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Düşman,  
   hikâyesini 
duymadığımız   
    kişidir 
  —Gene Knudsen Hoffman, 

Amerikalı barış aktivisti ve yazar 
(1919-2010) 
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  Bir şeyi   
 istediğiniz kadar 
ince dilimleyin   
    daima iki  
  tarafı olacaktır  

giris

 —Baruch Spinoza, 
Hollandalı filozof (1632-1677) 

,
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Çatışma:

Nasıl ele alındığına 

bağlı olarak 

şiddetle ya da 

barışçıl çözümle 

sonuçlanabilen 

yoğun anlaşmazlık.  

Eğer etrafında olup biten hiçbir şeyle bir sorunu olmayan –dün-
yadaki– tek kişi değilsen daha önce bir anlaşmazlık yaşamış olma 
ihtimalin son derece yüksek. Belki kardeşinle televizyonda ne sey-
redeceğiniz konusunda kavga ettin. Belki de matematik dersinde 
bir çocuk sınavda senden kopya çekmek istedi de sen istemedin. 

İnsanların her konuda anlaşmaları imkânsız olduğundan bir araya 
getirildikleri her yerde –okulda, işte, evde, büyük şehirlerde, küçük 
kasabalarda ve ülkelerde– çatışmalar doğal olarak baş gösterir, çün-
kü hayatın bir parçasıdır. 

                  

Peki, sen bu hafta hiçbir çatışmada taraf oldun mu? 
Hayır demeden önce bir düşün.

Çevrendekilerin söylediği her şeyi kabul ettin mi?
İnsanların senden istediği her şeyi yaptın mı sence?

?ÇATIŞMA
Nedir
Savaşlar, protestolar, açmazlar, grevler. 

Bunları sürekli duyuyorsun. Savaşlar ile 
protestoların görünüşte pek ortak noktası 
yoktur, değil mi? 
Savaşta silahlar ve bombalar vardır, protestoda ise pankartlar ve 
insan zincirleri. Ama bunlar aslında bir anlaşmazlığı ele almanın 
sadece iki yoludur. Biri şiddete başvurur, öteki başvurmaz (ya da 
genelde başvurmaz). Her ikisi de iki grup insan arasındaki bir 
anlaşmazlık olarak başlar. 

,

HER İKİSİ DE ÇATIŞMADIR. 
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Çatışmayı aslında hiç kimse sevmez ama anlaşmazlıkların her 
zaman illaki şiddet içermesi ya da sevimsiz olması gerekmez. 
Değişimleri gerçekleştirmek için bir şans olabilirler – tabii eğer 
çatışmanın tarafları, dinlemeye ve meseleleri çözümlemeye is-
tekliyse. Bir çatışmanın çözümlenme ya da karara bağlanma biçi-
mi, tarafların onu nasıl ele aldıklarına bağlıdır. Bazen çatışmalar 
büyük kavgalar patlak vermeden önce konuşarak çözülür bazen 
de kavgayla. Bu durum sokaktaki insanlar arasında görülen ça-
tışmalar için geçerlidir. Öte yandan dünya sahnesinde yer alan 
ülkeler arasındaki çatışmalar için de geçerlidir. Bu çatışmalara 
küresel çatışmalar diyebiliriz. 

Küresel çatışmalardan bahsederken dünyanın ilgisini çeken 
büyük anlaşmazlıklardan bahsediyoruz demektir. Bunlar bir ülke 
sınırları içinde ya da ülkeler arasında patlak verebilir. Binlerce 
hatta milyonlarca kişiyi içerebilir. Ayrıca, küresel çatışmalar ko-
layca şiddetli bir hal alabilir. Bazen topyekûn savaşa dönüşür. 
Bunları anlamak günlük hayatta karşımıza çıkan çatışmaları 
anlamaktan çok daha ustalık ister – hatta çözümlemek de öyle. 

Peki, küresel çatışmaları ve nasıl çözümlendiklerini anlama-
ya nereden başlayabiliriz? Onları temel parçalarına ayırarak. 
Bu parçaların neler olduğunu ve birbirleriyle ilişkilerini karşı 
sayfada görebilirsin. 

ÇATIŞMA    
  Tanış

Topyekûn savaştan ticari tartışmalara 
varıncaya dek, dünyadaki çatışmaların çoğu 
emsalsiz olsa da aslında aynı parçalardan oluşur. 

Küresel çatışma: 
Ülkeler ya da ülkeler 
içindeki topluluklar 
arasında yaşanan, 
dünyanın ilgisini 
çeken ve bazen 
de müdahalesini 
gerektiren genelde 
şiddet içeren 
anlaşmazlıklardır. 

  Küresel  

, ile
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İki taraf var:  
A tarafı ve B tarafı.

Çatışmanın bir 
kaynağı var. 
İki tarafın anlaşamadığı 
nokta işte budur. 

Çatışmayı etkileyen 
ilişkiler konusu 
var. 

Davranışları 
dostça mı?

Davranışları 
düşmanca mı? 

ya da ikisinin 
arasında bir 
yerde mi?

A 

tarafı 
B

tarafı 

KAYNAK

Anlaşmazlıklarını 
nasıl ele aldıkları 
konusu var. 

İki tarafın da genelde 
müttefikleri vardır – kararlarını 

destekleyen ve çatışmayı 
kazandıklarını görmek isteyen 

dost devletler. 

Konuşarak çözme 
ya da dışardan yardım 

isteme seçenekleri 
var mı?  

Yoksa bu 
anlaşmazlığı 

savaşla çözmeye 
hazırlar mı?

Herhangi bir çatışmayı anlamak istiyorsan, kaynaktan başla-
malısın – yani ülkelerin ya da grupların çatışma nedeninden. Çatışmanın 
kökeni budur ve bunu belirlemek her zaman kolay değildir. Genelde çatış-
manın kaynağı pek senin düşündüğün şey değildir ve birden fazla kaynak da 
olabilir. 

Ama dünyada –farklı meseleler üstüne, farklı ülkeler arasında ve farklı 
insan topluluklarının dahil olduğu– birçok çatışma olsa da, kökenine inildi-
ğinde, genelde hepsinin başlama nedenleri aynıdır.  




