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Editörden
hatırlıyoruz ayrıca.

Söz konusu önergeye göre, bu tür davala-
rın sayısı 2006'da 2.414'ten 2011'de 16.827'ye 
çıkmış bulunuyor. (TBMM, 2 Mayıs 2014, Sayı 
24406). Haliyle, hükümetin bu önergelere vere-
ceği cevapları okumak için sabırsızlanıyorduk. 
Ne yazık ki, diğer pek çok soru önergesinde de 
olduğu gibi, hükümet yasal yükümlülüklerini 
yerine getirmedi ve söz konusu önergeleri 
yanıtsız bıraktı. (http://www.tbmm.gov.tr/
develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.onerge_
bilgileri?kanunlar_sira_no=155085). 

Bu durumda, önergelerde sunulan verilerin 
doğru olduğunu varsayıyoruz; aksi takdirde 
hükümet organları farklı veriler sunardı.

Perspectives'in bu sayısında yer alan bilim-
sel makaleler Türkiye nüfusunun üçte birini 
teşkil eden 18 yaş altı gençlerin durumuna ışık 
tutuyor. İlerleyen sayfalarda okuyacağınız gibi, 
çocukların yüzde 20'si –her üç kız çocuğun-
dan biri ve beş oğlan çocuğundan biri– cinsel 
istismara maruz kalıyor. Türkiye'deki her üç 
evlilikten birinde gelin daha çocuk yaşta ve 
evlendirilen kızların üçte birinden fazlası 
kocasının ilk eşi değil. 18 yaş altı çocukların 
yaklaşık yüzde 6'sı günde en az 11 saat çalışıyor. 
Bu gençlerin geleceğini, travmatik deneyimler 
ve zorlu yaşam şartları şekillendiriyor. 

Bu olguların ülkenin siyasî geleceği üzerinde 
nasıl bir etkisi olacağını bilmiyoruz henüz. Ama 
siyasî demeçler ve sosyal gerçeklik arasında 
müthiş bir uçurum var. Seçimler, ideoloji üre-
timi ve popülizm bağlamında, gençlik stratejik 
bir araç gibi görülüyor. Peki ama, “Yeni Tür-
kiye” düsturunun temel dayanaklarından biri 
bir mit üzerine kuruluysa, bu düstur hakkında 
ne düşünmemiz gerekir?

Perspectives ekibi adına
Ulrike Dufner

Başbakan Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın sık sık “Yeni Türkiye vizyonu”ndan 
söz etmeleri nedeniyle, bir süredir bütün ülke 
“yeni” ve “eski” Türkiye'yi tartışıyor. Geleceğin 
Türkiye'sinde toplum ve siyasetin yeni nesiller 
tarafından, daha doğrusu bugünün çocukları 
tarafından şekillendirileceği ortada.

Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında 
genç seçmenlere hitaben kaleme aldığı bir 
mektupta, Tayyip Erdoğan gençliğin gelecekte 
oynayacağı rolün önemini çok net bir dille 
vurguluyordu. Dahası, gelecek nesle dair vizyo-
nunu da ortaya koyuyordu: 

“2023 hedefleri yolunda millî ve manevî 
değerlerine bağlı, ahlâklı, etkin, girişimci, 
donanımlı, evrensel değerler ile kendi tari-
hinden aldığı değerleri harmanlamayı bilen 
bir gençlik tasavvur ediyoruz. Gençliğimizin 
şiddetten, istismar siyasetinden, başkalarının 
fikir ve yaşam tarzına tahammül edemeyen 
ideolojilerden uzak kalması; millî ve manevî 
değerlerine bağlı, özgür bireyler olarak gele-
ceğe yürümesi en büyük arzumuz. Özellikle 
gençlerimizin, manevî değerlerin istismarı 
suretiyle, kendi ülkesine ve kendi milletine 
ihanet içinde olan şebekelerden uzak durması, 
bu tuzaklara düşmemesi, üzerinde hassasiyetle 
durduğumuz bir konu. İnanıyorum ki, Türkiye 
gençliği maskelerin ardındaki karanlık yüzleri 
görecek, Türkiye'nin bağımsızlığına, bayra-
ğımızın itibarına, vatanımızın bütünlüğüne, 
milletimizin dirliğine yönelik her türlü girişimi 
iman ve vatan sevgisiyle dolu yüreğiyle etkisiz 
hale getirecektir.” (Yeni Şafak, 6 Ağustos 2014)

Bu mektup üzerine, biz de Perspectives 
olarak, bugün Türkiye'de gençliğin karşı 
karşıya olduğu koşulları resmetmek istedik. 
Bir hükümetin çıkardığı cumhurbaşkanı adayı 
ülke gençliğe mektup yazınca, insan gençle-
rin yararına politikaların hayata geçirileceği 
beklentisine kapılıyor. Ülkede gençliğin içinde 
bulunduğu koşulların son derece iyi olduğu 
gibi bir izlenim oluşuyor.

Ne var ki, bu özel sayının konseptini oluş-
tururken, kamuoyundaki ifadeyle “taş atan 
çocuklar”ın uzun süreli tutukluluk hali de, 
hapishanelerdeki cinsel istismar ve çocuk ve 
insan hakları ihlalleri de gündemimize geldi. 
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun son on 
yılda devlet bakımevlerinde kaybolan altı bin 
çocukla ilgili TBMM'ye verdiği soru önergesini 
hatırlıyoruz. Tanrıkulu'nun çocuklara yönelik 
cinsel istismara dair davaların sayısındaki 
olağanüstü artışla ilgili soru önergesini de 
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Nazan Maksudyan 
İstanbul Kemerburgaz 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
öğretim üyesi. Araştırma-
ları 19. ve 20. yüzyıllarda 
çocukların ve gençlerin tarihine 
yoğunlaşmaktadır. Önemli 
yayınları arasında, “Orphans 
and Destitute Children in 
the Late Ottoman Empire” 
(Syracuse University Press, 
2014), “Orphans, Cities, 
and the State: Vocational 
Orphanages (Islahhanes) and 
‘Reform’ in the Late Ottoman 
Urban Space”, IJMES 43 
(2011) ve “Foster-Daughter 
or Servant, Charity or 
Abuse: Beslemes in the Late 
Ottoman Empire”, Journal of 
Historical Sociology 21 (2008) 
sayılabilir. 

“YEnİ TÜRKİYE”nİn çOCUKLARI

Türkiye’de Çocuk Olmak

                                                                                                                        
nazan Maksudyan 

fından belirlenen yaş siyaseti, çocukların “doğal 
olarak” yetişkinlerden daha “az” olduğunu iddia 
eder. Yetişkin sayılmayan insanların (çocuk ve 
gençler) toplumsal rolleri, derin bir iktidar ilişki-
si içinde belirlenir. Çocuklar “olma halinde”dir, 
yetişkin olana dek tam ve tanımlanabilir kişiler 
olarak görülmezler. Çocuklar bir nevi “eksik 
insan”dır. Hem akademik çalışmalarda hem 
de kamuya mal olmuş genelgeçer anlayış çer-
çevesinde, çocukların “rasyonel bir bakış açısı 
sahibi” olduğu – ki insan kimliğinin en önemli 
özelliğidir – kolaylıkla reddedilir. Çocukluk hem 
kişi olmanın sınırlarını, hem de eylemlilik, söz 
ve hak sahibi olmanın önündeki engellerin ana 
hatlarını belirler. 

Kimdir çocuk?

Ceza Kanununun 6. maddesine göre, çocuk 
denince henüz 18 yaşını doldurmamış kişiler 
anlaşılır. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 
3. maddesinde de 18 yaşını doldurmamış kişi 
bu kanunun uygulanmasında çocuk sayılır den-
mektedir. Medeni Kanun’un 11. maddesinde 18 
yaş, erginlik (reşitlik) yaşı olarak kabul edilmiş-
tir. Ancak, 15 yaşını doldurmuş kişiler anne ve 
babalarının rızası ve mahkeme onayıyla ergin 
sayılabilir. Aynı şekilde, 16 yaşını doldurmuş kişi 
hakim kararıyla, 17 yaşını doldurmuş kişi ise 
anne ve babasının rızasıyla evlenebilir. Ancak 
evlenme ya da yargı yoluyla ergin kılınan kişinin 
çocuk olma hali devam edecektir. Türkiye’nin 
1994’te onayladığı Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’ne göre, 18 yaşın altındaki 
herkes çocuktur ve bu bağlamda sözleşmenin 
koruma kapsamında sayılmaktadır. 

Cezaî sorumluluk söz konusu olduğunda, 12 
ve 15 yaşlarında farklı sınıflandırmalar olduğu 
görülür. Çocukların cezaî sorumluğunun baş-
langıcı 12 yaştır, daha küçük çocukların cezai 

“Ben çocuklara çocuk gibi davranmam. Bir çocukla 
ilişkim, dostluğum, arkadaşlığım varsa, o benim 
arkadaşımdır, çocuk değildir. Çocuk gibi bakmam. 
Ayrı bir insan türü gibi bakmam. Niye bu böyle? 
İnanmadım hiçbir zaman çocukların, insanların 
çocuklara davrandığı gibi çocuk olduklarına. 
Basbayağı insandır onlar.”1

Kültürel ve tarihsel kökleriyle bir toplumda var 
olan çocuk algısı çocuğa karşı ayırımcılığın en 
önemli kaynaklarından biridir. 18. yüzyılda 
romantizm akımıyla güçlenen ve halihazırda 
geçerliliğini koruyan, çocukların “kırılganlık”, 
“masumiyet” ve “cehalet”lerine atıfla idealize 
edilmiş anlamda “özel” oldukları iddiası, neti-
cede çocukları toplumsal olarak önemsiz kılar. 
Çocukluk hem yasal hem de biyolojik olarak 
bir bağımlılık dönemi addedildiğinden, çocuk 
aktörleri gözardı etmek genellikle kolaydır. Zira 
çocuklar esas olarak, “pasif alıcılar” olarak gö-
rülmektedir ve kültürel mevcudiyetleri nadiren 
teslim edilmektedir. 

Yaşar Kemal’in saptaması bu açıdan çarpıcı-
dır. Çocukların yeterince gelişmemiş oldukları 
ve bu yüzden de henüz tam anlamıyla insan 
sayılamayacakları gibi bir yaklaşım, sadece 
Türkiye’de değil modern burjuva aile yapısının 
(çekirdek aile) norm olduğu toplumlarda yay-
gındır. Çekirdek aile yapısı ideali içinde çocuk 
bir yandan göz bebeği, baş tacı edilmiş, öte 
yandan çocuklar irade ve eylemlilik sahibi ol(a)
mayan biblolara dönüşmüştür.

Çocukluk insan hayatında geçici bir dönem-
dir. Bir an önce aşılması ve mutlu sona (yetişkin-
lik) ulaşılması için çabalanır. Yetişkincilik tara-
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Mahkemeleri’nde (DGM), sonrasındaysa Özel 
Yetkili Mahkemeler’de (ÖYM) 18 yaşın altında 
9 bin 931 çocuk siyasî davalarda yargılanmış-
tır.5 Gündem Çocuk Derneği Çocuk Hakları 
Merkezi’nin raporuna göre, 2013’te Türkiye’de, 
633 çocuk önlenebilir sebeplerle yaşamını yi-
tirmiştir, önceki yılda bu rakam 609, 2011’deyse 
815 olmuştur.

Çocuk nüfus

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2014’te yayım-
ladığı bilgilere göre, 0-17 yaş grubunu içeren 
çocuk nüfus Türkiye nüfusunun yüzde 29,7’sini 
oluşturuyor. Çocuk nüfusun toplam nüfusa ora-
nı Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırıldığında, 
Türkiye’nin bu ülkelerin tümünden daha yüksek 
bir çocuk nüfus oranına sahip olduğu görülüyor. 
Bu oran Fransa’da yüzde 22,2, İngiltere’de yüzde 
21,2, İsveç’te yüzde 20,2, Yunanistan’da yüzde 
17,6 ve İtalya’da yüzde 16,8. En düşük çocuk 
nüfus oranına ise yüzde 16 ile Almanya sahip. 

Ülke nüfusunun üçte biri çocuk olduğu gibi, 
hanelerin yüzde 53,2’sinde 0-17 yaş grubundan 
az bir çocuk bulunuyor, yani iki haneden birinde 
muhakkak bir çocuk var. Dolayısıyla, çocukları 

sorumluluğu bulunmaz. 15 yaşını dolduran-
ların cezai sorumluluğunun var olduğu kabul 
edilmiştir, ancak yaşları nedeniyle kusurluluk 
hallerinin diğer kişilerden daha az olduğu kabul 
edilerek cezalarında indirim önerilir. Bu iki yaş 
arasındaki (12-15 yaş) çocukların cezai sorum-
luluğunun var olup olmadığı konusunda kesin 
bir yargı bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, çocukluk tanımı yapılırken hu-
kuk sisteminin bir yandan 18 yaş sınırını önem-
sediğini, öte yandan cezai sorumluluğu 12 yaşa 
kadar çekme eğiliminde olduğunu görüyoruz. 
Bu açıdan, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde 
tanımlanan çocuğun insan hakları standartları-
nın gerisinde kalındığı açıktır. Sözleşmeye göre, 
çocukların işledikleri fiiller yasalara göre suç 
olsa bile, çocuğa özgü adalet sisteminin ilkeleri 
işletilir, çocukların hangi fiili işlediklerinin değil, 
neden bu fiili işlediklerinin üzerinde durularak 
hak temelli çözümler üretilir. En önemlisi de 
çocuğun yüksek yararının gözetilmesidir. 

Türkiye’de durumun bu bakış açısından 
çok uzak olduğunu iddia etmek için ne yazık ki 
sayısız örnek var. Otuz yıl geriye giderek Erdal 
Eren’in idamını,2 daha yakın dönemde Mart 
2006’da Diyarbakır olayları sürerken dile getiri-
len “çocuk da olsa kadın da olsa gereği yapıla-
caktır”, 3 ya da birkaç ay önce Lice’de yaşanan-
ların ardından aynı minvaldeki “çocuk da olsa 
bedeli ödetilecektir”4 söylemini hatırlamamız 
yeterlidir. 

İstatistiksel verilere gelince, 2002’den 
2011’in sonuna kadar, ilk iki yıl Devlet Güvenlik 

Çekirdek aile yapısı ideali içinde çocuk bir yandan göz 
bebeği, baş tacı edilmiş, öte yandan çocuklar irade ve 
eylemlilik sahibi ol(a)mayan biblolara dönüşmüştür.

© Serra Akcan/narPhotos

9. Diyarbakır Kültür ve Sanat 
Festivali sırasında, Kırklar 
Dağında gerçekleştirilen 
uçurtma festivalinden. 
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pım aşamasında” vatandaşlar olarak görülüyor. 
Çocuklar yasal olarak sınırlandırılmış katılım 
ve örgütlenme hakları sebebiyle yaşadıklarını 
ifade etmede her alanda önemli sorunlarla 
karşı karşıya kalıyor. Hak ihlâli durumun da, 
adlî sistemden ya rarlanmada önemli sorunlarla 
kar şılaşmaları ve haklarını koruyan örgütlere 
erişimlerinin genel olarak sınırlı olması, karar 
alıcıları etkilemede çocukları güçsüz kılıyor. 
Çocukla rın görüşlerinin nadiren dikkate alın-
ması, oy haklarının olmaması, hükümetlerin 
insan hakları konusundaki tutumunu belirleyen 
siyasal süreçte anlamlı bir rol oynayamamaları 
onları daha edilgen bir konuma düşürüyor. 

Çocuklar toplumun üçte birden fazlasını 
oluşturmalarına rağmen, siyasetin öznesi de-
ğiller ve toplumsal kaynaklardan faydalanma 
oranları çok düşük. Siyasî partilerin gündemi, 
programları, hükümet politikaları incelendiğin-
de, çocukların kamusal alanda rol oynayan ve 
görünürlük sahibi bireyler olarak değil, sadece 
hizmet verilecek bireyler ya da hakları çiğnenen 
mağdurlar olarak ele alındığı görülüyor. 13 Tem-
muz 2011’de kurulan 61. hükümetin programın-
da çocuk kelimesi sadece eğitim, sosyal yardım 
ve korunmaya muhtaç çocuklar bağlamlarında 
kullanılıyor. Çocuklar korunması ve kollanması 
gereken “eksik bireyler”, ihtiyaç sahipleri olarak 
yansıtılıyor. Bu bakış açısının sadece devlet 
ya da siyasîlerin tutumunu yansıtmadığını 
eklemekte fayda var. Kamu yönetiminden sivil 
toplum çalışmalarına, anne babalardan çocuk-
larla çalışmaya dayanan alanlarda görev yapan 
profesyonellere çocukların toplumsal rolleri ve 
güçleri büyük ölçüde önemsenmiyor, çocuklar 
birer demokratik özne olarak ele alınmıyor.  

Öte yandan, katılım hakkı, çocukları temel 
insan haklarının aktif öznesi ve kendilerine 
özgü dü şünce ve duygulara sahip bireyler olarak 
tanımlar. Dolayısıyla, “ha yırseverlik mantığı ve 
ataerkil yaklaşımlar” reddedilir. Yetişkinlerin 
olduğu gibi çocukların da demokrasiyi içselleş-
tirmesi ve birarada yaşama anlayışı geliştirmesi 
için katılım imkânları yaratılması önemlidir. 
Çocuk katılımı, çocukları etkileyen her konuda, 
onların görüşlerini ifade etmelerine olanak 
yaratmak ve bu görüşleri karar alma süreçle-
rinde dikkate almaktır. BM Çocuk Haklarına 
dair Sözleşme’nin 12. maddesi çerçevesinde, 
çocukların kendilerini ilgilendiren konularda, 
karar larda, etkinliklerde ve süreçlerde etkin yer 
almaları sağlanmalıdır.

Çocuklar ve sakıncalı siyaset

Anaakım medya, politikacılar ve hukukçular 
tarafından sıkça gündeme getirilen söyleme 
göre, çocukların hayatında siyasetin yeri yoktur. 

ilgilendiren hukukî düzenlemeler, çocuklara 
dair politikalar (örneğin, 4+4+4 sistemi), çocuk 
hayatını etkileyecek siyasî kararlar (örneğin, 
dershanelerin kapatılması) toplumun yarıdan 
fazlasının hayatında değişikliklere yol açıyor. Öte 
yandan, bu büyük çocuk nüfusun oy kullana-
mıyor olması, çocukların seçimlerde adaylarca 
önemsenmeyen bir toplumsal kesim gibi görül-
melerine ve temsilî demokrasi açısından “etkisiz 
eleman”a dönüşmelerine yol açıyor.

Sempati nesnesi olarak çocuk

Çocukların siyasî mekanizmalarda, kamu yöneti-
minde özne olarak görülmemeleri kadar ciddi bir 
sorun da  çocukların kolaylıkla nesneleştirilmesi. 
Çocuklar sempati yaratma yöntemi olarak araç-
sallaştırılarak siyasî partilerin seçim kampan-
yalarında, reklamlarda, televizyon ve sinemada 
sıkça kullanılıyor. Polis Teşkilatı kamu spotların-
da çocukları kurtarmayı tercih ediyor, çamaşır 
makinesinden otomobile, kredi kartından beyaz 
peynire, akla gelebilecek her ürünü satmak için 
ajansların çocuklara ihtiyacı var galiba. Keza çok 
gişe yapan sinema filmlerinin (örneğin, “Babam 
ve Oğlum”, 2005), yüksek reyting alan dizilerin 
(örneğin, “Küçük Ağa”, 2014) büyük ölçüde çocuk 
karakterlerin masumiyetine, sevimliliğine, yete-
neğine bel bağladığını görüyoruz. 

Söz konusu duygu sömürüsü olduğunda, 
yine çocuklar başrollerde. Her an, her yerde, 
her yaştan insan acı çekiyor. Ancak, acı çeken 
çocuklar oldu mu kulak kesiliyoruz. “İsrail bom-
baladı”, “Suriye’de çatışma”, “İki terörist sağ/ölü 
ele geçti” başlıklı haberlerde insanların acılarını 
düşünmeden sayfayı çevirebiliyoruz. Ama rek-
lamcıların, sinemacıların ve medyanın çoktan 
keşfettiği gibi işin içine çocuk girdiğinde akan 
sular duruyor. 

Çocukların siyasî katılımının  
önündeki engeller

Kamu yönetimi alanındaki araştırmalar, 
Türkiye’de çocukların katılım hakkına sahip 
özneler ya da yönetişim süreçlerinde yer alması 
gereken vatandaşlar olarak görülmediğini ortaya 
koyuyor.6 Türkiye’de nüfusun ciddi bir kesimini 
oluşturan çocuklar “yarım vatandaş” veya “ya-

Çocukluk tanımı yapılırken hukuk sisteminin bir yandan 18 
yaş sınırını önemsediğini, öte yandan cezaî sorumluluğu 12 

yaşa kadar çekme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu açıdan, 
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde tanımlanan çocuğun insan 

hakları standartlarının gerisinde kalındığı açıktır.
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Çekirdek aile yapısı ve orta sınıf değer yargıları 
bağlamında, çocuk okula gider, parkta oynar, 
çocuk kitabı okur, çizgi film seyreder... Bunlar 
klişe olmakla birlikte, güncel duruma işaret 
ediyor. Çocuklar sokaklardan, meydanlardan, 
daha genel anlamda kamusal alandan uzakta 
tahayyül edilmektedir. Sokakta gördüğümüz ço-
cuklar hep kötü örnekler olarak sunulur: Tinerci 
çocuklar, çöp toplayan çocuklar, mendil satan 
çocuklar, araba camı silen çocuklar... Yaygın 
kanıya göre, bu çocuklar bilinçsiz ya da yoksul 
ebeveynleri ve sosyal çevreleri tarafından sokak-
lara sürüklenmiş, kurtarılmaya muhtaçlar. Yaşar 
Kemal’in otuz yıl önce sokak çocuklarıyla yaptığı 
röportajlardaki empatinin yerinde ne yazık ki 
yeller esiyor. 

Sokakta olmaktan çok daha katı bir şekilde 
eleştirilen davranış, “taş atan çocuklar” bağla-
mında sıkça tartışılan siyasî eylemlilik. Çocuklar 
siyasetin dışında tahayyül edilse de, devlete 
muhalif eylemler içinde yer aldıklarında istisnai 
biçimde siyasî özne olarak kabul edildiklerini 
ve çocuklukla ilişkilendirilen koruma önceliği-
nin bir kenara bırakıldığını görüyoruz. 1 Mayıs 
2013’te Taksim’de henüz 17 yaşında olan D.A. 
polisin attığı gaz bombası kartuşuyla başından 
ağır yaralanıp, kafatası kırıldığında İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mutlu, “Dilan örgüt üyesidir, 
marjinal grup üyesidir. Tam bir radikal men-
suptur. Yaptığımız hiçbir eksik ve yanlış işlem 
yoktur” diyerek bu bakışı özetlemiştir. D.A.’nın 
çocukluğunu “örgüt üyeliği” bitirmiştir. Hakim 
muhafazakâr anlayışa göre, çocukların politizas-
yonu ve siyasal eylemliliği yetişkinler tarafından  
kandırılmak, manipüle ve istismar edilmek şek-
lindedir. Bu çocuklar bir çırpıda terörist, örgüt 
üyesi, anarşist, çapulcu diye etiketlenir. 

Berkin Elvan cinayetinin7 ardından çizilen 
iki zıt çocuk portresi de benzer bir indirgeme-
cilik içeriyordu. Karşımızda ya “yüzünde poşu, 
elinde sapan” bir terörist vardı (siyasî özne), ya 
da ekmek almaya giden bir çocuk (gayrı siyasî 
kurban). İlk iddia Berkin’in yaşı itibariyle ne 
olursa olsun çocuk olduğunu, ikinci iddia da 
çocukların birer siyasî özne olarak direnme hak-
kını inkâr ediyor. Hem siyasî iktidarların hem de 
medyanın ezber varsayımları yüzünden, Berkin 
gibi yüzlerce örnekte, çocuklar yaftalanıyor, 
siyasete malzeme edildikleri gibi tehdit altında 
bırakılıyor. 

Bu konuda çarpıcı bir örnek “Manisalı genç-
ler” davasıydı. Manisa’da, 14 ila 18 yaşlarında 
16 çocuk, duvara yazı yazmak, bildiri dağıtmak, 
molotof kokteyli atmak, gizli örgüte üye olmak 
suçlarından 26 Aralık 1995’te gözaltına alındı. 
Çoğu lise öğrencisi olan gençler beş gün Manisa 
Terörle Mücadele Şubesi’nde tutuldu. Gözaltın-
da verdikleri ifadelere dayanılarak, İzmir Devlet 

Güvenlik Mahkemesi’nde (DGM) “yasadışı 
örgüt üyeliği” suçundan yargılamalarına başlan-
dı. Aynı zamanda, Terörle Mücadele Şubesi’nde 
görevli 10 polis hakkında da Manisa Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde işkence suçundan dava açıldı. 
Polisler gözaltındaki gençleri çırılçıplak soymak, 
değişik biçimlerde cinsel tacizde bulunmak, da-
yak atmak, ölümle tehdit ve küfür etmek, gözleri 
bağlı tutmak, yiyecek içecek vermemek, vücudu 
45 derecelik eğik biçimde ve çıplak olarak saat-
lerce bekletmekle suçlandı. Adli tıp raporlarında 
işkencenin detayları açıkça ortaya konmuş olsa 
da yargılama yıllarca sürdü.

Duruşmalar sürerken yaşanan bir sahne hafı-
zalarda yer etti. Mahkeme binasından uzaklaşan 
cezaevi aracının arkasından gözyaşlarıyla bakan 
annelerden biri aracın kapısına asılmış sürükle-
nirken, “Götürmeyin kızımı, o daha çocuk!” diye 
bağırıyordu. Annenin söylemeye çalıştığı kızının 
yaşının siyasetle ilgisi olamayacak kadar küçük 
olduğuydu. Bu varsayım çocuklara atfedilen (ve 
atfedilmeyen) toplumsal ve siyasal rolleri özetle-
mesi açısından tipiktir. Çocuk, masum, cahil ve 
savunmasızdır. Bu romantik bakış açısına göre, 
çocuklar bir olayın öznesi değil, ancak kurbanı 
olabilir. 

Peki yarın ya da on yıl sonra, mahallesine, 
şehrine, çevresine, dünyasına sahip çıkan, de-
mokratik toplumun ayrılmaz ve etkin parçası 
çocuklar ve gençler, onları ciddiye almayan bir 
düzenin, siyasîlerin, anne babaların söz sahibi 
olduğu bir ortamda nasıl ortaya çıkacak?

1 Yaşar Kemal’in Kemal Özer’e verdiği söyleşi, 13 
Eylül 1975, “çocuklar İnsandır”, s. 17, Yapı Kredi 
Yayınları, 2013, İstanbul.

2 Erdal Eren, 12 Eylül askeri darbesi döneminde, 17 
yaşında olmasına rağmen, yaşını ispatlamak için 
kemik ölçümü yapılması talebi reddedilmiş, yaşı 
büyütülerek 13 Aralık 1980’de idam edilmişti.

3 24 Mart 2006’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir ope-
rasyonunda öldürülen on iki PKK gerillasının cenaze 
töreninde ve sonrasında çıkan olaylara dair Başbakan 
Tayyip Erdoğan’ın sözleri. 

4 8 Haziran 2014’te, Lice’de kışla içindeki bayrağı 
direkten indirenin TSK tarafından çocuk olduğunun 
açıklanması üzerine Başbakan Erdoğan “çocuk 
da olsa gereği yapılacaktır, bedeli ödetilecektir” 
demişti.

5 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Mil-
letvekili Turgut Dibek’in soru önergesine Adalet 
Bakanlığı’ndan verilen cevap. http://bianet.org/
bianet/insan-haklari/140604-9-yilda-10-bin-cocuk-
dgm-ve-oym-lerde-yargilandi.

6 Serdar Değirmencioğlu, “Demokraside çocuk ve 
Gençlere Yer Açmak”, Sosyal Hizmet, ss. 23-33, 
Ocak 2008.

7 1999 doğumlu Berkin Elvan Gezi protestoları 
sırasında polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz 
kapsülünün başına isabet etmesi üzerine 269 gün 
komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te hayatını 
kaybetti. 
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“Yenİ TÜRKİYe”nİn ÇocuKlaRı

Gezici tarım işçisi çocuklar

                                                                                                                        
ertan Karabıyık

Mevsimlik işçi göçü ne demek?

Bireyin veya ailenin geçimini sağlamak amacıyla 
sürekli yaşadığı veya ikametgâhının bulunduğu 
yerleşimden ayrılarak bir başka yerleşimde, bir 
başkasının işyeri veya işletmesinde veya kendi 
işinde sınırlı süreli olarak emek gücüyle ekono-
mik gelir elde etmek üzere gerçekleştirilen göç 
sürecine mevsimlik işçi göçü deniyor. Örneğin, 
inşaat çalışmalarına katılmak amacıyla Muğla 
veya Tekirdağ’a, denizlerden midye toplamak 
amacıyla İzmir’e, hurda toplamak için Niğde’den 
Bursa’ya, Adıyaman’dan, Şanlıurfa’dan veya baş-
ka illerden Malatya’ya kayısıya, Bursa’ya sebze-
ye, Konya’ya kimyona giden kişi ve aileler mev-
simlik göç sürecine katılmış demektir. Mevsimlik 
göç süreci hemen hemen bütün sektörlerde ve 
coğrafyada yaşanır, bitkisel üretim sürecindeki 
göç çocukları en çok etkileyen ve görünürlüğü 
en fazla olandır.

Çocukların mevsimlik işçi  
göçündeki yeri

Mevsimlik işçi göçü kapsamında çocuklar he-
men hemen bütün sektörlerde istihdam ediliyor. 
Bitkisel üretim sürecinde istihdam edilme bi-
çimleri genellikle hane düzeyinde gerçekleşiyor 
ve hanenin işi gerçekleştirdiği ücret biçimi ço-
cukların çalışma biçimini de belirliyor. Bitkisel 
üretimde genellikle üç ücret biçimi söz konusu:

Günlük işçilik ücreti veya yevmiyesi: Bir gün 
içinde yapılacak işin başlangıç ve bitiş saatleri-
nin belirli olduğu, günlük ücrete göre istihdam 
biçimi. Genellikle 12 yaş üstü çocuklar bu üre-
tim sürecinde çalışmaktadır. 

Birim alan işçilik ücreti: Bahçe veya tarla 
sahipleri ile işçiler arasında varılan anlaşmaya 

Türkiye’de çocuk işçiliğinin belirli bir programa 
göre ele alınması 1992’de, ILO’nun Çocuk İşçiliğiyle 
Uluslararası Mücadele programıyla başladı. 1994, 
1999, 2006 ve 2012’de çocuk işçiliğinin durumunu 
ortaya koymak amacıyla istatistikî veriler yayınlandı. 
Son verilere göre, 6-17 yaş grubundaki çocukların 
yüzde 5,9’u, yani 893 bin1 çocuk “ekonomik 
işlerde”2 istihdam ediliyor. Bu çocukların yaklaşık 
400 bini tarım, 217 bini sanayi, 277 bini ise hizmet 
sektöründe çalışıyor. 

Bu verilerin ekim, kasım ve aralık aylarının ilk 
haftasında uygulanan anketlerle tespit edildi-
ği için mevsimlik gezici tarım işlerinde istih-
dam edilen çocukları yeterince kapsamadığı 
söylenebilir. Eksik veriler dahi yüzbinlerce 
çocuğun gelir elde etme amacıyla çalıştığını 
gösteriyor. Çalışmanın çocukların fiziksel ve 
bilişsel gelişimlerine, eğitim ve sağlık durum-
larına nasıl etkisi olduğu konusundaysa yeter-
li ve derinlemesine çalışma mevcut değil.

Mevsimlik gezici tarım işleri kapsamında 
istihdam edilen çocukların genellikle bitkisel 
üretim sürecinin toprak hazırlığı, çapalama ve 
hasat sürecinde yer alanları gündeme getirilip 
medyaya konu oluyor. Hayvancılık, özellikle 
çobanlık yapan, orman işlerinin ağaç kesme, 
soyma, sürütme, erozyon kontrolü, fidan 
dikim ve bakım çalışmaları ile tohum topla-
mada, balıkçılık faaliyetlerinde çalışan çocuk-
larsa gündemde yer almadığı gibi, bu çocuklar 
hakkında araştırma dahi bulunmuyor. 
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yüzde 30’u yemek hazırlama, yüzde 49,1’i temiz-
lik yapma gibi işleri yerine getiriyor.

Mevsimlik tarımda, çocuklar günde orta-
lama 10 saat çalışıyor. Ürün temelinde farklar 
incelendiğinde ise çocukların en uzun (11,35 
saat/gün) pamuk hasadında Şanlıurfa’da 
çalıştığı görülüyor. Çocuklar Yozgat’ta pancar 
hasadında 9,97 saat/gün, Adana-Mersin’de 
sebzecilikte 9,61 saat/gün, Ordu’da fındık hasa-
dında ise 9,19 saat/gün çalışıyor. 

Çocuklar haftada ortalama 6,17 gün 
çalışıyor. Gün olarak da en uzun çalışma süresi 
Şanlıurfa’da pamuk hasadında (6,75 gün/haf-
ta). Bu ilde çocuklar haftanın yedi günü, günde 
ortalama 11,35 saat çalışıyor. Çocuklar yıl içinde 
75,89 gün, yani yaklaşık 2,5 ay çalıştıklarını be-
yan etmiştir.

Mevsimlik tarım göçündeki  
çocukların eğitim durumu

Araştırmaya katılanlardan 342 çocuk (yüzde 
97) okula kayıtlıyken, kaydı olmayanların kayıt 
yaptırmama nedenleri arasında “ailenin isteme-
mesi, mevsimlik tarım göçüne katılma, maddi 
zorluklar, Türkçe bilmeme, okulun uzak olması’’ 
gibi gerekçeler öne çıkıyor. 

Araştırma kapsamındaki çocukların yüzde 

göre birim arazi büyüklüğü dikkate alınarak 
belirlenen ücrete göre yapılan işçilik. Örneğin, 
bir dekar sebze alanının çapalanması ve hasadı-
nın belirlenen birim fiyat üzerinden yapılması. 
Bu ücretlendirmede hane bütün üyelerini tarla-
da çalıştırır, yaş sınırı bulunmaz, altı yaşındaki 
çocuklar da anne ve babalarına yardım eder.

Birim miktar ücreti: Genellikle hasat çalış-
malarında uygulanan bu ücret biçiminde işçiler 
hasat ettikleri miktar kadar ücret kazanır. Bu 
yöntem genellikle pamuk hasadında uygulanır. 
Haneler hasadı yapabilecek en küçük yaştaki 
çocukları da sürece dahil eder.

Ayrıca, ortakçılık, kürekçilik gibi yerel düzey-
de farklı işçilik biçimleri de söz konusu. Örneğin, 
Şanlıurfa’da kürekçi olarak istihdam edilen ve 
pamuk işçiliğinin tamamını gerçekleştiren ha-
neler bunun karşılığında hasat edilen pamuğun 
yüzde 30’unu alır. Bütün girdilerin ortak olduğu 
durumda ürünün yarısını alan haneler de vardır. 
Burada da ailenin çalışabilecek durumdaki bü-
tün fertleri çalışma sürecine dahil olur. Özetle, 
günlük ücret uygulaması dışındaki bütün diğer 
işçilik biçimlerinde çocuklar çok küçük yaşlar-
dan itibaren çalışma hayatına katılır. Ancak, bu 
çocuklar istatistiklere yansımıyor.

Mevsimlik tarım göçünde çocukların 
çalışma durumu3

Mevsimlik gezici tarım işlerinde çalışan çocuk-
lara yönelik dört ilde yapılan temel araştırmanın 
özet bulguları şöyle:

Yüzde 76,6 ile “tarlada çalışma” çocukların 
yaptıkları işler arasında birinci sırada yer alıyor. 
Kız çocuklarının ise yüzde 68,4’ü su taşıma, 
yüzde 63,7’si kardeşlere bakma, yüzde 66,6’sı 
eşyaları gözetleme, yüzde 45,6’sı bulaşık yıkama, 

Mevsimlik tarımda, çocuklar günde ortalama 10 saat 
çalışıyor. Ürün temelinde çocukların en uzun (11,35 saat/
gün) pamuk hasadında Şanlıurfa’da çalıştığı görülüyor. 
Çocuklar Yozgat’ta pancar hasadında 9,97 saat/gün, 
Adana-Mersin’de sebzecilikte 9,61 saat/gün, Ordu’da fındık 
hasadında ise 9,19 saat/gün çalışıyor. 

© Şahan nuhoğlu
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yarlı kılmak amacıyla bir toplantı düzenlemiştir. 
Sendika kendi imkânlarıyla sorunu araştırmaya 
ve gündemde tutmaya çalışmaktadır.

Ankara Üniversitesi Çocuk kültürleri Araş-
tırma Merkezi’nin gerçekleştirdiği Mevsimlik 
Tarım İşçileri Göç Haritalama Projesi Kasım 
2013’te tamamlanmıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin sekretaryasını 
yaptığı Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı (MİGA) 
Friedrich Ebert Derneği tarafından desteklen-
mektedir.

Harran Üniversitesi, Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu ve özel sektör işbirliği kapsamında 
mevsimlik gezici tarım işçilerinin, başta üreme 
sağlığı olmak üzere, yaşam koşullarını geliş-
tirmek amacıyla çeşitli araştırma ve uygulama 
projeleri gerçekleştirmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ço-
cuk İşçiliği Şube Müdürlüğü aracılığıyla yerel 
izleme sistemleri kurma çalışmaları yapmakta-
dır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı genelgeler yayınlama ve yerel 
kurumları harekete geçirme yoluyla çocuk işçili-
ği mücadelesi gerçekleştirmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü çocuk işçiliğiy-
le mücadele kapsamında tekrarlanabilir model 
ve kurumsal kapasite geliştirme konularına 
destek vermektedir.

Kalkınma Atölyesi mevsimlik gezici tarım 
işçiliği kapsamında 2002’den beri çocuk işçili-
ğiyle ilgili temel araştırmalar yapmakta, program 
ve projeler uygulamaktadır.

Öneriler 4

Yüzbinlerce çocuk üzerinde kaygı verici boyut-
larda olumsuz etkileri olan mevsimlik gezici 
tarım işçiliği önemli bir politika konusudur. 
Zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıkmasıyla bir-
likte daha çok sayıda çocuğun zorunlu eğitime 
devamını engelleyen çok ciddi bir sorundur. Hü-
kümetin, içinde gezici ve geçici tarım işlerinde 
çalışmanın da bulunduğu çocuk işçiliğinin 
en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılması için 
önüne koyduğu 2015 hedefine bir yıldan kısa bir 
süre kalmıştır.

Bu bağlamda, yasal düzenlemelerdeki 
boşlukların tespit edilerek gerekli değişikliklerin 
yapılması için önerilerimizi şöyle özetleyebiliriz:
• Tarımda çalışma koşullarına ilişkin düzenle-
melerin orta ve küçük işletmeleri de kapsaması-
nın sağlanması, 
• Tarımda iş aracılarına işçilerin çalışma 
koşullarıyla ilgili sorumluluklarına ilişkin etkili 
yaptırım getirilmesi, 
• Çocuk ve genç işçiler ile ağır ve tehlikeli işlerde 
çalışmaları düzenleyen yönetmelikler başta ol-
mak üzere ilgili mevzuatta çocukların mevsimlik 

94’ünün 2010-11 eğitim yılında okula düzenli 
devam etmediği, 180 eğitim gününde ortalama 
58,6 gün devamsızlık yaptıkları tespit edilmiştir. 
Okula devamsızlığın en çok şeker pancarı üre-
timine katılan çocuklarda olduğu belirlenmiştir 
(ortalama 66,91 gün). Okula neden devam 
edemedikleri sorusuna çocukların yüzde 82,8’i 
“mevsimlik tarım göçü” cevabını vermiştir. 
Diğer nedenler arasında ailenin istememesi, 
kardeşlerin bakımı, sağlık nedenleri, okulda 
başarısız olma, maddî yetersizlik gibi gerekçe-
ler gösterilmiştir. Çalışırken okula devamsızlık 
yapan çocukların büyük bir bölümü evlerine 
döndüklerinde okula devam etmektedir.

Araştırmaya katılan çocukların en fazla zor-
landıkları ve başarısız olduklarını belirtikleri 
derslerin başında yüzde 28,2 ile matematik, 
yüzde 16,4 ile Türkçe gelmektedir. 

Çocukların önemli bir bölümü okula devam-
sızlık yapmakta, aileler yine de çocuklarının 
okumasını istemektedir. Çocukların yüzde 89,5’i 
ailesinin kendilerinin okumasını istediğini 
belirtmiştir.

“Ne yapıldığı takdirde okula devam ede-
bilirsin?” sorusuna çocukların çoğu “ailelere 
yaşadıkları kentlerde iş imkânı yaratılması” 
yanıtını vermiştir. Maddî yetersizlik eğitimin 
önünde çok önemli bir engel oluşturmaktadır.

Çocuk işçiliğiyle ilgili kim ne yapıyor?

Hayata Destek Derneği özel sektörün katkısıyla 
fındık hasadında çalışan çocuklara yönelik sos-
yal destek çalışmaları yürütmekte, çocukların 
çalıştırılmaması ve yaşamlarının iyileştirmesi 
doğrultusunda projeler uygulamaktadır. 

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Haklarının Ko-
runması ve Geliştirilmesi Derneği tarım işçisi 
kadınların ve çocuklarının gezici sağlık hizmeti 
yoluyla sağlık hakkının korunması projesi başta 
olmak üzere çeşitli faaliyetler uygulamaktadır.

Bursa Tabip Odası 2011’den itibaren gezici 
tarım işçilerinin sorunlarını gündeme getirmek 
ve çözüm üretmeye yönelik alan ziyaretleri 
gerçekleştirmekte, raporlama yapmakta ve ka-
muoyu oluşturmaya çalışmaktadır. 

Eğitim Sen, Uluslararası Eğitimciler Sendi-
kası iş birliğiyle 2013’te gezici tarım işlerinde 
çalışan çocuklara yönelik kendi şubelerini du-

Yüzbinlerce çocuk üzerinde kaygı verici boyutlarda 
olumsuz etkileri olan mevsimlik gezici tarım işçiliği önemli 

bir politika konusudur. Zorunlu eğitim süresinin 12 yıla 
çıkmasıyla birlikte daha çok sayıda çocuğun zorunlu eğitime 

devamını engelleyen çok ciddi bir sorundur.
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tarım işçisi olarak çalıştırılmalarının kesin ve net 
olarak yasaklanması,
• Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla birlikte, 
çalışmanın çocukların eğitime devamını engel-
lememesi için iş ve eğitim mevzuatında gerekli 
düzenlemelerin yapılması.
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) 
taşra teşkilatına, iş istihdam kurullarına, il ve ilçe 
mevsimlik gezici tarım işçileri izleme kurulları-
na mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile ilgili yasal 
çerçeve ve denetleme önceliklerinin iletilmesi. 
• Yerel karar ve uygulama birimlerinin mevsim-
lik tarımda çocuk işçiliğiyle ilgili tek ses halinde 
tutarlı mesaj vermelerinin sağlanması.
• Toprak sahipleri, işverenler, tarım aracıları ve 
tarım işçisi ailelerin çocuk işçiliğiyle ilgili düzen-
lemeler ve bu düzenlemelere uyulmaması halin-
de karşı karşıya kalabilecekleri cezalar hakkında 
bilgilendirilmeleri. 
• Tarım işçiliğini kayıt altına almak için Ta-
rımda İş Aracılığı Yönetmeliği’nin daha etkili 
uygulanmasının yanı sıra, tarımsal işletme kayıt 
sisteminde hazırlanacak ek bir modül ile gezici 
olanlar dahil mevsimlik tarım işçileri ve ailele-
riyle ilgili ayrıntılı veri toplanması için ÇSGB ve 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun işbirliği yapması.
• Tüm mevsimlik gezici tarım işçilerinin ellerine 
geçen net günlük ücretin resmî asgarî ücretten 
aşağı olmamasının sağlanması. 
• Tüm il ve ilçe mevsimlik gezici tarım işçileri 
izleme kurullarında en az iki işçi sendikası tem-
silcisinin bulunmasını sağlayacak yasal düzenle-
menin yapılması. 
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nunu düzenlenerek  mevsimlik tarım işçilerinin 
çalıştıkları süre için sigorta primlerinin işveren 
tarafından ödenmesi, devletin sigorta primine 
katkı yapmasının sağlanması.
• Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma, seyahat ve 
yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal yar-
dımların sağlanması için gerekli müdahalelerin 
planlanması.
• Yapılan çalışmalara genel bütçeden yeterli pay 
ayrılması. 
• Her çocuğun okulöncesi ve 12 yıllık zorunlu 
eğitime devam edebilmesinin sağlanması için 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) konuyla ilgili 
genelgesinin kapsamının genişletilmesi. 
• MEB ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın (ÇSGB) mevcut e-Okul sistemin-
den yararlanarak çocuk düzeyinde, sistemli 
izleme çalışmaları yapmaları.
• Çocuk gelişimi açısından en kritik dönem olan 

erken çocukluk çağındaki çocukların mevsimlik 
tarım göçünden fiziksel, bilişsel ve duygusal 
gelişimlerinin olumsuz olarak etkilenmesini 
önlemek amacıyla MEB ve Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı’nın (ASPB) ortak çalışmalarıyla 
gerekli müdahaleleri tespit etmeleri ve vakit 
kaybetmeden bu tespitler doğrultusunda taşra 
teşkilatlarının uygulamaya yönlendirilmesi.
• Gezici tarım işçilerinin barındığı yerlerde 
erken çocukluk gelişim programlarının uygu-
lanması. 
• Ebeveynlerin çalıştığı saatlerde hem gezici 
hem mahallî tarım işçilerinin çocukları için 
ücretsiz çocuk bakım hizmetleri sunulması.

Bu önerilerden ve yapılacak müdahaleler-
den sonuç alınabilmesinin önşartı güçlü siyasî, 
bürokratik irade ve sivil bir izleme sisteminin 
kurulmasıdır. Mevsimlik gezici tarım işçiliğinin 
çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri çok boyut-
lu ve geniş kesimleri etkileyen bir sorundur. Kısa 
süreli projeler ve geçici müdahalelerle bu büyük 
yara tedavi edilemez. Kayda değer ve kalıcı bir 
ilerleme sağlanabilmesi için yeterli finansmana 
sahip ve en önemlisi ardında güçlü bir iradenin 
olduğu ulusal bir politikanın oluşturularak etkili 
şekilde uygulanması için kamu, sivil toplum, 
meslek kuruluşları, özel sektör ve uluslararası 
kurumların seferber edilmesi şarttır.

1 Çalışan Çocuklar İşgücü, 2012, TÜİK.
2 ekonomik faaliyetlerde istihdam edilenler: Referans 

haftası (ekim, kasım ve aralık aylarının pazartesi 
ile başlayan, pazar ile biten ilk haftası) süresince en 
az bir saat, ücret, kâr veya ailenin kazancı için aile 
işletmelerinde ücretsiz çalışanlar ile işi olanlardan; 
çeşitli nedenlerle referans döneminde işlerin başında 
bulunmayan, ancak işleriyle ilişkileri devam eden 
kişileri kapsar.

3 Kalkınma atölyesi (2013), Mevsimlik Tarım 
Göçünden etkilenen 6-14 Yaş Grubu Çocuklar İçin 
Temel araştırma, ankara.

4 Özsel Beleli (2012), Mevsimlik Tarım İşçiliği ve 
Çocuklar, Sorun analizi ve Politika Önerileri rapo-
rundan derlenmiştir.

Mevsimlik gezici tarım işçiliğinin çocuklar üzerindeki 
olumsuz etkileri çok boyutlu ve geniş kesimleri etkileyen bir 
sorundur. Kısa süreli projeler ve geçici müdahalelerle bu 
büyük yara tedavi edilemez.
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Damla Gürkan
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü mezunu. Psikodinamik 
yönelimli terapi, grup terapiler 
ve psikodrama, sanat terapi 
yöntemleriyle bireysel ve grup 
terapi yapmaktadır. Mor Çatı 
Kadın Sığınağı Vakfı'nda 
çalışmalar sürdürmekte ve 
ağırlıklı olarak çocuk ve 
ergenlere yönelik danışmanlık 
vermektedir.

Evrem Tilki 
Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık 
Bölümü mezunu. Klinik psiko-
loji yüksek lisansı yapmıştır. 
Klinik çalışmaları yanında Mor 
Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın 
kadınlara ve çocuklara 
yönelik şiddetle ilgili yaptığı 
çalışmalarda yer almaktadır. 

“Yenİ TÜRKİYe”nİn ÇocuKlaRı

Şiddet, ihmal, istismar

Damla Gürkan - evrem Tilki 

ve tekrarlanma, yıllar boyu sürme ve gizli kal-
ma olasılığı arttığında, çocuk üzerinde bırak-
tığı hasar çok daha ağır olur. Çocuk için çok 
şaşırtıcı ve söze dökmesi çok zor bir deneyimi 
anlamlandıramayan çocuk ruhsal ve fiziksel 
olarak hayatta kalabilmek için birbirinden 
ayrışmış, kopuk zihin ve beden halleri yaşar; 
yaşadığı korkunç deneyimi anılardan çıkar-
ma ve inkâr yoluna gidebilir. Bu istismar ona 
bakım sağlaması gereken birinden geldiğinde, 
yaşadığı çaresizlik ve öfkeyi, yetişkine yönelt-
mektense, kendisine yönelterek kontrol etme-
ye çalışabilir. Bu da kendisini “kötü, değersiz” 
olarak tanımlamasına ve yaşadıklarının ken-
disinin suçu olduğunu düşünmeye itebilir. 

Cinsel istismar sadece fiziksel taciz ve 
tecavüz şeklinde değil, duygusal, sözel ve 
mimiklerle (bakış, ima, başka biri ile cinsel 
ilişkiye şahitlik etmeye zorlanma vb.) de yapı-
lır. Zannedildiği gibi nadiren görülen bir olay 
değildir, sadece sosyoekonomik düzeyi düşük 
ailelerde görülmez, çocukların uydurdukları 
bir durum değildir, hatta genelde çocukların 
utandıkları için sakladıkları bir durumdur ve 
istismar tehlikesi genellikle yabancılar tara-
fından değil çok yakınlardan gelir. Çocuğu 
dinleyen, anlayan, onun güvenliği ve ihtiyaç-
larını gözeterek yapılacak bir müdahale ve 
koruyucu/önleyici sistemin yürürlüğe girmesi 
hayatî bir önem taşır.  

Aile içi şiddet, cinsel şiddet, çocuk yaşta 
zorla evlendirme/erken yaşta evlilik me-
seleleriyle ilgili yakın döneme göz atarsak, 
Türkiye’de 0-8 Yaş Arası Çocuğa Yönelik Aile 
İçi Şiddet Araştırması’na göre, çocuklarının 
kendilerini kızdıran davranışlarına karşı 
ebeveynlerin yüzde 74’ünün duygusal şiddet 
yöntemlerine (çocuğun sevdiği bir şeyin ya-
saklanması, temel ihtiyaçların kesilmesi, bir 
odaya kilitlemek, bağırmak, tehdit etmek vb.); 
yüzde 23’ünün ise fiziksel şiddet yöntemle-

Özellikle 1980 sonrası kadın hareketinin de 
etkisiyle ev içi şiddete maruz kalan kadınlarla 
yapılan çalışmalar, çocukların yaşadığı ihmal, 
istismar ve şiddeti çok daha görülür, tanınır ve 
müdahale edilebilir hale getirdi. Çocukların yaşadığı 
fiziksel, ruhsal, ekonomik ve cinsel şiddet bugün de 
başlıbaşına ele alınması gereken acil bir mesele.

Öncelikle, içinde şiddet olan hanelerde, 
çocukların da yüzde 70’e varan oranda doğ-
rudan veya dolaylı olarak şiddete maruz 
kaldığını söyleyerek başlayalım. Çocuklar 
sanılanın aksine, kendileri şiddet görmeseler 
bile tanıklık ederek, sonradan izlerini görerek, 
duyarak veya bunların hiçbirisi olmasa da şid-
detin yarattığı gerginliği hissederek, yani şid-
detin içinde ve bunun farkında olarak yaşar. 
Kendilerini ne zaman geleceği belli olmayan 
bir saldırının tehdidi altında hisseder, yoğun 
bir kaygıyla başbaşa kalırlar. Kendilerine veya 
yakınlarına yönelik maruz kaldıkları şiddeti 
başkalarına anlatmak ve açıklamakta zorluk 
çektiklerinden büyük utanç hissederler, dile 
gelemeyen öfkeleri, bıkkınlıkları, çaresizlikleri 
bedenlerine ve davranışlarına yansıyabilir. 

Son günlerde yeni hukuksal düzenleme-
lerle yeniden gündeme gelen çocuğa yönelik 
şiddet, ihmal ve istismar konusu özellikle 
onarılması en zor yaralara neden olan cinsel 
istismar meselesi üzerine titizlikle düşünmeyi 
gerektiriyor.

Cinsel istismar, çocukların bir yetişkin 
tarafından cinsel uyarı ve tatmin amacıyla 
kullanılmasıdır; onarılması çok güç fiziksel 
ve duygusal yaralanmalara neden olur. Bu 
durum sevgi, güven ve bağlılık ilişkisi içinde 
olunması beklenen bir yakından geldiğinde 
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altında yaşamasını, yaşam hakkının elinden 
alınmasını beslemektedir. 

Çocuk yaşta evlendirilenlerin gerçek sa-
yısı bilinmemektedir. Polis verilerine göre, 
Türkiye’de her üç evlilikten biri çocuk evlili-
ğidir, evlendirilen kız çocukların üçte birden 
fazlası kumadır. Evlilik yaşı kız çocuklarda 
12’ye kadar düşmektedir, çocuk evliliklerinde 
Türkiye dünyada ilk 10’un içindedir.3

Bu sayıların ülkenin çocuk evlilikleri 
haritasını ortaya çıkarmaya yetmediği açık. 
Üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin 
katkısıyla güncel ve kapsamlı araştırmaların 
yapılması acil ihtiyaçtır. Türkiye Cumhuriyeti 
1995’te onayladığı Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi ile çocuğun evrensel hak-
larını tüm yasa ve düzenlemelerinin üzerinde 
tutacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Türkiye 
siyasetinin, bu sözleşmenin ilke ve hedeflerini 
gündemine almadığını, çocuk lehine hiçbir 
ilerleme olmadığını kaygıyla izleyen bazı sivil 
toplum kuruluşları 2007 yılında, 22 Temmuz 
genel seçimleri öncesinde hükümet ve siyasî 
partilerin programlarında ve uygulamaların-
da çocuk politikalarına önem ve öncelik ver-

rine (tokat atmak, itmek, sarsmak, saç/kulak 
çekmek vb.) başvurduğu görülüyor. Araştırma 
evde duygusal veya fiziksel şiddet olduğu 
durumda, o evde bulunan 0-8 yaş arası çocuk-
ların yüzde 70’inin şiddete tanıklık ettiğine de 
işaret ediyor.1

Bu alandaki az sayıda da olsa araştırma-
lardan biliyoruz ki, çocukların en az yüzde 
20’si 18 yaşına varmadan önce cinsel istismar 
yaşıyor. Üç kız çocuğundan ve beş erkek çocu-
ğundan birinin cinsel istismara uğradığı tah-
min ediliyor; bu çok yüksek bir oran. Bunların 
çok azı, çocuğun tedavi gördüğü durumlar 
adalete yansıyor. Türkiye’ de çocuk istismarı 
kavramının ‘94-95’li yıllardan sonra yerleşme-
ye başlaması ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 
imzalanmasıyla bu alanda çalışmaların ivme 
kazandığını söyleyebiliriz.2 Ancak, yasaların 
uygulanmasındaki, devlet kurumlarının işlev-
selliğindeki sıkıntıları ve son dönemdeki yeni 
yasal düzenlemeleri göz önüne aldığımızda 
katedilmesi gereken çok yol var.

Derin bir yara: çocuk evlilikleri

18 yaşını doldurmamış kız çocuklarının ev-
lendirilmesi onlarla evlenen bireyin, ailenin, 
toplumun ve devletin kurumlarının sebep 
olduğu bir diğer çocuk istismarıdır. Ataerkil 
sistem ülkenin doğusundan batısına çocuk 
yaşta evliliklerin gerçekleşmesini, çocuğun, 
kadının hayatı boyunca sistematik şiddet 

Türkiye’de her üç evlilikten biri çocuk evliliğidir, evlendirilen 
kız çocukların üçte birden fazlası kumadır. Evlilik yaşı kız 
çocuklarda 12’ye kadar düşmektedir, çocuk evliliklerinde 
Türkiye dünyada ilk 10’un içindedir. 

© Husamettin Bahce/narPhotos

Berivan (18 yaşında); babası 
başlık parası olarak 10.000 
Tl aldı. 
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memiştir. Raporda sorumlulukları hatırlatılan 
diğer kurumların çocuk evliliklerinin önlen-
mesi için eylem planları yoktur. Milli Eğitim 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakan-
lığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli 
Savunma Bakanlığı ve Yerel Yönetimler bu 
konuda üzerlerine düşen sorumluluk ve gö-
revleri yerine getirmemektedir. Çocuk evlilik-
leri sorununa karşı en önde koşması gereken, 
bu sorunla mücadele için etkili politikalar 
geliştirmesi, çözüm için hükümeti harekete 
geçirmesi beklenen Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın iki yıl önce kurduğunu duyurdu-
ğu Erken Evlilikleri Önleme Birimi’nin bilinen 
bir yol haritası olmadığı görülmektedir. 

Bununla birlikte, çok sayıda kadın kuru-
luşunun bir araya gelerek oluşturduğu TCK 
(Türk Ceza Kanunu) Kadın Platformu kadın-
ların taleplerini dile getiren uzun soluklu bir 
kampanya yürüttü. Bu kampanya sayesinde 
TCK’da yaklaşık 30 madde değiştirildi. Diğer 
yandan hükümetin, yasa değişikliğini “torba 
yasa” usûlüyle ilgili ilgisiz diğer konulardaki 
düzenlemelerle birarada sunması, muhatap-
larıyla tartışmaması; toplumu, kadınlara ve 
çocuklara karşı cinsel saldırı suçlarının soruş-
turulması, kovuşturulması ve cezalandırılma-
sı konusunda var olan durumdan çok daha 
sorunlu bir aşamaya getirmektedir. Hükümet, 
bu değişikliklerle cinsel suçların önlenmesini 
sağlayacak adımları atmamış, erkek egemen 
devlet ve hukukun, erkeğin lehine uygulama-
ları değiştirmeye niyetli olmadığını göstermiş, 
cezayı artırmak ya da azaltmakla sorunun 
çözülebileceği yanılgısını yaymıştır. 

Son günlerde tekrar gündeme gelen yasa 
değişikliklerinde çocuğu korumaya yönelik 
ağırlaştırılmış cezalar getiriliyormuş gibi gö-
zükse de, istismar tanımlaması daha muğlak 
hale getirilerek, cinsel istismar ile cinsellik 
arasındaki ayrım belirsizleşmiştir. Örneğin, 
17-18 yaşlarında iki ergenin karşılıklı isteği ile 
kurulan yakınlık ile 50 yaşında bir kişinin 13 
yaşında bir çocukla zorla birlikte olmaya çalış-
ması aynı şeymiş gibi bir yoruma gelinmiştir. 
Önleme ve cezaları ağırlaştırmaya yönelik bir 
adım gibi sunulurken örneğin adlî tıp rapor-
larının yürürlükten kaldırılması istismarda en 
önemli önleyici, yaptırım uygulayıcı unsurun 
ortadan kaldırılması anlamına geleceğinden 
çok endişe vericidir. 

Çocuk merkezli önleyici ve  
koruyucu çalışmalar 

On üç ilde istismar ve ihmale maruz kalmış 
çocuklara destek veren Çocuk İzleme Mer-

meleri yönünde bir kampanya başlatmış, tüm 
siyasî partileri ve adayları parti programlarını 
ve seçim bildirgelerini hazırlarken Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel 
ilkelerine uyarak bir "ülke çocuk politikası" 
oluşturulması konusunda harekete geçmeye 
çağırmışlardır. 

2014’te Türkiye’nin çocuk politikalarıyla, 
uygulamalarıyla ilgili ne durumda olduğuna 
baktığımızda durumun ciddiyetini görebiliriz: 
2012’de en az 609 çocuk yaşam hakkı ihlaline 
uğruyor, 2013’te 633 çocuk yaşamını kaybe-
diyor. Bir yandan çocuk merkezli çalışan sivil 
toplum kurumlarının, insiyatiflerin artmasıyla 
ihmal ve istismarların daha görünür olması 

ve önleyici, koruyucu çalışmalara yoğunlaşıl-
ması söz konusuyken, diğer yandan sorumlu-
ların cezasız bırakılması, yaşananlardan ders 
çıkartmak ve acilen yapısal önlemler almak 
yerine her olayın münferit olarak gösterilme-
si, ulusal düzeyde stratejik planlamayla çocuk 
politikaları oluşturulmaması çocukların ya-
şam hakkını almaya devam ediyor.4

TBMM’de yasayla oluşturulan Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulur kurulmaz 
bir alt komisyon oluşturup erken evlilikleri 
incelediği raporu bütün bakanlıklara, kadın 
milletvekillerine, kadın örgütlerine ve üni-
versitelerin ilgili birimlerine göndermiştir.  
Aradan yıllar geçmesine rağmen, halen o 
rapordaki çözüm önerilerini hayata geçirecek 
bir adım atılmadı. Raporun sonuç bölümünde 
şöyle deniyordu: “Erken yaşta evlilikler insan 
haklarının kullanılmasını engelleyen, kadının 
statüsünü düşüren ve çocukların başta eğitim 
olmak üzere temel haklarını ellerinden alan 
bir sorundur. Bu evlilikler toplumsal cinsiyet 
eşitliğini hedefleyen Türkiye’de mutlaka mü-
cadele edilmesi gereken bir alandır”. 

Medeni Yasa, Ceza Yasası ve Çocuk Koru-
ma Yasası arasındaki uyumsuzluğu gidermesi, 
Anayasa’nın 90. maddesi gereği üst hukuku-
muz olan uluslararası sözleşmelere uygun 
olacak şekilde yasalardaki çocuk tarifini belir-
leyecek bir düzenleme yapması talep edilen 
Adalet Bakanlığı halen bu konu üzerine eğil-

Son günlerde tekrar gündeme gelen yasa değişikliklerinde 
çocuğu korumaya yönelik ağırlaştırılmış cezalar 

getiriliyormuş gibi gözükse de, istismar tanımlaması 
daha muğlak hale getirilerek, cinsel istismar ile cinsellik 

arasındaki ayrım belirsizleşmiştir. Örneğin, 17-18 
yaşlarında iki ergenin karşılıklı isteği ile kurulan yakınlık ile 

50 yaşında bir kişinin 13 yaşında bir çocukla zorla birlikte 
olmaya çalışması aynı şeymiş gibi bir yoruma gelinmiştir.
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kezleri ( ÇİM) kurulmuştur. Modelin kendisi 
çok iyi olmakla birlikte, uygulamada önemli 
sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin, merkez-
lerin sadece savcılığa hizmet eder birimlere 
dönüşme tehlikesi, ilçelere ulaşılamaması 
(Adlî tıp kurumu ve karakol yolu izlenerek 
çocuk istismarının devam etmesi), hükümetin 
ulusal düzeyde eylem planları uygulamaması, 
tüm kurumlarıyla harekete geçmemesi gibi... 

Gündem Çocuk Derneği, her çocuğun 
hak sahibi, eşit, özgür ve onurlu birer birey 
olarak barış içerisinde, iyi ve mutlu bir yaşam 
sürmesi için çocukların yararına bütüncül bir 
dönüşümü ısrarla savunan bir sivil toplum 
örgütüdür. 2005 yılında bu alanda çalışan 
uzmanların biraraya gelerek oluşturduğu 
zeminde çocuk haklarına aykırı olan her tür 
durumla ilgili haber, basın açıklaması, çağrı, 
çocuklarla çalışan sivil toplum kurumlarını 
güçlendirme ve ağ kurma çalışmaları, çocuk 
hakları ihlalleri, ayrımcılık, adalet, koruyucu, 
önleyici, destekleyici çalışmalar gibi başlık-
larla mücadele edilmektedir. Çocuğa Karşı 
Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı” içinde yer 
alarak çocuk politikaları, eşitlik ve stratejik 
ağ ve eylem planı konusunda aktif çalışmalar 
sürdürmektedir. 

Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önle-
meye yönelik izleme rolünü güçlendirmek 
amacıyla kurulan işbirliği “Çocuğa Karşı 
Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı” olarak 
isimlendirilmiştir. Bu ortaklık içinde 67 sivil 
toplum kuruluşu yer almaktadır. Faaliyetleri, 
izleme göstergeleri oluşturmak, izleme çalış-
masına katılacak STÖ’ler arasında iletişim ağı 
oluşturmak, raporlama yapmak, bilgi bankası 
oluşturmaktır. Bu platformların Türkiye’de hü-
kümetlerin çocuk hakkı temelli politika oluş-
turmasını sağlamak ve kamuoyu oluşturmak  
açısından önemli işlevleri bulunmaktadır.   

Bunların yanında, Mor Çatı Kadın Sığınağı 
Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Kadın Mer-
kezi ( Kamer), Sosyal Politikalar Cinsiyet Kim-
liği ve Cinsel Yönelim Derneği, Uçan Süpürge 
Kadın İletişim Ve Araştırma Derneği gibi 
kadına, çocuğa, lgbti bireylere, dezavantajlı 
gruplara yönelik çalışan kurumlarda çocukla-

ra yönelik önleyici ve ruhsal, hukukî ve sosyal 
destek çalışmaları devam etmekte, atölyeler, 
kampanyalar gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye çocuk hakları konusunda ulusla-
rarası sözleşmelere imza atmış ve yasalarla 
çocuk koruma kanunu çerçevesinde kâğıt 
üstünde koruyucu ve destekleyici çerçeve 
sağlamıştır. Ancak, hükümetin girişimlerinde-
ki tutarsızlıklar ve ayrımcı politikalar, devletin 
kurumları arasındaki kopukluk, yasaların uy-
gulanma aşamasındaki zorluklar, toplumsal 
alanda bilinçlenme ve farkındalığın yetersiz 
olması, ataerkil sistemin çocuk şiddetini meş-
rulaştırması, yasa yapıcıların muhataplarıyla 
işbirliği ve dayanışma içinde olmaması “ge-
leneklerin” çocuğu köleleştiren anlayışının, 
çocuk ihmali ve istismarının, şiddetin, teca-
vüzün sürmesine yol açmaktadır. Bu nedenle, 
devlet politikası kapsamında çocuk politikası 
oluşturmak ve bunu bu alanda uğraş veren 
platformlarla birlikte uygulamaya geçirmek 
gerekmektedir.

 
     

  

1 Çocuk ve aile İçi Şiddet araştırması (2013) 
Boğaziçi Üniversitesi, Hümanist Büro, Frekans ortak 
araştırması.   

2 Prof. Dr. Resmiye oral (2013) Çocuk istismarı nedir 
nasıl önlenir?, İzmir.

3 uçan Süpürge Çocuk Gelinlere Hayır Kampanyası 
(2014) verilerinden. 

4 Gündem Çocuk Derneği Raporlama Çalışmaları 
(2014).

Hükümetin girişimlerindeki tutarsızlıklar ve ayrımcı 
politikalar, devletin kurumları arasındaki kopukluk, 
yasaların uygulanma aşamasındaki zorluklar, toplumsal 
alanda bilinçlenme ve farkındalığın yetersiz olması, ataerkil 
sistemin çocuk şiddetini meşrulaştırması, yasa yapıcıların 
muhataplarıyla işbirliği ve dayanışma içinde olmaması 
“geleneklerin” çocuğu köleleştiren anlayışının, çocuk 
ihmali ve istismarının, şiddetin, tecavüzün sürmesine yol 
açmaktadır.
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“YEnİ TÜrkİYE”nİn ÇocUklArı

Türkiye’de çocuğun onuru ve adalet 

                                                                                                                        
Adem Arkadaş-Thibert 

Gene bu nedenle, ceza adalet sisteminin 
hedeflerinden biri olan cezalandırma çocuklara 
uygulanamaz. Çocukların adalet ile çatışmalı 
bir duruma gelmesi bir boşluk içinde yaşanmaz; 
aksine çocuğa ve destek ağına zarar veren ya da 
adaletsiz olan kültürel, sosyal, ekonomik, siyasi ve 
yasal koşullar çocukların adaletle başının derde 
girmesinin temel nedenlerini oluşturur. Dolayı-
sıyla çocuk adalet sistemi ayrı bir adalet sistemidir 
ve yetişkinler tarafından yetişkinler için üretilen 
adalet sisteminin bir parçası olamaz. 

Çocuk adalet sistemi çocuk dostu adaletin 
ve ülkenin BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
tarafından benimsenen kapsayıcı çocuk koruma 
sisteminin de bir parçası olmalı. Böyle bir ceza sis-
teminin amaçları arasında özgürlükten mahrumi-
yetin engellenmesi, hızlı ve adil yasal uygulamalar, 
rehabilitasyon ve onarıcı adalet yer almalı. 

Türkiye’nin 1949’dan beri üyesi olduğu Avrupa 
Konseyi çocuk dostu adaleti şöyle bir sistem olarak 
tanımlar: “Çocuğun olgunluk ve anlayış düzeyine 
ve davanın koşullarına gereken önemi vererek 
çocuk haklarına mümkün olan en yüksek düzeyde 
uyulmasını ve bu hakların olabilecek en etkili şe-
kilde uygulanmasını güvence altına alan sistemdir. 
Böyle bir sistemde adalet, özellikle, erişilebilirdir, 
yaşa uygundur, hızlıdır, özenlidir, çocuğun ihtiyaç-
larına ve haklarına uygun ve odaklıdır; çocuğun 
adil yargılanma hakkı, yargı sürecine katılma ve 
bu işlemleri anlayabilme hakkı, özel hayata ve aile 
hayatına ve çocuğun bütünlüğü ve haysiyetine 
saygı gösterilmesi dâhil bütün haklarına saygılı-
dır.” (Avrupa Konseyi, 2010)

Bu şekilde, adalet ile çatışma içerisinde ol-
duğunda çocuğun haklarının ortadan kalmadığı 
vurgulanmaktadır. Çocuğun Haklarına Dair 
Sözleşme ile garanti altına alınan eğitim, sağlık, 
katılım, şiddetten korunma, oyun, gelişim ve iç 
bütünlüğüne uygun yaklaşım gibi tüm haklarına 
sahip olmaya devam etmektedir. 

Türkiye’nin nüfusunun yaklaşık yüzde 31,2’si 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
Madde 40 (1): “Taraf Devletler, hakkında ceza 
yasasını ihlâl ettiği iddia edilen ve bu nedenle itham 
edilen ya da ihlâl ettiği kabul edilen her çocuğun; 
çocuğun yaşı ve yeniden topluma kazandırılmasının 
ve toplumda yapıcı rol üstlenmesinin arzu edilir 
olduğu hususları gözönünde bulundurularak, 
taşıdığı saygınlık ve değer duygusunu geliştirecek 
ve başkalarının da insan haklarına ve temel 
özgürlüklerine saygı duymasını pekiştirecek nitelikte 
muamele görme hakkını kabul ederler.”

Çocukların gelişimi yetişkinlerin gelişiminden 
daha farklı seyreder. Çocukların ihtiyaçları daha 
farklı ve çocukluğun hızlı ve kırılgan bilişsel, fizik-
sel, psikolojik ve sosyal gelişim evreleri içeren kısa 
bir dönem olması nedeniyle daha kritik önemde-
dir. Bu gelişimsel zirvelerden çok önemli biri erken 
yetişkinlik sırasında, yani 10 ile 19 yaş arasında 
gerçekleşir. Bu evreler desteklenmediği ve beslen-
mediği takdirde çocuğun kişisel gelişimi ve insan 
topluluğunun bir üyesi olarak insanın gelişimine 
yaptığı katkı olumsuz olarak etkilenebilir. Çocu-
ğun uğradığı zarar kalıcı olabilir, ya da giderilmesi 
seneler sürebilir ve topluma entegrasyonunu ciddi 
anlamda sekteye uğratabilir. Herkes yalnızca bir 
kere çocuk olabiliyor! Bu yüzden de, çocuklar 
yetişkinlerden daha farklı. 

Bu bilimsel gelişim bilgisi “(ceza adaleti yöne-
timi çerçevesinde alınan bütün kararlarda) çocuk-
ların yetişkinlere göre daha az sorumlu tutulma-
larının temelini oluşturur” ve dolayısıyla “ayrı bir 
çocuk ceza sisteminin ve çocuklara farklı davra-
nılmasının da nedenini oluşturur.” (BMCHK, 2007)
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talar. Adalet sistemi içerisindeki çocuklara sınırlı 
yasal ve psiko-sosyal destek vermek vermek ve 
haklarına saygı duyulması, korunması ve uygulan-
ması için az sayıda da olsa sivil toplum kuruluşu 
mevcut. 

Tüm bu çabalara rağmen, Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşme çerçevesinde belirtilen haklarla 
uyumlu bir adalet sistemi için, mahkeme ve tem-
yizlerde uygulanacak gözetilecek prosedürel hak-
lar, adalet sistemi içerisindeki çocuklarla ilgili adli 
olmayan uygulamaların geliştirilmesi ve uygulan-
ması ve mahkumiyetin ancak son seçenek olması 
gibi konularda daha çok yol kat etmek gerekiyor. 

Adalet sistemi içerisindeki çocuklarla/çocuklar 
için çalışan hükümet birimleri ve stk’ların üzerin-
de mutabakata varabildiği bir çocuk ceza adaleti 
sistemi ve prensipleri tanımı bulunmamakta. Yu-
karıda verilen rakamlar ışında, Türkiye’nin adalet 
sisteminin çocuklar için adil olmadığı ve ciddi bir 

(76,4 milyon) 18 yaşın altındadır, yani Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun 2013 verilerine göre çocuk 
sayılmaktadır. Çocukların sayıca bu kadar fazla 
olması çocukları korumaya yönelik güçlü bir sis-
temin varlığını gerektirmektedir. Ancak, bu ihti-
yacın aksine, 245.080 çocuk güvenlik birimlerine 
getirildi. Bunların çoğu suç ve hafif suç vakaları, 
ancak aralarında suç mağduru olanlar da var 
(nedenlerin ve rakamların dağılımı için bkz. aşa-
ğıdaki tablo). 2013’te en az 117.367 çocuk adaleti 
ihlâl ettiği için mahkemeye çıkarıldı.  Bu çocuk-
lardan çoğu ilk defa suç işlemişti ve en az 44.352’si 
cezaya çarptırıldı.  Çocuk ceza mahkemelerinde 
ortalama mahkeme süresi 258 gün, ağır ceza ço-
cuk mahkemelerinde ise 252 gündü. Aynı süreler 
yetişkin mahkemeleri için 251 ve 257 gündü.  Bu 
süre boyunca, kendileri ve yasal temsilcileri masu-
miyetlerini kanıtlamak mecburiyetinde oldukları 
için çocukların çoğu gözaltında tutuldu. Bu zorun-
luluk, Türkiye’nin de imzacısı olduğu çoğu insan 
hakları sözleşmesine aykırı. Örneğin, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde “suçluluğu 
kanıtlana kadar masum kabul edilmesi” prensibi 
garanti altına alınmıştır ve ispat külfeti çocuklar 
değil, yetişkinlerin üzerindedir.

Türkiye’deki çocuk ceza adaleti sistemi henüz 
gelişmekte. Yetkililer, yirmi yılı aşkın süredir ço-
cuk ceza adaletine ilişkin kanunlar, uygulamalar 
ve programları iyileştirmek üzere, UNICEF gibi 
kurumların da teknik desteğini alarak çalışmak-

Çocuk adalet sistemi çocuk dostu adaletin ve ülkenin BM 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme tarafından benimsenen 
kapsayıcı çocuk koruma sisteminin de bir parçası olmalı. 
Böyle bir ceza sisteminin amaçları arasında özgürlükten 
mahrumiyetin engellenmesi, hızlı ve adil yasal uygulamalar, 
rehabilitasyon ve onarıcı adalet yer almalı.
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sorumlu bakanlıklar ve hükümet birimleri arasın-
da çocuğun gelişim ihtiyaçları ve haklarına dair 
bütüncül bir yaklaşım mevcut değil. Sorumluluk-
ların yasal paylaşımı belirsiz, hizmetler dağınık ve 
hizmet vericiler çocukları başka birimlere gönder-
mek suretiyle sorumluluktan kaçınabiliyor, çocuk-
ların ihtiyaçları böylece arada kalıyor ve hakları 
ihlal ediliyor;
•	 Adalet	sistemi	içerisindeki	çocukların	eri-
şebildiği şikayet ve etkin onarım mekanizmaları 
mevcut değil.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin takipçisi 
olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi 
Türkiye’deki yetkililere 2001 ve 2012 senelerin-
de çocukların ve haklarının daha iyi koruması 
için kanunlarını uyumlu hale getirme ve sosyal 
hizmetler, adalet, eğitim ve sağlık sistemlerinde 
reform yapılması tavsiyesinde bulundu. Yukarıda 
listelenen eksikliklerin giderilmesine yönelik bir 
reformun ana maddeleri şöyle:

Araştırma 

•	 Sivil	toplum	kuruluşları	ve	devlet	kurumları-
nın ortaklaşaca gerçekleştireceği kapsamlı nicel ve 
nitel araştırmalara ihtiyaç var.
•	 Küçük	ölçekli	bir	masa	başı	taraması	ve	yazın	
araştırması ile ayrım çözümlemesi (haritalandırıl-
ması) yapılması gerekmektedir.
•	 Çocuklar	ve	genç	bireylerin	yanı	sıra,	bakıcı-

değişimden geçmesi gerektiği açıkça görülüyor. 
Sistemin mevcut başlıca eksiklikleri şöyle özetle-
nebilir:
•	 Yasal	ve	siyasa	çerçevesi	son	derece	dağınık	ve	
dolayısıyla çocuğun hak sahibi olarak ve bütüncül 
ele alındığı bir çocuk adalet sisteminin temelini 
oluşturamıyor;
•	 Adalet	sistemi	içerisindeki	çocuklar	hakkında	
bağımsız veri oluşturabilecek hak temelli herhangi 
bir izleme mekanizması bulunmuyor;
•	 Çocuk	Haklarına	Dair	Sözleşme’nin	maddele-
ri ulusal hukuka aktarılmadı ve ulusal hukuk Söz-
leşme ile uyumlu hale getirilmedi. 2009’da Adalet 
Bakanlığı adalet reformu stratejisi ve bu stratejinin 
uygulamaya konması için eylem planı açıkladı 
ancak ne strateji ne de eylem planı meclis tarafın-
dan onaylanmadı. (http://www.sgb.adalet.gov.tr/
yrs.html) Çocuk ceza adaletine ilişkin kısım adli 
reform stratejisi ve eylem planı ile sınırlı, ancak 
çocuk mahkemeleri ve ıslah merkezlerinin sayı-
sında artış var. Bu değişiklikler çocuk korumanın 
önleyici ve koruyucu yanlarını kapsamıyor; 
•	 Çocuk	adalet	sisteminin	sorunlarına	ilişkin	
biriken bilgi görünür değil, mevcut bilgi son dere-
ce dağınık ve gerekli bilgiler ışığında program ve 
proje üretmek isteyen uzman ve STKlar için kolay 
erişilebilir değil. Dolayısıyla, sorunun asıl neden-
lerini bilmeden kalıcı çözümler üretmek mümkün 
olmuyor. Asıl nedenlere ilişkin adım atılması ve 
çocuk dostu bir adalet sisteminin oluşturulması 
için veri ve bilgi şart;
•	 Çocuk	adalet	sisteminin	farklı	bölümlerinden	

© Saner Şen / narPhotos
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ları ve toplumun da bakış açılarını içeren, özel-
likle de risk altındaki çocukların deneyimlerine 
odaklanan destekleyici araştırmalar. Bu araştırma 
projeleri farklı yaşlardaki çocukların adalet siste-
mine dair deneyimlerinin kapsam ve derecesini 
görünür kılmalı, içinde bulundukları durumlar, 
risk ve koruma faktörlerini ön plana çıkarmalıdır.

Kanun ve siyasalar

•	 Bu	konuda	en	büyük	zorluk	tüm	çocukları	
koruyan kapsamlı bir sistem olmaması. Uygula-
maların çoğu çocuk dostu değil ya da çocukların 
haklarına saygılı değil. Çocukların çıkarlarını ko-
ruyan yeni yasalara ihtiyaç var. Buna çocuklar için 
bazı eylemleri suç olarak tanımlayan kanunların 
değiştirilmesi/yürürlükten kaldırılması da dahil. 
Programlar (ulusal ya da ölçekli program ve pro-
jeler)
•	 Hangi	uygulamaların	başarılı	olup	olmadığını	
anlamak için etki değerlendirmesi ve analizi ge-
rekli. Organizasyonel ve sistem genelinde çocuk 
hakları etki değerlendirme ve analizleri desteklen-
meli. 
•	 Uygun	olduğu	durumlarda	çocuk	mağdur	ve	
suçlulara destek ve yardım sunabilecek kapsamlı 
ve ülke geneline yayılan yanıt sistemleri düzenlen-
meli, yalnızca cezalandırma olmamalı. 
•	 Barış	ve	insan	hakları	eğitiminin	sistemik	
programlarla geliştirilmesi ve ölçeklendirilmesi 
desteklenmeli.
•	 Türkiye’nin	varoş	bölgelerindeki	çalışmalar	
desteklenmeli, zira sosyal bağların kırılması ve 
sosyal destek çocukların adalet ile çatışma yaşa-
masının en önemli nedenlerinden biri.
•	 Adalet	sistemi	içerisindeki	çocuklarla	ilgili	
doğru ve ilgili bilginin verilmesi konusunda basın 
ile yapılacak çalışmalar desteklenmeli.
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18 yaşın altındadır, yani Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
2013 verilerine göre çocuk sayılmaktadır. Çocukların sayıca 
bu kadar fazla olması çocukları korumaya yönelik güçlü 
bir sistemin varlığını gerektirmektedir. Ancak, bu ihtiyacın 
aksine, 245.080 çocuk güvenlik birimlerine getirildi. 
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H. Özden Bademci  

için yasal düzenlemeler ve etkin hizmet model-
lerinin birbirini tamamlayan bir şekilde hayata 
geçirilememesine neden oluyor. Bilimsel temel-
lerden yoksun iyi niyetli girişimler sürdürülebilir 
olamadığı gibi, çocukları ikinci kez travmatize 
ederek onların çaresizlik ve güvensizlik duygu-
larının artmasına yol açıyor. Ayrıca, çocuklarla 
çalışan uygulamacılar gerekli profesyonel 
donanım ve destekten mahrum oldukları için 
kendileri de travmatize olma riskiyle karşı kar-
şıya. Sokakta yaşayan çocuklara hizmet veren 
kurumlarda çalışanların çok sık değişmesi ve bu 
kurumların çalışmak için genel olarak tercih edi-
len yerler olmaması çalışma ortamının nedenli 
travmatize edici olduğunun bir göstergesi.

Çocuklar sokakta yaşamaya nasıl 
başlar?

Sokakta yaşayan çocuklarla yapılan çalışmalar 
onların erken çocukluk, hatta bebeklik döne-
minden itibaren karşı karşıya oldukları kötü 
muameleye bir çözüm ve son çare olarak sokağa 
yönelmiş olduklarını gösteriyor. İşlevselliği 
bozulmuş ailelerden gelen bu çocukların bazen 
kendi anne ve/veya babaları tarafından sokağa 
itilmiş ya da kurum bakımına yönlendirilmiş ol-
dukları anlaşılıyor. Sokakta yaşamaya başlama-
dan önce çocuk esirgeme kurumlarında kalmış, 
kurum çalışanlarının olumsuz tutumlarından 
ötürü zorunlu olarak sokağa yönelmiş çocukla-
rın sayısı da az değil. 

Başta anne olmak üzere, birinci derecede ba-
kım veren kimse ile kurulan ilişkinin niteliğiyle 
erken dönem çocukluk yaşantıları insan kişiliği 
ve davranışlarının gelişiminde önemli rol oynu-
yor.3 Travma karşısında en kırılgan ve travmatik 
yaşantıların etkisinin en fazla olduğu dönem, 
bebeklik ve çocukluk dönemleri.4 Çocukların 
duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimleri için do-

“Sokak çocuğu” olgusu sosyoekonomik, kültürel, 
psikolojik, politik çok çeşitli boyutları olan önemli 
sosyal sorunlardan. Bu sebeple, konuyla ilgili 
kuramsal ve/veya uygulamaya dönük çalışmaların 
disiplinlerarası bir yaklaşım ve profesyonel bir ekiple 
yürütülmesi gerekiyor. 

Akademik yazında “sokak çocuğu” olgusunun 
genellikle sosyoekonomik ve kültürel boyutlarıy-
la ele alındığı, sıklıkla da sadece göç, yoksulluk, 
yetersiz sosyal politikalar gibi yapısal faktörlere 
vurgu yapıldığı görülüyor. Sokakta yaşayan ço-
cukların topluma kazandırılmaları için yapılan 
çalışmaların bilimsel temellerden yoksun bir 
şekilde yürütülmesi ve başarısız sonuçlar ver-
mesinde,1 bilimsel çalışmaların genellikle so-
runun sosyolojik arka planıyla sınırlı olması da 
etkili. Sokakta yaşayan çocuk soyut bir kavram 
olmaktan çıkıp, hak sahibi aktif bir özne haline 
gelemiyor. 

Bu durum sokakta yaşayan çocuklara yönelik 
toptancı ve etiketleyici bakış açısının güçlen-
mesine de neden oluyor. Bu çocuklara yönelik 
olumsuz tutumda, psikolojinin genel olarak in-
san davranışlarını, psikolojinin ölçme değerlen-
dirme araçlarının dar çerçevesi içinde anlamaya 
çalışan, indirgeyici ve patolojize eden yaklaşı-
mının da etkisi büyük. Her biri birer birey olarak 
yaklaşılması gereken bu çocuklar gerekli ilgi ve 
önemi görmeyip, kavramsal tartışmalar içinde 
kaybolarak, “nesne” olmaktan kendi seslerini 
doğrudan ileten “özne” haline gelemiyor.2 

Sokakta yaşayan çocukların ve ailelerinin 
gerçeklerinin yeterince anlaşılamaması, sokakta 
yaşayan çocukların topluma kazandırılmaları 
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rağmen hayatta kalmaya çalışan bireylerdir. Söz 
konusu sokak çocukları olduğunda çocuğun 
muhatap alınması konusu ayrıca önem kazanı-
yor.

Bu sorunlardan hareketle, Maltepe 
Üniversitesi’nde 2010’da Sokakta Yaşayan ve 
Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (SOYAÇ) kuruldu. SOYAÇ Türkiye’de 
üniversite bünyesinde sokak çocukları için ku-
rulmuş yegâne merkez. SOYAÇ on ülkeden 14 
saygın kuruluşun biraraya gelerek oluşturduğu 
Safe Families Safe Children (SFSC) Uluslararası 
Sokak Çocukları Koalisyonu’nda Türkiye’den yer 
alan tek kuruluştur ve çalışmalarını devletin ilgi-
li kuruluşlarıyla işbirliği içinde yürütmektedir. 

Maltepe Üniversitesi’nin başta psikoloji bölü-
mü olmak üzere, ilgili tüm bölümlerinin öğretim 
elemanlarının danışmanlığında, öğrencilerin 
aktif katılımlarıyla bizzat alanda çalışanlar, ulu-
sal ve uluslararası ölçekte konunun uzmanları 
ile işbirliği içinde çeşitli araştırma ve uygulama 
projeleri yürütmekte, sempozyum ve konferans-
larla çalışmaların sonuçları yalnız akademik 

çevrelerle değil, tüm ilgililerle paylaşılıyor. Üni-
versite, hukuk fakültesinden güzel sanatlara çok 
çeşitli bölümleri bünyesinde barındıran disip-
linlerarası çalışmaların gerçekleşebileceği çok 
zengin bir uzmanlık ve bilgi kaynağı olduğu gibi, 
genç, hevesli, heyecanlı, idealist insan gücüne 
de sahip. 

SOYAÇ’ın üniversite öğrencilerinin aktif 
katılımıyla çalışmalarını yürütmesi öğrencilerin 
profesyonel gelişimlerinin yanı sıra duygusal ve 
sosyal gelişimlerine ve aktif katılımcı bireyler 
olmalarına de katkı sağlıyor.13 SOYAÇ ayrıca, 
cezaevindeki çocuklar ile risk altındaki çocukla-
rın aileleri ve çalışanlar için çeşitli uygulama ve 
araştırma projeleri gerçekleştiriyor.

SOYAÇ tarafından 2010-2011 akademik yılın-
dan bu yana, devletin sokakta yaşayan çocuklara 
hizmet veren ilgili kurumlarıyla işbirliği içinde, 
Çocuklarla Birlikte Projesi yürütülüyor. Güvenli 
bir “bağlanma ilişkisi”nin tesis edilmesi yoluyla 
akran temelli yaklaşım14 ile çocukların bireysel 
ve sosyal gelişimlerinin hedeflendiği projenin 
ilk yılında çalışmalar çocukların hizmet aldıkları 
kurumlarda gerçekleştirildi. Çocuklarla/gençler-
le yürütülen çalışmaların onların bulundukları 
yerde başlatılması ve kişiliklerine, sosyokültürel 

ğumdan itibaren ihtiyaçları üzerine düşünebilen 
kapsayıcı, yakın ve duyarlı ilişkilere ihtiyaçları 
var. Sokakta yaşayan çocuklar bu ilişkilerden ve 
bir çocuğun en çok ihtiyacını duyduğu güvenli 
aile ortamından yoksun olarak büyümüş çocuk-
lardır. 

Çocuklar, travmatik yaşantılarla başa çıkabil-
mek ve hayatta kalabilmek için “ânı kurtarmak” 
üzere birtakım savunma mekanizmalarına 
başvurur. Bu savunma mekanizmaları ânı kur-
tarmalarına yardım etse de aslında uzun vadede 
çocukların duygusal, sosyal, bilişsel gelişimleri-
ni olumsuz yönde etkiler. Sözgelimi, soğuk hava 
şartları ya da yaşadıkları utanç duygusuyla başa 
çıkabilmek, sokağın güç şartlarına karşı cesaret 
toplayabilmek için madde kullanıp, kırılganlık-
larını şiddete yönelerek bastırmaya çalışabili-
yorlar. Bu durum eğitimlerine devam edeme-
meleri, şiddete, suça yönelmeleri gibi olumsuz 
sonuçlar doğuruyor.

Çocuklarla Birlikte Projesi

Haftada bir saatlik terapi gibi geleneksel yakla-
şımlar sokakta yaşayan çocukların topluma ka-
zandırılmalarında yetersiz kalıyor.5,6 Ağır travma 
mağduru ve sokak yaşantısı olan çocuklar için 
yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlara gerek var. Bu 
çocukların sevgi ve ilgi ihtiyaçlarını karşılayan 
insanların çevrelerinde olmaları ve sağlıklı iliş-
kiler kurmaları onları antisosyal davranışlardan 
uzaklaştırıyor.7 Ergenlik çağındaki sokakta ya-
şayan çocukların karşılarına çıkan yetişkinlerin 
genellikle örseleyici davranışlar sergilemiş 
olmaları, ergenliğin çocukluk ve yetişkinlik arası 
bir ara dönem olması onların kendilerine yakın 
yaş grubundaki gençlerin yanında daha rahat 
hissetmelerine neden oluyor.8,9,10,11

Türkiye’de sokak çocuklarına sunulan hizmet 
onların daha çok fiziksel ihtiyaçlarına odaklan-
makta, duygusal ihtiyaçları neredeyse tamamen 
gözardı ediliyor. Çocukların öncelikli olarak 
duygusal ve sosyal açıdan desteklenmeleri için 
özel olarak geliştirilmiş ve aile çalışmalarını 
da kapsayan terapötik yaklaşımlara ihtiyaç var. 
Çocuklara hizmet veren çalışanların profesyonel 
donanıma sahip olmaları, düzenli süpervizyon 
ve eğitimlerle desteklenmeleri gerekli. Çalışan-
ların, verilen hizmete inanmaları ve hizmeti 
sahiplenmeleri sağlanamadığı takdirde hizme-
tin başarılı olması mümkün olamaz. 

Gerek hizmet geliştirilirken, gerekse sunu-
lurken çocukların fikirlerinin alınması konusu 
çok önemli.12 Sokak çocukları evdeki kötü mua-
meleye çaresizlikle boyun eğmeyerek büyük bir 
cesaret ve gözü karalıkla evi terk etmek zorunda 
kalan ya da aileleri tarafından evi terk etmeye 
zorlanan, sokağın ağır, örseleyici koşullarına 

Sokak çocukları evdeki kötü muameleye çaresizlikle 
boyun eğmeyerek büyük bir cesaret ve gözü karalıkla evi 
terk etmek zorunda kalan ya da aileleri tarafından evi 
terk etmeye zorlanan, sokağın ağır, örseleyici koşullarına 
rağmen hayatta kalmaya çalışan bireylerdir. 
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(Personel)
“Cuma gününü dört gözle bekliyorlardı. Bu 

çocukların bir şey için heyecanlanması o kadar 
zor ki. Bu çocukları ilk kez bir şey için heyecan-
lanırken gördüm. Maltepe Üniversitesi’nin adı 
geçince bile mutlu oluyorlar. Her sözlerinde 
Maltepe Üniversitesi’nin adını geçiriyorlar. Beş 
senedir buradayım, ilk kez bu çocukları bu kadar 
heyecanlı görüyorum. Onları heyecanlı mutlu 
görmek bizi de mutlu ediyor.” (Personel)

“İlk başlarda kız öğrencileri karşı cins olarak 
gördüler. Sanki sevgili gibi gördüler, çünkü bu 
çocuklar karşı cinsle olmaya, normal bir arka-
daşlık kurmaya alışık değil. Başlarda, çocuklar 
öğrencilere sarkıntılık yapacak ve biz mahcup 
olacağız diye endişe duydum. Fakat, öğrenciler 
düzenli olarak her cuma gele gele bu algıyı değiş-
tirdiler. İlk kez yaşamlarında karşı cinsle normal 
bir ilişki kurdular. Onların karşı cinsle olan ilişki-
lerine olumlu bir katkı yarattı.” (Personel)

Çocuklarla Birlikte Projesi kapsamında proje 
gönüllüleri ile çocukların kişisel dayanıklılık 
geliştirmelerine ve olumlu hedeflere ulaşmala-
rına yardımcı olacak ilişkiler sayesinde çocuklar 
üniversite bünyesinde tiyatro, sanat, felsefe, 
okuma-yazma, radyo, fotoğraf, müzik, dans gibi 
çeşitli atölyelere katılıyor. Çocukların ilgi ve ihti-
yaçlarına göre belirlenen bu atölyeleri çocuklar 
kendileri seçiyor. Aşağıda, çocukların çalışmalar 
hakkındaki değerlendirmeleri yer alıyor:

“Sizler olmasanız biz bunları başaramazdık 
biliyor musunuz? Siz bizi tuttunuz. Çok sevdim 
ben sizi abla.” (14 yaşında ) 

“Normalde sabah kalkmak bile istemeyiz, 
ama buraya geleceğimiz zaman kalkıp hazırla-
nıyoruz. Buraya gelmek beni mutlu ediyor, sakin 
oluyorum. Ablalar da görüyor, onların sözünden 
çıkmıyorum. Yurtta böyle değil ki, sinirlenince 
falan gözüm bir şeyi görmüyor.” (16 yaşında)

“Keşke her Allahın günü bu çalışmalar olsa, 
buraya gelsek, ne güzel olurdu… Ben bir ara 
marangozda çalıştım. Mobilyaların demir kay-
naklarını yapıyorlardı. Bir usta da gelip nasıl 
yapılıyor bu kaynak diye bana öğretmedi. Hep 
merak ederdim bu inşaattaki demir kaynakların 
nasıl yapıldığını. Sanat atölyesinde nasıl yapıldı-
ğını öğrendim. Ne güzel bir şey yeni şeyler öğren-
mek…” (17 yaşında)

“Biz buraya gelirken sabahtan duş alıyoruz. 
Herkes arkadaşından kıyafet emanet alıyor. 
Burada küfretmiyoruz. Ben önceleri üniversite 
yemekhanesinde yemek yemeye utanıyordum. 
Allahım ne olur yemesi zor bir yemek çıkmasa 
diyordum. Ama şimdi beraber yiye yiye alıştım.” 
(15 yaşında) 

Büyük bir hevesle üniversiteye gelen çocuk-
ların özbakımlarından davranışlarına büyük bir 
özen gösterdikleri, kaygı ve streslerini yatıştıra-
bildikleri görülüyor. Üniversite ortamı onların 

kimliklerine karşı saygılı ve duyarlı bir şekilde 
davranılması çok önemli.15 

Üniversitenin psikoloji bölümü öğrencileri-
nin görev aldığı Çocuklarla Birlikte Projesi’nde, 
öğrenciler projeye başlamadan önce ve proje 
boyunca eğitimler ve düzenli süpervizyonlarla 
destekleniyor.

Projenin ilk yılında yer almış çocuklar ve ku-
rum çalışanlarının değerlendirmeleri çalışma-
nın çocuklar üzerindeki olumlu etkisini çarpıcı 
bir şekilde ortaya koyuyor. 

Çocukların bakış açısıyla çalışmalar

“Madde çekiyorduk, çekmememiz için nasihat 
verdiler. İyi bir şey olmadığını anlattılar. Baş-
kaları anlattığında öyle olmuyor. Sokaktayken 
zaten hep tiner çekiyoruz, kafa güzel. Herkes 
söylüyor, ama abla, ağabey gibi anlatınca daha 
iyi oluyor.” (17 yaşında, erkek)

“Sokak çocuğu olarak değerlendiriliyoruz. 
Şimdi böyle bir burukluk hissetmiyorum. Bize 
arkadaş olarak yaklaşılıyor. Güvenim arttı.”(14 
yaşında, erkek)

“Perşembe akşamı olduğunda, yarın üni-
versiteliler gelecek diye konuşurduk aramızda. 
Bizim için geliyorlardı. Zamanında gelmeleri bizi 
önemsediklerini gösteriyordu. Geçen hafta yap-
tıklarımızı hatırlamaları, güleryüzlü olmaları 
çok önemliydi.” (16 yaşında, erkek)

“Üniversitede okuyorlar, ondan etkilendim. 
Oraya geldik, arkadaş ortamlarını gördük, sıcak 
ortamları var. Ben 8. sınıftayken okulu bıraktım. 
Şimdi bitirmek istiyorum, en azından ortaokulu. 
O zaman ehliyet alabilirim. Bir özenme oldu 
bende.” (15 yaşında, erkek)

“Önceden çocuklar yalnızdılar, bir araya gelip 
birbirleriyle konuşmuyorlardı. Ablalar, ağabeyler 
geldikten sonra, toplanıp, bir arada konuşmaya 
başlandı. Yalnız kalan çocuklar ortama karıştı-
lar.” (14 yaşında, erkek)

Kurum çalışanlarının gözüyle

“'Her cuma gelecekler mi?’ diye soruyorlardı, so-
kağa gitmiyorlardı. Onların gelmesini bekliyor-
lardı. Onlarla konuşup sokağa öyle gidiyorlardı.” 

SOYAÇ 10 ülkeden 14 saygın kuruluşun biraraya 
gelerek oluşturduğu Safe Families Safe Children (SFSC) 

Uluslararası Sokak Çocukları Koalisyonu’nda Türkiye’den 
yer alan tek kuruluştur ve çalışmalarını devletin ilgili 

kuruluşlarıyla işbirliği içinde yürütmektedir. 
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çok yönlü olarak gelişmelerine, kendilerine 
güven duymalarına ve geleceğe umutla bakma-
larına yardımcı oluyor.

Çocukların kendilerine değer veren ilgi ve ye-
teneklerini keşfetmeleri için onlara destek olan 
abla/ağabeylerle kurdukları güvenli bağlanma 
ilişkileri yoluyla kendileri üzerine düşünmeye, 
değerlendirmeler yapmaya başladıkları görülü-
yor. Zaman içinde çocuklar duygularını açıkça 
ifade ederek önlerine hedef koyabildiler.

“Gelecekle ilgili planlarım var, ama okuma-
yazmam yok. Mesela, bayan kuaförü açmak 
isterdim. Belki burada okuma-yazmayı öğrenebi-
lirim.” (14 yaşında)

“Yüzme hocası ya da dans hocası olmak isti-
yorum. Buraya geldikten sonra bunları düşün-
meye başladım.” (13 yaşında)

SOYAÇ’ın başta çocuklara hizmet veren 
devletin kurumları olmak üzere yerel yönetimler 
ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde 
çalışması çalışmaların sürdürülebilir olmasını 
sağlıyor. Sözgelimi Kartal Belediyesi ile ortak-
laşa gerçekleştirilen sivil savunma eğitimleri 
sonrasında 18 yaşını dolduran iki genç Kartal 
Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğünde stajyer, 
aynı çocuklar arasından 18 yaşını dolduran yedi 
genç SOYAÇ’ın bir başka büyük projesinde ak-
ran danışmanı olarak istihdam edildiler. SOYAÇ 
başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinden sosyal bilimler alanında öğrenim 
gören öğrencilerden çok sayıda staj başvurusu 
alıyor. Avrupa’dan gelen öğrencilerin çalışma-
lara dahil edilmelerinin çocuklar üzerinde çok 
olumlu etkilileri olduğu gözlemleniyor. 

SOYAÇ bugüne dek ulaştığı çocukların yüzde 
80’nin yeniden sokağa dönmesini engellemeyi 
başardı. SOYAÇ’ın başarısında, düzenli sü-
pervizyon ve eğitimlerle desteklediği psikoloji 
bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile 
çocuklar arasında güvene dayalı sağlıklı ilişki 
kurulmasını esas alan psikodinamik yaklaşım 
etkili oldu. SOYAÇ çocukların güçlü yanlarına 
odaklanarak, medikal yaklaşım yerine, yeniden 
eğitim anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. 
Sokakta yaşayan çocukların topluma kazandırıl-
maları için onlara hizmet verenlerin profesyonel 
donanımlarının arttırılarak desteklenmeleri ay-
rıca çok önemli. Yürütülen çalışmaların daha da 
gelişmesi için mutlaka ilgili bakanlık düzeyinde 
işbirliği yapılmasına, aile çalışmalarının dahil 
edilmesine gerek var. SOYAÇ çalışmalarının so-
nuçları, kendini değerli hissettiren, kurallarının 
ve sınırlarının net bir şekilde önceden belirlen-
diği tutarlı ilişkilerin kişiye umut vererek, öğren-
meye, hayata tutunmaya motive eden iyileştirici 
gücünü çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. 
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Avrupa demokrasisinden otokrasiye

                                                                                                                        
Serap Yazıcı 

(AYM) ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
(HSYK) yapısı ve çalışma usullerinde gerçekleştir-
diği değişiklikler olmuştur. 

2010 dönemeci: AYM ve HSYK 

Anayasanın ilk metnine göre AYM, 11 asıl, dört 
yedek üyeden oluşmakta, üyelerin bir kısmı doğ-
rudan, bir kısmı dolaylı olmak üzere tümü Cum-
hurbaşkanınca atanmaktadır. 2010 değişikliği, 
Yüksek Mahkeme’nin üye sayısını 17’ye çıkararak, 
yedek üyelik statüsünü sona erdirmiştir. Bundan 
başka değişiklik, 17 üyeden üçünü seçme yetkisini 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) tanıya-
rak, Yüksek Mahkeme’ye sınırlı bir demokratik 
meşruiyet sağlamıştır. Nihayet, bu değişiklikle, 
AYM’ye bireysel başvuruları inceleme yetkisi de 
tanınarak, Yüksek Mahkeme’nin iki daire ve bir 
genel kuruldan oluşması sağlanmıştır. 

2010 Anayasa değişikliğinin, HSYK üzerin-
deki etkisi çok daha radikal olmuştur. Bu reform 
HSYK’nın üye sayısı, üye kompozisyonu ve üye-
lerin seçiminde izlenen yöntemi önemli ölçüde 
değiştirirken, Adalet Bakanı’nın Kurul kararları 
üzerindeki etkisini de zayıflatmıştır. Anayasanın 
ilk metnine göre HSYK, Adalet Bakanı ve Müste-
şarı hariç olmak üzere, beş asıl beş yedek üyeden 
oluşmakta, üyelerin tümü Yargıtay ve Danıştay’ın 
gösterecekleri adaylar arasından Cumhurbaşka-
nınca seçilmekteydi. 

Değişikliğe göre HSYK, 22 asıl 12 yedek üye-
den oluşmaktadır. Evvelce olduğu gibi, Adalet 
Bakanı Kurul’un Başkanı, Müsteşar ise tabii 
üyesidir. Kurul’un dört üyesi Cumhurbaşkanı 
tarafından doğrudan doğruya seçilmekte, geri 
kalan asıl ve yedek üyelerin seçiminde Yargı-
tay, Danıştay, Adalet Akademisi ve Adlî ve İdarî 
Yargı Hakim ve Savcıları yetkilendirilmektedir. 
Böylece, Kurulun üye sayısı, yargı organının 
büyüklüğü ile orantılı hale getirilerek, yargının 

Türkiye 2000’lerin ilk yıllarında, iç ve dış 
dinamiklerin etkisiyle kabul ettiği anayasal ve yasal 
reformlarla, demokratikleşme yönünde önemli bir 
mesafe kaydetmiştir. Bu reformlar, bir yandan 
uzun yıllardan beri süregelen otoriter uygulamaları 
yumuşatarak, ülkede nispî bir özgürlük atmosferi 
yaratırken, diğer yandan Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne üyelik sürecinde olumlu gelişmeleri teşvik 
etmiştir. Böylece Türkiye, bu demokratikleşme 
reformları sayesinde, AB yetkili organlarının 
güvenini kazanmıştır. Bu güvenin neticesinde, 2004 
ilerleme raporunda Türkiye için Kopenhag siyasî 
kriterlerini yeterince karşıladığı ifadesi kullanılarak, 
müzakerelere başlanması tavsiye edilmiştir. 

Bu tespitin ardından, 17 Aralık 2004’de Brüksel’de 
yapılan zirvede, Türkiye’nin Ekim 2005 itibariyle 
müzakerelere başlayabileceği kararı verilmiştir. 3 
Ekim 2005’te Lüksemburg’da gerçekleşen Hükü-
metler arası Konferansta ise, Türkiye müzakerelere 
resmen başlamıştır. 

Üyelik süreci Türk tarafının beklentilerine 
uygun bir tempoyla ilerlemese de, hukuk düzeni-
nin AB standartlarına uyumunu amaçlayan re-
formlara devam edilmiştir. Bu çerçevede, 12 Eylül 
2010’da kabul edilen Anayasa değişikliği ve bunu 
izleyen yasal değişiklikler Türkiye’yi AB standart-
larına bir adım daha yaklaştırmıştır. Nitekim, 2011 
ilerleme raporunun çeşitli bölümlerinde 2010 
Anayasa değişikliğinden övgüyle söz edilmiştir. 
Bu Anayasa değişikliğinin genel olarak özgürlük 
alanlarını genişlettiği, hukuk devleti güvencelerini 
güçlendirdiği ve sivilleşme politikalarına ivme 
kazandırdığı söylenebilir. Böyle olmakla beraber, 
bu Anayasa değişikliğinin en önemli yönü, hukuk 
devletinin güvencesi olan Anayasa Mahkemesi 
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si talep edilen konuyu belirtmesi üzerine, Adalet 
Bakanı, Kurul’u olağanüstü toplamak zorundadır. 
Genel Kurul’un toplantı yetersayısı 15, karar ye-
tersayısı ise katılanların salt çoğunluğudur. Bu 
hüküm, Adalet Bakanı’nın, dilediğinde Kurul’u 
toplamamak gibi bir seçeneğinin olmadığını 
göstermektedir. Üstelik, Genel Kurul’un toplantı 
yetersayısı 15 olup, 22 üyeden oluşan Kurulun 15’i 
hâkimlik mesleğinden gelmektedir. Bu durumda, 
hâkimlik mesleğinden gelen üyeler, her zaman 
için, toplantı yetersayısını oluşturacak güçtelerdir. 

Kanunun 30. maddesi, dairelerin toplantı ve 
karar yetersayısını düzenlemektedir. Yedi üyeden 
oluşan dairelerin toplantı yetersayısı beş, karar 
yetersayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunlu-
ğudur. Öte yandan, her dairenin üye tamsayısının 
salt çoğunluğu, görüşmeyi talep ettikleri konuyu 
açıkça belirtmek suretiyle, Daire Başkanı’nın ilgili 
daireyi olağanüstü toplantıya çağırmasını sağ-
layabilecektir. Şu halde, ne Adalet Bakanı Genel 
Kurul’un, ne de Müsteşar, üyesi bulunduğu Birinci 
Daire’nin toplanmasını engelleyecek bir güce 
sahiptir.   

Bu açıklamalar, 2010 Anayasa değişikliği ile bu 
değişikliği esas alan 6087 sayılı Kanun’un, hakim 
ve savcıların bağımsızlıklarını geçmişe kıyasla be-
lirgin bir biçimde güçlendirdiğini, siyasî iradenin 
yargı düzeni içindeki etkisini ise, önemli ölçüde 
zayıflattığını göstermektedir. Nitekim, Venedik 
Komisyonu da, gerek 2010 Anayasa değişikliği, 
gerekse 6087 sayılı HSYK Kanunu hakkında, hü-
kümete olumlu görüş sunmuştur. Komisyona göre 
bu değişiklik, Türkiye’de yargının bağımsızlığını 
güçlendirecek mahiyettedir. 

Çoğulcu demokrasi yönünden  
çoğunlukçu demokrasiye

Bir kısmına yer verdiğimiz 2010 Anayasa değişikli-
ğinin, askerî yönetimin mirası olan AYM ve HSYK 
gibi vesayet kurumlarını, demokratik dünyadaki 
emsallerine uygun bir yapıya kavuşturması, haklı 
olarak, iç ve dış kamuoyunda Türkiye’nin çoğulcu 
demokrasi yönünde önemli bir dönüşüm geçir-
diği izlenimini yaratmıştır. Ne var ki, hükümetin 
Mayıs- Haziran 2013’te Gezi Parkı’nda başlayan 
ve ülke geneline yayılan gösteriler sırasında ve 

tüm kademelerine kurulda temsil gücü sunul-
muştur. 

Yargı mensuplarının siyasî irade  
karşısında bağımsızlığı

Bundan başka, kurulun üç daire ve bir genel 
kuruldan oluşacağı hükme bağlanarak, kurul 
kararları üzerinde etkili bir itiraz denetimi yaratıl-
mıştır. Anayasanın ilk metniyle, Kurul kararlarının 
tümüne sunulan yargı bağışıklığı kısmen ilga 
edilerek, Kurul’un meslekten ihraca ilişkin karar-
ları yargı denetimine açılmıştır. Öte yandan, bu 
değişiklik, evvelce Adalet Bakanlığı müfettişlerine 
tanınan yargı mensuplarını denetleme yetkisini 
Kurul’a bağlı müfettişlere sunmuş, Adalet Bakan-
lığı müfettişlerini ise sadece adalet hizmetlerinin 
denetlenmesiyle yetkilendirmiştir. Böylece yargı 
mensuplarının siyasî irade karşısındaki bağımsız-
lığı önemli ölçüde güçlendirilmiştir.

2010 değişikliği, Adalet Bakanı’nın Kurul’un 
başkanı olduğu kuralını korumakla beraber, 
bakanın Kurul kararları üzerindeki etkisini za-
yıflatan hükümlere yer vermektedir. Değişik 159. 
maddenin 7. fıkrasına göre, Adalet Bakanı daire-
lerin çalışmalarına katılamayacaktır. Aynı fıkra, 
daire başkanlarını seçme yetkisini, HSYK Genel 
Kurulu’na tanımakta, bu konuda Adalet Bakanı’na 
inisiyatif sunmamaktadır. Değişik 159. maddenin 
9. fıkrası ise, yargı mensuplarının teftişlerinin ilgili 
dairenin teklifi ve Adalet Bakanı’nın oluru ile Ku-
rul müfettişlerine yaptırılacağını düzenlemektedir. 
Böylece teftiş sürecini harekete geçirme yetkisi, 
Adalet Bakanı’na değil, ilgili daireye tanınmakta-
dır. Maddenin 11. fıkrası ise, kurula bağlı bir genel 
sekreterlik kurulacağını, genel sekreterin ise kuru-
lun göstereceği üç aday arasından, Kurul Başkanı 
tarafından atanacağını hükme bağlamaktadır.

Bu anayasa değişikliğini takiben, 11 Aralık 
2010’da kabul edilen 6087 sayılı kanun da, Adalet 
Bakanı’nın HSYK kararları üzerindeki etkisini 
zayıflatan düzenlemelere yer vermiştir. Gerçek-
ten, kanunun 6. maddesine göre, Adalet Bakanı, 
disiplin işlerinin görüşüldüğü Genel Kurul toplan-
tılarıyla, dairelerin çalışmalarına katılamayacaktır. 
Bu, Adalet Bakanı’nın yetkileri üzerinde önemli 
bir kısıtlamayı ifade etmektedir. Kanunun 8. mad-
desi, Adalet Bakanı Müsteşarı’nın, birinci dairenin 
üyesi olduğunu hükme bağlamakta ve kendisinin 
üyesi bulunduğu dairenin başkanlığına seçileme-
yeceğini düzenlemektedir. 6087 sayılı kanunun 29. 
ve 30. maddeleri Adalet Bakanı’nın Genel Kurul, 
Müsteşar’ının ise üyesi olduğu birinci dairenin 
toplantılarına katılmayarak, Kurul çalışmalarını 
engellemesini önleyecek hükümlere yer vermiştir.

29. maddeye göre, Genel Kurul, Adalet Bakanı 
başkanlığında toplanır. Genel Kurul’un, üye tam-
sayısının salt çoğunluğunun imzası ve görüşülme-

2010 Anayasa değişikliği siyasî iradenin yargı düzeni 
içindeki etkisini önemli ölçüde zayıflattığını göstermektedir. 
Nitekim, Venedik Komisyonu da, gerek 2010 Anayasa 
değişikliği, gerekse HSYK Kanunu hakkında, hükümete 
olumlu görüş sunmuştur.
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sunan pek çok hükme yer vermiştir.
6524 sayılı Kanun, 24 Şubat 1983 tarihli ve 2802 

sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu; 29 Mart 1984 
tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun; 27 Mart 2003 tarihli 
ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu; 
11 Aralık 2010 tarihli ve 6087 sayılı Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ve 30 Mart 2011 
tarihli 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kurulu-
şu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’da de-
ğişiklikler gerçekleştirmiştir. 6524 sayılı Kanun’un 
çok sayıda kanun üzerinde yaptığı, hukukçular 
tarafından dahi incelenmesi fevkalade güç olan bu 
değişikliklerin bir kısmı şöyledir:

a. Hakim ve savcıların, mesleki bilgi ve görgüleri-
ni artırmak üzere, yurtdışına gönderilmelerin-
de evvelce Adalet Bakanı ve HSYK tarafından 
birlikte kullanılan yetki, 6524 sayılı kanunla, 
Adalet Bakanı’na tanınmıştır. Böylece yargı 
mensuplarının mesleki gelişimleri üzerinde 
karar verme yetkisi, doğrudan doğruya siyasi 
iradeye bağlanmıştır.

b. Hakim ve savcıların, yurt dışındaki temsilcilik-
lerde ve uluslararası mahkemelerde görevlen-
dirilmesi evvelce kendilerinin muvafakatleri 
alınarak, HSYK’nın izni ve Bakanlık oluru ile 
yapılmaktaydı. 6524 sayılı Kanun, HSYK’nın 
izin şartını ortadan kaldırmıştır.

c. 6524 sayılı Kanun, hakim ve savcıların meslek 
içi eğitimlerinde HSYK’nın sahip olduğu rolü 
de zayıflatmıştır.

d. 6524 sayılı Kanun, hakim ve savcıların meslek 
içi eğitimlerini gerçekleştiren Türkiye Adalet 
Akademisi’nin Başkan ve yardımcılarının 
belirlenmesinde, doğrudan doğruya Adalet 
Bakanı’nı yetkilendirmiştir. Oysa, Türkiye 
Adalet Akademisi Başkanı ve yardımcılarının 
belirlenmesinde, evvelce Akademi Yönetim 
Kurulu’na adayları önerme yetkisi tanınmakta, 
Adalet Bakanı ise bu adaylar arasından uygun 
gördüklerini seçerek atama yetkisini kullan-
maktaydı.

e. 6524 sayılı Kanun, Türkiye Adalet Akademisi 
Yönetim Kurulu’nun kompozisyonunu da 
değiştirmiştir. Evvelce Yargıtay ve Danıştay 
temsilcileri, Kurul’da çoğunluk oluştururken 
yeni düzenlemeyle bakanlık temsilcilerine 
çoğunluk sağlanmıştır.

f. 6524 sayılı Kanun, 6087 sayılı HSYK Kanunu 
üzerinde de önemli değişiklikler yapmıştır. 
Bunlardan biri, 6087 sayılı Kanun’un 8. madde-
sine ilişkindir. Kanunun 8. maddesi ilk metnin-
de, HSYK’nın, ilgili dairelerinde görev yapacak 
asıl ve yedek üyeleri belirleme yetkisini, Genel 
Kurul’a sunmakta, dairelerin başkanlarını be-
lirleme yetkisini ise, ilgili dairelerin üyelerine 
tanımaktaydı. 6524 sayılı Kanun’un yaptığı de-
ğişiklikle, dairelerin üyelerini belirleme yetkisi, 

sonrasında izlediği politikalar, Türkiye’de yaşanan 
dönüşümün çoğulcu demokrasi yönünde değil, 
çoğunlukçu demokrasi yönünde olduğunu göster-
mektedir. Bu olaylar sırasında gösterilere katılan 
11 kişi hayatını kaybetmiş, Türk Tabipler Birliği’nin 
verilerine göre, 8.163 kişi yaralanmış, yaralılardan 
11’i gözlerini kaybetmiş, çok sayıda kişi gözaltına 
alınmış ve tutuklanmıştır. 

Bu veriler, emniyet güçlerinin anayasal bir hak 
olan toplantı ve gösteri hürriyetinden yararla-
nanlar üzerinde ölçüsüz bir güç kullandıklarını, 
bunun ise Anayasanın Temel Hak ve Hürriyetlerin 
Sınırlanmasını düzenleyen 13. maddesine, İfade 
Hürriyeti’ni düzenleyen 26. maddesine, Toplan-
ma Hürriyeti’ni düzenleyen 34. maddesine aykırı 
olduğunu göstermektedir. Öte yandan, bu uygu-
lamalar, Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesine ve 1989’da bağlayıcılığını 
kabul ettiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
Kararları’na da aykırılık oluşturmaktadır. Bu ne-
denle hükümetin Gezi olayları karşısında sergi-
lediği tutum, Türkiye’nin 2000’lerin ilk yıllarında 
başlayan demokratikleşme dalgasını adeta tersine 
çevirerek, ülkenin Avrupa normlarından hızla 
uzaklaşmasına yol açmıştır.

Yolsuzluk operasyonları ve  
hukuk devletinden kopuş

Türkiye 17 Aralık 2013’ te, benzerine evvelce 
rastlanmayan büyük bir yolsuzluk operasyonuna 
sahne olmuştur. Bu operasyon, hükümette görev 
yapmakta olan dört Bakan (Egemen Bağış, Zafer 
Çağlayan, Erdoğan Bayraktar ve Muammer Güler)  
ile bakan çocukları ve Azeri iş adamı Rıza Sarraf’ın 
yolsuzluk yapmak suretiyle, büyük bir haksız 
kazanç temin etmelerini konu almaktadır. 

Bu iddialar karşısında hükümet, demokratik 
bir hukuk devletinde olması gerektiği gibi, suç 
isnatlarının bağımsız bir yargılamaya konu 
olmasını, isnatlar doğru ise suçluların cezalan-
dırılmasını, değil ise aleyhinde suç isnat edilen-
lerin aklanmalarını teşvik etmek yerine, yargıyı 
kontrol altına alacak bir dizi yasal değişiklik 
gerçekleştirmiştir. Bu maksatla 15 Şubat 2014’ te 
kabul edilen, çok sayıda kanunu değiştiren 6524 
sayılı Kanun, yargıyı hükümetin kontrolüne 

2010 Anayasa değişikliği Türkiye’nin çoğulcu demokrasi 
yönünde önemli bir dönüşüm geçirdiği izlenimini 

yaratmıştır. Ne var ki, hükümetin Mayıs-Haziran 2013’te 
Gezi Parkı’nda başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler 

sırasında ve sonrasında izlediği politikalar, yaşanan 
dönüşümün çoğulcu demokrasi yönünde değil, çoğunlukçu 

demokrasi yönünde olduğunu göstermektedir.
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Adalet Bakanı’na tanınmıştır. Aynı kanunla, 
daire başkanlarının her dairenin önereceği iki 
aday arasından, HSYK Genel Kurulu tarafın-
dan seçileceği hükmü getirilmiştir. 6524 sayılı 
Kanun’un, 6087 sayılı Kanun üzerinde yaptığı 
bu değişiklik, Anayasa Mahkemesi tarafından 
isabetli olarak, anayasaya aykırı bulunmuş ve 
iptal edilmiştir. 

g. 6524 sayılı Kanun, 6087 sayılı HSYK 
Kanunu’nun 6. ve 7. maddelerini değiştire-
rek, evvelce HSYK Genel Kurulu’na ait olan 
HSYK Teftiş Kurulu Başkanı’nı atama yetki-
sini, Kurul Başkanı’na yani Adalet Bakanı’na 
tanımıştır. Bu değişiklik de, Anayasa Mahke-
mesi tarafından, anayasaya aykırı görülerek 
iptal edilmiştir. 

h. 6524 sayılı Kanun, 6087 sayılı HSYK 
Kanunu’nın 15. maddesini değiştirerek, 
Kurul Müfettişlerini atama yetkisini, Birinci 
Daire’nin her boş yer için göstereceği iki katı 
kadar aday arasından, Genel Kurul’a tanı-
maktadır. Böylece, Anayasanın 159. maddesi 
ve kanunun önceki düzenlemesi gereğince, 
münhasıran HSYK Genel Kurulu tarafından 
kullanılan yetki, Birinci Daire’nin iradesiyle 
sınırlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi bu 
hükmü de anayasaya aykırı bularak iptal et-
miştir. 

ı. 6524 sayılı Kanun, 6087 sayılı Kanun’un 29. 
maddesini değiştirerek, bu maddenin 2. fıkra-
sıyla, Adalet Bakanı’na, HSYK’ nu olağanüstü 
toplantıya çağırma konusunda çok geniş bir 
takdir yetkisi tanımıştır. Anayasa Mahkemesi, 
bu değişikliği iptal etmiştir.

j. 6524 sayılı Kanun, 6087 sayılı Kanun’un 36. 
maddesini değiştirerek, evvelce Genel Kurul’a 
ait olan, Kurul’un seçimle belirlenen üyeleri 
hakkında soruşturma açma yetkisini Adalet 
Bakanı’na tanımış; benzer şekilde evvelce Ge-
nel Kurul’a ait olan soruşturma komisyonunu 
belirleme yetkisini de Adalet Bakanı’na sun-
muştur. Anayasa Mahkemesi bu değişiklikleri 
iptal etmiştir.

k. 6524 sayılı Kanun, 6087 sayılı Kanun’un 19. 
maddesini değiştirerek, HSYK’nın Yargıtay, 
Danıştay ve Adalet Akademisi’nden gelen 
üyeleriyle, adlî ve idarî mahkemelerden 
gelen üyelerinin belirlenmesinde izlenen 
seçim yöntemini, farklı usullere tabi kılmış-
tır. Böylece, Yargıtay, Danıştay ve Adalet 
Akademisi’nden gelen üyelerin belirlenme-
sinde, ilgili kurumların genel kurulları evvelce 
olduğu gibi tek bir oy hakkına sahip olacak, 
adli ve idari mahkemelerde görev yapan 
üyeler ise kendi emsallerini seçerlerken, üye 
sayısı kadar oy kullanabileceklerdir. Bu deği-
şiklikle hükümetin, HSYK’nın üye kompozis-
yonunu kendi eğilimleri yönünde şekillendir-

mek istediği izlenimi doğmaktadır. Ne var ki, 
Anayasa Mahkemesi, bu değişikliği Anayasa’nın 
eşitlik ilkesine aykırı görerek iptal etmiştir. 

6524 sayılı Kanun’un, çeşitli kanunlar üzerinde 
yaptığı değişikliklerin ancak bir bölümüne yer 
verebildiğimiz bu açıklamalar, anılan kanunun 
asıl amacının yargı kurumu üzerinde hükümet 
kontrolünü güçlendirmek olduğunu göstermek-
tedir. Böyle bir amacın, hukuk devletinin olmazsa 
olmazı olan yargı bağımsızlığı ile bağdaşmadığı 
açıktır. Böylece, Türkiye 2000’lerin başından itiba-
ren Kopenhag siyasî kriterlerinin bir unsuru olan, 
hukuk devletini güçlendirecek anayasal ve yasal 
reformlara yönelmişken, 17 Aralık operasyonları-
nın ardından otoritarizmin bir unsuru olan kanun 
devletine doğru dönüşüm göstermiştir. 

“Torba kanun” hakimiyeti

Burada üzerinde durulması gereken bir başka 
husus ise, hükümetin uzun zamandan beri sü-
regelen torba kanun yapma eğilimi ile ilgilidir. 
Bu eğilim, yeni olmayıp 2000’lerin ilk yıllarından 
itibaren yasama sürecine hakim olmuştur. Ne var 
ki, 2000’lerin ilk yıllarında, torba kanun yapma, 
yani tek bir kanunla yürürlükteki çok sayıda kanu-
nu değiştirme yönteminin hedefi, hukuk düzenine 
hakim olan otoriter ve yasakçı normları, hızla 
değiştirerek Türkiye’nin AB standartlarına uyumu-
nu sağlamaktı. 

Son zamanlardaki, özellikle 17 Aralık operas-
yonları sonrasındaki torba kanun uygulamasının 
amacı ise, hukuk düzenini AKP lider kadrosunun 
siyasî tercihleri yönünde şekillendirmek, böylece 
çoğunluk partisinin eğilimini idarî düzene ve yargı 
bürokrasisine hakim kılmaktır. Böyle bir eğilimin 
ise, Avrupa demokrasisinin temelini oluşturan 
çoğulculuk ve hukuk devleti kavramlarıyla bağ-
daşmadığı açıktır. 

Yaklaşan Cumhurbaşkalığı seçimi ile müteakip 
genel seçimlerin sonuçları, Türkiye demokrasisi-
nin çoğulculuk esasına dayanan Avrupa demok-
rasileri yönünde mi, yoksa kutuplaşma, dışlama, 
çoğunlukçuluk esasına dayanan otoriterleşme 
yönünde mi evrileceğini gösterecektir. 

Türkiye 17 Aralık 2013’te, benzerine evvelce rastlanmayan 
büyük bir yolsuzluk operasyonuna sahne olmuştur. Bu 
iddialar karşısında hükümet, demokratik bir hukuk 
devletinde olması gerektiği gibi, suç isnatlarının bağımsız 
bir yargılamaya konu olmasını teşvik etmek yerine, 
yargıyı kontrol altına alacak bir dizi yasal değişiklik 
gerçekleştirmiştir. 
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DEMOKRASİ

Cumhurbaşkanlığı seçimleri: 
Rejim ve anayasa tartışması

                                                                                                                        
Yüksel Taşkın 

Savaş döneminde, Demirel başbakan olarak daha 
güçlü olması gerektiğini “demokratik otorite” 
ihtiyacı üzerinden dillendirirdi. 

1982 Anayasası’yla Senato ortadan kaldırıldı, 
ama yargı ve ordunun siyaset alanını sınırlama 
kapasitesi artarak devam etti. Cumhurbaşkanları, 
“yazılmamış kurallar” gereği ordudan geldiğinde, 
(merkez sağ) siyaset alanı daha da daralmaktaydı. 
Fakat buna dair itirazlar, Özal’ın cumhurbaşkanı 
seçilmesiyle gerilemeye başladı. Merkez sağ ge-
lenek, sivil cumhurbaşkanı çıkarma özgüvenini 
kazanınca, bu makamın yetkileri tartışma konusu 
edilmemeye, hatta az bulunmaya başlandı. Laik 
kimliğiyle bilinen Ahmet Necdet Sezer’in cumhur-
başkanlığı dönemi hariç (2000-2007) tutulursa, bir 
bütün olarak sağ partiler, ülkedeki siyasî dengeler 
nedeniyle cumhurbaşkanlarını belirleme gücü-
nün artık kendilerinde olduğuna dair özgüven 
kazandılar. Bu noktadan sonra “sivil cumhurbaş-
kanları” özellikle ordu ve yargı kaynaklı müdaha-
lelere karşı bir denge unsuru olarak görülmeye 
başlandı. 

Kısaca verdiğimiz bu tarihsel bağlam açısından 
bakıldığında AKP’nin başkanlık sistemi talebi 
ne anlama gelmektedir? 2010 referandumuyla, 
ordu ve yargı kaynaklı müdahale ihtimali büyük 
ölçüde ortadan kaldırıldığına göre, sağ gelenekten 
gelen sivil cumhurbaşkanının güçlü bir denge 
unsuru olmasını gerektiren zorunluluk da ortadan 
kalkmış demektir. Başka bir ifadeyle, merkez sağ 
geleneğin on yıllardır dillendirdiği, “yasama ve 
onun içinden çıkmış yürütmenin, seçilmemiş 
seçkinlerce kuşatılması” 2010 referandumuyla 
tarih olmuştur. 

Bu durumda, AKP’nin söz konusu tercihini 
neye dayandırdığını anımsamamız yerinde olur. 
AKP’nin “2023 Vizyonu” belgesinde siyasal sistem 
değişimi şöyle temellendiriliyor: “Cumhurbaşka-
nını halkın seçmesini öngören referandum kara-
rından sonra, Türkiye’de siyasî sistem değişikliği 
bir zorunluluk halini almıştır… Partili cumhurbaş-

Türkiye’de başkanlık sistemi tartışmaları yeni değil. 
Turgut Özal, cumhurbaşkanı seçildikten sonra (1989-
1993), zaman zaman başkanlık sistemi lehinde 
çıkışlarda bulundu. Özal’a yakın muhafazakâr 
siyasetçiler tarafından kurulan Yeni Parti liderleri 
de, Özal’ın Çankaya’daki görevi sona erdikten sonra, 
partinin başına geçerek yeniden siyasî mücadeleye 
başlayacağını iddia ediyorlardı. Buna göre Özal, 
bu yeni dönemde başkanlık sistemine geçilmesi için 
çaba harcayacaktı. Özal’ın ani ölümüyle bu tartışma 
sönümlendi. 

AKP’de tercihleri başkanlık sistemi lehine olan 
isimler mevcut olsa da, partide bu konunun siste-
matik olarak gündeme getirilmesi, 2007 referan-
dumundan sonra belirginleşti. Bu referandumla 
cumhurbaşkanının doğrudan seçimle belirlen-
mesinin kabul edilmesi başkanlık tartışmalarını 
yeniden canlandırdı. 2011 seçimlerinden sonra, 
TBMM’de grubu bulunan her partinin eşit sayı-
da temsilci göndermesiyle oluşturulan Anayasa 
Komisyonu çalışmalarına devam ederken, AKP 
başkanlık sistemi önerisini komisyona getirdi. Bu 
öneriye kadar komisyon çalışmalarında önemli 
mesafe alınmıştı. AKP’nin söz konusu önerisi, 
Anayasa Komisyonu’nun çalışmalarını ciddi 
biçimde ipotek altına aldı ve sonuçta komisyon 
işlevini sürdüremediği için lağvedildi.

Türkiye’de merkez sağ geleneğin zaman zaman 
dile getirdiği başkanlık sistemi tercihi, geleneksel 
olarak güçlü yürütmeden yana olmalarıyla ilişkili-
dir. Merkez sağ geleneğe göre, yasamanın içinden 
güçlü yürütme çıkamaması sadece yasama içeri-
sinden kaynaklanan engellerle ilgili değildir. Bu 
engeller daha çok devletin “seçilmemiş seçkinle-
rinden”; yani yargı ve ordudan kaynaklanır. Soğuk 
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mamıştır. Böylece, fiilî yarı başkanlık sistemini 
gerçekliğe dönüştürebilecek bazı yetkiler kullanıl-
madığı için, başbakanların daha merkezî ve güçlü 
olduğu parlamenter sistem lehine bir deneyim 
ortaya konmuştur. 

Oysa Erdoğan’ın kurmayları, yukarıda bahse-
dilen yetkilerin Erdoğan tarafından kullanılabi-
leceğini iddia etmektedirler. Yine unutulmaması 
gereken bir husus, 2007’ye kadar yarı başkanlık 
sistemini andıran bazı yetkileri olmasına rağmen, 
cumhurbaşkanlarının TBMM içerisinden seçil-
meleri geleneğinin, onları başbakanlar karşısında 
daha ikincil bir konumda tuttuğu gerçeğidir. 
Cumhurbaşkanları doğrudan halk tarafından 
seçilmedikleri için, yetki alanlarını zorlamalarını 
getirebilecek bir meşruiyetleri yoktu. Oysa 2014’te 
doğrudan seçilecek cumhurbaşkanı böylesi bir 
meşruiyet iddiasında bulunabilecektir.

AKP’nin 2023 vizyonunda “tekbaşlı bir yürüt-
me” talebi vardır. Oysa 2014 cumhurbaşkanlığı 
seçimiyle beraber, parlamenter sistem ve yarı 

kanı, yarı-başkanlık veya başkanlık sistemleri bu 
çerçevede tartışılmalıdır…Türkiye’nin yönetimde 
istikrarı kaybedip güçsüz, zayıf ve her tür müda-
haleye açık iktidarlara mahkûm olmaması için; 
halkın iradesinin yönetime daha etkin yansıdığı; 
yasama ve yürütme kuvvetlerinin tam ayrı ve 
bağımsız olduğu; yürütmenin yasama tarafından 
etkin denetlenebildiği; istikrarlı, etkin, güçlü ve 
tekbaşlı bir yürütmenin olduğu; krizlerin ve her 
tür sorunun çözümü için daha cesur ve hızlı karar-
lar alınabildiği; halka hesap verme ve halkın hesap 
sorması bakımından açıklık ve şeffaflığın bulun-
duğu bir sisteme geçilmesi zaruridir.”1

Bu alıntıda üç alternatif önerinin yapıldığı 
görülmektedir: Partili cumhurbaşkanı, yarı-
başkanlık veya başkanlık. Parlamenter sistemi 
savunanların yukarıdaki iddialara yanıtlarını da 
kısaca ortaya koymaya çalışalım. Türkiye’de çok 
partili siyasal hayata geçildikten bu yana, yaklaşık 
70 yıldır parlamenter sistem içerisince ciddi bir 
deneyim elde edilmiştir. Bu sistem içerisinde bazı 
krizler yaşandıkça, sistemin kendi içinden bazı 
çözümler ortaya çıkmıştır. 

Sözgelimi 1982 Anayasası cumhurbaşkanına, 
fiilî yarı başkanlık olarak yorumlanabilecek geniş 
yetkiler tanıdığı halde, cumhurbaşkanları bazı 
yetkilerini kullanmamayı tercih ederek bu yönde 
bir teamül oluşturmuşlardır. Kenan Evren bile 
kendisine tanınan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi 
seçimlerinin yenilenmesine karar vermek”, “gerek-
li gördüğü hallerde Bakanlar Kurulu’na başkanlık 
etmek veya Bakanlar Kurulu’nu başkanlığı altında 
toplantıya çağırmak” anayasal yetkilerini kullan-

AKP’nin 2023 vizyonunda “tekbaşlı bir yürütme” talebi 
vardır. Oysa 2014 cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber, 
parlamenter sistem ve yarı başkanlık sistemi arasında 
gidip gelen, potansiyel olarak iki başlılığa açık bir durum 
yaratmış olacağız. Bu potansiyel durum, Erdoğan gibi bir 
liderin cumhurbaşkanlığında çok daha hızla gerçekliğe 
dönüşecektir. 

© Tolga Sezgin/NarPhotos
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sistem içerisinde karşılanamayacağı iddiası inan-
dırıcı olmaktan uzaktır. Halkın iradesinin yöneti-
me daha etkin yansıması için, parlamenter sistem 
içerisinde yapılabilecekler tüketilmiş midir? Yüzde 
10 seçim barajının ortadan kaldırılabilmesi bile bu 
konuda büyük bir rahatlama sağlayabilir(di). Yine 
Siyasi Partiler Yasası’nda değişiklikler yapılarak, 
milletvekillerinin liderlerin kurşun askerleri olma-
larını getiren durum ortadan kaldırılabilirdi. 

Amaç merkeziyetçi yapının daha da 
güçlendirilmesi

Başka bir ifadeyle, parlamenter sistem içerisinde 
kalınarak da yasama ve yasamanın yürütme üze-
rindeki denetim işlevi güçlendirilebilirdi. 2002 ge-
nel seçimlerinde yüzde 5 seçim barajı olsaydı, AKP 
266 sandalye kazanabilecekti. Aynı seçimde AKP, 
363 sandalye kazanarak anayasayı değiştirebilecek 
bir konuma ulaştı. Önümüzdeki genel seçimlere 
yüzde 10 seçim barajıyla gireceğimiz basit gerçeği 
bile, yasamanın güçlenmesinin ne kadar istendiği 
konusunda fikir verebilecek bir olgudur.

Parlamenter sistemde tam anlamıyla gerçek-
leştiremediğimiz “yürütmenin yasama tarafından 
etkin denetlenebilmesi” görevinin, başkanlık 
sisteminde daha etkin gerçekleştirebileceğinin 
garantisi nedir? Ülkeyi kararnamelerle yönetecek 
bir başkanın, TBMM’deki parti gurubunu ve baş-
bakanlığı da denetimi altına alması durumunda, 
mevcut halden de geriye düşülecektir. Yasamanın 
yürütme karşısında güçlenmesi, ama yürütmenin 
de daha etkin çalışabilmesi, parlamenter sistem 
içerisinde de elde edilebilecek hedeflerdir. Asıl 
amacın mevcut merkeziyetçi yapının daha da güç-
lendirilmesi olduğunu görmek için siyaset bilimci 
olmaya gerek yoktur.

Hem mevcut parlamenter sistemimiz hem de 
AKP’nin başkanlık sistemi önerileri, demokratik-
leşme sürecimizin derinleşmesini sağlayabilecek 
çözümlerden uzaktır. Türkiye mevcut merkeziyetçi 
yönetim yapısını koruyarak, hatta güçlendirerek 
meselelerini çözüme kavuşturamaz. Asıl mesele, 
bütün yasal ve enformel güç pozisyonlarını tekel-
leştirmeyi amaçlayan tekçi ve merkeziyetçi yapıyı 
dönüştürmektir. Bu da çok aktörlü bir siyaset ger-
çeğini kabul ederek, aktörler arasında güç ve yetki 
paylaşımını esas alan reformlarla mümkündür. 

Böylesi reformlar, parlamenter sistem içerisin-
de de gerçekleştirilebilir, başkanlık sistemi içeri-
sinde de. Kanaatim, gerekli reformların 70 yıldır 
ciddi tecrübe biriktirdiğimiz parlamenter sistem 
içerisinde yapılmasının daha kolay olacağı yönün-
dedir. Sözgelimi, cumhurbaşkanının üniversite 
rektörlerini “atamasını” ilke olarak yanlış buluyor-
sak, bu türden yetkilerin asıl muhataplarına, yani 
üniversitelere bırakılması gerektiğini savunmamız 
gerekir. Cumhurbaşkanı, yargı erkinin seçimlerin-

başkanlık sistemi arasında gidip gelen, potansiyel 
olarak iki başlılığa açık bir durum yaratmış olaca-
ğız. Bu potansiyel durum, Erdoğan gibi bir liderin 
cumhurbaşkanlığında çok daha hızla gerçekliğe 
dönüşecektir. 

2015 genel seçimlerinde muhalefet partilerin-
den bir iktidar seçeneği oluşması durumunda yü-
rütmedeki iki başlılık çok daha keskin çatışmalara 
ve istikrarsızlığa yol açabilecektir. Bu durumda 
Erdoğan’ın, Özal’ın DYP-SHP Koalisyonu sırasın-
da içerisine düştüğü meşruiyet kaybı ve güçsüzlük 
hissini tekrar tecrübe etme ihtimali söz konusu 
olabilecektir. 

Erdoğan’ın bu ihtimalleri öngörerek, 2015 
genel seçimleri sonrasında yarı başkanlık veya 
başkanlık sistemi lehinde anayasal düzenlemeleri 
zorlayacağı tahmin edilebilir. Fakat bu siyasî he-
defin gerçekleşmesi kolay olmayacaktır. Yaklaşan 
genel seçimler 2014 yerel seçimlerine benzer bir 
tablo ortaya koyarsa, AKP’nin tek başına anayasa 
değiştirebilecek çoğunluğa ulaşması mümkün 
olmayacaktır. Bu durumda HDP’den destek 
alınması zorunlu hale gelebilecektir. HDP’ninse 
merkeziyetçi yapının aynen muhafazası üzerine 
inşa edilecek bir başkanlık sistemine onay vermesi 
ihtimali çok zayıftır. 

Buradaki kritik soru şudur: AKP, büyük çaplı 
bir yerinden demokratik yönetim reformu ger-
çekleştirmeye hazır mıdır? AKP iktidarının bugün 
elinde tuttuğu muazzam merkezi gücü paylaşma-
sını zorunlu gale getirecek bir anayasal düzenle-
meye gitmesi beklenebilir mi? Böyle bir hamleyi 
AKP’den beklemek gerçekçi gözükmüyor. Zaten 
temel mesele de budur.

AKP, Türkiye siyasetinin en büyük sorunu olan 
diğer siyasî aktörlerle yetki ve güç paylaşımını ge-
tirecek bir anayasal düzenlemeyi kabul etmek bir 
yana; elinde tuttuğu muazzam siyasî gücü kalıcı 
hale getirecek, hatta arttıracak arayışlar peşinde. 
Bu güç maksimizasyonu arayışının kendisi kaçı-
nılmaz olarak istikrarsızlık üretmektedir. 

AKP’nin sistem değişikliği önerisinin temel 
gerekçeleri, “halkın iradesinin yönetime daha 
etkin yansıması; yasama ve yürütme kuvvetlerinin 
tam ayrı ve bağımsız olması; yürütmenin yasama 
tarafından etkin denetlenebilmesi” olarak ortaya 
konmakta. Bu taleplerin mevcut parlamenter 

Genel seçimler 2014 yerel seçimlerine benzer bir 
tablo ortaya koyarsa, AKP’nin tek başına anayasa 

değiştirebilecek çoğunluğa ulaşması mümkün olmayacaktır. 
Bu durumda HDP’den destek alınması zorunlu hale 

gelebilecektir. HDP’ninse merkeziyetçi yapının aynen 
muhafazası üzerine inşa edilecek bir başkanlık sistemine 

onay vermesi ihtimali çok zayıftır. 
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de nereye kadar söz sahibi olabilmelidir? TBMM, 
yargı mensuplarının seçimlerine iştirak edecekse, 
bunun partiler arasında işbirliğini zorunlu kılacak 
“nitelikli çoğunluk” gerektiren seçim usûlleriyle 
olması daha doğru değil midir? Görüldüğü gibi, 
asıl mesele, sistem meselesinden ziyade demokra-
tik zihniyet ve yapıların nasıl işlevsel hale getirile-
ceğiyle ilgilidir.

Yerinden demokratik yönetim reformu

Mevcut yerel yönetim anlayışımız ve yapımızı 
koruyarak başkanlık sistemine geçiş ise telafisi 
mümkün olmayan sorunlara gebedir. Bugün yerel 
yönetim mevzuatımız, “güçlü başkan zayıf mec-
lis” anlayışına dayalıdır. Başka bir ifadeyle, yerel 
yönetimlerde başkanlık sistemine zaten geçmiş 
durumdayız. Merkezî sistemin de başkanlık haline 
gelmesi, yerel ve merkezî alanların ikisinde de 
yasamanın etkisizleştiği bir durumu daha da de-
rinleştirecektir. 

Oysa yapılması gereken tam tersidir: Yerel 
alanda, “güçlü meclis, etkin başkanlık” anlayışını 
oturtabilmek, ancak Ankara’da da aynı durumun 
yasama lehine oluşabilmesine bağlıdır. Başka bir 
ifadeyle, parlamenter sistemimizi yerel yönetim-
lerin güçlenmesi lehinde dönüştürmemiz gere-
kiyor. Yerinden demokratik yönetim reformunu 
gerçekleştirmek, 21. yüzyıldaki en temel sistem 
meselemizdir. Tartışmanın başkanlık sistemine 

kilitlenmesi, esas meselenin bilinçli olarak ötelen-
mesine yol açıyor. 

Sadece Kürtlerin değil, tüm Türkiye’nin bu 
şekilde yönetilmesi artık mümkün değildir. Dü-
şünün, okullara dağıtılacak süt ihalesinin bile 
merkezden yapıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu 
meselenin bile yerel yönetimlere ve okul aile 
birliklerine devredilemediği bir Türkiye istikrar-
sızlıktan kaçamaz. Başkanlık sisteminin en basit 
ifadeyle yanlış teşhis ve tedavi anlamına geldiği 
açıktır. Yerinden demokratik yönetim reformu 
veya devrimi, 21.yüzyılda demokratik bir cumhu-
riyet olup olamayacağımızın kilit meselesi olmaya 
devam ediyor.

1 AK Parti 2023 Siyasi Vizyon, Siyasal Sistem  
http://www.akparti.org.tr/site/akparti/2023-siyasi-
vizyon#bolum_

AKP, Türkiye siyasetinin en büyük sorunu olan diğer siyasî 
aktörlerle yetki ve güç paylaşımını getirecek bir anayasal 
düzenlemeyi kabul etmek bir yana; elinde tuttuğu muazzam 
siyasî gücü kalıcı hale getirecek, hatta arttıracak arayışlar 
peşinde. Bu güç maksimizasyonu arayışının kendisi 
kaçınılmaz olarak istikrarsızlık üretmektedir. 
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EKOLOJİ

Bir tahribat sektörü olarak turizm 

                                                                                                                        
Hatice Kurşuncu 

süreli (genelde mevsimlik), düzensiz, uzun ve 
yorucu çalışma sürelerine sahip, düşük ücretli bir 
sektör olarak tanımlanıyor.1 Buna ek olarak, turizm 
kentlerinde yaşam koşulları o kadar sorunlu hale 
geliyor ki, kimi zaman yerleşik nüfus için bu kent-
lerde yaşama olanağı kalmıyor. Sendrom olarak 
nitelenen bu duruma ismini veren Venedik bu 
konuda gösterilebilecek en önemli örnek. Turiz-
min getirdiği rant nedeniyle kentte konut fiyatları 
karşılanamayacak denli yükseliyor, tüm hizmetler 
yabancı turistlere yöneldiği için yaşanması güç bir 
kentsel ortam ortaya çıkıyor ve Venedik nüfusu 
20 yılda 200 binden 50 bine düşüyor, bu sayının 
2030’da sıfıra ineceği söyleniyor. 

Tüm bu ekolojik ve sosyal tahribat üzerine ag-
ro-turizm (tarım turizmi), doğa sporlarına yönelik 
turizm vb. türleri içeren “ekolojik turizm” diye bir 
kavram ortaya atıldı. “Eko” eklemesi yapılınca ma-
sum göründüğüne bakmayın, örneğin Mallorca 
adasına yılda ortalama 10 milyon Avrupalı bisiklet 
turizmi için gidiyor. “Bunun ekosu nerde?” diye 
sormadan edemiyor insan. 

1970’lerden bugüne Türkiye turizmi

Türkiye’de turizmin gelişimi 1970’lere denk geli-
yor. Bu dönem kıyı bölgelerinde daha çok aile iş-
letmelerinden oluşan ev pansiyonculuğu ön plan-
da. 1970’lerin sonlarında başlayan kooperatif biçi-
minde üretilen yazlık siteler (teknik tabirle ikinci 
konut) giderek kıyı bölgelerinde büyük tahribat 
dalgasına dönüşüyor. Bu gelişimi bir yandan refah 
seviyesi artan ve tatil yapma alışkanlığı edinen 
orta sınıfın taleplerine bir yandan da büyük kent 
merkezlerindeki yap-satçı inşaat ekonomisinin ya-
vaşlaması üzerine burada biriken sermayenin kıyı 
bölgelerine aktarılmasına bağlayabiliriz. Buna, 
Almanya’ya çalışmaya gitmiş işçilerin sıklıkla 
birikimlerini bu alana yatırmaları da eklenebilir.2 
TÜİK verilerine göre, 2000 yılı itibariyle Türkiye’de 

Yaz aylarında kıyı bölgelerinde tatile çıkmak 
özellikle orta sınıflar için bir alışkanlık, hatta sosyal 
mecburiyet halini aldı. İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra, gelişmiş ülkelerde orta sınıfın artan refah 
seviyesine bağlı olarak iç turizm gelişti, 1980’lerden 
sonraysa turizm küresel ve kitlesel büyük bir sektör 
haline geldi. 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNW-
TO) 2014 raporunda, 1950- 2013 arasında ulus-
lararası turist sayısının 25 milyondan 1 milyar 87 
milyona, yerli turist sayısının ise 6 milyara çıktığını 
belirtiyor. (Turist sayısı bir yılda yapılan seyahat 
sayısı temel alınarak hesaplanıyor.) Uluslararası 
turist sayısının 2030’da 1,8 milyar olması bekleni-
yor. UNWTO’nun verilerine göre, 2013’te dünya 
genelinde gayrisafi yurtiçi hâsılanın yüzde 9’u 
turizm sektöründen elde edildi, işlerin yüzde 9’u 
turizm sektöründen sağlandı. 2012’de turizm sek-
töründe çalışan sayısı 260 milyonu bulmuştu. 

Turizm aslında bir alım satım sektörü. Hizmet 
ve “güzel peyzaj” satar; yani, emek ve doğa sömü-
rüsüdür. Bunun için iki şey yapar: inşaat ve taşıma. 
Bunlara bağlı olarak tekstilden, hediyelik eşyaya, 
çimentodan enerjiye çeşitli sektörden çeşitli mal-
ların üretimi gerekir. Bu üretimin toplam miktarı 
bir yana, 2013’te kaydedilen yerli ve yabancı turist 
toplamı (seyahat sayısı da denebilir) 7 milyar. 
Korkunç büyüklükte bir rakamdan bahsediyoruz! 
Ekolojik tahribata dair tek bir örnekle yetinelim: 
Uluslararası turizm seyahatlerinin yüzde 53’ü (371 
milyon) havayollarıyla, yüzde 40’ı (280 milyon) 
raylı sistemler hariç karayollarıyla yapılıyor. Kar-
bon salınımı miktarını siz düşünün. 

Turizm, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
tarafından güvencesiz, kayıtsız, geçici ya da kısa 
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yüzde 15. Planda 2013’te 1,5 milyon yatak kapasi-
tesi, 40 milyonun üzerinde turist sayısı, yaklaşık 50 
milyar dolar dış turizm geliri hedefleniyor. Buna 
ek olarak, dokuz kültür ve turizm gelişim bölgesi, 
yedi turizm gelişim koridoru, on turizm kenti, on 
bir kurvaziyer liman, dokuz yat limanı, yirmi yedi 
balıkçı barınağı ve yat limanıyla bir yeni havaalanı, 
yeni demiryolu ve karayolu hatları da yer alıyor. 
Görülen o ki, yapılan plan da talan ve ekolojik 
tahribatın artarak devam etmesi anlamına geliyor. 

Kıyıların yapılaşması

Turizm gelişimi açısından kıyı bölgeleri büyük 
öneme sahip. Bu alanların bir yandan korun-
masını sağlamak adına yasal düzenlemeler 
yapılırken bir yandan da “turizm potansiyelinin” 
kullanılmasına yönelik koruma kısıtlarının esne-
tilmesine ve kimi zaman ortadan kaldırılmasına 
uğraşılıyor. Bu çelişkili durum nedeniyle kıyı 
mevzuatında 1926’dan 2007’ye kadar tam 26 
değişiklik yapılıyor.5 

Anayasa’nın 43. maddesinde kıyıların devle-
tin hüküm ve tasarrufunda olduğu, deniz, göl ve 
akarsu kıyılarıyla, sahil şeritlerinin kamu yararına 
kullanılabileceği belirtilir. 1926 tarihli Medeni 

yapılan 5,8 milyon konutun yaklaşık yüzde 8’i (464 
bin) yazlık ev, yani ikinci konut niteliğinde. Kunter 
Manisa ve Tülin Görgülü’nün Akdeniz ve Ege’de 
gerçekleştirdiği araştırmaya göre, bu bölgelerde 
ikinci konutların yüzde 85’i yılda bir kez, yüzde 
62’si yılda iki ay ve daha az süre kullanılıyor.3

1980’lerin ikinci yarısında birçok sektörden 
büyük firmanın turizm ve inşaat sektörüne girdiği 
görülüyor. Bu hareketlilikte 1982’de çıkartılan 
Turizmi Teşvik Kanunu’nun etkisi önemli rol oy-
namıştır. Bu yasayla önemli kredi uygulamalarının 
yanı sıra gerek koruma yasaları gerek planlamanın 
“yavaş” süreci nedeniyle yeterince “hızlı” gelişe-
meyen sektörün önünün açılması sağlanmıştır. 
Turizm bölgeleri, turizm alanları, turizm mer-
kezleri olmak üzere üç tip turizm bölgesi tarif 
edilmiştir. (2003’teki değişiklikle “kültür ve turizm 
koruma ve gelişme bölgeleri” eklendi). Bu bölgeler 
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. 
Ormanların, tarımın korunmasına dair yasaların 
getirdiği yapılaşma kısıtlarının aşılmasına yönelik 
kararlar böylece alınabilmektedir. 

“Turizmi Teşvik Yasası’nın yürürlüğe girdiği 
1982’den 2006’ya kadar, Çanakkale- Mersin kıyı 
bandı boyunca ilan edilen turizm bölge, alan ve 
merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgelerinde bir milyonu aşan yatak kapasitesi 
arz eden çevre düzeni planlarının yapımı gerçek-
leştirilmiştir, yaklaşık 500 bin turistik yatak için 
belge düzenlenmiştir. Söz konusu dönemde her 
üç belgeli yataktan biri tahsisli araziler üzerinde 
gerçekleşmiştir.”4 Özetle, Turizmi Teşvik Kanu-
nu1980’lerden itibaren giderek artan sayıda beş 
yıldızlı otelin kıyı ve orman alanlarını işgal etmesi-
nin müsebbiplerindendir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı Tür-
kiye Turizm Stratejisi Eylem Planı’na göre (2007 
– 2013), 1985- 2000 döneminde turizm sektörünün 
dünyada büyüme hızı yüzde 6,8 iken Türkiye’de 

Turizm sektörü hizmet ve “güzel peyzaj” satar; yani, 
emek ve doğa sömürüsüdür. 2013’te kaydedilen yerli ve 
yabancı turist toplamı (seyahat sayısı da denebilir) 7 milyar. 
Korkunç büyüklükte bir rakamdan bahsediyoruz! Ekolojik 
tahribata dair tek bir örnekle yetinelim: Uluslararası turizm 
seyahatlerinin yüzde 53’ü (371 milyon) havayollarıyla, 
yüzde 40’ı (280 milyon) raylı sistemler hariç karayollarıyla 
yapılıyor. Karbon salınımı miktarını siz düşünün. 

Datça - Bozburun Özel Çevre 
Koruma Bölgesine ait 1/25.000
Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda 
Denizel Alanlara Yönelik 
Oluşturulan Plan Kararları
www.muglakulturturizm.gov.tr
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nın imara açılmasıdır. Datça’da büyüklü küçüklü 
52 koy var. Bunların büyük bir kısmında yerleşim 
yokken, bazılarına karayolu ulaşımı dahi yoktur. 
Doğal sit alanı olan koyların bazılarına bu planla 
turizm ve günübirlik tesis, yani restoran, kafe, açık 
spor alanları kullanımı getirilmiştir. Ayrıca, orman 
alanları, doğal karakteri korunacak alanlar ve 
ağaçlandırılacak alanlardaki özel mülk sahiplerine 
yapılaşma izni de verilmiştir. Bahsi geçen alanla-
rın planın yüzde 80’ini oluşturduğu düşünülürse, 
koruma alanlarının büyük bir kısmı özel mülk 
olduğu gerekçesiyle korunmayacaktır. 

Palamutbükü ve Mesudiye’nin yapılaşmış 
koylarında ise, turizm tesislerine turizm belgesi 
zorunluluğu getirilmesi, minimum parsel büyük-
lüğünün halihazırdaki parsel büyüklüklerinden 
daha yüksek olması arsaların el değiştireceği 
ve var olan pansiyon turizminin büyük otellere 
dönüşeceği, kışın çiftçi yazın turizmci olan yerli 
halkın ise turizm işçisine dönüşeceği yorumlarını 
getiriyor. 

Büyük kentlerdeki mutenalaştırma süreçlerini 
turizm kentlerinde de görmek mümkün. Bugün, 
Datça’ya sonradan yerleşmiş olanların sayısı yer-
lileri geçmiş durumda. Alaçatı’da yapılan bir araş-
tırmaya göre, “tarihî kent merkezinden kentin yeni 
gelişme alanlarına göç eden yerel halk için Alaçatı 
yaşama maliyetinin yalnızca ekonomik olarak 
değil, toplumsal olarak da gün geçtikçe ağırlaştığı 
bir yer haline gelmiştir.”6 

Datça Bozburun planında yer alan agro-turizm 
konusu da üzerinde durmayı gerektiriyor. Plan 
raporunda agro-turizm (tarım turizmi) şöyle ta-
nımlanıyor: “Temel olarak küçük çiftlikler olmak 
üzere, çiftçilere ek gelir sağlamak amacıyla bağ, 
bahçe, tarla, ahır, ağıl, kümes vb. tarımsal üretim 
alanları ile küçük ölçekli ve geleneksel gıda işle-
me tesisleri gibi faaliyet alanlarını ziyaret etmek, 
günlük işlerine katılmak, çiftlik evinde gecelemek, 
gezinmek, eğlenmek, alış veriş yapmak ve bazen 
de eğitim almak gibi aktivitelerin bir veya birkaçını 
kapsayan turizm türü.” Agro-turizmin geliştirilece-
ği alanlar olarak köy yerleşim alanları ve çevreleri 
planlanmış. Bu alanlarda da yapılaşma yoğunlu-
ğunun planda arttığını görüyoruz. 

Planın en çok tartışılan konularından biri de 
Bağlarözü’ne yapılması planlanan marina. Bağ-
larözü Knidos Antik kentine en yakın ve 1. derece 
arkeolojik sit alanı içinde olması nedeniyle yapı-
laşmamış koylardan biri. Knidos antik kentinin 
içerisinde bulunan limanın, yoğun kullanımın 
yarattığı sorunlar nedeniyle kaldırılması için yeni 
bir liman yapılması savunuluyor. Oysa Knidos’ta 
teknelerin yanaştığı bir iskele mevcut. Bu iskelenin 
kaldırılması bölgenin korunabilmesine yönelik 
atılmış olumlu bir adım. Bağlarözü’ne liman 
yapılması beraberinde yapılaşmayı da getirecek. 
Planda, koyların büyük çoğunluğuna iskele vb. 
kullanımların yerleştirildiğini görüyoruz. Buna 

Kanun’da da kıyıların kamuya açık olduğu ve 
kamu mülkiyetinde olduğu vurgulanır. 

1972’de, kıyı alanlarına dair yasal düzenleme 
getirilerek kıyılarda kıyı kenar çizgisinden itibaren 
belirli bir mesafenin kamu kullanımına ayrılacağı 
belirlense de bu mesafe ve bu mesafenin içinde 
ne gibi kullanımların yer alacağı yasa ve yönetme-
liklerle sürekli değiştirilmiştir. Bu değişikliklerle 
bir yandan kıyıların korunması amaçlanırken bir 
yandan da kıyılarda yapılaşma ve özel kullanıma 
izin vermenin yolu açılmıştır. 

Turizm tahribatı örneği olarak Datça

Datça Muğla İline bağlı, temel gelir kaynağı tarım 
ve turizme bağlı, doğal ve tarihî koruma alanları-
nı da barındıran bir ilçe. 2012’de Muğla’nın Bü-
yükşehir Belediyesi ilan edilmesiyle Datça Muğla 
büyükşehir belediyesine bağlandı ve Datça Be-
lediyesi sınırları da tüm ilçeyi kapsar hale geldi. 
Datça’nın 2013 yılı merkez nüfusu 11.651, köy-
lerin toplam nüfusu 6332 ve toplam nüfusuysa 
17.983. Çevre yerleşimlere az miktarda göç verse 
de gerek turizm faaliyeti, gerek 1990’lardan sonra 
büyük şehirlerden gelen göç nedeniyle nüfusu 
artan bir bölge. 

Datça ulaşım zorlukları nedeniyle uzun yıllar 
mahrumiyet bölgesi olarak kaldı, 1970’lerde kara 
yolunun yapılmasıyla birçok hizmete ulaşım 
sağlanabildi. Biraz da bu nedenle Marmaris ve 
Bodrum’a göre daha az tahrip olmuştur. 1990’ların 
ikinci yarısından sonra bilinirliği artmış, 2000’ler-
de yoğun bir turizm faaliyeti başlamıştır. Belediye 
sınırları içerisinde kalan alanda planlı bir gelişim 
olduğunu söyleyebiliriz. Yine de bu planlı gelişim 
zaten dar bir kıyı şeridine kurulu olan kentin dağ-
lara ve tarım arazilerine doğru yayılmasını engel-
leyemedi. Merkez bölgesinde çok sayıda yazlık 
site bulunur. Datça-Bozburun Çevre Düzeni Planı 
Araştırma Raporu’na göre, plan sınırları içerisin-
de, çoğu siteler halinde inşa edilmiş yaklaşık 6.500 
ikinci konut bulunuyor. Bu yazlık konutlar son 
dönemde, emekli olan eski yazlıkçıların Datça’ya 
yerleşmesiyle kışın da kullanılan daimi konutlara 
dönüşmüş durumda. 

Datça-Bozburun Çevre Düzeni Planı’na dair en 
önemli itiraz noktalarından biri Datça’nın koyları-

Turizmi Teşvik Kanunu 1980’lerden itibaren giderek artan 
sayıda beş yıldızlı otelin kıyı ve orman alanlarını işgal 

etmesinin müsebbiplerindendir. 1985-2000 döneminde 
turizm sektörünün dünyada büyüme hızı yüzde 6,8 iken 
Türkiye’de yüzde 15. Planda 2013’te 1,5 milyon yatak 

kapasitesi, 40 milyonun üzerinde turist sayısı, yaklaşık 50 
milyar dolar dış turizm geliri hedefleniyor.
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bakarak giderek yoğunlaşan yat turizminin tüm 
koyları tahrip edeceğini söylemek mümkün.

Datçalı ne istiyor? 

Datça, planlama sistemini içinden çıkılamaz hale 
getiren iktidarların yönetememe krizi ve plan hiz-
metini sunmakla sorumlu kurumların yetersizliği 
nedeniyle yıllarca  plansız kalmış bir bölge. Datça-
lıların en temel sorusu 20 yılı aşkın süredir plansız 
kaldığı için sayıları bir hayli olan, çoğu pansiyon, 
restoran gibi ticarî kullanımdaki kaçak yapının 
başına ne geleceği. Bir yandan orman, deniz, tarih 
korunsun istiyorlar, ama evlerini ve işyerlerini de 
kaybetmek istemiyorlar. 

Turizm sektörünün geleceğine dair temel 
eğilim pansiyon, apart otel, butik otel gibi küçük 
ölçekli faaliyetlerin devamı yönünde. Şirketleşmiş 
büyük otellerin gelmesini bir kesim istemezken, 
daha yoğun ve yüksek getirili turizmin gelişmesini 
destekleyen bir kesim de mevcut. Datça’da ta-
rımdan gelir elde edemediği, yeterli araziye sahip 
olmadığı için tarımdan kopmuş bir genç nüfus var 
ve bu nüfusta işsizlik oranı çok yüksek. Bu nedenle 
istihdamın arttırılmasını sağlayacak gelişmeleri 
talep ediyorlar. Tarımdan tamamen kopulmuş 
değil, yazın turizm, kışın tarım yapılıyor, badem, 
zeytin ve bal önemli gelir kaynaklarından. Bu 
nedenle tarımın desteklenmesini istiyorlar. 

Temel ihtiyaçların karşılanması dışında, ola-
ğanüstü büyümek gibi bir eğilim Datça’ya hakim 
değil. Turizmin bölgenin doğal güzelliklerinden 
kaynaklandığının farkındalar, doğal alanların ve 
denizin korunmasını istiyorlar. Arıtma sistemi, 
içme suyu ve yangın riskine karşı altyapının geliş-
tirilmesi önemli taleplerden.  

Datça’da tarımın yerini daha ağırlıklı olarak 
turizm alacağa benziyor. Turizmin ölçeğinin bü-
yümesi, daha çok turist, daha çok işletme, daha 
çok kirlilik ve tahribat demek. Üstelik, bu yerli halk 
için zenginleşmek anlamına da gelmiyor. Emek 
sömürüsünün en yoğun yaşandığı sektörlerden 
biri olan turizmde ölçek büyüdükçe işçi sayısı 
ve kazanılan ücretler düşüyor. Tarım yerine tu-
rizmi koyduğunuzda, ister agro ister yeşil olsun, 
kapitalist üretim ilişkilerinin içinden çıkılamıyor. 
Sonuç olarak ortaya, korunmuş gibi yapılan kıyı ve 
orman alanları; sadece turistik cazibesi ölçüsünde 
korunan tarihî alanlar; kırsal/ tarımsal kültürün 
pazarlanabildiği ölçüde yaşanabildiği ya da kari-
katürize edilerek yeniden var edildiği bir garabet 
çıkıyor. Bu sorun tarımı yeniden canlandırmakla, 
doğal tarım yöntemlerini geliştirmekle ve küçük 
çiftçinin örgütlenmesiyle çözülür mü? Turizm 
ve ekoloji arasındaki gerilimli çelişkinin çözümü 
zaman alacak bir mücadele meselesi.
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EKOLOJİ

Enerji sektöründeki özelleştirmelerin  
yakıcı sonuçları 

                                                                                                                        
Oğuz Türkyılmaz

1997: 4283 sayılı yasayla Yap-İşlet modeli getirildi.
1999: 4446 sayılı yasayla Anayasa’nın 47, 125. ve 
155. maddeleri değiştirildi. Danıştay Yasası’nda  
değişiklik yapıldı. Elektrik üretim-iletim-dağıtım 
ve ticareti 3996 sayılı yasaya eklendi.
2000: 4501 sayılı yasayla Tahkim getirildi. 
2001: 4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası  yürürlüğe 
girdi.
2013: 4628 sayılı yasayı büyük ölçüde değiştiren 
6446 sayılı Elektrik Piyasası Yasası yürürlüğe  girdi.

Elektrik sektöründe kamusal varlığı küçülten  
bu düzenlemeler sonrasında elektrik enerjisi 
sektöründe kurumsal yapı Şekil 1’ deki gibi oluş-
muştur.

TEDAŞ özelleştirmeleri

Dağıtım sektöründe faaliyet gösteren ve aşa-
ğıda adları  belirtilen bölgesel elektrik dağıtım 

Enerji sektöründe 1980’li yıllardan bu yana  izlenen 
özelleştirme politikaları her bakımdan toplumsal 
çıkarlar aleyhine ve bir avuç özel şirketin lehine 
olmuş, tüketicilerden bu şirketlere malî kaynak 
aktarmanın yasal yolu haline gelmiştir. Bu 
politikaların önemli basamakları ve önünü açtığı 
gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.1

1984: 233 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Karar-
name) ile  KİT’ler (Kamu İktisadi Teşebbüsleri)  
tanımlandı. 3096 sayılı yasayla Türkiye Elektrik 
Kurumu, TEK’in tekel statüsü kaldırıldı,
1993: 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 
TEK ikiye bölündü,
1994: 3996 sayılı yasayla,Yap-İşlet-Devret modeli 
getirildi.

TEK
(Üretim, İletim, Dağıtım ve Perakende)

TEAŞ
(Üretim ve İletim)

EÜAŞ
(Üretim) 

TEİAŞ
(İletim)

TETAŞ
(Top.Sat.)

20 Bölge
(Dağıtım)

1 Bölge
(Kayseri Elk.AŞ)

Serbestleştirme ve Özelleştirme Uygulamaları

Özel sektörün elektrik 
piyasasına girmesine izin 
verilmesi  (1984 yılı 3096 
sayılı yasa)

TEK’in bölünmesi. 
Dağıtımın, üretim ve 
iletimden ayrılması 
(1993-1994)

4628 sayılı Elektrik 
Piyasası Yasası ve 
TEAŞ’ın bölünmesi 
(2001)

Bölgesel dağıtım şirketlerinin 
kurulması (2004-2006)
Dağıtım özelleştirme sürecinin 
başlaması (2008)

TEDAŞ
(Dağıtım ve Perakende)
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DAĞITIM ŞİRKETLERİ DEVİR TARİHİ DEVİR EDİLEN FİRMA DEVİR BEDELİ    
(Milyon $)

Aydem EDAŞ - (3 İl) 15/08/2008 Aydem Güneybatı And. Ener.AŞ 110,00

Başkent EDAŞ - (7 İl) 28/01/2009 HÖSabancı +Verbund+Enerjisa OGG 1.225,00

Sakarya EDAŞ - (4 İl) 11/02/2009 Akcez OGG (Akenerji+CEZ) 600,00

Kayseri ve Civ. Elektrik TAŞ 15/07/2009 Kayseri ve Civarı Elk.TAŞ 0,00

Meram EDAŞ - (6 İl) 30/10/2009 Alsim Alarko AŞ. (Alarko+Cengiz) 440,00

Osmangazi EDAŞ - (5 İl) 02/06/2010 Eti Gümüş AŞ. 485,00

Uludağ EDAŞ - (4 İl) 03/09/2010 Limak İnş.AŞ. (Limak+Kolin+Cengiz) 940,00

Çamlıbel EDAŞ - (3 İl) 03/09/2010 Kolin İnş.AŞ (Kolin+Limak+Cengiz) 258,50

Çoruh EDAŞ - (5 İl) 01/10/2010 Aksa Elk.Perakende Satış AŞ 227,00

Yeşilırmak EDAŞ - (5 İl) 30/12/2010 Çalık Enerji San.Tic.A.Ş. 441,50

Göksu EDAŞ - (2 İl) 30/12/2010 AKEDAŞ Elk.Dağ.AŞ 60,00

Fırat EDAŞ - (4 İl) 06/01/2011 Aksa Elk.Perakende Satış AŞ 230,25

Trakya EDAŞ - (3 İl) 03/01/2012 IC İçtaş İnş.San.Tic. A.Ş. 575,00

Boğaziçi EDAŞ - (İst. Avr.Yak.) 28/05/2013 Cengiz-Kolin-Limak OGG 1.960,00

Akdeniz EDAŞ - (3 İl) 28/05/2013 Cengiz-Kolin-Limak OGG 546,00

Gediz EDAŞ - (2 İl) 29/05/2013 Elsan-Tümaş-Karaçay OGG 1.231,00

Dicle EDAŞ - (6 İl) 28/06/2013 İşkaya Doğu OGG 387,00

Aras EDAŞ - (7 İl) 28/06/2013 Kiler Alış Veriş Hizmet. Gıda AŞ 128,50

Vangölü EDAŞ - (4 İl) 26/07/2013 Türkerler İnş.Tur. Maden.Enj. Üret. Tic.ve San.A.Ş. 118,00

AYEDAŞ  (İst. And. Yak.) 31/07/2013 Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. 1.227,00

Toroslar EDAŞ - (6 İl) 30/09/2013 Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. 1.725,00

TOPLAM 12.914,75

şirketlerinin tamamı özelleştirilmiştir. Özelle-
şen bölgesel dağıtım şirketlerinin özelleştirme 
bedelleri  ve devir alan şirketler Tablo 1’de 
verilmiştir.

Sektör özel tekellere devrediliyor!

Özelleştirme uygulamalarının hız kazandığı 
2012’den bu yana Şekil 2’de görüleceği üzere 
gerek kurulu güçte, gerekse üretimde kamu-
nun payı  gerilerken,özel sektörün payı hızla 
artmıştır. 

Elektrik üretimi, toptan satışı ve  dağıtı-
mında, rekabet getirileceği gerekçesiyle kamu 
varlığı özelleştirmeler eliyle yok edilirken, da-
ğıtımda tek bir  özel sektör şirketler grubunun, 
sektörün yüzde 30’unu kontrol altında tutabil-
mesi, rekabet  hukukuna uygun görülebilmek-
tedir. Belli başlı birkaç grup, gruba bağlı farklı 
şirketler eliyle, sadece elektrik dağıtımında 
değil, üretimi ve tedariki alanlarında da fa-
aliyet göstererek yatay ve dikey bütünleşme 
ile hakimiyet tesis etmeyi amaçlamaktadır. 
Kamu tekeli yerini hızla az sayıda özel tekele 
bırakmaktadır. Halen iki özel sektör grubunun 
elektrik dağıtımında payı yüzde 50 düzeyin-
dedir. Ulus ötesi enerji şirketlerinin bir çoğu 

Türkiye’de faaliyete başlamış olup, faal özel 
sektör şirketleriyle  birleşmeler, devralmalar 
da gündemdedir. Bu beklenti, başta EPDK 
olmak üzere, sektör yetkililerince de, “enerji 
sektöründe konsolidasyon olacak” denerek 
dile getirilmektedir.

Santral özelleştirmeleri

Siyasî iktidar, Elektrik Üretim A.Ş’nin (EÜAŞ) 
23.712  MW olan kurulu gücünün, bazı 

Serbestleştir ve Özelleştirmeme Uygulamaları

Şekil 2: Elektrik kurulu 
gücü ve üretiminde kamu, 
özel sektör payları.
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Özel Sektör Öne Geçiyor

Kaynak: ETKB
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söz konusudur.2

Öte yandan, TKİ, EÜAŞ, vb. birçok kamu 
kurumu da hizmetleri kamu çalışanları eliyle 
değil, özel sektörden hizmet alımı yoluyla 
gerçekleştirmekte, kömürün çıkarılmasını da, 
denetimsiz bir şekilde özel sektöre bırakmak-
tadır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası'nın 
Soma İş Cinayeti sonrasında yaptığı  basın 
açıklamasında yer alan saptamalar yoruma 
ihtiyaç bırakmamaktadır.3

“Ruhsat hukuku Türkiye Kömür İşletme-
lerine (TKİ) ait Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. 
tarafından hizmet alım yolu ile işletilen Ma-
nisa İli Soma İlçesi Eynez mevkiinde bulunan 
yeraltı kömür ocağında, 13 Mayıs 2014 Salı 
günü saat 15:10 civarında meydana gelen olay 
sonucunda aralarında 5 maden mühendisi 
meslektaşımızın da bulunduğu yüzlerce ma-
den emekçisinin yaşamını yitirdiği bir facia 
yaşanmıştır. Odamız uzmanları tarafından 
faciayla ilgili olarak yapılan tespitler göster-
mektedir ki: 
-İşveren şirkete, ruhsat sahibi ve ilgili devlet 
kurumları tarafından etkin denetimler sağ-
lanamamış ve gerekli sonuçlar elde edileme-
miştir.  
- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun işçi ölümlerinin, meslek has-
talıklarının önlenmesinde tek başına yeterli 
olmadığı bu facia ile bir kez daha açığa çıkmış 
ve bu facia fiili olarak yasanın iflasının kanıtı 
olmuştur.  
- Madenciliği, mühendisliğin bilim ve tekni-
ğinden uzaklaştıran ve mühendisi işverenin 
insafına bırakan yanlış madencilik politi-
kalarıdır. Odamızın 2010 yılında hazırlamış 
olduğu “Madencilikte Yaşanan İş Kazaları 

santralların  tek başlarına, bazı santrallerin 
ise gruplar halinde özelleştirilmesi ile üçte 
ikisi  oranında,14.147 MW’lık bölümünün  
satılmasını  öngörmektedir.  Bu kapasitenin 
özelleştirilmesi halinde, kamunun elindeki 
tüm termik santrallar, kömür sahalarıyla 
birlikte özel sektöre devredilecek ve kamuda  
kalacak kurulu güç, yalnızca bazı HES’lerden 
oluşan  9.574 MW olacaktır. Seyitömer,Kangal 
ve Hamitabat Termik Santralları özel sektöre 
devredilmiştir. Çatalağzı, Kemerköy, Yeniköy 
ve Yatağan termik santralları da özelleştirme 
kapsamına alınmış, teklifler toplanmıştır. 
Özelleştirilen Seyitömer, Kangal ve Hamitabat 
termik santralları ile ilgili bilgiler Tablo 2’de, 
özelleştirme sürecinde olan Çatalağzı, Kemer-
köy, Yeniköy ve Yatağan termik santralları ile 
ilgili bilgiler Tablo 3’de verilmiştir.

Özel sektöre devredilen termik santral-
larda, “özelleştirileceği” gerekçesiyle uzun 
yıllardır ciddi rehabilitasyon yatırımları yapıl-
mamıştır. Santralları alan özel şirketlerin de-
neyimli kadroları işten çıkarmaları (özelleşen 
Seyitömer santralında  594 işçinin işine son 
verilmiştir), ertelenmiş olan rehabilitasyon/
yenileme yatırımlarını yapmamaları ciddi 
sorunlar oluşturabilir.

Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) 
elindeki kömür sahalarının bir bölümü 
(Adana-Tufanbeyli, Bingöl-Karlıova, Bolu-
Göynük, Bursa-Orhaneli-Keleş-Davutlar, 
Manisa-Soma, Kütahya-Tunçbilek, Eskişehir-
Mihallıçık) santral kurma ve rodövans şartıyla 
özel sektöre devredilmektedir. Maden Tetkik 
Arama(MTA), TKİ ve EÜAŞ'ın elindeki diğer 
bazı sahaların; (Afşin-Elbistan, Konya-Ka-
rapınar, Afyon-Dinar, Eskişehir- Alpu) ikili 
anlaşmalarla yabancı ülke şirketlerine devri 

ÖZELLEŞTİRİLEN TERMİK SANTRALLARLA İLGİLİ BİLGİLER

Santral Hamitabat Seyitömer Kangal

Yakıt Tipi Doğalgaz Linyit Linyit

Ünite Sayısı 12 4 3

Kurulu Güç (MW) 1.156 600 457

Nihai Teklif Sahibi Firma Umak Doğalgaz
Elektrik Üretim A.Ş.

Çelikler Taahüt
İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Konya Şeker/Siyah Kalem
İnş San ve Tic A.Ş. OG

İhale Bedeli (milyon ABD $) 105 2.248 985

ÖZELLEŞTİRME SÜRECİNDEKİ TERMİK SANTRALLARLA İLGİLİ BİLGİLER

SANTRAL KEMERKÖYMuğla) YENİKÖY (Muğla) ÇATALAĞZI (Zonguldak) YATAĞAN (Muğla)

Yakıt Türü Linyit Linyit Taşkömürü Linyit

Kurulu Gücü (MW) 630 420 300 630

Nihai Teklif Sahibi Firma İçtaş Enerji Üretim ve Tic A.Ş. Demir Maden Petrol 
Ürün. Enerji İnş. Liman 
Gemi-Yat Yapım Turizm 
Nakliyat San. Ve Tic. A.ş

Elsan Elektrik
Gereçleri İnş 

San ve Tic. A.Ş.
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Raporu”nda Soma havzasına ilişkin tespitler 
yapılmış ve burada bir facia yaşanabileceği 
belirtilmiştir.  
- Ancak işçi ölümlerinin asıl nedeni, mevzu-
atın yetersizliği değil, neoliberal devlet poli-
tikalarıdır. 1980’li yılların başından itibaren 
uygulamaya konan özelleştirme, taşeronlaş-
ma, rodövans, vb. neoliberal politikalar kamu 
madenciliğini küçültmüş, kamu kurum ve ku-
ruluşlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş 
madencilik bilgi ve deneyim birikimini dağıt-
mıştır. Yoğun birikim ve deneyime sahip ku-
rum ve kuruluşlar yerine üretimin, teknik ve 
altyapı olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaş-
manın olmadığı kişi ve şirketlere bırakılması, 
buna ek olarak kamusal denetimin de yeterli 
ve etkin bir biçimde yapılamaması, iş cinayet-
lerinin ve ölümlerin misli olarak artmasına 
neden olmuştur. Kamu yararı gözetmeksizin, 
daha fazla kâr hırsı ile yapılan üretim zorla-
maları, uzun çalışma süreleri, sağlıksız çalış-
ma ve barınma koşulları, çalışanların sosyoe-
konomik durumları bu faciaların oluşmasına 
katkı koymuştur. Karadon, Kozlu, Elbistan ve 
son olarak Soma maden faciaları, emekçilerin 
yaşamının piyasanın insafına bırakılamayaca-
ğının ispatıdır.  
- Hükümet yetkililerinin, henüz ocakta devam 
eden yangın söndürülmeden ve arama kur-
tarma çalışmaları sürerken, ‘bu işin fıtratında 
var’ söylemi, bilimin ve tekniğin karşısında 
aldıkları pozisyonu özetlemektedir.” 

Özelleşen dağıtım şirketlerinde 
yapılan düzenlemeler4

1. Güvence bedellerinin arttırılması 
EPDK tarafından Elektrik Piyasası Endeksi 
(EPE) veya TÜFE değişim oranları dikkate 
alınarak belirlenmesi gereken güvence  be-
deli, 2011 yılı için 2010 yılına göre yüzde 27,1 
artırılarak onaylanmıştır.
2. Sayaç sökme-takma bedellerinin arttırıl-
ması 
2010 yılı için Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
belirlenen bedeller üzerinden “sayacın yerin-
den sökülüp takma masrafı ile sayaç için kul-
lanılan damga teli ve kurşunu karşılığı” olarak 
12,5 TL bedel alınırken, 2010 yılının Eylül 
ayında “Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği”nde 
yapılan değişiklikle 2011 yılı için EPDK tara-
fından belirlenen bedellerle, sayaç “sökme 
ve takma” işlemleri için ayrı ayrı olmak üzere 
2x18,6 = 37,2 TL (yüzde 197,6 zamlı) alınması 
söz konusu olmuştur.
3. Bağlantı bedeli 
Tüketiciden, dağıtım sistemine ilk bağlantı 
aşamasında bir defaya mahsus olmak üzere 
tahsil edilen bedeldir. EPDK tarafından Elekt-

rik Piyasası Endeksi (EPE) veya TÜFE değişim 
oranları dikkate alınarak belirlenmesi gereken 
bu bedel, 2011 yılı için 2010 yılına göre yüzde 
68 artırılarak onaylanmıştır.
4. Kesme-Bağlama bedeli 
Tüketicinin çeşitli nedenlerle elektriğinin 
kesilmesi ve tekrar bağlanması halinde tüketi-
ciden o işlem için tahsil edilen sabit bir bedel-
dir. EPDK tarafından Elektrik Piyasası Endeksi 
(EPE) veya TÜFE değişim oranları dikkate 
alınarak belirlenmesi gereken bu bedel, 2011 
yılı için 2010 yılına göre yüzde 57,7 artırılarak 
onaylanmıştır.
5. PSH (sayaç okuma) bedeli 
Perakende Satış Hizmet Bedel de 1 Ocak 2011 
tarihinden itibaren iki ayrı (PSH-Faturalama 
ve PSH-Sayaç okuma) faaliyet olarak ayrıştırıl-
mıştır. 2010 yılı sonuna kadar tek bileşen ola-
rak tarifeye yansıyan bu faaliyet ayrıştırıldık-
tan sonra yüzde 157 oranında zamlanmıştır.
6. Kayıp / Kaçak oranı
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nin 
34. maddesine ilave edilen 4. fıkra ile “Özel-
leştirme İdaresi Başkanlığı tarafından nihaî 
teklifler alınmadan önce kamuya ait dağıtım 
şirketlerinin uygulama dönemi için belirlen-
miş olan parametrelerinde değişiklik yapıl-
masının talep edilmesi halinde, söz konusu 
talep Kurul tarafından değerlendirilir” hükmü 
getirildi. Bu karar doğrultusunda EPDK, 
15.11.2012 tarih 4128 sayılı Kararı ile Dicle, 
Vangölü, Aras, Toroslar ve Boğaziçi Elektrik 
Dağıtım Şirketleri için 2013-2015 yıllarına ait 
Kayıp kaçak hedef oranlarını yükseltti.
7. Brüt kâr marjı 
Özelleştirilen ve özelleştirilecek olan dağıtım 
bölgelerindeki perakende satış şirketlerinin 
yüzde 2,33 olan “Brüt Kâr Marjı Tavanı” 2013-
2015 yıllarında geçerli olmak üzere yüzde 3,49 
olarak arttırılmıştır.
8. Fiyatların gelişimi 
2008-2013 döneminde elektrik fiyatlarının 

Yatağan işçileri özelleştirme 
karşıtı eylemde.
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gelişimi Tablo 4’te verilmiştir. Tabloda görü-
leceği üzere, beş yıl içinde elektrik fiyatları 
değişik tüketici grupları için yüzde 65,7-91,4 
oranında artmıştır.

Kamusal bir enerji politikasının 
aciliyeti 

Elektrik dağıtım özelleştirmeleri, 4628 sayılı 
yasada belirtilen ucuzluk yerine, elektrik ta-
rifeleri, hizmet bedelleri ve uygulamaya esas 
diğer düzenlemeler ile pahalılık getirmiş, 
tüketiciden dağıtım şirketlerine malî kaynak 
aktarmanın yasal yolunu oluşturmuştur. 

Ucuz ve güvencesiz iş gücünün çalışanlar 
üzerinde yarattığı sosyal yaralar, verimlilik adı 
altında istihdamın düşürülmesiyle yaratılan 
işsizlik, ucuz ve güvencesiz iş gücü nedeniyle 
ticarî ve teknik hizmet kalitesinde yaşanan 
olumsuzluklar, denetimsizliğin yarattığı kay-
nak israfı ve tüketiciye yansıyan yükü göz önü-
ne alınarak, özelleştirme uygulamalarından 
acilen vazgeçilmelidir. İktidar etkilerinden 
arındırılmış merkezî kamusal bir yapının 
yeniden kurulması gerekmektedir.

Enerji kullanımının toplumun ortak gerek-Enerji kullanımının toplumun ortak gerek-Enerji kullanımının toplumun ortak gerek
sinimi olduğu gerçeğini temel alan bir anla-
yışla, elektrik enerjisinde üretimden tüketime 
kadar geçen süreçte merkezî bir planlama 
anlayışını benimseyen, kamusal yararı ön 
planda tutan, yerli ve yenilenebilir ülke kay-

naklarından azamî ölçüde yararlanmayı hedef 
alan ve ulusal çıkarları gözeten, kültür ve 
tabiat varlıklarını koruyan, doğal yaşamı tah-
rip etmeyen bir enerji politikasını bir an önce, 
katılımcı bir  yöntemle tasarlamak, planlamak 
ve uygulamak gerekmektedir.

Bu bağlamda, özelleştirmeler durdurul-
malıdır. Enerji üretim, iletim ve dağıtımında  
kamu kuruluşlarının da, çalışanların yönetim 
ve denetimde söz ve karar sahibi olacağı, 
özerk bir statüde,  etkin ve verimli  çalışma-
lar yapması sağlanmalıdır. Plansız, çevre ve 
toplumla uyumsuz, yatırım yerinde yaşayan 
halkın istemediği projelerden vazgeçilmeli-
dir. Doğal gaz, petrol, ithal kömür gibi dışa 
bağımlı fosil yakıtların enerji tüketiminde ve 
elektrik üretiminde payını düşürmeye yönelik  
politikalar uygulanmalıdır. Enerji girdileri ve 
ürünlerindeki yüksek vergiler düşürülmelidir.

1 Olgun Sakarya, TMMOB Elektrik Mühendisleri 
Odası Enerji Birimi Koordinatörü , “Enerji 
Özelleştirmeler Ve Serbestleşme Uygulamaları  
başlıklı bildirisi,TMMOB 9.Enerji Sempozyumu 

2 Dr.Nejat Tamzok, “Türkiye Elektrik Sektöründe 
Serbestleşme Sürecine Bağlı Olarak Kömür 
Endüstrisinde Yapısal Dönüşü”, 19.Kömür Kongresi, 
Zonguldak, 23.5.2014.

3 TMMOB Maden Mühendisleri Odası Basın 
Açıklaması,16.5.2014

4 Olgun Sakarya, a.g.k 
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Fehim Işık
1989’da gazeteciliğe başladı. 
Yazıları nedeniyle 1990’da 
tutuklandı, yaklaşık iki yıl 
cezaevinde kaldı. Cezaevi son-
rasında Irak Kürdistanı’nında 
iki yılı aşkın bir süre gazetecilik 
yaptı. Türkçe ve Kürtçe yayınla-
nan gazete ve yayınevlerinde 
temsilcilik, editörlük, genel 
yayın yönetmenliği görevlerinde 
bulundu. Türkçe ve Kürtçe 
çeviri kitaplarının yanı sıra, 
Tarih Vakfı yayını “Ortaöğre-
tim Kürt Dili ve Edebiyatı Ders 
Kitabı”nın yazarlarındandır. 
Halen Evrensel gazetesinde 
köşe yazarı.

karşıtlığı temelinde işbirliğine giden, hatta 
AKP’nin 2009’da ortaya attığı Türkiye’deki 
Kürt sorununun çözümüne dönük Açılım 
Politikaları sürecinde, PKK’ye katılmış 
Suriyeli Kürtlere özel af çıkartılmasını bile 
konuşabilecek düzeyde “kanka” olan Esad 
ve Erdoğan ne oldu da bu kadar karşı karşıya 
geldi?

Belli ki, Türkiye’yi tetikleyen en önemli 
mesele Kürt meselesiydi. Yönetimi değişecek 
bir Suriye’de muhtemel yeni yönetimi daha 
işin başındayken yanına almak isteyen 
Türkiye, önce Dışişleri, akabinde tüm 
yönetim birimleri aracılığıyla Müslüman 
Kardeşler’den Suriye Ulusal Konseyi’ne, 
daha sonrasında ise Özgür Suriye Ordusu’na, 
El Kaide yanlısı El Nusra Cephesi’ne ve Irak 
Şam İslam Devleti’ne kadar tüm Suriyeli 
muhalifleri, kıskaca almaya başladı. Bununla 
da kalmadı, Suriye muhalefetini örgütlemeye, 
bazı iddialara göre de silahlandırmaya, özcesi 
Suriye muhalefetine alabildiğine etkili bir 
destek vermeye başladı.

Esad yönetiminin toparlanamayacağını, 
gidici olduğunu gören ülkeler içinde en 
etkin denebilecek tepkiyi, Suriye’yi adeta 
düşman ilan edercesine, ilk Türkiye verdi. 
Irak’ta birinci ve ikinci Körfez savaşlarından 
dili yanan, bu nedenle Irak’ın değişim 
ve dönüşüm sürecinde istediği gibi etki 
kuramayan, daha çok ABD’nin belirlediği 
sınırlar içinde hareket etmek zorunda kalan 
Türkiye, Libya’da yaşadığı ikilemi Suriye’de de 
yaşamak istemiyordu anlaşılan. Bu nedenle 
olacak ki, “değişime gebe” Suriye’nin en etkin 
aktörü olma yolunda hızlı bir yönelime girdi.

Türkiye’nin hamleleri ve karşı 
hamleler

“Arap Baharı”nın hemen öncesinde, Suriye 
ile aradaki vizeyi kaldıracak kadar etkili 
bir yakınlaşmaya yönelen, önemli ticarî 
anlaşmalar imzalayan, Özellikle Öcalan’ın 
Suriye’den çıkmasından sonra PKK 

DIŞ POLİTİKA

Türkiye’nin açmazı ve Rojava vahası

                                                                                                                        
Fehim Işık  

“Arap Baharı” adıyla bölgenin siyasal ve sosyal kimliğini 
değiştirmeye aday ayaklanmaların ilk durağı Tunus’tu. Tunus’u 
Libya ve Mısır takip etti. Libya, Mısır ve Tunus’ta olduğu gibi 
yönetimleri değiştirmeye muktedir olmasalar da Yemen başta 
olmak üzere daha birçok Arap ülkesinde gösteriler, ayaklanmalar 
oldu. 2011’in başlarında bir gencin kendini yakmasıyla Suriye’de 
de “Arap Baharı”nın fitili ateşlendi. Suriye’de halk bir yandan 
on binlerin katıldığı gösterilerle sokaklara çıkarken bir yandan da 
hükümet binalarına saldırılar düzenleyerek artık geri dönülmez bir 
noktada olduğunu, Suriye rejiminin değişmesi gerektiğini gösterdi.
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İki darbe ve Suriye Kürtleri

Suriyeli Kürtleri bölgedeki diğer Kürtlerden 
ayıran en önemli etken, hiç kuşku yok, 
onların yarı legal denebilecek konumlarıdır. 
1925’teki Şeyh Sait isyanı sonrasında 
Suriye’ye kaçan Türkiye Kürtleri Suriye ve 
Lübnan’da çoğu kültürel ve edebî önemli 
çalışmalara imza attılar. Bölge devletleri 
arasında en az Kürt nüfusa sahip olan Suriye, 
Fransız boyunduruğundayken Kürtlerin 
kültürel girişimlerine, kendilerini bu alanda 
geliştirmelerine sessizdi. Bu durum Suriye’nin 
Fransız boyunduruğundan çıkmasından 
sonra da devam etti. Suriye Kürtlerine 
dönük uygulamalar, 1963 yılında Baas 

Türkiye, ilk olarak 2011 Temmuz’unda 
“Değişim Konferansı”nı topladı. Konferans 
beklendiği kadar etkili olmasa da, başlangıç 
açısından olumlu bir girişimdi. Antalya’daki 
konferans, Türkiye ve Türkiye’nin bu role 
soyunmasına destek veren ABD ile bazı 
Batılı ülkelere, en azından kimin ne olduğu, 
bu kesimlerle nereye kadar yürünebileceği 
konusunda iyi fikir vermişti. Bu konferansın 
dikkat çeken bir diğer yönü de Kürtlerin 
dışlanması girişimiydi. Türkiye bu ilk 
toplantıda Kürtlerin dışlanmasında başarılı 
olmuştu. Konferansa katılan birkaç Kürt 
muhalif birey, cılız bazı tepkiler verseler 

de, deyim yerindeyse, genelin bakış açısına 
teslim olmuştu. Kürtlerin neredeyse hiçbir 
talebi, Türkiye etkisindeki bu ilk toplantının 
gündeminde dikkate alınmamıştı. Bu ilk 
toplantının dışında da çok sayıda toplantı 
organize edildi Türkiye’de. Bazılarına Arap 
ülkelerinin temsilcileri de katıldı.

Giderek taşlar yerli yerine oturmaya, 
muhalefet şekillenmeye başladı. Suriye’nin 
güçlü örgütlerinden Müslüman Kardeşler 
Türkiye’yi dışlamayan, onun etkisini gözardı 
etmeyen, ama tamamen ona bağlı olmayan 
bir politika izlemeye başladı. Her ne kadar 
Suriye Ulusal Konseyi’nin kuruluşu, 2011’in 
Temmuz ayında Türkiye’de ilan edilse 
de muhalefet öyle sanıldığı gibi birebir 
Türkiye’nin etkisi altına girmedi. Başta Suudi 
Arabistan ve Katar olmak üzere, Sünni Arap 
liderliklerinin yönettiği devletlerden de 
destek alan Suriyeli muhalifler, Müslüman 
da olsa Arap olmayan bir milletin kendilerine 
öncülük yapmasına pek sıcak bakmadı. 
Türkiye’nin rolündeki abartı, Aralık 
2011’de Hatay’da düzenlenen ve ağırlıkla 
Suriye’nin konuşulduğu “İkinci Ortadoğu 
Konferansı”nda daha net görüldü. Araplar 
Suriye’yi Türkiye’ye terk etmeyeceklerinin 
altını çok net bir biçimde bu konferansta 
dile getirdiler. O günden sonra, Türkiye’deki 
gazete ve televizyon haberlerinde, köşe 
yazılarında Türkiye’nin rolünü alabildiğine 
abartan yaklaşımlarda da gözle görülür bir 
değişim oldu.

Türkiye’yi tetikleyen en önemli mesele Kürt meselesiydi. 
Yönetimi değişecek bir Suriye’de muhtemel yeni yönetimi 

daha işin başındayken yanına almak isteyen Türkiye, 
Müslüman Kardeşler’den Suriye Ulusal Konseyi’ne, Özgür 
Suriye Ordusu’na, El Kaide yanlısı El Nusra Cephesi’ne ve 
Irak Şam İslam Devleti’ne kadar tüm Suriyeli muhaliflere 

etkili bir destek vermeye başladı.
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partisinin iktidara gelmesinden sonra giderek 
değişmeye başladı.

Baas darbeyle iktidara gelmeden önce, 
Suriye’de yapılan nüfus sayımında 150 bin 
civarında Kürt kimliksizleştirilerek mülteci 
statüsüne alınmıştı. Kimliksizleştirme 
politikası, 1963 Baas darbesi ile birlikte Kürt 
bölgelerinde bir Araplaştırma politikasını da 
beraberinde getirdi. Baba Esad, Hizan-ul Arab 
adı verilen yasayla Kürt bölgelerinde etkin 
bir Arap nüfuzu oluşturmak için adımlar attı. 
Suriye yönetimine göre Kürtler Türkiye’den 
gelen göçmenlerdi. Bu nedenle, Suriye 
Kürtlerinin kültürel bir topluluk olarak çeşitli 
etkinlikler yürütmesine, genellikle “bakarkör” 
davranıldı. 

Türkiye’deki 1980 askerî darbesi Kürt 
siyasetçilerin yoğun bir biçimde Suriye’ye 
geçmesine neden oldu. Türkiyeli Kürt 
örgütlerin özellikle lider kadrosunun 
neredeyse tümü Suriye’de konuşlandı. 
Kürt örgütleri arasında Suriye’deki varlığını 
1998’de Suriye’den çıkıncaya kadar en iyi 
değerlendiren Kürt örgütü, PKK ve lideri 
Abdullah Öcalan oldu.

PKK, 1990’lara gelindiğinde, artık 
Ortadoğu’daki önemli aktörler arasında 
yerini almaya başlamıştı. Silahlı mücadeleye 
başladığı ilk yıllarda sadece Suriye’ye sıkışık 
bir örgüt konumundayken, 1990’larda Irak 
Kürdistanı’nın dağlarında çok sayıda askerî 
kampı olan, bir o kadar askerî kampı da 

IŞİD militanlarının kitle 
katliamları sonucu onbinlerce 
Ezidi yurtlarını terketmek 
zorunda kaldı. 

© Yasin Akgül / NarPhotos
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Türkiye’de, Kuzey Kürdistan bölgesinde 
bulunan, ciddi kitlesel desteğe sahip bir örgüt 
konumundaydı.

PKK’nin bu konumu Suriye’deki Kürt 
siyasetinin değişiminde de etkili oldu. 
1990’ların başlarına kadar, Suriye Kürtleri 
arasında Irak Kürdistan Demokrat Partisi 
(I-KDP) ile Irak Kürdistan Yurtseverler 
Birliği (I-KYB) ekseninde siyaset yapan 
Suriyeli Kürt örgütleri etkindi ve PKK’nin 
Suriye’de hâkimiyetini ilan edip kitlesel 
destek almasıyla bunlar giderek zayıfladılar. 
Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkması 
ve Suriye yönetiminin Türkiye ile işbirliği 
içinde PKK’ye karşı yürüttüğü operasyonlar/
politikalar PKK’yi Suriye’de nispeten 
zayıflatsa da, “Arap Baharı”na gelinceye kadar 
Suriye’nin en güçlü Kürt örgütü yine PKK ve 
ona yakın siyaset yürütenlerdi.

Suriye Kürt muhalefetinin  
şekillenmesi: Üçüncü Yol

“Arap Baharı”ndan sonra, Suriye Kürtlerinin 
“cepheleşmesi” başlangıçta iki eksende oldu. 
PKK’ye yakın siyaset yürüten PYD, kendisine 
yakın Arap muhalifleri ve bir kısım Kürt 
entelektüelle birlikte Batı Kürdistan Halk 
Meclisi’ni (MGRK) kurdu. PPDKS (Suriye 
Kürtleri İlerici Demokrat Partisi) ve S-KDP’nin 
(Suriye Kürdistan Demokrat Partisi) öncülük 
ettiği diğer yapılanmalar ve bir kısım 
“örgütsüz” birey de Suriye Kürdistanı Ulusal 
Meclisi’ni (ENKS) oluşturdu. Elbette bunların 
yanı sıra Avrupa’da yaşayan bir kısım Suriyeli 
Kürt de vardı ve bunlar, özellikle Türkiye’nin 
desteğini de alan Arap muhalefeti ve Türkiye 
dışişleriyle içli dışlı olmayı yeğlediler. 

Bunlardan bazılarına SUK (Suriye Ulusal 
Konseyi) içinde önemli görevler de verildi.

Suriye Arap muhalefetinin, özellikle 
de Müslüman Kardeşler’in Kürtlere karşı 
mesafeli duruşu muhalefetin Esad’a karşı 
örgütlendiği ilk dönemde hep vardı. Suriye 
krizinin başlangıcında muhalefetin en 
örgütlü gücü olan Müslüman Kardeşler 
adeta 1982 Hama katliamının rövanşını 
Kürtlerle yaşıyordu. Hama katliamından 
Kürtleri de sorumlu gören Arap muhalefetinin 
o dönemdeki en büyük gücü Müslüman 
Kardeşler, 2011’in Kasım ayında Kahire’de 
düzenlenen ve Suriyeli tüm muhaliflerin 
katıldığı toplantıda Kürtleri, Sünni ve Şii 
Arapların yanı sıra Suriye’nin üçüncü 
temel gücü olarak kabul etmedi. Geleceğin 
Suriye’sinde statüsüz bir halk olarak kalmanın 
figüranı olmayacaklarını belirten Kürtler, iki 
ayrı cephede olsalar da 2012’nin Mart ayından 
itibaren esas olarak kendi iç örgütlenmelerine 
yöneldiler. ENKS sonradan Ahmed El Carba 
liderliğindeki muhalefete katılsa da PYD, 
Üçüncü Yol adını verdiği politik hat üzerinden 
yürümeye başladı.

Rojavalı Kürtlerin en büyük örgütünün 
öncülüğündeki MGRK, 2012’nin Mart ayından 
itibaren Üçüncü Yol politikasını stratejik bir 
temele büründürerek açıktan uygulamaya 
koydu. Bir taraftan, Rojava sokaklarında rejim 
karşıtı gösteriler giderek güçlenirken, diğer 
taraftan, Kürtler adım adım özyönetimlerinin 
altyapısını örgütlediler. 2012’nin Temmuz 
ayına gelindiğinde, ilk ateş Kobanê’de yakıldı. 
Kobanê halkı öncelikle devletin kendilerini 
kimliksizleştirerek el koyduğu topraklarını 
geri aldı. Yerel halk meclisleri oluşturularak, 
sağlıktan eğitime, belediye hizmetlerinden 

© Refik Tekin / Nar Photos

Ceylanpınar’ın hemen
karşısında yer alan
Serêkaniyê’yi Rojavalılar
devasa bir direnişle
savundular.
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güvenliğe birçok alanda halk yönetiminin 
tohumları ekildi, ilk adımları atıldı.

Kobanê’de yakılan ateş, Derik’te, Efrin’de, 
Qamışlo’da da harlandı. Kürtler hem 
kendilerini yönetiyor, kendi bölgelerinin 
güvenliğini sağlıyor, hem de bölgenin rejim 
ile muhaliflerin çatışma alanı olmaması için 
etkin bir politika izliyorlardı.

Bu arada, Kürtlerin önde gelen iki cephesi, 
ENKS ile MGRK arasında birlik görüşmeleri 
de başlamıştı. Rojavalı siyasî güçler Irak 
Kürdistanı Bölgesel Yönetimi Başkanı 
Mesud Barzani’nin girişimiyle Erbil’de 
toplandılar. Erbil Anlaşması’nı 2012’nin 
Temmuz’unda imzalayan Rojavalı Kürtler, 
yönetiminde MGRK’den ve ENKS’den beşer 
üyenin yer aldığı Kürt Yüksek Konseyi’ni 
(KYK) oluşturdular. KYK’nin oluşturulması 
ile Rojava’nın askerî örgütü Halk Savunma 
Birlikleri YPG’nin resmen kurulması aynı 
tarihlere denk gelir. 2012’nin 19 Temmuz’una 
gelindiğinde, Rojava’nın üst siyasal 
yönetimini KYK, askerî gücünü ise YPG 
tamamlıyordu.

Kürtler arası gerilim ve IŞİD’in 
sahneye çıkışı

KYK’yi oluşturan taraflardan biri olan 
ENKS, yönetimdeki ortaklığını yaşamın her 
alanında kaba eşitliğe taşımaya yönelince 
ilişkiler gerildi. Giderek Rojava’nın iki partisi, 
ENKS’nin önde gelen partilerinden S-KDP ile 
MGRK’nin etkin partilerinden PYD arasında 
gerginlikler yaşanmaya başlandı. Gerginlik, 
Rojava ile Irak Kürdistanı Bölgesi arasında 
yeni sorunlara yol açtı. Rojava ile Irak 
Kürdistanı Bölgesi arasındaki önemli geçiş 
noktalarından biri olan Sêmalka sınır kapısı 
I-KDP’nin girişimiyle insanî geçişler dışındaki 
tüm geçişlere kapatıldı.

Bu gelişmeyle eşzamanlı, Türkiye 
üzerinden de Rojava’ya dönük ambargo 
girişimleri başladı. 2012 Temmuz’unda 
Kobanê’de yakılan ve giderek büyüyen 
özgürlük meşalesi söndürülmek isteniyordu. 
Halk açlıkla terbiye edilerek göçe 
zorlanıyordu. İnsansız bir Rojava’da saldırgan 
El Kaide yanlısı örgütlerin denetiminde yeni 
bir savaş cephesi oluşturulmak için yoğun 
çaba harcanıyordu.

Bölge devletlerinin, özellikle de Kürt 
karşıtlığı kartı üzerinden Suriye’deki 
gelişmeleri yönetmek isteyen Türkiye’nin 
desteğiyle gerçekleştiği bugün daha aşikâr 
olan Rojava’ya dönük askerî saldırılar da 
gecikmedi. Daha öncesinde de kısmî saldırılar 
vardı. Ancak, Mart 2013’te El Kaide yanlısı 

Nusra Cephesi Urfa’nın Ceylanpınar ilçesi 
üzerinden geçtiği Serêkaniyê’de kapsamlı 
bir saldırıya yöneldi ve bölgeyi YPG’den 
temizlemek istedi. YPG’nin direnişi buna 
izin vermedi. Bir ay içinde Nusra Cephesi 
geri çekilmek ve YPG ile ateşkes imzalamak 
zorunda kaldı. YPG’nin El Nusra karşısındaki 
direnişi Rojava devriminin sembolü olan 
kadınların da ayrı bir birlikle bölgenin 
güvenliği ve savunmasına katılmasını sağladı. 
YPG’nin yanı sıra Kadın Savunma Birlikleri 
YPJ de kuruldu.

Mart 2013 saldırısını hazmedemeyen 
Nusra Cephesi Temmuz 2013’te Serêkaniyê’ye 
bir kez daha saldırdı. Saldırı noktası yine 
Türkiye üzerindendi. Bu kez El Nusra’nın 
hedefinde yalnızca kendi güvenliklerini 
sağlamak için kurulan Halk Savunma 
Birlikleri YPG değil, aynı zamanda henüz 
yeni kurulan Kadın Savunma Birlikleri YPJ’de 
vardı. Ceylanpınar’ın hemen karşısında yer 
alan Serêkaniyê’yi Rojavalılar devasa bir 
direnişle savundular.

Karşılarında bölge devletlerinin desteğini 
alan, sınırları yolgeçen hanı gibi kullanan, 
ağır silahlarla donanmış El Nusra gibi 
bir yapılanma olmasına rağmen, Kürtler 
Serêkaniyê’yi korudular. Kısa bir müddet 
sonra Serêkaniyê’ye bölgenin siyasî iradesini 
temsil eden KYK’nin bayrağı asıldı.

Bugün Rojava’nın ve tüm bölgenin başına 
bela olan Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) 
ortaya çıkışı da bu döneme rastlar. El Nusra 
ile faaliyetleri ağırlıkla Irak’ta olan IŞİD, tek 
örgüte dönüşmek için görüşmelere başladılar. 
Görüşmeler istendiği gibi olmasa da, Irak Şam 
İslam Devleti, El Nusra’nın da kendilerine 
katıldığını iddia ederek kuruluşunu ilan etti. 
Suriye’nin en güçlü muhalif örgütlerinden 
Müslüman Kardeşler’in giderek gücünü 
yitirdiği bu dönemde, böylece Rojava ve 
Suriye’de yeni bir İslamî örgüt gerçeği öne 
çıktı: IŞİD.

IŞİD de El Nusra’nın aldığı destekleri 
aldı. Türkiye üzerinden giden militanlar 
Suriye savaşına rahatlıkla dahil olabildiler. 

Kantonların ilanıyla birlikte Rojava yalnız Kürtlerin değil 
Arapların, Süryanilerin, Ermenilerin ve diğer halklarla 
inançların nefes alabildiği bir vahaya dönüşmüştü. Bu 
vahanın en büyük saldırganı IŞİD’in önünü açanlar da 
çoktu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’ın desteğini 
alan IŞİD, Irak’ta da Başbakan Maliki’nin Sünni karşıtı 
politikalarını kendi lehine değerlendirerek Felluce ve 
Anbar’da başlattığı askerî hareketliliği yaygınlaştırdı.
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silahlarla IŞİD Irak’ın Selahattin ve Diyala 
eyaletlerine yöneldi. Bir taraftan da Bağdat’ı 
zorlamaya başladı.

Kürtlerin Rojava’daki direnişini bir türlü 
aşamayan IŞİD, Irak’tan ele geçirdiği ağır 
silahlarla Rojava’nın en zayıf halkası olarak 
gördüğü Kobanê’ye saldırdı. Cızir kantonu 
ile Kobanê kantonu arasındaki Til Ebyad’ı, 
yani Kobanê’nin doğu cephesini daha 
önce denetimine alan IŞİD Efrin kantonu 
ile Kobanê arasındaki batı cephesi olan 
Cerablus’u da ele geçirmişti.

IŞİD, Kobanê’nin güney cephesi olan 
Suriye’nin petrol bölgesi Rakka’yı da aldı. 
Ele geçirdiği bölgelerde kendisine biat 
eden yeni güçlerle birlikte ilerleyen IŞİD’in 
hedefine Rojava Kürtleri yeniden girdi. 
IŞİD, 2 Haziran 2014’te, Kobanê’nin batı 
cephesindeki Cerablus üzerinden Zor Mıxar 
köyüne saldırdı; Kobanê’nin üç cephesinden 
ağır silahlarla Kobanê’ye saldırılarını giderek 
artırdı.

YPG sözcüleri IŞİD’in sivil halka dönük 
katliamlar yaptığını açıkladı. IŞİD’in 
YPG’lilere yönelik saldırısında kimyasal 
silahlar kullandığına dair iddialar da var. 
Kobanê Sağlık Bakanlığı uzman doktorları 
tarafından yapılan inceleme sonucunda 
üç YPG’linin cesedinde kimyasal madde 
emarelerine rastlandığı belirtildi. YPG 
komutanlarından Rêdur Xelil, uluslararası 
güçlere IŞİD’in kimyasal saldırılarını 
inceleme çağrısında bulundu. Ağır saldırıların 
yaşandığı bu dönemde bölgenin etkin askerî 
gücü YPG’nin yanı sıra Rojava’nın en güçlü 
partisi PYD’nin çağrıları gündeme damgasını 
vurdu. Çağrı tüm Kürt halkınaydı: “Kobanê 
düşerse, Rojava düşer, Kerkük düşer...”

Kobanê’nin çığlığına PKK lideri Abdullah 
Öcalan’ın çağrısı da eklendi. PKK lideri İmralı 
Cezaevi’nden yaptığı açıklamada, Kobanê’nin 
seferberlik çağrısına yanıt verilmesini istedi. 
Türkiye’den binlerce insan Kobanê sınırında, 
Suruç’ta Rojavalıların direnişine destek için 
nöbet çadırları kurdu. Yüzlerce genç, Kobanê 
direnişine destek vermek için Rojava’ya geçti.

Rojava Devrimi’nin ateşi 19 Temmuz’da 
Kobanê’de yakıldı. Kobanê, şimdi bu 
devrimin bekçiliğini IŞİD saldırganlığına karşı 
direnerek devam ettiriyor. Suriye’de ise Esad 
rejimi hâlâ işbaşında ve Suriye’nin önemli bir 
bölümü en tehlikeli terörist örgütler listesinde 
yer alan El Kaide yanlısı ya da uzantısı 
örgütlerin denetiminde.

Irak’ta Felluce ve Anbar’da etkinlik kuran 
IŞİD, Suriye’nin Sünni bölgesinde yer alan 
Deyrezor üzerinden Rakka’ya yöneldi. Bu 
arada Rojava’da, hem Serêkaniyê’ye, hem de 
Kobanê’ye saldırdı.

Suriye’nin orta bölgelerindeki Sünni 
yerleşim yerlerinin neredeyse tamamını ele 
geçiren IŞİD, Rojava direnişi karşısında etkisiz 
kaldı. Rojavalılar, yalnız kendilerini değil, 
IŞİD’in saldırdığı Arap köylerini de koruma 
altına aldı. IŞİD’in saldırılarının yoğunlaştığı 
dönem, Rojava’nın özerklik ilanına 
yoğunlaştığı döneme denk geldi.

Rojava: Halkların nefes alabildiği bir vaha
2014’ün ilk ayında, önce Rojava Anayasası 
olarak adlandırabileceğimiz Toplumsal 
Sözleşme kabul edildi. Toplumsal 
sözleşmenin kabulünü kantonların ilan 
edilmesi takip etti. Sırasıyla 21 Ocak’ta Cızire, 
27 Ocak’ta Kobanê, 29 Ocak’ta ise Efrin 
kantonu ilan edildi.

1960’ların ortasından itibaren uygulanan 
Araplaştırma politikası, özerkliğin Rojava’da 
kanton modeliyle yaşama geçirilmesinin de 
nedenidir. Savaşın en acımasız yaşandığı 
Suriye’de kantonların ilanıyla birlikte Rojava 
yalnız Kürtlerin değil Arapların, Süryanilerin, 
Ermenilerin ve diğer halklarla inançların 
nefes alabildiği bir vahaya dönüşmüştü.

Bu vahanın en büyük saldırganı IŞİD 
iken ona destek verenler, önünü açanlar 
da azımsanmayacak kadar çoktu. Türkiye 
topraklarını kullanan, Suudi Arabistan ve 
Katar’dan maddî yardım ve silah desteği alan 
IŞİD, Irak’ta da Başbakan Nuri Maliki’nin 
Sünni karşıtı politikalarını kendi lehine 
değerlendirerek Felluce ve Anbar’da başlattığı 
askerî hareketliliği yaygınlaştırdı.

10 Haziran 2014 hem Irak hem de Rojava 
açısından yeni bir başlangıcın tarihi oldu. 
IŞİD, Ninova eyaletinin başkenti 3 buçuk 
milyonluk Musul’u en küçük bir direnişle 
karşılaşmadan ele geçirdi. Irak ordusunun 
terk ettiği askerî karargâhlardan ele geçirdiği 

Rojava Devrimi’nin ateşi 19 Temmuz’da Kobanê’de yakıldı. 
Kobanê, şimdi bu devrimin bekçiliğini IŞİD saldırganlığına 
karşı direnerek devam ettiriyor. Suriye’de ise Esad rejimi 

hâlâ işbaşında ve Suriye’nin önemli bir bölümü en tehlikeli 
terörist örgütler listesinde yer alan El Kaide yanlısı ya da 

uzantısı örgütlerin denetiminde.
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bağımsız üye ile birlikte) artık 50. Kayıplar beş 
sene öncesinin şahane sonucunu tekrarlaya-
madığımız Fransa’dan, ağırlıklı olarak yeni 
seçim kanunu nedeniyle Almanya’dan, birer 
parlamenter kaybettiğimiz Finlandiya, Dani-
marka ve Hollanda ile tek parlamenterimizi 
kaybettiğimiz Yunanistan ve Portekiz'den. 
Bu kayıplar başka yerlerde kazandığımız 
büyük başarıları gölgeliyor. Avusturya ve 
İngiltere’den parlamenter sayımızı ikiden üçe 
çıkardık. İsveç’te ise artık en büyük partiyiz, 
parlamenter sayımızı ikiye katlayarak ikiden 
dörde yükselttik. Ayrıca, Macaristan’da da 
Yeşiller için temsiliyet sağladık. Genel olarak, 
pek çok yerde Yeşiller daha iyi sonuç aldı, 
ancak Avrupa’nın güneyi ve doğusu ilerisi için 
zorluk teşkil etmeye devam ediyor. 

Genel sonuç: Sağın yükselişi 

Yeşiller kendileri açısından seçim sonuçlarını 
kutlayabilir, ancak genel durum bizim için 
daha düşündürücü. Aşırı sağın oy oranları 
bazı tahminlerden daha az vahim olsa da – 

Kampanya sırasında, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği (AB) adaylığı neredeyse tartışılmadı. 
Bundan beş yıl önce, “Türkiye sorunu” çok 
daha merkezdeydi ve bu konuda alınan tavır 
muhafazakârlar ile ilericiler arasında belirle-
yici bir ayrımdı. O zaman, ilerici oluşumlarda 
adaylık müzakerelerinin Türkiye’de insan 
hakları, sosyal ve çevre standartları konusun-
da önemli bir rol oynayacağına dair umut ve 
inanç vardı. Durum şimdi farklı.

Bu değişimin Türkiye ve adaylığıyla ilgili 
çalışmalarımız açısından ne anlama geldiğini 
biraz durup düşünmemiz gerekiyor. Bence 
biz, yani Türkiye’nin içinde ve dışında olup 
bu ülkedeki siyasî gelişmelerle ilgilenenler, 
değişimi savunma tarzını değiştirmeliyiz. Bu 
makaleyle ben de bu tartışmaya katkıda bu-
lunmayı umuyorum. 

Güçlü bir ışık ve yer yer gölgeler

25 Mayıs seçimleri Avrupa Parlamentosu’nda-
ki Yeşiller Grubu’nun biraz küçülmesine 
neden oldu. Grubun 58 olan üye sayısı (Özgür 
Avrupa Birliği, bir Korsan Partisi ve birkaç 

DIŞ POLİTİKA

Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında  
Türkiye: Yeni bir tartışmanın zamanı
                                                                                                                        
Ska Keller  

Seçim kampanyası sona erdi. Biz Yeşiller açısından sağ oluşumlara 
ve Avrupa karşıtı söyleme dair zaman zaman zorlu bir mücadele 
oldu. Tartışma konularının çoğu zaman pek bir önemi yoktu, tek 
mesele Avrupa’ya “evet” mi “hayır” mı dediğimizdi. Dolayısıyla, 
nasıl bir Avrupa istediğimizi anlatma fırsatı olamadı. Bu mücadelede, 
Yeşiller’in Avrupa Komisyonu Başkanı adayıydım ve dolayısıyla temel 
bir noktayı, seçmenin sesinin önemli olduğunu da savunmam gerekti. 
Sonuç olarak, Konsey Juncker’i aday gösterdi ve Parlamento’nun 
seçimiyle Jean-Claude Juncker Komisyon Başkanı oldu. Avrupa 
demokrasisinde bir adım ileri gittik, ancak  yalnızca bir adım.
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üyeliği onları harekete geçirmeye devam 
ediyor. Bu durum geçen yasama dönemin-
de açığa çıkmıştı: Türkiye'nin üyeliğine dair 
tartışmalar muhtemel faydalar ve pürüzlerle 
üyeliğine dair değildi. Konu hep Müslüman 
bir ülkenin üyeliği ve AB topraklarına daha 
fazla (Müslüman) göçmenin gelmesiydi. 
Bu ırkçı ve İslâmofobik yaklaşım maalesef 
ana akım merkez-sağ partiler tarafından da 
benimsendi ve böylece Müslümanlar ve Müs-
lüman olduğu düşünülen kişilere dair genel 
önyargıya meşruiyet kazandırdı. AB-Türkiye 
Ortak Parlamento Komisyonu’nun bu ideolo-
jiyi doğrudan kameralara yansıtmak için en 
çok tercih edilen platformlardan biri olacağı 
açıkça görülüyor. 

Muhafazakâr partiler birçok Avrupa 
ülkesinde İslâm karşıtı hissiyatı harekete 
geçirmeye çalıştı. Örneğin, Birleşik Krallık 
Bağımsız Partisi’nin olası oylarını kazanmak 
amacıyla David Cameron Birleşik Krallık’ın 
Hristiyan bir ülke olduğunu söyledi. Başka 
birçok muhafazakâr da Avrupa'yı “Hristiyan 
değerler”e bağlamaya çalışıyor. 

Üyelik müzakerelerinde pek gelişme ol-
madığı ve uzun süredir Türkiye’nin üyeliğini 
destekleyenlerin gözünde, Erdoğan kendisini 
gittikçe daha az popüler hale getirdiği için 
Türkiye bu oyunun kolay bir kurbanı. Kimse 
kaybetmiş olmuyor. Bu şu an doğru olsa bile, 
Türkiye’nin daha da şeytanîleştirilmesinin ve 
İslâmofobi’ye gösterilen toleransın uzun dö-
nemli etkileri felaket olabilir. 

Önümüzdeki zorluk 

Farklı aşırı sağ oluşumlarla nasıl baş ede-
ceğimizin yanı sıra, ileride nasıl çoğunluk 
sağlayabileceğimizi de düşünmemiz lâzım. 
Son beş yılda mümkün olan, ancak çok az 
değerlendirilen, sosyal demokratlar, liberaller, 
Yeşiller ve radikal soldan oluşan ilerici çoğun-
luk artık mevcut değil. Avrupa Halk Partisi’nin 
muhafazakâr üyeleri, sosyalistler ve liberal-
lerden oluşan koalisyon şimdi Parlamento’da 
çoğunluk ve yeni yasamayı belirleyecek olan 
da onlar. Bu da şeffaflık ve siyasî tartışma 
konusunda ciddi sorunlar yaşanacağını, 
Parlamento'nun aşırı sağa karşı ihtiyacı olan 
araçlardan mahrum kalacağını gösteriyor. 

Avrupa Parlamentosu’nun bazı üyeleri 
sağ popülist ve aşırı sağcı gruplara karşı yeni 
teknik ve yöntemsel kurallar öneriyor. Nazi-
lerin Parlamento’ya girmemesi için Alman 
Parlamento üyelerinin Almanya Meclisi’ndeki 
konumlarına dair haklarını kaybetmeleri 
önerildi. Ayrıca, popülistlerin komite başkan 
yardımcılığı gibi önemli konumlara gelme-
meleri konusunda sözlü anlaşmalar yapıldı. 

örneğin Hollanda’da sağcı popülist partiler 
kaybetti– gene de oldukça yüksek. Fransa’da 
Ulusal Cephe ve İngiltere’de Birleşik Kral-
lık Bağımsız Partisi sandıktan birinci çıktı, 
başka birçok aşırı sağ parti de meclise gir-
di. Dolayısıyla, şimdiye kadar olduğu gibi 
devam edemeyeceğimiz, aşırı sağa karşı 
çabalarımızı artırmamız gerektiği açık. Bir 
Alman olarak, Alman Nazi partisinin Avrupa 
Parlamentosu’da bir sandalye kazanmasını 
tahammül edilmez buluyorum. Üstelik, Av-
rupa Parlamentosu’nda başka faşist partiler 
de var; Ulusal Cephe onlarla karşılaştırılınca 
ılımlı kalıyor. 

Bu partilerin neden bu kadar başarılı ol-
duğu ayrı bir makale konusu, ancak, burada 
bunun nedenini kısaca şöyle özetleyebiliriz: 
Siyasete dair derin bir memnuniyetsizlik ve 
siyasetin gerçek hayattan, gerçek sorunlardan 
–kısmen gerçek, kısmen hissî– kopuk olduğu, 
yasamanın ortalama bir vatandaşın ihtiyaç-
larına asla cevap vermediği algısı. Aşırı sağ 
partiler protesto zemini önererek bu boşluğu 
hedefliyor ve ortalama bir adamın (evet, kadı-
nın değil) yanında, kurulu siyasî güçlere kar-
şıymış gibi gösteriyorlar kendilerini. Almanya 
için Alternatif Partisi gibi açıkça seçkinci par-
tiler için bile bu geçerli. AB bu noktada iyi bir 
günah keçisi oluyor, çünkü uzak görünüyor, 
bürokratik ve kolayca ulusal hükümetlerin 
kötü siyasaları nedeniyle bile suçlanabiliyor. 
Aşırı sağın yapması gereken tek şey, söylemini 
AB’ye karşı halihazırdaki mevcut memnuni-
yetsizliğin üzerine inşa etmek. 

Türkiye’nin AB üyeliği şimdiye kadar sağ 
siyaset ve aşırı sağ kampanyalar için önemli 
bir konu oldu. Türkiye bu seçimlerde ise göç 
ve İslâm’a ilişkin önyargılar çerçevesinde 
gündeme geldi, ancak kampanyalarda önemli 
bir rol oynamadı. Ancak bu, Türkiye’nin aşırı 
sağın gündeminden düştüğü anlamına gelmi-
yor. Tam tersine, Türkiye onlar için göçmenler 
ve Müslümanlar gibi, karşı oldukları birçok 
şeyin sembolü. Erdoğan’ın otokratik tarzı 
bazı aşırı sağcı liderleri etkilese de Türkiye’nin 

Türkiye’nin AB üyeliği şimdiye kadar sağ siyaset ve aşırı 
sağ kampanyalar için önemli bir konu oldu. Türkiye bu 

seçimlerde ise göç ve İslâm’a ilişkin önyargılar çerçevesinde 
gündeme geldi, ancak kampanyalarda önemli bir rol 

oynamadı. Ancak bu, Türkiye’nin aşırı sağın gündeminden 
düştüğü anlamına gelmiyor. Tam tersine, Türkiye onlar için 

göçmenler ve Müslümanlar gibi, karşı oldukları birçok şeyin 
sembolü.
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Ancak, bu yöntemler onlara karşı siyasî müca-
deleyi kazandırmayacaktır, dolayısıyla, onlara 
siyasî zeminde karşı gelmemiz gerekiyor. 
Nerede durduğumuzu ve niye orada durdu-
ğumuzu açıkça belirtmeliyiz. Daha az değil, 
daha fazla tartışmalıyız. Maalesef, üyeler, 
partiler ve hükümetler radikal sağ gruplardan 
o kadar korkuyor ki, sağcı tartışmaları taklit 
etme ihtimalleri daha yüksek. Bu da onlara 
meşruiyet ve yeni destek sağlayacaktır. Mer-
kez partiler göç ve Avrupa dayanışması gibi 
konularda sağa yanaştıkça, rakiplerine “bakın, 
biz haklıydık” deme şansını veriyor. 

AB-Türkiye üyelik müzakereleri

Tüm bu dinamikler AB-Türkiye ilişkilerinde de 
rol oynuyor. Seçim sonuçlarını göz önünde bu-
lunduran hükümetler temkinli davranıp sağa 
kayacaklar; dolayısıyla, üyelik müzakerelerin-
deki gelişmelere karşı çıkma ihtimalleri daha 
fazla. Kamuoyu görüşü olduğuna inandıkları 
şeye karşı durmaya cesaret edemeyeceklerdir. 

Parlamento’nun Türkiye’nin üyelik müza-
kerelerinde önemli bir rolü yok. Ancak, AP 
seçim sonuçları Ortak Komite’de yaratacağı 
rahatsızlıktan daha önemli. Türkiye hüküme-
tinin AB’nin 28 üyesinin arasına katılmaya 
dair isteğinin devam ettiğini varsayarsak, bu 
durum Türkiye’nin umutlarına karşı tek ve 
hatta en büyük tehdit değil. 

Erdoğan son zamanlarda, AB ile ilgili ko-
nularda pek konuşmuyor. Kendisiyle ilgili yol-
suzluk skandallarını, Gezi protestoları sonrası 
çıkan tüm eleştirileri ortadan kaldırmak ve 
yeni mega-projeler ilan etmekle meşgul. Üye-
lik için en önemli motivasyon Komisyon’un 
ABD ile görüşmelerini yürüttüğü ve Gümrük 

Birliği üyesi olarak Türkiye’yi etkileyecek, 
ancak Türkiye’ye hiçbir getirisi olmayacak bir 
serbest pazar anlaşması. Türkiye’deki işletme-
ler kaygılı, ancak hükümetin üst kademeleri 
bu kaygıdan henüz etkilenmiş görünmüyor. 

Öte yandan, AP’nin Türkiye’nin üyeliğini 
destekleyen parlamenterleri bile Erdoğan'ın 
siyaset tarzına cevaben müzakerelerin don-
durulması talebinde bulundu. Ancak, böyle 
bir girişim dondurulacak önemli bir gelişme 
sağlanmış olsaydı etkili olurdu. Şu anday-
sa yalnızca verili durumun resmîleşmesini 
sağlayacaktır. Böylece, bir kere daha üyelik 
sürecinin tüm hatalı yönleri su yüzüne çıkıyor. 
Eğer müzakereler başlatıldıysa, ciddiyetle 
devam edeceğinden emin olunmalı ve başta 
temel haklar ve adalet olmak üzere, önceliği 
en önemli konular almalı. Bu başlıklar en son 
değil, en önce açılmalı. AB bu başlıkları açmış 
olsaydı, Kürtlere ve Gezi göstericilerine açılan 
davaların tartışılacağı önemli bir zemin olur-
du; bağımsızlığı kısıtlayan adlî reformlara dair 
kaygı belirtmek için bir neden olurdu; yolsuz-
luk karşıtı çalışmalarda yer alan polis memur-
ları ve savcıların görevden alınmasıyla ilgili 
de söyleyecek daha çok şey olurdu. Ancak, AB 
hükümetleri ticaretten bahsetmekten hoş-
lanıyor, konu insan haklarına geldiğinde ise 
sesleri yüksek çıkmıyor. Tanınma ile alâkası 
olmamasına rağmen, Kıbrıs hâlâ hayatî baş-
lıklardan çoğunu bloke ediyor. 

Ne yapmalı?

Yeşiller Türkiye’deki aktivistlerle ve herkesin 
haklarına saygılı, daha açık bir Türkiye için 
mücadele eden tüm gruplarla ilişki içerisinde 

Üyelik müzakereleri hep 
temel kaldıracımız oldu. 
Türkiye’deki mevcut durum 
ve AB’de aşırı sağın baskısı 
çerçevesinde bu gittikçe 
zorlaşıyor. Dolayısıyla, 
ilişkimizin devamı için başka 
bir zemin bulmamız gerekiyor. 
AB kuralları ne diyor diye 
düşünmek yerine, içerideki 
koşullara odaklanmak 
özgürleşmek için yeni 
fırsatlar sağlayarak gerçek 
ihtiyaçlara yönelmemizi 
mümkün kılacaktır.
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olmaya devam etmeli. Yapılacak çok şey var. 
Ancak şu ana dek, üyelik müzakereleri hep 
temel kaldıracımız oldu. Türkiye’deki mevcut 
durum ve AB’de aşırı sağın baskısı çerçeve-
sinde bu gittikçe zorlaşıyor. Dolayısıyla, ilişki-
mizin devamı için başka bir zemin bulmamız 
gerekiyor. 

AB genişleme kriterleri hep iyi ve yankı 
bulan bir zemindi. Ancak, artık şununla yüz-
leşmemiz gerekiyor: Konu insan hakları oldu-
ğunda bu kriterler oldukça muğlaktı ve yalnız-
ca dışarıdan gelen gereklilik ve koşullara işa-
ret etmeleri hiçbir zaman sorunsuz bir nokta 

değildi. AB kuralları ne diyor diye düşünmek 
yerine, içerideki koşullara odaklanmak öz-
gürleşmek için yeni fırsatlar sağlayarak gerçek 
ihtiyaçlara yönelmemizi mümkün kılacaktır. 
Nasıl olsa, şu anki durumda genişleme kriter-
lerini saymanın pek bir anlamı yok. Ancak bu, 
AB aktivistleri ile Türkiye’deki grupların bağı 
kesilmeli anlamına gelmiyor. İhtiyacımız olan 
başka bir tartışma; belki de Türkiye'deki ka-
nunlar ve yerel seçimler üzerine odaklanmak. 

Türkiye’deki sivil toplum örgütlerini des-
teklemek isteyen güçler yeniden organize 

olmalı. Türkiyeli eşdüzeylerinin önderliğinde 
rollerinin destek vermek olduğunu anlamalı-
lar. Gezi protestoları sırasında, Avrupa'nın her 
yerinde Türkiye konsoloslukları önünde daya-
nışma gösterileri düzenlendi ve böylece hü-
kümetlerin Erdoğan'a güçlü bir mesaj vermesi 
için baskı yapıldı. Erdoğan mevkidaşlarının 
baskısını çok umursamadı, ancak gene de bu 
tür desteklerin bize ilerlememiz gereken yolu 
gösterebileceğini düşünüyorum. Türkiye’de 
insanlar kaygılandıkları konulara dair hükü-
metleri üzerinde baskı oluşturdular ve dışarı-
daki insanlardan da destek alabildiler. Böyle 
bir yaklaşımın, herhangi bir konunun günde-
me gelmesinden önce yapılacak bir dışarıdan 
baskıdan daha anlamlı olma şansı olduğunu 
düşünüyorum. 

Üyelik üzerinden yürütülen bir yaklaşımın 
sınırları açıktı, müzakereler giderek sonuç-
suzlaşacak ve üyelik hedefi daha da uzakta 
görünecekti. Burada önerdiğimiz yeni yakla-
şımın da önünde engeller mevcut. Son derece 
kutuplaşmış bir toplum ve anti-demokratik 
düzeyde yüksek bir seçim barajı, ses getiren 
bir muhalif siyasî güç oluşturmayı neredeyse 
imkânsız kılıyor. AKP Gezi ve yolsuzluk iddi-
aları sonrasında dahi yerel seçimlerde büyük 
başarı kazandı. Erdoğan yüzde 52’ye yakın 
oyla cumhurbaşkanı seçildi. 

Yerel hareketin etki, gizlilik ve dayanıklılığa 
ihtiyacı var. Ancak, bugünkü durumda bile 
geçtiğimiz yıllardaki büyüme kriterlerine dair 
basın açıklamalarından çok daha fazla dikkat 
çekiyor ve değişim getiriyorlar. Dolayısıyla, 
cesaretimiz kırılmasın. Türkiye sivil toplum 
hareketinin gücü kendisinde yatıyor. Dış 
aktörler ise Türkiye’de tanımlanan koşullar 
çerçevesinde destek olmalı. Ancak o zaman 
neyin katkıda bulunacağını bilebiliriz. Denge-
lerin değişmesinin vakti geldi. 

Erdoğan son zamanlarda, AB ile ilgili konularda pek 
konuşmuyor. Yolsuzluk skandallarını ortadan kaldırmak 

ve yeni mega-projeler ilan etmekle meşgul. Üyelik için en 
önemli motivasyon Komisyon’un ABD ile görüşmelerini 

yürüttüğü ve Gümrük Birliği üyesi olarak Türkiye’yi 
etkileyecek, ancak Türkiye’ye hiçbir getirisi olmayacak bir 

serbest pazar anlaşması. Türkiye’deki işletmeler kaygılı, 
ancak hükümetin üst kademeleri bu kaygıdan henüz 

etkilenmiş görünmüyor. 
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Nedim Hazar
1960 Ankara doğumlu. Lise 
mezuniyetinin ardından 
Bochum’da oyunculuk, Köln ve 
Amsterdam’da reji ve senaryo 
öğrenimi gördü. Almanya’da 
WDR, ARD, ZDF ve arte, 
Türkiye’de NTV için filmler ve 
programlar yaptı. Almanya 
ve Hollanda’da yazdığı film ve 
dizi senaryoları ödüllendirildi. 
Türkiye’de “Sevdaluk” adlı 
dizinin senaryo yazarları 
arasında yer aldı. Yönetmenliği 
ve senaristliğinin yanı sıra, 
kurucusu olduğu Yarınistan 
grubunun müzisyenidir. 

mış, onları ekran başında tutmak ve bir sonraki 
bölümü izletmek için binbir dereden su getirilerek 
yazılan senaryolar temelinde geliştirilmiş bir te-
levizyon formatı değil miydi? Karl Marx ünlü “din 
afyondur” savını bugün yaşasaydı, yine aynı şekil-
de mi ifade ederdi? Yoksa “din ve diziler afyondur”, 
ya da hatta dini de aradan çıkarıp sadece “diziler 
halkın afyonudur” şeklinde bir ifade mi kullanırdı?

“İyi dizi - kötü dizi” aslında, biri iyilikle, ötekisi 
döverek söverek aynı işi yapan “iyi polis kötü po-
lis” olayı gibi. Bütün dizilerde amaç aynı çünkü: 
Satış. 

“Televizyon yayınında ürünlerden biri program 
hizmetidir; (haberler, diziler, filmler, yarışmalar 
gibi) ikinci ürünüyse izleyicilerdir. İzleyiciler prog-
ram yoluyla yayına çekilir; paketlenerek reklamcı-
lara satılır.”2 Hangisi olursa olsun, kimin tarafından 
yazılmış ya da çekilmiş olursa olsun – hatta “Ha-
tırla Sevgili bile” – herhangi bir diziye toplumsal 
anlamda bilinçlendirici, geliştirici bir rol biçmek 
politik naifliktir aslında. "Televizyonlara doğrudan 
müdaheleleri zaten kronik hale gelmiş olan eski 
Başbakan şimdiki Cumhurbaşkanı'nın, kendi 
kafasındaki padişah imajına uymadığı için Muh-
teşem Yüzyıl’ın senaristlerine çatmasına kızıp, bu 
tavrını sansürcülük olarak yorumlamak da naifçe 
bir davranıştır.

Senaryo çalışması içinde yer aldığım, hikâyenin 
akışını Erdal Özyağcılar ile birlikte tasarladığım, 
Doğu Karadeniz’in vadilerinden birinde geçen ve 
Show TV’de 20 bölüm yayınlanıp sona eren “Sev-

Perspectives’den arkadaşlar, “Türkiye’de Dizi Kül-
türü ve Sansür” veya buna benzer başlıklı bir yazı 
istediler benden. Konu hoş, ilginç, ama önerilen 
başlık üzerinde zorlandım doğrusu. “… ve Sansür” 
deyince ortada düzen karşıtı birşey var ve otorite 
bunu sansürlüyor gibi bir izlenim doğuyor çünkü.

Uzman Psikolog Tarık Solmuş “Dizilerde Psi-
koloji ve Anormal Davranışlar” adlı kitabında,1 
“Bazı diziler düşünsel gelişimi, zekayı, yaratıcılığı, 
araştırmacılığı, hayal kurabilmeyi ya da yaşamı 
keşfetme, anlamladırma ihtiyacını olumlu yönde 
etkilerken bazıları ise dikkat dağınıklığı, kendine 
yabancılaşma, yalnızlaşma, bağımlılık, şiddet 
eğiliminin davranışa dönüşmesi, pornografi, 
ana dilin bozulması, bazen yoğun bir kaygı yada 
korku duyulması gibi olumsuz sonuçlar doğura-
bilmektedir.” diyor. Bunu kısaca, “iyi dizi var, kötü 
dizi var” diye de yorumlayabiliriz. Ve bu mantıkla 
ilerlersek, Türkiye’de dizilere sansür uygulanması 
esprisi de anlam kazanmış olur.

Ama acaba hangi dizi düşünsel zekayı, yaratı-
cılığı olumlu yönde etkiledi veya etkiliyor? “Kay-
nanalar” mı? “İkinci Bahar” mı? “Asmalı Konak” 
mı? “Kurtlar Vadisi” mi? “Lale Devri” mi? Bu say-
dıklarım sanırım Türkiye’nin “en-en” dizileri ara-
sında. Hayal kurma eylemini, insan beynini pozitif 
anlamda geliştiren bir jimnastik türü olarak kabul 
edersek, yukarıda saydığımız dizilerden hangileri 
bu işi tetikledi veya tetikliyor? 

İlk ortaya çıktığında, dizi Amerikalı ev kadın-
larına çamaşır deterjanı satabilmek için tasarlan-

KÜLTÜR

İyi dizi, kötü dizi

                                                                                                                        
Nedim Hazar 

“Televizyonda sanat aramak kerhanede aşk aramaya benzer” 

Quinn Martin 
“San Franscisco Sokakları” dizisinin yapımcısı



52 Heinrich Böll Stiftung / Türkiye

stratejiyle çeliştiği kısa bir süre içinde belli oldu. 
Şnaps işçilerin ertesi gün de gelip çalışmasına 
engel oluyordu. Wuppertal barlarında bu kez fiyat 
ayarlamaları yapılarak işçilerin yüksek dereceli 
alkol satın almaları imkansız hale getirilirken, bira 
fiyatları da alabildiğine düşürüldü. İşveren, işçinin 
bildik saf Alman birası içmesini istiyordu. Hatta 
litrelerce içilmeliydi ki, günün yorgunluğu (aşırı 
sömürü ortamı) unutulsun, buna karşılık alkol 
derecesi düşük olsun ki, işçi ertesi gün işyerinde 
randıman gösterebilsin. 

O zamanları televizyon yoktu tabii. Diziler 
yoktu. İlkel kapitalizm vardı. Ya şimdi? Şimdi artık 
prime-time var.

“Televizyon akışının doruğu, (yani 20:00-23:00 
saatleri arasındaki zaman dilimi olan prime-ti-
me, N.H.) paradoksal bir  biçimde  televizyonun 
dışındaki “gerçek” dünyada, gün içinde enerjisini 
yavaş yavaş tüketmiş, kendi dünyasının tekdüze 
akışından yorulmuş izleyicileri varsayar. Televiz-
yon akışının en ‘verimli’ saatleri, izleyicinin en 
yorgun saatlerine denk düşer. Doruktaki program, 
ister kendi içinde bir kapanışa sahip olsun, isterse 
izlemeye devam etmeyi gerektirsin, vaat edilen 
tatmin açısından sonuç değişmez (…) Akışın 
doruk noktasında yer alan program, her zaman 
izleyici ilgisini maksimum kılmayı garantilemiş bir 
programdır.”3 

Bu tanımlamayı biraz karamsarca yorumlamak 
istersek çabucak George Orwell’in “1984” adlı ro-
manında betimlediği dünyaya varırız. Dizi yapım-
cıları tabii çok daha hızlı. Onlar Orwell’i tersinden 
keşfettiler ve 1990’larda “Big Brother is Watching 
You” adlı reality programını geliştirip bütün dün-
yaya pazarlamayı bildiler. Türkiye’de adı “Biri Bizi 
Gözetliyor” olarak yayınlanan bu formatın sahibi 
Hollandalı şirket Endemol (Türkiye’de de şubesi 
var) geliştirdiği reality, dizi, yarışma ve sohbet 
programlarını yaklaşık 40 ülkede televizyonlarda 
eşanlı olarak yayınlanmasını sağlayarak, siz deyin 
globalleşmeye, ben diyeyim dünya çapında tekdü-
ze bir serbest zaman kültürünün pekiştirilmesine 
önemli katkılarda bulunuyor. 

Söz konusu şirket, siyahî kadın sunucu 
Winfrey Oprah sohbet programıyla 90’lı yıllarda 
ABD’nde reyting rekorları kırmaya başladığında, 
“Almanya’nın zencileri Türklerdir,” diyerek derhal 
Almancası mükemmel, dişi bir Türk sunucu ara-
yışına giriyor, kadın bulamayınca da o zamanları 
radyo sunuculuğu yapan bu satırların yazarını tatil 
yapmakta olduğu Bodrum’dan özel uçakla casting 
toplantısına yetiştirmeyi bile beceriyordu. Çünkü 
amaç satıştı, kârdı. 

Almanya’da zenci (Türk) sunucu fikri tutmadı 
o zamanlar, “toplum hazır değil”di çünkü. Ama ya 
tutsaydı? Şirketin daha fazla kâr etmesi (ve benim 
köşeyi dönmemin!) dışında ne değişecekti?  Ne-
onazilerin oy oranı mı azalacaktı? Türkiyelilerin 
evleri artık kundaklanmayacak mıydı? Zenofobi 

daluk” adlı dizide HES’ler konusunun işlenmesi, 
çalışma boyunca hiçbir zaman hükümetin veya 
Cumhurbaşkanı’nın olası tepkisi açısından değer-
lendirilmedi örneğin. Ne yapımcı tarafından, ne de 
kanal tarafından. Hatta bir ara dizinin devlet tele-
vizyonu olan TRT’de yayınlanması bile gündeme 
gelmişti. Dizinin mutfağında HES’ler ve HES’lere 
karşı Doğu Karadenizlilerin mücadelesi olgusu 
sadece ve sadece genel TV seyircinin konuya hazır 
olup olmayışı açısından ele alındı. Hani izleyiciler 
yayına çekilip paketlenerek reklamcılara satıla-
caktı ya? İşte tam da öyle oldu ve HES konusunun 
dizinin ticarî başarısı açısından pozitif bir işlevi 
olacağına kanaat getirildikten sonra da izleyiciyi 
ekran başında tutma prensibi adına, konunun ilk 
bölümde ortaya atılıp, çok daha sonra işlenmesine 
karar verildi. Başka bir ifadeyle HES konusuna ilgi 
duyan, HES’lere karşı mücadele veren veya bu 
mücadeleye destek veren kesimin de ekran başına 
kitlenmesi hedefleniyordu bu dizide.

Flashback: Wuppertal

Marx’tan söz etmiştik, Engels’ le devam ede-
lim. Yaklaşık 35 yıl önce, Wuppertal’da Engels 
Müzesi’ni gezerken alkol ve alkol tüketimi ile ilgili 
objeler ve konuya verilen önem aklımızı çelmiş, 
görevliye gayri ihtiyarî sorular yöneltmiştik. Fried-
rich Engels Wuppertal’lıydı. Babası ise bir fabrika-
tördü. Wuppertal’da tekstil fabrikası vardı. Wupper 
nehrinin vadisi ise 19. yüzyılın ilk yarısında, 
Alman tekstil sanayiinin merkeziydi, yani İstan-
bul - Merter gibi bir yerdi. Burada tekstil işçileri 
Komünist Manifesto’da tarif edilen acımasız bir 
sömürü sistemi altında çalıştırılıyorlardı. Sendika 
yoktu. Sigorta yoktu. Emeklilik sistemine zaten ge-
rek kalmıyordu çünkü günde 12-13 saat, iş güven-
liğinden ve sağlıklı bir ortamdan uzak koşullarda 
adeta yarı köle olarak çalıştırılan işçilerin arasında 
50 yaşını gören pek azdı. İşverenin ana stratejisi 
işçiye, ertesi gün de gelip çalışmasını ve çocuk 
yaparak yeni işgücü üretmesini sağlayacak kadar 
bir yevmiyenin ödenmesi üzerine kuruluydu. İş-
çiler haliyle durumlarından pek hoşnut değildiler. 
Dolayısıyla, olası isyan ve ayaklanmalara karşı da 
önlem alınması gerekiyordu. Engels’in babası ve 
arkadaşları ilk başta ucuz şnaps tüketimini yay-
gınlaştırma yoluna gittiler. Ama bu yöntemin ana 

Herhangi bir sansürden sözedilecekse, piyasa sansüründen 
söz edilmelidir: “İzlenme oranlarında somutlaşan piyasanın 

mantığı, sansürcünün mantığının yerine geçer ve acımasız 
bir sansür kurumu olarak işlev görür. İzlenme oranlarının 

baskıcı rasyonalitesi, programların prime-time’da 
yayınlanmasının standardını oluşturur.”
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yok mu olacaktı?
Artun Avcı “Prime-Time Vakti!” adlı yazısında4 

birbirine çok yakın formatların ortaya çıkmasını, 
program içeriklerinin giderek türdeşleşmesini şöy-
le açıklıyor: “Televizyonun reklam alan en güçlü 
mecra olması ve bir reklam yatırım aracı olarak 
üstünlüğü nedeniyle prime-time’da yayınlanan 
yapımlar arasında konu, senaryo ve hikâye anla-
mında birbirine benzeyen diziler, yarışma, eğlence 
ve show programları ekranı doldurur. Bir televiz-
yon kanalının geniş izleyici topladığı kanıtlanan 
bir formülü diğer kanallarca yine aynı saatlerde, 
aynı formüle dayanan programların yayınlanma-
sıyla yinelenir, pekiştirilir.” 

Ve herhangi bir sansürden sözedilecekse, Ar-
tun Avcı’ya göre piyasa sansüründen söz edilme-
lidir: “Ekonomik rekabet sonucu izlenme oranla-
rında somutlaşan piyasanın mantığı, sansürcünün 
mantığının yerine geçer ve acımasız bir sansür 
kurumu olarak işlev görür. Bu anlamda izlenme 
oranlarının baskıcı rasyonalitesi, programların 
prime-time’da yayınlanmasının standardını oluş-
turur.” (a.g.e.)

Nasıl mı? Mesela Amerika’da izleme rekorları 
kıran “Desperate Housewives” dizisinin Türkiye 
versiyonunda, diğer bütün detaylarda orijinaline 
sadık kalınırken, dizideki gay figürlere geldindi-
ğinde, onların (“Türkiye izleyicisi hazır olmadığı 
için”) heteroseksüel oluvermesiyle. 

Sanırım Engels’lerin Wuppertal’inin biraha-
nelerinde çeşitlilik vardı ve insanlar istediği birayı 
özgürce içebiliyordu, ertesi gün işe ayık gelme 
koşuluyla tabii. Pilsener türü bira vardı, “Alt” (eski) 
bira, Kölsch, Weizen…

Jump cut: Sabun Operası ya da  
Pembe Dizi

Televizyon başından itibaren ticari mantıkla bi-
çimlenen, reklam ve sponsorluk gelirine dayanan, 
ticarî işletme olarak yönetilen bir mecra olmuştur. 
Amerikan yayıncılığı sistemi böyledir. Kamusal 
çıkarların gözetildiği, televizyonun aynı zamanda 
kültürel ve siyasal bir platform olarak algılandığı 
BBC, ARD gibi kanalların Avrupa kamu hizmeti 
yayıncılığı da var, ama bu sistem İsmail Cem’in 
TRT Genel Müdürlüğü yaptığı 1974-1975 yılları 
arasında yapılan bazı denemelerin dışında hiçbir 
zaman Türkiye’de geçerlilik kazanmamıştır. TRT 
geçmişte olduğu gibi, bugün de eski Doğu Blok’u 
ülkelerindeki devlet televizyonu gibi bir yayın 
politikası gütmektedir. Özel kanallar ise her daim 
Amerikan yayıncılığı sistemini model almışlardır. 
Ve televizyon dizisi Amerika’da doğmuştur.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nde 
televizyon hızla yaygınlaştığında beraberinde 
yayın malzemesi gibi bir sorunu da gündeme 
getirdi. Televizyon kanalları mevcut radyo kanal-
ları tarafından açılıyor, yayın bu kurumların dar 
mekânlarından yapılıyordu. İşte bu koşullarda, ya-

Televizyon dizileri “herşey reklam için” ortamında doğdu 
ve onlara radyo döneminden kalma bir ad verildi: “Soap 
Opera”. Sabun Operası. Sabun köpüğü gibi hafif ve 
patladıklarında yok oluverdikleri için değil. Bizzat sabun 
şirketleri tarafından üretildikleri için!
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“Lost”? En azından “Behzat Ç”de topluma eleştirel 
bir yaklaşım yok muydu? 

Bence “iyi polis - kötü polis” gibi “iyi dizi - kötü 
dizi” var. Kâr amacı güttüğünü ve bu saikle yayın 
yaptığını hiçbir zaman gizlememiş olan Ferit 
Şahenk ve Aydın Doğan gibi medya patronları ve 
birlikte çalıştıkları uluslararası şirketler, yukarıda 
bahsettiğimiz ticarî çerçeve içinde, zamanında de-
terjan şirketlerinin çizdiği, tüm kötülüklere galip 
gelen “temiz” dünyaları, “iyi” aileleri, “saf” aşkları, 
“şanlı” geçmişleri anlatmaya devam edecekler di-
zilerinde doğal olarak. Ve o diziler, Orwell’in  1936 
yılında daha televizyon yokken yazdığı “1984”ünü 
pek aratmayacak nitelikte. Orwell’in kurmaca ül-
kesi Oceania’da  “proletarya” için edebiyat, müzik, 
dram ve eğlence üreten departmanlar vardı, ucuz 
aşk romanları üreten, spor, cinayet ve yıldız falı 
dışında içeriği olmayan gazeteler üreten, “mısra 
makinesi” aracılığıyla insan eli değmeden şarkılar 
üreten departmanlar…

Dizilere ve televizyonculuğa yaklaşımda işte 
bu çarkın dışına çıkmayı başarmalıyız. Tartışma 
çoğulcu kamusal televizyonculuk olasılıkları 
üzerine yoğunlaşmalıdır. Bu da bir kanal daha 
kurarak değil, vergilerle beslenen TRT’nin yeniden 
yapılanması, demokratikleştirilmesi ve kamusal-
laştırılması üzerine yöntemler üretilmesi, bunun 
için mücadele verilmesi demektir. Bu hiç mümkün 
değil mi?

Bir düşünün: TRT’yi hükümet tarafından ata-
nan bir yönetici ve onun kadrosu değil, bir kurul 
yönetiyor. Bu kurulun üyeleri parlamentodaki arit-
metiğe denk düşen oranda parti temsilcilerinden 
ve kadınların, dini grupların, LBGT’nin, işçilerin, 
gençlerin ve yaşlıların sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcilerinden oluşuyor. Bu bir ütopya mı? 
Hayır. Betimlemeye çalıştığım Avrupa’daki kamu 
hizmeti yayıncılığıdır.

Gerçek bir şarkıdan, Leonard Cohen’den esin-
lenerek bu yazıyı sonlandıralım: “First We Take 
TRT…”

1. Doruk Yayıncılık, 2013
2. Haluk Geray, “Radyo ve Televizyon Yayıncılığının 

Ekonomisi”, İletişim Yayınları, 2005. 
3. Sevilay Çelenk, “Televizyon Temsil Kültür - 

90’lı yıllarda Sosyokültürel İklim ve Televizyon 
İçerikleri”, Ütopya Yayınevi, 2005. 

4. “Dizim Başladı! Kapat, Sonra Anlatırım”, H2O 
Kitap, 2011

yın kuşakları reklam veren sanayi şirketlerine doğ-
rudan verilerek, bir yandan sürenin dolması, bir 
yandan da dar stüdyoların dışında mekânlardan 
görüntülerin de ekranlara gelmesi yoluna gidildi. 

Procter & Gamble şirketi mesela (şirketin Tür-
kiye’deki markaları arasında Ariel, Alo, İpana, Max 
Factor, Pantene, Orkid gibi ürünler var) 1940’lı, 
‘50’li yıllarda televizyon kanallarında günde birer 
saatlik süreler satın alıp, reklamlarının arasındaki 
boşluğu dolduracak (dikkatinizi çekerim: sözko-
nusu olan programın arasındaki boşluğu değil, 
reklam kuşaklarının arasındaki boşluktur) akışı 
kolaylaştırıcı, izleyiciyi ekran önünde tutan ve her 

gün devam eden kurmaca diziler geliştirdi. 
Bu dizilerdeki figürler, izleyiciyi “az sonra” 

gelecek olan reklama hazırlayan pozitif, pirüpak 
karakterlerdi. Dramatürjisi, akıl karışıklığına yol 
açmayacak şekilde net ve basitti. Ve konu her 
zaman aşktı. İşte televizyon dizileri bu “herşey 
reklam için” ortamında doğdu ve onlara radyo 
döneminden kalma bir ad verildi: “Soap Opera”. 
Sabun Operası. Sabun köpüğü gibi hafif ve pat-
ladıklarında yok oluverdikleri için değil. Bizzat 
sabun şirketleri tarafından üretildikleri için! 

“First We Take TRT”

Kültür ve sanat kuramcıları, sinema sanatının 
sözlü edebiyatın (storyteller, Spielmann, dengbej, 
aşık) çağımızda devamı olduğu konusunda ge-
nellikle birleşirler. Ama bulaşık deterjanı satmak 
için oluşturulmuş bir televizyon formatı olan 
dizilerde sanatsal değer aramak, “San Fransisco 
Sokakları”nın yapımcısı Quinn Martin'in ifadesiyle 
“kerhanede aşk aramaya benzer.”

Peki, 1950’lerden günümüze gelene kadar, du-
rum komedilerinden polisiyelere, hastane dram-
larından bilimkurgu varyantlarına kadar uzanan 
yelpazede hiç mi kayda değer bir eser çıkmadı? 
“Star Trek” (Uzay Yolu) kült dizi değil miydi? Ya 

Orwell’in kurmaca ülkesi Oceania’da  “proletarya” için 
edebiyat, müzik, dram ve eğlence üreten departmanlar 
vardı, ucuz aşk romanları üreten, spor, cinayet ve yıldız 

falı dışında içeriği olmayan gazeteler üreten, “mısra 
makinesi” aracılığıyla insan eli değmeden şarkılar üreten 

departmanlar…
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yaptı, Ankara Üniversitesi’nde 
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(İletişim, 2001), “Karaoğlan, 
Erotik ve Milliyetçi Bir İkon” 
(Oğlak, 2003), “Cumhuriyetin 
Buluğ Çağı” (İletişim, 2008), 
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sanattır. Bunu yanlışlayacak ya da doğrulayacak 
değilim, çünkü önermenin doğru veya yanlış 
olmadığına inanıyorum. Karikatür bir anlatım 
aracıdır ve nasıl kullanıldığına bağlı olarak ra-
dikal bir muhalif ya da tutkulu bir muhafazakâr 
olarak görünebilir-okunabilir demek istiyorum. 

Gazete sanatlarından karikatür

Karikatür basın yoluyla yaygınlaşmış modern 
sanatlardan biri. Yaygınlaşması teknik ihti-
yaçlardan doğuyor aslına bakılırsa. Fotoğrafın 
olmadığı ya da yeterince yaygınlaşmadığı 
dönemlerde, çizgiyle resmedilen her şey gibi, 
karikatür de yazılı metni -haberi, köşe yazısını- 
anlaşılır kılmak için kullanılan, ihtiyaç duyulan 
bir “medium”du. 

Gazeteler, okur yazar kitlenin azlığını hesap 
ederek görselliği arttırmak, daha çok satabilmek 
istiyorlardı. Görsellik, yazılı metinden çok daha 
kolay anlaşılıyordu. Bu yüzdendir ki, gazete 
ressamları ve karikatürcüler, Türkiye'de ve dün-
yada uzun yıllar  –bana kalırsa yarım asır kadar– 
en çok kazanan gazetecilerden oldular. Az bulu-
nuyorlardı, yüksek maaşlıydılar ve itibar görü-
yorlardı. Gazete ve dergilerin ilk sayfalarında ve 

Gelenektir, bir liderin bir başka lidere yönelik 
eleştirileri fıkralar, deyişler, abartılı ifade ve 
ironik mukayeseler olmadan neredeyse zikre-
dilmez. Hakir gören tebessümler, hesaplı sus-
kunluklar, tahkir edici adlandırmalar gazetelere 
manşet, televizyona haber, kamuoyuna muhab-
bet malzemesi olur. Mizah ile hakaret arasında 
salınan tuhaf bir Karagöz-Hacivat kavgasıdır 
yaşanan. Her siyasetçi birbirini Hacivat olmak-
la, yerel olmamakla, halkı tanımamakla suçlar. 

Gülmenin ve mizahın bir saldırı biçimi oldu-
ğuna ilişkin kuramları hatırlarsak, siyasetçiler 
eliyle dolaşımda olan bu türden bir heccavlık, 
evet, siyaseten doğru olmasa bile, eni konu mi-
zahtır. En azından memleketteki mizahi eğilimi, 
çoğunluğa aktarılan ve yaygınlaşan espri ve gül-
me biçimi hakkında bize bilgi verir. Profesyonel 
mizahçılar, karikatüristler, gazete ve dergilerde 
espri bulan, yazan ve çizen üreticiler bu auranın 
çok da dışında değillerdir. Atışmak, laf sokmak, 
"son gülen iyi güler" demek, kazanırken kaybe-
denlere gülmek biraz da bu toprakların maya-
sında var demek zorundayım. 

Siyaset ve karikatür ilişkisi anlatılırken, ka-
rikatürün hakim değerlere, iktidara ve onun 
himayesinde olanlara karşıt bir tutumu olduğu 
iddia edilir. Buna göre karikatür, muhalif bir 

KÜLTÜR

Mizah yaşadığı yere ve zamana benzer

                                                                                                                        
Levent Cantek  

Hemen her kültürde benzer bir pratikten söz etmek mümkün, ama 
galiba Türkiye'de siyasetçiler, hazırcevaplıkları ve karşıt fikirleri 
tezyif eden konuşma biçimleriyle hatırlanırlar. Kavramlarla değil, 
mecazlarla konuşur, siyaseten romantik bir dille azımsar ya da 
abartırlar. Bu topraklarda  siyasetçiler hasımlarıyla atışırlar. Söz 
sanatlarına ilişkin hatiplik, heccavlık ve açık biçimde alaycılık içeren 
nutuklar atarlar, bunu yapamayan siyasetçi meydanda kalamaz. 



56 Heinrich Böll Stiftung / Türkiye

değişen gündemine bağlı olarak siyasetle iliş-
kisini değiştirip belirginleştirse de geçmişteki 
dergiler kadar siyaseti önemseyen, siyasetçilerle 
ilgilenen bir dergi olmayacaktır. Atışan, tahkir ve 
tezyif eden, bu yolla hasmını hicveden ve siyasî 
mizah sayılan anlayış, dergilerden uzaklaşarak 
siyasetçilere bırakılır.

Siyaset ilgisi

Siyaseti önemsemek vurgusunu açayım. Kari-
katürcüleri etkileyen gazetecilik pratiklerinden 
bahsetmiştim. Bu pratikleri millî kimliği inşa 
eden yön gösterici, kanonik nitelikli pedagojik 
yönseme olarak tanımlamalıyız. Gazeteciler, bü-
rokraside görev alabilecek, millî eğitimde veya 
mecliste çalışabilecek, milletvekili seçilebilecek 
elitlerdendir aslında. Perhizci bir anlayışla, yük-
sek aidiyet ve sorumlulukla çalışıyor ve yazıyor, 
kendilerini devletin bir parçası sayıyorlardır. 
Mizahçılar ve karikatüristler bu algının dışında 
olduklarını hiç düşünmemişlerdir. Ama onların 
gazetelerdeki konum ve itibarlarını etkileyen 
teknolojik yenilenmeler olur. Ne olur? Altmışlı 
yıllarda matbaalar yenilenir, karayolları gelişir, 
fotoğraf gazetelerde karikatür ve ilüstrasyonun 
yerini alır. Sadece çizerlerin maaşları azalmaz, 
gazete manşetlerinin görsel yükünü artık fotoğ-
rafçılar taşımaya başlar. Karikatürcüler, gazete 
hiyerarşisinde gerilerler, daha önemlisi siyasetle 
ilgilenmeleri bir zorunluluk olmaktan çıkar. 

Gırgır, tam bu dönemde, karikatürün gazete-
lerde etkisinin azaldığı, ama bu azalmanın he-
nüz fark edilmediği bir süreçte çıkar ve yeni bir 
şey dener. Yeni dediğimiz şey, uzun yıllar eski 
üreticiler tarafından apolitikle eleştirilecektir. 
Gırgır, siyasetin ve meclisin gündemiyle ilgilen-
meye çıktıktan altı-yedi yıl sonra başlar. 

Oysa, öncülü olan, Türkiye'nin en uzun 

kapaklarında olmaları, manşeti belirginleştiren 
çalışmalar yapmaları yine bununla ilgilidir. 

Karikatürün siyasetle, aktüel sorunlarla 
kurduğu bağ gazetecilik meslek pratiklerin-
den ayrı düşünülemez. Karikatüristler, gazete 
patronlarıyla başyazarlarla birarada düşünen, 
önemli siyasî ve sosyal meselelerin içinde yo-
rumcu olarak yer alan gazeteciler olmuşlardır. 
Siyasetle kurdukları mesafe, doğal olarak gazete 
aktüelliğinden, gündelik olandan ve haber 
mantığından çıkar. Kendi yayınladıkları dergi 
ve gazetelerde de aynı zihniyeti sürdürürler. 
Alıştıkları biçimde bir başyazı olsun, içerikteki 
fıkradan, espriden, taşlamadan, karikatürden 
farklı olarak önemli ve büyük bir meseleyi diline 
dolasın, bunu da siyaseti bilen ve tercihen bir 
edebiyatçı-gazeteci yazsın istemişlerdir. 

Ne zamandan bahsediyorum, başlangıcına 
bakarsak, cumhuriyet öncesinden. Kendilerini 
gazeteci gibi kodlayan karikatüristler ve onların 
siyasetle kurdukları ilişki Türkiye'de 1970’lere 
kadar pek değişmemiştir. Dergilerin kapakları, 
mizahçı olmayan birine yazdırdıkları başyazıları 
ve yaptıkları siyaset magazini her çıkan derginin 
yinelediği bir yayın modelidir. 1972’de çıkmaya 
başlayan, satışı yüz binlere ulaşan Gırgır bu 
tarzı değiştirene kadar da devam eder. Gırgır, 
başyazıyı kaldırır, yazı ağırlığını azaltır, erotizme 
ve siyasi olmayan esprilere yönelir. Ülkenin 

Kamusal alandaki mizah, orta sınıf tercihleriyle biçimlenir 
ya da bir espri ancak çoğunluk değerleriyle uyumlu 

olduğunda yaygınlaşabilir. Bu nedenle, memleket mizahı 
başlangıcından itibaren milliyetçi, laik ve modernist 

düsturlarla hemhal olmuştur.
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ömürlü mizah dergisi Akbaba, kendisi de mil-
letvekilliği yapmış kurucu-yayıncısı nedeniyle, 
mutlaka ama mutlaka, Başbakan'a, hükümete 
ve muhalefet partilerine bakarak kapaklarını 
hazırlamakta, başyazılar istiflemektedir. Akba-
ba, uzun dergi tarihinde, herhangi bir cevap 
alamasa da Başbakana ve siyasi liderlere "açık 
mektuplar" yazıp sayısız defa uyarılarda (!) 
bulunmuştur. 

Gırgır’ın satış başarısını veya Akbaba’nın 
kapanmasını okurun ve toplumun değişimine 
bağlamak gerekiyor. Gırgır, siyasetçileri kültürel 
olarak kendine yakın bulmayan, onlardan haz-
zetmeyen, orta sınıftan, eğitimli bir metropol 
gençliğine hitap ediyordu. Akbaba, onlara yaşlı 
geliyor ve Akbaba’nın aksine mevcut siyasetçile-
re yönelik idealist bir umut taşımıyorlardı. 

Sol muhalefet miti

Kamusal alandaki mizah, orta sınıf tercihleriyle 
biçimlenir ya da bir espri ancak çoğunluk de-
ğerleriyle uyumlu olduğunda yaygınlaşabilir. 
Mizahı ve geniş anlamıyla popüler kültürü, 
kamusal alanı belirleyen unsurların dışında 
düşünmek yanlıştır. Bu nedenle, memleket 
mizahı başlangıcından itibaren milliyetçi, laik 
ve modernist düsturlarla hemhal olmuştur. 
Hasım ve hempalarını yine bu siyasî paydadan 
çıkarmıştır. Örneğin, rejimin asıl düşmanları sa-
yılagelen şeriat ve komünizm başta olmak üzere 
azınlıklar, modernistler ve yabancılar mizahçı-
ların çeşitli biçimlerde reddettiği ve tahkir ettiği 
klişelerle temsil edilmişlerdir. 

Mizahın doğası gereği, ta en baştan muhalif 
olduğuna dair iddia öncelikle bu bakımdan tar-
tışılmalıdır. Çoğunluk değerleriyle uzlaşmadan 
yaygınlaşmak, çok satmak mümkün değilse ve 
rejimin düşmanları, mizah(çın)ın düşmanları 
olmuşsa, mizah neye/kime muhalefet eder diye 

sorulması gerekir.
Cumhuriyet dönemi mizahçıları batılı değer-

lerle yetişmiş, seküler-milliyetçi bir eleştirelliğe 
sahiptir. Siyasî ve kültürel seçimlerini önce 
İttihatçılık sonra CHP paradigması etkilemiştir. 
Diğer yandan kimi öncü isimler ayrıca önemli 
olmuş, kendi bağlamlarında yaşadıkları döne-
min mizah(çılar)ını ve sonraki kuşakları dönüş-
türmüşlerdir. 

Pragmatik yayıncı Yusuf Ziya Ortaç, 
Türkiye’ye ilk uluslararası mizah ödüllerini 
getirmiş çalışkan yazar Aziz Nesin ve büyük bir 
basın grubunun, Simavilerin desteğini arkası-
na almış Oğuz Aral belirleyicilik ölçüsünde en 
önemli üreticiler olmuşlardır. Nesin ve Aral, 
Yusuf Ziya’nın yanında çalışmış, onunla çatış-
mış, onunla anlaşamamış, yenilik isteyen, espri 
siyasetlerini başkalaştırmak arzusunda olan 
isimlerdir. 

Nesin, yetmişli yıllara kadar Akbaba tarzının 
dışına çıkmak isteyen her derginin başvurduğu 
yenilikçiliğin en önemli referansı olur. Espri 
anlayışından ve siyasî tavırlarından etkilenme-
yen mizahçı yok gibidir. Öyle ki, Gırgır siyasî 
olarak kendini tanımlamak zorunda kaldığında, 
başvurduğu yerelci refleksler, milliyetçi sol eği-
limler Nesin’in paltosundan çıkmıştır ve bunlar 
çoğunluk değerleriyle uyumlu yönelimlerdir. 
Gırgır bu sayede bu denli çok satabilmiştir. 
Gırgır’ın başarı hikâyesinde “herkesin kızdığına 

Bugün, mizah sosyal medyada yaşıyor. Dergiler, televizyonla 
başedemedikleri gibi, sosyal medyada an be an çeşitlenen 
mizahî muhalefete ayak uyduramadılar. Haksızlık olmasın, 
bu mizahın başatı değiller, katkıda bulunuyorlar, ama 
sürükleyicisi ya da yönlendiricisi olamadılar demek 
istiyorum. 
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kızan, güldüğüne gülen” olmak hassasiyeti pek 
akla getirilmiyor.

Mizah dergilerinin sol muhalifler olduğuna 
dair iddiaların birkaç dayanağı var. Her şeyden 
önce 1950’den bu yana Türkiye’yi sağ partiler 
yönetiyor. Onlara yönelik hükümet ve icraat 
eleştirileri, sol olarak nitelenmelerini epeyce 
kolaylaştırıyor. Karikatür ve mizahla ilgili tarih-
yazımları İttihatçı-CHP ekseninde kurgulandı-
ğından bu iddia biteviye pekiştiriliyor. Adnan 
Menderes’in karikatür sevmezliği iddiasıyla 
tarih yazımına girilmesi, 1923-1950 arasının 
kısaca geçiştirmesi ve mücadele eksenlerinin 
miladını DP ile başlatılması haliyle abartılıdır 
ve eksenin kendisi gibi neredeyse hiç tartışılma-
maktadır. 

Buna göre, Cemal Nadir liberterdir; Mar-
kopaşa polis-MAH tarafından ele geçirilip 
susturulmuştur, DP döneminde karikatüristler 
baskı altında hiç bir şey çizemez olmuşlardır, 
vs. Haliyle bunların hiçbirisi tam olarak doğru 
değildir. Mizahı 1950’den başlatmak, DP-CHP 
ihtilafında değerlendirmek, savunma ve suçla-
malar yapmak, sağ partileri eleştirmeyi solculuk 
sanmak kadar kolaycılıktır. 

Mizah dergilerine bu yönden bakmaya 
kalkarsak, savcılar, cezalar ve hoşgörü ekse-
nine takılıp kalan tekyönlü-kadükleşmiş bir 
tarihyazımına kapılmış oluruz. Mizah dergileri 
popülerlik arayan, sadece o kıstaslarla varolabi-
len yayınlardır. Ne bugün ne de geçmişte siyasî 

ölçülerde mutlak muhalif olmamışlardır veya 
siyasî ilgileri daima sınırlı kalmıştır; Kapak, ilk 
sayfalar ya da kimi köşe yazıları dışında siyaset-
le ilgileri yoktur. 

Gezi’den sonra

Bugün, özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan Gezi 
Ayaklanması'nı hesap ederek söylersek, mizah 
sosyal medyada yaşıyor. Dergiler, televizyonla 
başedemedikleri gibi, sosyal medyada an be an 
çeşitlenen mizahî muhalefete ayak uydurama-
dılar. Haksızlık olmasın, bu mizahın başatı de-
ğiller, katkıda bulunuyorlar, ama sürükleyicisi ya 
da yönlendiricisi olamadılar demek istiyorum. 

Geçmişte olmuşlar mıydı? Türkiye’de karika-
tür ve mizah dergileri, siyasî eleştiri dendiğinde 
akla gelen ve konuşulan mecralar olabilmişler 
miydi? Bu sorunun kesin bir cevabı yok. 1975-
1989 aralığında toplam satışları yarım milyonu 
geçen mizah dergileri daha önemli bugün bu 
rakamın çok, ama çok altındalar. Üstelik, nüfus 
arttı. Evet, bugüne kıyasla ve etkiliydiler. 

Öte yandan, her dönem kendi koşullarıyla 
incelenmeli; yazılı basının gerilediği bir dö-
nemdeyiz. Siyasetin ve eğlencenin kendini 
varedebileceği mecralar ziyadesiyle çeşitlendi. 
Karikatürün ve karikatüristin eskisi kadar etkili 
olduğunu söylemek mümkün değil, ama yazılı 
basının en çok satan dergileri yine mizah dergi-
lerinden çıkıyor. Belki ters taraftan da bakmalı: 
Muhalefet dediğimiz olguyu nasıl sadece siyasî 
partilere ve siyasete indirgeyemezsek, mizah 
dergilerinin etkisini de satışa indirgeyemeyiz. 
Siyasî iktidarın aralıklarla karikatüristlere dava 
açtığını düşünürsek, ki bu da bir ölçüttür, iktidar 
nezdinde rahatsızlık yarattığı için cezalandırıl-
mak istendikleri anlaşılıyor.

Özetlersem, Türkiye'de mizah dergileri ve 
karikatüristler, kamusal alanın ve yasal yayın-
cılığın sınırları içinde siyasal iktidarlara yönelik 
eleştiriler yapmışlardır. Gazetecilik pratiği için-
de kalarak, seküler ve kimi zaman milliyetçi bir 
tutumla geliştirdikleri eleştirellik bir gelenek de 
oluşturmuştur. Yakın dönemlerde, sağ partilere 
yönelik eleştirileri arttığında muhalif, çoğunluk 
değerlerini eleştirdiklerinde marjinal, gündelik 
hayatı kritize ettiklerinde apolitik sayıldılar. 
Daha yakından bakılmalılar, hepsinden izler 
taşıyorlar… Nasıl değerlendirildikleri, ne yap-
tıkları, ne yapmak istedikleri, ne sattıkları, ne 
ceza aldıkları, ne zaman sevilmedikleri bütün 
popüler kültür ürünleri gibi karmaşık, çelişkili 
ve bukalemunvaridir.            

Her dönem kendi koşullarıyla incelenmeli; yazılı basının 
gerilediği bir dönemdeyiz. Siyasetin ve eğlencenin kendini 

varedebileceği mecralar ziyadesiyle çeşitlendi. Karikatürün 
ve karikatüristin eskisi kadar etkili olduğunu söylemek 

mümkün değil, ama yazılı basının en çok satan dergileri 
yine mizah dergilerinden çıkıyor.
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hbs'den hAbeRLeR

Kent-kır ilişkisinde ekolojik dönüşüm için:  
Sivil Forum

Üç yılda bir dünyanın farklı ülkelerinde, IFOAM (Uluslararası 
Organik Tarım Hareketleri Federasyonu) tarafından düzenlenen 
Dünya Organik Kongresi, bu yıl 13-15 Ekim’de, Buğday Derneği 
ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşecek. 

Türkiye’nin organik tarım potansiyelini dün-
yaya tanıtmak ve Türkiye’de organik tarımla 
ilgili bilinci ve farkındalığı artırmak için bü-
yük bir fırsat olan 18. IFOAM Dünya Organik 
Kongresi ile Buğday Derneği, organik tarımla 
uğraşanları en yeni teknolojilerle, üretim 
teknikleriyle ve pazarlama yöntemleriyle 

buluşturacak, sektör paydaşlarıyla iletişime 
geçmelerine olanak sağlayacak.

Bu amaçlarla, Dünya Organik Kongresi’nin 
Ön Konferansları kapsamında bir de Sivil 
Forum düzenlenecek. Heinrich Böll Stiftung 
Derneği destekleriyle, Buğday Derneği tara-
fından Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleşe-
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İlk uluslararası Et Atlası Türkçe 
olarak IFOM (Uluslararası 
Organik Tarım Hareketleri 
Federasyonu) tarafından 
düzenlenen Dünya Organik 
Kongresi kapsamında, 10 
Ekim 2014’te yapılacak Sivil 
Forum’da tanıtılarak Türkiyeli 
okuyucularla buluşacak. 

Et Atlası, küresel et ticaretine dair yeni bir 
perspektif sunarak, çevre ve toplum üzerinde-
ki etkisini ortaya koyuyor. Et ve süt ürünlerini 
üretim biçimimizi köklü biçimde değiştirme-
miz gerektiğini belirten Atlas, kısıtlı toprak 
ve su kaynaklarına bağımlı olan günümüzün 
endüstriyel çiftçilik yöntemlerine alternatifler 
öneriyor. Türkçeye çevrilen Atlas’ın bazı bö-
lümleri Türkiye’den bilgilerle eklemeler yapı-
larak zenginleştirilmiş bulunuyor.

Ürkütücü tablo

Mevcut tüketim eğilimin küresel çapta kö-
rüklenmesi, artan talebi karşılamak için et 
üretiminin şimdiki rakam olan 300 milyon 
tondan 2050’de 470 milyon tona çıkarılmasını 
gerektriyor. Bu da, hayvan yemi üretiminde 
kullanılan su miktarının yaklaşık ikiye katlan-
ması anlamına geliyor. 

Heinrich Böll Stiftung Derneği eşbaşkanı 
Barbara Unmüssig bu ürkütücü tabloyu şöyle 
özetliyor: “Endüstriyel et üretimi sadece hay-
vanlara işkence yapmakla kalmıyor, çevreyi 
yok ediyor ve Küresel Güney'den çok büyük 
miktarda hayvan yemi ithalatını zorunlu kılı-
yor. Avrupa, Çin’den sonra dünyanın en bü-
yük soya ithalatçısı. Arjantin ve Brezilya soya 
ekimini hızla artırıyor; söz konusu ürünlerin 
neredeyse tamamı bizim kestiğimiz hayvan-
ları beslemekte kullanılıyor. Artan et tüketimi 
toprak fiyatlarını yukarı itiyor. Bu durum yıkıcı 

cek olan Sivil Forum’un teması ‘’Kent-Kır İliş-
kisinde Ekolojik Dönüşümü Yakalamak”. Sivil 
Forum sonucunda tüm katılımcıların görüş-
lerini içeren bir manifesto hazırlanacak.  Bu 
manifestonun, Dünya Organik Kongresi’nde 
bütün katılımcılara ulaştırılması planlanıyor. 

Türkiye’de gerek yerelde gerekse ulusal 
ölçekte, organik tarım ve ilgili konularda faali-
yet gösteren tüm sivil toplum örgütlenmeleri, 
dernekler, birlikler, kooperatifler, platformlar 
ve  girişimlerin katılabileceği  Sivil Forum’da, 
sekiz ana başlık var. Tema ve başlıklar, Sivil 
Forum katılımcıları tarafından “Dönme Do-
lap” adı verilen teknik kullanarak işlenecek. 
Aşağıda listelenen sekiz başlıktan her biri, 
farklı bir masada ele alınacak ve katılımcıların 
her masada 20-30 dakika kalarak görüşlerini 
bildirmesi istenecek. 

Sivil Forum’a katılan tüm sivil örgütlenme-
leri için birer tanıtıcı poster hazırlanması ve 
Forum sırasında sergilenmesi de planlanıyor. 
Bu nedenle katılımcıların mutlaka önceden 
kayıt olması öneriliyor. Dönme dolap için ay-
rılan sürenin en etkin şekilde kullanılabilmesi 
için, Forum’un tam saatinde başlaması ve 
gecikmeler olmadan programa uygun şekilde 
devam etmesi büyük önem taşıyor.

Sivil Forum’da ele alınacak  
başlıklar:

1. Üretici ve tüketici, STK rolleri, örgütlenme 
biçimleri ve bu konudaki yasal düzenlemeler.
2. İzlenebilirlik ve sağlıklı gıdaya ulaşılabilirlik
3. Gıdanın çiftlikten sofraya geliş aşamaları ve 
gerçek gıda konusunda farkındalık, medya ile 
ilişkiler
4. Üreticinin bilgilendirilmesi ve veri tabanı
5. Lobicilik, politika oluşturma
6. Alternatif doğa dostu ekonomiler oluştur-
mak ve var olanı desteklemek
7. STK işbirlikleri ve örgütlenmesi
8.Ortak dil oluşturma

hAyAtî bİR yoL hARİtAsı: 
et Atlası

Başlıklar hakkında daha 
detaylı bilgi için 
http://owc2014.
org/?lang=tr&page=pre _
conferences
Tarih: 10 ekim 2014, Cuma
Kayıt: dünya organik Kon-
gresi kayıt sistemi yoluyla, 
ücretsiz
*Forum, türkçe olarak 
yapılacaktır.
www.owc2014.org
www.bugday.org
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toprak ve yenilebilir ürünlerin tüketiminde de 
başa oynuyor. Yıllık buğday, çavdar, yulaf ve 
mısır üretiminin yüzde 40'tan fazlası hayvan 
yemi olarak ayrılıyor ve bunu üretmek için 
dünyadaki 14 milyar hektar ekili alanın üçte 
biri kullanılıyor.

Bir kilo sığır eti üretmek için 15.500 litre su 
gerekiyor. Aynı miktarla 12 kilo buğday ya da 
118 kilo havuç üretmek mümkün. Bir ham-
burger yapmak içinse 3,5 metrekareden fazla 
toprak gerekiyor.

Et Atlası, AB ve ABD arasındaki ticaret gö-
rüşmelerinin Atlantik'in iki yakasındaki gıda 
ve çiftçilik standartlarını aşağı çekebileceği 
uyarısında bulunuyor. Büyük gıda ve biyotek-
noloji şirketleri, genetiğiyle oynanmış besin 
ve hayvan yemlerine yönelik AB sınırlamala-
rını kaldırmak ve tüketici ürünlerinin etiket-
lenmesini düzenleyen mevzuatı değiştirmek 
istiyor. Ayrıca AB de gıda güvenliği standartla-
rını belirleyen “önleyici ilke”yi kaldırmak ve et 
sanayisini daha da küresel ve endüstriyel bir 
hale getirmek niyetinde.

Sözün özü, Et Atlası nasıl bir çıkmaza sü-
rüklendiğimizi ve hangi istikamete yönelme-
miz gerektiğini gösteren hayatî bir yol haritası 
sunuyor. 

sonuçlar doğuruyor. Dünya topraklarının 
neredeyse üçte biri hayvan yemi üretimine 
ayrılmış durumda. Küçük çiftçiler topraklarını 
ve geçim kaynaklarını kaybediyor. Tabağımız-
daki o şinitzel Küresel Güney’de yaşayan pek 
çok insanın gıda güvenliğini tehdit ediyor.” 

Et Atlası vergi mükelleflerinin ve çevrenin 
ödediği gerçek bedeli ortaya koyuyor. Sadece 
Avrupa'da, endüstriyel çiftçilik uygulamala-
rının çevreye 320 milyar avro zarar verdiği 
tahmin ediliyor.

Et Atlası dünyanın en çok satan yabanî ot 
öldürücüsü Glifosat'ın insan bedenindeki 
izini sürüyor. Son çalışmalar, 18 farklı Avrupa 
ülkesinde yaşayan insanların idrarında ve Al-
man fırınlarından çıkan on ekmeğin sekizinde 
Glifosat buldu. Almanya Parlamentosu’nun 
üst meclisi ürünün yasaklanmasını talep 
ediyor. Türkiye’deki Glifosat kullanımı da 
2001’den 2013’e kadar 11 kat gibi muazzam 
bir artış kaydetmiş durumda.

Et Atlası endüstriyel et ve süt ürünü üre-
timinin su kaynakları ve toprak üzerindeki 
etkilerini de inceliyor. Tarım dünyadaki 
kullanılabilir suyun yüzde 70'ini tüketirken, 
bunun üçte biri hayvancılığa gidiyor. Giderek 
endüstriyel hale gelen hayvancılık sektörü, 
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