 169 Nolu SözleĢmenin 

onaylanması, yerli halklar için deniz rezervleri oluĢturulması, Rapa Nui'ler için 

Paskalya Adası'nda (Easter Island) ve Juan Fernández adasında özel bölgelerin teĢkil 

edilmesi, yerli örgütlerin belediye yönetiminde taban örgütler olarak tanınması, 

CONADI'de bir kadın biriminin kurulması, kentsel yerlilerin kültürel ve ekonomik 

geliĢimi için Inter-Amerikan Kalkınma Bankası'ndan fon takibinin yapılması, yerlilere 

ait dillerin yerli nüfus yoğunluğu yüksek olduğu bölgelerde ilköğretime dâhil edilmesi 

                                                
326 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 753. 
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ve ilköğretim ve ortaöğretim müfredatının bir parçası olarak etnik çeĢitliliğe saygı 

duyulması teklifinde bulunmuĢtur.
327

 

 

2007 yılında Bachelet yönetiminin, BM Yerli Halkların Hakları Bildirgesi'ni
328

 

onaylamak için oy kullanması ve 2008 yılında 169 sayılı ILO SözleĢmesi‟nin 

onaylanması yerli haklarına yönelik atılan önemli adımlardan biri olmuĢtur.
329

 169 

sayılı ILO sözleĢmesi Kongreye ilk defa sunulduktan 15 yıl sonra 2008 yılında 

onaylanmıĢtır. Bu yasa, yerlilerin siyasi katılımını sağlayacak ve bölgesel haklarını 

güçlendirecek olması nedeniyle önemli görülmüĢtür.
330

 ILO SözleĢmesi‟nin Mapuçeler 

için önem arz eden anahtar ilkelerinden bir diğeri ise yerli arazilerde gerçekleĢecek 

büyük projeler için öncesinde ilgili taraflara gerekli bilgilendirmenin yapılması ve 

tarafların rızasının alınması zorunluluğunu getirmiĢ olmasıdır. Ancak ILO 

SözleĢmesi‟nin kabulü; Mehuin‟e yapılmakta olan atık boru hattının, Rivers 

bölgesindeki baraj projelerinin ve Yukarı Bío-Bío vadisinde üçüncü hidroelektrik 

projesinin yapımını durdurmamıĢ, kereste Ģirketleri ile yaĢanmakta olan arazi 

anlaĢmazlıklarını ele almamıĢtır.
331

 

 

BaĢkan Michelle Bachelet yerli ihtiyaçlarını önemli Ģekilde karĢılayacak siyasi 

reform vaatleriyle göreve gelmiĢ ve bu doğrultuda önemli adımlar atmıĢtır. Buna 

rağmen ILO SözleĢmesi‟nin kabulü gibi önemli bir adım sahada beklenen etkiyi 

                                                
327 Diane Haughney, a.g.e., 2012, s. 205. 
328 BirleĢmiĢ Milletler Yerli Halkların Hakları Deklarasyonu her ne kadar bağlayıcı olmasa da yerli haklar 

konusunda en eksiksiz ve en geliĢmiĢ uluslararası araçtır. BM Genel Kurulu tarafından 2007 yılında kabul 
edilerek uluslararası insan hakları yapısına dâhil edilmiĢtir. Yerli halklar bu aracın müzakeresinde ilk defa 

merkezi bir rol oynamıĢtır.( Claire Charters, Rodolfo Stavenhagen., 2009, "The UN Declaration on the 

Rights of Indigenous Peoples: How it came to be and what it heralds". Introduction to the book "Making 

the Declaration Work: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples" . s. 10,  

https://www.iwgia.org/images/publications/making_the_declaration_work.pdf EriĢim tarihi:21.11.2019) 
329 Diane Haughney, a.g.e., 2012, s. 205. 
330 Josè Aylwin, a.g.e., 2002, s. 12. 
331 Diane Haughney, a.g.e., 2012, s. 205. 

https://www.iwgia.org/images/publications/making_the_declaration_work.pdf
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vermemiĢ, yasal değiĢiklik uygulamaya geçememiĢtir. Bununla birlikte bu dönemde 

Mapuçelere yönelik TMK‟nın uygulanmasına da devam edilecek ve buna bağlı 

gerçekleĢecek açlık grevleri ses getirecektir. 

 

3.3.4.1. Açlık Grevleri 

 

BaĢkan Bachelet, TMK ve güvenlik yasalarının göstericilere karĢı kullanılmasını 

yasaklayacağına dair sözler vermiĢ olmasına rağmen, “Mapuçe Siyasi Tutsakların 

ArkadaĢları ve Aileleri Örgütü”ne göre hükümet, hapishanedeki açlık grevleri ve insan 

hakları gruplarının sürekli baskısına rağmen, “ırkçılık ve devlet terörü” uygulamaya 

devam etmiĢtir.
332

  Ayrıca, 2003 ve 2004 yılının aksine 2006 yılında, yani Bachelet‟in 

göreve geldiği ilk aylarda, gerçekleĢtirilen açlık grevleri çok fazla dikkat çekmeye 

baĢlamıĢtır. ĠletiĢim araçlarının da geliĢmiĢ olmasıyla bu dönemde açlık grevinde 

bulunanlar, ulusal ve uluslararası destek alabilmiĢtir. Buna rağmen Bachelet, 

mahkûmların siyasi tutuklu sayılma taleplerini reddetmiĢtir. Diğer taraftan Kongrede sol 

görüĢlü temsilcilerin, katı tutuklama Ģartlarına ve Mapuçe protestocularına karĢı 

TMK'nın uygulanmasına son verilmesi yönünde gösterdiği çabalar,  Hıristiyan 

Demokratların ve sağ görüĢlü temsilcilerin desteğini almadığından dolayı, baĢarısız 

olmuĢtur.
333

 

 

Her ne kadar TMK'nın uygulanmasına son verilmemiĢ olsa da, bu dönemde 

geçekleĢtirilen açlık grevlerinin sonucunda bazı kazanımlar sağlanmıĢtır. Örneğin, 2007 

yılında baĢlatılan baĢka bir açlık grevi aylarca devam etmiĢ ve sonunda hapishane 

                                                
332 Carruthers ve Rodriguez, a.g.e.,  s. 754. 
333 Diane Haughney, a.g.e., 2012, s. 206. 
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Ģartlarında yumuĢama sağlanmıĢtır.
334

 Yine 2001 yılında Poluco Pidenco mülkünde 

kundakçılık giriĢimi nedeniyle içinde Mapuçe aktivisti Patricia Troncoso‟nunda 

bulunduğu Ģüpheliler tutuklanarak yasanın imkan verdiği Ģekliyle kimliği açıklanmayan 

kiĢilerin tanıklığında yargılanmıĢtır. Bunun üzerine 2008 yılında Troncoso 100 günü 

aĢkın bir açlık grevi baĢlatmıĢtır. Bu grev sırasında hükümet, Troncoso‟nun Inter-

Amerikan Ġnsan Hakları Komisyonu (Inter-American Human Rights Commission) ile 

iletiĢim kurma isteğini de reddetmiĢtir. Ancak söz konusu grevin neticesinde Patricia 

Troncoso ziyaretçi kabul etme ve hafta sonları ev ziyareti hakkı gibi kazanımlar elde 

etmiĢtir.
335

 Mapuçelere göre BaĢkan Bachelet baskıcı bir politika izlemiĢtir. Buna tepki 

olarak yerli mahkumlar açlık grevleri ile karĢılık vermiĢ ve bu konuda ulusal ve 

uluslararası destek kazanabilmiĢtir. Böylece TMK‟nın uygulanmasıyla birlikte 

tutukluluk Ģartlarında bazı kazanımlar sağlanabilmiĢtir. Ayrıca, görünür çatıĢma 

evresinde ilerleyen iliĢkiler kapsamında bu dönemde de adli olaylar yaĢanmaya devam 

etmiĢtir. 

 

3.3.4.2.  Adli Olaylar 

 

Bachelet yönetimi bazı Mapuçe örgütlerine yönelik uygulanan polis Ģiddetini 

dizginlemek için herhangi bir çaba göstermemiĢ, tam aksine bunların taleplerini ulusal 

güvenliğe yönelik tehdit olarak değerlendirmiĢtir.
336

 Güvenlik ihtiyaçlarını ön planda 

tutan ġili Devleti‟nde bu dönemde yaĢanmıĢ bazı adli vakalar ile devletin ve medyanın 

bunlara karĢı aldığı tavırdan aĢağıda kısaca bahsedilmiĢtir. 

 

                                                
334 a.e., 2012, s. 206. 
335 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 216. 
336 Diane Haughney, a.g.e., 2012, s. 205. 
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2006 yılında Nueva Imperial belediyesinde bulunan hayvanların çalınması 

iddialarıyla bağlantılı olarak polis Ģafak baskınında Mapuçe olan 71 yaĢındaki Juan 

Lorenzo Collihuín Catril'i öldürmüĢ ve iki oğlunu yaralamıĢtır. Bu olayda askeri 

mahkemeler ilgili devlet görevlileri ile ilgili sorumsuzluk kararı vermiĢtir. 2008'de polis 

bu defa Vilcún belediyesinde bulunan Jorge Luchsinger'a ait Santa Margarita arazisinin 

barıĢçıl iĢgaline katılan 20 yaĢındaki Matías Catrileo Quezada'yı vurup öldürmüĢtür. Bu 

konuyla ilgili alt ve üst mahkemelerin vermiĢ olduğu kararlar da Mapuçe tarafını tatmin 

etmemiĢtir.
337

 Yine 12 Ağustos 2009 tarihinde San Sebastián olarak bilinen Mapuçe 

bölgesinde yaĢanan toprak anlaĢmazlığında 24 yaĢındaki Mapuçe Jaime Mendoza 

Collio, kendisinin de içinde bulunduğu grubu uzaklaĢtırmaya çalıĢan polislerden kaçtığı 

sırada Miguel Patricio Jara Muñoz isimli polis tarafından vurularak öldürülmüĢtür.
338

 

Collio, tekrar demokrasiye geçiĢ tarihinden (1990) itibaren toprakları için mücadele 

ederken polis tarafından öldürülen üçüncü Mapuçe aktivisti olmuĢtur.
339

 

 

Collio‟nun öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Mapuçe ve ġili gazeteleri, Jaime 

Mendoza Collio'nun üyesi olduğu "Requem Pillan” adındaki topluluğun birkaç üyesiyle 

birlikte atalarına ait olduklarını iddia ettikleri bu mülke silahsız olarak girdiğini 

belirtmiĢtir. Farklı siyasi eğilime sahip birçok gazete konu ile ilgili haberleri bu Ģekilde 

ele alırken, El Mercurio, Mapuçelerin konu olduğu bu tür olaylarda devlete yapılan 

eleĢtirilerin karĢısında olduğu tutumunu korumuĢtur. Ayrıca El Mercurio, Collio'nun 

ölümünden bir hafta sonra 30 Ağustos 2009 tarihinde, bir tam sayfasını ġili tarihçisi 

Sergio Villalobos ile yapılan röportaja ayırmıĢtır. “Araukania Hakkında YanlıĢlar” 

baĢlığını alan bu makalede Villalobos özetle, Mapuçeler ve ġililerin ırksal ve kültürel 

                                                
337 a.e., 2012, s. 205. 
338 

“Mapuche: Communities Remember Jaime Mendoza Collio”, Unrepresented Nations and Peoples 

Organisation, 16 Ağustos 2011, (https://unpo.org/article/13041?id=13041 EriĢim tarihi:31.01.2019) 
339 J. Pinto, Brotes de violencia en la Araucanía justicia e injusticia en el conflicto Estado-Pueblo 

Mapuche, 1:11 Espacio Regional, 2014, s. 111. 
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olarak aynı olduğunu ve Pasifikasyon sürecinin devletin otoritesini kurmasının doğal bir 

sonucu olduğunu belirtmiĢtir. Villalobos‟un bu görüĢleri, devletin geçmiĢ hataları kabul 

etmesi durumunda Mapuçelerin bu kez özerklik veya baĢka hak talepleriyle ortaya 

çıkacak olması ve bu durumun devletin ekonomik çıkarları ve otoritesini sarsabileceği 

ihtimalinden dolayı öne sürdüğü iddia edilmiĢtir.
340

 Devlet güvenlik ihtiyacına yönelik 

kendine bağlı medya aracılığıyla yapılan hukuksuzlukları görmezden gelmenin yanında 

ayrıca hala Mapuçe kimliğinin inkarı yolunu seçmektedir. Ayrıca bu dönemde yaĢanmıĢ 

bazı adli vakalardan da görüldüğü üzere devlet yine güvenlik ihtiyacına bağlı olarak 

Mapuçelerin temel hak ve hürriyetler kapsamında yapmıĢ olduğu eylemlere yetkililer i 

aracılığıyla Ģiddetli karĢılık vermiĢtir. Bunun yanında mahkemelerin vermiĢ olduğu 

kararlar Mapuçe vicdanını tatmin etmemiĢtir.  Dolayısıyla ihtiyaç temelli uyuĢmazlık 

kriz aĢamasında devam etmiĢtir. 

 

3.4. 2010 Yılı ve Sonrası  

 

2010 yılında ġili‟de, Pinochet askeri rejiminden itibaren ilk defa sağcı bir 

hükümet göreve gelmiĢtir.
341

 Michelle Bachelet ve Konsertasyon Hükümeti'ni yenerek 

göreve baĢlayan Sebastián Piñera hükümetiyle ġili, bölgesinde önde gelen neoliberal 

yönetimlerinden birine sahip olmuĢtur.
342

 Neoliberal yönetim kapsamında 1990 ve 2010 

yılları arasında göreve gelen dört Konsertasyon hükümeti de yerli ve yerel toplulukların 

itirazlarına rağmen büyük sanayi ve altyapı projelerini desteklemiĢtir. Bu çerçevede 

BaĢkan Piñera hükümeti de yerli toplulukları küreselleĢmiĢ neoliberal ekonomiye dâhil 

                                                
340 Allison Boise Ramay, a.g.e., s. 217-220. 
341 Pinochet döneminden önce, sağ kesimden gelen son sağcı baĢkan 1958 yılında Jorge Alessandri 
olmuĢtur. (Buckman, 2013; 114) 
342

 Manuel Larrabure ve Carlos Torchia, The 2011 Chilean Student Movement and the Struggle for a 

New Left, Latin American Perspectives, No. 42, 2014, s. 251. 
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etme çabalarına ve kalkınmayı ulus ötesi Ģirketlerin çıkarlarına göre belirlemeye devam 

etmiĢtir.
343

 

 

Göreve geldikten bir buçuk yıl sonra Piñera hükümeti Latin Amerika tarihinin 

ilk büyük meydan okuması ve en büyük kitle hareketlerinden biri ile karĢı karĢıya 

kalmıĢtır. Bazen, “ġili baharı” olarak da adlandırılmıĢ bu hareket kapsamında Mayıs 

2011 tarihinden itibaren öğrenciler ve iĢçiler sokaklara çıkmıĢtır.
344

 Ülke genelinde 

protestoların yoğun olduğu bu dönemde Mapuçeler de taleplerini dile getirmeye devam 

etmiĢtir. Bu kapsamda, 2011 yılı Eylül ayında Andean bölgesinde yaĢayan ve toprakları 

hidroelektrik projeleri tarafından tehdit edilen Mapuçe topluluklarından temsilciler, 

diğer aktivistlerle birlikte Valdivia‟da yürüyüĢ gerçekleĢtirmiĢ ve 169 sayılı SözleĢmeye 

saygı duyulması gerektiği talep edilmiĢtir. Bu çerçevede, çevreye büyük zararları 

olduğunu iddia ettikleri kereste Ģirketi olan CELCO‟nun (Celulosa Arauco y 

Constitución) bölgeden çıkarılması; Mapuçe örgütlerine saygı duyulması talep edilmiĢ, 

daha fazla tören alanı iĢgaline izin verilmeyeceği belirtilmiĢtir.
345

 Diğer taraftan, 2013 

yılında Piñera hükümeti, yerlilerin kendi bölgelerinde katılımını sağlamak amaçlı 

hâlihazırda var olan yerli kalkınma alanları için bölgesel yönetim programlarının 

kurulmasını önermiĢ, ancak bu konuda pek mesafe alınamamıĢtır.
346

 Genel olarak 

Mapuçelerin taleplerinde çok fazla değiĢiklik olmamakla beraber hükümetin bunları 

karĢılamaya yönelik giriĢimleri de etkisiz olmaya devam etmiĢtir. 

 

                                                
343 Diane Haughney, a.g.e., 2012, s. 202, 206. 
344 Larrabure ve Torchia, a.g.e., s. 251. 
345 Diane Haughney, a.g.e., 2012,  s. 213. 
346 Jeanne W. Simon, Claudio González-Parra, National Development and Indigenous Rights in Latin 

America: Analysis of the tensions produced with the Chilean State by the Mapuche demand for self-

determination, Review of Asian and Pacific Studies, No. 43, 2018, s. 191. 
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Bu dönem gerçekleĢtirilen bir eylem kapsamında, özel bir araziyi iĢgal 

giriĢiminde bulunan 34 Mapuçe, devlet görevlisine saldırı ve yasadıĢı iĢgal suçlamasıyla 

TMK‟ya göre yargılanmıĢtır.  Sanıklar, saldırı suçlamalarının bir tuzak olduğunu iddia 

etmiĢ, diğer yandan TMK'nın kullanımının sona ermesi ve adil yargılama için 87 günlük 

açlık grevine baĢlamıĢtır. Söz konusu grev geniĢ çapta destek toplamıĢtır. Destek 

sayesinde terörizm suçlaması geri çekilmiĢtir.
347

 TMK aygıtının kullanılmasıyla birlikte 

devam etmekte olan polis baskısı, Mapuçe toplumunun daha da kriminalleĢmesine yol 

açarak çatıĢma ortamını beslemiĢtir. Ayrıca aĢırı güç kullanımı ve Mapuçe liderlerinin 

soruĢturmalara tabi tutulması ġili‟nin 2014 yılında Ġnter-Amerikan Mahkemesi 

tarafından insan hakları ihlali yapmakla kınanmasına yol açmıĢtır.
348

 Baskı 

uygulamaları Mapuçeleri daha agresifleĢtirirken diğer yandan ülkenin uluslararası 

toplumdan aldığı tepkiyi de artırmaktadır. Piñera dönemiyle ġili Devleti‟nin güvenlik 

ihtiyaçları karĢısında Mapuçe ve özellikle gençlerin ihtiyaçları görmezden gelinmiĢtir. 

Bu durum hükümet yetkisinin, iktidarı uzun bir süre sonra ele geçirmiĢ olan sağ 

kesimden tekrar sol ve merkezde yer alan koalisyona geçmesine neden olacaktır. 

 

ġili‟de gerçekleĢmiĢ büyük öğrenci eylemleri ġili solu için çok önemli bir 

sınama olmuĢ, önceden Konsertasyon yapısında yer almaktan çekinen ġili Komünist 

Partisi (Partido Comunista de Chile-PCCh) 2011 yılındaki öğrenci hareketlenmesiyle 

birlikte yeni tip bir hükümet fikrine olumlu yaklaĢmıĢtır. Böylece 2013 yılında 

Konsertasyon‟nun yerini, içerisinde PCCh ve diğer sol siyasi parti ve bireylerin dahil 

olduğu, Nueva Mayoría (Yeni Çoğunluk) isimli yeni siyasi koalisyon almıĢtır. Bununla 

birlikte 2014 yılında ġili CumhurbaĢkanı Michelle Bachelet baĢkanlığındaki Nueva 

                                                
347 Diane Haughney, a.g.e., 2012, s. 206. 
348 Nikolas Stüdemann Henríquez, a.g.e., s. 8. 
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Mayoría, ülkenin iktidar hükümeti olmuĢtur.
349

 Göreve baĢlayan BaĢkan Bachelet, Mart 

2014 tarihinde yapmıĢ olduğu bir açıklamada Mapuçe bireylerine adaletsiz 

davranıldığını ve devletin gereksiz Ģiddet biçimlerine baĢvurduğunu itiraf etmiĢtir. 

Ancak, kendi iktidarında, toprak iadelerinin yoğunlaĢtığı 2016 - 2017 yıllarında bile 

“Mapuçe ÇatıĢması”na yönelik uygulanan Ģiddetin seviyesi yüksek olmuĢtur.
350

 

 

Mapuçelerin temel talepleri arasında yer alan toprak konusu ve iadeleriyle ilgili 

olarak CONADI çalıĢmalarına devam etmiĢtir. 1994-2015 yılları arasında CONADI, 

tartıĢmalı bölgelerdeki Mapuçe topluluklarına toplam 225,835 hektarlık bir alan 

dağıtmıĢtır. Ayrıca 2017 yılının sonuna kadar, her birine ortalama 9.6 hektar alan 

düĢmek üzere yaklaĢık 25,000 Mapuçe ailesinin CONADI programlarından yararlandığı 

tahmin edilmektedir. Bu rakamlar ıĢığında, hükümet programlarının, ġili nüfusunun 

yaklaĢık % 7.7'sini (1,329,450 kiĢi) temsil eden Mapuçe halkı üzerinde önemli bir 

etkisinin olduğu açıktır.
351

 Dolayısıyla kendilerine uygulanan Ģiddet konusunda yeterli 

ilerleme sağlayamayan Mapuçeler toprak kazanımları konusunda daha Ģanslı olmuĢtur. 

Ancak toprak temelli problemler tamamen ortadan kalkmıĢ değildir. 

 

Toprak nedenli sorunlardan bir diğeri Arauco kentinde ortaya çıkmıĢtır. 2016 

yazında Arauco‟da yer alan Ranquilco arazisinde, Mapuçe topluluklarından Chodko ile 

Arauko Ormancılık arasındaki bir anlaĢmazlık yaĢanmıĢtır. Adı geçen Ģirketin son 

zamanlarda yasadıĢı ağaç dikimi yapması ve buna bağlı su seviyesinin düĢmesine neden 

olması Ģikâyetlere neden olmuĢtur. Buna ek olarak Ģirketin ağaç kesimini artırması, 

araçlarının yollara ve çevreye zarar vermesi gibi gerekçelerle bir kadın liderin baĢkanlık 

                                                
349 Larrabure ve Torchia, a.g.e., s. 251-252. 
350 Nikolas Stüdemann Henríquez, a.g.e., s. 9, 51. 
351  a.e., s. 51. 
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ettiği Mapuçe grubu, Mapuçe topluluğun Ģirketle ile paylaĢtığı toprak yolu iĢgal ederek 

firmanın ormancılık faaliyetlerini engellemiĢtir. Daha önce 2013 ve 2015 yıllarında da 

bazı adımlar atan bu topluluk sonuç elde edemediğinden bu yolu denemiĢtir. Bunun 

üzerine devlet yetkilileri, CONADI Ģirket sorumluları ve Chodko Mapuçeleri arasında 

yapılan müzakereler sonucunda Ģirkete ait arazilerin bir kısmı kamulaĢtırılarak 

Mapuçelere iade kararı alınmıĢtır. Ancak söz konusu araziler için bir asırdan daha uzun 

bir süre önce devlet tarafından verilmesi gereken Título de Merced verilmediğinden, 

Haziran 2018 tarihinde arazi devir prosedürü halen tamamlanamayarak süreç 

donmuĢtur.
352

 Görüldüğü üzere devletin uyguladığı neoliberal politikalar sonucu ortaya 

çıkan özel sektör tarafı ile Mapuçeler arasında sıkıntılar yaĢanmaya devam etmiĢtir. 

Aslında burada temel sorun kapitalist düzen veya uygulayıcısı ile olan uyumsuzluktan 

ziyade Ģirketlerin Mapuçelerin sıkı sıkıya bağlı oldukları ve kimliklerinin bir parçası 

olan doğaya verdikleri zararlardan kaynaklanmaktadır. Nitekim bu konu ile ilgili 2017 

yılında yapılan bir araĢtırmada ekonomi alanında önde gelen Mapuçe liderleri ile 

görüĢmeler yapılmıĢtır. Söz konusu Mapuçelerin % 67'si, kapitalist değerlerin sorun 

teĢkil etmediği, asıl sorunun devletin, yerli halkların kendi bölgelerine ve doğal 

kaynaklarına olan haklarını reddetmesi ve kendi kaderlerini tayin etmesini kısıtlaması 

olduğunu belirtmiĢtir.
353

 Dolayısıyla, Mapuçeler için doğal kaynakları ve temsil 

durumları daha önemli görülmektedir. 

 

ġili Devleti ile Mapuçe toplumu arasındaki çatıĢmayı diri tutan diğer 

nedenlerden bir diğeri ülkedeki Mapuçe algısıdır. Bu açıdan Mapuçeler ile ilgili algı ve 

medyanın bakıĢ açısını göstermesi açısından bu dönemde yapılan baĢka bir araĢtırma ve 

sonuçları önem arz etmektedir. AraĢtırma kapsamında, BaĢkan Michelle Bachelet'in 

                                                
352  Nikolas Stüdemann Henríquez, a.g.e., s. 53-58. 
353 Simon ve González-Parra, a.g.e., s. 192. 
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göreve baĢladığı tarih olan 11 Mart 2014 tarihinden 11 Mart 2016 tarihine kadar olan 

sürede içerisinde, ülkenin en çok okunan ikinci gazetesi olan El Mercurio‟da Mapuçeler 

ile ilgili yayınlanmıĢ haber sayısı ve konusu ele alınmıĢtır. Elde edilen sonuca göre, 

bahse konu gazetenin Mapuçe meselesinin yer aldığı 319 adet baĢlık açtığı tespit 

edilmiĢtir. Bu baĢlıklardan 198‟i Ģiddet, suç ve terör konuları, 143‟ü ise siyasi konular 

ile bağlantılı olmuĢtur.
354

 Görüldüğü üzere Mapuçeler ile ilgili yer alan baĢlıkların çoğu 

negatif bir algıya da neden olan konulardan oluĢmuĢtur. 

 

Algı ve baskı dıĢında ülkede Mapuçelere ve diğer yerli halklara karĢı 

ayrımcılığın olduğu da iddia edilmiĢtir. Bu çerçevede, ġili Kültürlerarası ve Yerli 

AraĢtırma Merkezi‟nin (CIIR) 2017 tarihli kültürlerarası iliĢkilerin incelendiği 

araĢtırmanın ilk sonuçlarına göre, daha koyu tenli insanlar hem kiĢilerarası iliĢkilerde 

hem de kamu kurumları tarafından sağlanan bazı hizmetlerde ayrımcılığa tabi 

tutulmaktadır. Ayrıca aynı çalıĢmada hem “yerli olmayan” hem de “yerlilerin” verdiği 

cevaplar yerli halkın polis tarafından daha az saygı gördüğü fikrine katılma eğiliminde 

olmuĢtur. Diğer taraftan sonuçlara göre az olsa da halkın bir kısmı (güneydeki yerli 

olmayan halkın yaklaĢık %20‟si) baskıcı uygulamaları gerekli veya hatta doğal olarak 

görmektedir.
355

 Buna göre yerlilere karĢı ayrımcılık ve polis baskısının yanında devletin 

baskıcı güvenlik politikalarını destekleyenlerin sayısı azımsanmayacak bir seviyededir. 

 

Son yıllarda görülen kitlesel protestolardan sonra BaĢkan Bachelet, eğitim, 

sağlık ve emeklilik sistemlerinde iyileĢtirmeler gerçekleĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Ancak 

buna rağmen, çoğu insanın sosyal haklara eriĢimi tam olarak sağlanamamıĢtır. Öte 

yandan fakirlerin suça katılımları artmıĢ ve güvenlik politikaları süreklilik arz etmiĢtir. 

                                                
354 Hudson ve Dussaillant, a.g.e., s. 247-248. 
355 Nancy Postero ve diğerleri, a.g.e, s. 205-206. 



121 

 

Buna bağlı olarak özellikle Ģehirli yerli gruplar, kesiĢen yoksulluk, ayrımcılık ve polis 

gözetimi faktörlerine bağlı olarak daha savunmasız hale gelmiĢtir. Bunlarla birlikte 

Mapuçelere yönelik baskı da artmıĢtır. Eylül 2017'de ġili polisinin (Carabineros de 

Chile) istihbarat birimleriyle gerçekleĢtirdiği operasyon (Operación Huracán) 

kapsamında aralarında CAM‟ın sözcüsünün de (Héctor Llaitul) yer aldığı sekiz Mapuçe 

topluluğu üyesinin tutuklanmıĢtır. Bu olayın asıl önemli tarafı, Ocak 2018‟de basınının 

yaptığı haberde ortaya çıkmıĢtır. Zira basın, topluluk üyelerinin tutuklanmasına neden 

olan suçlamaların sanıkların cep telefonlarına sonradan yerleĢtirilmiĢ metin mesajları 

gibi manipüle edilmiĢ kanıtlara dayandığı bilgisini paylaĢmıĢtır.
356

 Dolayısıyla bir 

tarafta ülkede eĢitsizliklerin artıyor olması diğer tarafta Mapuçelerin TMK dıĢında 

ayrıca illegal yollardan baskı altına alınması tüm ġili toplumunun devletle olan güven 

iliĢkisini zedelemektedir. 

 

Diğer taraftan TMK, Uluslararası Af Örgütü'nün 2017-2018 raporlarında 

eleĢtirilmiĢ ve Ġnter-Amerikan Ġnsan Hakları Mahkemesi (IACHR) tarafından Amerikan 

Ġnsan Hakları SözleĢmesini ihlal ettiği gerekçesiyle kınanmıĢtır. Buna rağmen, siyasi 

irade mevcut durumu değiĢtirecek adımlar atmamıĢtır. Aksine yeniden seçilen 

CumhurbaĢkanı Piñera, terörle mücadele yasalarını “mükemmelleĢtirmeyi” vaat ederek 

Mapuçe toplumuna baskı yapma olasılığını açık tutmuĢtur.
357

 Bu sırada, Ekim 2018 

tarihi itibariyle ġili genelinde hapishanelerde TMK kapsamında suçlanmıĢ 20 Mapuçe 

hükümlüsü bulunmaktadır.
358

 

 

                                                
356 a.e., s. 205, 208. 
357 Gavin Fielding, a.g.e., s. 9. 
358 Siyasi Mahkumların GüncellenmiĢ Listesi, Meli Wixan Mapu, Listado Actualizado de Prisioneros 

Políticos  (http://meli.mapuches.org, EriĢim tarihi: 06.12.2018)  

http://meli.mapuches.org/
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Muhafazakâr neoliberal politikaları daha da sağlamlaĢtırmaya söz veren, Piñera, 

2018‟de baĢkanlığa tekrar seçilmiĢtir.
359

 BaĢkan Piñera ayrıca polisi baskı unsuru olarak 

kullanmaya devam edeceğinin iĢaretlerini vermiĢtir. Bu kapsamda, 28 Haziran 2018 

tarihinde, ġili polisinden (Carabineros de Chile) 80 kiĢinin katıldığı Comando Jungla 

adı altında özel bir terörle mücadele birliği kurmuĢtur. Bu birlik, Kolombiya polisinin 

özel birlikleri ve FBI tarafından bir aylık eğitim almıĢtır. Yeni teknoloji ve askeri 

araçlarla desteklenen bu birliğin amacı, ġili‟nin güneyindeki, devletin terörist olarak 

kategorize ettiği yerli Mapuçe gruplarıyla mücadele etmek ve dağıtmak olmuĢtur. 

Bununla ilgili olarak medyaya açıklama yapan Piñera, teröre karĢı yapılan mücadeleyi 

bir savaĢa benzeterek, baĢarılı olabilmek için meĢru tüm kaynakların yasaya uygun 

olarak kullanılacağını ve politika değiĢikliği yapılacağını ifade etmiĢtir. ĠĢin garip bir 

yanı olarak bu açıklamanın yapıldığı aynı gün CONADI tarafından koordine edilen bir 

toplantıda Mapuçe yetkilileri ile bir araya gelmiĢtir. Bu vesileyle bir Mapuçe töreni 

kutlanmasına katılan ġili Devlet BaĢkanı, Mapuçe dilini ve geleneklerini korumanın 

önemi hakkında konuĢmuĢ, kendi ifadesiyle fırsatlar, tarih ve anlamlarla dolu ve aynı 

zamanda, çok fakir olan Araukanía bölgesinde yeni bir aĢamaya geçmek için kararlı 

olduğunu göstermiĢtir.
360

 Bir yandan devletin güvenlik ihtiyacını temel alacak baskıcı 

politikalar uygulayan ve bu konuda açıklamalar yapan BaĢkan aynı gün Mapuçelere 

yönelik yapıcı bir konuĢma yapmıĢtır. Göreve baĢlarken neoliberal politikaları 

güçlendirme hedefi de olan BaĢkan‟ın, çatıĢma durumu kriz aĢamasında yer alan ġili 

Devleti ve Mapuçeler arasındaki iliĢkileri düzeltmesi zor gözükmektedir. Nitekim çok 

geçmeden bu tezin yazım aĢamasında, 18 Ekim 2019 tarihinde, ġili‟de sokak eylemleri 

ortaya çıkmıĢtır. 

 

                                                
359 Nancy Postero ve diğerleri, a.g.e, s. 208. 
360 Nikolas Stüdemann Henríquez, a.g.e., s. 4. 
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BaĢkent Santiago'da metroya zam yapılmasına karĢı baĢlayan protestolar, 

ülkedeki eĢitsizlikler, yüksek ücretli sağlık ve eğitim hizmetleri nedeniyle hızlı bir 

Ģekilde ülke geneline yayılmıĢtır. ġiddetin artmasıyla Santiago ve beĢ Ģehirde 

olağanüstü hal ilan eden Piñera, ülkenin “savaĢta” olduğunu belirtmiĢtir.
361

  ġiddetli 

gösterilere ve yağmalara sahne olan ġili'de, Augusto Pinochet'in 1990'da görevden 

ayrıldığı tarihten bu yana doğal afet harici ilk kez olağanüstü hal edilerek güvenlik 

orduya teslim edilmiĢtir. Bu durum gerilimi daha da artırmıĢ, ġili Devlet BaĢkanı 

Piñera, halka sükûnet çağrısı yaparak halkı birlik olmaya çağırmıĢtır. Öte yandan, 

ülkenin çeĢitli bölgelerinde Ģiddetli gösteriler ve yağmalar devam etmiĢtir. Daha sonra 

metro ücreti zammını geri çeken Piñera ayrıca bazı Ģehirlerde sokağa çıkmağı yasağını 

kaldırmıĢ ve Bakanlardan istifa isteyerek durumu kontrol altına almaya çalıĢmıĢtır. 

Olayların devam etmesiyle Devlet BaĢkanı Piñera, olağanüstü hali sonlandıran 

kararnameyi imzalamıĢtır.
362

 Piñera, ayrıca polis Ģiddetini kabul ederek bu durumu 

kınadığını açıklamıĢ ve aĢırı Ģiddet kullanan memurların ve protestocuların gerekli 

cezaları alacağını belirtmiĢtir. Bir süre sonra protestocuların temel beklentilerinden biri 

olan yeni anayasa yapılması konusunda muhalefet partileriyle görüĢmeler yapılmıĢ ve 

15.11.2019 tarihine varılan mutabakat çerçevesinde anayasa için referandum 

oylamasının Nisan 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiĢtir. Ancak tüm bu 

geliĢmelere rağmen protestolar devam etmektedir.
363

 Ayrıca, bu protestolar kapsamında 

meydanlara toplanan büyük bir kitle tarafından eĢitsizliklere karĢı ve direniĢin sembolü 

olarak Mapuçe bayrağının da kullanılması dikkat çekicidir.
364

 

 

                                                
361 https://www.bbc.com/news/world-latin-america-
50459961?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cvenzmgyg45t/chile&link_location=live-

reporting-story (EriĢim Tarihi 21.11.2019) 
362 https://www.trthaber.com/haber/dunya/silide-neler-oluyor-438012.html (EriĢim Tarihi 21.11.2019)   
363 https://www.bbc.com/news/world-latin-america-

50459961?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cvenzmgyg45t/chile&link_location=live-

reporting-story (EriĢim Tarihi 21.11.2019) 
364 https://www.aljazeera.com/news/2019/11/chile-protests-symbol-calls-attention-indigenous-

191121124934191.html (EriĢim Tarihi 29.11.2019)   

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50459961?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cvenzmgyg45t/chile&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50459961?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cvenzmgyg45t/chile&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50459961?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cvenzmgyg45t/chile&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50459961?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cvenzmgyg45t/chile&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50459961?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cvenzmgyg45t/chile&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50459961?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cvenzmgyg45t/chile&link_location=live-reporting-story
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/chile-protests-symbol-calls-attention-indigenous-191121124934191.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/chile-protests-symbol-calls-attention-indigenous-191121124934191.html
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Devam eden bu olaylar kapsamında yaklaĢık 1,000 soruĢturma açılmıĢ, yaklaĢık 

1,000 kadar soruĢturmanın daha açılacağı belirtilmiĢtir. ġili'nin Ulusal Ġnsan Hakları 

Enstitüsü'ne göre olaylarda en az 24 kiĢi ölmüĢ, 2,381 kiĢiden fazlası yaralanmıĢtır. 

Ülkedeki Ģiddet ve insan hakları ihlallerini izlemek üzere, önceki Devlet BaĢkanı ve BM 

Ġnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet bir heyet göndereceğini 

açıklamıĢtır.
365

  Mapuçeler baĢta olmak üzere toplumun her kesiminin önemli 

kazanımlar elde edebileceği yeni anayasa hazırlanmasının önünü açan çok önemli bir 

adım atılmıĢ olsa da protestoların uzun vadede ne gibi sonuçlar doğuracağı merak 

konusudur. 

 

                                                
365 https://www.bbc.com/news/world-latin-america-

50459961?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cvenzmgyg45t/chile&link_location=live-

reporting-story (EriĢim Tarihi 21.11.2019) 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50459961?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cvenzmgyg45t/chile&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50459961?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cvenzmgyg45t/chile&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50459961?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cvenzmgyg45t/chile&link_location=live-reporting-story


 

4. SONUÇ 

 

12 ġubat 1818 tarihinde ġili‟nin bağımsızlığını kalıcı olarak ilan etmesinden 

sonra ġili Devleti ile Mapuçe toplumu arasındaki iliĢkiler gergin bir Ģekilde baĢlamıĢtır. 

EtkileĢimin baĢladığı ilk dönemden itibaren Mapuçeler kendilerini tehdit altında 

hissederken ġili Devleti kendi birliğini sağlamaya çalıĢmıĢ, buna bağlı olarak taraflar 

arasında bir çatıĢma durumu ortaya çıkmıĢtır. Konusu, kapsamı ve Ģiddeti zamanla 

değiĢkenlik gösterse de ülkedeki çatıĢma durumu bugüne kadar mevcudiyetini 

korumuĢtur. Bu çalıĢma kapsamında ġili Devleti ile Mapuçe toplumu arasındaki iliĢkiler 

ve buna bağlı ortaya çıkan çatıĢma durumu, ġili‟nin bağımsızlık öncesi tarihinden 

itibaren ele alınarak John Burton‟un Temel Ġnsan Ġhtiyaçları Teorisi‟ne (TĠĠT) göre 

incelenmiĢtir. Bu çerçevede, çatıĢmaya neden olan iki tarafa ait ihtiyaçlar tespit 

edilmiĢtir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi neticesinde ġili Devleti‟nin temel 

ihtiyacı güvenlik olurken Mapuçe toplumunun kimlik ve adalet ihtiyacı olduğu 

anlaĢılmıĢtır. Mapuçelerin söz konusu temel ihtiyaçları; toprak, tanınma, katılım, adil 

yargılanma, sosyal ve kültürel kimlik ile eĢitlik ihtiyacı baĢlıkları altında sıralanabilir.  

 

Ġhtiyaç baĢlıkları kapsamında ilk olarak diğer ihtiyaç konularıyla da iliĢkili olan 

Mapuçelerin toprak talepleri gelmektedir. Toprak probleminin kökeni 1833 Anayasası 

ile Mapuçe topraklarının da içinde bulunduğu ülke sınırlarının belirlemesine kadar 

gitmektedir. Bu dönemde Mapuçeler ülkenin güneyinde yaklaĢık 5,000,000 hektarlık 

araziden oluĢan bölgede özerk bir statüde yaĢamaktadır. Ancak, Araukania topraklarına 

yönelik 1883 yılında sonlanan askeri hareket neticesinde 1929 yılına kadar sürecek 

yeniden yerleĢtirme süreciyle Mapuçeler yaklaĢık 500,000 hektarlık bir alandan oluĢan 

yaklaĢık 3,000 adet redüksiyona yerleĢtirilmiĢtir. Ardından, 1962 – 1973 yılları arasında 
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gerçekleĢen tarım reformları kapsamında yaklaĢık 150,000 hektarlık bir arazi 

Mapuçelere iade edilse de Pinochet döneminde bu arazilerin büyük bir kısmı (yaklaĢık 

% 90) geri alınmıĢtır. Demokrasiye geçiĢ döneminden sonra, 1994 yılından itibaren, 

2016 yılına kadar yaklaĢık 210,000 hektarlık arazi daha Mapuçelere transfer 

edilmiĢtir.
366

 Ancak toprak alanında yaĢanan nispi iyileĢmenin karĢısında bölgenin yeni 

yerleĢimcilere açılması, arazilerin ufak parsellere bölünmesi, bireyselleĢtirilmesi ve özel 

Ģirketlere açılması gibi etkenlerle toprak kayıpları devam etmiĢtir. Bununla birlikte, 

mevcut Mapuçe topluluk arazilerinin etrafında gerçekleĢen sanayi faaliyetleri ekolojik 

bozulmaya ve yüzlerce ailenin zorla yer değiĢtirmesine de neden olmuĢtur. Tüm bu 

etkenler Mapuçelerin doğayla özdeĢleĢmiĢ kimlikleri baĢta olmak üzere ekonomik, 

sosyal ve kültürel yaĢamlarını tehdit altına almıĢtır. Dolayısıyla Mapuçeler kimliklerinin 

doğal bir parçası olarak gördükleri arazilere ve doğal yaĢam alanlarının muhafaza 

edilmesine ihtiyaç duymaktadır.  

 

Tanınma ve katılım ihtiyacıyla ilgili olarak, ġili‟deki yerli halklar halen ġili 

anayasasında tanınmamakta ve kendilerini hükümet seviyesinde temsil edecek bir 

kuruluĢa sahip değildir. Anayasal tanınmanın sağlanması esasen temsil edilme, sosyal 

ve kültürel kimlik ile eĢitlik ihtiyacı baĢlıkları altında belirtilen ihtiyaçların 

karĢılanabilmesi açısından da önem arz etmektedir. Bunun dıĢında ülkede yerlilerin 

temsil edildiği Hükümete bağlı tek organ olarak 19,253 nolu Kanunla teĢkil edilmiĢ, 

ülkemizdeki kalkınma ajanslarına benzer faaliyet gösteren, CONADI isimli kuruluĢ 

bulunmaktadır. CONADI toprak kazanımları konusunda önemli mesafeler almasına 

rağmen yerlilerin haklarını korumakta tatmin edici bir seviyeye ulaĢmamıĢtır. Öte 

yandan yerlilerin haklarını ele alan ve yerlilere yasal tanınma sağlayan 19,253 nolu 

Yerli Halk Yasası yürürlüğe girdiği 1993 yılından itibaren etkisiz bir belge haline 

                                                
366 Dany Jaimovich, a.g.e., s. 2.  
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gelmiĢ durumdadır. Dolayısıyla Mapuçelerin anayasal tanınma ve devlet kurumlarında 

yeterli Ģekilde temsil edilebilme ihtiyaçları bulunmaktadır. 

 

Mapuçelerin temel ihtiyaçlarından bir diğeri adil yargılanma ihtiyacıdır. ġili‟de 

rejime ve reforma muhalefet edenler baskılara uğramakta, bu kapsamda devletin elinde 

bulunan en güçlü araçların baĢında 1984 yılında oluĢturulan TMK gelmektedir. Bu yasa 

standart ceza yasalarından daha ağır yaptırımlar içermekte ve Mapuçe meselesinin 

uluslararası arenaya taĢınmasına da neden olmaktadır. Çok sayıda uluslararası örgüt 

Mapuçelere karĢı TMK kullanımı eleĢtirmiĢtir. Ġnsan Hakları Ġzleme Örgütü, “Şili‟nin 

Mapuçeler tarafından arazi çatışmaları bağlamında işlenen suçlara yönelik terörle 

mücadele yasasını kullanması, […], uygun olmamakla birlikte Mapuçe halkına karşı 

olan mevcut önyargıları güçlendirdiğini” belirtmiĢtir.
367

 TMK‟ya yönelik eleĢtiriler 

halen devam etmekte olup TMK Mapuçelerin adil yargılanma ihtiyacı karĢısında en 

önemli engel olarak durmaktadır. 

 

Mapuçe toplumu ile kuruluĢundan itibaren ġili Devleti arasındaki iliĢki genel 

olarak Mapuçelerin ġili Devleti‟ne sürekli olarak asimile edilmesi giriĢimlerinden 

oluĢmuĢtur.
368

 Bu kapsamda arazilerini kaybeden Mapuçe toplumunun bir diğer 

endiĢesi kendi öz ve kadim kimliklerinin “ġilileĢtirilme” süreci içerisinde erimesine yol 

açan ġili toplumuna entegrasyon süreci olmuĢtur. Entegrasyon süreci Mapuçe toplumu 

içindeki bağlılığın azalmasına, kültürel ve sosyal hayatlarının bozulmasına neden 

olmuĢtur. Bu çerçevede Mapuçelerin kültürel ve sosyal kimliklerini muhafaza etmeye 

dönük ihtiyaçları mevcuttur. 

                                                
367 Human Rights Watch, 2004, s. 4. 
368 Jorge Contesse, a.g.e., s. 139. 
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Özellikle El Mercurio‟nun bazı yayınları baĢta olmak üzere ġili Üniversitesi ve 

hükümet tarafından ortaya konulan tarihsel ve edebi metinler aracılığıyla uzun bir süre 

yapılan propagandaların etkisiyle ġili‟de Mapuçelere karĢı ön yargılar oluĢmuĢtur. 

Nitekim son dönemde yapılan bazı araĢtırmalar, Mapuçelere yönelik negatif algıya 

sebep olan haberlerin ve yerlilere yönelik ayrımcılık algısının devam ettiğini ortaya 

koymuĢtur. Bu bağlamda, ġili toplumuna entegre olmaya çalıĢırken etnik yapılarından 

dolayı dıĢlanan Mapuçelerin devletin eĢit ve değerli bireyleri olarak görülmeye ihtiyacı 

bulunmaktadır.  

 

Mapuçelerin tüm bu ihtiyaçlarının karĢısında ġili Devleti güvenlik ihtiyacına 

göre hareket etmiĢtir. Bağımsızlık sonrası yeni devlettin güvenliğini ve buna bağlı 

olarak ülke içerisindeki birliğini tesis etme ihtiyacı ġili Devleti‟nin ana gündeminden 

biri olmuĢtur. Bu ihtiyacı gidermek isteyen yeni devlet, bağımsızlık beyanında Mapuçe 

toplumu dâhil hiçbir yerli topluma yer vermemiĢtir. 1833 Anayasası ile bu konudaki 

hedefini hayata geçiren ġili Devleti, 1868 yılına gelindiğinde ise ulusal birliğe yönelik 

ihtiyacını karĢılamak adına askeri kuvvetlerini sahaya indirmiĢ, 1 Ocak 1883 tarihinde 

Araukania‟nın iĢgali ile ülkede birliğin sağlanması adına önemli adımı atmıĢtır. Esasen 

bu tarih itibariyle ülke içinde özerk bir Ģekilde yaĢayan ve güvenlik tehdidi olarak 

görülen bir toplumun kontrol altına alınmasıyla güvenlik ihtiyacı tamamen karĢılanmıĢ 

durumdadır. Nitekim 1883 yılından beri redüksiyonlarda yaĢayan Mapuçelerden ulusal 

güvenliği tehdit eden bir tepki gelmemiĢtir. Mapuçeler yalnızca, ya toprak reformlarının 

etkisiyle ya da hayatlarını olumsuz etkileyen bölgede yürütülen ekonomik faaliyetlere 

tepki olarak, bazı arazi iĢgalleri gerçekleĢtirmiĢtir. Temel ihtiyaçları tehdit altında olan 

ve bu nedenle bazı adli olaylara karıĢan Mapuçelere karĢı ġili Devleti‟nin tepkisi genel 
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olarak sert olmuĢtur. Güvenlik ihtiyacı karĢılanmıĢ olan ġili Devleti güvenlik tehdidi 

olarak görmeye devam ettiği Mapuçelere yönelik polis kontrolü ve baskıya dayalı 

stratejiler geliĢtirmeye devam etmiĢtir. 

 

Sonuç olarak, çalıĢma kapsamında elde edilen veriler ıĢığında ġili‟deki Mapuçe 

çatıĢmasının yeterince karĢılanmayan temel ihtiyaçlar kaynaklı olduğu tespit edilmiĢtir. 

TĠĠT göre ihtiyaç temelli çatıĢmalar ancak asıl nedenler ortadan kaldırıldığında yani söz 

konusu ihtiyaçların tatmin edilmesi durumunda çözülebilmektedir. Bu temel ihtiyaçlar, 

uyuĢmayan hedefler olmadıkları aksine fazla miktarda bulunan çoğunlukla maddi 

olmayan değerler oldukları için gerçekleĢtirilecek yapısal reformlarla kolaylıkla 

karĢılanabilecek durumdadır.  Bu nedenle yukarıda anlatılan ihtiyaçlara bağlı olarak 

ġili‟de Mapuçe çatıĢmasının sona ermesi için; 1- Mapuçelere, üzerinde sosyal ve 

kültürel hayatlarını sürdürebilecekleri yeterli arazinin sağlanması ve arazilerinin 

çevresel etkilerden muhafaza edilmesi, 2- Mapuçelere ülkedeki diğer yerli halklarla 

birlikte Anayasal tanınmanın sağlanması ve bununla birlikte kendilerine devlet 

kurumlarında yeterli temsil imkanı sağlayacak yeni bir yerli yasası oluĢturulması veya 

mevcut yasanın etkinleĢtirilmesi, 3-  TMK‟nın iptal edilmesi ve uluslararası hukuk ve 

demokratik ilkelere uygun ceza yargılanmaların sağlanması, 4- Mapuçelerin sahip 

olduğu kültürel ve sosyal yaĢamları ġili‟nin kültürel zenginliği kabul edilerek, yerlilerin 

topluma entegrasyon konusunda zorlanmaması, 5- Medya ve devlet kurumlarınca 

ayrımcılığa neden olan yayınların engellenmesi, Mapuçelere yönelik oluĢturulan negatif 

algının düzelmesi adına Mapuçelerle ilgili gerçeklerin paylaĢıldığı yayınların teĢvik 

edilmesi, önem arz etmektedir. KarĢılıklı temel ihtiyaçların tatmin edilmesiyle taraflar 

arası iliĢki, bir tarafın kazancı diğerinin kaybına neden olacak sıfır toplamlı olmanın 

aksine tüm tarafların kazanç sağlayacağı bir duruma sokulmuĢ olacaktır. Burada 

sorumluluğun büyük kısmı hali hazırda ihtiyacı karĢılanmıĢ gözüken ġili Devleti‟nde 



130 

 

bulunmaktadır. Bu nedenle hükümet, mevcut ve gelecekte Ģiddetlenme ihtimali yüksek 

olan güncel çatıĢmaları bertaraf etmek için sadece Mapuçelerin değil tüm toplumun 

temel ihtiyaçlarını dikkate almalı ve bu alanlarda gerekli yapısal reformları hayata 

geçirmelidir. 
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ÖZET 

 

Tarihleri M.Ö.‟ye dayanan yerli bir topluluk olan ve Ġnka Ġmparatorluğu ve 

Ġspanyollara karĢı iĢgale uğramadan direnmiĢ Mapuçeler ile nihai bağımsızlığını 12 

ġubat 1818 tarihinde elde ederek bu tarihten itibaren ulusal birliğini sağlamaya çalıĢan 

ġili Devleti arasındaki iliĢkiler bazen Ģiddete varan iniĢ ve çıkıĢlara sahne olmuĢtur. 

Bağımsızlık sonrası baĢlayan ve günümüze kadar uzanan bu iliĢki ve buna bağlı ortaya 

çıkan çatıĢma durumu, John Burton‟un, temel insan ihtiyaçlarının karĢılanmamasının 

veya engellenmesinin çatıĢmalara neden olduğunu savunan Temel Ġnsan Ġhtiyaçları 

Teorisi çerçevesinde kronolojik bir düzen içerisinde ele alınmıĢtır. Bu bağlamda, bu tez 

ile uluslararası literatürde önemli bir yere sahip Latin Amerika yerli halk hareketleri ve 

çatıĢma çözümü alanında bir çalıĢma yapılmıĢ ve Latin Amerika‟ya yönelik benzer 

çalıĢmaların yetersiz olduğu Türkiye‟deki akademik çalıĢmalara bir katkıda 

bulunulmuĢtur. Ayrıca nitel araĢtırma yöntemine baĢvurulan bu çalıĢma kapsamında 

literatür taraması sonucu elde edilen tarihi veriler analiz edilmiĢtir. ġili Devleti ile 

Mapuçe toplumu arasındaki iliĢkilerin politik, ekonomik ve sosyolojik açıdan 

incelenmesi ve Temel Ġnsan Ġhtiyaçları Teorisi çerçevesinde değerlendirilmesi suretiyle 

elde edilen bulgular ıĢığında Mapuçe toplumu ile ġili Devleti‟nin temel ihtiyaçları 

belirlenmiĢtir. Sonuç olarak, bu araĢtırmayla yeterince karĢılanmayan temel ihtiyaçların 

çatıĢmalara neden olduğu görülmüĢ ve buna bağlı olarak ġili‟de Ģiddetli çatıĢma 

potansiyeli olan bir konuda çatıĢmaların çıkmadan önlenebilmesine olanak 

sağlayabilecek öneriler sunulmuĢtur.  

Anahtar Sözcükler: ġili, Mapuçe, ÇatıĢma Analizi, ÇatıĢma Çözümü, Temel Ġnsan 

Ġhtiyaçları Teorisi 
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ABSTRACT 

 

The relations between Mapuches, an indigenous community whose history dates 

back to BC and which was able to resist against the Inca Empire and the Spaniards 

invasion, and on the other side the Chilean State, which had achieved its independence 

on 12 February 1818 and had sought to achieve its national unity from that date 

onwards, have experienced the ups and downs that sometimes lead to violence. This 

relationship which began after independence of Chile and has survived to the present 

day and which has given birth to a conflict situation was addressed in a chronological 

order within the framework of John Burton's Basic Human Needs Theory which argues 

that the failure to meet or prevent basic human needs leads to conflicts. In this context, 

this thesis is not only a study has been conducted in the field of Latin American 

indigenous movements and conflict resolution which take an important place in 

international literature but also a contribution to academic studies in Turkey in which 

similar studies are inadequate. In addition, within the scope of this study where 

qualitative research method was applied, historical data obtained as a result of literature 

review were analyzed. The basic needs of the Mapuche community and the Chilean 

State were determined within the framework of the findings obtained by examining the 

relations between Chilean State and Mapuche community in terms of political, 

economic and sociological aspects and evaluating them within the context of Basic 

Human Needs Theory. As a result, by this research it was found that the basic needs that 

were not sufficiently met could cause conflicts, and accordingly, recommendations to 

prevent further conflicts before they emerge were made on a subject which bears a 

potential for violent conflicts in Chile. 

Keywords: Chile, Mapuche, Conflict Analysis, Conflict Resolution, Basic Human 

Needs Theory 
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