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Özet
Güney Afrika’nın modern tarihine yönelik gerçekleştirilecek
herhangi bir çalışmanın mutlaka apartheid kavramına yer vermesi
gerekmektedir. Bir başka deyişle Güney Afrika’ya ve modern
dünyaya yönelik dönem çalışmalarının apartheid anlamını ve
sistemini göz önüne alarak başlaması beklenmektedir. Öte yandan,
apartheid kavramı farklı politika ve uygulamaları nitelendirmek için
de kullanıldığı dikkat çekmektedir. Özellikle siyasal, toplumsal ve
özellikle ırk ve renk ayrımcılığı politikalarının apartheid kavramı
ile açıklandığı akademik çalışmalar da yer almaktadır. Nitekim
literatürde “apartheid” teriminin kullanımı ve anlamına yönelik
yapılan çalışmalarda apartheid kavramın ırkçılık, ayrımcılık, renk
ayrımcılığı gibi anlamlarda kullanıldığı görülmektedir. Afrikaans
bir terim olan apartheid kavramı esasında 1948-1994 yılları arasında
Güney Afirka’daki beyazların kurmuş olduğu Ulusal Parti hükümeti
tarafından yürütülen politika için kullanılan “ayrı kalkınma potitikası”
ile Türkçeye çevrilen “ayrımcılık” anlamına kullanılmıştır. Bu çalışmada
apartheid kavramının anlamı ve kullanımı geniş bir şekilde irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Apartheid, Güney Afrika, Ayrımcılık,
Af r i kaa n s, Sömürgec i l i k
T H E A PA RT H E I D R EGI M E I N SOU T H A F R IC A : A
CONC E P T UA L A N D T H EOR E T IC A L A NA LYSI S
Abstract
Any study to be carried out on the modern history of South Africa
must necessarily include the concept of apartheid. In other words, it is
expected that the modern period studies of South Africa and the world
should start by considering the meaning and system of apartheid. On the
other hand, it is noteworthy that the concept of apartheid is also used
to describe different policies and practices. Particularly, there are also
academic studies in which political, social, racial and color discrimination
policies are explained with the concept of apartheid. As a matter of fact,
in the studies on the use and meaning of the term “apartheid” in the
literature, it is seen that the concept of apartheid is used in meanings such
as racism, discrimination, color discrimination. The concept of apartheid,
which is an Afrikaans term, was originally used to mean “separate
development policy”, which was used for the policy carried out by the
National Party government established by the whites in South Africa
between 1948-1994 and is translated as “discrimination” into Turkish. In
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this study, the meaning and usage of the concept of apartheid has been
studied extensively.
Keywords: Apartheid, South Africa, Discrimination, Afrikaans,
Colon ialism
نظام الفصل العنرصي يف جنوب إفريقيا :تحليل مفاهيمي ونظري
امللخص

		

يجــب أن تتضمــن أي دراســة يتــم إج راؤهــا حــول التاريــخ الحديــث لجنــوب إفريقيــا بالــرورة مفهــوم الفصــل
العنــري .مبعنــى آخــر  ،مــن املتوقــع أن تبــدأ دراســات الفــرة الحديثــة يف جنــوب إفريقيــا والعــامل مــن خــال
النظــر يف معنــى ونظــام الفصــل العنــري .مــن ناحيــة أخــرى  ،مــن الجديــر بالذكــر أن مفهــوم الفصــل العنــري
يســتخدم أيضً ــا لوصــف السياســات واملامرســات املختلفــة .عــى وجــه الخصــوص  ،هنــاك أيضً ــا دراســات أكادمييــة
يتــم فيهــا رشح سياســات التمييــز الســيايس واالجتامعــي والعرقــي واللــون مبفهــوم الفصــل العنــري .يف واقــع
األمــر  ،يف الدراســات حــول اســتخدام ومعنــى مصطلــح “الفصــل العنــري” يف األدبيــات  ،يُ ــرى أن مفهــوم الفصــل
العنــري يســتخدم يف معــاين مثــل العنرصيــة والتمييــز والتمييــز اللــوين .تــم اســتخدام مفهــوم الفصــل العنــري
 ،وهــو مصطلــح أفريــكاين  ،يف األصــل ليعنــي “سياســة التنميــة املنفصلــة”  ،والتــي تــم اســتخدامها للسياســة
التــي نفذتهــا حكومــة الحــزب الوطنــي التــي أنشــأها البيــض يف جنــوب إفريقيــا بــن  1948-1994وترجمــت إىل
“.متييــز” يف الرتكيــة .يف هــذه الدراســة  ،متــت دراســة معنــى واســتخدام مفهــوم الفصــل العنــري عــى نطــاق واســع
الكلامت الدالة
الفصل العنرصي  ،جنوب أفريقيا  ،التمييز  ،األفريكانية  ،االستعامر
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Giriş
Güney Afrika apartheid’in ne anlama geldiği ve nasıl bir
uygulama alanı olduğu sömürgecilik dönemi öncesi ve sonrası
incelenmeden anlaşılması zordur. Birçok uzmanın ifade ettiği gibi
apartheid rejimi coğrafyanın meydana getirdiği gelişmeler neticesinde
ulusal ve uluslararası sistemin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Günümüz Güney Afrika tarihi, yüzyıllar boyunca sayısız Afrika, Avrupa
ve Asya halkı tarafından bölgenin yerleşimine kadar uzanmaktadır. Bu
bölge kıtadaki en büyük ve en karmaşık olarak düzenlenmiş Afrika
krallıklarının bir tarafındaydı. Aynı zamanda Sahraaltı Afrika’daki
en eski sürekli Avrupa yerleşim bölgesiydi. Köleler, Afrika kıtasının
geri kalanının aksine Güney Afrika’ya ithal edildi. On dokuzuncu
yüzyılda Güney Afrika, elmasların keşfedilmesi ve dünyanın en
büyük altın birikimi dolayısıyla kıtadaki en zengin bölge hâline geldi.
Çeşitlilik, uzun ömür, güç ve servet faktörlerinin bu birleşimi, 1948’de
apartheid’in girişine yol açacak olaylara yönelik çerçeveyi yarattı. Bu
çalışmada apartheid kavramının anlamı ve nasıl uygulandığı üzerinde
durulacaktır.
Apartheid Kavramının Kökeni
Apartheid kavramı bir dönem Güney Afrika’daki yönetim
tarafından olarak uygulanan devlet politikasını nitelendirmek için
kullanılmaktadır. Siyasi yazıları ile dikkat çeken gazeteci Louis Louw
apartheid kelimesinin ilk olarak 26 Mart 1943’te Afrikaans gazetesi
De Burger’da yayınlanan bir makalede kullanıldığını belirtmektedir.
Apartheid kelimesi daha sonra 9 Eylül 1943 tarihli bir başka editöryel
yazıda kullanıldı. Louw’a göre siyasal olarak da kavram Güney Afrika
parlamentosunda 25 Ocak 1944 tarihli Ulusal Parti lideri Daniel F.
Malan tarafından yapılan bir konuşmada kullanıldı. Malan kavramı
beyaz ırk ve Hristiyan medeniyetinin güvenliğini sağlamak amacıyla
bir vesayet rejimi olarak kullanmıştı. Malan’a göre apartheid kavramı
Güney Afrika’da yaşayan beyaz ırk ve Hristiyan azınlıkların haklarını
korunmasına yönelik siyasal ve idari politikaların uygulanması
anlamına gelmekteydi (Brookes, 1968: 1).
Kavramın kökenleri konusunda Dan O’Meara, Ulusal Parti’nin
yalnızca 1943’te bu terimi kullanmaya başladığını kabul etse de daha
önceki yıllarda da kelimenin kullanıma geldiğini ifade etmektedir.
Nitekim 1935’te Afrikaner tarihçisi Peet van Biljon kavramı eski
sömürgecilikten kalma ayrımcılık uygulamalarını değiştirmek ve
yerine beyaz ırkın üstünlüğünü korumaya dönük yeni düzenlemelere
atfen kullanmıştı (O’meara, 1996: 64). Biljon’un düşüncesi, terimin
yeni dönemde edineceği yeni anlamla örtüşürken 1930’larda Güney
Afrika’da doğrudan ırk ve renk ayrımcılığı düşüncesi çok az bir karşılık
bulmaktaydı.
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Bazıları kelimenin kökenini daha eski tarihlere kadar
götürmektedir. Hermann Giliomee, “modern” anlamında kullanılan
“apartheid” teriminin ilk yazılı kaydının 1929 yılına dayandığını
belirtmesine karşın daha önceki dönemlerde Kilise tarafından da
kullanıldığını ileri süren çalışmalar da bulunmaktadır (Giliomee, 2003:
454). Jan Prens Christoffel du Plessis’in Hollanda’da Reform Kilisesi’nin
verdiği ve Du Plessis’in kilisenin misyonerlik çalışmalarını destekleyen
“apartheid ruhu”nu ifade ettiği bir konferansa atıfta bulunmaktadır.
Du Plessis, misyonerlik çalışmasıyla ilgili olarak “apartheid ruhu”ndan
bahsettiği zaman beyaz ırkın kurtarıcı özelliğine vurgu yapmaktaydı.
Ancak Du Plessis’in sözleri, dönemin misyonerlik ve kamu politikasına
aykırı olarak görülmektedir. Giliomee, apartheid hakkında düşüncenin
Afrikaans kiliselerinde beyaz ırkın üstünlüğü söylemine dayanarak
geliştiğini belirtmektedir. Giliomee, apartheid söylemini katı ırkçılığa
dayandırmak yerine beyazların üstünlüğünü yüceltmiş ve doğal bir
olgu olarak açıklama yoluna gitmiştir. Farklılıkları içinde barındıran
Afrika kültürüne de vurgu yapmaktadır. Nitekim Güney Afrika’nın
kültürel bakış açısında beyazlar ile siyahiler ve etnik gruplar arasında
farklılıklar olduğu toplumsal bir kabul görmekteydi. Ancak Giliomee’nin,
söz konusu farklılığı üstünlük ve doğal üstünlük yaklaşımı ile ortaya
koyması Afrika’daki farklılıklara saygı ve farklılıkları kabul görme
anlayışından ayrışmaktaydı. Bu nedenle Giliomee’ye göre “Kilise liderleri,
her biri kendi misyonuna sahip, ütopik olarak ayrı halkların vizyonuyla
büyülenecek ve eşitsizliği haklı çıkarmaya devam ederek, politikacıların
önünü açacaklardı.” (Giliomee, 2003: 463). Giliomee’nin argümanının bir
diğer önemli çıkarımı ise apartheid (ayrımcılık) ile ayrışma arasında bir
süreklilik olduğudur.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldığı üzere apartheid
kavramının ortaya çıkışı ve kullanımı ağırlıklı olarak ayrımcılık
politikalarına atfen olmaktadır. Ancak Güney Afrika’daki bir dönem
devletin resmi uygulamalarının tanımlamak için kavramının kullanıldığı
dikkate alındığı, dönemin Güney Afrikalı yöneticileri tarafından
apartheid uygulamalarının olumsuz değil aksine olumlu bir politika
olarak nitelendirildiği dikkat çekmektedir.  
Apartheid Kavramının Literatürde Kullanımı
“Apartheid” terimi, ayrımcılık yaklaşımı ile özdeşleşmesine karşın
yazarlar tarafından farklı ayrımcı uygulama ve politikaları tanımlamak
için de kullanıla gelmiştir. Bunları ekonomik ayrımcılık, cinsiyet ayrımı,
renk ayrımı gibi söylem ve uygulamalarda görmekteyiz. Teorisyen
Vandana Shiva’nın, Pekin’de 1995 yılında düzenlenen Üçüncü Dünya
Ağı Konferansı oturumunda sunduğu çalışmanın başlığı “Toplumsal
Cinsiyet Adaleti ve Küresel Apartheid” adını taşıyordu (Shiva, 2010).
Çalışmada kadın erkek eşitsizliği ve ayrımcılığına vurgu yapılmasına
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karşın ayrımcılık apartheid kavramı ile açıklanmaktaydı. Kavram, Güney
Afrika bağlamı dışında “apartheid” kelimesinin kullanımına dair bir
örnek olan cinsiyetçi apartheid olarak öne çıkmıştı. Daha yaygın olarak
günümüzde ise apartheid kavramı bazı yazarlarca Afganistan, Hindistan,
İran, İsrail, Suudi Arabistan ve ABD de dâhil olmak üzere birçok ülkede
sosyal uygulamalara uygulanan bir terim olan “cinsiyet ayrımcılığını”
belirtmektedir. Aynı şekilde feminist yazarlar da beyaz üstünlüğünden
daha az güçlü olmayan ataerkillik eleştirisini bu kavramla açıklamayoluna
gitmektedir (Guelke, 2005:16).
Öte yandan 21. yy.da “apartheid” teriminin en tartışmalı kullanımı
ise İsrail’in Filistinlilere dair politikalarına yönelik olmuştur. İsrailliler ile
Filistinliler arasındaki çatışmaları ifade eden başlıklar altında “apartheid”
kelimesinin birçok akademik çalışmada kullanıldığı dikkat çekmektedir.
Bu konuda verilebilecek örneklerden ikisi Marwan Bishara’nın Filistin/
İsrail: Barış mı, Apartheid mı? (Palestine/Israel: Peace or Apartheid) ve Uri
Davis’in Apartheid İsrail’i (Apartheid Israel) gösterilebilir (Bishara, 2001;
Davis, 2003). Bu bağlamda İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı
ayrımcı politikaların doğrudan apartheid rejiminin uygulamaları ile
özdeşleştirildiği dikkat çekmektedir.
Apartheid kavramın Afrika ve Orta Doğu dışında farklı bölgelerde
uygulana gelen ayrımcı politikaları tanımlamak için de kullanıldığı
dikkat çekmektedir. 1997’de George Hicks tarafından Japonya’nın Gizli
Apartheid’i: Kore Azınlığı ve Japonlar (Japan’s Hidden Apartheid: The
Korean Minority and the Japanese) adlı çalışması buna örnek verilebilir
(Hicks, 1997). Söz konusu çalışmada Japonya’da yaşanan Koreli azınlık
gruplara karşı uygulanan ayrımcı uygulamalara yer verilmektedir. Ancak
bu noktada dikkat çekilmesi gereken nokta siyahilerin Güney Afrika’da
çoğunluğu oluşturmasına karşın ayrımcılık uygulamalarıyla karşı karşıya
kaldığıdır. Hicks’in çalışmasında ise bir azınlık grup olarak Korelilere
karşı uygulanan ayrımcılığın apartheid kavramı ile açıklanmasıdır.
Öte yandan 1998’de yayınlanan New Oxford English Dictionary
(NOED) apartheid kavramını aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:
“-tarihsel (Güney Afrika’da) ırk temelinde bir ayrımcılık ya da
ayrımcılık
sistemi.
-diğer bağlamlarda ayrışma-cinsiyetçi apartheid.
Kökeni 1940’larda Afrikanerlerden “tam anlamıyla”, “ayrılık”,
“apart” + - heid (-HOOD eş değeri) idi.”
Sözlük ayrıca apartheid tarihini kısaca açıklamaktadır:
“1948 seçimlerinde iktidar olan Afrikaner Ulusal Partisi (NP)
tarafından bir slogan olarak kabul edilen apartheid, var olan ırk
ayrımcılığını kurumsallaştırdı ve genişletti. Ülkedeki ayaklanma ve terör
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1960’lı yıllardan itibaren uluslararası toplumdan dışlanmasına rağmen,
beyaz azınlıkçı rejim apartheid sistemini Şubat 1991’e kadar sürdürdü.”
(New Oxford English Dictionary 1998: 75). NOED’deki tanımlamada
dikkat çeken yaklaşımın ırk ayrımcılığı olduğunu belirtmek gerekir.
Ancak aynı zamanda ırk ayrımcılığına karşı gelişen muhalefetin ise
terörle ilişkilendirildiğine dikkat çekmek gerekir. Dolayısıyla yapılan
açıklamanın ve tanımlamanın bir anlamda rejimin bazı uygulamalarını
meşrulaştırıldığı öne sürülebilir.
Apartheid Politikalarının Geri Planı
Portekizli deniz kaptanı Bartolomeu Dias’ın 1488 yılında Ümit
Burnu’na deniz yolu ile ulaşması Güney Afrika topraklarının kaderini
değiştiren bir dönüm noktasıdır. Avrupalıların Güney Afrika topraklarına
denizden ulaşımının 1488 sonrasında başladığı söylenebilir. Avrupalıların
denizden gelişine kadar Zulu, Xhosa ve Sotho gibi büyük kabilelerin
yayıldığı Güney Afrika 17. yy.’ın ortalarından itibaren ise doğrudan
Hollanda işgaline maruz kalmıştır. Cape Town, Avrupalıların Hindistan
ve Asya pazarına yönelik düzenlediği seferlerde jeopolitik öneme sahipti.
15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Hollanda’nın Doğu Hindistan
Şirketi  (VOC), Cape Town’da bir istasyon kurarak burayı gemilerin uğrak
yeri hâline getirmiştir. Böylece beyazların Güney Afrika kıtasındaki
ırksal yönetimi ve sömürgeciliği de ileri bir aşamaya taşınmış olmaktaydı.
Nitekim 1806 yılında İngiltere tarafından ele geçirilen Cape kolonisi
zamanla daha içeriye, Zulu ve Xhosa topraklarına doğru genişlemiştir.
1867 ve 1886’da Güney Afrika topraklarında değerli maden kaynaklarının
(elmas ve altın yatakları) bulunuşu ise çok sayıda Avrupalının buraya
göç etmesine yol açmıştır. Böylece beyaz ırk ülkeyi yönetmek için ihtiyaç
duyduğu nüfusa da ulaşmaktaydı. Her ne kadar 1931 yılında Güney
Afrika, kolonisi olduğu Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazanmışsa
da bu, gerçek bir bağımsızlıktan ziyade ülkedeki beyaz sınıfın Güney
Afrika’yı tek başına yönetme yönünde attığı önemli bir adımdı.
1931 sonrası dönemde uygulamaya konulan yasal düzenlemelere
bakıldığında öncelikli olarak beyazlara özgü olan ekonomik, siyasi
ve idari ayrıcalıkların korunması yönünde bir çaba görülür. Sömürge
dönemine ait olan ırkçı uygulamaların ana kaynağı Batı’dan gelen
düşünce ve uygulamalardı. Nitekim 1930’lu yıllara bakıldığında Avrupa
kıtasında Nazi ve Mussoli’nin uygulamaları, ABD kıtasında uygulanan
ırk ayrımcılığı öne çıkar. Batıdaki ırkçı uygulamalar Güney Afrika’ya
yerleşen beyazların ayrımcı politikalarını derinleştirerek sürdürmelerine
katkı sağlamıştır.
Nitekim Herman Giliomee, The Afrikaners (Afrikanerler) adlı
kitabında Avrupalı radikal sağcı hareketlerin “Afrikaner milliyetçi
hareketi veya apartheid üzerindeki kayda değer bir etkiye sahip olduğu”
tezini detaylandırmıştır (Giliomee, 2003:442). Giliomee; Nazizm ve
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apartheid arasındaki benzerlik konusunda ise şu tespitlere yer vermiştir:
“Apartheid, Nazi Almanyası’nın başarısız ırksal ideolojisine değil, Batı’nın
ırkçılığına dayanıyordu; yüzeysel bir renk tercihinden hem Avrupa’da
hem de ABD’de yaygın olan, ırk karışımının patolojik bir bolluğuna kadar.”
(Giliomee, 2003:495). Giliomee’nin dikkat çektiği olgu Batı’nın farklı ırkçı
politikaları ve renk ayrımcılıklarının Güney Afrikalı beyazlara hem bir
ilham kaynağı hem de meşru bir zemin sağladığıydı. Çalışmada ayrıca
apartheid uygulamalarının kökenlerinin Afrikalı olmadığı ve Batı’dan
kaynaklandığı açıkça belirtilmekteydi.
Beyazların güç kullanarak ele geçirdiği Güney Afrika topraklarında
daha sonraları yalnızca kendilerine ait koloni yönetimleri kurması 1600
ve sonrası Avrupa yayılmacılığında kabul gören uygulamalardı. Avrupa
kıtasının, Amerika kıtasında yayılmacılığı bir anlamda beyaz ırkçılığın
dinî misyonerlik ile harmanlanmış hâlini içermekteydi. Fransızların
Afrika yayılmacılığı da yine bir üstünlük ve misyonerlik içermekteydi.
Öte yandan Allister Sparks da Güney Afrika’daki ırkçılığın hem
Nazi Almanyası’ndan hem de Batı’daki uygulamalardan etkilendiğini ifade
etmektedir. Sparks, Batılı ırkçı örgütlenmelerin Güney Afrika üzerindeki
organik etkisini konu alan çalışmaların Afrikalı beyazların üstünlüğü
fikrine dayanan Broederbond gizli örgütünün kilit üyelerinin inanç ve
ilişki boyuna dikkat çekmektedir (Sparks, 1994: 64). Hollanda tarafından
bölgenin işgali ve Endonezya’daki sömürge bölgesi için bir ikmal limanı
yaratılması için gönderilen çalışanların önemli bir kısmı koyu Kalvinci
Protestan’dı. Dolayısıyla ilk yerleşimcilerin dinî motivasyonunun yüksek
olduğu dikkat çekmektedir. Kendilerini seçilmiş bir inanç olarak görmekte
ve Afrikalıları ikinci sınıf kabul etmekteydiler. 1707’de Afrikanerlerin,
Hollanda hükümetinden bağımsızlık talepleri bağımsız bir idarenin
kurulmasıyla sonuçlanmıştı. Böylece Güney Afrika, Kalvinist ve Proteston
kesimlerin güç sahibi olduğu bir ülke hâline gelmişti. Daha sonraları
yasal bir yapıya kavuşan Broederbond hareketinin kökeninin beyaz
Kalvinist yaklaşımı olduğu, apartheid rejiminde başbakanlık yapmış
birçok şahsiyetin de söz konusu gizli örgüt üyesi olduğu bilinmektedir.
Güney Afrika’da Afrikanerdom’un ve dolayısıyla apartheid
politikalarının gerçek ideolojik temelinin Kalvinistler tarafından atıldığı
ve daha sonra Avrupa’dan gelen beyazlar tarafından yine seçilmiş ve
misyonerlik içeren bir yaklaşımla kökleştiği ifade edilmektedir. Öte
yandan siyasi olarak Avrupa’da ortaya çıkan ırkçı ve faşist partilerin
de GAC’deki siyasal ayrımcılığı güçlendirdiği de açıktır. Bu kapsamda
ayrımcılığın Nazizm’in ölüm kamplarından etkilendiğini ve soykırım
uygulamaları ile güçlendiğini söylemek de gerçekçi olmamakla ikisinin
benzer uygulamalar olduğunu söylemek mümkündür. Apartheid
ve Almanya’daki Ulusal Sosyalizm’in aynı kültürel yapıdan ve aynı
“öteki nefreti” duygusundan beslendiği ifade edilirken Afrikaner
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ideologlarının da Cermen akrabalarıyla çok fazla ortak noktalara sahip
olduğuna dikkat çekilmektedir (Sparks, 1991: 162-3). Bununla birlikte
apartheid uygulamaları Naziler tarafından yapılan soykırım ile aynı
düzeyde değildi. Nitekim Güney Afrika’da Ulusal Parti (NP) iktidarı
uygulamalarının birçok açıdan Hitler döneminden farklılıklar içerdiği
açıktır. Giliomee de apartheid yönetimindeki Güney Afrika ırkçılığının
doğası ile Nazi dönemindeki Alman ırkçılığı arasında bir bağ kurmasına
karşın Alman ırkçılığının yıkıcı ve soykırımcı yanının Ulusal Parti
liderlerinde olmadığına dikkat çekmektedir (Giliomee, 2003: 442-43).
Ulusal Parti yönetimi altındaki Güney Afrika, otoriter bir devlet olmasına
rağmen kısmen sivil toplum örgütlerine ve siyasal faaliyetlere belli yasal
serbestlikler verildiğini belirtmek gerekir (Kane-Berman, 2001).
Öte yandan 1960’larda yayınlanan The Rise of the South African
Reich (Güney Afrika Reich’inin Yükselişi) adlı çalışmada ise (Bunting,
1969) Güney Afrika’da yaşanan beyazlar arasındaki iktidar mücadelesinde
Hollanda ve Alman kökenlilerin İngiltere karşıtlığı üzerinden Hitler ile
ittifaka yöneldiği vurgulanmaktadır. Kitabın yazarı olan Brian Bunting,
1952’de Batı Cape’de Afrikanerlerin temsilcisi olarak Temsilciler Meclisine
seçilmesine rağmen Komünizmin Bastırılması Yasası altında sınır dışı
edilmişti. Sürgünde yazdığı kitabı Güney Afrika’da yasaklanmıştır
(Laurence, 1969). Bunting’in analizinde iki ana fikir vardı. İlk olarak
1930’larda ve 1940’larda Nazizm’in Afrikaner milliyetçiliği üzerindeki
etkisini ayrıntılarıyla anlattı. Örneğin, “Hitler’in İzleyicileri” başlıklı
bölümde Güney Afrika’ya Yahudi göçüne karşı Afrikaner milliyetçi
kampanyasını incelemiştir. Başka bir bölümde 1940’larda önde gelen bir
Afrikaner günlük gazetesinin editörü olan Verwoerd’in makalesinin Nazi
propagandasının bir aracı olarak hareket ettiği iddiası üzerine hakaret
edilmediği bir dava hakkında örnekler verilir. İkincisi, apartheid teorisi
ve pratiği ile Nazilerin uygulamaları arasındaki benzerliklerin önemine
vurgu yapar. Nürnberg yasaları ile Güney Afrika mevzuatı arasında
1948’den sonra özellikle Nüfus Kayıt Yasası arasındaki ortak noktaları
vurgulanmış, apartheid politikalarının kökenleri arasında Nazi dönemine
ait uygulamalar ve yasalar olduğu düşüncesi üzerinde durulmuştur.
Sistematik Apartheid Yöntemi
Apartheid kavramı farklı anlamlarda kullanılmasına karşın
Güney Afrika’da ırk ayrımcılığına işaret etmekteydi. Bazı durumlarda
ayrımcılık olarak kavramın literatürde kullanıldığını ifade etmek
gerekir. Bu kapsamda ayrımcılığın ayrılmadan farklı olduğu yerlerde çok
daha sistematik bir karakter söz konusuydu. Ayrımcılık ırklar arasında
bürokratik, idari ve hukuksal haklarda ayrıştırmanın yaşanmasıyla
sistematik hâle gelmekteydi. Nitekim ayrımcılığın önemli bir ayağını
1950 tarihli Nüfus Kayıt Yasası’nın oluşturduğu ifade edilmektedir. Bu
bağlamda ırk ayrımcılığı kapsamında üç başlık altında tüm nüfusun
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ırksal olarak sınıflandırılması yasal hâle getirilmişti. Buna göre Güney
Afrika’da yaşayan bireyler beyaz, melez ve yerli (sonra Bantu ve daha
sonra siyah) oldu. 1959’a gelindiğinde ise renk ayrımı üzerinden melez
kategorisi yedi alt gruba bölündü. Bunlar; beyazlar, siyahlar, Cape melezi
(Coloureds), Malay, Griqua, Çin, Hintlilerdir. Kanun uyarınca bir birey,
sınıflandırmalara karşı Irk İlişkileri Kuruluna itirazda bulunabilirdi.
Maalesef bu temyizlerin sonuçları, apartheid altında yaygın olan ırkçı
hiyerarşinin çarpıcı bir gösterimini sağlıyordu.
Apartheid
politikalarının
idari
ve
hukuksal
olarak
kurumsallaşmasına yol açan bir diğer uygulama ise 1950’deki Gruplar
Yasası’ydı. Yasa kentsel bölgelerde konut ayrımcılığının uygulanmasının
temel dayanağını oluşturmaktaydı. Düzenlemeye göre “beyaz” bölgeler,
diğer renklerin yerleşimini engellemenin yanı sıra sinemaya veya diğer
etkinliklere katılımınına da yasak getirmekteydi. Bir anlamda beyaz
bölgesine diğer renklerin girişini yasaklamaktaydı. Buradaki ayrım
bütüncül olarak renk ayrımcılığı üzerine yapılmaktaydı. 1965 yılına
gelindiğinde ise kanun daha da katı hâle geldi ve ırklar arasındaki
ayrımcılık üst seviyeye çıktı. Beyazların dışındaki diğer ırkların beyaz
bölgelerdeki kamusal veya sanatsal etkinliklerde yer alması bile
hükümetin iznine tabi oldu (Horrel, 1966: 300).
1949 tarihli Karma Evliliklerin Yasaklanması Yasası, renk çizgisi
boyunca evlilik yapılmasını yasaklamıştır. 1968’de yapılan bir değişiklik,
Güney Afrika vatandaşlarının ülke dışındaki sözleşmelere ev sahipliği
yapması için kanunu genişletti. 1950’de kabul edilen bir kanunla farklı
ırklar arası cinsel ilişkide bulunma yasa dışı sayıldı. 1957 tarihli bir
değişiklik, suçlulara uygulanan cezaları artırdı. 1953 tarihli Ayrı
Olanaklar Yasası’nın ayrılması, hükümetin farklı ırklardan insanlara
eşitliği sağlama yükümlülüğünü ortadan kaldırarak ayrıştırmanın yasal
dayanağını güçlendirmiştir. Cape Town Üniversitesi ve Witwatersrand
Üniversitesinin “beyaz olmayan” öğrencileri devletin özel izni olmadan
kabul etmeleri yasaklandı. Kasabalarındaki otobüsleri, demir yolu
vagonlarını, ambulansları, park banklarını, plajları, yüzme havuzlarını,
kütüphaneleri, tuvaletleri ve hatta kamu binalarındaki asansörleri
kullanım hakkına yönelik 1948’den sonra beyazlara yönelik ayrıcalıklı
düzenlemeler getirildi.  
Ulusal Parti’nin yukarıda değinilen uygulamaları toplum
düzeyinde sıklıkla “küçük apartheid” (petty apartheid) olarak
tanımlanmıştır. Buna karşın “büyük apartheid” (grand apartheid) ise
çok daha kapsamlı düzenlemelerin yanı sıra doğrudan ırk ayrımcılığını
derinleştiren düzenlemeleri içermekteydi. Büyük apartheid bir anlamda
Verwoerd’in ırkların bölgesel olarak ülke içinde ayrılması konusundaki
görüşlerinin yasal zemine oturtulması anlamına gelmekteydi. Bu
bağlamda siyahilerin seçme ve seçilme haklarına yönelik 1930’larda
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yapılan düzenleme ile siyahilerin liste dışı kalması önemlidir. Benzer
şekilde melezlerin siyasi temsiline yönelik olarak 1956 yılında yapılan
yasal düzenleme ile Başkent’teki temsil yetkileri ellerinden alındı.
Bununla birlikte 1959 Yasası’nın asıl amacı bantustan sisteminin
kurulmasıydı. Bantustan sistemi ülkenin renk kapsamında idari bölgelere
ayrılmasını öngörmekteydi. Bir yandan siyahilere ayrı özel idari bölgeler
kurulurken diğer yandan siyahilerin beyazların bölgelerine girişlerine
sınırlama getirilmiştir. Siyahilerin ayrışma döneminde kurulan Afrika
bantustanlarında kalarak beyazların etkin olduğu başkent üzerinde siyasi
hak kullanmalarının önüne geçilmekteydi. Bu kapsamda siyah nüfusu,
başlangıçta sekiz farklı ulusal birim veya nüfus grubundan birine tabi
tutulan etnik köken temelinde tasnif edildi. Kuzey Sotho, Güney Sotho,
Tswana, Zulu, Svazi, Xhosa, Shangaan-Tsonga ve Venda olarak ayrıştırıldı.
Daha sonraları Ndebele dokuzuncu ulusal birim veya nüfus grubu olarak
kategorize edildi. Xhosa ise büyük bir coğrafya ve alanda olduğundan daha
sonraları iki ayrı bantustana bölündü. Bunlar da Transkei ve Ciskei’dir.
Böylece Güney Afrika renk bağlamında idari yönetim birimlerine
bölündü. Ülkenin idari başkenti Pretoria’dan bantustanlara kademeli bir
güç devri vardı. Bu, siyahları siyahi bölgelerden zorla çıkarmaya zorlayan,
onları geçerli bir teritoryal birimler hâline getirmek için bir birleştirme
sürecine teşvik edildi. 1963 yılında eski bantustanların en büyüğü olan
Transkei’ye öz yönetim verildi.
Siyahilere yönelik idari ayrımcılığın siyasi anlamda
derinleştirilmesi üzerine dört bantustana (1976’da Transkei, 1977’de
Bophuthatswana, 1979’da Venda ve 1981’de Ciskei) tam bağımsızlık verildi.
Ayrıca GAC tarafından bağımsız devletler olarak tanındılar. Ancak söz
konusu bağımsızlık sonrası siyahlar Güney Afrika vatandaşlıklarını
yitirdiler. Aslında bağımsızlık NP hükümetinin beyazlardan oluşan
bir Güney Afrika devleti kurma niyetinden kaynaklanmaktaydı.
Bağımsızlığın tanınmasından sonra da zorla siyahilerin bağımsızlık
verilen topraklara/bantustanlara göçü teşvik edilmiştir.  
Apartheid’in bantustan sistemine bağlı bir başka boyutu da
“emek politikası”ydı. Siyah emeğinin hareketi üzerinde kapsamlı bir
kontrol yapılmasının yanı sıra Afrikalı işçilerin vasıflı ve yarı vasıflı
pozisyonlara girişine ilişkin kısıtlamaları da içermekteydi. Verwoerd
tarafından detaylandırılan apartheid ideolojisi altında siyahlar, beyaz
Güney Afrika’da ülkenin yüzde 87’si anavatanlara tahsis edilmemiş geçici
muamelesi görüyordu. Verwoerd, beyaz Güney Afrika’daki Afrikalıların
varlığının beyaz toplumun ihtiyaçlarına hizmet etme kapasitelerine
bağlı olacağını belirtti. Bu durum altında Afrikalıların kentsel alanlara
girişine ilişkin mevcut kontroller, 1952’de ülke çapında bir çalışma bürosu
sisteminin yürürlüğe girmesine ilişkin mevzuat uyarınca yapılmaktaydı.
Mevcut kentleşmiş Afrika nüfusuna uygulanan önemli istisnalar dışında
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siyahilerden 72 saatten daha uzun bir süre kentsel bir bölgede kalması,
işçi bürosundan izin almalarına bağlandı.
Sonuç olarak sistematik apertheid öncelikli olarak siyahiler ancak
daha sonra beyaz olmayan tüm ırklara uygulanması ile sonuçlanmış yasal,
siyasal ve idari düzenlemleri içermekteydi. Avrupa ve ABD’de siyahiler
ve melezlere yönelik ayrımcılıkların tartışıldığı bir dönemde Güney
Afrika’nın ırkçı politikaları derinleştirmesi rejime yönelik uluslararası
alandaki baskıların artmasına ve bir anlamda ırkçılıkla mücadelede
küresel bir ağın oluşmasına katkı sağlamıştır.   
Apartheid Kavramı, Ayrımcılık Söylemi ve Uluslararası Yaklaşım
Ayrımcılık ile apartheid kavramları arasında söylemde bir
benzerlik olduğu dikkat çekmektedir. Bazı durumlarda birbirlerinin
yerlerine de kullanılan bu terimler arasında oldukça belirgin farklılıklar
olduğunu belirtmek gerekir. İlk olarak apartheid’in ayrımcılıktan çok daha
büyük bir ideolojik kaygı ile uygulandığı iddia edilmektedir. Söz konusu
kaygı ve ideolojinin temelinde ise beyazların üstünlüğü düşüncesi vardı.
Örneğin, Yirminci Yüzyılda Güney Afrika (South Africa in the Twentieth
Century) adlı çalışmada James Barber şu noktalara dikkat çekmektedir:
“Apartheid hem bir inanç hem de bir dizi politika idi. Politikalar
birçok yönden ayrıştırma altında geliştirilenlerin bir devamıydı, ancak
şimdi daha önce öngörülmeyen bir titizlikle uygulandılar ve hakların
ortadan kaldırılması inancıyla desteklendiler. Siyahlara yönelik
politikada aynı seviyede olsa bile önemli bir başka adımın aşamasını
temsil ediyordu.” (Barber, 1999: 140).
İkincisi ise İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle Avrupa’da
ve ABD’de ayrımcılıkla mücadele üst seviyelere çıkmasına karşın Güney
Afrika’da kurumsal düzeyde ayrımcılığın bir devlet politikası olarak
uygulanması karşında Batılı ülkelerinin buna tepki göstermemesiydi. Bu
da Batı’da var olan beyaz ırkın üstünlüğü ideolojisinin bir tehdit unsuru
olarak görülmediğine işaret etmektedir. Bundan dolayı Güney Afrika’da
kamusal düzeyde ve anayasal temelde siyahilere uygulanan ayrımcılık
doğal bir durum olarak kabul görmekteydi.
William Beinart ise apartheid’in uygulamalarının yalnızca
ayrımcılık olarak tanımlanamayacağını, bunun sömürgecilik ruhunun
devamı olarak da görülmesi gerektiğini ifade etmekteydi. Beinart’a göre:
“Ayrımcıların önceki on yıllardaki tutumları, diğer birçok sömürgede
veya ABD’de olduğundan daha katı olmasına rağmen, uygulama alanı olarak
bunlardan çok farklı değildi. İkincisi ise Apartheid daha yoğun bir kurumsal
ve sistemsel uygulama alanı bulmaktaydı ve bu durum gittikçe derinleşen
sömürgecilik faaliyetlerine yol açmaktaydı“(Beinart, 1994: 138).
Bununla birlikte yazarların yaklaşımları arasında farklılılar olsa
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da kavrama yaklaşım noktasında ortaklaşılan alanların olduğu dikkat
çekmektedir. Apartheid konusunda birçok yazar, bu karşılaştırma
konularına yaklaşımlarına dayanarak üç geniş kategoriden birine
yerleştirilebilir. İlk olarak apartheid’i bir sömürgecilik biçimi olarak
görmek ile Nazizm’in uygulamalarıyla karşılaştırmak arasında bir
çelişki görmeyenler vardır. Dolayısıyla apartheid’in yalnızca ayrımcılık
değil, çok daha ötesinde ideolojik bir sömürgeciliğe dayandırıldığı
ifade edilmektedir. İkinci bir grup ise apartheid uygulamalarının
ayrımcılığa yol açmasına karşın Nazi Almanyası’ndaki gibi totaliterist bir
eğilimden ziyade demokratik özellikler barındırdığını ifade etmektedir.
Demokratikleşme sürecinin zaman alacağını belirten yazarlar ideolojik
ayrımcılık yaklaşımını reddetmekteydi. Üçüncü grup yazarlar ise
apartheid’i hem ana akım Batı ırkçılığından hem de sömürgecilikten
ayırmakta ve salt iktidarı ele geçiren grupların iktidarını sürdürmek için
antidemokratik uygulamalara yöneldiğini belirtmektedir.
Apartheid ve ayrımcılık kavramları İkinci Dünya Savaşı sonrası
dönemde Afrika’da bağımsızlığını kazanan devletler ve Batı demokrasileri
açısından önemli bir tartışma konusu olmuştur. Apartheid kavramının bir
rejimsel yönetim mi, sömürgecilik faaliyeti mi yoksa komünizm gibi Batı
demokrasilerinin düşmanı bir ideoloji mi olduğuna dönük tartışmalar
yaşanmasına karşın uluslararası toplumda ırk ayrımcılığının Nazizim
uygulamalarıyla eş tutulmaktaydı. Nitekim 1966 yılında Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu (BMGK) tarafından alınan kararla insanlığa
karşı suç olarak nitelendirildi (The United Nations and Apartheid, 1994:
8-28). Sonuç olarak BM Genel Kurulundaki tartışmalarda apartheid
politikalarının ayrımcılık ile ilişkilendirildiği ve insanlığa karşı işlenen
suçlar içinde tanımlandığını belirtmek gerekir.
Öte yandan apartheid sonrası döneme geçilmesine karşın
kavramın hem akademik hem de siyasi anlamda tartışılmaya devam
ettiği dikkat çekmektedir. Bilindiği üzere apartheid politikalarına karşı
mücadele, yirminci yüzyılda küresel düzeyde tanınmışlığı bulunan Nelson
Mandela gibi bir siyasi liderin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Mandela,
yalnızca apartheid karşıtı olmakla değil, aynı zamanda Güney Afrika’nın
demokratik bir düzene barışçıl geçişini sağlaması ile uluslararası toplum
tarafından saygın bir konum elde etmiştir. Mandela’nın mücadelesini
liberal demokrasinin bir zaferi olarak tanımlayan birçok yazar
bulunmaktadır (Posel, 1987: 8-17).
Apartheid politikalarının özünde ayrımcılık içerdiğine yönelik
eleştiriler olmasına karşın bazı yazarlar söz konusu politikaların
ayrışmanın bir sonucu olarak ortaya çıktığını vurgulamaktadır.
Nitekim hem ayrımcılık hem de ayrıştırmanın yirminci yüzyıl
boyunca Güney Afrika ırk politikasında uygulanan politikalar olduğu
belirtilmektedir. NOED’in “apartheid’ın mevcut ırk ayrımcılığını
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genişletip kurumsallaştırdığı” vurgusu da izlenen politikaların bir sonuç
olarak ayrımcılığı kurumsallaştırdığını ileri sürmektedir. Söz konusu
yaklaşıma göre apartheid politikalarının kendisi doğrudan ayrımcı bir
içeriğe sahip olmamakla birlikte uygulamaların toplumsal ayrıştırmayı
kurumsallaştığı vurgulamaktadır (Guelke, 2005: 7).
Apartheid’e yönelik eleştirilerin bir kısmı, ayrımcılığın iktidar
güçleri tarafından desteklenen ekonomik ve bürokratik güçler tarafından
oluşturulduğudur. Gerçekten de apartheid, en azından sanayileşme,
kentleşme ve beyaz ırkın yönetim ve bürokrasi de etkinliği bağlamında
ayrımcılığın korunmasına ve güçlendirilmesine yol açmıştı (Crawford,
1999: 3-24).
Nazizm ve Apartheid
Faşizm, Avrupa’da 1930’larda gelişmeye başladı. Güney
Afrikalı beyazlar, eğitimlerini tamamlamak için Avrupa ülkelerinde
bulunmaktaydı. Gelecekteki Ossewabrandwag (OB) lideri olacak olan
Hans van Rensburg Almanya’daki öğrencilik günlerinde Hitler ideolojisi
ile tanışmış ve kendisine hayranlık duymuştu. Alman-Afrikaans Kültür
Birliği başkanı olarak Berlin’de Herman Göring, Joseph Gobbels ve Hitler
tarafından kabul edildi (Furlong, 1991: 81). Broederbond entelektüel
seçkinlerinin bir diğer üyesi olan Piet Meyer, 1934’te Afrikaner Ulusal
Öğrenci Birliği’ni Avrupa’ya götürdü ve bu sırada Alpler’de Rudolf Hess
ile kayak yapmaya gitti. Hitler’i yakından tanıma fırsatı elde etti (Furlong,
1991: 80).
Üst düzey Nazi liderleriyle tanışmaya ek olarak beyazlar,
Afrikaner öğrencileri Alman üniversitelerinden çıkan yeni faşist fikirleri
özümseyip bunu uygulama alanına geçirme konusunda bir inanç elde
etti. Teutonik ana dillerinde kültür ve edebiyatın yeniden canlanmasını
kutlayan romantik milliyetçiler özellikle kendi kültürel ve dilsel
Rönesanslarını arayan genç Afrikalıların dikkatini üzerine çekmişti.
Johann Gottfried Herder’den ulusun fikrini dış etkenler ile seyreltildiği
takdirde engellenebilecek ortak özelliklere ve belirli “ulusal dehalara”
sahip organik bir volk (halk) olarak kabul ettiler (Herder, 1995: 48-57).
Johann Gottlieb Fichte’den Alman volkuna verilen özel bir tarihî görev
fikrini ödünç aldılar (Dubow, 1995b: 261; Kedourie, 1993: 46-48). Fichte’nin,
ulusların ancak potansiyel olarak tecrübe kazanmasına izin verdiklerinde
gerçek potansiyellerini başarabileceklerine olan inancı, ırksal ayrışmayı
rasyonelleştirmek isteyen Afrikalılar arasında güçlü bir duygu yarattı.
Genç öğrenci, 1930’larda antisemitizm gibi Broederbond’un beyaz adamları
için özellikle çekici olduğunu kanıtladıkları 1930’larda bu kavramları
Güney Afrika’ya geri götürdü.
1930’lu yıllarda yüksek öğrenimlerini görmek üzere Almanya’ya
giden Afrikaner gençleri, Hitler’in Alman ulusunu ve Alman ırkını
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yücelten ideolojisinin büyük etkisi altında kalmıştı. Naziler ile Ulusal
Parti yetkilileri arasındaki ilişkilere bir başka örnek olarak Suransky
şöyle demektedir: “Vorster ve istihbarat şefi Hendrik van den Berg, II.
Dünya Savaşı sırasında Nazilere açıkça destek veren militan bir Afrikaner
milliyetçi örgüt olan Ossewabrandwag (OB)’da general olarak görev
yapmıştı.” (Suransky, 2010: 3).
Apartheid ile Nazizm aynı şey olmamakla birlikte aynı türden
ideolojiler olduğunu söylemek mümkündür. Nazizm’in içeriğini
oluşturan ulusçuluk ve antikapitalizm; komünizm, liberalizm ve
insancılık düşmanlığı, halk kavramının yüceltilmesi ve “kan” ile “ırk”
kavramlarının vurgulanması Afrikanerlerin duygu ve düşüncelerini dile
getirmekteydi.
Ayrıca Ulusal Parti, hiçbir zaman kendini nasyonal sosyalizm ile
özdeşleştirmemekle birlikte bu ideolojinin temel ögelerini de hiçbir zaman
açıkça yadsımamıştı. Tuncer, “Nazizmin birçok temel düşüncesinin, Güney
Afrika’nın hükümetini oluşturacak olan Ulusal Parti mensuplarınca
benimsendiğini söylemenin herhalde yanlış olmayacağını” ifade etmiştir
(Tuncer, 1997; 86). Dolayısıyla apartheid uygulamalarının kökenlerinin
Nazizim’le de ilişkili olduğunu ifade etmekte yarar vardır.
Kilise ve Apartheid
Apartheid ideolojisini anlamak için Hollanda Reform Kilisesi
tarihine kısa bir bakış apartheid’in teolojik ve ideolojik gelişmelerinden
nasıl etkilendiğini anlamada yardımcı olacaktır. Hollanda Reform Kilisesi
(DRC) (Afrikaaner dilinde Nederduitse Gereformeerde Kerk-NGK)’nin
tarihi Hollandalı ilk yerleşimcilerin geldiği 17. yüzyıl ortalarına kadar
gitmektedir (Dunbar, 1975: 52-72). “Afrikaner” terimi, milliyetçiler
kısmının beyaz Afrikalılar, Hristiyan medeniyetinin meşaleleri, bir
araya getirilen eşsiz bir kültür ve çağrı olarak tanımlanma isteğinin
bir göstergesiydi. Boerların karşılaştığı Afrika kabileleri çoğu zaman
düşmanca davranıyordu ve 1838’de Kanlı Nehir Savaşı’nda ve diğerlerinde
olduğu gibi çok daha fazla Zulu savaşçısını yenmelerini varlıklarına
yönelik olan sürekli tehditleri aşmalarını, yalnızca inatçı bir ustalık ve
Tanrı’nın lütfuyla olduğunu düşünüyorlardı. Çiftçiler ya da Boerlar olarak
ülkenin toprakları ve halkları hakkında içgüdüsel bir anlayışa sahip
olanlar toprakların üretken işçileriydi.
Milliyetçi tarihe göre daha sonra Afrikaner okullarında ve
üniversitelerinde yaygın olarak öğretildiği için on dokuzuncu yüzyılda
İngiliz emperyalizminin ve kapitalizminin birleşik güçleri Boerları
geleneksel yaşam tarzlarını tehdit eden ve yabancı yönetim biçimlerini
dayatan bir dizi haksızlığa maruz bıraktı. Ülkenin maden zenginliğinin
kontrolünü alma arzusu ile kanıtlanan açgözlülük ve hırs, çatışmaların
artmasına ve Anglo-Boer (Güney Afrika) Savaşı’nın felaketi ile
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sonuçlanmasına yol açtı.
Anglo-Boer Savaşı döneminde İngilizler tarafından gerçekleştirilen
çiftlik yakmalar ülkeyi tahrip etti, binlerce kadın ve çocuk askerî toplama
kamplarında öldü. Yirminci yüzyılın başından itibaren uygulamalı
İngilizleştirme (Anglicization), Afrikanerleri farklı kültürlerini ve dillerini
ezmekle tehdit etti (Clark ve Worger, 2016: 15). Sanayileşme ve kentleşme
bir başka faktördü. Şehirlerin yabancı ortamında sıradan Afrikanerler
yoksulluk içinde ve ucuz Afrika emeğine karşı iş gücü piyasasında
rekabete açıktı. Bu koşullarda manevi ve bedensel bozulma, sürekli bir
tehdit olarak temsil edildi.
Ulusal ıstırap ve baskıya karşı direnişe dair bu anlatı, o zamanki
Avrupa milliyetçi tarihçiliğini olumsuz etkiledi. Yirminci yüzyılın
başından itibaren kentsel yoksulluk, sosyal parçalanma ve ruhsal karışıklık
deneyimi, genelleşmiş bir yabancılaşma ve kayıp hissi doğurduğu için
yeni bir güç verdi. 1930’ların depresyon yıllarında (1929 yılında New
York Borsasının çökmesiyle başlayan büyük buhran) DRC, Afrikanerlerin
kentsel ve kırsal yoksulluğunun iyileştirilmesiyle giderek daha yakından
ilgilenmeye başladı. 1932’deki raporu yayınlayan ve “Yoksul Beyazcılık”a
dönen beyazların durumunun iyileştirilmesi amacıyla   oluşturulan
Carnegie Komisyonu, DRC ile yakın bağlantılara sahipti (Dubow, 2014:
17).
Afrikaner Hristiyan Kadınlar Derneği (ACVV) sekreteri olan M.
E. Rothman, aile içindeki yoksul anneler ve kız kardeşler hakkındaki
Carnegie Raporu’nun bir bölümüne katkıda bulundu. Genellikle
yerelleştirilmiş kilise faaliyetlerine yakından bağlı olan hayırseverlik
ve sosyal çalışma, kadın eylemcilere volksmoeder kavramını kamusal
söylemde tanımlamaya yardımcı olmak için önemli bir yol sağladı (Du
Toit, 1985; Du Toit, 2003: 29). Afrikaner milliyetçi hareketi, yoksulluk
meselesi etrafında siyasi olarak harekete geçmeye başladığından ve bu
sosyo-ekonomik sorunları devlet eylem düzeyinde çözmeye çalıştığından
DRC ve ACVV gibi örgütler daha geniş bir politika ile milliyetçi harekete
daha yakın bir politikaya kavuştu.
Sosyalleşmiş eylemlerin yanı sıra Afrikaner kiliseleri, ırksal ve
etnik sınırların sürdürülmesi ihtiyacıyla bağlantılı yeni teolojik fikirler
için verimli bir zemin sağlamıştır. Konsensüsün elde edilmesi zordu.
1920’lerde seçmenlere ulusal bir ırk ayrımcılığı politikası sunulduğunda
DRC, uygulamada ayrışmayı geçici olarak desteklemesine rağmen
ulusal politika düzeyinde ayrıştırmaya yönelik tekdüze bir destek
vermeyi reddetti. Tereddüt etmesi, ayrımcılığa girmek isteyen din
adamları olan ve siyahların kısmi farklılaşmasını, korunmasını ve
kademeli “canlandırılmasını” tercih eden ılımlılar arasındaki ideolojik
şartlar tarafından meydana geldi (Kuperus, 1999: 43-45). Kilise ve
devlet arasındaki ilişki hakkındaki görüş farklılıklarında da kanıtlar
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vardı. Alınan kararların oy birliği ile elde edilmesi zordu çünkü NP
gibi DRC, farklı ideolojik eğilimleri kapsayan bölgesel bazda bir federal
organizasyondu.
1935’te eyalet DRC Federal Konseyi toplantısında renk sorusu
hakkındaki görüşlerin kristalleştirilmesinde belirleyici olan kanıtlanmış
ortak bir misyonerlik politikası kabul edildi. Ayrışma konusundaki kilise
bildirisi 1920’lerin ortalarında eşitken Afrikalıların ırksal karışmaya
karşı geleneksel antipatisine ilişkin kesin açıklamalar yapıldı. Her
milletin kendisi olma hakkı doğrulandı. Ekonomik ve sosyal güvenlik
açığı algıları politika çözümlerine duyulan ihtiyacı daha acil hâle
getirdi. Her ne kadar ayrımcılık, kutsal kitaptan ziyade tarihi deneyim
açısından haklı görünse de mevcut ayrımcılık teorisi ve pratiği artık
görev için yeterli görülmedi. Afrikaner milliyetçiliğinin mantığı,
1938’de J. G. (Valie) Strijdom tarafından DRC tartışmalarına verilen daha
sistematik “apartheid” kavramına doğru evrildi (Elphick, 2003: 66).
Aynı yıl ayrıca 100.000’den fazla insanın katılımıyla Pretoria’ya
bakan bir yamaçta ulusal bir festivalde Büyük Göç (Great Trek)’in
yüzüncü yıl anma töreni yapıldı. Afrikaner tarihine art-deco formlarıyla
(Leipzig’deki Whilhelmine Völkerschlachtdenkmal’e güçlü bir benzerlik
taşıyan) heybetli, sığınak benzeri bir anıt yaptırıldı. Voortrekker
Anıtı 16 Aralık 1949’da açıldığında mimarı Gerard Moerdyk, eserini
Voortrekkerlerin “büyük medeniyet belgesi” ve “Güney Afrika’nın
içine beyaz bir medeniyetin yerleşmesi ve güvence altına alınması”
olarak açıkladı (Watt, 1997: 55). Anıttaki mermer süslemelerle ve
geleneksel kıyafetli kahramanların taş oymacılığıyla yapılan Afrikaner
tarihinin romantik okumaları, geleceği anlatmak için geçmişi kullandı.
Voortrekker Anıtı’nın ikonografisi (resmedilmesi), Afrikanerleri
kendilerini Tanrı’nın seçtiği insanlar olarak yetiştiren, yeni,
kutsallaştırılmış bir tarih versiyonunu yansıtıyordu. Sosyolog Dunbar
Moodie’nin sözleriyle Hristiyan milliyetçiliğinin gittikçe daha yaygın hâle
getirdiği iddiası bir “sivil din” hâline geldi (Moodie, 1975). Bununla birlikte
kutsal bir kitap okumasına dayanan kendine özgü bir apartheid teolojisi
ortaya çıkmaya başladı. Bu tür düşüncenin önemli bir kaynağı, yazıları
DRC’ye güçlü bir neocalvinist düşünce geleneği getiren muhafazakâr
Hollandalı teolog ve politikacı Kuyper (1837-1920)’den kaynaklanmaktadır
(Dubow, 2014: 20).
Kuyperian teolojinin temel ilkeleri, ayrı alanlara bölünmüş olsa da
toplumun organik bir bütün olduğu fikrini içeriyordu. Toplumda devlet,
kilise ve sosyal kurumlar arasında ayrım yapılmasını sağlamak için “her
alanda egemenlik” ilkesi uygulanmalıdır. “Çok biçimlilik” çeşitliliği
ilkesi, her etnik veya ırksal grubun kendi ulusal veya ruhsal kimliğini
korumasını gerektiriyordu. Kuyperian neocalvinizm, geniş uygulamalara
sahip metafizik bir felsefeydi. Her ne kadar yakından ilişkili olsa da aynısı
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olmayan, milliyetçi ve apartheid düşünce ile ilgileniyordu (Dubow, 2014:
20).
1940’larda teolojik fikirlerin milliyetçi harekete ne kadar
absorbe edildiğinin dikkat çekmesi önemlidir. 1914 yılında kurulan
Ulusal Parti’nin varlığının ilk otuz yılında okulda Afrikanerlerin dil
eğitimi, anayasal bağlantı, İngiliz Milletler Topluluğu ve Afrikanerlerin
ekonomik kalkınması gibi siyasi konulara odaklandı. Kültürel ayırt
ediciliği sürdürme, volk birliğine yönelik çalışma ve geçmiş ve şimdiki
küçük düşürmeler için tazminat talep etme ihtiyacı iyi prova edildi.
Bunlar büyük ölçüde etno-milliyetçiliğin seküler ifadeleriydi. 1930’ların
ortasındaki Hristiyan-Ulusal ideolojisinin detaylandırılması yeni bir
evreye işaret ediyordu çünkü Afrikanerlere benzersiz bir amaç veren
tartışmalara kapsamlı bir teolojik boyut getirdi. Giderek artan şekilde bu
ayırt edici görev, apartheid’in ütopyacı dilinde tanımlanmaya başlandı.
Broederbond tarafından organize edilen 1944 Volkskongress
vesilesiyle yaklaşık 200 kilise ve kültür örgütü temsilcisinin katıldığı
bir Afrikaner ırk politikasına katılmış olan önde gelen milliyetçi şair
Totius (J. D. Du Toit) burada Tanrı’nın “Hammabdil” veya “Büyük Bölücü”
olarak rolünü vurguladı: Tanrı’nın doğada veya toplumda ayrı kalmak
istediğini asla birleştirmemeliydi. Örneğin, Babil Kulesi’nin, Tanrı’nın
birbirinden anlaşılmaz dilleri hecelemesine farklılaşmamış bir insanlık
inşa etmek isteyenlerin yaratmasına neden olduğu söyleniyordu. Elbette
farklı insanlar arasındaki eşitlik ya da karışıklığın birbiriyle uyuştuğu
görülüyordu.
Dolayısıyla Tuncer’e göre “Apartheid rejiminin başlatılmasında ve
uygulanmasında, siyasal partilerden daha çok kilisenin rolü olmuştur.”
(Tuncer, 1997: 87). NP ile birlikte DRC, Güney Afrika’da apartheid
gerçekleştiren kurumlar olmuştu. Kilisenin apartheid’i desteklemesi, bu
insanlık dışı sistemin yerleşmesini ve uygulanmasını daha kolaylaştırmış
ve hızlandırmıştır. Kilise apartheid’in günah olmadığını, aksine
bunun tanrının yasaları ile uyum içinde olduğunu ileri sürmekteydi.
Tanrı, Afrikaner halkına bu kutsal görevi yerine getirme çağrısında
bulunmuştu. Afrikaner halkının kendisine vadedilen topraklarda ayrı
bir ulus olarak varlığını sürdürmesinin kutsal bir hak olduğunu ve öte
yandan da ülkenin kendilerine ayrılan bölümlerinde kendi kültürel
normlarına göre yaşayışlarını biçimlendirmek üzere diğer tüm halkları
ya da ırkları birbirlerinden ayrı tutma konusunda özel bir göreve sahip
olduğu temaları kilise tarafından sürekli işlenmekteydi (Tuncer, 1997: 87).
Günümüzde de Güney Afrika’daki Afrikanerler hâlâ dinlerine
son derece bağlı bir topluluğu oluşturmaktadır. Bilindiği üzere dinler
arasında eşitliği, birliği ve bütünleşmeyi savunurlar. Peki, nasıl olur
da Afrikanerlerin dinleri bunun aksini savunmuş insanlar arasında
ayrımcılığı tüm gücüyle teşvik etmişti.
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Afrikanerlerin tarihsel olayı, Büyük Göç (Great Trek)’tü. Boerlar,
özellikle siyahlarla olan ilişkilerinde yabancının yasasına tabi olmak
istememişti ve dilleriyle geleneksel yaşam biçimlerini korumayı
düşünüyordu. “Siyahlara beyazlarınkine eşit bir statü vermek Tanrı’nın
yasasına aykırıdır, çünkü bu doğal ırk ve din farkına aykırıdır. Böylesine
bir aşağılanmayı hiçbir beyaz kabul edemez.” “Ne kilise’de ne de devlette,
beyazlar ve beyaz olmayanlar arasında bir eşitlik söz konusu edilebilir.”
1858 tarihli Transvaal Anayasası bu cümlelerle başlıyordu; bu büyük
yürüyüş, yıllar süren bu anabasis (Ksenophon’un Inbinlerin Dönüşü’ne
gönderme) (Marianne Cornevin’ne gönderme) (Marianne Cornevin:
Apartheid), Musa’nın Mısır’dan çıkışına eş değer görülüyordu (Ferro, 2017:
243).
1948 tarihli, Instituut vor Christelike-nasionale Ouderwys’e ait metin,
apartheid ilkesini formüle eder: “Beyaz ebeveynlerin çocuklarının eğitimi
ebeveynin anlayışları temelinde yapılmalıdır, yani Kutsal Yazılar’ın
temelinde (…) Tanrının birbirlerinden ayrı halklar iradesini göstermiş
olduğunu ve bunların her birine kendi kaderlerini, kendi görevlerini ve
kendi yeteneklerini vermiş olduğunu düşünüyoruz.” Irkların birbirine
karışması, bunların eşitliği Tanrının iradesine aykırıydı ve Boerlar bu
iradenin tek temsilcisiydiler (Ferro, 2017: 243).
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Sonuç
Uluslararası literatürde apartheid kavramı, paradigması ve
uygulamaları hakkında birçok çalışma yapıldı. Ancak bu çalışma
Türkiye’de uluslararası ilişkiler disiplininde etnisite bağlamında apartheid
kavramı ve dönemi ile ilgili olarak tarihsel ve teorik analiz yapılarak ele
alınan çalışmalar içerisinde oldu.
Bilindiği üzere Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul’u fethinden
sonra Avrupalı güçlerin Hindistan pazarlarına ulaşma arayışları bir
yandan Amerika’nın keşfine yol açarken diğer yandan da zengin
Afrika topraklarının da Avrupalı deniz güçleri tarafından işgal ve
sömürülmesine yol açan yeni bir sürecin başlangıcını oluşturmuştur.
Özellikle Avrupa’nın daha sonraları Merkantalizm olarak adlandırılan
ekonomi politik yaklaşımları sonucu Afrika’nın birçok bölgesi dönemim
askeri olarak güçlü Avrupalı ülkelerinin sömürgesi haline dönüştü.
Güney Afrika’da diğer Afrika ülkeleri gibi Avrupalıların sömürgeleştirme
politikaları karşısında güçlü bir direnç gösterememiştir. Avrupalı güçlerin
Afrikan topluluklarının aleyhine yayılma politikaları 17. yüzyıldan sonra
yerleşme ile oldukça farklı ve yıkıcı sonuçlara yol açmıştır.
Güney Afrika topraklarına yerleşen Avrupalı topluluklar
yalnızca askeri değil aynı zamanda ekonomik, hukuksal, siyasal, kültürel
ve kurumsal düzenlemelerle üstünlüklerini sürdürme politikaları
hayata geçirmişlerdi. Böylelikle Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC)’nin
uluslararası toplumda eleştirilmesine yol açan ırk ayrımcılığı politikaları
daha sonraları apartheid gibi kendine özgü bir kavramla uluslararası
literatürde kavramlaştırılmıştır. Avrupa’da ırkçılığın yükselişti olduğu iki
savaş arası dönemde Güney Afrika’da ırk ayrımcılığı uluslararası toplumun
dikkatini çekmediği gibi, eleştirel bir durum da değildi. Nitekim ABD’deki
ırk ayrımcılığının yaşandığı dönemlerde siyahi Afrikalıların beyazlarla
eşitliği talepleri uluslararası toplumun dikkatini çekmemekteydi. Ancak
İkinci Dünya Savaşı sonrası hem ırkçılıkla mücadelenin öne çıkması hem
de ırk ayrımcılığının bir insan hakkı ihlali olduğu yönünde yaşanan
çatışmalar Güney Afrika’daki apartheid uygulamalarının da tartışılmaya
başlanmasına yol açmıştır. 1960’lardan sonra ırk ayrımcılığı politikasının,
özellikle yarattığı şiddet, ayrımcılık ve zora dayalı politikası BM Genel
Kurulu’na yeni üye olan eski sömürge yeni bağımsız devletlerin de
eleştirilerine yol açmaktaydı. Bununla birlikte bu tartışmalar apartheid
rejiminin yalnızca görünür kısmına odaklanmıştır.
Öte yandan uluslararası toplumda söz konusu tartışmalar
yaşanırken Güney Afrika’da uygulamaya konan apartheid politikaları
iktidar kurumsallaşmasına yol açan ekonomik, politik ve toplumsal
yönleriyle çok daha derin ölçekte uygulanmaktaydı. Çalışmada beyazların
üstünlüğüne dayalı anlayışı nitelendiren apartheid uygulamalarının
kurumsallaşma girişimlerine ve hukukun ırk ayrımcılığını derinleştirmede
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nasıl bir araç haline getirildiğine ayrıca dikkat çekilmektedir.
Apartheid rejiminin uygulamaları sonucu milyonlarca siyahi
Afrikalı kendi topraklarına ikinci sınıf vatandaş olarak birçok haktan
mahrum bırakıldılar. Eğitimden toprakların işletilmesine kadar birçok
alanda beyazların ayrıcalıkları apartheid adı altında hukuksal ve idari
kararlarla anayasal güvencelere kavuşturuldu. Öte yandan siyahi
Afrikalılar çoğu barışçıl olmak üzere birçok yöntemle ırk ayrımcılığını
ortadan kaldırmak için büyük bir mücadele içerisine girmelerine karşın,
uluslararası toplumun desteğini almada 1990’lara kadar büyük bir başarı
elde edemediklerini not etmek gerekir.
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