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Gezi protestolarından sonra yurt
sathına yayılan semt forumlarından.

Editörden
2013 AKP hükümeti için sıkıntılı bir yıldı. MİT ve
PKK lideri Öcalan arasındaki şaşırtıcı, ama umut
vadeden görüşmelerle açıldı. “Müzakere”den
bahsetmek doğru olmasa da, iki cenah arasındaki
resmî görüşmeler sürdürülebilir bir barış sürecinin
başladığına dair temkinli umutlar doğurdu. Diyarbakır’daki Newroz kutlamalarında kitleye Öcalan’ın
mektubunun okunması ve meseleyi kamuoyuyla
tartışmak niyetiyle oluşturulan “Akil İnsanlar
Heyetleri” de umutları besledi.
Ancak, kamuoyunda hükümete yönelik iyimserlik ve destekten pek bir şey kalmamış gibi. Görüşmelerde aylar süren tıkanmalar yaşandı, hükümetle
Kürt partisi arasında kimin sözünü tutup kimin
tutmadığı tartışması patlak verdi; sonuçta, baştaki
enerji ve dinamizm kısa sürede tükendi. Sonbaharda açıklanan demokratik reform paketiyse,
sürece dair umut vermeyecek kadar az değişim
içeriyordu. Ancak, Başbakan Erdoğan’ın Kasım
2013’te Barzani’yle Diyarbakır’da görüştüğünde
“Kürdistan” kelimesini nihayet kullanmaya cesaret
ettiğini belirtmek durumundayız.
2013’e damga vuran bir diğer olay, Gezi
Parkı’nda başlayıp hızla tüm ülkeye yayılan eylemlerdi. Protestolar topluma ilham ve umut verdi,
halkın gücünü ortaya koydu ve hükümetin imajı
ciddi yara aldı. Erdoğan, kamuoyuyla bağlantısı
kopmuş bir despot konumuna düştü. Hükümetin
protestolara yönelik bütün tepkileri, otoriter rejim
görüntüsünü güçlendirdi. Polis şiddeti ve hukukî
davalar gibi tedbirlerin yanı sıra, hükümet sokakta
bir karşı güç oluşturmaya çalıştı ve çoğunluğun
temsilcisi olduğunu iddia etti. Bu tavır bir uzlaşma
politikasının reddedildiğini net biçimde ortaya
koyuyordu. Medya desteğini de arkasını alan
rejimin baskıcı karakterinin çıplaklığı, hükümetin
istediği etkiyi yaratmadı. Bilakis, kendini tehdit
altında hissedenlerin arasındaki bağı güçlendirdi
ve tüm kesimlerden eylemciler arasındaki dayanışmayı artırdı.
Hükümet sadece Türkiye ve dünyadaki
reformcu imajını yitirmekle kalmadı, Putin’le ve
diktatörlükle özdeşleştirilir oldu. Kimisi görüşleri nedeniyle, kimisi alternatifi olmadığından o
zamana kadar AKP’yi destekler görünen bazı çevrelerde de rahatsızlık yarattı bu durum. AKP, mevcut
alternatiflerden daha iyi olduğu şeklindeki imajını
kaybetti. Başka bir deyişle, demokratik reformları
temsil eden AKP’dan başka bir muhalefet odağı
olmadığı iddiası geçersiz hale geldi.
AKP hükümeti ve Başbakan Erdoğan’ın
muhafazakâr politikalar kanalıyla kadınlara eşit
haklar sağladığını tekrar tekrar iddia etmesi de,
sadece feminist çevrelerde değil, kendini mütedeyyin olarak tanımlayan kadınlar arasında da tepki

yarattı. Nüfusun yaklaşık yarısının kadın olduğunu ve kadınların üçte birinin 25-44 yaşlarında
olduğunu düşünürsek, AKP hükümetinin genç
kadınlara yönelik buyurgan, ahlâkçı söyleminin
genç kadın nüfus arasında doğurabileceği huzursuzluğu kavrayabiliriz. Kamu kuruluşlarında başörtüsü takma hakkının sağlanması dahi, AKP’nin
arzuladığı kadar büyük bir başarı getirmedi. Bu
da, toplumun Kemalist kesimlerinden şiddetli bir
protesto gelmemesine bağlanabilir. Böylesi protestolar AKP’ye, muhalefeti toplumun çoğunluğunun
çıkarlarını çiğnemekle suçlama fırsatı verebilirdi.
Son olarak, AKP ve Fethullah Gülen hareketi
arasındaki artan gerginliğin Türkiye’deki diğer
dinî çevrelere de yayılması ihtimali söz konusu.
Hükümetin Gülen hareketine sağladığı ayrıcalıkları
kamuoyu önünde dile getirmesi, imajına daha da
fazla hasar verdi. Gülen hareketi AKP’yi, liderleriyle
ilgili sakıncalı kayıtları yayınlamakla tehdit ettiğinde, hükümet de hareketin imajına zarar verecek
yayınlarda bulunma tehdidi savurmaktan geri
durmadı. Kamuoyu ülkenin “ahlakî otoritesi” olma
iddiasındaki taraflar arasındaki bu pinpon maçını
yarı şaşkınlık yarı tiksinmeyle izliyor.
2013 biterken, iki temel güç kaynağı olan itibar
ve ahlakî otoritesini kaybeden AKP hükümetinin
elinde pek az koz var gibi: Kaba kuvvet ve ekonomik
güç. İşte bu atmosfer Türkiye’nin önündeki üç seçimin akıbetini belirleyecek: Mart’taki yerel seçimler,
2014 yazındaki cumhurbaşkanlık seçimleri ve
2015’teki genel seçimler.
Dergimizin yayına hazırlarken, 17 Aralık
operasyonu gündeme geldi. İddia edilen rüşvet,
kara para aklamasının meblağlar vatandaşın başı
döndürüyor: 87 milyar dolar kara paranın İran
üzerine ülkeye girdiği, bunu örtbas etmek için Halk
Bankası Genel müdürüne, Süleyman Aslan’a 4,5
milyon dolar ve 106 milyon TL verildiği söz konusu.
AB ilişkilerini yürüten bakan Egemen Bağış’ın
sadece 3 milyon TL aldığı, Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan’ın ise Bağış kadar “tokgözlü” olmadığı
iddia ediliyor: 105 milyon TL, 200 bin Avro ve 5
milyon 425 bin dolar değerinde mücevher ve başka
lüks eşyalar... İçişleri Bakanı Muammer Güler ise
1,5 milyon dolarla yetinmiş. Ve unutmayalım, 10
ayda 6,2 milyar Avro çeşitli ülkelerde aklanıyor.
Türkiye’nin ticaret açığı ise 2013 Ekim’ine dek 5,358
milyar Avro!
İddiaya göre, rüşvetin toplamı, ki bu rakama
bakanlıklarda çalışan çeşitli bürokratlara verilen
rüşvet ve susma payları dahil değil, 24 Milyar 595
Milyon 762 Bin TL.
AKP hükümeti bu iddianın “bir komplo” olduğunu ileri sürüyor. Acaba kastettikleri rüşvetçilerin
komplosu mu?
Perspectives ekibi adına
Ulrike Dufner
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Gezi, seçimler ve başka bir siyaset
Stefo Benlisoy

Ardışık, belki de eşzamanlı seçimlerin yaşanacağı
bir döneme giriyoruz. Malûm, 30 Mart 2014
yerel seçimlerinin ardından aynı yılın yazında
cumhurbaşkanlığı seçimi, akabinde de genel seçim
yaşanacak. Bu sürecin ülkede yeni siyasal dizilişlere
yol açacağı kuşkusuz. Genel seçimlerden farklı
dinamiklere sahip olduğu beylik tespitine rağmen,
yerel seçimler geçmişte sıklıkla genel seçim havasına
bürünmüş, iktidar ve toplumsal düzeyde yeni siyasal
güç dengelerine yol vermiştir.

Stefo Benlisoy
1976 İstanbul doğumlu.
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans, aynı
üniversitede tarih alanında
yüksek lisans ve doktora
eğitimini tamamladı. Halen
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri
Bölümü’nde öğretim görevlisi
olarak çalışmaktadır. Birikim,
Mesele, Toplum ve Bilim,
Tarih ve Toplum, Toplumsal
Tarih, Yeniyol gibi dergilerde
çeşitli yazıları yayımlanmıştır.

Elbette akla hemen 12 Eylül sonrasında
toplumdaki silkinişi ve sola yönelimi tescillemiş 1989 yerel seçimleri ya da sonrasında
siyasal İslam’ın yükselişinin işaret fişeği
işlevini görmüş 1994 yerel seçimleri gelebilir.
İlk seçim, darbeyle birlikte kurumsallaşmış
ve sonrasında ANAP iktidarıyla pekişmiş
düzene yönelik toplumsal itirazı bir biçimde yansıtmış, ikincisiyse büyük ölçüde bu
dalganın geri çekildiği bir konjonktürde
merkez siyasetin çeperinde yeni bir siyasal
gücün açığa çıkmasını sağlamıştı. İster iktidara yakın olsun isterse ona “muhalif” bir
pozisyonda yer alsın, tüm gözler bu seçimin
böyle bir işlevi olup olmayacağı noktasında
düğümleniyor. Nasıl böyle olmasın ki? Kendisini diktatörlükle suçlayanlara karşı bizzat
başbakan 30 Mart’ın bir referandum niteliğinde olacağını ilan etmiş durumda. Büyüklü
küçüklü muhalefetse yerel seçimleri AKP’yi
geriletmenin ilk adımı olarak değerlendirmekte ve tüm stratejisini bu eksene oturtmakta. CHP yönetiminin aday belirlemede
aslî kriter olarak benimsediği “bir oy daha
fazla getirecek adayı seçme” stratejisi (buna
strateji denebilirse elbet) tam da böylesi bir
beklentiyi yansıtmakta.

AKP’nin becerisi
Yerel seçimlere ilişkin böylesi bir beklentinin
oluşmasında en önemli etkense iktidarın siyasal
aygıt ve kendi etrafında yarattığı ittifakların 11
yıllık iktidarı boyunca ilk defa bu ölçüde iç konsolidasyonunu yitirmiş bir görüntü sergilemesi.
Bu görüntü elbette ansızın oluşmadı. AKP iktidarını 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında iktidara
gelen hükümetlerden ayıran en önemli nokta,
neredeyse tüm “vesayetçi” mekanizmaları kendi
denetimi altına alabilme becerisini göstermesiydi. AKP, darbe sonrası askerin siyasal sistem
üzerindeki kontrolünü süreklileştirmek için
tasarlanmış kurum ve kuralları (cumhurbaşkanının yarı başkanlık sistemini andıran yetkilerinden barajlı seçim sistemine, antidemokratik
siyasal partiler kanunundan YÖK’e ve yüksek
yargının konumuna) büyük ölçüde kendi etrafında bütünleştirebilmeyi becermişti. Bu anlamıyla,
AKP 1990’lardan başlayan merkez sağın krizi
olarak tezahür eden müesses nizam güçlerinin
kendi arasındaki siyasî önderlik ve temsil krizini kendi etrafında bir “çözüme” ulaştırmıştı.
Öte yandan, siyasal iktidarını paylaşmaya talip,
başta asker olmak üzere geleneksel “vesayetçi”
güçleri siyaseten tasfiye edebilmeyi başarmıştı.
Üstelik yukarıda bahsedilen krizi kendi namına
çözerken milliyetçi muhafazakârlığın “sınıfsız,
imtiyazsız, kaynaşmış bir kütle” olarak tahayyül
ettiği milletin otantik temsilcisi olunduğu iddiasındaki çoğunlukçu “demokrasi” söylemini,
çarpıtılmış kimi popüler-demokratik taleplerle
biraraya getirerek muhafazakâr neoliberal otoritarizmini bir “demokratik devrim” söylemi ve
edasıyla buluşturabilmişti. Böylece, bir yandan
“piyasa reformları” aracılığıyla alt sınıfları siyaseten mülksüzleştirir, diğer yandan da milliyetçi
muhafazakârlığın kadim “devlet-millet bütünleşmesini” gerçekleştirdiği iddiasında bulunurken
aynı zamanda da uzunca bir süre bir sivilleşme
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ya da “demokratikleşme” sürecini zorluklara
rağmen yürüttüğü savında bulunabilmiş, kendi
etrafında azımsanmayacak bir fikrî çekim yaratabilmişti.
Bu özellikleriyle AKP iktidarı, özellikle
2007’deki cumhurbaşkanlığı seçimi dönemecinden sonra giderek genişleyen bir yönetebilme
kapasitesine kavuşmuştu. 12 Eylül 2010 referandumu ve 12 Haziran 2011 genel seçiminden
sonraysa yürütmede güç yoğunlaşmasının
zirveye ulaşmasıyla başkanlık sistemine geçişin
hararetle tartışılacağı bir yeni (“ustalık”) dönemine girilmişti. Siyasal rejim, giderek daha az
ikna edici de olsa, yaygın medyada köşe tutmuş
kanaat oluşturucularının savunageldikleri gibi
demokratikleşme yönünde ilerlemek bir yana,
meşruiyetini hâkim Türk Müslüman Sünni
kimliğin otantik temsilcisi olma iddiasından ve
bunun adeta tescillendiği periyodik plebisiter
oylamalardan devşiren bir “şef” sistemine doğru
evrilmekteydi.
Üstelik iktidarın elindeki bu güç yoğunlaşması, Türkiye’nin tam göbeğinde bulunduğu Akdeniz çukurunun, bir yanıyla piyasacı-otoriter Arap
rejimlerinin halk ayaklanmalarıyla sarsıldığı,
diğer yandan Avrupa’da kriz karşısında sermayenin karşı reform saldırısına karşı kıtanın çeperinde, mevcut kurumsal çerçeveyi aşan yeni bir
direniş ve radikalizasyon dalgasının boy verdiği
bir dönemde gerçekleşmişti. Türkiye bu küresel
isyan dalgasının tam ortasında, düşün dünyamızın mütemmim cüzü “biz bize benzeriz”ciliği
teyit edercesine, bu dinamiklerin yarattığı yeni
“dünya durum ve zamanından” bağışık kalmış
gözükmekteydi. AKP’nin muhafazakâr, otoriter,
neoliberal hegemonyası kendi etrafındaki bu devasa mücadelelerin ve yeniden dizilişlerin kıyısında, adeta yara almaz, sarsılmaz görünmektey-

di. Bizzat temsil ettiği dizginsiz sermaye birikim
rejiminin yarattığı çatlaklardan direniş odakları
belirmekteyse de tüm bunlar resmin bütününde
bir ayrıntı olarak, tabir-i caizse artçı mücadeleler
olarak temayüz etmekteydi.

Gezi direnişiyle açığa çıkan
bir aşağıdan siyallaşma
deneyimi olarak Abbasağa
forumu.

AKP’nin ilk büyük yarası
İşte Gezi direnişi tüm bu arka plan bağlamında
büyük bir kırılmaya neden oldu. Direniş Erdoğan
ve AKP’nin hegemonik söyleminin şimdiye kadar
aldığı en büyük yarayı oluşturdu. Tüm bu süreçte
alttan alta biriken AKP ve Erdoğan karşıtı gerilim,
Gezi Parkı üzerinden gelişen halk hareketiyle
açığa çıktı. Gezi’nin iktidarın kimyasını bozan,
alıştığı zemini ayağının altından çeken doğası,
hükümet onu sokakta acımasızca bastırsa da

Alttan alta biriken AKP ve Erdoğan karşıtı gerilim, Gezi
Parkı üzerinden gelişen halk hareketiyle açığa çıktı.
Gezi’nin iktidarın kimyasını bozan, alıştığı zemini ayağının
altından çeken doğası, hükümet onu sokakta acımasızca
bastırsa da yarattığı siyasal-toplumsal-psikolojik
travmadan kolayca kurtulabilmesine olanak vermiyor.
yarattığı siyasal-toplumsal-psikolojik travmadan
kolayca kurtulabilmesine olanak vermiyor. Bu
nedenle, başta Erdoğan’ın açıklamaları olmak
üzere, iktidarın dilinde Gezi, adeta ülkedeki tüm
melanetlerin simgesine dönüşmüş durumda.
Gezi direnişinin ülke siyasetini ne yönde etkileyeceğini kestirmek kolay olmasa da iki şeyden
emin olunabilir: Bu dalganın ülkenin manzara-i
umumiyesini bir anda değiştireceğini beklemek
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de bu muazzam halk hareketinin hiç iz bırakmadan silinip gideceğini, parantezin kapanmasıyla
“normalin” olanca ağırlığının tekrar hüküm
süreceğini beklemek de beyhude. Gezi’nin uzun
erimli siyasal ve toplumsal etkilerini ifratla tefrit arasındaki bu değerlendirmelerin ötesinde
aramak gerekiyor. Bu yönde atılacak ilk adımsa
Gezi’nin iktidar üzerinde yarattığı tahribatı teslim etmekle olabilir.
AKP hükümeti hiç beklemediği bu kitlesel
kalkışmanın yarattığı ilk sarsıntıdan silkindikçe
tanıdık ve kendisi açısından hiç olmazsa şimdiye kadar “garantili” bir stratejiyi devreye soktu.
Direnişi “demokrasiye” (yani kendisine) karşı bir
müdahale teşebbüsü olarak itibarsızlaştırmak
yolunda konspirasyon teorilerini piyasaya sürdü.
İlk adımda kendi çekirdek tabanını Soğuk Savaş
antikomünizmi kalıntısı argümanlar ve bol miktarda antisemitist göndermeyle konsolide etmeyi
seçti. Türk sağının zihin dünyasının merkezinde
yer alan muhalif olanın, muhayyel millî bünyeye
her yönüyle yabancı bir özne oluşturduğuna ilişkin türlü naftalinli argümanlar, büyük bir hızla,
adeta aslına rücu etmenin getirdiği iştiyakle san-

İktidar toplum üzerindeki hegemonyasının genişlemesinin,
rıza üretme kapasitesinin sınırlarında bulunuyor. Aynı
anda hem en milliyetçi hem en barışçı, hem en demokrat
hem en muhafazakâr, hem en çevreci hem en inşaatçı,
hem en sosyal adaletçi hem en sermaye dostu, hem
en AB’ci hem en Şanghaycı, hem en liberal hem en
paternalist, hem en 12 Eylül karşıtı hem en YÖK’çü, özcesi
hem mağdur hem muktedir olabilmek artık mümkün değil.

dıktan çıkarılarak tedavüle sokuldu. Ancak, bu
tezvirat kampanyasının bu zihin dünyasına aşina
olmayanlarda acı bir tebessüme yol açacak denli
ikna edicilikten yoksun olması kimseyi yanıltmamalı. Hâkim fikirleri üretme ve yayma araçlarına
sahip olanlar açısından belirli bir fikrin ne kadar
rasyonel ve ikna edici olduğundan öte, ne kadar
yoğun ve etkin bir biçimde yaygınlaştırıldığıdır.
Erdoğan vesayet karşıtı popülizminin geçmişte
geniş kitleleri seferber edici bir söylem olarak
ne kadar başarılı olduğunun farkında. Bundan
dolayı bir kez daha kendisi ve partisini “milletin”
otantik temsilcisi olarak konumlandırmaya ve
dolayısıyla da kendisine yönelik muhalefeti de
dış mihraklarca desteklenen gayrı millî bir elit
ve azınlığın kumpası, demokrasiye “darbesi”
olarak kodlamakta bir beis görmüyor. İktidarın
kendi etrafında oluşturmayı başardığı devasa
propaganda makinesi de bu algıyı türlü vesilelerle popülerleştirme noktasında elinden geleni
ardına koymuyor.

Kitlesel protestolar karşısında ilk günlerde
afallayan iktidarın çeşitli unsurlarının sonraki
günlerde Erdoğan etrafında kenetlenmesi, lider
ve yakın çevresi patentli türlü komplo teorilerinin ikna gücünden çok AKP iktidarı döneminde
edinilen ayrıcalık ve imtiyazların kaybedilmesi
tehlikesine karşı verilmiş bir tepki olarak değerlendirilmeli. Erdoğan özellikle partisinin
çekirdek kadro ve tabanının bu korkusuna
yatırım yaparak tabanı ve partisinin yönetici
kadrosu üzerinde kendi tartışmasız liderliğini
pekiştirmeyi büyük ölçüde başarmış görünse de
dikişlerin gevşemeye başladığını, bir ilk sarsıntıda Erdoğan’ın liderliğinin tartışmaya açılacağını
da öngörmek gerekiyor. Erdoğan’ın Arınç’la
kamuoyunun gözü önünde yaşadığı uyuşmazlık
giderilmiş gözükse de, İdris Bal gibi partinin bir
dönem medyada sıkça yer almış isimlerinin ya
da eski hükümet üyelerinin istifa ya da “siyaseti
bırakma” türü tepkilerine giderek daha fazla
tanık olunacağı söylenebilir. Erdoğan’ın tüm
hesapların 30 Mart sonrasına ertelenmesi çağrısı
hiç kuşkusuz böyle bir kaygının ürünü.
Kelimenin gerçek anlamıyla “şefçi” bir rejimin temel tanımlayıcı özelliğine uygun olarak
bizzat kendisini “millî irade” ile özdeşleştiren ve
şahsına karşı her eleştiri ve itirazı gayrı millî ilan
eden, ihanet olarak kodlayan bu tavrın gidebileceği uç noktayı öngörebilmekse hayli ürkütücü.
Salt son dönemde iktidar partisiyle tam manasıyla özdeşleşmiş olanlar dışında, neredeyse tüm
toplumu ötekileştiren, dışlayan, kriminalize eden
ve en nihayetinde adeta “dış mihrakların” bir
uzantısına indirgeyen söyleminin hele iktidarın
içine sürüklenmekte olduğu yıpranmanın kaçınılmaz derinleşmesi sürecinde nasıl gerilimli bir
manzara yaratabileceğini öngörebilmek kolay
değil. Öte yandan, seçimlere kadar bu pozisyonda ısrar, AKP’nin kendi tabanını konsolide etmesi
aracılığıyla pekâlâ “sonuç alıcı” da olabilir. Yine
de AKP’nin işinin hiç de kolay olmadığını teslim
etmek gerek. Özellikle uluslararası alanda AKP
iktidarının giderek yaldızlarının açıkça döküldüğü, başta Suriye politikası olmak üzere çeşitli
vesileler nedeniyle itibar kaybı, yalnızlaşma ve
içe kapanma eğiliminin pekiştiği ve iktisadî “başarı” öyküsünün ikna ediciliğini giderek yitirebileceği bir ortamda AKP’nin çekirdek tabanı olarak algıladığı kesimlerde dahi bir “kaçış” eğilimi
tetiklenebilir.
Bu anlamda, önümüzdeki dönemde AKP’nin
işinin oldukça zor olacağını teslim etmek gerekiyor. İktidar toplum üzerindeki hegemonyasının
genişlemesinin, rıza üretme kapasitesinin sınırlarında bulunuyor. Kendi sesi ve suretine aşık
bir görünüm sergileyen Erdoğan/AKP açısından
aynı anda hem en milliyetçi hem en barışçı, hem
en demokrat hem en muhafazakâr, hem en çevreci hem en inşaatçı, hem en sosyal adaletçi hem
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en sermaye dostu, hem en AB’ci hem en Şanghaycı, hem en liberal hem en paternalist, hem
en 12 Eylül karşıtı hem en YÖK’çü, özcesi hem
mağdur hem muktedir olabilmek artık mümkün
değil. Hegemonyasının kapsamayı hedeflediği
alan bu kadar geniş ve birbiriyle çelişik unsurdan
meydana gelince ister istemez bir süre sonra bu
geniş toplamın dikişlerinin patlaması, unsurlar
arasında çelişkilerin açığa çıkması kaçınılmaz
oluyor ve olacak. Daha düne kadar iktidar cephesini oluşturan unsurlar arasında yaşanan toz
duman bu durumun en açık göstergesi.
“Çözüm süreci” adı verilen sürecin de Kürt
sorununa ilişkin yapısal bir yeniden pozisyon
alıştan çok, konjonktürel bir açılım, adeta uzatmalı seçim sürecini badiresiz atlatmaya dönük
bir hamle oluşturduğu giderek açığa çıkıyor. Son
olarak Barzani’nin Diyarbakır’a yaptığı, “tarihî”
olarak nitelenen ziyaret dahi iktidar partisinin
seçimlere dönük bir halkla ilişkiler hamlesi olmaktan öteye geçemedi. Öte yandan, AKP Kürt
meselesini Kürt siyasal hareketini sindirerek,
yaşanan aşağıdan siyasallaşmayı berhava ederek, özcesi Kürtlere rağmen (mümkünse Kürtler
olmadan) “çözme” yaklaşımının bir adım ötesine
geçebilmiş değil. Bu yüzden, geçmişte böyle bir
süreçte rahatlıkla kendisi etrafında seferber edebileceği güçlerin toplumsal ve fikrî desteğinden
mahrum kalıyor.
Tüm bu aktarılanlara rağmen, AKP ve Erdoğan hâlâ oldukça geniş bir hareket kabiliyetine
sahip. Seçimsel düzeyde henüz iktidarı sarsacak,
onun yerini almaya namzet sistem-içi bir seçenek ortada gözükmüyor. CHP yönetimi partiyi
kritik dönemeçlerde felce uğratan ulusalcı-yenilikçi kanatlar/eğilimler arasındaki bazen açık
bazen gizli gerilimi nihaî bir sonuca ulaştırabilmekten uzak. Hatta seçimler bağlamında bu konuda nihaî bir adım atmasının daha da güç hale
geleceğini de öngörmek gerek. MHP ise Türk
millî kimliğinin son savunma hattında adeta pusuya yatmış vaziyette, “çözüm sürecinin” Fırat’ın
batısında yarattığı itiraz ve serzenişlerin kendisini öne çıkaracağı hesabına yatmakta. Yine de
partinin giderek silikleşen merkez yönetiminin
böylesi bir toplumsal iklimden ne ölçüde istifade
edebileceği de meçhul. Bugünkü koşullar altında
mevcut iktidara “alternatif” bir seçeneğin bizzat
AKP içerisinden ortaya çıkması çok daha olası
görünüyor. Abdullah Gül’ün, cumhurbaşkanlığı
dönemi sonrasında olası başbakanlığı ve kendi
etrafında yeni bir siyasal merkez yaratarak iktidar
partisini daha mutedil bir çizgiye çekmesi türünden senaryolar bu nedenle itibar görüyor.
Gezi’nin yerel seçimlere nasıl bir etkide bulunacağı halihazırda sıkça tartışılsa da direnişinin
açığa çıkardığı kitlesel radikal enerjinin seçimsel
ifadesi hususunda kolaycı bir yaklaşıma sahip
olmamak gerekiyor. Kendisini sokakta ifade

etmiş kitlelerin dolayımsız adeta evrimsel bir
biçimde radikal bir alternatife yöneleceklerini
de ummamak gerekiyor. Seçimlerin toplumsal
gerçekliğin çarpık da olsa bir ifadesi olduğundan hareketle, gerek yerel seçimlerde gerekse
de seçim maratonunun sonraki aşamalarında
toplumun neredeyse yirmi yıllık ana eğilimlerini,
yani siyasal merkezin hiç olmazsa seçimsel düzeyde sağa kayışını engelleyeceğini, milliyetçi ve
muhafazakâr siyasal atmosferin hızla dışına taşacağı tahminine büyük bir temkinle yaklaşmak
gerekiyor. Gezi direnişinin Türkiye toplumunun
bütününde on yıllara yayılan sağa kayış sürecine belli bir ölçüde takoz oluşturduğu pekâlâ
söylenebilir. Özellikle CHP tabanının çok büyük
bir bölümünde 1990’lardan itibaren iyice belirginleşen milliyetçileşme-sağcılaşma dinamiği,
Gezi’yle anlık ve kısmen de olsa tersine çevrilebildi. Geniş kitlelerin aşağıdan bir siyasallaşma
deneyimi yaşadığı bu yeni durumun sandıkta,
kurumsal siyaset düzlemindeyse henüz bir karşılığı yok. Toplumsal muhalefetin meşruiyetindeki
çoğalmanın siyasal alandaki karşılığı henüz çok
cılız ve belirsiz.

AKP Kürt meselesini Kürt siyasal hareketini sindirerek,
yaşanan aşağıdan siyasallaşmayı berhava ederek, özcesi
Kürtlere rağmen (mümkünse Kürtler olmadan) “çözme”
yaklaşımının ötesine geçebilmiş değil. Bu yüzden, geçmişte
böyle bir süreçte rahatlıkla kendisi etrafında seferber
edebileceği güçlerin toplumsal ve fikrî desteğinden
mahrum kalıyor.

AKP’nin moral üstünlüğünü yitirdiği, fikrî
meşruiyetinin telafi edilmez bir yara aldığı, iktidar bloğunda ciddi çatırdamaların açığa çıktığı
Gezi sonrasında, paradoksal biçimde mevcut
siyasal blokların seçim sürecinde konsolide
olacağı bir tabloyla karşılaşmak muhtemel. Önümüzdeki ardışık seçimler döneminde mevcut
saflaşmanın sandık düzeyinde berhava edilmesi
pek de olanaklı görünmüyor. AKP’ye dönük demokratik ve sosyal tepkilerin azımsanamayacak
kısmının CHP gibi sistem-içi alternatiflere doğru
kanalize olacağı aşikâr gibi görünüyor. Üstelik
seçimlere ilişkin aday belirlerken kendi soluna
değil sağına göz kırpan bir CHP ile karşı karşıya
bulunulduğunu hatırlatmakta fayda var. HDP’nin
yaratması muhtemel iyimserliğe rağmen, bu
eğilimin önünde bir set oluşturabileceğini söylemekse (hiç değilse şimdilik) pek de mümkün değil. Yerel seçimlerde İstanbul için bir CHP-HDP
ittifakına dönük temasların gerçekleştirildiğine
ilişkin haberler söz konusu basıncı HDP’nin de
yoğun olarak hissettiğinin bir göstergesi. Gezi’nin
tetiklediği siyasal dalgalanmalar mevcut siyasal
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mimariyi istikrarsızlaştıran bir etkide bulunsa da
kurumsal siyasete alternatif radikal bir seçeneğin
şekillenmesine henüz olanak vermiyor. Böylece,
Türkiye’nin yakın tarihinin en ciddi siyasal-toplumsal kabarışının üzerinden daha aylar geçmemişken siyasal tartışmalarda, cemaat-AKP kapışması ya da Mustafa Sarıgül’ün adaylığının AKP’yi
İstanbul’da ne ölçüde geriletebileceği hususları
ağır basıyor. Gezi’nin müsebbibi olduğu o kolektif radikalizasyon sürecinin sistem-içi kanallara
çekilerek soğurulması, sönümlenmesi somut bir
ihtimal. Mevcut kutuplaşma eğiliminin etkisi-

Mevcut iktidara “alternatif” bir seçeneğin bizzat AKP
içerisinden ortaya çıkması çok daha olası görünüyor.
Abdullah Gül’ün, cumhurbaşkanlığı dönemi sonrasında
olası başbakanlığı ve kendi etrafında yeni bir siyasal
merkez yaratarak iktidar partisini daha mutedil bir çizgiye
çekmesi türünden senaryolar bu nedenle itibar görüyor.

nin önümüzdeki dönemde pekişmesi, iktidarın
artan hoyratlığı karşısında Gezi’de sokağa çıkmış
kalabalıkların egemen siyasal seçeneklere doğru
sıkışması daha büyük bir ihtimal. Tam da bunun
bilincinde olan ana muhalefet partisi, seçim
stratejisini nasılsa iktidar karşısında kendisine
yönelmek durumunda kalacağını hesap ettiği
Gezi’de açığa çıkmış potansiyele seslenmekten
çok, kendi sağına açılabileceğini umduğu, merkez sağdan devşirilmiş bir aday profiline yatırım
yapıyor.

Başka bir siyasetin
imkânları
Gezi direnişi kentin ve doğanın, başka bir deyişle
müştereklerin siyasal iktidar ve sermayenin acımasız “çitleme” ya da “mülksüzleştirme yoluyla
birikim” saldırısına karşı savunulması ve ekoloji
mücadelelerinin ne ölçüde aslî bir direniş ekseni
oluşturduğunu açığa çıkardı. Unutulmaması
gereken bir husussa ekoloji ve kent muhalefeti
mücadelelerinin yaygınlığı, aldığı biçimlerin
çeşitliliği, kitleselliği ve direniş kapasitesi ile AKP
iktidarının yarattığı hegemonyanın potansiyel
çatlaklarından birisini zaten oluşturmakta oluşuydu. Dolayısıyla, son yıllarda nükleer, HES ve
termik santral karşıtı mücadeleden kentsel dönüşüme karşı verilen mücadelelere kadar bir dizi
deneyimin Gezi direnişinin arka planını oluşturduğunu, direniş dalgasını salt orta sınıfın hayat
tarzına yönelik tehditlere karşı kimlik temelli bir
tepki olarak adlandıran kolaycı analizler karşı-

sında akıldan çıkarmamak gerekiyor.
Gezi direnişinin izlerini takip etmeye namzet
bir siyasal/toplumsal hareket, Erdoğan ve iktidarın arzuladığı ve seçim atmosferinde giderek
daha sıklıkla tedavüle sokacağı yüzde 50’ye
karşı yüzde 50 söyleminde ısrar eder, toplumsal
muhalefet laiklik-İslam, padişahlık-cumhuriyet
eksenine sıkıştırılırsa, AKP’nin ekmeğine yağ
sürülmüş olur. AKP ve Erdoğan tam da bunu,
yani direnişi çağdaş-Batılı “orta sınıflar”- merkez
ile “Anadolulu” çevre arasındaki o pek tanıdık
cendereye sıkıştırmak, siyasal-sosyal meseleleri
kültürelleştirerek gayrı siyasallaştırmak peşinde.
Dolayısıyla, toplumsal muhtevası belirsiz bir
AKP-Erdoğan karşıtlığı ilk aşamada bir avantaj
gibi görünürken pekâlâ bir dezavantaja dönüşebilir. Gezi’nin yarattığı toplumsal hareketin yaratıcı, kendiliğinden inisiyatifinin çoğunlukla bu
tuzağa düşmekten özenle kaçındığını, kimi söylem ve pratiklerle bizzat Erdoğan’ın bu söylemini
boşa çıkardığını da teslim etmek gerekiyor.
Dolayısıyla, muhtemel bir “ne yapmalı” sorusunun cevabı açık olmalı: Önce Gezi direnişiyle
açığa çıkan, sonrasında forumlarla devam eden
aşağıdan siyasallaşmanın yerelleşmesini, yaygınlaşmasını, toplumsal tabanını genişletmesini
sağlayacak şekilde toplumsal mücadele ve dayanışma pratikleri içerisinde yoğunlaşmak. Neoliberal kapitalizm karşıtı bir stratejinin temel dayanağı yaygın ve kitlesel toplumsal hareketlerin
varlığı. Şimdi böylesi hareketleri inşa etmek için
“Gezi” öncesiyle kıyaslanmayacak rezerv güçler
mevcut. Hiç kuşkusuz toplumsal mücadelelerle
bu mücadelelerin siyasî biçimlere tahvili arasında otomatik bir geçiş bulunmuyor. Toplumsal
olanla siyasal olan arasında böylesi doğrudan bir
ilişki kurmak oldukça güç ve toplumsal muhalefetin değişik alanlarının en temel sorunlarından
birini oluşturmaya devam ediyor.
İçine girilen yeni dönemde, AKP iktidarı bir
taraftan seçimler vasıtasıyla kendi toplumsal/
seçimsel desteğini/onayını ne pahasına olursa
olsun korumak için tüm gücünü kullanacak, öte
yandan “Gezi”nin açığa çıkardığı toplumsal enerjinin, özgüven ve yaratıcılığın kökleşmemesi,
süreklileşmemesi, hiç olmazsa siyasetin bilindik
ve kendisinin ziyadesiyle antremanlı olduğu ikili
karşıtlıklar ve kalıplar içine sıkışması için varını
yoğunu ortaya koyacaktır. Yanıtlanması gereken
asıl soruysa beklenmedik biçimde kendi hayatlarına dair söz söyleme iradesiyle sokağa çıkan
milyonların, siyaset sahnesine ilk adımını atan
bu yeni kuşağın siyasal ve toplumsal enerjisini
yeni biçimlere kavuşturup süreklileştirmeyi başarıp başaramayacağı. Bu soruya ne yönde yanıt
verileceği hiç olmazsa yakın gelecekte nasıl bir
ülkede yaşayacağımızı tayin edecek.
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SEÇİMLERE DOĞRU KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YEREL YÖNETİM

HDP: imkânlar ve engeller
Ayhan Bilgen

Seçimler siyasal iktidarlar için olduğu kadar muhalefet için de bir
sınav niteliğindedir. Toplumun siyasete katılımı açısından tek kanalın
seçimler olmaması gerektiğini bilmekle birlikte, yaygın ve kitlesel
siyaset açısından seçimlerin belirleyiciliğini hafife almamak gerek.
Üç dönem üst üste iktidar olan bir partinin
oyunu koruyup korumaması kendi performansı kadar ve hatta belki daha çok siyasal
muhalefetin kapasitesiyle ilgilidir. İktidarın
gittikçe otoriter tutumlara girdiği iddiasının
geniş toplum kesimleri açısından ne ifade
ettiğini ölçebilmek için, sahici ve daha güçlü
demokratik siyaset alternatiflerinin söz konusu olması gerekir.
Türkiye siyasetinin 2000’li yıllar boyunca
“değişimden yana olan iktidar ve statükonun
devamında ısrar eden muhalefet” denklemi
üzerine kurulması algı yönetimi açısından
son derece önemlidir. Özellikle merkez kitle
partilerin homojen olmayıp kendi içinde
farklı dengelere dayandığı gerçeğinden hareket ettiğimizde, en az CHP kadar iktidar partisinin de kendi içinde farklı dinamikler taşıdığı
görülecektir. Daha statükocu ya da muhafazakar aktörler yanında, daha değişimden yana,
liberal ya da sosyal demokrat eğilimlerin her
iki parti içinde de temsil edildiğini söyleyebiliriz. Her ne kadar iktidar partisinin katı bir
lider merkezli yapıya sahip olduğu bilinse de,
önümüzdeki dönemde özellikle cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla bu farkların daha
görünür olacağı söylenebilir.
2013’e damgasını vuran Gezi eylemlerinin
siyasette ne gibi somut sonuçlar doğuracağını
görebileceğimiz bir seçim sürecine gidiyoruz.
Bu açıdan, 2014’teki yerel seçimler Türkiye siyasetinde farklı bir beklentinin karşılanıp karşılanamaması açısından da belirleyici olacak.
Bireysel aktif yurttaş reflekslerinin sandıkta
beklenenden farklı bir mesaja dönüşmesi, bu

beklentiye cevap verebilecek siyasal muhatapların varlığıyla mümkündür.
Bu bağlamda, birbiriyle ilişkili dört noktayı tartışmaya açmak mümkündür. Bunlardan birincisi, iktidar partisi içinde meydana
gelebilecek kırılma ya da esnemeler. İkincisi,
ana muhalefet partisinden beklenen değişim
ve genişleme. Üçüncüsü, Kürt siyaseti ile birlikte sosyalist sol örgütlenmelerin toplumsal
taban bulabilmesi arayışı. Dördüncü ihtimal
ise sandığa gitmeme ya da başka alternatif
arayışlarının seçim sonrasına sarkmasıdır.
Son derece gergin ve kamplaşma psikolojisi
içinde geçeceği şimdiden belli olan seçim
döneminde son ihtimali bir kenara bırakıp
var olan muhalefet partilerinde yaşanabilecek
gelişmelere yoğunlaşalım.

Siyasete ve siyasetçiye
yönelik güven sorunu
Türkiye siyasetinde partilerin üstlendiği işlev,
bir yandan devlet politikaları diğer yandan
siyasetçinin nitelik sorunu dolayısıyla, güçlü
bir güvensizliğe maruz kalmıştır. Toplumun
geniş kesimi, merkez siyasetçilerinin kişisel
çıkarlarını önceledikleri ve siyaseti toplumsal
sorumluluk motivasyonuyla yapmadıkları
inancını taşımaktadır. Demokratikleşmeye
yönelik yapısal sorunlarını aşmış ülkeler için
pek de belirleyici olmayan bu algı bizimki gibi
siyasetten beklentinin yüksek olduğu ülkelerde önemli bir kriz nedenidir. Değişimi yönetmek ve bu sürece toplumsal katılımı sağlamak
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siyasetin görevi ise bu güven bunalımının
mutlaka aşılması gerekir.
Başbakanın öğrenci evleri üzerinden dile
getirdiği son değerlendirmelerden, Kürt sorununda barışçı çözüme kadar birçok alanı bu
temel eksen üzerinden ele almak mümkündür.
Toplumda güven oluşturmadan siyasal
güç oluşturmak kolay değildir. Bu güvenin
gerçek bir iletişim, örgütlenme ve hesap sorma mekanizmalarına dönüşmesi için siyasî
partiler önemli bir araçtır. Toplumu yok sayan
bir siyasetin anlamı da yoktur. Salt etik ya da
düşünsel kaygılarla sergilenen çabalar elbette
tarihin kimi dönemlerinde kritik işlevler görmüş ve bir süre sonra toplumsal siyaseti şekillendirecek kırılmalara dönüşmüştür.
Ancak, pratik siyasete yönelik bir müdahale arayışı içerisindeyseniz, toplumsal
yargıları yok sayarak söz söyleme, tavır geliştirme lüksüne sahip olamazsınız. Demokrasi
ve özgürlükler eksenli bir siyasetin toplumda
ilgi odağı oluşturması iki noktaya bağlıdır.
CHP’nin Kürt sorununda barışçı çözüme dair
bir pozisyon alarak bunu parti tabanında
içselleştirecek hamleler yapması. İkincisi,
Kürt siyasetinin bugüne kadar ulaşamadığı
çevrelerde güven oluşturacak bir siyasî adres
inşa edebilmesidir.
Özellikle örgütlü yapıların özgüven içinde

Demokrasi ve özgürlükler eksenli bir siyasetin toplumda
ilgi odağı oluşturması iki noktaya bağlıdır. CHP'nin Kürt
sorununda barışçı çözüme dair bir pozisyon alarak bunu
parti tabanında içselleştirecek hamleler yapması. İkincisi,
Kürt siyasetinin bugüne kadar ulaşamadığı çevrelerde
güven oluşturacak bir siyasî adres inşa edebilmesidir.

topluma hitap edebilmesi ve geniş kitlelerde
güven elde edebilmesi için iç güven sorununu aşması gerekir. Topluma ulaşmadığında
bu parti mekanizması tam bir iç fren sistemi
ile kilitlenir. Hareket etme şansını kaybeder.
HDP gibi farklı örgütlenmelerin buluşmasından ortaya çıkan yeni üst örgütlenmelerin
önündeki en büyük risk budur.
Halkın sadece bir kısmı ile iletişim kurabiliyor ve büyük bir kesime ulaşabilecek çaba
içine giremiyorsanız, dilinizi de bu doğrultuda yeniden şekillendiremezsiniz. “Toplumun
güvenini neden elde edemiyoruz?” sorusunu
kendine sormayan hiçbir siyasal arayış toplumsal muhalefete öncülük edemez. Kürt
siyasetinin kendi kitlesinde en azından bölgesel düzeyde aldığı mesafe ile Türk solunun içe
kapanmasını karşılaştırdığımızda bu tabloyu

çok net biçimde görürüz. Türkiye’nin batı
bölgelerinde yaşayan Kürtler, Kürt oldukları
kadar Alevi, dindar ya da işçi ise bu kitleye hitap edebilmenin öncelikleri de kendine özgü
olmalıdır. Kürt olmayan Aleviler, dindarlar,
işçiler ya da başka nedenlerle sistem mağduru
olan kitlelerle iletişim kurmanın önündeki engel, Kürt sorununa ilgili olmaktan çok onların
kendi sorunlarına mesafeli olmakla ilgilidir.
Siyasette değerlere dayalı yeni bir toplumsal
güç inşa edebilmenin yolu bu güven bunalımını aşmaktan geçmektedir. Kürt sorununda
diyalog yoluyla çözüm sürecinde önemli bir
işlev görebilecek olan HDP’nin toplumsal
bir siyasal müzakere öznesi olabilmesi biraz
da bu konularda sergileyeceği performansa
bağlıdır. CHP dahil muhalefetin, başörtülü
milletvekilleriyle ilgili sergilediği tavrın nasıl
bir oyunu boşa çıkardığını bütün toplum
görmüş ve taktir etmiştir. O halde, siyasette
değişim genişlemenin ön şartıdır ve sanıldığı
gibi korkulacak bir durum değildir.

Gençlik ve katılımcılık
Siyasal çalışmalarda örgütlenme yöntemi, en
azından program ve dil kadar belirleyicidir. İyi
bir programı topluma taşıyacak olan siyasal
dilin mahir olması için, çalışma yönteminin
de genişlemeye açık olması gerekir. Program,
dil ve örgütlenme biçimi iç içe geçmiş, birbirini etkileyen boyutlardır.
Genişleme sadece bir örgütlenme sorunu
değil, aynı zamanda program ve dil sorunudur. Geniş toplum kesimleriyle örgüt arasındaki ilişki içinde bulunduğumuz dönemin koşullarına göre ele alınmalıdır. İletişim araçlarının çeşitliliği bilginin yatay paylaşımına dair
yeni olanaklar doğurmuştur. Örgütlenmeyi
motive eden bilgi akışıdır. Bu anlamda örgüt,
damarları ifade ediyorsa bilgi damarlarda
dolaşan kanı ifade eder. Örgüt merkezi, bilgiyi
toplayan ve dağıtan bir koordinasyon merkezi
olmak yerine egemenlik kurmaya çalışan bir
hiyerarşi merkezi olmaya başladığında, kopuş
ve daralma başlar.
Bu anlamda, Gezi’den çıkarılacak en
önemli ders, yatay ve doğrudan katılıma dayalı örgütlenmenin mümkün olduğu gerçeğidir.
Bürokratik yapılar inşa etmek yerine soruna
odaklı buluşma araçları geliştirmek çok daha
etkili bir yöntemdir. Gezi üzerinden kendini
yeniden yapılandırma iddiasıyla hareket eden
siyasî yapıların atması gereken ilk adım örgütlenme modellerini buna uygun hale getirmektir. Elbette bu yöntemin rahatsız edeceği
ve eski alışkanlıklarını terk etmemekte ısrarlı
davranacaklar olacaktır. Bu bir tercih ve yol
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ayrımıdır. “Hem eski yöntemimi devam ettireceğim hem de genişleyeceğim” iddiası bu
açıdan anlamsızdır.

HDP toplumsal muhalefetin
siyasete katılım zemini olmalı
HDK ve HDP ile ilgili değerlendirme yaparken
toplumsal alanla siyasal alan ilişkisinin ne
anlam ifade ettiğini ele almak gerekir. Türkiye
siyasetinde temel sorun toplumsal alanla
siyasal alan ilişkisindeki yapısal çelişkilerdir.
Toplumsal alanın siyasal alanı belirlediği,
toplumsal gerçekliklerin siyasal karar süreçlerini şekillendirdiği bir yönetim yapısı yerine,
toplumun beklentilerinin iktidar siyaseti eliyle
kontrol edildiği bir ortamda yaşıyoruz.
Aslında küresel ölçekte yaşanan temsilî
demokrasi krizi de tam bu çarpıklıktan besleniyor. Siyasal gücü elinde bulunduranların
aynı zamanda savaş teknolojileri, enerji kaynakları ve nihayet ekonomik rantı yönetiyor
olması toplumsal alanın edilgenleşmesini
beraberinde getiriyor.
Toplumda en alttakilerin, dışlanan, ayrımcılığa uğrayanların çoğunluğu oluşturduğu
ülkelerde, azınlık diktatörlüklerinden söz
edilir. Toplumun ekseriyeti sistemden rahatsız
değil ve farklı kesimlerin uğradığı haksızlıkları
önemseyen bir tutum içerisinde ise siyasetin öncelikli hedefi, bir zihin değişikliğini
cesaretlendirecek dili geliştirmek olmalıdır.
Bu nedenle, yönetenlere itiraz ve muhalefet
ederken beklenti psikolojisini pekiştirmekten
kaçınmak son derece önemlidir ve ciddi bir
dikkat gerektirir. Sivil toplum çalışmalarında
normal karşılanabilecek söylemler, siyasal

muhalefet çalışmalarında iktidarı güçlendirme işlevi görebilir.
Topluma hitap etmek ve onun hakları
ve sorumluluklarını hatırlatan bir tarz geliştirmek son derece önemlidir. Bu tarz iktidar
içi kavgalardan medet ummayı değil, kendi
özgücünü esas almayı, ama elbette iktidar içi
gerilim ve kırılmalardan da zarar görmemek
için akılcı davranmayı gerektirir.
Topluma hitap edebilecek, onun güvenini
tesis edebilecek bir dil geliştiremiyorsanız
Napoléon’un savaşı kaybetme nedenini ararken aldığı “barutumuz yoktu” cevabı gibi bir

Gezi üzerinden kendini yeniden yapılandırma iddiasıyla
hareket eden siyasî yapıların atması gereken ilk adım
örgütlenme modellerini buna uygun hale getirmektir.
“Hem eski yöntemimi devam ettireceğim hem de
genişleyeceğim” iddiası bu açıdan anlamsızdır.

durumla karşı karşıyasınız demektir. Barut
yoksa, gerisini konuşmaya gerek yok demektir.
Toplumsal güveni sağlayacak bir siyasal iletişim geliştiremiyorsanız, diğer katılım sorunlarını tartışmak da ikinci aşamaya kalır.
Dönemsel olarak yükselen ilgiyi örgütleyebiliyor, içyapınızda istihdam edebiliyorsanız aşağıdan yukarıya bir genişleme olanağı
da yakalayabilirsiniz. Bu mümkün olmadığında, siyaset geleneksel rant aracına dönüşür ve
toplumsal denetimden koparak iç yozlaşma,
içe kapanma çıkmazına sürüklenir.
İdeolojik ve toplumsal kaygılar taşıyarak
siyaset yapma iddiası taşıyanlar da bu gerçeklikten muaf değildir. Söyleminiz son derece
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toplumsal kaygılara dayansa bile, çalışma alışkanlıklarınız kişisel konum koruma refleksleri
taşıyorsa, toplumun özveride bulunması ve
sahiplenme duygusu içinde hareket etmesi
beklenemez.
Kürt siyasetinde tüm handikaplara rağmen
toplumun teveccühü, ödenen bedeller ve mücadelenin sağladığı motivasyonla ilgilidir.
Türk sol ve sosyalist hareketlerinin ‘60’lı,
‘70’li yıllarda yaptığı özverili çalışmalar toplumun mağdur kesimlerinde sisteme karşı
öfkenin örgütlenmesinde öncülük rolünü
kazandırmıştır. Ancak, geçmişin birikimiyle
uzun süre siyaset yapmak mümkün değildir.
‘80’lerde yetişen muhafazakâr kadroların ülke
yönetiminde etkili olduğu, ‘90’ların kuşağının
ise bambaşka paradigmalarla yetiştiği dikkate
alınırsa, 1980 öncesinin hatırası üzerinden
iletişim kurmak imkânsızdır.

Sosyalist hareketlerin ‘60’lı, ‘70’li yıllarda yaptığı özverili
çalışmalar toplumun mağdur kesimlerinde sisteme karşı
öfkenin örgütlenmesinde öncülük rolünü kazandırmıştır.
Ancak, ‘80’lerde yetişen muhafazakâr kadroların
ülke yönetiminde etkili olduğu, ‘90’ların kuşağının ise
bambaşka paradigmalarla yetiştiği dikkate alınırsa, ‘80
öncesinin hatırası üzerinden iletişim kurmak imkânsızdır.

Deneyim paylaşma ve yol gösterici katkı
sunmanın ötesine geçilebilmesi için, hem
genç kuşakların içinde bulunduğu psikolojiyi
anlamak, hem de bizzat gençlerin katılımıyla
karar süreçlerinin şekillendirildiği çalışma
ortamları kurmak gerekir.
Toplumsal rahatsızlıklar ve yerel karşı
çıkışlardan harmanlanarak ulusalı da aşan,
küresele yönelebilen bir muhalefet söylemi
bugün de geliştirilebilir. Bu karşılıklı etkileşim
konusudur. Elbette sadece koro şefliği değil
aynı zamanda yerele umut aşılama, topluma
inanç ve heyecan taşıma işidir.
Türkiye’nin geçmişten devraldığı kamplaşma siyasetini boşa çıkaracak bir analitik
sentez, gerek kadrolarda gerek söylemde kendini hissettirmedikçe egemen siyaset güçleri
karşısında mesafe almak kolay olmayacaktır.

Siyaseti demokratikleştirmek
için yerelleşme
Türkiye siyasetinde hâlâ ileri demokrasi iddiası
dillendirilse de, AB’nin son ilerleme raporunda
altı çizilen sorunların yaşandığı ülkeler için,
melez demokrasi kategorisinden söz edilir.

Kaldı ki, “kaliteli demokrasi” standartları, çok
daha somut ve ölçülebilir niteliktedir. Kaliteli
demokrasinin en ayırt edici özelliklerinden biri
katılımcılıktır. Şeklî demokraside, katılımcılık
adına savunulan uygulamalar da şeklîdir. Gerçek ve etkin katılım ise ancak kaliteli demokrasilerde olur.
Türkiye’nin temel krizlerini kaliteli demokrasiyle çözme kararlılığı parti örgütlenmesiyle
başlar. Katılımcı örgütlenme modelini kendi
içinde geliştiremeyen bir partinin toplumda
güven oluşturarak bu yönde bir siyasî tercihi
güçlendirmesi beklenemez.
Temel gerilim alanlarında toplumsal katılıma dayalı bir siyasal barış gerçekleşecekse bu
sürecin yönlendiricisi rolünü oynayabilecek
bir siyasal öznenin doğması gerekir. Barış sürecinin tek başına iktidar partisi tarafından inşa
edilmesini beklemek gerçekçi değildir. Türkiye
toplumunun barışa ikna edilmesi görevi iktidar
partisi gibi çatışmanın tarafı konumundaki
siyasî hareketleri de zorlar.
Özetle üçüncü taraf rolünü üstlenebilecek
bir kurucu siyaset ihtiyacından söz ediyoruz.
Tarihte kurucu partiler farklı arkaplanlardan
doğsalar da, meşruiyetlerini toplumsallaştıkları
ölçüde elde ederler.
HDK ve HDP böyle bir ihtiyaca cevap verme
amacıyla yola çıktı ise çalışma ve örgütlenme
kapasitesinin de buna uygun planlanması gerekir. Henüz yeni kurulmuş bir partinin seçim
sürecinde vereceği sınav bu açıdan ele alınmalıdır. Eski parti alışkanlıklarıyla yukarıdan
siyaset yapma ısrarı bu projenin ölü doğmasına
neden olur. Aksine, doğrudan demokrasi ve
yatay örgütlenmeye dayalı bir kitle partisi olmayı başardığı ölçüde yakın gelecek için umut
taşıyabilecektir.
Örgüt temsilcileri ve aydınlardan oluşan
bir parti yönetimi ile masa başında belirlenmiş
aday listeleri, tam da bu projenin boşa düşürülmesine hizmet edecektir. Sokakta, yerelde
şekillenmiş yönetimler ancak yeni bir üye kampanyasıyla mümkün olabilir. Herkesin karar
süreçlerinde eşit olarak var olabileceği bir aşağıdan yukarıya yapılanma süreci için seçim dönemi fırsata dönüştürülebilir. Özellikle Gezi ile
ortaya çıkan gençlik dinamiğinin siyasete yeni
bir vizyon kazandırmasına imkân verilmedikçe,
kuruculuk misyonunun üstlenilmesi mümkün
olmayacaktır.
Geçmişin eylemci deneyimleri ve düşünsel birikimi açısından HDK’nin sahip olduğu
avantaj, sağlıklı ve doğru zeminde tutulmazsa
daralma ve içe kapanmayı beraberinde getiren
bir dezavantaja dönüşecektir. Umur görmüşlük
ve tecrübe, cesur radikal adımların atılmasını
frenler. HDP eğer örgütlenme modelini değiştirecek bir hamleyi bu kongre ile birlikte yapamaz
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ve sadece vitrin ve pozisyon paylaşımıyla kendini sınırlarsa, seçimlerde ciddi bir hayal kırıklığı
kaçınılmaz olur.
Sendikal hayatı ciddi bir tıkanma ve durağanlığa sokan ittifak yöntemlerini siyasî hayatta
denemeye kalkmak izah edilebilir bir durum
değildir. Örgütler ve aydınların HDP içindeki
pozisyonu siyasette toplumsallaşmayı kolaylaştırdığı, hızlandırdığı ölçüde anlamlıdır.
Türkiye aydınları ve örgütler toplumsal
nabzı tutabiliyor ve onu motive edebilecek sözü
üretebiliyor olsalardı, zaten bugün farklı bir
noktada olurduk. Bugüne kadar başaramadıklarımızın nedenlerini sorgulamadan sergilenecek
tutumlar, geleceğimizi de ipotek altına alacaktır.
Doğrudan aktif yurttaş örgütlenmesinin önünü
açma kararı almamışsanız, Gezi sürecinden
hiçbir ders almamışsınız demektir.

Seçmen davranışları ve
siyasetin yeniden
dizaynında HDP
Kamplaştırıcı siyaset dili seçmen davranışlarında, parti tabanlarında kemikleşmeye neden
olabileceği gibi, bıkkınlık ve yeni arayışlara da
zemin oluşturabilir. Özellikle seçim atmosferine
erken girilmiş olmasına rağmen, hâlâ seçmenin
ancak yarısının kendini bir parti kimliğiyle tarif
ediyor olması, kararsız seçmenin toplam seçmenin dörtte bir ile üçte bir aralığında seyrediyor olması dikkat çekicidir.
Bir yandan, farklı nedenlerle de olsa iktidara
uyarı mesajı verme ihtiyacı duyan bir iradenin
yüksek sesle ve yaygın biçimde dillendirilmeye
başlanması, diğer yandan muhalefetin geleneksel seçmen profilinin ötesine hitap etme
arayışları yerel seçimlerde belirleyici sonuçlar
doğurabilir.
HDP’nin başta İstanbul olmak üzere seçimlere iddialı girmesi sanıldığı gibi CHP’de oy
kaybına neden olabilir mi? Elbette genişlemeye
çalışan bir CHP ile HDP’nin ortak seçmen profi-

linden söz etmek mümkündür. Ancak, HDP’nin
seçimlerde yoğunlaşacağı Kürt nüfusunun
çoğunluğu oluşturmadığı 60 civarındaki ilde
bile Kürt seçmenin HDP olmadığında oyunu
vereceği parti CHP’den önce iktidar partisidir.
Dolayısıyla, CHP tabanından gelebilecek “oyları
bölmeyin” baskısının çok gerçekçi bir yanı yoktur. Kaldı ki, yerelde herhangi bir partiyle ittifak
yapma girişimine en yatkın, böyle bir durumda
en kolay şekilde örgütlenebilecek, politik ve mobilize kitle Kürt seçmenidir. Türkiye’nin batısında BDP ve blok tarafından alınan oyun üzerinde
oy alma ve siyasette varlığını kabul ettirip rüştünü ispatlama açısından yerel seçimler HDP
açısından önemli bir sınavdır. Hem geleneksel
BDP seçmeninin HDP projesini sahiplenmesi
açısından, hem yeni seçmen katılımına imkân
oluşması açısından seçim stratejisi son derece
belirleyici olacaktır. Batıdaki Kürt nüfusun Kürt
kimliği kadar inanç kimliği ya da ekonomik

Herkesin karar süreçlerinde eşit olarak var olabileceği
bir aşağıdan yukarıya yapılanma süreci için seçim
dönemi fırsata dönüştürülebilir. Özellikle Gezi ile
ortaya çıkan gençlik dinamiğinin siyasete yeni bir
vizyon kazandırmasına imkân verilmedikçe, kuruculuk
misyonunun üstlenilmesi mümkün olmayacaktır.

beklentilerle tercih yaptığı dikkate alınarak
siyaset üretilebildiği ölçüde bir başarı yakalanabilecektir.
Yerel seçimlerin hemen ardından gelecek
olan cumhurbaşkanlığı seçiminde, HDP, BDP
ile bütünleşmesini tamamlayıp anahtar parti
pozisyonunu yakalayabilir. İktidar partisinde bir
lider değişimi yaşanacaksa, geçiş dönemi uzlaşması dışında ikinci ihtimal genel seçimlerin öne
çekilmesi olabilir.
Her durumda, Türkiye siyasetinde yeni
dengelerin oluşabileceği ve yeni şekillenmelerin yaşanabileceği bir döneme giriyoruz.
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SEÇİMLERE DOĞRU KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YEREL YÖNETİM

Yerel yönetimlerin özerkliği
Hacı Kurt

Türkiye’de yerel yönetimler yaklaşık 150 yılık bir
geçmişe sahip olmasına rağmen, yerel yönetimlerin
özerkliği sorunu, yerel yönetimler ve merkezî yönetim
ilişkileri hâlâ güncelliğini korumaktadır.

Hacı Kurt
Selçuk Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nü ve
Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Kamu
Yönetimi Bölümü’nü bitirdi.
ABD’de The University of
Texas at San Antonio’da
kamu yönetimi alanında
yüksek lisansını, Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nde doktorasını
tamamladı. Mersin Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler
Fakültesi’nde öğretim üyesi
olarak görev yapmaktadır.
Kentleşme, yerel yönetimler,
çevre ve kırsal sorunlar
konularında çalışmaktadır.

Toplulukların yerel ölçekte kendi kendini yönetme ve yönetebilme hakkı ilk kez kent devletlerinde ortaya çıkmış ve doğrudan yönetimi esas alan
kent devleti uzun süre demokrasiyle özdeşleşmiş
ve onun simgesi olmuştur.1 Bu yönetimlerin
demokrasi olarak nitelenmesi yurttaşların ya
da kenttaşların geniş ölçüde siyasal faaliyetlere
katılma hakkına sahip olmasından kaynaklanır.2
Bugün de yerel yönetimlerin demokrasi okulları
olarak görülmesi yaygın bir anlayıştır.
Yerel düzeydeki bazı sorunların çözümüne
ilişkin girişim ve inisiyatifin orada yaşayanlara
bırakılarak kendi kendilerini yönetme alışkanlığı
ve kültürünü edinme ve geliştirmeleri beklentisi
yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesi ve
özerkleştirilmesinin ardında yatan nedenlerdir.3
Gerçek bir yerel yönetim ve demokrasi olmadan
insan haklarının gerçekleştirilemeyeceğini, zira
yerel yönetimlerin insan haklarının korunması
ve güçlendirilmesinin odak noktası olduğunu kabul etmek gerekir. Yurttaşlara, bireylere en yakın
yönetim birimi olarak yerel yönetim insan haklarının korunması ve geliştirilmesini amaçlayan
sistemlerin etkinlik kazanmasına önemli katkılar
sağlamaktadır.4
Gerçek bir demokrasinin kurulması, işletilmesi ve bunun gereği olarak da insan haklarının
güvence altına alınması için Avrupa Konseyi
bünyesinde önemli uluslararası antlaşmalar
imzalanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Avrupa
Sosyal Şartı ve benzeri antlaşmalar aynı amacı
gerçekleştirmeye yönelik sacayağı gibidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi daha çok birinci kuşak insan haklarını hayata geçirmeyi amaçlarken

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı buradaki
boşlukları doldurmuş ve seçme, seçilme, katılım
gibi siyasal haklara mekân ve yerel toplum boyutunu kazandırmıştır.5
Günümüzde, temsilî demokrasi geçerliliğini
önemli ölçüde korumakla birlikte, referandum,
halk vetosu, halkın yasama girişimi gibi demokrasi teknikleri de artan şekilde temsilî demokrasiye eklemlenmiştir.6 Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı da bu çerçevede değerlendirilebilir.
Türkiye bu Şartı 08.05.1991 tarih ve 3723 sayılı
yasayla onaylayarak 03.10.1992 tarih ve 2364
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlüğe koymuştur.
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın
varlığından ve Türkiye tarafından kabul edilmesinden önce de yerel yönetim sisteminin bir ölçüde bu Şart’ın kriterlerini karşılamakta olduğu
söylenebilir. Bununla birlikte, Şart’ın kabulüyle
yerel yönetimlerin yönetsel ve malî özerkliği ek
bir güvenceye kavuşmuş ve Türkiye’nin çekince
koymadığı ilkeler iç hukukun parçası haline
gelmiştir.

Türkiye’nin çekinceleri
2004’ten itibaren, yasal düzenlemelerle yerel
yönetimlerle ilgili bazı ek iyileştirmeler yapılmış,
böylece çekince konulan maddeler de önemli
ölçüde anlamını yitirmiş, daha doğrusu konulan
çekinceler büyük ölçüde gereksiz hale gelmiştir.
Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı’nın yerel yönetimleri doğrudan ilgilendiren
konularda olanaklar ölçüsünde onlara danışılması; yasayla düzenlenmiş genel hükümlere aykırı olmamak koşuluyla, yerel ihtiyaçların daha
iyi karşılanması amacıyla kendi iç örgütlenmelerini özgürce kararlaştırması; yerel yönetimlerde
seçilen kişilerin görevleriyle bağdaşmayacak
iş ve faaliyetlerin kanunla ya da temel hukukî
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ilkelere göre belirlenmesi; yerel yönetimlerin
idarî denetimi konusunda, denetleyen makamın
müdahalesi ile korunması istenen kamusal çıkar
arasında bir orantının gözetilerek denetim yapılması gibi ilkeleri düzenleyen fıkra ve ilkelerine
çekince koymuştur.
Ayrıca, yerel yönetimlere sağlanan malî kaynakların harcamalardaki gerçek artışların karşılanmasına yetecek ölçüde çeşitli ve esnek olması,
yerel yönetimlere dağıtılacak kaynakların tahsisi
konusunda yerel birimlere danışılması, yerel
yönetimlere yapılan hibelerin olabildiğince proje finansmanı koşuluna bağlanmaması ve yerel
yönetimlerin görev alanındaki işlerde özgürce
kullanılabilmelerine olanak tanınması ilkesini
düzenleyen fıkralara da çekince konmuştur.
Türkiye’nin çekince koyduğu madde ve fıkralar arasında, yerel yönetimlerin birliklere ve
uluslararası yerel yönetim birliklerine katılma,
yasalarda öngörülen şartlarda başka devletlerin
yerel yönetimleriyle işbirliği yapma, yetkilerini
serbestçe kullanma ve özerk yerel yönetim ilkelerine uygunluğun sağlanması amacıyla yargıya
başvurma hakkı ilkeleri de vardır.
Görüldüğü gibi, Türkiye Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın birçok önemli ilke ve
fıkrasına çekince koymuştur. Ne var ki, bu çekincelerin çoğu bugün anlamını yitirmiştir. 2004’ten
itibaren çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Şart’a uygun
düzenlemeler yapılmıştır.
Bununla birlikte, Avrupa Konseyi Türkiye’de
yerel yönetimlerin ve yerel demokrasinin durumunu 1997, 2001, 2005, 2007, 2009 ve 2010
yıllarında denetime tabi tutmuştur. İkisi 2004
sonrasındaki yerel yönetim reformlarından
önce, dördü yerel yönetim reformlarından sonra

olan bu denetimlerde, Güneydoğu’dan yapılan
zorunlu göçlerden yerel yöneticilerin tutuklanmasına, çok-dilli belediyecilik konusunda devletin tutumuna ve yerel yönetimlerin gelirlerine
ilişkin yasal düzenlemeler yapılmasındaki gecikmelere kadar çeşitli eleştirilere yer verilmiştir.
Eleştirilerden bir diğeriyse yerel yönetim birimi
olarak köylerin ihmal edilmiş olmasıdır.7
Yerel demokrasinin geliştirilmesi konusunda
önemli bir adım olan 1985 tarihli Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı’yla bağlantılı Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Katma Protokolü
16. 11. 2009’da imzaya açılmıştır. Ek protokolde
esas olarak Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı’nın idarî ve malî özerklik, katılım, hizmette yerellik gibi ilkelerinin uygulanabilirliğinin
izlenebilmesi ve yerel yönetimlerin bu yöndeki
çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmakta,

Türkiye Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın birçok
önemli ilke ve fıkrasına çekince koymuştur. Ne var ki, bu
çekincelerin çoğu bugün anlamını yitirmiştir. 2004’ten
itibaren çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı
Belediye Kanunu ile Şart’a uygun düzenlemeler yapılmıştır.
böylece daha katılımcı bir yerel yönetim sistemi
umulmaktadır.8 Dolayısıyla, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın ölçütlerini ulaşılacak
son nokta olarak değil, asgarî ya da ortalama
koşullar olarak görmek gerekir.
Türkiye’de İl Özel İdareleri, Belediye ve Büyükşehir Belediye yönetimlerinde de bazı eksiklikler bulunmakla birlikte, belirlenen ölçütleri
sağlama konusunda en olumsuz durumda olan
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yerel yönetim birimleri köylerdir. Yerel yönetimlerin demokratik ve özerk olmasını sağlayacak
ekonomik, kültürel ve toplumsal koşulların kırsal
yerleşim yerlerinde yeterince olmadığını söylemek abartılı olmayacaktır. Bununla birlikte, 1924
tarihli 442 sayılı Köy Kanunu’nun günün ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi önemli iyileşmeler
sağlayabilir. Yeni Köy Kanunu Taslağı, Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın kriterlerini
önemli ölçüde karşılayabilecek, köylerin daha
demokratik, etkin ve yerel ihtiyaçlara cevap
verebilen bir yönetim birimi olmasına katkı
sağlayacaktır.
Gerek uluslararası alanda gerekse ulusal
düzeyde yerel demokrasi, yerel toplulukların
ve kenttaşların hakları Belediye Kanunu, Türk
Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Çevre Kanunu, İmar Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
gibi pek çok yasal düzenleme ve sözleşmeyle
belirlenmektedir. Bir dizi uluslararası sözleşme
de yerel toplulukların ve kenttaşların haklarının
korunması, düzenli ve sağlıklı bir kentleşmenin
yaratılması ve bu konularda uluslararası uygulanabilir standartların oluşturulması gibi amaç-

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı tamamen kabul
edilse bile Türkiye’deki bütün beklentileri tam olarak
karşılamayacaktır. Her şeyden önce, Kürt hareketinin talepleri
ve beklentisi Şart’ın sağlayabileceklerinin çok ötesindedir.

larla düzenlenmiştir. Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı, Avrupa Kentsel Şartı, Dünya
Doğal ve Kültürel Mirasının Korunmasına Dair
Sözleşme, Avrupa Mimari Mirasının Korunması
Sözleşmesi, Arkeolojik Mirasın Korunmasına
İlişkin Avrupa Sözleşmesi, Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgelerinin Korunması Sözleşmesi
ve benzeri düzenlemeler bunlar arasındadır.

Hukukî eksikler, siyasal
engeller
Peki, bütün bu düzenlemelere rağmen, acaba
yerel demokrasi ve kenttaşların hukuku yeterli
düzeyde sağlanabiliyor mu? Sağlanamıyorsa,
bunun hangi siyasal, hukukî ve toplumsal nedenleri vardır?
Türkiye’de hukukî alanda bazı boşlukların
olduğunu kabul etmek gerekir. Avrupa Kentsel
Şartı’nı kabul eden bir belediyemiz hâlâ yok. İç
hukukta bazı düzenlemelerin yapılması, yerel
demokrasi, kent hukuku ve kentli haklarına
ilişkin kapsamlı ve çerçeve bir kanunun çıkarılması, mevzuattaki dağınıklığın giderilmesi bu

konuda bazı katkılar sağlayabilir. Ne var ki, bunların yapılması yerel demokrasinin gelişmesini
ve kentli haklarının gerçekleşmesini, düzenli
ve sağlıklı kentlerin ortaya çıkmasını sağlamak
için yeterli olmayacaktır, çünkü sorunun hukukî
düzenlemelerin ötesine geçen önemli nedenleri
ve boyutları vardır.
Bu nedenlerden biri merkezî yönetimin tutumudur. Merkezî yönetimi elinde tutan iktidarlar
öteden beri yerel yönetimleri ve yöneticileri
kontrol etmek ve kendi güdümlerinde tutmak
için bazı hukukî ve fiilî araç ve mekanizmaları
ellerinde bulundurma alışkanlığından bir türlü
vazgeçmemektedir. Bu durum iktidarda olmayan
partilerin uygulamalarına bakıldığında iktidar
olmaları halinde ne yapacakları konusunda
benzer ipuçlarını verir. Bunun en yaygın uygulamalarından biri seçim sürecinde yapılan
müdahalelerdir. Belediye başkan adaylarını,
hatta meclis üye adaylarını siyasî partilerin çoğu
zaman demokratik mekanizmaları işleterek
belirlememeleri hayli yaygındır. Daha en baştan,
bir kenti yönetecek kişilerin kimler olabileceği
konusunda yapılan bu tür müdahaleler kenttaşların iradesini ciddi olarak zedelemektedir.
Merkezî yönetimin bir diğer tutumu, yerel yönetimlerin seçim döneminden sonraki dönemde
sürekli güdümlü hale getirilmeye çalışılmasıdır.
Bu bağlamda, belediyelerin borçlanmasında ve
projelerinde aynı kriterler uygulanmamaktadır.
Muhalefete mensup bir belediye malî yapısı
sağlam olsa da raylı sistem ve benzeri bir kentsel hizmet projesi için hazine onayı alamazken,
iktidar partisine mensup bir belediye sorunlu
malî yapısına rağmen böyle bir engelle karşılaşmamaktadır. Bu durum bir yandan belediyelerin
gerçek performanslarının izlenmesini zorlaştırmakta, bir yandan da gerçekten başarısız olan
bazı belediye yönetimlerinin bu başarısızlıklarını muhalif belediye olmalarıyla açıklama yoluna
gitmelerine yol açmaktadır. Kent sakinlerinin,
yaşadıkları kenti kimlerin yöneteceği konusunda
doğru karar vermeleri en temel haklarıdır, bunun
da en önemli koşullarından biri seçilmişlerin
performansları konusunda doğru değerlendirme yapabilmeleridir. Bu değerlendirme de ancak
eşit koşullarda yarışan ya da hizmet üreten kişiler arasında yapılabilir. Merkezî yönetimin bu
eşitliği bozma değil, sağlama görevi vardır.
Merkezî yönetimin yerel yönetimleri güdümünde tutma araçlarından bir diğeri muhalif
belediyeler üzerinde kurduğu korkutma ve teftiş
silahıdır. Burada sorun, merkezî yönetimin yerel
yönetimler üzerindeki gözetim yetkisini ve bunun gerekliliğini kabul etmekle birlikte, bunun
bütün belediyelere eşit uygulanmamasıdır. Muhalefet partisinin yönetimde olduğu belediyelere
gerekli gereksiz baskın tarzında yapılan teftişler
denetimin ötesine geçerek yıldırma ve taciz hali-
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ne gelmektedir. Böyle bir tutum belediyelerin ve
belediye başkanlarının özgün projeler geliştirme
ve yaratıcı belediyecilik uygulamaları yapmalarının önünü kesmektedir.
Merkezî yönetim kimi hukukî düzenlemelerle
de yerel demokrasinin gelişmesini engellemekte,
kenttaşların hukukunu ve özyönetim hakkını
çiğnemektedir. On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi
ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun bunun örneklerinden
biridir. Ordu’nun da bunlara eklenmesiyle bir
anda on dört ilin tamamı ve öncekilerle birlikte
otuz ilin kırsal ve kentsel coğrafyasının tamamı
belediye ve büyükşehir alanı haline geliyor. Bu
uygulama on yedi bin civarında köyün tüzel
kişiliğini sona erdirirken bin altı yüz kadar belde
belediyesini de mahalleye dönüştürüyor. Bir
yerel yönetim biriminin orada oturanlara sorulmadan tüzel kişiliklerinin niteliğinin değiştirilmesinin, başka bir yerel yönetim birimine katılmasının Yerel Yönetimler Özerklik Şartına uygun
olduğu ya da demokratik bir uygulama olduğu
düşünülemez. Bu düzenleme sonucu, birçok ilçe
belediyesi kendi hizmet birimlerinin önemli bir
bölümünü büyükşehir belediyelerine devretmek
zorunda kalacak, yüzlerce kilometre uzaktaki
büyükşehirlerden hizmet bekleyecekler. Ölçeğin
büyümesi bazı alanlarda hizmet maliyetlerinde
belli bir tasarruf sağlayacaksa da kentsel hizmetlerin sunumunda yerel inisiyatifi azaltacaktır.
Ayrıca, bu ölçek tasarrufunun ne kadar ve hangi
illerde rasyonel olarak gerçekleşeceğinin de bir
garantisi yoktur. Benzer bir sorunu bu illerin
merkez ilçe belediyesi ya da büyükşehirlerin
önceki sınırları içinde oturan kenttaşlar için de
söyleyebiliriz. Bir yerleşim biriminin sınırları
içine yeni alanların ve nüfusun katılması yine
kenttaşların olurunun alınmasını gerektiren
önemli bir karardır. Kent sakinleri ödedikleri vergileri yeni katılanlarla paylaşmak zorunda kalacaklar, aldıkları kentsel hizmetlerde nitel ve nicel
değişimler olabilecektir. Dolayısıyla, böylesine
önemli değişikliklerin kenttaşlara sorulmadan
ve onların oluru alınmadan yapılmasının yerel
demokrasiye ve kenttaş haklarına uygun olduğu
söylenemez.
Yukarıda belirttiğimiz hukukî düzenlemeler
kenttaşların haklarını korumaya ilişkin yeterli
olsa bile bunların kentli haklarının korunmasında yeterli güvence sağlayamayacağı, bunun
her zaman merkezî yönetimlerin gücünün
tehdidi altında olabileceğini söyleyebiliriz. Mayıs 2012’de çıkan Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun bunun
açık bir örneğidir. Yasanın uygulanması için
yapılacak planların, yapılaşma faaliyetleriyle
ilgili hukukî düzenlemelerin en önemlisi olan
3194 sayılı İmar Kanunu’ndaki kısıtlamalara tabi

olamayacağı hükmü getirilmiştir. Buna ek olarak,
Orman, Turizm, Kıyı, Boğaziçi, Mera, Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma, Toprak Koruma ve
Arazi Kullanımı gibi pek çok kanunun ve getirdiği
kısıtlamaların, uygulamanın zarurî kılması durumunda uygulanmayacağı öngörülmüştür. Yine
bu kanun uyarınca, idarî işlemlere karşı açılabilecek davalarda önemli sınırlamalar getirilmiştir.
1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usûlü
Kanunu idarî işlemlere karşı dava açma süresinin başka kanunlarda ayrıca belirtilmesine izin
vermişse de genel dava açma süresini altmış
gün olarak belirlemiştir. Bu açıdan, Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un altmış günlük süreyi otuz güne
indirmesi biçimsel anlamda hukuka uygunsa
da özü itibariyle hak kullanımını zorlaştırıcı bir
nitelik taşımaktadır. Bu da yetmiyormuş gibi, bu
davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilemeyeceği hükmünün getirilmiş olması açıkça
mahkemelerin yetki alanına müdahale, kentlilerin haklarının korunmasını sadece tazminat
ödemeye indirgeme anlamına gelmektedir. Bir
başka ifadeyle, parlamento çoğunluğuna sahip
hükümet bir gecede onlarca kanunun getirdiği
yasal güvenceleri baypas edebilecek bir yasal
düzenleme yapabilmektedir ki, böyle bir ortamda kentin hukukundan, kenttaşların hakkından
ve yerel demokrasiden bahsedilemez.

Türkiye’de yerel yönetimlerin özerkliği sorunu sadece
bir mevzuat sorunu değildir. Mevzuatta yapılan
değişikliklere rağmen, daha zor olan zihniyet değişikliği
gerçekleştirilememektedir.

Yerel demokrasiye karşı
yerel yönetimler
Yerel demokrasiyi zedeleyen kimi uygulamalar
ise bizzat yerel yönetimlerin kendilerinden kaynaklanmaktadır. Belediyelerin çoğu zaman bir
istihdam alanı olarak görülmesi önemli bir sorundur. Seçim dönemlerinde adaylar tarafından
seçim kampanyasını yürüten yandaşlara verilen
vaatlerin yerine getirilmesi, onlara belediyede
bir iş sağlanması liyakati gözardı etmektedir.
Yerel düzeyde bir yağma sistemini yerleştiren,
kenttaşların eşit olarak yerel yönetimlerde yer
alma fırsatını engelleyen, kentsel hizmetlerin
kalitesini düşüren ve maliyetlerini artıran bu
tür uygulamalar yerel demokrasiye ve kenttaş
haklarına aykırıdır. Seçimle işbaşına gelen yerel
yöneticilerin sadece kendilerine oy verenlerin
değil, bütün kenttaşların başkanı ve meclis üyesi
olduğunu unutmaması gerekir.
Yerel demokrasinin en önemli göstergelerin-
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den ve kenttaşların temel haklarından biri de
kentleriyle, özellikle de kentlerinin geleceğiyle
ilgili bilgilere bu konulardaki karar süreçleri
tamamlandıktan sonra değil, başlangıcından
itibaren ulaşabilmeleridir. Birçok kentte farklı
partilerden belediye başkanlarıyla ilgili öteden
beri yaygın olarak dile getirilen söylentilerin,
özellikle kentsel toprak rantına el koyma, imara
açılacak alanlarda önceden arazi satın alma gibi
konulardaki kuşkuların giderilebilmesi buna
bağlıdır. Aksi halde, bu tür bilgilere ulaşmada
avantaj sağlamak amacıyla belediye meclislerinin belli meslek grupları ya da toplumsal kesimlerden gelenlerce doldurulması kaçınılmaz
olur. Vatandaşların genel olarak bu tür bilgilere
zamanında ulaşamaması nedeniyle, bu bilgilere
ulaşabilenler tarafından, çoğu zaman sıradan
vatandaşların servetine kapitalizmin değişim
mekanizmaları aracılığıyla el konmakta ve kaynak transferi yapılmaktadır.

Kürt hareketinin talep ve
beklentileri
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı tamamen
kabul edilse bile Türkiye’deki bütün beklentileri
tam olarak karşılamayacaktır. Her şeyden önce,
Kürt hareketinin talepleri ve beklentisi Şart’ın
sağlayabileceklerinin çok ötesindedir. Birincisi,
Şart önemli ilkeleri getiriyor olsa da bir model
önermemektedir. Ayrıca, Kürt hareketinin çeşitli sözcülerinin zaman zaman dile getirdikleri
beklentilerin genel olarak Şart’ın getirebileceği
özerklik çerçevesinden daha ileride talepler
olduğu görülmektedir. Demokratik Toplum
Kongresi’nde alınan kararlar ve Barış ve Demokrasi Partisi tarafından kurulan Özgür Demokratik
Yerel Yönetimler Hareketi etnik ve toprak temelli
özerklik anlayışını benimsemediklerini, kültürel
farklılıkların özgürce yaşanabildiği yerel bir yapılanma talebini dile getirmektedir. Türkiye’nin
20-25 bölgeye ayrıldığı öneride dışişleri ve savunma gibi bazı hizmetlerin merkezî hükümet
tarafından yürütülmesi, buna karşın eğitim, sağlık, kültür, tarım, sanayi, çevre, turizm, gençlik ve
spor, sosyal güvenlik gibi pek çok hizmetin yerel
birimlerin yetki alanına bırakılması istenmektedir. Emniyet ve adalet hizmetlerinde ise merkezî
yönetim ve bölge yönetimleri arasında yapılacak
görüşmelerle bir yetki paylaşımına gidilecek;

bölgelerin kendi meclisleri olacaktır.
Bu ve benzeri talep ve beklentiler federal
yönetimleri çağrıştıran taleplerdir. Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı’nın çizdiği çerçevenin
ne böyle bir hedefi amaçladığı söylenebilir, ne
de Şart’ı kabul ettiği için üniter yapısını federal
yapıyla değiştirmek zorunda kalan bir ülke vardır.
Dolayısıyla, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı bütünüyle kabul edilip eksiksiz uygulansa
bile Kürt hareketinin taleplerini karşılayacağını
söylemek zordur.
Sonuç olarak, Türkiye’de 2004’ten sonra yapılan yerel yönetimlerle ilgili düzenlemeler Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı’na uyum konusunda
önemli iyileştirmeler sağlamışsa da bu alandaki
sorunları sonlandırmamıştır. Zira Türkiye’de
yerel yönetimlerin özerkliği sorunu sadece bir
mevzuat sorunu değildir. Mevzuatta yapılan
değişikliklere rağmen, daha zor olan zihniyet
değişikliği gerçekleştirilememektedir. Başta bu
mevzuat değişikliğini getiren siyasî iktidar olmak
üzere, devletin her şeyi kontrol etme alışkanlığı
daha da katılaşarak sürdürülmektedir. Öte yandan, yerel yönetimlere ilişkin her düzenlemeyi
üniter devletten uzaklaşma olarak değerlendiren
muhalefet de özerk ve etkin bir yerel yönetim
sisteminin gelişebileceği toplumsal ortamı zayıflatmaktadır.

1 Pustu, Yusuf, “Yerel Yönetimler ve Demokrasi”,
Sayıştay Dergisi, sayı: 57, s. 121-134, 2005,
Ankara.
2 Kapani, Münci, Kamu Hürriyetleri, Seçkin
Yayınevi, 1993, Ankara.
3 Varol, Muharrem, “Yerel Temsilden Katılıma:
Kuram ve Gerçeklik”, Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri, s.205-210, TODAİE Yayınları,
2000, Ankara.
4 Ökmen, Mustafa, “Globalleşme–Yerelleşme
Dinamikleri ve Bir İnsan Hakkı Olarak Yerel
Haklar”, Yerel ve Kentsel Politikalar (Ed. M.
Akif Çukurçayır & Ayşe Tekel), s. 11-63, Çizgi
Kitabevi, 2003, Konya.
5 Cebe, Mehmet Sinan, Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı Kapsamında Belediye Yasası ve
Büyükşehir Belediye Yasası, Adalet Yayınevi,
2007, Ankara.
6 Kaboğlu, İbrahim Ö., Anayasa Hukuku Dersleri,
Legal Yayınları, 2005, İstanbul.
7 Keleş, Ruşen, “Ulusaltı Yönetim Birimlerinin Özerkliği Üzerine”, (Yayınlanmak üzere
hazırlanmış metin), 2010.
8 Toprak, Zerrin, “Toplumsal Siyasallaşmada
Etkili Demokratik – İzlenebilir Yerel Yönetimler ve Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Katma
Protokolü”, 2010.
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SEÇİMLERE DOĞRU KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YEREL YÖNETİM

Kentlerin çılgın dönüşümü,
sermayenin rasyonel birikimi
Gökhan Bilgihan

Kentsel dönüşüm projeleri ve büyük projeler/etkinliklerden
bahsedebilmek için öncelikle kentsel mekânın sermaye birikim
süreçlerindeki yerini hatırlamakta fayda var. 1970’lerde
kapitalizmin yaşadığı büyük kriz, dünyada refah politikalarının
yerini neoliberal politikaların almasıyla sonuçlandı. Türkiye’de,
24 Ocak kararları ve bu kararların hayata geçirilmesi için gerekli
düzenin oluşturulacağı zemini yaratan 12 Eylül darbesi bu açıdan
kritik dönemeçlerden biridir.
Bu dönem, ithal ikameci politikaların terk edilerek ihracatın teşvik edildiği kalkınma politikalarına geçiş yapıldığı ve sermaye birikim süreçleri
açısından birinci çevrimin ikinci çevrim karşısında geri plana itildiği; yani, üretim yoluyla birikim
yerine rant yoluyla birikimin ön plana çıktığı
dönemdir.
Kentsel dönüşüm projelerinden söz ederken
mekânsal olarak iki tipte yerleşim akla gelmekte;
birincisi gecekondu alanları, ikincisiyse çöküntü
alanı olarak takdim edilen tarihî konut alanları.
Kentsel mekânda kapladığı yer, içerdiği nüfus ve
kendine has özellikleri ve bu özellikleriyle sermaye birikimindeki önemli yerini dikkate aldığımızda gecekondu alanlarını tarihsel perspektiften
kısaca incelemekte fayda var.
Gecekondu olgusunun yaygın tanımı, kamu
mülkiyetindeki arazi üzerine inşa edilen kaçak
konuttur. Böylesi bir tanım gecekonduyu fiziksel
bir varlık olarak nitelemekte kullanılabilirse de
toplumsal ve ekonomik bir olgu olarak incelenmesine olanak vermemekte.
Kırda büyüyen istihdam sorunu, kentlerde
ortaya çıkan ve gelişen istihdam olanakları nedeniyle kırdan kente yoğun bir göç dalgasının
başladığı 1940’lar, gecekondu alanlarının da
ortaya çıkmaya başladığı yıllardır. Bu nedenle,
gecekondu kavramı basitçe, kentlerdeki altyapı
yetersizlikleri nedeniyle kırdan göçen nüfusun
kendi konut ihtiyacını kentin çeperinde hazine

arazisi ya da özel mülkiyet üzerine gecekondu
inşa ederek çözmesi olarak da açıklanmaktadır.
(Ataöv ve Osmay, 2007)
Kente yeni göç eden işçi sınıfının yerleşmek
üzere seçtiği yerler esas olarak yeni çalışma
alanlarıyla ilişkili yerlerdir. Bu durumu konut ve
ulaşım maliyetleriyle açıklayabileceğimiz gibi iş
olanaklarına yakınlık ve sınıf içi dayanışma ve
yaşam alışkanlıklarıyla da açıklayabiliriz.
Gecekondu sorununa ilişkin günümüze kadar
geliştirilmiş çözüm önerileri ve araçlarına baktığımızda, kentlere en çok etkide bulunanların
775 sayılı Gecekondu Yasası (1966), 2981 sayılı
İmar Affı Yasası (1983) ve 2003 yılı ve sonrasında
çeşitli yasalarda yapılan değişikliklerle gündeme
getirilen kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri
olduğunu söyleyebiliriz.
775 sayılı yasanın temel yaklaşımının konut
açığı sorununa çözüm bulmak ya da kente göçle
gelen nüfusun barınma ihtiyacını karşılamaktan
öte, bir mülk edinme stratejisi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, bu yasanın sonraki düzenlemelerden farkı, geçmişe dönük çözümleyici önlemler
getirmesi ve sonrasına ilişkin önleyici araçlar
tanımlamasıdır.
2981 sayılı İmar Affı Kanunu ise, gecekondulara ve tüm kaçak yapılara af getirerek bunların
tümünü yasallaştırmış, ayrıca gecekonduların
hak sahiplerince mülk edinilebilmesini kolaylaştırmıştır. 2981 sayılı yasayı dönemin özellikleri
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bağlamında değerlendirdiğimizde, 1980’lerle
başlayan inşaat sektörünü teşvik bağlamında
gecekonduların ve kaçak yapıların formel konut
piyasasına dahil edildiği ve gecekonduların alınıp
satılabilir birer mal haline geldiği tespitini yapabiliriz. Ayrıca, Şenyapılı’nın (1998) da aktardığı
gibi, 1980 sonrasındaki ekonomik ve siyasî değişim, reel ücretlerin düşmesine, sendikal hakların
kısıtlanmasına ve kamu sektöründe istihdamın
düşürülmesine yol açmış, buna karşılık fiziksel
mekândan taviz verilerek, popülist bir mantıkla
gecekondu af yasaları uygulamaya konmuştur.
Bu dönemdeki önemli düzenlemelerden biri
de Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) kurulmuş
olmasıdır. Kuruluş aşamasında ‘’dar gelirlilerin
konut sorununu kamu arazileri ve finansman
olanaklarını da kullanarak çözmek’’ amacıyla örgütlenen TOKİ’nin son dönemlerdeki faaliyetleri
incelendiğinde hedef kitlesini değiştirmiş olduğu
açıkça görülmektedir.
1980 ve ‘90’lı yıllar inşaat sektörünün gelişme
göstermeye başladığı yıllar olarak göze çarpmaktadır. Ancak, bir önceki dönemin yap-satçı müteahhit şirketleri bu dönemde henüz inşaat sektörünü ilk sıralara taşıyacak kadar gelişmiş değildi.
1980’ler daha çok ihracatın desteklenmesiyle
birlikte hayalî ihracat skandallarının patlak vermesine yol açacak denli mal odaklı bir sermaye
birikimine sahne oluyordu. 1990’larda hız verilen
özelleştirme uygulamaları bu dönemin niteliğini
belirlerken bir yandan da sürekli patlak veren
ekonomik krizler ve siyasî stabilizasyonu zorlaştıran koalisyon hükümetleri dönemi, enflasyonun yüksek seviyelerde seyretmesine yol açarak
ihracatın yine en kârlı sermaye birikim stratejisi
olarak ön plana çıkmasını sağlıyordu.
İnşaat sektörü açısından iki tarih belirleyici
önem kazandı. Bunlardan birincisi, büyük bir
yıkıma yol açan 17 Ağustos 1999 depremi; ikincisi
ise toplumun birçok kesimini büyük bir etkiyle
saran 2001 ekonomik krizi. Bu tarihlerden ilki
kent krizinin ayyuka çıktığı bir dönemeç olarak
kent mekânında yaşanacak büyük bir fiziksel ve
ekonomik dönüşümü meşrulaştırırken, ikincisi
ise sermaye birikiminde yeni stratejilerin gündeme gelmesine yol açtı.
TOKİ işte bu tarihlerden sonra farklı bir anlamda ön plana çıkmaya başladı. 2002’de AKP’nin
iktidara gelmesinin ardından yapılan bir dizi yasal
düzenlemeyle, birçok yetki ve muafiyete tâbi bir
kuruluş olarak kentleşme alanında en yetkili otorite haline geldi. TOKİ’nin yetkilerini genişleten
başlıca yasal düzenlemeleri özetle geçelim. Konut
seferberliği kapsamında temin edilen arsaların ve
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nün görev ve yükümlülüklerinin TOKİ’ye devredilmesiyle, TOKİ’nin
arsa stoku 2 sene içinde 16,5 milyon m2’den 194
milyon m2’ye çıkarıldı. “Konut sektörüyle ilgili
şirketler kurmak veya şirketlere ortak olmak,

yurtiçi ve yurtdışında doğrudan veya iştirakleri
aracılığıyla konut uygulamaları yapmak ve kaynak sağlanmasını teminen kâr amaçlı projeler
geliştirmek” hakkını eline aldı. Görev alanları
turizmden, küçük sanayi işletmelerine, eğitimden
sağlığa kadar genişletildi. Yani, artık karşımızda
kamu kaynaklarından beslenen ve her alanda
yatırım yapabilen devasa bir girişimci vardı. Ayrıca, yapılan düzenlemelerle malî denetim dışı
bırakıldı. (İMECE, 2008)
5162 sayılı kanun ile “gecekondu dönüşümü
uygulamalarında kamulaştırma, imar planı yapma” yetkileri TOKİ’ye verildi. “Yenileme Kanunu”
olarak bilenen 5366 sayılı Kanun ile TOKİ kent
merkezlerinde yer alan tarihî konut alanlarında
da yetki sahibi oldu.
Kentsel dönüşüm projelerinin işleyişini de
kısaca özetlemekte fayda var. Projelerin esas
dayanağını oluşturan, Belediye Kanunu’nun 73.
maddesi. Buna göre, ilçe belediyesi, büyükşehir
belediyesi ve TOKİ arasında bir üçlü protokol
imzalanır. Bu protokol uyarınca büyükşehir
belediyesi üst ölçekli planlarda gerekli düzenlemeleri yapmakla görevli ve eğer isterse üretilecek
konutlardan pay alma hakkına sahiptir. İlçe belediyesi ise alanda yaşayanlarla anlaşma yapmak,
konutları boşaltmak, yıkmak, alanı temizlemekle
görevlidir. Yani ilçe belediyesi kentsel dönüşüm
alanını, şantiye kurmaya hazır boş bir arsa olarak
TOKİ’ye teslim etmekle yükümlüdür. TOKİ ise
projeyi üretmek ve ihale etmek görevlerini yerine
getirmektedir.
Alanda yaşayanların hak sahipliği meselesi
işin bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Kimi
uygulamalarda pazarlık usulü anlaşma sağlanırken, kimi uygulamada bedel tespit komisyonlarının devreye girdiğini görüyoruz. Buna göre, tespit
komisyonunun belirlediği bedeller hak sahiplerine verilecek konutlar için peşinat yerine sayılmaktadır. Tapulular bu bedelin tamamını almaya
hak kazanırken, tapu tahsis belgeliler ise bu bedel
üzerinden hesaplanan enkaz bedelini alabilmektedir. Bu da yeni konutların fiyatına göre oldukça
düşük bir miktara denk gelmektedir. Sonuçta,
yeni konutların edinilmesi büyük miktarlarda
borç yükü altına girmeyi gerektirmektedir. Bugün
TOKİ konutlarına taşınanların çoğu, konutların
taksitlerini ödeyemedikleri için evlerini borcuyla
satmak zorunda kalmış, kent merkezinde kiralık
evlere taşınmak zorunda kalmışlardır. Belgesiz
gecekondu sahipleri bu projeler karşısında en
kırılgan kesimi oluşturmaktadır. Kiracılar ise bu
projelerde ancak, kuraya girmeden TOKİ projelerinden konut satın alma hakkına sahip olabilmektedir.
Acele kamulaştırma ise kentsel dönüşüm
projeleri açısından bir başka tartışma konusu.
Tarihî konut alanlarındaki projeler için gerektiğinde acele kamulaştırma yapılabileceği yönünde
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düzenlemeler bulunmakta. Fakat bu düzenlemeler Anayasa’ya açıkça aykırı. Karşılaştığımız örneklerde, idare eğer mülk sahibiyle anlaşamazsa,
mülk sahibi adına bir banka hesabı açtırıp buraya
kamulaştırma bedelini yatırmakta ve tebligatta
bulunuyor. Buna göre, mülk sahipleri ancak kamulaştırma bedeline karşı dava açabiliyor.
Dönüşüm projeleri ile üretilen konut alanlarında, eski yoksul mahallelerin yerinde, bir kısmı
TOKİ tarafından, bir kısmı özel sektör tarafından
üretilen lüks konutlar yükselmektedir. Bu projelerden bazılarında konut fiyatları 400 bin liradan
700 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Söz konusu yıkım ve tahliye süreçlerine karşı
mücadelelerden de bahsetmek gerek. Direnen
mahallelerin bazılarına inşaat şirketlerinin iş
makineleri polis zoruyla, mahalleliye gaz bombalarıyla saldırarak sokulmuştur. Bazı mahallerde
ise projelere karşı güçlü bir muhalefet oluşmuş ve
gerek hukukî süreçler, gerek örgütlenme açısından erken davranıldığı için projeler iptal edilmiş
ya da askıya alınmıştır. Direnişte önemli olan
noktalardan biri de mahallelerin birbirleriyle
dayanışma içerisinde olabilme başarısıdır.
2000’lerle başlayan bu süreçte, yalnızca
İstanbul’da 50’den fazla mahalle kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle yıkım ve tahliye tehdidi
altında bulunuyor. İstanbul’da 80 bin kişi kentsel
dönüşüm süreçlerinden etkilendi, 13 bine yakın
kişinin evi yıkıldı. Bu süreç daha da yıkıcılaşarak
devam edecek görünüyor. Tüm dünyada emlâk
ve inşaat sektörünün yarattığı krizler devam ederken, Türkiye’de de inşaat sektörü geriliyor. İktidar
ise 2001 krizinin üstesinden gelmek için kullanılan reçeteye daha büyük bir heyecanla sarılıyor.
2011 yılı ise kentleşme politikaları açısından
bir başka dönüm noktası olarak yerini çoktan
aldı. 2011 yazında çıkan bir dizi kanun hükmünde
kararnameyle TOKİ’nin ve yönetimlerin yetkilerinin birçoğu yeni kurulan Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na geçti. Bu düzenlemelere göre Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı plan yapmaktan, yapılan
binalara ruhsat vermeye kadar bir dizi yetkiyi
kendinde topladı.

Projelere karşı çıkana cebir
Kentsel dönüşüm açısından ne değiştiğini inceleyecek olduğumuzda bu kanun hükmünde
kararnamelerin devamına bakmak gerekli.
Marmara Depremi kentsel politikalar açısından
nasıl bir dönüm noktası ise Van Depremi de aynı
şekilde bir dönüm noktası oldu. Bu büyük afetin
ardından gündeme getirilen Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun,
kamuoyunda oluşan tepki ve eleştiriler dikkate
alınmaksızın 2012 Mayıs’ında yürürlüğe girdi.
Yasanın afetlere karşı hazırlık kapsamında

düzenlendiği ileri sürülse de, yasada afetle ilgili
herhangi bir düzenleme tanımlanmıyor. Ne afetin
tanımlaması yapılmış, ne de afet türlerine göre
hazırlıklara yönelik detaylı açıklamalar getirilmiş.
Üstelik, son dönem çokça tartışılan afet ve risklere
duyarlı kent planlamasına tek bir atıfta dahi bulunulmamıştır. Oysa ki, afetlere hazırlık salt konut
stokunun yenilenmesi anlamına gelmemekte,
kentin mekânsal organizasyonunun da afetler ve
kentsel riskler göz önüne alınarak tasarlanması
gerekmektedir. Netice itibariyle yasada, afet
öncesi ve sonrası müdahaleler yalnızca emlak
piyasası üzerinden kurulmaktadır. Diyebiliriz ki,
dönüşüme dair çıkartılmış tüm yasalar bir araya
toplanmaya çalışılmıştır.
Üstelik bu yasa, tüm yasal düzenlemelerin
üzerine çıkarak mevcut mevzuatı geçersiz kılmış-

2000’lerle başlayan bu süreçte, yalnızca İstanbul’da
50’den fazla mahalle kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle
yıkım ve tahliye tehdidi altında bulunuyor. İstanbul’da 80
bin kişi kentsel dönüşüm süreçlerinden etkilendi, 13 bine
yakın kişinin evi yıkıldı.

tır. Bu yasa uyarınca yapılacak planlar İmar Kanunu (3194) ve imara ilişkin hükümler içeren özel
kanunlar dahil, mevzuatta belirtilen kısıtlamalara
ve askı ilan sürelerine tabi değildir. Bu yönüyle
yasa, doğanın tahribine yönelik keyfî uygulamaları mümkün kılarak kıyılar, tarım alanları, zeytinlikler, meralar, orman alanları ve sit alanlarının
yapılaşmaya açılabilmesine yol açacaktır.
Yasaya göre riskli alan ilan edilen yerlerde,
yalnızca depreme dayanıksız olan binaların değil,
sağlam binaların da bakanlıkça yıktırılabilmesinin önü açılıyor. Bu alanlarda mülk sahiplerine
sadece enkaz bedeli verilecek, tahliye ve yıkım
masrafları mülk sahiplerine ödetilecek ve ödemeyenlerin borçları tapu kaydına ipotek olarak işlenecek. Ayrıca tahliyeleri hızlandırmak adına, su,
elektrik ve doğalgaz hizmetleri kesilebilecek.
Yasanın getirdiği bir başka önemli değişiklik
ise dava süreçlerini ilgilendiriyor. Bu yasayla,
açılacak davalarda yürütmeyi durdurma kararı
alınamayacağı hükmü getirilmesi dikkat çekici
bir noktayı işaret ediyor. Yargı usulünün bir parçası olan yürütmeyi durdurma kararları, telafisi
imkânsız ya da zor uygulamaların dava sonuna
kadar durdurulmasını sağlarken, getirilen bu hükümle, mülk sahipleri sonunda davayı kazanmış
olsa bile evleri çoktan yıkılmış, kendileri devlete
borçlanmış olacaklar.
Bir başka hukuka aykırı düzenleme ise projeye
karşı çıkanlara hapis cezası verilmesini öngören
madde. Bu maddenin meşruiyetini tartışmayı bir kenara bırakacak olsak bile, Türk Ceza
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Kanunu’nda böyle bir suç tanımlanmamış olduğundan bu ceza mevcut hukuka aykırı. Böyle bir
düzenlemeyle, kentsel dönüşüm projelerine her
karşı çıkışın cebir yoluyla bastırılacağı sonucunu
çıkartabiliriz.

Küçük tutulan maliyetler
abartılan beklentiler
Kentlerde büyük fiziksel ve sosyal değişimlere yol
açan diğer uygulamalar olan büyük ölçekli projeler ve etkinlikler ise her zaman belli özelliklerle
ortaya çıkmaktadır. Çevresel ve insanî etkilerin
gözardı edilmesi bu temel özelliklerden biridir.
Hindistan’ın Narmada vadisindeki baraj projeleri
bir milyon kişinin topraklarının su altında kalmasına ve büyük bir göç dalgasına neden oldu.
Yerinden edilme ise olayın bir başka boyutu.
Konut Hakları ve Tahliyeler Merkezi COHRE’ye
göre, 1998-2008 arası Olimpiyat Oyunlarında 4
milyondan fazla kişi zorla tahliye edildi. Olimpiyat bahanesiyle Pekin’in yerleşik mahalleleri
yıkılarak 1 milyon 250 bin kişi zorla tahliye edildi
ve bu alanlar alışveriş merkezleri, lüks rezidanslar
ve spor tesisleriyle donatıldı. 2014 Dünya Kupası
ile 2016 Olimpiyatları’nın ev sahibi Rio’nun favelalarından da kenti temizleme operasyonları
duyuluyor. Associated Press’e göre, Rio’da sadece
2010’da 170 bin zorla tahliye var.
Bir diğer özellik maliyetlerin azımsanması.
Harcanan maliyet ile ilk başta hesaplanan maliyetin oranına baktığımızda, arada büyük farklar
olduğunu görüyoruz. Örneğin, Boston tünel
çalışmasında hesaplanan maliyetle harcanmış
olan maliyet arasında yüzde 275 gibi bir fark ortaya çıkmış. Maliyet hesabına dair bir diğer sorun
ise elde edilecek gelirin gerçekleşecek olandan
daha fazla gösterilmesi ya da tahmin edilmesi.
Örneğin, İngiltere ve Fransa arasında yer alan
Eurotunnel, açıldığı 1994 yılından bu yana, henüz
maliyetini karşılayamadı.
Abartılan iktisadî gelişim beklentisi ise istisnasız bütün büyük projeler/etkinliklerde
rastladığımız bir durum. Örneğin, 2004 Atina
Olimpiyatları’nın hesaplanan maliyeti 1,6 milyar dolarken, 16 milyar dolara çıkmış. Londra
2005’te ev sahipliğini kazandığında giderler 2,37
milyar dolar hesaplanmışken, oyunların hemen
öncesinde 24 milyar dolara yükselmişti. 2010
Vancouver Kış Olimpiyatları’nda da bütçe 660
milyon dolardan 5 milyar dolara çıkmış, borçların
ödenmesi 20 yıla yayılmıştı.
Tüm bu sürecin sonunda, büyük projeler/
etkinlikler daha önemli ve kamusal yarara sahip
projelerin rafa kalkmasına, kamusal varlıkların ve
kamu gelirlerinin büyük şirketlere aktarılmasına
neden oluyor. Bu tür projelerin uygulanmasında
son dönemde Kamu-Özel İşbirliği (Public-Private

Partnership) adı verilen görece yeni bir sistem
uygulanmakta. Bu sistemde, özel sektöre üç temel
destek veriliyor. Hazine arazileri, üzerindeki kıyı,
orman, su kaynağı gibi korunması gereken alanlarla birlikte tahsis ediliyor; projeyle üretilmesi
beklenen hizmet vb. için uzun yıllar boyunca
satın alma garantisi veriliyor ve projelerin uygulanması için yabancı bankalara kredi başvurusu
yapan şirketlere kamu garantörlük sağlıyor. (Sönmez, 2013)

Anormal projeler
Büyük projeler ve kentsel dönüşüm projelerinin
birbirleriyle bağlantılarını tartışmak için biraz
daha somuta inerek İstanbul’a bir göz atalım.
Son dönemde İstanbul’da anormal bir mekânsal
dönüşüm yaşanmakta. Gerek sürmekte olan
projeler, gerekse bunlara ekleneceği ısrarla dile
getirilenler aslında birbirinin tamamlayıcısı olarak değerlendirilebilir.
Türkiye şehircilik camiasında uzun süredir
dile getirilen bütüncül planlamanın terk edilerek
parçacıl/proje bazlı müdahalelerin kenti şekillendirdiği yönündeki eleştiri geçerliliğini sürdürmekle birlikte, bu müdahalelerin birbirini nasıl
tamamladığına bakmak bize oldukça çarpıcı bir
değerlendirme imkânı sunuyor.
Karadeniz Sahil Yolu ile birleşmesi düşünülen Kuzey Marmara Otoyolu, Boğaz geçişini
İstanbul’un en kuzeyine kaydırarak yeni bir
köprünün yapımını öneriyor. Kuzey Marmara
Otoyolu’nun diğer kısımları için çalışmalar devam ederken üçüncü köprü ve bağlantı yollarının
inşaatı ise büyük bir hızla başladı. Kentin mevcut
meskûn mahallerinden bu kadar uzakta yapılacak
bir köprünün ne işe yarayacağı sorusuna verilen
cevap transit trafiğin buraya yönlendirilerek şehir içi trafiğin hafifletilecek olması. İkinci Boğaz
Köprüsü için de aynı gerekçe sunulmuş olduğundan bu cevap bir geçiştirme olarak kabul görüyor. Üstelik, bilimsel veriler de bizi haklı kılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendi verileri
dahi transit trafiğin İstanbul trafiği içindeki payını
yüzde 2 ile 3 arasında gösteriyor. Henüz 2009’da
hazırlanan İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda bu
köprünün ve bağlantı yollarının bulunmadığını
da hatırlatalım.
Köprü bağlantı yollarını takip ettiğimizde ise
karşımıza İstanbul’un Karadeniz sahili kesimine
yapımı planlanan üçüncü havaalanı çıkıyor. Dünyanın en büyük havaalanı olması planlanan bu
proje için ise gerekçe olarak Atatürk Havaalanı’nın
kuş yolları nedeniyle tehlike arz ettiği gösteriliyor.
Oysa, araştırmalar gösteriyor ki, üçüncü havaalanının yapılacağı yer bırakın kuş göç yollarının
üzerinde olmayı, aynı zamanda kuşların konaklama alanı. Ayrıca, İstanbul’un diğer yakasında
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bulunan Sabiha Gökçen Havaalanı’na yapımı
başlayan ikinci pistle beraber, halen tam kapasiteyle çalışmayan bu havaalanının kapasitesi
İstanbul’un ihtiyacından çok daha fazlasını oluşturacak. İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda üçüncü
havaalanının da bulunmadığını ekleyelim.
Üçüncü havaalanının sınırlarının belirlendiği
Bakanlar Kurulu kararına baktığımızda, bu havaalanından güneye Marmara kıyılarına kadar
inen devasa bir proje alanıyla karşılaşıyoruz.
Burası Afet Yasası kapsamında rezerv alan olarak
belirlenen bölge. Yani yıkımı gerçekleşen konutların sahiplerinin hak sahibi yapılacağı projelerin
üretileceği yer. Oysa daha Afet Yasası gündeme
gelmemişken buraya Yeni İstanbul adında bir
milyonluk şehir yapılacağı bizzat hükümet tarafından dillendirilmekteydi. İstanbul’un son kalan
tarım alanlarının büyük bölümüne yayılan bu
proje de yine tahmin edilebileceği üzere, İstanbul
Çevre Düzeni Planı’nda yer almıyor. Üstelik, bu
alanda yer alacak olan ve küresel bir zincirin halkası olan Bio-İstanbul projesinin lansmanı Çevre
Düzeni Planı’nın hazırlandığı 2009’da yapılmaya
başlanmıştı.
Birçok yapının istimlak edileceği bu bölgenin
sınırları, Marmara kıyısında hem bir lagün olarak
doğal bir değere sahip Küçükçekmece gölünün
kendisini hem de etrafındaki arkeolojik alanları;
daha kuzeyde Sazlıdere barajını da içine alarak
Karadeniz tarafındaki Terkos gölünün sınırlarına
kadar geliyor. Bunun anlamı şu: 2011 seçimleri
öncesi çılgın proje olarak bizzat Başbakan tarafından açıklanan Kanalİstanbul projesinin ya bu 3
gölü birbirine bağlayarak yapılması düşünülüyor
ya da bu gölleri besleyen tüm yerüstü ve yeraltı
kaynaklarını keserek yakınlarından geçmesi.
İstanbul’a halihazırda Istrancalar’daki longoz ormanlarından ve Bolu dağlarından su getirildiğini
göz önüne aldığımızda, mevcut su kaynaklarının
bozulması sadece ekosistemin dengesi açısından
değil, kentin su ihtiyacı açısından da olumsuzluklar içeriyor. Bu projenin, birbirine sadece İstanbul
Boğazı ile bağlı olan Karadeniz ve Akdeniz gibi
birbirinden oldukça farklı iki ayrı deniz ekosistemi açısından olumsuzluklar içerdiğini de deniz
biyologlarının dile getirdiğini ayrıca ekleyelim.
Bu tür projelerin yurtdışından yatırım çekerek ekonomiyi canlı tutmak ve çeşitli ekonomik
göstergelerde emareleri beliren bir ekonomik
krizi uzak tutmak için yapıldığı ortada. Zira, ne
bu projelere ihtiyaç var ne de kentlilerin böyle bir
arzusu. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz üzere,
bu tür projelerde maliyet hesabı neredeyse hiçbir
zaman tutmuyor. Ayrıca, harcanan maliyetlerin
geri dönüşü uzun yıllar alıyor. Kaldı ki bu projelerin birçoğu kamunun eline geçmeyecek kârlara
yataklık edecek. Kalan kısmı ise işletme masrafı
garantili bir şekilde uzun yıllar özel şirketlerin

elinde kalacak. Devletin önünde ise ekonomik
krizin bedelini ödemek zorunda kalan bir halk
olacak. Üstelik, birçoğunun evleri yıkılmış, uzun
sürelerle ve yüksek miktarlarda borçlanmış şekilde.

Bütün yetki merkeze
Kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin tüm yetkinin
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda toplanması;
büyük projelere ilişkin tüm çalışmaların da yine
merkezî yönetim tarafından yürütülmesi ise işin
bir başka boyutu. Bu noktada, gerek ilçe belediyesi gerekse büyükşehir belediyesinin merkezden
verilen görevi yerine getirmek dışında bir dahli
bulunmadığını aktarmak gerek. Yerel yönetimler
tarafından yerine getirilmediği durumda ise bu
görevler merkezî yönetim tarafından yerine getirilebilecek şekilde tüm planlama ve kentleşme
politikaları merkezileşmiş durumda. Çoğu kez
formalite icabı kâğıt üzerinde gerçekleştirilen katılım mekanizmaları, bu merkezîleşme karşısında
tamamen devre dışı kalıyor. Bu projeler, halkın
(belki) katılımının sağlanabileceği ÇED süreçlerinden dahi muaf tutuluyor.
AKP sözcüleri Gezi Direnişi sırasında sık sık
“demokrasi sandıktan ibarettir” önermesini dile
getirmişti. Başbakan buna ek olarak, “Bana oy
verenler projelerime de oy vermiş sayılır” diyerek el yükseltmişti. Türkiye’nin simgesel açıdan
en önemli meydanını 15 gün boyunca devletin
tamamen çekildiği bir alan haline getiren direniş
karşısında ise gerekirse referandum yaparız diyerek geri adım atmak durumunda kalmışlardı.
Önümüzde yerel seçimler var. Ancak, her şeyin
merkezden karara bağlandığı, AKP’nin elindeki
bir yerel yönetimin hazırladığı planların dahi hiçe
sayıldığı bir sistemde yerel seçimlerin anlamı da
giderek güdükleşiyor.

Kaynakça
Anlı Ataöv, Sevin Osmay, Türkiye’de Kentsel Dönüşüme Yöntemsel Bir Yaklaşım,
METU JFA, 2007.
Tansı Şenyapılı, Cumhuriyetin 75. Yılı, Gecekondunun 50. Yılı, 75 Yılda Değişen Kent
ve Mimarlık, Tarih Vakfı, İstanbul, 1998.
İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi,
Toplu Kurumsal İflasımız: TOKİ-Barınma
Hakkından Sermaye Birikim Sürecine
Doğru Konut Sorunu: Söylemler, Gerçekler
ve Çözümler; Dünya Şehircilik Günü 32.
Kolokyumu, ŞPO, Ankara, 2008.
Mustafa Sönmez, Her Yatırım Yeni Dış Borç
Demek, Yurt Gazetesi, 06.05.2013.

23

24

Heinrich Böll Stiftung / Türkiye

SEÇİMLERE DOĞRU KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YEREL YÖNETİM

Yerelin zayıflatılması, merkezin tahkimi
Prof. Dr. Nadir Suğur

On üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe
kurulmasıyla ilgili yeni Büyükşehir Belediye Yasası
(BBY) 6 Aralık 2012 tarihinde Resmî Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Büyükşehir Belediye
Yasası kamu yönetiminin işleyişinde ve yerel
yönetimlerin yapısında çok önemli değişiklikler
getiriyor. Peki, yeni yasa ne diyor, ana hatlarıyla
bakalım.

Prof. Dr. Nadir Suğur
Sosyoloji alanında
lisans eğitimini Ankara
Üniversitesi’nde, doktora
çalışmasını İngiltere’de
University of Bristol’de
tamamladı. 1995’ten bu
yana Anadolu Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü’nde
öğretim üyesi olarak
çalışmaktadır. Kentleşme,
göç, yoksulluk ve endüstri
ilişkileri üzerine çalışmaları
bulunmaktadır. Halen
Eskişehir Kent Konseyi
başkanlığı görevini
yürütmektedir.

t Kırsal kesim dahil toplam nüfusu 750 binden
fazla olan iller büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür. 14 il büyükşehir olmuştur.
t 34 yeni ilçe kurulmuştur.
t Büyükşehir sınırı il mülkî sınırı olmuştur.
t Büyükşehir olan illerde kırsal kesimdeki tüm
köyler mahalle statüsüne geçirilmiştir.
t Belediye kurulabilmesi için daha önce 2 bin
olan asgarî nüfus şartı 5 bine çıkarılmıştır. Bu
koşulları yerine getiremediği için 1591 belde
belediyesi kapatılmış ve mahalle statüsüne
geçirilmiştir.
t Kırsal kesimde büyükşehir belediyesinin
mahallelerine dönüşen tüm köylerden beş yıl
süresince Belediye Kanunu gereğince alınması gereken tüm vergi, harç ve katılım paylarının alınmaması karara bağlanmıştır.
t Tüzel kişilikleri kaldırılan tüm belde ve köylerin mevcut personelleri, taşınır ve taşınmazları, alacakları ve borçları, iş makineleri ve diğer
taşıtları bağlı bulundukları il ya da ilçe belediyelerine aktarılmıştır.
t İl Özel İdareleri kapatılmıştır.
t Büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde yatırım, teşvik, bakım, onarım, acil yardım, afet,
rehberlik, denetim ve merkezî idarenin taşrada yapacağı işleri yapmakla sorumlu Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Merkezleri kurulmuştur. Bu merkezlerin başkanlığını vali ya da
vali adına vali yardımcısı yapabilmektedir.

Değişiklikler ne anlama
geliyor?
Yerel yönetimlerin başlangıç noktası olan muhtarlıklar açısından bakıldığında yeni yasayla
birlikte köy muhtarlıkları mahalle muhtarlıklarına dönüştürülmüştür. Bu değişiklik önemlidir;
zira köy muhtarlıklarının yetki, sorumluluk ve
işleyiş açısından kentlerdeki mahalle muhtarlıklarına göre belli farklılıkları bulunmaktadır. Köy
muhtarlıkları tüzel kişiliğe sahip oldukları için
bağış alabilir, dava açabilir, taşınır ve taşınmaz
gayrimenkul edinebilir, belli kamu arazilerinin
(ormanlar, mera alanları, sulak araziler) köy
halkı tarafından kullanılması için resmî izin
alabilirler. Köy muhtarlıkları köy evi kurabilir,
burada köyün temel sorunlarını tartıştırabilir ve
köyün sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunabilirler. Oysa mahalle muhtarlıklarında bu
tür yetkilerin çoğu bulunmamaktadır. Yeni BBY
ile birlikte köy muhtarlıklarının tüm taşınmazları, alacakları ve borçları bağlı bulundukları
ilçeye devredilecektir. Orman köyleri hariç tüm
köylerin tüzel kişilikleri sona erecektir. Ayrıca,
nüfusu yeterli olmadığı için kapatılan belde
belediyelerinin de tüzel kişilikleri sona erecek,
mahalle muhtarlığına dönüştürülecek ve tüm
taşınır taşınmazları, alacakları ve borçları bağlı
bulundukları ilçe ya da büyükşehir belediyesine
devredilecektir.
Burada en kritik nokta tüzel kişiliklerini
yitirecek kimi köylerin ve beldelerin sahip olduğu taşınmazların değeridir. Zira başta turizmin
geliştiği Ege ve Akdeniz gibi bölgeler olmak üzere, büyük kentlerin hinterlandı içerisinde yer
alan kimi belde ve köylerin sahip olduğu taşınmazların çok değerli olduğu aşikârdır. Özellikle
TOKİ ve kentsel dönüşüm uygulamaları sonucu
kamu arsa stoklarının sınırlarına ulaşıldığı bir
dönemde ekonomik değeri olan bu arsaların
inşaat sektörü odaklı gelişen sermaye kesimine
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aktarılması söz konusu olabilir.
Yeni yasayla birlikte kırsal kesimin tüm
altyapı işleri (yollar, kanalizasyon, yeşil alanlar,
otopark hizmetleri) büyükşehir belediyesine
verilmektedir. Diğer taraftan, alt belediyelerin
hazırlayacağı imar çalışmalarının büyükşehir
belediye meclisinde onaylanması gerekmektedir. İlçe ve büyükşehir belediyelerinin yapacağı
tüm kentsel dönüşüm projeleri ise Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nun
onayı alındıktan sonra hayata geçirilebilecektir.
Bu düzenlemeyle zaten yetkileri oldukça sınırlı
olan ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri
merkezî otoriteye bağımlı hale getirtilmektedir.
Dahası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imarla ilgili
düzenlemelerde büyükşehir belediyesinin üzerinde bir yetkiye sahiptir. Bakanlık, Büyükşehir
Belediye meclisini aşarak merkezden belli imar
düzenlemelerini yapabilir hale getirilmiştir. Bu
da yerelleşme ve demokratikleşme açısından
son derece sorunlu bir noktadır. Bu düzenlemeler merkezî yönetimleri yerel yönetimlere göre
daha etkili ve güçlü hale getirmektedir.
Bir diğer önemli nokta ise Yatırım İzleme
ve Koordinasyon Merkezleri’nin (YİKM) kurulmasıdır. YİKM yetki ve sorumluluk açısından
devletin yerel düzeydeki örgütlenmesini temsil
etmektedir. Buna göre, genel bütçe vergi gelirlerinin yüzde 0.25’inin aktarılacağı YİKM, büyükşehir olan bir ilin vilayet sınırları içerisindeki
yeraltı ve yerüstü tüm kaynakların, kamuya ait
taşınmazların ve orman vasfını yitirmiş olan
alanların kullanımı konusunda yetkilendiril-

miştir. YİKM merkezin taşrada yapacağı işleri
yapmakla yetkili bir kurum olarak valinin başkanlık edeceği (vali isterse bir vali yardımcısını
başkanlık için görevlendirebilir) bir kurum olarak kurulmuştur. YİKM’nin merkezin taşradaki
güçlü bir yapılanması olarak faaliyet göstereceği
yasayla tanımlanmıştır. Tüm büyükşehirlerde
kurulacak olan YİKM’ler bakanlığa bağlı uzman
kişilerden oluşan bir örgütsel yapıdır. YİKM tüm
kırsal kesimlerde yatırım, teşvik, afet, rehberlik
ve denetim gibi oldukça genel kavramlarla tanımlanmış süper yetkili merkezler olarak faaliyet göstereceklerdir. Örneğin, YİKM büyükşehir

Ağır bir kentsel dönüşüm
basıncı altında olan
Gülsuyu / Gülensu
mahallesinden bir görünüm.

En kritik nokta tüzel kişiliklerini yitirecek kimi köylerin
ve beldelerin sahip olduğu taşınmazların değeridir. TOKİ
ve kentsel dönüşüm uygulamaları sonucu kamu arsa
stoklarının sınırlarına ulaşıldığı bir dönemde ekonomik
değeri olan bu arsaların inşaat sektörü odaklı gelişen
sermaye kesimine aktarılması söz konusu olabilir.

belediyesi olan tüm illerin kırsal kesimlerinde
termik santrallerin kurulması, termik santraller
için gerekli olan yeraltı kaynaklarının kullanılma açılması ya da baraj ve göllerin bu tür amaçlarla kullanılması konusunda tek yetkilidir. Bu
konuda büyükşehir belediyesine herhangi bir
yetki ya da görev verilmemiştir. Merkezî yönetim adına bu tür yatırımları yöneten YİKM’ler
Türkiye’nin gündeminde olan nükleer santralle-
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rin yapılmasını onaylayabilir, HES’lere (Hidroelektrik santralleri’ne) izin verebilir, altın-gümüş
ve benzeri maden işletmelerine ruhsatlarını
sağlayabilir ve demir cevheri, linyit, bor ve benzeri yeraltı ve yerüstü kaynakların kullanımını
yatırımcılara kiralayabilir ya da satabilir. Ayrıca,
YİKM’ler zeytinlik alanlar, akarsu boyları, göl
kenarları, ormanlık vasfını kaybetmiş arazileri,
su havzaları ve meralar gibi alanları yatırımcılara açabilir. YİKM’in karar alma süreçleri tamamıyla merkezîdir ve yerelde gerek belediyelerin
ve gerekse sivil toplum kuruluşlarının katılımını
sağlayan bir düzenleme yoktur. Kısacası, kırsal
kesimin her türlü altyapı ve yol gibi maliyet
açsından oldukça yüksek olan ağır işleri büyükşehir belediyesine verilirken, kırsal kesimde
ekonomik değeri olabilecek yatırımları ile ilgili
projelendirme, yetkilendirme, ruhsat verme,
hazine arazilerinin değerlendirilmesi gibi stratejik konular YİKM yetkisine bırakılmıştır. YİKM
büyükşehir olan her ilde valileri birer süper valiye dönüştürebilecek yetkileri beraberinde getirmektedir. Süper vali karşısında yerel yönetimler,
kent konseyleri ve sivil toplum kuruluşları daha

Zaten yetkileri oldukça sınırlı olan ilçe belediyeleri ile
büyükşehir belediyeleri merkezî otoriteye bağımlı hale
getirtilmektedir. Dahası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
imarla ilgili düzenlemelerde büyükşehir belediyesinin
üzerinde bir yetkiye sahiptir. Bu düzenlemeler merkezî
yönetimleri yerel yönetimlere göre daha etkili ve güçlü
hale getirmektedir.

da yetkisiz ve etkisiz hale getirilmektedir. Yerel
örgütsel yapıların karar alma süreçlerinin dışında bırakıldığı böyle bir düzenlemede örgütsüz
kitlelerin kararlara nasıl ve ne şekilde katılabileceği konusunda yasada ilgili bir madde yoktur.
BBY ile kırsal kesimde köylülerden beş yıl
vergi alınmaması konusu da son derece sorunludur. Zira beş yıldan sonra ekonomik durumu
zaten sıkıntıda olan köylülerin bu vergileri nasıl
ve ne şekilde ödeyebileceği de belirsizdir. İçme
ya da sulama amaçlı yeraltı sularını kullanan
köylüler beş yıl sonra belediyeye su parası ödemek zorunda kalacaklardır. Ayrıca, köylülerin
en küçük bir hayvan barınağı için bile belediyeden imar izni almaları gerekecek ve bu süreçte
çeşitli masraflar yapmak zorunda kalacaklardır.
Diğer taraftan, yol ve kanalizasyonla ilgili belediyelerin talep edeceği katkı payı adındaki
ödemeleri yoksul köylülerin nasıl yapabileceği
de belirsizdir.
BBY ile 34 yeni ilçe kuruldu. Kimi büyük
kentlerin ilçelerinde sınır değişiklikleri oldu.

Gerek yeni ilçe kurulması konusu gerekse
büyükşehir sınırları içerisindeki ilçelerin sınırlarının değiştirilmesi konusu o bölgede yaşayanlara sorulmadan, ilgili meslek odaları ve
sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmadan
yapıldı. İstanbul’da Şişli ve Sarıyer ile Ankara’da
Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinin sınırlarında yapılan değişikliklerin yerel hizmetlerin
etkili dağıtımından çok, seçimlerde dengeleri
değiştirmek amacıyla yapıldığı görülmektedir.
Ankara’da Yenimahalle ilçesi sınırları içinde yer
alan Çayyolu’ndaki mahalleler Çankaya ilçesine
bağlanmıştır. Çayyolu önemli ölçüde iktidara
yakın olmayan seçmen profiline sahiptir. Böylece, Yenimahalle ilçesinin yerel seçimlerde
iktidar partisi tarafından kazanılmasının yolu
büyük ölçüde açılmıştır. Benzer şekilde, Şişli
belediye sınırları içerisinde yer alan Ayazağa,
Maslak ve Huzur mahalleleri de Sarıyer’e bağlanmıştır. Kentin çok önemli bir konut ve ticaret
gelişim bölgesi ve finans merkezi o bölgeye
nispeten uzak olan Sarıyer belediyesi sınırlarına
dahil edilmiştir. İstanbul’un akciğeri sayılabilecek Belgrad Ormanları da aynı bölgede
bulunmaktadır. Bu bölgede inşaat sektörünün
önde gelen firmaları çok büyük ölçekli projeleri
her türlü çevre riskine rağmen hayata geçirmektedir. İstanbul’un kuzeyinde meydana gelen
bu vahşi yapılaşma bölgede yer alan ormanlık
alanları, doğal yaşamı ve su havzalarını tehdit
etmektedir.
BBY önemli ölçüde merkezî otoritenin yetki
alanını genişleten, buna karşın yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve örgütsüz
kitlelerin karar alma süreçlerine katılımını
önemli ölçüde daraltan bir özelliğe sahiptir. BBY
yasası şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri açısından da sıkıntılı görülmektedir. Hesap sorma
ve şefafflık ile ilgili kent konseyleri gibi yerel
düzeyde sivil toplum kuruluşlarına herhangibir
fonksiyon verilmemiştir.
Avrupa Konseyi tarafından 1985’te yerel
yönetimlerin merkezî yönetimlerden özerkliğini elde etmesine yönelik olarak imzaya açılan
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi’ni
Türkiye 1988’de birkaç maddeye çekincelerini
koyarak kabul etmiştir; 1993 Nisan ayından
itibaren kabul edilen kısımlar Resmî Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yerel yönetimleri yetkilendiren ve onlara idarî ve malî açıdan
özerk hareket imkânları sağlayan konularda
Türkiye’nin şerh koyduğu 7 madde ve 10 paragraf bulunmaktadır. Türkiye’nin bu maddelere
şerh koymasının asıl nedeni yerel düzeydeki bu
tür düzenlemelerin Kürtlerin özerklik kazanmalarına vesile olacağı kaygısı olmuştur.
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın “Yerel
Yönetim Sınırlarının Korunması” başlığını
taşıyan 5. maddesinde “Yerel yönetimlerin
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sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda,
mümkünse bir referandum yoluyla ilgili yerel
topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz” ifadesi yer almaktadır. Oysa
kapatılan beldelerde böylesi bir referanduma gidilmemiştir. Yerel Yönetimler Özerklik
Şartnamesi’nde temel amaç yerinden yönetim,
demokrasi ve katılımcılık olarak belirlenmiştir.
Türkiye bu ilgili maddelere onay vermesine
rağmen, yeni çıkan yasa merkezî otoritenin
yerel yönetimler üzerinde gücünü artıran düzenlemeleri içermektedir. Bu konuda da devlet
yerel düzeyde demokratik katılımı tercih etmek
yerine, kendisini yetkili ve karar verici olarak
görmüştür.
Kent çalışmalarının öncü isimlerinden
Henri Lefebvre kent hakkı kavramını, kentlerde
yaşayan herkesin kente ait haklarının neler olduğunu bilme ve kentle ilgili karar alma süreçlerine katılma hakkı olarak tanımlıyor. Kent hakkı
kentlerde yaşayan mağdur kesimlerin (kadınların, yaşlıların, çocukların, yoksulların, cinsel
yönelimleri sonucu dışlananların, engellilerin
vd.) daha iyi bir yaşam, daha iyi bir konut, daha
iyi bir sağlık, daha iyi bir eğitim, yaşanabilir bir
çevre ve kentsel yönetime katılma gibi haklarını
güvence altına almayı öngörüyor. Yeni BBY’nin
kentte ve kırsal kesimde yaşayanların bu tür
haklarının geliştirilmesi konusunda herhangi
bir açılımı bulunmamaktadır.
David Harvey ise kent hakkı kavramını daha
da geliştirerek, bu hakkın kişisel değil, daha çok
ortak bir hak olduğunu öne sürmüştür. Harvey
kentlerde yaşayanların kent kaynaklarına, uygun yol ve yöntemlerle ulaşmalarını önemser.
Ancak, Harvey için asıl önemli olan, kentte
yaşayanların bu kaynakları demokratik olarak
kullanarak kenti değiştirebilme imkânına sahip
olabilmeleridir. Türkiye açısından bakıldığında
benzer bir talebin kırsal kesimde yaşayanlar
için de geçerli olduğunu söylemek mümkün.
Ancak, yeni yasa köy muhtarlıklarının ve kapatılan belde belediyelerin tüzel kişiliklerine son
verdiği için yerelde yaşayanların karar alma
süreçlerine katılımını önemli ölçüde engellediği
görülmektedir. Yeni çıkan yasayla, büyükşehire
uzakta yaşayan kırsal kesimdekilerin kendilerini
ilgilendiren kararlara nasıl katılabileceği son
derece belirsizdir. İlçeleri temsilen büyükşehir
belediye meclisinde görev yapacak meclis üyesi
dışında buralarda yaşayanların hak ve hukukunu koruyacak bir mekanizma kalmamıştır.
İlçeyi temsil eden meclis üyeleri demokratik

katlımı ne ölçüde sağlayabilir? Bu da son derece
belirsizdir.
Yasanın en eksik tarafı yasa tasarısı taslak
halindeyken kamuoyunda hiç tartışılmamış
olmasıdır. Dahası, taslak metne ulaşmak isteyen
ilgili sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve
üniversiteler yasa meclisten çıkıncaya kadar
metne kesinlikle ulaşamamıştır. Bir diğer sorun
ise yerel yönetimlerin en temel ilkesi olan “ihtiyaç duyulan hizmetin mümkün olan en yakın

Merkezî yönetim adına yatırımları yöneten YİKM’ler
nükleer santrallerin yapılmasını onaylayabilir, HES’lere
izin verebilir, altın-gümüş ve benzeri maden işletmelerine
ruhsatlarını sağlayabilir ve demir cevheri, linyit, bor
ve benzeri yeraltı ve yerüstü kaynakların kullanımını
yatırımcılara kiralayabilir ya da satabilir.

yerden temin edilmesi” anlayışının yok sayılmasıdır. Kırsal kesimde köylerin ve kimi beldelerin
tüzel kişiliklerinin kapatılmasıyla birçok hizmet
için ihtiyaç duyanlarla o hizmeti veren kuruluşlar arasındaki mesafe daha da artmıştır.
Sonuç olarak, YBB yerel yönetimleri
merkezî otorite karşısında daha da güçsüz hale
getirmiştir. YBB merkezi taşraya göre güçlendiren, örgütlü olsun ya da olmasın kitlelerin
karar alma süreçlerine katılımını sınırlayan,
kentle ve kırsal kesimle ilgili önemli projelerde
yetkiyi merkezî otoriteye aktaran düzenlemelerden oluşmaktadır. YBB yasasını taşrada devlet
kurumlarının yeniden yapılanması ve yerel
yönetimlerde yeni bir merkezîleştirilme olarak
değerlendirmek mümkündür.
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EKOLOJİ

Yavaş Felsefe
Rıdvan Yurtseven

Küreselleşme sürecinde; zaman ve yere ilişkin
düşüncelerin yeniden yapılandırıldığını, toplumsal
ve ekonomik işlevlerinse hız kültürü kapsamında
değerlendirilmesinin bir gerçeklik olarak sunulduğunu
görüyoruz.1

Rıdvan Yurtseven
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Gökçeada
Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu Gastronomi
Bölümü öğretim üyesidir.
Eko-gastronomi ve gastroturizm araştırma alanlarını
oluşturmaktadır. Slow Food,
Terra Madre, International
Cittaslow üyesi olan Yurtseven Slow Food Gökçeada
Convivium liderliği, Cittaslow
Gökçeada temsilciliği ve Cittaslow Türkiye Bilim Kurulu
koordinatörlüğü görevlerini
yürütmektedir. Yurtseven’in
“Slow Food ve Gökçeada:
Yönetsel Bir Yaklaşım”
ve “Yavaş Hareketi” adlı
kitapları bulunmaktadır.

Küreselleşmenin temel olarak üç alanda gerçekleştiği gözlemleniyor: ekonomik, politik
ve kültürel.2 Ekonomik küreselleşme, küresel
pazarla ilgilidir. Malların ve hizmetlerin üretimi, değişimi, dağıtımı ve tüketimini kapsayan
bu alan, devletin azalan işlevini ve serbest
pazar ekonomisinin artan önemini gündeme
getiriyor. Politik küreselleşme ulusal sınıfların
zayıflaması, diğer bir ifadeyle anlamsızlaşmasıyla sonuçlanıyor. Kültürel küreselleşme ise
yerel kültürler ve kimliklerin önemsizleşmesi
olgusunu kapsıyor. Küresel ekonomi, politika ve kültürün baskın etkileşimi sonucunda
ortaya çıkan küresel standartlaşma gerçeği,
dünya toplumlarının aynılaşmasına neden
olmaktadır. Küreselleşme toplumları disipline
edilmiş, homojen ve tüketerek farklılaşabileceğine inanan bireylerden oluşan bir yapıya
dönüştürmektedir.3
Küreselleşme öncesinde yer; bireylerin
sosyalleştiği, kimliğini kazandığı ve bu kimliği
yaşayarak gösterdiği bir alandı. Ancak günümüz dünyasında küreselleşmenin homojenleştirici etkisiyle yerler standartlaşmış, kimliği
ve geçmişi olmayan alanlara dönüşmeye
başlamıştır. Yersizleştirme süreci olarak da
adlandırabileceğimiz bu süreç yerel yaşamı ve
değerleri reddetmemektedir. Bu durum, yerel
alanların içine küresel değerlerin girmesini
sağlamakta ve paylaşılan yerel değerlerin,
bilginin, uygulamaların fark edilmesini zorlaştırmaktadır.
Günümüz bireyleri, çalışma yaşamlarında

ya da günlük yaşamlarındaki süreçlerde sorumluluk ve esnekliğin artmasına bağlı olarak
ortaya çıkan bir tür hız olgusuna yakalanmıştır. Hız verimlilik ve profesyonellikle özdeşleşmiştir. Buna karşılık, yavaşlık bireylere alternatif değerleri gösteren bir yol olabilir. Yavaş
Yaşam, günümüzün hızlı ve değişim halindeki
zaman kullanımı anlayışına bir tepki olarak
ortaya çıkmıştır. Küresel dünyanın hızlı yaşam
anlayışının tersine, Yavaş Yaşam bireylere yaşamı daha nitelikli ve etik kılacak bir değişim
sunmaktadır.4,5 Yavaş Yaşam anlayışı 1986’da
İtalya’nın Roma kentinde Carlo Petrini tarafından hızlı yemeğin (fast food) küreselleşmesine karşı gerçekleştirdiği eylemle başlayan
Slow Food (Yavaş Yemek) hareketinin izlerini
taşımaktadır. Kâr amacı gütmeyen ve gönüllü
üyeliğe dayanan bir organizasyon olan Yavaş
Yemek hareketinin temel amacı yeme alışkanlıklarının homojenleşmesinin ve kültürel
kimliğin kaybedilme tehlikesinin farkında
olan bireylerin gereksinmelerine yanıt vermektir.6 Küreselleşmeyle karşı karşıya olan
ulusal ve yerel toplumların geleneksel yemek
kültürünü korumayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Yavaş Yaşam bireylere kaygısız ve
rahat bir yaşam biçimi değil, yerel toplum
odaklı bir yaşam biçimi geliştirme olanağı
sunmaktadır.7
“Yavaş hareketi” yaratıcılığı ve yavaş yerleri
günlük yaşamımıza sokmamıza olanak sağlamaktadır. Bireyler yavaşlık sayesinde, birbirlerinden farklı yaşamış olacaklardır. Yavaş
anlayışıyla, küresel yaşam akışının olduğu her
yerde, zaman-yer farklılığı sağlanabilecektir.
Yavaş hareketinin dikkat çektiği nokta her
özeli özgün bırakmak, çoğunluğun içerisinde
eriyip gitmesine engel olmaktır. Yavaş hareketi küreselleşmeyi reddetmemektedir. Tam
tersine, dünyadaki tüm insanların toplumsal,
kültürel, ekonomik, siyasal alanlarda birbi-
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riyle yoğun bir iletişim ve etkileşim sürecine
girmelerinin kaçınılmaz olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte, küreselleşmenin
olumsuz yönlerini vurgulamaktadır.

Yavaş yemek
Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı kırsal kesimde yaşıyor. Kentlerde gıda üretimi ve
işlenmesinde çalışanları da buna eklersek,
yeryüzündeki insanların çoğunluğunun gıda
sektöründe çalıştığını ileri sürebiliriz. Bu sektörde uygulanan tekniklerin büyük çoğunluğu
sürdürülemez niteliktedir. Tatsız, standartlaşmış, ekolojik olmayan ve çoğu zaman toplum
sağlığı açısından tehlikeli gıda ürünleri üretiliyor. Geleceğimiz gezegenin ritmine uyum
gösteren, geleneksel yöntemleri kullanan,
biyolojik çeşitliliğe önem veren ve dünyanın
her bir farklı yöresindeki kültür ve ekonomiye
sıkı sıkıya bağlı gastronomik geleneklere saygı
gösteren tekniklerle gıda üretilmesiyle güvence altına alınabilir.8
1986’da Bra-İtalya’da kurulan Slow Food
(Yavaş Yemek), yemek alışkanlıklarının etik
ve sosyo-kültürel boyutlarına ilişkin gıda
tüketicilerinin artan gereksinmelerine yanıt
olarak ortaya çıkmış ve kâr amacı gütmeyen
uluslararası bir organizasyon olarak kurumsallaşmıştır. Gıdanın bir insan hakkı olduğunu savunan Slow Food’un temel amaçları
yerel tarım, gıda bağımsızlığı ve biyolojik
çeşitliliğin korunmasıdır; bu da hareketin
başlangıcından beri etkinliklerinin iki taraflı
yapısını sergilemektedir. Bir taraftan, bilimsel
araştırmalar ve küçük çaplı özgün üretimlerin
desteklenmesiyle yemek ve tarımsal mirasları
korumak; diğer taraftan, özgün ve geleneksel
yemekler hakkında bilgilerini arttırarak bireyleri eğitmek.
Slow Food dünya tarımının ve yiyecek
tedarikinin endüstrileşme ve küreselleşme
doğrultusunda büyümesinin, insanlık ve
doğanın geleceğini tehlikeye soktuğunu belirtmektedir.9 Yerel tarım uygulamalarının
başarılı biçimleri ekolojik denge ve bütünlüğü
sağlayarak, dünyayı uzun yıllar boyunca doyurmuştur. Bu uygulamaların yerini hızlı bir
biçimde, tek kültürlü küresel kontrol ve uygulamalar almaktadır. Slow Food bu sistemlerin
geleneksel geçim biçimlerini, özgün ve yerel
kültürleri olumsuz etkilediğini vurgulamaktadır. Bu dönüşüm ekolojik yaşamı destekleyen
sistemleri de etkilemiş, insanların doğa, tarih
ve kültür bağlarından kopmasını hızlandırmıştır.
Küresel işletmeler ve küçük ölçekli üretimleri etkisizleştirerek küresel sorunların tama-

mına çözüm getireceğine inanılan teknolojik
girişimler, yerel ekonomi ve kültür yapıları
üzerindeki olumsuz etkileri daha da arttırmıştır. Yerel ürünlerin tarihî ve doğal süreçlerine
giren teknoloji eko-sistemleri bozmaktadır.
Bu teknolojiler hava, su, toprak ve organizmaların genetiklerini değiştiren yeni ve genişlemiş genetik kirlilik getirmekte, küresel
ısınmayı şiddetlendirmektedir; son olumsuz
etkileri de iklim değişimidir.10 Bu olumsuzluklar ekolojik tarım ve gıdanın doğa temelli
bütünlüğünü tehdit etmektedir. Yerel tarımın
özgün ve geleneksel yapısını bozan küresel
işletmeler ve teknoloji, etkin bir çözüm değildir. Yerel ölçekteki gıda üretiminden büyük
ölçekte ve ihracat temelli üretime geçiş yerel
toplulukların geleneklerinde, kültürlerinde ve
ortak mutluluklarında bir çöküş yaratmıştır.
Yerel toplulukların ürün yetiştirmelerindeki
kendine özgü eğlenceli töreni ve deneyimi
azaltmıştır. Slow Food’a göre, toplumsal,
ekonomik ve ekolojik problemlerin temel
çözümü daha yerel, demokratik ve katılımcı,
şirketleşmeyen, ekolojik ve özgün değerleri
olan, küçük ölçekli organik tarım uygulayan
geleneksel tarım topluluklarına doğru değişimle gerçekleşir. Bu topluluklar çeşitlilik,
sinerji ve dönüşüm ilkelerine dayalı sürdürülebilir bir uygulama sağlamalıdır.

Yavaş Yaşam anlayışı 1986’da Carlo Petrini tarafından
fast food’un küreselleşmesine karşı gerçekleştirdiği eylemle
başlayan Slow Food hareketinin izlerini taşımaktadır.

İyi, temiz ve adil
Slow Food hareketi paylaşılan deneyimlere
dayalı bir kalite kavramı önermektedir. Bu
kavram üç boyutludur: iyi, temiz ve adil…11
İyi; gıdanın gerçek bir tat, aroma ve görünüşe
sahip olması boyutunu içerir. Gıdanın bu nitel
özelliğinin farkına duyularımız uyarıldığında,
değişik ürünleri karşılaştırdığımızda ve daha
tatmin edici olanı seçtiğimizde varırız. Temiz;
sürdürülebilirlik boyutunu kapsar. Bunun anlamı ekolojik sisteme zarar vermeyen üretim
yöntemlerinin kullanılması, biyolojik çeşitliliğe saygı duymak ve gıdanın insan sağlığı için
güvenli olmasını sağlamaktır. Adil; ekonomik
ve sosyo-kültürel sürdürülebilirlik boyutudur.
Bu da gıdaların etik olarak sürdürülebilir
olmasını, çalışanları sömürmeyen üretim
yöntemlerinin kullanılmasını ve iyi ürünlerin
dışlanmamasını gerektirir. Bu aynı zamanda,
tüketiciler ve üreticiler için adil fiyat uygulamalarının sağlanması anlamına gelmektedir.
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Yavaş kent
Yavaş Kent (Cittaslow) hareketi, Slow Food
felsefesini kentlerin tasarım ve planlamasında
kullanmayı amaçlayan uluslararası bir ağdır.
Bu ağ başta Avrupa olmak üzere diğer kıtalarda da yaygınlık kazanmaktadır. Dünyanın 27
ülkesinde 177 yavaş kent bulunmaktadır. Bu
kentlerin yaklaşık yarısı İtalya’da yer almaktadır. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri,
Avustralya, İngiltere, Norveç, Polonya, Türkiye
ve Yeni Zelanda’da yavaş kent sayısı artmaktadır. Yavaş Kent kendi halkının ve ziyaretçilerin
yaşam kalitesini artırmak için orijinal fikir,
deneyim ve bilgiyi uluslararası yavaş kent
ağları üzerinden paylaşarak çalışmayı amaç
edinmiş bir olgudur. Yavaş Kent’in hedeflerinden biri, küreselleşme süreciyle yaşamımıza
giren hızlı yaşam anlayışının genişlemesi
karşısında bir sınır yaratmaktır.

Yavaş Kent yerel işletmelerin desteklenmesi, yerel
ticaret, çiftçi marketleri, adil ticaret ve yerel kur gibi
uygulamalarla yerel üretimi öne çıkarmaktadır.

Yerel toplumun ve ziyaretçilerin yaşam
kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Yavaş Kent
hareketi, üye kentlerde sağladığı olumlu gelişmeler nedeniyle dikkat çekmektedir. Uluslararası bir ağ niteliği taşıyan harekete katılım
için kentin bir dizi kriteri yerine getirmesi
gerekmektedir. Yavaş Kent hareketi, çevre ve
kentsel doku kalitesini teknoloji kullanımını
teşvik ederek iyileştirmeye çalışmaktadır.
Yavaş Kentler yerel üreticiler ve tüketiciler
arasında iletişimi ve diyalogu teşvik etmeyi
amaçlamaktadır. Çevrenin korunması, sürdürülebilir gelişmenin desteklenmesi ve kent yaşamın iyileştirilmesi kapsamında Yavaş Kentler doğal ve çevreye dost tekniklerle yiyecek
üretimine destek sağlamaktadır. Yavaş Kent
küçük kentler için bir kalite göstergesidir.
Yalnızca nüfusu 50 binden küçük olan kentler
bu ağa katılabilir. Yavaş Kentler toplumunun
yaşam kalitesini artırmayı tercih etmiş kentlerdir. Bu felsefe kapsamında bir kentin, Yavaş
Kent olabilmesi için aşağıda belirtilen şu
kriterleri sağlaması gerekmektedir.13,14

Çevre politikaları
t

Yavaş Kent hareketi, 1999’da slow food
hareketinin kurucusu Carlo Petrini ve dört
kurucu kentin (Chianti, Orvieto, Bra ve Positano) belediye başkanlarının Yavaş Kent
Sözleşmesi’ni imzalamasıyla doğmuştur.12
Yavaş Kent Ağı yöneticiler, vatandaşlar ve
Slow Food üyeleri arasında bağlantı kurarak
insanlara kaliteli bir yaşam konusunda hizmet
etme, çevreyi koruma bilincini geliştirme,
yaşamdan keyif alma, sürdürülebilir gelişme
gibi konularda üye kentlerin deneyimlerini
paylaşmalarını amaçlamaktadır.
Yavaş Yaşam vatandaşların kentlerinde kolay, basit ve mutlu bir biçimde yaşamalarına
olanak sağlayan pratik çözümlere ve hizmetlere sahip olmak anlamına gelir. Yavaş Yaşam,
Latincede dendiği gibi, festina lente, yavaş
fakat seri olmak demektir. Yavaş Yaşam her
gün sıra dışı modern vurgular arayarak, diğer
bir deyişle geçmişin en iyi bilgilerini gözden
geçirerek, bugünün ve geleceğin teknolojik
imkânları içerisinde iletişim, ulaşım, etkinlik,
üretim ve satışta yeni çözümler sunmayı gerektirir. Yavaş Kent’i yaşatmak ve yönetmek
şimdiki trendin tersine sıradan yaşamı devam
ettirmektir. Doğal olarak daha yavaş, sakin, verimli, seri ama şüphesiz daha insansı, ekolojik
dengeyi gözeten, bugünkü ve gelecek nesillerle ilgili, giderek küreselleşen ve iletişimin arttığı bir dünyada daha saygıdeğer bir kent…
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Hava, su ve toprak kalitesinin yasal düzenlemeler tarafından belirlenen parametrelere uygunluğunun sağlanması.
Kentsel ve özel atıkların sınıflandırılarak
toplanmasının desteklenmesi ve bu uygulamanın yaygınlaşmasının sağlanması.
Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüşümünün desteklemesi ve yaygınlaşması.
Kentsel atık su için kanalizasyon filtresinin oluşturulması.
Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar, yeşil hidrojen, mini
hidroelektrik güç kaynakları, bio-yakıt
vb.) kullanımına dikkat çekilerek yerel
yönetimlerce planlanan enerji tasarrufunun sağlanması.
Genetiğiyle oynanmış ürünlerin kullanımının önlenmesi için düzenleme yapılması.
Reklam panolarının ve dükkân vitrinlerinin düzenlenmesi.
Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne
ilişkin sistemlerin kurulması.
Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve
azaltılması için planlar yapılması.
Kent aydınlanması için (ışık kirliliğinin
önlenmesi) sistem ve programlar geliştirilmesi.
Çevresel yönetim sistemlerine uyum sağlanması (EMAS ve ECOLABEL ya da ISO
9001, ISO 14000 ya da SA 8000 ve Yerel
Gündem 21’e katılım).
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Altyapı politikaları
t

t
t

t

t

t

t
t

t

t
t

t
t

Tarihî mekânların, merkezî kayıt altına
alınmış binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının
yapılması.
Taşıt güvenliği ve trafik akışının sağlanması.
Okullara ulaşımın hızlandırılması ve
kamu binalarıyla bağlantının sağlanması
için bisiklet yollarının yapılması.
Özel ulaşımda alternatif yöntemlerin
desteklenmesi, yaya alanlarının ve kamu
taşımacılığının sağlanması (kentdışı
otopark, yürüyen merdiven, bisiklet
yollarının okulların ya da iş alanlarının
yakınından geçmesi).
Engelliler için kamu alanlarının erişilebilir olması, mimarî engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaşabilmelerini
sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması.
Aile yaşamını ve genel aktiviteleri
destekleyici programların oluşturulması
(rekreasyon, spor, yaşlı ve kronik
hastalara yönelik ev hizmetleri, sosyal
merkezler, kamu tuvaletleri vb.).
Tıbbî yardım merkezlerinin bulunması.
Yeşil alanların kurulması ve hizmet altyapılarının bulunması (oyun alanları,
birbirleriyle birleşen yeşil alanlar vb.).
Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin genişlemesine
yönelik planlar oluşturulması.
Özgün ve tarihî dükkânların korunması.
Bölge halkının alışverişte sorun yaşamaması için esnafla anlaşma yapılması,
bölge halkının alışverişte sorun yaşaması halinde yardım sağlayacak dost
dükkânların kurulması.
Geri kalmış kent alanlarının gelişimine
yönelik projeler geliştirilmesi.
Kentin yeniden tasarımına ve iyileşmesine yönelik programlar yapılması.
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Kamu ve özel alanların yeşillendirilmesinde doğal mimarî yapıyla uyumlu yerli
ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması.
Kent halkına çeşitli hizmetler vermeye
yönelik planlar (belediye hizmetlerinin
internet üzerinden gerçekleştirilmesi ve
halka internet eğitimi verilmesi).
Gürültü kontrolüne yönelik planlar yapılması.
Kentin renk planlamasının yapılması.
Tele-işgücünün tanıtılması ve desteklenmesi.

Yerel ürünlerin korunması
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Organik tarımın geliştirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması.
Yerel esnaf ve zanaatkârların ürettiği
ürünlerin kalite sertifikalarının oluşturulması.
Yok olma tehlikesindeki el sanatlarının
korunmasına yönelik programların geliştirilmesi.
Yok olma tehlikesinde bulunan geleneksel mesleklerin korunması.
Slow Food işbirliğiyle, okulların yemek
hizmetlerinde organik, yerel ve özgün
ürünlerin kullanılması.
Slow Food işbirliğiyle, okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik
programların geliştirilmesi.
Yok olma tehlikesinde olan özel tarifli
gastronomik ürünlerin kullanımı ve üretiminin desteklenmesi.
Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin
ve yerel pazarın harekete geçirilmesi).
Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt
ağaçların korunması.
Yerel kültürel aktivitelerin korunması ve
desteklenmesi.
Kent ve okul bahçelerinin yerel kültürün
gelişmesine olanak sağlaması için desteklenmesi.

Teknolojiden yaralanarak
kent kalitesinin artırılması

Farkındalık
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Biyo-mimarî alanlarının kurulması, biyomimarînin geliştirilmesi ve tanıtılması
için planlar yapılması.
Kentte kablosuz sistemlerin kurulması.
Elektromanyetik alanların izlenmesine
yönelik sistemlerin kurulması.
Çöp bidonlarının kötü görünümünün
önlenmesi ve atık su toplama sistemi için
planlar yapılması.

t
t

Kent halkının, Yavaş Kent hareketine
katılım motivasyonunun sağlanması için,
Yavaş Kent sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi.
Kent halkının Yavaş Yaşam felsefesini
anlaması için programlar geliştirmek.
Slow Food ve Yavaş Kent faaliyetlerinin
yayılmasını sağlayacak programların
geliştirilmesi.
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Yavaş Yemek faaliyet ve
projelerinin desteklenmesi
t
t
t
t

t

t
t

Slow Food birliğinin kurulması.
Slow Food işbirliğiyle, okullarda yiyecek ve
tat eğitimi programlarının oluşturulması.
Slow Food işbirliğiyle, okullarda sebze bahçelerinin kurulması.
Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin
ve türlerin korunmasına yönelik Slow Food
projelerinin uygulanması.
Slow Food tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde
beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri, korunan alanlar ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması.
Yerel ürünlerin Slow Food ve Terra Madre
programı kapsamında desteklenmesi.
Yiyecek derneklerinin ve Terra Madre projesinin desteklenmesi.

1986’da Roma’da, İspanyol Merdivenleri’nin
yanında açılan Mc Donald’s restoranını protestoyla başlayan Slow Food hareketi etnik ve
bölgesel mutfakları koruma, doğal ve geleneksel
üretimi tanıtma düşüncesiyle yola çıktıysa da
gitgide Yavaş Hareketi’ne dönüşerek gıdanın
ötesinde bir noktaya ulaşmıştır.15 Yavaş Hareketi
pazar ekonomisi koşullarında küresel işletmeler
tarafından sömürülme korkusu içindeki milyonlarca insanın duyarlılığını yansıtarak, ulusal ve
küresel düzeydeki tarım ve sanayi işletmelerini
sorgular duruma gelmiştir.16,17 Küresel işletmecilik anlayışına yönelik yaptığı sorgulamanın yanı
sıra Yavaş Hareketi kültürel mirasın korunması,
yaşam kalitesinin artırılması, sürdürülebilir
gelişmenin sağlaması gibi uygulamaları sunmaktadır. Bu sürecin önemli bir parçası olan yavaş
kentler, insanların yaşamlarından keyif alarak
yaşayacakları bir kent ve dünya için atılmış
önemli bir adımdır.
Küresel ekonomik, politik ve sosyo-kültürel
yapılarda yerelleşme ve kültür arasındaki ilişki
sık sık dikkatten kaçmaktadır. Yavaş Kent, yerel
kültürlerin ekonomik yönden desteklenerek
korunmasını sağlayan bir yöntemdir. Yavaş Kent
odak noktası olarak yerel kültürleri, şarap ve
yiyeceklerin yavaş üretimi ve tüketimini, ekolojik
dengeyi, yerel ve organik içerikli ürünleri ele
almaktadır.
Kaliteli yiyecek, sürdürülebilir ekonomi,
sağlıklı çevre ve geleneklerin yaşandığı bir ortam
yaratılarak, insanların hayattan daha fazla zevk
almasını hedefleyen Yavaş Kent hareketi kültürel
sermaye olarak temelde yiyecekleri kullanmaktadır. Kültürel kimliğimizin ve mirasımızın önemli
bir kısmını oluşturan yiyecekler sayesinde Yavaş
Kent, bir halk hareketi olma niteliği kazanmakta

ve bu şekilde yerel kültürlerin küresel kültür karşısında ezilmesini önlemeye çalışmaktadır.18,19,20
Diğer taraftan, Yavaş Kent hareketinin en önemli
unsurlarından biri olarak yerel ekonomileri gösterebiliriz. Endüstri devrimiyle birlikte küresel
sorunların tamamına çözüm olacağına inanılan
teknolojik gelişmeler yerel ekonomik ve kültürel
değerler üzerindeki sorunları daha da artırmıştır.
Yerel ürünlerin doğal sürecini etkilemesi yanında hava, su, toprak ve organizmaların genetik
yapılarını değiştiren teknoloji genetik kirliliği
de beraberinde getirmiştir.21,22 Yavaş Kent yerel
işletmelerin desteklenmesi, yerel ticaret, çiftçi
marketleri, adil ticaret ve yerel kur gibi uygulamalarla yerel üretimi öne çıkarmaktadır. Kültürel
kimliğin korunması, sürdürülebilir yerel ekonominin gerçekleştirilmesi, ekolojik dengenin ve
biyolojik çeşitliliğin korunması gibi değerlerle
Yavaş Kent kentlerin insanla olan etkileşimini en
üst düzeye çıkarmaktadır.
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EKOLOJİ

Çıralı: Cennette cehennem azabı
Yusuf Yavuz

“Bugün, komşumun yeni bebek doğuran ineğini sevdim. Yavrunun adını
Nazlı koymuşlar. Bir ay önce de keçisi hastalanmıştı komşumun. Kıyıp
da kesemediler keçiyi. ‘Neden kesmediniz?’ dedim, ‘elimde büyüdü,
kıyamadım’ dedi komşum. Ben Almanya’da kentte büyüdüm.
Romanlarda okuduğumuz köy yaşamı, kent
yaşamından bitmiş bedenlerimizi, ruhumuzu
emekliliğimizde dinlendirebileceğimiz sığınabileceğimiz ana kucağı oldu. Varolmak için
tükettiklerimizin yaralarıyla yorulmuş ruhlarımıza ilaç olacak, bizi kucaklayacak, sarıp
sarmalayacak yaşam alanlarımıza neden
müdahale ediliyor? Bu çok zoruma gidiyor…”
Bu sözler Çıralı’da yaşayan Emine Aslan’a
ait. Emine Aslan Almanya’da kadın sorunları
üzerine pek çok sosyal projede çalışmış bir
sosyolog. Emekli olunca arkadaşları aracılığıyla keşfettiği doğa cenneti Çıralı’da kendine
küçük bir ev yapmış. Yıllardır burada yaşıyor.
Ne var ki, Aslan’ın emeklilik düşleri giderek
bir kâbusa dönüşmeye başlamış. Yıllardır
imar sorunlarıyla boğuşan ve koruma amaçlı imar planı bir türlü tamamlanamayan
Çıralı’da kitle turizminin baskısı ve orman
kapsamı dışına çıkarılan yerleri belirleyen 2B
adlı düzenleme yaşamı tam bir karmaşaya
dönüştürmüş. Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı Çıralı’nın öyküsü doğa alanlarının plansız
ve gelişigüzel yapılaşmayla rant ve daha çok
kazanç uğruna nasıl da yağmalandığının en
çarpıcı örneklerinden birini oluşturuyor.
Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar
köyünün mahallesi olan Çıralı, dünyaca ünlü
bir tatil ve doğa cenneti. Ancak, Çıralı epeydir
bu özelliğiyle değil, “tahsis”, “kiralama”, “eylem” gibi kavramlarla gündeme geliyor.
Yıl 1946. “Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki topraklar”da sürdürülen kadastro
çalışmaları, o yıllarda sadece iki-üç köylünün

yaşadığı Çıralı’ya uzanır. Büyük kısmı kumul
olan bölgede, köylülerin mısır ektiği arazilerin bir kısmı kadastro çalışmasında orman
dışında kabul edilir. 1972’de yapılan başka
bir kadastro çalışmasında da benzer kararlar
çıkar. Ancak, 1976’daki kadastro çalışmasında,
bugün tartışmaların odağında olan 397 no’lu
parsel orman sınırına dâhil edilir. Ayrıca,
1980’lerde yürütülen “kullanım kadastro”
çalışmalarında da arazilerin büyük kısmı
ormana dâhil edilir ve ardından köylülerle
devlet arasında bitmeyen davalar başlar. Davalar sürerken, 1989’daki bir başka kadastro
çalışmasında, daha önce orman sınırına dâhil
edilen yerlerin bir kısmı orman dışına çıkartılır.

Bir öküze beş dönüm tarla
Çıralı’daki kadastro çalışmalarının kısa tarihi
bir içeri, bir dışarı biçiminde böyle sürüp
gidiyor. Bütün bu kadastro çalışmaları, tartışmalar ve davalar sürerken “Çıralı halkı ne
yapıyordu?” diye sormak için köylülerden
Sami Demir’in kapısını çalıyoruz. Sami Demir “Dedelerimiz burayı 1320’lerde almış, o
dönemden tapularımız var” diyerek başlıyor
hikâyesini anlatmaya: “Yörükmüş dedem. Buralarda hayvancılık yapmışlar. Zaten o zaman,
bir inek ya da öküz verip beş dönüm yer alıyorlarmış. Çok sıcak olduğu için burada kimse
kalmıyormuş. Çıralı’da üç tane ev varmış.
Mart dedi mi, ille 1400-1700 metre yüksekliğe

Yusuf Yavuz
Isparta, Sütçüler’de doğdu.
1984’te başladığı pastacılığı
hâlâ sürdürüyor. 1996’dan
bu yana, deneme, inceleme,
röportaj, düz yazı, haber
ve yorumları Cumhuriyet
Akdeniz, Odatv, Yeni Harman,
Edebiyat ve Eleştiri, Yolculuk,
Evrensel, Atlas, Aydınlık,
Birgün, Gerçek Hayat ve
Açık Gazete gibi dergi ve
gazetelerde yayınlandı. Arkeoloji, çevre, kıyı ve enerji
politikaları, tarım ve kırsal
yaşam konularını ele alan
çalışmalarını yazılı ve görsel
medyada sürdürüyor.
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Korkuteli, Elmalı yaylalarına çıkıp üç direkli
kıl çadırı kuracaklar. Eylül olunca da dönecekler…” Sami Demir, bugün sokaklarında
dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin
dolaştığı Çıralı’daki düzlüklere mısır ve susam
ektiklerini anlatıyor, “Öküzlerle sürüyorduk
tarlaları. Ürünü hasat edince yaylaya çıkardık.
Akdarı ektiğimiz için burada çok sivrisinek
ve sıtma oluyordu. Darıyı tarladan kaldırınca
atları sivrisinek ısırıp kabartırdı. Atları denize
götürüp yıkardık. Bir gün çadırda yatıyordum,
yumurta yemek istedi canım, ninem bana
kızdı, yumurta yememi istemedi. Israr ettim,
‘Cavırın eniği yumurtayı yersen ye’ dedi ve
kafama vurdu. Meğer yumurta sıtmaya iyi
gelmiyormuş. Geçmişte burada günler böyle
geçiyordu.”
Sami Demir Çıralı’daki zor çocukluk günlerini aslında gözleri parlayarak anlatıyor.
Kumluca’ya 10 lira yevmiye karşılığında
pamuk toplamaya gitmelerini, keçi güttüğü
günleri, kaput bezi ve çam dallarıyla ürünlerin
üzerini örterek başladıkları ilk seracılık giri-

Çıralı, dünyaca ünlü bir tatil ve doğa cenneti. Ancak,
epeydir bu özelliğiyle değil, “tahsis”, “kiralama”, “eylem”
gibi kavramlarla gündeme geliyor
şimlerini anlatırken neşe geçiyor yüzünden.
Kumluca’da kendisine beş keçi karşılığı beş
dönüm arazi teklif edilen ihtiyar Yörük’ün
teklifi reddederek dağa çekilişini, atalarından
dinlediği Çıralılı Rum Yorgi’nin hikâyelerini
anlatıyor. Ve ekliyor: “yavaş yavaş turizm gelmeye başladı…”
Sami Demir’in turizmin gelişine ilişkin anlattıklarına uzun bir parantez açıp, Çıralı’daki
rant romanının sayfalarını bu kez de devletin
gözünden okuyalım. “Su akar iz bırakır, turist
döviz bırakır” vecizesinin ilköğretim ders kitaplarında okutulduğu 1970’lerde, döviz açığı
çeken Türkiye Antalya’da iki bölgede turizmin
geliştirilmesi için planlama çalışmaları yapar.
Kentin batısındaki ilk planlama çalışması
Danimarkalı Ole Helveg firmasına yaptırılır. Meseleye yalnızca turizm açısından yaklaşarak 80 bin yatak önerisi getiren firmanın
planı bölgenin yerleşimini ve doğal dokusunu
gözardı ettiği gerekçesiyle eleştiri konusu olur.
Lâkin, eleştirilere rağmen Güney Antalya
Turizm Gelişim Projesi 1974’te devreye sokulur. Dünya Bankası’ndan sağlanan 26 milyon
dolarlık altyapı kredisiyle uygulamaya konan
projede, Ole Helveg planı ile korumadan yana
bir yaklaşım benimseyen Millî Park planı arasında bir orta yol bulunur. Kızıltepe, Tekerlektepe, Kemer, Çamyuva ve Tekirova’dan oluşan

beş gelişme noktası seçilerek bu alanların
dışındaki yerlerin korunmasına yönelik kararlar alınır. Kemer’in merkez olarak planlandığı
bölgede öngörülen yatak kapasitesi 25- 30 bin
civarındadır.
1976’da planın uygulamaya geçmesinin
ardından, 1982’de bölge “turizm alanı” ilan
edilir ve kamu arazilerinin tahsisine olanak
sağlanır. Tahsislerin ardından yatırım talebi
aşırı yükselir ve 1988’deki revizyonla yatak
kapasitesi 52 bine çıkartılır. 1990’daki ikinci
bir revizyonla yatak kapasitesi 60 bine yükseltilir. Korumacılıkla geliştiricilik arasında
bir sentezle hayata geçirilen Güney Antalya
Turizm Projesi giderek başlangıçtaki hedefinden sapar, aşırı geliştirici bir yaklaşımla
korumacılıktan uzaklaşır. Kamunun ortak faydalanması gereken ve millî park sınırlarında
bulunan Beldibi, Göynük, Kemer, Çamyuva ve
Tekirova’daki tüm doğal plajlar turizm tesislerine açılır. Millî park sınırları büyük ölçüde
küçülürken özel mülkiyetin kapladığı alan o
oranda büyür.

Çıralı’ya agro-turizmin girişi
Bölgeye hakim olan bu genel tablo Çıralı’yı
da kapsamına almakta gecikmez. BeldibiTekirova hattında bir doygunluğa ulaşan ve
yatırım olanakları daralan sektörün hedefinde
bu kez Çıralı ve ötesi vardır. 80’lerde çevrede
yaşanan turizm hareketliliğinden Çıralı halkı
da etkilenir ve burada ilk turizm denemeleri
başlar. Çıralı’daki hareketlilik yetkililerin dikkatinden kaçmaz. Millî park sınırları içinde
yer alan Çıralı önce devlet eliyle bu alanın
dışına çıkartılır. Ardından, Çıralı’yı da kapsayan alan “turizm bölgesi” ilan edilir. Ancak bu
arada Çıralı’da olumlu gelişmeler de yaşanır.
Çeşitli sivil toplum örgütleri ve halkın işbirliğiyle bir agro-turizm, yani tarımsal kaynaklı
turizm modeli geliştirilir. Organik ürünlerin
yetiştirildiği tarımsal alanları, tarihi ve doğal
dokusuyla Çıralı giderek ilgi odağı haline gelir.
Ancak, bu durum yeni yatırım alanları arayan
kitle turizmi yatırımcılarıyla, kamu arazileri
üzerinden rant elde etmekten başka planları
olmayanları da bölgeye çeker. Bu arada, plansız ve kontrolsüz, çarpık bir yapılaşma başlar.
Kumul seddesini de içine alan yapılaşma
sonucu, bölgenin ekolojik bütünlüğü de zarar
görmeye, kumul ilerlemeye başlar. Anıtsal
nitelikteki fıstık çamlarının birçoğu kurur.
Bilinçsiz tarımsal ilaç kullanımı yüzünden
yeraltı suları zarar görür.
2000’lerin başında, artık tamamen çarpık
bir yerleşime dönen Çıralı’da koruma amaçlı
bir imar planı yapılması gündeme gelir. Kültür
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ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilen
bir sivil toplum örgütünün hazırladığı koruma
amaçlı imar planı 2000’de tamamlanır, ancak
onaylanması 2007 yılını bulur. Bu arada yaşanan gelişmelerin plana dâhil edilmediği iddiası ve başka onlarca gerekçeyle plana itiraz
eden Çıralı halkının büyük çoğunluğu planı
yargıya taşır. Danıştay planı iptal eder.
Aynı dönemde, önceki kadastro çalışmasında 2B kapsamında orman dışına çıkarılan
kumsala bitişik ormanlık alan, açılan davalar
sonucunda 2002’de yeniden ormana dâhil
edilir. Ormanın kapsamıyla ilgili davalar
Çıralı’nın gündeminden yıllarca düşmez. Aynı
esnada koruma amaçlı planın bürokraside
yedi yıl bekletilmesi plana yönelik itirazların
artmasına neden olurken bu arada özellikle ormanlık alanlarda değişiklikler yaşanır.
2013’e geldiğimizde, 2B yasası çerçevesinde
hak sahiplerinin yaptığı başvuruların ardından, yüksek rayiç bedeller yüzünden birçok
köylü “işgal ettiği” araziyi satın alamaz.

Akıbet meçhul
Yazının başında sözlerini aktardığımız
sosyolog Emine Aslan Çıralı’da insanların
yarınlarının belirsizliğinin körüklendiğine
işaret ederek “ekmek, şeker, kamçı” sisteminin uygulandığını ileri sürüyor. Aslan’a
göre, rant odaklarınca korkutulan köylüler
birlikte hareket etmekten kaçınıyor. “Köylüler yaşam alanlarını korumak için yasal
çözümler üretmeye çalışıyor. Çıralı’nın doğal
güzelliğinin korunmasını, köy kültürünün,
ekolojik tarımın devamını istiyorlar. Gelen
turistler, göbek dansı ve kebap değil, ahşap
evlerdeki alternatif turizmin devamını istiyor.
İspanya ve Portekiz’de kültür odaklı turizm
yok edildi. Bu yanlışlardan ders alınmalı.
Orman Bakanı Türkiye’nin Çin’le yarıştığını
söylüyor. ‘Ne kadar para getirecek?’ diye bakılan doğamız, Çin’le rekabete feda edilmek
isteniyor. Çıralı’da beslediğimiz ineğin sütünü
içip etrafında koşturan tavuğun yumurtasını
yiyemeyeceksek doğamızı kültürümüzü ve

turizmimizi kiminle paylaşacağız?”
Emine Aslan’a göre kentlerden kaçıp Çıralı
gibi yerlere sığınanların yüreği başka türlü
atıyor. Yılın ilk yağmurunu Almanya’dan kendisini ziyarete gelen kızlarıyla karşıladığını
anlatıyor Aslan: “Dün gece yılın ilk yağmuru
yağdı Çıralı’ya. Uyumadan önce kızlarımla
izledik bu yıkanışı. Sabah, doğa ana aklanıp
paklanmış, yeşillerini bürünmüştü. Komşumun tavukları doluştu bahçeme. Kızlarım bu
cenneti yaşayıp içlerine çektiler. Onlara, ‘yılda
üç hafta sığınabildiğiniz bu cennet, pek yakında geldiğiniz yerlere benzeyebilir’ dedim.
İnsanlığın dramını konuştuk. Gördüklerim ve
olmasından endişe ettiklerim karşısında çok
hüzünlüyüm.”
Emine Aslan’ın hüznünü pekçok Çıralılı
paylaşsa da bu hüzne yol açan kıyımdan
kazanç elde etmek için sırada bekleyenlerin
varlığı da sır değil. Uzmanlara göre, Çıralı için
özel yasa çıkarılması mümkün değil. Bu nedenle köylülerin birleşip kooperatif kurarak
arazilerle ilgili sorunların çözümünde birlikte
hareket etmesi önemli. Örneğin, kıyıya yakın
orman arazisinin özel bir şirkete kiralanmasına karşı açılan dava geçenlerde köylülerin
lehine sonuçlandı. Bir yandan da yasal düzenlemelerin ve plansızlığın yarattığı karmaşada,
Çıralı’nın teker teker eriyip giden değerleri
yaşam adına kayıp hanesine yazılıyor. Yine de
Toroslar’da yaşayan Yörükler’in güzel atasözünün dediği gibi, “keçinin meşeye ettiğini,
külü derisinden çıkartır!”

Eski bir göl yatağı olan ve
Kum Bükü olarak anılan
Çıralı adını ünlü Chimera
efsanesinden alıyor. Chimera
efsanesindeki kahramanların
trajedisinden farklı biçimlerde
de olsa bugün de Çıralı’da
zaman ve mekân üzerine uzun
uzun düşünmeyi gerektiren
ağır bir dram yaşanıyor.
Çıralı’nın yanı başındaki
Yanartaş’ın (Chimera) ateşi
binlerce yıldır sönmezken,
bugün o alevler Çıralı
köylülerinin ciğerlerinden
çıkıyor.
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DEMOKRASİ

Bağımsız kriterler merceğinde
Demokratikleşme Paketi
Ayşen Candaş

Son demokratikleşme paketini demokratikleşme
hedefi açısından nasıl nesnel şekilde
inceleyebileceğimize dair iki bağımsız kriter
önereceğim. Bu iki bağımsız –yani bir ülkede
anayasal demokrasi olacaksa kurumsallaşması
gereken– kriter; Jürgen Habermas, John Rawls ve
Ronald Dworkin başta gelmek üzere demokratik
meşruiyet, temel haklar, adalet ve demokrasi
konularında çalışan teorisyen ve hukukçuların
üzerinde anlaştığı iki kriter.

Ayşen Candaş
Doktorasını Columbia
Üniversitesi’nin Siyasi
Bilimler Bölümü’nde
tamamlayan (2005) Yrd.
Doç. Dr. Ayşen Candaş
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümünde öğretim
üyesi. Ana araştırma
alanları siyaset kuramı
ve karşılaştırmalı siyaset
olan Candaş’ın araştırma
ve yayınlarının başlıca
konuları ülkede kök salmış
eşitsizlikler, temel haklar,
anayasa hazırlama süreçleri
ve demokratikleşmedir.
Halihazırdaki ilgi alanı
Türkiye’deki “özel” ve
“kamusal” kavramları ile
mahremiyet hakkıdır.

Uzun süreceğe benzeyen Türkiye demokratikleşmesinin renksiz bir sayfası olarak ortaya çıkan
paketi incelerken, bir yandan da onu daha geniş
bir bağlama ve evrensel standartlar düzlemine
oturtmak gerektiğini düşünüyorum. Geniş bağlama odaklanınca da “anayasal demokrasi” dediğimiz rejim tipinden ve bu rejimlerin anayasalarında mutlaka olması gereken iki temel kriterden
söz etme ihtiyacı doğuyor.
Anayasal demokrasi dediğimiz siyasî rejim,
bugün dünyanın oturmuş demokrasilerinde
uygulanan rejim tipi. Her anayasal demokrasi
birbirine benzemiyor, aralarında önemli farklar
var, ancak aşağıda sayacağım iki kriter hepsinde
kurumsallaşmış durumda. Anayasal demokrasi
çerçevesinde kurumsallaşmış olan “anayasacılık”
anlayışı, siyasî erkin yetki alanı ve kapsamının
belli prensiplere bağlanıp kısıtlanması, ve kim
işbaşına gelirse gelsin, siyasî erkin bu prensipler
çerçevesinde ve halkın özgürlükleri lehine, sistematik biçimde daraltılmasını ve keyfiyetten uzak
kurallara bağlanmasını ifade ediyor. Anayasal
demokrasi denilen rejim tipi anayasacılığı bu
şekilde kavradığından, demokrasi bu sistemde
ancak belli anlamlara geliyor ve başka anlamlara
çekilip esnetilemez hale geliyor. Dolayısıyla,
örneğin en çok oy alanın alelâde bir seçim sonra-

sı, rejimi özgürlükler aleyhine daralttığı ve siyasî
erki denetimsiz mutlak bir keyfiyete tâbi kıldığı
rejimlere demokrasi denmiyor. İş başına gelecek
olanların, yani yürütme ve yasama faaliyetini yürütecek milletvekillerinin seçimlerle gelmesi bir
rejime demokrasi demek için gerekli, ama yeterli
değil. Bu çerçeveden bakınca, demokrasi dediğimiz rejim tipi en özünde iki vazgeçilmez prensibi
mutlaka, daima ve ikisini aynı anda barındırmak
durumunda. Demokrasi denen rejim tipinin iki
bağımsız kriteri:
Bireyin kendi özgürlük anlayışını ister kendi
başına ister başkalarıyla keşfetme, tanımlama ve
o özgürlükleri başkalarıyla eşit şartlarda ve eşit
kapsamda yaşama hakkı ya da eşit özgürlükler:
Bu kriter herkesin eşit özgürlüklerinin tanındığı
ve hayata geçtiği bir ortama karşılık gelir. Kişiler
neyi özgürlük addettiklerini kendileri tanımlayabilmelidirler, başkalarına doğrudan ve fiziksel
zarar vermedikleri durumda özgürlüklerine ket
vurulamaz, neyi özgürlük addedecekleri üstünde
vesayet kurulamaz. Kısacası, herkese tek tip özgürlük değil, herkese kendi meşrebince eşit özgürlük kriteri demokrasiler için vazgeçilmezdir.
Birinci kriteri tamamlayan, bir nevi onun
mütemmim cüzü olan ikinci kriter ise her ferdin
siyasî topluma eşit üye ya da eşit oranda ortak
olma prensibidir. Bu prensip de çoğunlukların
niteliği ve parlamentoların aritmetiği değişse de
değiştirilemez, biri o ülkenin vatandaşı ise ve o
ülke bir demokrasi ise, o kişi aynı zamanda eşit
üyedir ve eşit söz hakkı ve eşit siyasî statüsü var
demektir. Bu kişi ya da gruplar ne derece sayıca
azınlıkta kalırsa kalsınlar, ne bugün ne de yarın
öbür gün üyelikten atılamaz, eşit söz hakları ve
eşit üyelikleri parlamentolarca dahi azaltılamaz,
yokedilemez. Eşit ortaklık demek, ortak hayatlarını ve ortak yaşam alanlarını etkileyen, çocuklarının hayatını etkileyen kararları beraberce ve
uzlaşma yoluyla alacakları anlamına gelir. Kimse
birbirinin şiddetli itirazına rağmen ya da bir
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azınlığın özgürlük anlayışının yokedilmesi pahasına, ortak yaşam alanlarını etkileyecek, bazı
kesimlerin eşit üyeliğinin ortadan kalkmasına ya
da özgürlüklerinin daralmasına ya da fiiliyatta
ortadan kalkmasına neden olacak kararlar alamaz ve uygulayamaz. Reelpolitikte tabii isterse
böyle karar alır, uygular, ama yaptığı ne meşru
olur ne de o rejime demokrasi diyebiliriz. Üstelik
uluslararası hukuku da çiğnemiş olur. Dolayısıyla, başka ülkelerin ve ülkelerüstü siyasî birliklerin
o duruma itiraz etme hakkı doğar.
Türkiye hiçbir zaman bu iki kriteri benimseyen bir ülke olamadı. Birgün demokratikleşecekse, bu iki prensibi hayata geçirmeye yaklaştığı
ölçüde demokratikleşiyor diyeceğiz. Bu iki
prensibe uymayan, onları es geçen yenilikleri ise
demokratikleşme olarak nitelendiremeyeceğiz,
bunlar “yeni düzenlemeler” adıyla anılabilir. Bu
iki prensipten bizi şu an olduğumuzdan daha da
uzaklaştıran yeni düzenlemelerse demokratikleşme spektrumundan çıkarak otoriterleşmenin
spektrumuna atlamak olacaktır. Her halükârda,
sadece üç olasılık var, ya yerimizde sayıyoruz, ya
bazı açılardan daha da otoriterleşiyoruz, ya da
bazı açılardan demokratikleşiyoruz. Bu olasılıklardan hangisinin, hangi konularda gerçekleşmekte olduğunu da spekülasyona imkân vermeden nesnel şekilde saptamak mümkün, herhangi
bir konuda iki kriteri kurumsallaştırmaktan
uzaklaşıyorsak kötüye gitme, aynı bırakıyorsak
aynı kalma/değişmeme, çok daha kapsayıcı ve
eşitlikçi hale getiriyorsak da demokratikleşmeye
doğru bir irade sergiliyoruz demektir.

Paketin hazırlanış süreci
Paket hazırlanışı itibariyle demokrasinin vazgeçilmez iki kriterinden biri olan eşit üyelik - eşit
söz hakkı prensibini çiğnemiş bulunuyor. Büyük
bir gizlilik içinde, hakkında çelişkili ve çoğu sonunda gerçekleşmeyen bilgiler sızdırılarak, ama
bildiğimiz kadarıyla kimseye doğrudan danışılmadan, başka vesilelerle danışılmış kesimlerin
– örneğin “Akil İnsanlar”ın– hazırladığı kapsamlı
raporlara başvurulmadan hazırlandı. Daha
önemlisi, demokratikleşmeyi en büyük zaruret
içersinde bekleyen etnik ve inanç –din ve mezhep farklılığı – inanma/inanmama bağlamında
azınlıkta kalan ve demokratikleşmenin en fazla
yarayacağı, toplumsal eşitsizliklerden en fazla zarar gören kadın, erkek, çalışan kesimlere, örgütlü
topluma, bu kesimleri temsil eden siyasî partilere
ve Meclis’e danışılmadan hazırlandı. Eşit üyelik
ve eşit söz hakkı kriteri, yani herkesin hayatını
ve ortak yaşam alanlarını etkileyecek kararların
beraberce ve azınlıkların statülerinin eşitleştirilmesi yönünde işlemesi engellenmiş oldu. Bu
kriter hazırlanış sürecinde ihlâl edildiğinden,

paketin içeriğinden eşit söz hakkını, eşit siyasî
statüyü olumlayan, bunu hayata geçirecek bir
içerik çıkması daha baştan güçleşmiş oldu. Toplumda eşitsizliklerden en fazla pay alan kadınlar,
Aleviler, Kürtler, Romanlar, LGBTT bireyler ve
çalışan yoksul kesimin ihtiyaçlarına bakılmadan
ve bu grupları temsil eden sivil toplum örgütlerinin fikrine başvurulmadan ve bu grupların
yıllardır ifade ettiği talepler dikkate alınmadan
oluştu paket.

Paketin içeriği
Paketin içeriğine baktığımızda, hakikaten de
oluşturulma sürecindeki antidemokratik seyrin
içeriğe yansıdığını görüyoruz. Saydığımız gruplar
pakette ya hiç yok (Aleviler ve LGBTT bireyler
pakette hiç olmayanlar) ya da adlarının geçmesi
ya da onlara dolaylı şekilde değinilmesi, söz
konusu grupların elzem ihtiyaçlarına karşılık
gelecek şekilde olmamış, bu gruba da adı dolaylı
geçen Kürtleri ve adı doğrudan geçip sadece
kültürel çalışma malzemesi edilerek taltif edildiği
düşünülen Romanları örnek verebiliriz. En bariz
eksiklerden biri, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’ndaki çekincenin kaldırılması yönünde partilerarası bir uzlaşma zemini olmasına rağmen, BDP
ve CHP tarafından Meclis’e verilen önergeler bu
zemini yaratmışken ve bu adım çözüm sürecine
ciddi katkı sağlayabilecekken bu adımın atılmamış olması.
Paket açıklanırken önerilen düzenlemelerin
bir kısmının Meclis’ten geçirilerek yasalaştırılacak olduğu, diğer bir kısmının ise Meclis’te
tartışma fırsatı yaratılmadan yürütme erkinin
tasarrufunda hayata geçirileceği dile getirildi. İki
koşulda da sayısal çoğunluğu elde bulunduran
partinin yetkiyi tek elde toplaması nedeniyle,
paketin iki kısmının da kaderinin iki dudak
arasında olduğunu ve ilan edilenin bağlayıcı bir
tarafı olmadığını söylemek mümkün. Bu kötü
bir haber. Bu esnada dile getirilen “Türkiye ya
da millet buna hazır değil” söylemleri vesayetçi
bir anlayışla daha uyumlu. Zira demokrasinin
evrensel standartlarını ve eşit hak ve özgürlükleri
istisnasız her kesime, her vatandaşa ayrımsız
şekilde, hakça, eşitçe dağılımını güvence altına
almak, bu ülkede bir siyasî erkin en kolay ve en
başı dik savunabileceği bir eylemdir ve böyle bir
irade olsa arkasında milyonları buluşturur. Bu
böyle olmadı, evrensel standartların çok gerisinde kalındığı için de, paketin içerdiği yeni düzenlemelerin Meclis’te tartışılmadan geçecek olması
büyük bir sorun. Detaylar önemlidir. Paket nasıl
uygulanacağı belli olmayan ve nasıl uygulanacağına göre pekâlâ otoriterleşme yönünde
evrilebilecek öğeler de taşıyor. Sorun bu paketle
“ölümsüzlük iksiri ya da Kafdağı’nın ardındaki
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hazinenin” sunulmamış olması değil, sorun
demokratikleşmeye dair somut, acilen gerekli
ve rejimin eşit kapsayıcılığını arttırıcı adımların
atılmamış olması, önerilen bazı yeni düzenlemelerin de Türkiye’nin diğer yasa ve uygulamalarıyla beraber işlediklerinde tam aksi istikamette
sonuçlar doğurabileceği ihtimali.
Önce paketin olumlu sayılacak yanlarından
bahsedelim. Yüzde 10 seçim barajı, demokratikleşmeye dair bir mesele olduğu ifade edilerek
önümüze konuyor, seçim sistemi tartışmaya
açılıyor gibi oluyor, ancak dayatılan seçeneklere
bakınca tartışmanın başlamadan bitirilip bitirilmediği tartışmalı hale geliyor. Siyasî partilere
devlet yardımının kapsamı genişliyor, yüzde 3 oy
alan küçük partilerin de bundan faydalanmasının önü açılıyor. Bu olumlu, ama siyasî partiler
yasası halen 12 Eylül rejiminden kalma, o yasayı
değiştirmeden, bunu bir hedef olarak olsun
telaffuz etmeden devlet yardımı konusunda bir
çerçeve açmak, siyasî erki kısıtlayan bir adımdan
ziyade onun “musluğun başında oturma” yönünü, yani patronun o olduğunu iyice vurguluyor.
Meclis’ten geçirilmesi gereken çok gecikmiş, çok
elzem ve çok daha kapsamlı olması gereken bir
siyasî reformlar ve temel haklar bütünü, bir lütuf
haline geriletiliyor ve paraya pula indirgeniyor.

Paket hazırlanışı itibariyle demokrasinin vazgeçilmez iki
kriterinden biri olan eşit üyelik - eşit söz hakkı prensibini
çiğnemiş bulunuyor.

Partilerin teşkilatlanmasında ilçede teşkilat
kurmak için beldede teşkilatlanma zorunluluğu
kalkıyor. Olumlu. Eş genel başkanlık yasal hale
geliyor. Olumlu. Ama bu yasak idiyse BDP bunu
yıllardır nasıl yürütüyordu? Üstelik BDP yıllardır
bu kuralı kadın ve erkeğin eşit temsili perspektifinden bakarak ve örgütlenmesinin her aşamasında uyguluyor, ama paketten çıkan eşbaşkanlık
sisteminin iki erkekli bir eşbaşkanlık olduğuna
şüphe yok. Üstelik, bu model Cumhurbaşkanlığı
seçimi sonrasında Başbakan olacak kişilerin
güçlü, en azından güçlü bir Cumhurbaşkanını
dengeleyici güçte olmasını engellemek üzere düşünülmüş olabilir mi? Siyasî partilere üyelik daha
kolay hale getiriliyor, bu da 12 Eylül’ün ifade ve
örgütlenme konusunda getirdiği kanunların
toptan değişeceği bir siyasî reform paketinin cılız
tek bir maddesi olabilecekken cımbızla seçilerek
tek başına öne sürülüyor. Olumlu olabilecekken,
ifade özgürlüğü ve parti içi demokrasinin olmadığı bir ortamda iyice liderler otokrasisine kadro
yetiştirmeye de yarayabilir. Farklı dil ve lehçelerde siyasî propaganda imkânı ön seçim ve seçimlerde serbest hale geliyor ki, fiiliyatta bu engel

zaten aşılmıştı. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik
Kurumu kurulacağının haberi veriliyor. Bu olumlu bir gelişme de olabilir, nasıl uygulanacağına
bağlı olarak fiiliyatta çok daha başka sorunlar da
yaratabilir. Bu madde çok netameli.
Klavyelere özgürlük (?) Dili, düşüncesi, söylemesi, yazması, basması, eylemesi yasak, ama
klavye özgür? İnsansız demokrasiye doğru atılan
bir adım adeta. Yine ifade ve örgütlenme konusundaki yasakların kaldırılmasının düşünülmediği bir ortamda, hatta demokrasi paketinden
hemen sonra Polis Salahiyet Kanunu’nu iyice
keyfî hale getiren kararlar alınmışken, tüm vatandaşlar resmen potansiyel suçlu ve hiçbir temel
hakkı olmayan kişiler ilan edilmişken klavye
özgürlüğü kötü bir şaka gibi geliyor kulağa.
Özel okullarda çocuğunu okutacak parası
olanlara farklı dil ve lehçelerde eğitim imkânı
tanınıyor. Bunun anadilde eğitim-öğretim hakkının kurumsallaşması yönünde atılmış, ama
milliyetçi kesimleri ürkütmemeye çalışan bir ilk
adım olması olasılığı dile getirildi, olumlu bir
ilk adım olarak yaklaşılmaya çalışıldı. Neden bu
maddenin şu haliyle temel haklar ve demokratikleşmenin ilk bağımsız kriteri, yani eşit hak ve
özgürlükler açısından yeni bir sorun yarattığını
aşağıda ifade etmeye çalışacağım.
1980 sonrası değişen köy isimleri eski haline
dönebilecek. Olumlu. Neden yalnızca 1980 sonrası? Gerekçelendirilmiyor. Kişisel verilerin korunmasına dair bir güvenceden dem vuruluyor,
her ifadenin terör kapsamında ele alınabildiği bir
“salahiyet sonsuzluğu” rejiminde kişisel verinin
korunması ne demek ve kime yarayacak? TMK
gibi sonsuz esneklik taşıyan kanunlarla herkesin
her an takip edildiği ve artık cürüm işlemesine
de gerek olmaksızın içeri alınabildiği bir ortamda
kişisel verilerin korunması ne anlama geliyor,
şimdilik anlaşılmıyor.
Başörtülü kadınların devlet memuru olabilmesinin ve kamu hizmeti verebilmesinin
önü açılıyor. Bu 11 yıldır hükümetten tabanının
beklediği bir adım, neden bazı meslekler bunun
kapsamı dışına alınıyor, gerekçesi nedir belli
değil. Yarı olumlu. Kadın erkek eşitliğinin ve kadının her alanda eşit temsilinin artık telaffuz bile
edilemediği, kadın kıyafetlerine getirilmiş kısa
kol/kısa etek gibi bir dolu yasaklayıcı mevzuatın
yürürlükte olduğu bir toplumda salt bu yeniliği
getirmek ne anlama gelecek zaman gösterecek.
Kurban derisi bağışları serbest bırakılıyor.
Her ne kadar bu serbesti bazı kesimlerde mutluluk yaratmış olsa da pratikte orduya bağışlanması da artık aynı kesimler için sorun olmayabilirdi,
artık yeni bir TSK var. Yine de bunu bir ekonomik
liberalizm adımı olarak yorumlamak mümkün,
herkes bağışını nereye vereceğini kendi belirleyebilmeli; hiç şüphe yok.
Nevşehir Üniversitesi’ne Alevileri memnun
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etmesi umulan Hacı Bektaş-ı Veli ismi veriliyor.
“Türk ırkının üstünlüğü”nden dem vuran ant
kalkıyor. Olumlu. Mor Gabriel toprakları gerçek
sahiplerine iade ediliyor, 2.5 milyarlık mülk
azınlık mensubu hak sahiplerine iade edilecek
deniyor. Çok olumlu. Roman meselesini kültür
açısından çalışacak bir enstitü kuruluyor.
Bu maddelerin bir kısmı bu halleriyle sıralandığında net şekilde olumlu. Mesele maddelerin ne bağlamda, ne koşulda, ne kısıtla, kime
ve ne sağladığını ve fiiliyatta neye dönüşeceğini
düşündüğümüzde ortaya çıkıyor. Bazı maddeler
mutlak şekilde olumlu, azınlık mülklerinin iadesi
buna örnek, siyasî partilere devlet yardımının
kapsamının genişletilmesi, üyeliğin kolaylaştırılması, teşkilatlanmanın kolaylaştırılması mutlak
şekilde olumlu. Bunlar demokratikleşmeye
hizmet edecek reform paketlerinin içinde olması
gereken hak alanı açılımları.
Aynı maddelerin tekrar üstünden geçince
şunu farkediyoruz: Yüzde 10 barajı tartışmaya
açılmıyor “ya yüzde 10 barajına razı ol, ya da en
fazla iktidarda olan partiye yarayacak ve fiiliyatta
yüzde 50 oy alıp Meclis’in beşte üçüne sahip olacağımız iki alternatiften birini kabul et, sen bilirsin!” denmiş sanki. Diğer iki alternatifin mesela
“gerrymandering” yani seçim bölgelerini kendi
kazanabileceği şekilde bir mühendis titizliğiyle
bölüp birleştirerek planlamak gibi marifetler eşliğinde uygulanabileceği düşünülürse, aklı olan
çoğu kimsenin “yüzde 10 baraj bile bundan iyi”
diyebileceği düşünülürse, bu da paketi hazırlayanca zaten öngörülüyorsa “yüzde 10 barajını bir
milim indirmiyorum” denmiş oluyor olabilir mi?
Benzer bir sorun Ayrımcılıkla Mücadele ve
Nefret Yasası Kurumu maddesinde göze çarpıyor,
nefret suçları ancak ve ancak ifade özgürlüğünü
sıfırlamamak, bu temel hakkın icrasını imkânsız
kılıp anlamsızlaştırmamak kaydıyla ve en önemlisi azınlıkları koruma amacı taşıyarak tanımlanan suçlardır. Bu maddenin tanımlanışında
sadece inancı olanlardan sözedilmesi, eski Türklüğe hakareti cezalandıran 301. maddenin bu
kez Sünni İslam penceresinden yorumlanıp dine
ilişkin her fikir ileri sürenin hapisle cezalandırılabileceği bir ortamı akla getiriyor. Bu ifade özgürlüğü konusunda zaten gidecek çok yolu olan
toplumumuzu ileri götürecek olmaktan ziyade,
iktidara beğenmediği her fikre kendi gitgide daralıp katılaşan ideolojisinin penceresinden yeni
hapis cezaları verme keyfiyeti tanıyacak bir madde olabilir mi? Tüm dünyada ayrımcılık meselesi
cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyete dayalı
ayrımcılığı mutlaka en başta içerirken ve nefret
suçları azınlıkları korumak için tanımlanmışken,
bu haliyle nefret suçu yasasının dinî azınlıkları
kollayacağı, mezhep açısından azınlıkta olanları
koruyacağı, inanmayanların ifade özgürlüğünü
koruyacağı ya da mesela LGBTT bireyleri koruya-

cağı çok şüpheli. Bu şekliyle, fiiliyatta içine Sünni
İslam da konmuş ve hapis cezası ağırlaştırılmış
bir 301. maddenin doğumuna tanıklık ediyorsak
eğer, bu reformdan ziyade ciddi bir regresyon
olur ve hiç olmaması çok daha iyidir.
Toplantı ve gösteriye dair madde en cimrice
yazılmış maddelerden biri; düzenleme kurulu
gibi bir kurum üretiliyor, her toplantı ve gösteri
devletin sıkı kontrolünde olacak ya da hiç yapılmayacak. Bu madde nedense pek tartışılmadı,
ama ciddi bir geri gidişin habercisi, varolan yasadan çok daha kötü, şu an yasa uygulanmıyor
olsa da aslında gösteri ve yürüyüş için izin almak
gerekmiyor. Yapılan engellemeler ise hukuksuzdu, bundan böyle yapılacak gösteriler ve toplantılar hukuksuz bir kanunsallığa da bağlanacak
gibi duruyor.

Meclis’ten geçirilmesi gereken çok gecikmiş, çok elzem
ve çok daha kapsamlı olması gereken bir siyasî reformlar
ve temel haklar bütünü, bir lütuf haline geriletiliyor ve
paraya pula indirgeniyor.

Anadilde eğitim denemiyor, yerine “özel
okullarda farklı lehçelerde, dillerde eğitime izin”
deniyor. Anadilde eğitim öğretim bir insan hakkı, evrensel standartlarda bir hak, uluslararası
hukukta yeri var. Hakkı tanımaksızın bir çeşit
imtiyaz tanımlayıp özel okula çocuk gönderecek parası olana bu imtiyazı tanımak hakları
genişletmek değil, aksine vatandaşlar arasında
ayrımcılık yapmak demek. Devlet parasız eğitim
vermekle yükümlü, anadil eğitim öğretimi de
imzacısı olduğumuz çoğu uluslararası metindeki
bir insan hakkı. Temel hakkı sadece özel okula
gidebilecek olana tanımak hem zengin ile yoksul
arasında bir temel hak icrası ayrımı yarattığı için
demokrasiden ziyade imtiyaz rejimi, yani oligarşi
yaratıyor, hem de özel okulları kimin açabileceğine bakanlar kurulunun karar vereceği ilan edildiğine göre, ideolojisi ve sermayesiyle hükümete
bağımlı bir Kürtçe eğitiminin sağlama alınabileceğinin haberini veriyor. Bakanlar kurulunun bu
okulları neye göre onaylayıp reddedeceği şeffaf
bir kıstasa bağlanmalıydı, oysa bir kıstas tanımlanmamış. Mesela, Diyarbakır/Amed belediyesi
özel okul açsa, burs vererek hizmet verse, bakanlar kurulundan onay alıp almayacağı belirsiz.
Köy isimlerinin çoğu 1980 öncesi değiştirilmiş, 1980 sonrası için düşünülen reform çok da
fazla değişiklik yapacak gibi durmuyor. Üstelik,
neden 1980 öncesi değişen köy isimlerine dokunulmadığı da gerekçelendirilmiyor. Madde şu
haliyle çok keyfî ya da en azından arkasında bir
gerekçesi varsa da bu açıklanmadığı için şeffaf
değil. Gerekçelendirilse tartışmaya da açılacak,
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demokratik tartışmanın önü yine kapatılıyor.
Cemevlerinin ibadethane statüsü hâlâ
tanınmayan Alevilerin eşit din ve inanç özgürlüğüne kavuşamadığı, Madımak faillerinin terfi
edebildiği, içinde insanlarla yakılan otelin bir
utanç müzesi yapılamadığı bir ülkede, bir Anadolu kentindeki üniversitenin adının Alevilerde
önemli yeri olan bir velinin adıyla değiştirilmesi
en tuhaf maddelerin başında geliyor. Demokrasinin iki kriteriyle bakınca, ikisinde de ciddi temel
hak ihlâli ve dışlanma sorunu yaşayan Alevilerin
bu adımla yetinip “eşit din ve inanç özgürlüğüne
kavuştuk, eşit vatandaşlığımız tanındı” demeleri
imkânsız. Daha tuhafı da şu: Üniversiteler özerk
olması gereken kurumlar, bir üniversitenin adı
nasıl o üniversitenin yetkili komisyonlarına
danışılmadan, o komisyonlarda tartışılmadan,
tepeden değiştirilebilir?

Ayrımcılıkla Mücadele ve Nefret Yasası Kurumu
tanımlanışında sadece inancı olanlardan sözedilmesi, dine
ilişkin her fikir ileri sürenin hapisle cezalandırılabileceği
bir ortamı akla getiriyor.

Andın kalkması mutlak şekilde olumlu bir
adım. Ant sonuçta, 1930’larda dünyada norm
olan ırkçı ruhu ifade eden ve çokkültürlü bir toplumda okutulması düşünülemez olması gereken,
herkes Türk olsaydı bile okunması illiberal ve evrensel olmaktan en uzak bir vatandaşlık eğitimi
verildiğine işaret edecek bir uygulamaydı. Keşke
zorunlu din dersleri de kaldırılsa; onun yerine
sayıları çoğaltılıyor. Aynı eleştiriyi din dersleri
için de yapabildiğimiz gün ırkçılıktan uzaklaşabildiğimizi söyleyebileceğiz, zorunlu din dersleri
de “çokkültürlü bir toplumda okutulması düşünülemez olması gereken, herkes aynı şiddette
Sünni Müslüman olsaydı bile devlet okulunda
zorunlu okunması illiberal ve evrensel olmaktan
en uzak bir eğitim verildiğine işaret edecek bir
uygulama”.
Ruhban Okulu’ndan hâlâ bahsedilmiyor,
Trabzon’daki Ayasofya Kilisesi camii olarak
faaliyet göstermeye başladı, sıra İstanbul’daki
Ayasofya’ya gelecek gibi duruyor. Bunlar dururken, devletin el konmasına yıllarca göz yumduğu
Mor Gabriel toprağını şimdi prim yapmak için
geri vermekte olduğu gibi bir izlenim doğuyor.
Bunlar eşit hak ve özgürlükler adına atılması
gereken, yücegönüllülük filan ifade etmeyen,

aksine geç kalmışlığın mahcubiyetiyle özürler
eşliğinde ve gani gani atılması gereken adımlar.
Dini bu kadar merkeze alan ve 11 yıldır iktidarda
olan bir hükümetin inanç özgürlükleri konusunda bu kadar tektipçi davranıyor olması anlaşılır
gibi değil.
Romanların etnik farklılıklarıyla örtüşen
sınıfsal konumları itibariyle tarih boyunca içine
hapsoldukları ekonomik işbölümünden isterlerse sıyrılmalarını sağlayacak, isterlerse başka iş ve
meslekler edinmelerinin önünü açacak sosyal
haklara ihtiyaçları; eşitliklerini değil de değişmez
farklılıklarını vurgulama ihtimali daha fazla olan
bir kültür enstitüsüne duydukları ihtiyaçtan
kuşkusuz çok daha fazla. Müzik, dans, çiçekçilik,
hasırcılık gibi uğraşlar başka çare olmadığı için
icra edilen mesleklerse buna ne derece kültür
denmeli düşünmek gerek. Başka meslekleri de
isterlerse seçebilecekleri, okulu bırakıp çalışmak
zorunda kalmadıkları, eğitime devam edebildikleri ve mesleklerden, kamu dairelerinden dışlanmadıkları ortamda Romanların kültürünü daha
anlamlı şekilde tartışabiliriz.
Kadınlar ve LGBTT bireyler yaşam hakları
bile halihazırda korunamayan ve ikisi beraber
ele alındığında toplumun çoğunluğunu oluşturan bir nüfus. Kadınların eşitliği ve eşit temsiline
dair tek bir söz yok. Başörtüsüne ilişkin açılım
ancak başı açık olanları dışlamayacaksa bir açılım olur ve tabii ancak kadınların çalışmasına,
siyasî kadrolara aday olmasına izin verilecekse
anlamlı. Kadınların hayatın her alanında eşit
temsilini ve eşit katılım hakkını garanti altına
almaksızın hayata geçerse, örneğin istihdamda,
hatta siyasî temsilde zerre kadar artışa sebep
olmaması sakın kimseyi şaşırtmasın. Çalışan
kesim de çok övünülen ekonomi alanındaki başarıları borçlu olduğumuz kesim; halen sosyal
ve sendikal hakları yok. Bu kesimler hakkında
bir cümle bile söylenmesi düşünülmemiş.
Demokrasinin iki bağımsız kriterini hayata
geçirme perspektifinden bakıldığında cılız, hatta
bazı maddelerinin nasıl uygulanacağına bağlı
olarak demokratikleşme hedefinden toplumu
uzaklaştırması da muhtemel gayet ikircikli bir
paket var elimizde. Oysa hükümet bu iki demokrasi kriterini şüpheye mahal vermeyen bir netlikle kurumsallaştıran evrensel demokrasi standartlarında adımlar atsaydı, hem eşit vatandaşlığa ve
eşit hak ve özgürlüklere ihtiyaç duyan kesimler,
hem de tüm demokratlar bu adımın tartışmasız
şekilde arkasında dururdu.
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DEMOKRASİ

Erkek şiddetini önle(ye)meyecek “ŞÖNİM”ler
Deniz Bayram

Türkiye’de son birkaç yıldır, kadına yönelik şiddet alanında,
Bakanlık yapılanmasından hukuksal düzenlemelere kadar yeni
bir dönem yaşanıyor. Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın
yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın (“Aile Bakanlığı”)
kurulmasıyla başlayan bu dönem, 6284 sayılı yasa ve sonrasında
Şiddet Önleme İzleme Merkezleri’nin (ŞÖNİM) örgütlenmesiyle
devam ediyor.
Tüm dünyada, kadına yönelik erkek şiddetiyle
mücadelede sığınakların gerekliliği tartışılmaz
bir nokta. Sığınaklar kadınların şiddet ortamından uzaklaşması ve güçlenmesi için gerekli
geçici yerler olarak, kadınların temel, ekonomik
hak ve özgürlüklerinin önünde engel teşkil
eden erkek şiddetinin önlenmesi ve engellenmesi ilkesiyle kurulan yerlerdir. Sığınaklara
ilişkin, “dayanışma”, “güçlenme”, “şiddetten
uzak bir hayat kurma” kadın hareketinin erkek
şiddetine karşı yürüttüğü politikaların sözüdür. 1987 yılında Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda
düzenlenen Dayağa Karşı Yürüyüş, kadınların
dayanışmasıyla feminist politika üreten Mor
Çatı sığınağının kuruluşu aynı döneme tekabül
eder. Kadın hareketinin politikası ve gücüyle
sığınaklar konusunda pek çok hukuksal düzenleme yapılabildi. Bugün kadın hareketinin
şiddet alanında sığınaklara ilişkin politik sözü,
erkek şiddetinin yakıcılığını hasıraltı eden “konukevi” söyleminden, ŞÖNİM gibi yapıların
hayata geçirilmesiyle başkalaşarak kadının
değil ailenin güçlendirilmesini esas alan yapıya
karşı mücadelesi devam ediyor.
Türkiye’nin kamu kurumlarına bağlı ilk
kadın sığınağı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafından 1990’da
açıldı. 2011 öncesine kadar, en yaygın sığınak
faaliyeti SHÇEK tarafından yerine getiriliyordu.
SHÇEK’lerin kapatılmasıyla bu faaliyet Aile
Bakanlığı’na geçirilmiş oldu. Kamu kurumla-

rına bağlı sığınakların yanı sıra, belediyeler ve
Mor Çatı gibi bağımsız kadın örgütleri de sığınak faaliyeti yürütebiliyor. ŞÖNİM’lerin hayata
geçmesiyle, sığınakların hukuksal ve idarî yapısı, bundan sonraki işleyişleri belirsizleşiyor.

Aile Bakanlığı ve
teşkilatlarıyla “kutsal aile”
yeniden
2011’e kadar, Kadından Sorumlu Bakanlık
Devlet Bakanlığı’na bağlıydı. Bakanlığın adında
“kadın” olması kadınların politik talepleri ve
mücadelesi sonucuydu. Mesele sadece bir kelimenin eklenmesi ya da çıkarılması değil, politik
bir algının yerleştirilmesidir. Bakanlığın adının
Kadın Bakanlığı değil Aile Bakanlığı olması
hükümet içindeki bu birimin politik sözünden
ajandasına kadar her konuya sirayet eden belirleyici bir etkendir. Kadın hareketi 2011’den bu
yana, her oluşum ve toplantıda, “Kadın ve Eşitlik Bakanlığı” talebini dile getirmektedir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın
kurulması bugüne kadar kadın meselesine dair
kurumların lağvedilişi ve yerine ikame edilen
“aile” algısı, sadece Bakanlık adının değiştirilmesinde değil, aile irşat bürolarından, aile
danışmanlıklarına, aile avukatlığından, aile
sağlık merkezlerine uzanan bir teşkilat yapısında kendini göstermektedir. Böylelikle, kanunlar,

Deniz Bayram
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi mezunu.
Öğrencilik yıllarından bu
yana Mor Çatı gönüllüsü.
Mor Çatı’da şiddete maruz
kalmış kadınlara hukuksal
konularda destek sağlıyor.
İstanbul Feminist Kolektif
ve Kürtaj Haktır Karar
Kadınların Platformu’nda yer
alıyor. Feminist avukatlar ve
aktivisitlerle kadın cinayeti
ve cinsel saldırı davalarında
politik dava takibi yapıyor.
Uluslararası hukuk ve
mekanizmaları alanında
eğitim çalışmalarına ve
Galatasaray Üniversitesi’nde
yüksek lisansına devam
ediyor.
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kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler,
yani hukuk araçlarıyla aile bir devlet kurumu
haline getiriliyor.
Bu süreçte kurulan ŞÖNİM’ler ise kadınların şiddetten korunmasına değil, ailenin korunmasına hizmet eden aile kurumları silsilesine
eklenen merkezlerden biri.
Aile Bakanlığı’nın ilk gündemlerinden
biri, 4320 Sayılı Kanun’un değiştirilmesi oldu.
Bakanlık alanda çalışan kadın örgütlerine de
çağrı yaparak yeni kanun hazırlıklarını birlikte
yapmak istediklerini ifade etti. 2012’de yürürlüğe giren ve ŞÖNİM’lerin ilk düzenlendiği 6284
Sayılı Kanun’da1 şiddet alanında çalışan kadınlar –pek tabii- bu yasa çalışmalarına katılıp kadından yana pek çok düzenlemenin yürürlüğe
girmesi için mücadele etti. Yasa komisyonlarda,
TBMM’de kırpılarak ve/veya ailenin korunmasına hizmet eden düzenlemeler eklenerek
yürürlüğe girdi. 6284 Sayılı Yasa’nın, polislere
verilen yetkinin nasıl kullanıldığından, yasanın
erkek şiddetine karşı mücadeleden çok erkeklerin faydalandığı cinsiyetsiz bir yasa haline
gelmesinden kaynaklı sorunları başlı başına bir
yazı konusu olacak kadar kapsamlı.

ŞÖNİM’lerin kuruluşu
ŞÖNİM’ler 6284 Sayılı Yasa’da “Merkezlerin
Kurulması, Destek Hizmetleri ve Kurumlararası
Koordinasyon” başlığı altında düzenlenmiştir.
Aynı maddede, ŞÖNİM’ler “şiddetin önlenmesi
ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme
hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi yirmidört saat esasına göre yürüten” merkezler
olarak tarif ediliyor. Devam maddelerinde
ŞÖNİM’lerin görevi özellikle, yasa kapsamında
koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak
uygulanmasına yönelik izleme yapılması ve
destek hizmetlerinin verilmesi olarak tanımlanıyor.
Yasanın hazırlandığı dönemdeki tartışmalardaysa, şiddete uğrayan kadınların karakol,
adliye, hastane gibi birden fazla kuruma başvurusunun koordine edilmesiyle kadınların bu
süreçte ikincil mağduriyetlere maruz bırakılmaması 7/24 faaliyette bulunacak koordinasyon
biriminin en önemli varlık gerekçesi olarak
sunuldu. Koordinasyonun yanı sıra, gizlilik
ilkeleri dahilinde, şiddete ilişkin verilerin toplanması ve istatistik bilgisinin çıkarılması gibi
faaliyetler de bu merkezlerin görev tanımında
dile getirildi. 6284 Sayılı Yasa’nın 8 Mart 2012’de
yürürlüğe girmesiyle ŞÖNİM’ler de pilot uygulamayla hayata geçirildi.
Kadınların birden fazla kuruma başvurusunda bir koordinasyonun ve kadına

yönelik şiddet alanında veri toplanmasının
gerekliliği nedeniyle bu yapılanmanın önemli
bir gelişme olduğu düşünülebilir. Ne var ki,
ŞÖNİM’lerin kurulmasının, 1990’dan bu yana
kadına yönelik şiddet alanında ekonomik ve
sosyal hizmetlerin sunulmasından sorumlu,
ciddi bir altyapıya sahip SHÇEK’lerin lağvedilmesiyle eşzamanlı olması önemli sorunları
beraberinde getirmiştir.

Merkezîleşen aile kurumunun
bir aracı: ŞÖNİM
SHÇEK’lerin ortadan kaldırılmasıyla, on yıllara
dayanan önemli bir örgütlenmenin yerini henüz sistematiği oluşturulmamış ŞÖNİM’ler aldı.
Kadınların bu sürece dair ilk karşı çıkış gerekçesi SHÇEK gibi büyük bir yapılanmanın lağvedilişinin getirdiği boşluğun pilot uygulamayla
kapatılamayacağı idi. Nitekim bu boşluğun
pratikteki karşılığı şiddete maruz kalan kadınların temel hak ve özgürlükleri bakımından hak
yoksunluklarıdır.
Hak yoksunluklarının yanı sıra, bu yeni
kurumların devlet yapısı içindeki yeni idarî
konumlarıyla aileyi güçlendirmek muradındaki
merkeziyetçi devlet anlayışı perçinlenmektedir.
Devlet kurumlarının idarî yapısı ve devlet aygıtı
içindeki örgütlenmesi o kurumların pratikte
nasıl çalışacağının en önemli belirleyicisidir.
Devletin Ankara’da örgütlü merkezî yapısına bağlı ve o yapının hiyerarşisine tâbi devlet
kurumları olduğu gibi, kamu tüzel kişiliğine sahip ve merkezin hiyerarşisi dahilinde olmayan,
kendi politikalarını belirleyebilme konumunda
özerk, idarî vesayet dahilinde yapılanmalar da
mevcuttur.
Bir devlet kurumunun merkezî yapının
hiyerarşisine bağlı olması, kendi kamu tüzel
kişiliği ve özerkliğinin olmaması, bürokrasiden
kaynaklı aksaklıkların ve hantallıkların yanı sıra,
politik olarak da merkezin ideolojisinden kopamayan ve o ideolojiyi, bürokratik süreçlerde
yeniden üreten bir yapı olarak kurgular.
Aile Bakanlığı’ndan önceki uygulama olan
SHÇEK’ler kendi kamu tüzel kişiliğini haiz, devletin hiyerarşisinden vareste, kendi özerklikleri
dahilinde karar alabilme yetkisi olan kurumlarken, ŞÖNİM’ler doğrudan Aile Bakanlığı’nın
hiyerarşisine tâbi illerde örgütlenen Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne
bağlı yapılar olarak hayata geçmiştir.2 Tam da
bu noktada, tartışılması gereken en önemli
konu bu idarî yapıdaki sorunsallaştırmadır.
Kadın örgütleri tarihsel süreçte, şiddet gören
kadınların şiddet ortamına yeniden dönmesine neden olan SHÇEK’lerdeki uygulamaları
ve keyfî inisiyatifleri daima eleştirmiş ve buna
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karşı politik söz üretmiştir. Her ne kadar bir
kurumun özerkliği zaman zaman keyfî uygulamaları beraberinde getirse de, bugün hükümetin -yani merkezin- ailenin korunması ve
yüceltilmesine yönelik söylemi ve politik baskısı
karşısında merkezin hiyerarşisi üzerinden aile
ideolojisinin yeniden üretimi ŞÖNİM’lerin
yol açacağı en önemli tehlike olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bundan böyle, ŞÖNİM’de çalışan
bir memur merkezin talimatını yerine getirmek
zorunda olup merkezin talimatı dışında hiçbir
hareket alanı bulamamaktadır. Bu husus, hem
bürokrasinin getirdiği hantallık ve bu hantallıktan kaynaklanan hak yoksunlukları hem de aile
ideolojisinin merkezden alındığı haliyle tüm
illere sirayet etmesini beraberinde getirecektir.
Böylece, ŞÖNİM’e giden şiddete maruz kalan
kadınlar aslında merkezde Başbakan, Bakan
ailenin güçlendirilmesine ilişkin ne talimat
veriyorsa aynı politik söylem ve bu söylemin
pratiğe yansımasıyla karşılaşacaktır.
Bu yeni idarî yapı sadece ŞÖNİM’leri değil, aynı zamanda kadın hareketinin bugüne
kadar mücadelesini verdiği sığınakları da

kapsamaktadır. Nitekim yeni yönetmelik3 uyarınca, sığınakların ŞÖNİM’lere bağlı olması
hukuksal olarak düzenlenmiştir. Bu hukuksal
düzenlemeyle sadece devlete bağlı sığınaklar
değil, belediyelerin ve Mor Çatı’nın sığınağı gibi
bağımsız kadın örgütlerinin sığınakları da devletin sözünün üretildiği, talimatlarının geçerli
olduğu hiyerarşik yapının bir parçası olan ŞÖNİM’lere hukuksal olarak bağlı hale getirilmeye
çalışılmaktadır.
Kadına yönelik erkek şiddeti alanında sığınaklara dair politika yapan bağımsız kadın
örgütlerinin oluşturduğu Kadın Kurultayı 16
yıldır, şiddete maruz kalan kadınların şiddetle
mücadelesinde her kadının kendine özgü ihtiyaç duyduğu desteklerin tespit edilebilmesi için
dayanışma merkezlerinin önemini vurgulamıştır. Fakat yeni hukuksal düzenlemeyle sığınakların ŞÖNİM’lere bağlanması ve sığınakların
yapısı ve çalışmalarından tutun da hangi kadınların hangi sığınağa yerleştirileceğine ilişkin her
türlü politika ve yetkinin ŞÖNİM müdüründe
olması da(ya)nışma merkezlerinin şiddet alanındaki işlevini ortadan kaldırmaktan başka bir

ŞÖNİM: Kadın dayanışma merkezlerinin işlevsizleştirilmesi
Kadına yönelik şiddetle mücadele alanının, özellikle de
kadın dayanışma merkezleri ve sığınmaevlerinin gündeminde yer alan önemli konulardan biri de Şiddet Önleme
ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM). Kısa bir süre öncesine
kadar “Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum Ve
Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliği”
ile “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na
Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği” olarak iki ayrı
yönetmelik varken, 5 Ocak 2013 tarihli Resmî Gazete’de
“Kadın Konukevleri’nin Açılması ve İşletilmesi Hakkında
Yönetmelik” yayımlanarak kabul edildi, böylece belediyelere, sivil toplum kuruluşları ile Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’na bağlı tüm sığınmaevleri tek bir yönetmeliğe
tâbi oldu.
Bakanlık bu yönetmeliği hazırlama amacını “Kadın
Konukevleri’nin açılış, işleyiş, usul ve esasları, kadrosu ve
denetiminin bir standarda kavuşturulması” olarak ifade
etmiştir. Buna ek olarak görülüyor ki, kadına yönelik
şiddetle mücadele mekanizmaları merkezî bir yapıya
kavuşturulmak istenmekte ve bu merkezler de ŞÖNİM’ler
olarak tanımlanmaktadır. ŞÖNİM’ler ilk olarak 6284
sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”da, “şiddetin önlenmesi ile koruyucu
ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik
destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi
gün yirmi dört saat esası ile yürüten merkezler” olarak
tanımlanmıştır.

ŞÖNİM’lerin tek adım merkezi olarak işlevselleştirilmesi
hedeflenmişti. Böylelikle, ŞÖNİM’e gelen bir kadın bundan sonraki tüm süreci (ifade verme, sağlık raporu alma,
tedbir kararı alma, hukuksal destek, psikolojik destek,
istihdam desteği veya yönlendirmeler gibi) ŞÖNİM’de
başlatabilecek, böylece kadınların kurumlar arası gidiş
gelişlerle tekrar tekrar travmaya maruz kalması engellenecekti. Ancak, pratikte edindiğimiz deneyimler sürecin
böyle işlemediğini göstermiştir. Çünkü ŞÖNİM’lere biçilen
görevlerin yerine getirilebilmesi için gereken yasal düzenlemelerin tümü gerçekleştirilmemiştir. Örneğin, emniyet
görevlileri yasal olarak karakol dışında ifade alamayacaklarını belirttikleri için, kadınların ŞÖNİM’de ifadeleri
alınamamakta ve kadınlar karakola yönlendirilmektedir.
Aynı durum sağlık raporu için de geçerlidir. Sonuçta,
kadınlar yine birçok kuruma giderek her seferinde olayı
yeniden anlatmak/yaşamak zorunda bırakılmaktadır.
Bu durum yaşadığımız başka bir uygulamanın da eleştirisini gerekli kılıyor. Yasada bir zorunluluk olmamasına
rağmen, ŞÖNİM’ler karakola başvuruyu sığınmaevi talebinin ön koşulu olarak işletmekte, böyle bir zorunluluğun
olmadığı bilgisi kadınlarla paylaşılmamaktadır. Kadınların
doğrudan ŞÖNİM’e yaptıkları sığınmaevi başvurularında
dahi şikâyetçi olmak, adlî mercilere başvurmak isteyip
istemediklerine bakılmaksızın karakola gitmeleri zorunlu
tutulmaktadır. Bu durum kadının kendi kaderini tayin
hakkının ihlâli anlamına gelmektedir. Deneyimlerimizden
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şeye hizmet etmemektedir.
Sığınakların ve da(ya)nışma merkezlerinin
idarî olarak ŞÖNİM’lere bağlanmasıyla merkeziyetçi yapının hiyerarşik konumunun sığınaklarda ve da(ya)nışma merkezlerinde de yayılacağı ortadadır. Bu durum öncelikle, şiddete
maruz kalan kadınların ihtiyaç duyduğu desteklerin kendi koşulları içinde değerlendirilmeyip
merkezin talimatlarına – dolayısıyla bürokrasisine- tâbi kılınması gibi sorunları beraberinde
getireceği gibi, ŞÖNİM’lerin bağımsız kadın
örgütlerinin sığınak ve da(ya)nışma merkezi
faaliyetlerini engellemesi anlamını taşımakta ve
kadın örgütlerinin politikasına açıktan müdahaleyi de beraberinde getirmektedir.

Kadın hareketinin ŞÖNİM’e
dair politik sözü
ŞÖNİM’lerin pilot uygulama olarak hayata geçmesiyle, kadın hareketi ŞÖNİM’lere karşı hem
hukuksal yapıya hem de pilot illerdeki deneyim
aktarımlarından hareketle fiilî sorunlara dikkat çekmek üzere Mor Çatı’nın organize ettiği

biliyoruz ki, maalesef birçok kadın karakol süreci nedeniyle sığınmaevi talebinden vazgeçmektedir.
Karakola başvurma zorunluluğu, aynı il içerisindeki
sığınaklar arası nakillerde de söz konusu olabilmektedir.
Çeşitli nedenlerle bir sığınmaevinden çıkan bir kadının bir
başka sığınmaevine yerleşme sürecinde de zaman zaman
tekrar karakol üzerinden ŞÖNİM’e başvuru yapması
istenmekte ya da kadın ŞÖNİM’e gittiğinde karakola
yönlendirilebilmektedir. Bunun gerekçesiyse, kadının
çıktığı sığınmaevinde bir darba maruz kalmış olabileceği
ve bununla ilgili önlemleri almak zorunda oldukları olarak
ifade edilmektedir.
“Kadın Konukevleri’nin Açılması ve İşletilmesi Hakkında
Yönetmelik” sığınmaevine kabul edilen kadın ve çocuklarının ilk gözlemlerinin yapılması, tıbbî kontrol ve tedavilerinin sağlanması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının
incelenmesinden sonra sığınmaevine yönlendirilmesini, bu
süreç tamamlanana kadar da, iki haftaya kadar, İlk Kabul
Birimi’nde kalması gerektiğini belirtmektedir. Ancak, bunun böyle olmadığını, pek çok kadının belirttiğimiz incelemeleri/yönlendirmeleri yapılmadan doğrudan sığınmaevine
yönlendirildiğini deneyimliyoruz.
6284 sayılı kanun ŞÖNİM’leri hem “şiddet mağduruna”
hem de “şiddet uygulayana” yönelik hizmetleri veren
birimler olarak tanımlamıştır. Her ne kadar yasa zorunlu
haller dışında farklı birimlerde bu hizmetin sunulması
gerektiğini söylese de, bu hizmetlerin aynı fiziksel ortamda verildiği bilinmektedir. Bir diğer soru ise, “şiddet
uygulayan” ve “şiddet mağduruna” aynı çalışanın hizmet

Hukuk, Sosyal Politika ve Kadına Karşı Şiddetle
Mücadele Açısından ŞÖNİM’ler Çalıştayı’nda
buluştu. Çalıştayda Türkiye’nin çeşitli illerinden
bağımsız kadın örgütlerinden, belediyelerden
yaklaşık 120 kadın ŞÖNİM’lerle ilgili bilgi ve
deneyimlerini paylaştı. İki günlük çalıştayın
sonunda, kadınlar ŞÖNİM’lerin idarî ve hukuksal yapısıyla, bağımsız ve özerk da(ya)nışma
merkezi/sığınak faaliyetine müdahale teşkil
eden ve kadın örgütleriyle belediyelerin sığınak
ve da(ya)nışma merkezi çalışmalarında takdir
hakkı bırakmayan yapılanmasına, kadınların
ulaşamayacakları merkezden uzak yerlerde
kurulmasına ve yeterli donanım ve personelden
yoksun olarak, sistematiği ve standardizasyonu
geliştirilmeksizin kurulmasına, kadınlarla birlikte erkeklere de hizmet verecek bir altyapının
oluşturulmasına itirazlarını sonuç bildirgesinde
dile getirdiler.
Sonuç bildirgesini bakanlıkla da paylaşan
kadınlar İstanbul’da 8 Mart feminist gece yürüyüşünde “erkeklere hizmet veren şönim’ler
erkek şiddetini önleyemez” pankartıyla yürüdü.
Son olarak, 16. Kadın Sığınakları ve Da(ya)
nışma Merkezleri Kadın Kurultayı’nda, ŞÖ-

verip vermediğidir ki, maalesef ŞÖNİM’lerdeki personel
yetersizliği bu hizmetlerin aynı kişi tarafından verildiği
şüphesini güçlendirmektedir.
Konukevleri Yönetmeliği sığınmaevlerine kabulün yalnızca ŞÖNİM’ler tarafından yapılabileceğini belirtmiştir.
Şu an ilki Bursa’da olmak üzere 14 pilot ilde ŞÖNİM
uygulamasına geçilmiştir. Bursa’da tek kadın dayanışma
merkezi olarak faaliyet gösteren Nilüfer Belediyesi Kadın
Dayanışma Merkezi olarak, hâlâ dayanışma merkezimiz
üzerinden Nilüfer Belediyesi Kadın Sığınmaevi’ne kabul
yapmaktayız. Ancak, hemen hemen tüm pilot illerde kadın
dayanışma merkezlerinin sığınak kabulü yapması fiilî
olarak sonlandırılmıştır. ŞÖNİM’leri kadınları sığınmaevlerine yönlendiren tek birim haline getirmek kadınların
sığınmaevlerine ulaşımını zorlaştırmakta ve kadın dayanışma/danışma merkezlerinin sayısının arttırılması yönündeki ulusal ve uluslararası kararların yok sayılarak kadın
dayanışma merkezlerinin işlevsiz hale getirilmesi sonucunu
doğurmaktadır. Kadın dayanışma merkezlerinin sayısının
artması, kadınların şiddeti reddetmeleri ve başvurabilecekleri yakın merkezler olduğunu bilmeleri şiddetle mücadelede önemli bir noktadır. Ayrıca, kadın dayanışma merkezine sığınmaevi için başvurmuş bir kadının tekrar başka bir
yere (ŞÖNİM’e) yönlendirilmesi, kadının daha ilk aşamada
bürokrasiyle zorlayıcı bir yaşam olayına maruz kalması
anlamına gelmektedir. Şiddete uğramış kadınların travmatik süreçleri göz önünde bulundurulduğunda kadınların
yeniden güven ilişkisi kurmaları çoğunlukla uzun zaman
almakta, kadınların sığınmaevine geçiş sürecine kadar
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NİM’lere ilişkin fiilî sorunlar tartışıldı. Mor
Çatı ile birlikte alanda faaliyette bulunan pek
çok kadın örgütünün şiddet nedeniyle başvuran kadınların deneyimlerine dayanarak
yürüttükleri tartışmalarda, ŞÖNİM’lerin kolay
ulaşılabilir yerlerde olmaması, yasanın bir yıldan uzun süredir yürürlükte olmasına karşın
ŞÖNİM’lerin işleyişine, yapısına ilişkin yeterli
düzeyde bilgilendirmenin yapılmaması, hâlâ
yeterli sayıda deneyimli meslek içi personelin
görevlendirmesinin yapılmadığı, başvurularda
her kadının biricik şiddet yaşantısına uygun
seçenekler yerine sunulan destek hizmetinin
sadece birkaç kuruma yönlendirmekten ibaret
olmasına ilişkin ortak görüşler paylaşıldı.4
Kadını birey olarak değil, aile içinde geleneksel rolüyle görmek; kadını, bedenini, emeğini,
yaşamını kontrol etmek ve denetlemek için aileye
hapsetmek elbette mevcut hükümete özgü bir
politika değil, patriyarkanın ve cinsiyetçi tüm
devletlerin hedefi. Mevcut hükümetin kendine
has politikası bunu devlet kurumlarına ve teşkilat
yapısına işlemesi, ŞÖNİM’ler gibi yapılar kurarak şiddetle mücadele ediyormuş görüntüsüyle
kadının kamusal alandan silinmesi, özel alanda

ailenin tahakkümü altına itilmesidir.
Kadına yönelik erkek şiddetini önlemek ve
kadını şiddetten “korumak” devletlerin sorumluluğu, bu sorumluluk kapsamında uluslararası
alanda akdedilen sözleşmelerle konulmuş
yükümlülükleridir. ŞÖNİM gibi erkek egemen
ideolojileri yeniden üreten ara kurumlara karşı
kadın hareketi mücadelesini devam ettirecektir.

1 Türkiye’de şiddet alanındaki ilk yasa olan yürürlükten
kaldırılan 4320 Sayılı Ailenin Korunması Hakkında
Kanun’un adının “Ailenin Korunması” olması kadın
hareketinin bu kanunu numarasıyla, 4320 olarak kavramsallaştırmasına neden olmuştur. Kadınlar her daim
yasanın adına yönelik itirazlarını şerh olarak koymuştur. Yeni yasa kadın hareketinin itirazlarına rağmen,
yine 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik
Şiddetin Önlenmesi adıyla çıkarılmıştır. Kadınlar adına
itirazları nedeniyle bu kanunu da kanun numarasıyla
ifade etmektedir.
2 662 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın
Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK Kadın Konukevlerinin Açılması ve
İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
3 Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında
Yönetmelik
4 25 Kadın Basın Bildirisi, 16. Kadın Sığınakları ve
Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Sonuç Bildirgesi.

birden fazla “yabancıya” yaşadıklarını anlatması her seferinde kadını yeniden travmatize etmektedir. Bu nedenlerle
kadınların şiddetten uzaklaşabilmeleri, sığınmaevlerine
veya kamusal haklarına ulaşılabilirliliğinin artması için
her sığınmaevinin ilk başvurunun yapıldığı merkezler
olarak da işlev gören danışma/dayanışma merkezi olması
şartı getirilmeli ve uygulamaya sokulmalıdır.
ŞÖNİM’in bir şehirdeki tek merkez olması, özellikle de
büyük şehirlerde, ulaşılabilirliği zorlaştıran bir unsurdur. ŞÖNİM’lerin kuruldukları fiziksel mekânların şehir
içindeki merkezîliği ve bu anlamda ulaşılabilirliği çok
önemlidir. Ancak biliyoruz ki, bazı pilot illerde ŞÖNİM
merkezden çok uzakta ya da kadınların rahatlıkla gidemeyecekleri bölgelerdedir. Sonuç olarak, kadının evden
çıkarak şiddetsiz bir hayata adım atması önünde bir engel
daha konmuş olmaktadır. Sığınmaevlerinin/ kadın danışma
merkezlerinin tek bir yönetmeliğe tâbi olmasının ve bu
anlamda bir standardın oluşmasının gerekliliğine inanıyoruz. Fakat, Kadın Konukevleri Yönetmeliği’nde ŞÖNİM ile
ilgili yapılan görev tanımları ve alanda yaklaşık iki yıldır
yaşadığımız deneyimler göstermektedir ki, ŞÖNİM’lerle
oluşturulmaya çalışılan merkezî anlayış kadına yönelik
şiddetle mücadeleyi geriye düşürmektedir.
Kadın Konukevleri Yönetmeliği ŞÖNİM’lere, sığınmaevlerinin tüm iç işleyişlerine müdahale etme yetkisi tanımaktadır. Bu yetkiler arasında kadınların sığınmaevlerine
giriş-çıkış saatleri, sığınmaevinde kalış sürelerinin uzatılması-sığınmaevinden çıkış, nakiller gibi aslında ancak
sığınmaevinde kalan kadın ile sosyal çalışmacısı ve sığın-

maevi ekibi tarafından tüm ayrıntıların dikkate alınarak
belirlenebileceği kararlar yer almaktadır. Bursa özelinden
yola çıktığımızda, ŞÖNİM’in ilk kurulduğu zamanlarda
dayanışma merkezi üzerinden sığınmaevine kabul yapmamızla ilgili sorunlar yaşamış olmamıza rağmen şu anda
ŞÖNİM’le işbirliği halinde çalışabilmekteyiz. Fakat bu,
yasanın ŞÖNİM’lere sığınmaevlerinin iç işleyişine müdahale hakkı tanıdığı gerçeğini değiştirmemektedir. Sığınmaevlerinin özerkliği ŞÖNİM yöneticilerinin inisiyatifine ya da
çalışma anlayışına bağlı olmamalı, yasal düzenlemelerle
korunmalıdır.
Nilüfer Kadın Dayanışma Merkezi adına Neval Gündoğan

Nilüfer Kadın Dayanışma Merkezi 2004 yılından bu
yana, şiddete uğrayan/uğrama riski bulunan kadınlarla
dayanışma gösteriyor. Merkez, çalışmalarını kadınlara
yardım etmek değil, şiddete karşı kadın dayanışması
oluşturmak, birlikte mücadele etmek üzere sürdürüyor.
Kadınlara, şiddetin sorumlusunun kendileri olmadığı,
şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağı vurgulanıyor;
yapılabilecekler kadınlarla birlikte gözden geçiriliyor.
Sığınmaevi desteği, psikoloji destek veriliyor; yasal
hakları ve bunları nasıl kullanabilecekleri konularında
bilgilendirme ve gerekli kurumlara yönlendirmeler
yapılıyor.
Nilüfer Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi. Tel: 0224
452 82 13 – 14 Adres: Konak Mahallesi Konak Meydanı
Meydan Apartmanı No:1 Daire:3 Nilüfer/BURSA
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DEMOKRASİ

Alman siyasi dernekleri Türkiye'nin
düşmanı ve şeytanı mı?
Ulrike Dufner

Geçtiğimiz günlerde Habervaktim, Analitik Bakış,
Hilal Haber ve Kanalhaber gibi gazete ve dergilerde
Türkiye'deki Alman siyasi dernekleri konusunda çıkan
yazılar, hiçbir gerçeğe dayanmayan inanılmaz komplo
teorilerine iyi birer örnek teşkil ediyor.1
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Ayrıca, Türkiye'deki Alman derneklerini alenen
hedef gösteren bu yazıların yabancı düşmanı,
ırkçı ve anti-demokratik muhtevası da incelemeye değer. Nefretle dolu yepyeni komplo teorilerinin pişirilip piyasaya sürüldüğü bu yazıların
gerçek hedefi sadece Alman siyasi dernekleri
değil, bir o kadar da Türkiye'de (ırk ve toplumsal
cinsiyet alanında) demokratikleşme konusunda
tutum alan çeşitli grup ve aktivistler.
İnternetteki bu yazıların içeriğini incelediğimizde karşımıza hemen ırkçı bir muhteva çıkıyor. Öyle ki, Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi
uyarınca, Türkiye toplumunda nefret, düşmanlık
ve aşağılama duyguları yarattıkları gerekçesiyle
devletin bu yayınlara dava açması gerekiyor.
Peki, bu komploların içeriği ne ve hedefte kim
var? Habervaktim'de çıkan bir yazının sonunda,
Alman siyasi derneklerinden şu şekilde bahsediliyor: “Sözde ‘Alman’ özde Siyonist ‘Alman vakıflarının, Türkiye’nin huzur ve istikrarını bozucu
eylemlerin içerisinde bulunabilme cüretini göstermesi[...]” Yazı Alman siyasi derneklerini “uluslararası Siyonizmin Truva atı” şeklinde niteliyor. İçerik
analizi yöntemine başvurursak, söz konusu suçlamaları şu şekilde özetleyebiliriz: Alman vakıfları =
Siyonist vakıflar = Türkiye aleyhinde faaliyetler. Bu
çıkarım bir adım daha ileri taşındığında, şu sonuca
varılıyor: Siyonizm = Türkiye düşmanlığı.
Yazıdaki bir diğer pasajda İstanbul'daki
Mimar Sinan Üniversitesi'nin, 70'lerdeki kanlı
çatışmalara katılmış anarşistlerle ilişki halindeki
masonların kontrolü altında olduğu iddia ediliyor. Burada da şu çıkarımlarla karşılaşıyoruz:
Mimar Sinan Üniversitesi = masonlar = anarşi =

kanlı çatışmalar; ya da anarşi = kanlı çatışmalar;
ya da masonlar = anarşi; ya da Mimar Sinan
Üniversitesi = anarşi…
Aynı paragrafta, yerel yönetimler ve yerel
katılıma dair bir konferans ile Gezi eylemleri
arasında bağ kuruluyor. Buradan şu argümanı
sentezleyebiliriz: Türkiye'nin sözde Alman özde
Siyonist düşmanları tarafından, 70'lerdeki anarşi
ve katliamları kışkırtan masonların kontrolü
altındaki bir mekanda organize edilen bu konferansta, Gezi protestolarının ana planı hazırlandı.
Buradaki ideolojik çerçevenin dayandığı mantık
şöyle: Gezi eylemleri = anarşi = katliam = masonlar = Siyonist = Türkiye düşmanlarının faaliyetleri
= Mimar Sinan Üniversitesi.
Heinrich Böll Stiftung Derneği'ne (hbs)
gelirsek: Yazı hbs için sadece Siyonist demekle
kalmıyor (yukarıya bkz.), aynı zamanda “geçmişinde de bölücü terör örgütüne verdiği destek ile
biliniyor” ve “‘Her Yer Gezi” anabaşlığı ile yayına
verdiği internet sitesi ve ‘Perspectives’ adlı yayın
organı” ifadelerini kullanıyor. Özetlersek: hbs =
Siyonist = terör destekçisi = Türkiye düşmanı =
Gezi destekçisi.
Toparlarsak, bu yazılarda Siyonizm sık sık
“Türkiye'ye düşman” anlamında kullanılıyor.
Habervaktim'de Siyonizm konulu yazıları arattığımızda, karşımıza yayının ırkçı veya Yahudi
düşmanı olmadığına dair bir savunma da çıkıyor; ancak burada sunulan açıklamalar yayının
ırkçılığını iyice ortaya seriyor: Siyonizm Deniz
Şar tarafından şöyle tarif edilmiş:
Yahudi soyunun Müslüman-Türk milletinin
mevcudiyetine ve mülküne göz diktiğini belirten
Şar, şöyle devam etti: “Bu soy ülkemizde hemen hemen her kademeye sızmış durumdadır. Bu bir milli
güvenlik meselesidir. Bunun siyasi terimine Siyonizm deniliyor. Türkiye Siyonizm’in işgali altındadır.
Adamların kimlikleri Türk ve Müslüman isimleri
altında gizlidir.” (http://www.habervaktim.com/haber/259372/turkiyede-siyonizm-tehlikesi.html).
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Bir kez daha, Deniz Şar, Gezi eylemlerini
uluslararası Siyonist düşmanın ve onun yerli
işbirlikçisi olan mason, Sabetayist ve Yahudilerin bir girişimi olarak niteliyor. Siyonizmin
burada bir “ırk” ile özdeşleştirilmesi, ırkçı bir
ideolojiyle karşı karşıya olduğumuz konusunda
hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Bu tür ırkçı fikirler
yayılırken, “öteki”, Türkiye'nin düşmanı olmakla
suçlanıyor ve devlet yetkililerinden “düşman
faaliyetleri”ne daha fazla müsamaha göstermemeleri isteniyor.
Söz konusu yazıları ve ırkçı içeriklerini eleştirirken, Yahudi düşmanlığı ve Siyonizm karşıtlığı
arasındaki fark gibi ince tartışmalara girmemize
gerek yok. Dahası, İsrail hükümetinin politikasına
yönelik eleştirinin meşru sınırlarının ne olduğunu sorgulamamıza da hacet yok. Yukarıda geçen
yazılar, İsrail hükümetinin politikasına dair her tür
eleştiriye derhal Yahudi düşmanlığı yaftası yapıştırıldığı iddiasını tartışmamızın da bu örneklerde
gerekli olmadığını gösteriyor. Söz konusu haber
portalları gibi çevreler bu tür argümanları kullanarak, İsrail hükümetine eleştirel yaklaşan ancak
ırkçı görüşlere prim vermek istemeyen kişilerde
zihin bulanıklığı yaratmaya çalışıyor. Ayrıca, onları
Yahudi düşmanlığı ile eleştirenlere karşı taraftarlarına bir araç sunmaya çalışıyorlar. Bilhassa, ne
zaman bir Alman, Yahudi düşmanlığı eleştirisinde
bulunsa, söz konusu gruplar bu dairesel argüman
kanalıyla çarpık bir mantığa başvurarak, Almanların kendi geçmişleri nedeniyle İsrail hükümetinin
politikasını eleştiremediğini iddia ediyor. Dolayısıyla, ne zaman bir Alman kurumu ya da örgütü
bu tür yazılara Yahudi düşmanlığı eleştirisi getirse,
yazarlar bu argümanların ciddiye alınmaması gereken tipik bir Alman refleksi olduğunu savunuyor.
Almanlar ne zaman Yahudi düşmanlığını eleştirseler, bu argümanlarla karşılaşıyorlar. Doğrusu hiç
de orijinal olmayan bu sava, Yahudi düşmanlığı
tartışmalarında bizi susturmak için çok sık başvuruluyor.
Ayrıca, yukarıda ele alınan argümanların
yapısı da, söz konusu haber portalları tarafından
düşman addedilen herkesi hedef gösterecek
şekilde kurgulanıyor. Bu yazılar önyargılarla
dolu, her tür nesnellikten yoksun, temelsiz iddialarla sahte gerçeklikler kuruyor ve dolayısıyla
Türkiye'deki gazetecilik etiğini, demokrasiyi
ve kanunları çiğniyor. Siyonizm, kötü/şer ile
eşanlamlı addediliyor ve hiçbir mantıklı tanımı
yapılmaksızın kamusal söylemde kullanılıyor.
Söylemin ideolojik yapısının dayandığı denklemler sonuçta “baş düşman”a varıyor.
İnternetteki yayınlarda Siyonizm kelimesini
aratırken, AKP'nin Siyonizme hizmet ettiğini
savunan Alper Birdal'in yazılarında da benzer
argümanlara rastladım (http://haber.sol.org.tr/
yazarlar/alper-birdal/akp-siyonizmi-25984.).
Bu argüman Necmettin Erbakan'ın savlarına

da oldukça yakın (http://www.youtube.com/
watch?v=qrIxqRIVIxE). Birdal, Siyonizmi, emperyalizme yaslanan demagoji ve faşizmle denk
görüyor. Ardından, bunu da AKP ile eşitliyor.
Bu mantığın nasıl işlediğini merak ediyorsanız,
Birdal'ın yanıtı şöyle: “Aynı saldırgan ve demagojik söylemin Türkiye'deki karşılığı AKP'nin 'milli
iradeyi ben temsil ediyorum' diyerek yenilenmiş bir sermaye egemenliğini dayatması ve bu
despotik dayatmaya karşı çıkanları 'vesayet var'
bağırtılarıyla boğmaya kalkışmasıdır.”
Geriye dönüp Gezi eylemlerine yönelik
tepkilere göz attığımda, Başbakan Erdoğan ve
başkalarının neden protestoları uluslararası faiz
lobisinin işi olarak nitelediğini anlamakta hiçbir
güçlük çekmiyorum.2 Doğrudan veya dolaylı olarak Siyonizm karşıtlığı ve Yahudi düşmanlığına
başvuran birçok iç içe geçmiş argüman bulabilirsiniz bu bağlamda. Belki de, Yahudi düşmanı ve
yabancı düşmanı savlara başvurarak toplumda
düşmanlığı körükleyen makalelerin devlet yetkililerinden müsamaha görmesinin ve kovuşturulmamasının bir açıklaması budur.
Yazımı, Ayşe Hür'ün Yahudi düşmanlığına
dair ilginç yazısından bir alıntıyla sonlandırmak
istiyorum: “Görüldüğü gibi ‘2000 yıllık nefret’
söylemi hem dünyada hem de Türkiye’de yeni bir
dönemeci almış görünüyor. Kadim Yahudi düşmanlığının kapitalizm ve küreselleşme karşıtlığı
ile ilişkilendirilmesi, ABD’nin ve İsrail Devleti’nin
bazı politikalarına duyulan antipati ile maskelenmesi, böylece neo-Nazilerden solcu Yahudi
entelektüellere kadar geniş bir kesim arasında
kullanılan dilin nüanslarını kaybetmesi, nihayet
“Yahudilerin şeytanlaştırılması” işinin medya
tarafından hem mistifiye hem de estetize edilmesi, modern iletişim araçları aracılığıyla bunların
dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaştırılması,
durumu eskisinden vahim bir hale getiriyor”.
(http://www.birikimdergisi.com/birikim/makale.aspx?mid=62)
Türkiye'deki Alman siyasi dernekleri olarak,
giderek artan biçimde bu tür Yahudi düşmanı
savlarla karşı karşıya kalıyoruz: Bu argümanlar
sadece bizi ve çalışmalarımızı değil, temas halinde olduğumuz kişilerin çalışmalarını da şeytanlaştırıyor. Bu şeytanlaştırma çabasının nedeni,
ancak Türkiye'nin demokratikleşmesini destekleme yolundaki çabalarımız şeklinde açıklanabilir.

1.

2.

http://www.habervaktim.com/haber/347612/buda-alman-oyunu.html
http://www.analitikbakis.com/NewsDetailaspx?id
=69431&name=Almanlar-Neyin-Pesinde?
http://www.kanalahaber.com/haber/gundem/gezisenaryosunu-alman-vakiflari-mi-yazdi-146173/
http://www.haberhilal.com/haber-Bu-Da-AlmanOyunu-33412/
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/24575971.asp
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Türklüğe övgünün sonu gelebilir mi?
Özgür Sevgi Göral

Toplam 17 kez değiştirilen 1982 Anayasası’nda 54
kez “Türk” sözcüğü geçiyor. Anayasa’nın, açılış
metni olarak hem içerdiği anlam açısından hem de
sembolik olarak son derece önemli olan “Başlangıç”
kısmında, 10 kez Türk sözcüğü geçiyor.
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Cuntacı generaller baştan işi sıkı tutmak istemiş
anlaşılan, bol bol Türk sözcüğünü kullanarak
anayasanın kimin için yazıldığını en baştan
ortaya koymayı tercih etmiş gibiler. Sadece “Başlangıç” kısmına bakarak bile “Türk” sözcüğünün
iddia edildiği gibi yalnızca “Türk vatandaşları”
anlamında kullanılmadığını görürüz. “Başlangıç” kısmında “Türk” sözcüğü çeşitli vurgularda
kullanılmış: “Türk Vatanı ve Milleti”, “Yüce Türk
Devleti”, “Türk Milleti”, “Türk millî menfaatleri”,
“Türk varlığı”, “Türklüğün tarihî ve manevî değerleri”, “Türk vatandaşı” ve “demokrasiye âşık Türk
evlatları”.
Diyelim ki, “Başlangıç” kısmı anayasalar için
esasen sembolik önemdedir, o halde diğer temel
maddelere bakalım. 5. maddede devletin temel
amaç ve görevi “Türk milletinin bağımsızlığını
ve bütünlüğünü korumak” olarak tanımlanmış.
Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu
söyleyen meşhur 6. madde, namı diğer Egemenlik maddesi, önce egemenliğin kayıtsız şartsız
millete ait olduğunu söylemiş sonra da “Türk
milletinin bu egemenliği Anayasa’nın koyduğu
esaslara göre, yetkili organların eliyle kullanacağı” belirtilmiş. Egemenliği kullanan millet “Türk
milleti” yani, maddenin ikinci fıkrasıyla herhangi
bir karışıklığa sebep olmaması için olacak, bu
bilginin altı kalınca çizilmiş. Keza yasama ve
yargı yetkilerinin “Türk milleti” adına kullanılacağı belirtilmiş. Ailenin korunması ve çocuk
hakları maddesinde ailenin “Türk toplumunun
temeli” olduğu söylenmiş, madde kesif ataerkilliğin yanında toplum ile neyin kastedildiğini de
netleştirmiş. Meşhur “Türk vatandaşlığı” mad-

desinde ise sadece vatandaşlar “Türk” olarak
tanımlanmakla kalmamış, aynı zamanda devlet
de “Türk devleti” olarak ilan edilmiş. Maddede
aynı zamanda “Türk babanın veya Türk ananın
çocuğu Türk’tür” denerek kimlerin Türk olduğu
da netleştirilmiş. Milletvekilliği seçimine ilişkin
76. maddede bu kez “25 yaşını dolduran her Türk
milletvekili seçilebilir” denerek vatandaş kelimesiyle birlikte olmaksızın tek başına Türk kelimesiyle yetinilmiş. Liste uzatılabilir, ilginç de olur
doğrusu, ama bu makalenin çerçevesi bakımından bu kadarı yeterli. Anayasada Türk kelimesinin bu denli sık ve çeşitli anlamlarda kullanımı,
sorunun vatandaşlığın “Türk vatandaşlığı” olarak
mı yoksa “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı”
olarak mı tanımlanmasından çok daha karmaşık
olduğunu ortaya koyuyor.

Anayasal yurttaşlıktan öte
1982 anayasası 12 Eylül 1980 askerî darbesi
sonrasında “23 Eylül 1982 tarihinde Danışma
Meclisi tarafından ve 18 Ekim 1982 tarihinde
Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmiş,
halkoyuna sunulmak üzere 20 Ekim 1982 tarih
ve 17844 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış, 7
Kasım 1982 Pazar günü yapılan halkoylaması
sonucu yüzde 91,17 oranında kabul oyu ile kabul
edilmiş, bu kez tekrar 2709 sayılı Kanun olarak 9
Kasım 1982 tarih ve 17863 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayınlanmıştır.” Anayasanın bugün
değiştirmek için mücadele ettiğimiz ve “çok
tartışmalı” olduğu kabul edilen kimi kısımları
ise Danışma Meclisi tarafından değil, beş faşist
darbeci generalin tasarrufunda kurulmuş olan
Millî Güvenlik Konseyi tarafından eklenmiş
kısımlardır. Askerî cunta döneminde oluşturulan
Danışma Konseyi dahi Anayasa’daki üç maddenin değişmez olması gerektiğini yazmamış;
Türkiye’nin anayasacılık geleneğiyle uyumlu bir
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biçimde tek maddenin, Türkiye Cumhuriyeti
devletinin bir cumhuriyet olduğu maddesinin,
değiştirilemez olması gerektiğini belirtmiştir.
Ancak, Millî Güvenlik Konseyi’nde anayasa metnine hem devletin şekli hem de cumhuriyetin
nitelikleri ve devletin bütünlüğü, resmî dili1 ile
ilgili maddelerin “değiştirilemez ve değiştirilmesi
teklif edilemez” maddeler olduğu ibaresi eklenmiştir. Yine anadilinde eğitim yasağını getiren
“Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlıklı 42.
maddenin son fıkrasındaki “Türkçeden başka
hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk
vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve
öğretilemez” cümlesi Danışma Kurulu’nun metninde yer almaz. Millî Güvenlik Konseyi generalleri bu cümleyi sonradan anayasa metnine,
cümlenin tuhaf sentaksından anlaşılacağı üzere,
Kürtlerin ve Lozan anlaşması statüsünde azınlık
olarak tanınmayan tüm grupların anadilinde
eğitim talebine set çekmek için özel olarak tasarlayarak eklemişlerdir.
O zaman, meselenin anayasal yurttaşlık meselesinden çok daha karmaşık olduğunu mevcut
anayasa maddelerine bakarak kabul ettikten
sonra, argümanımıza şöyle devam edebiliriz:
Millî Güvenlik Konseyi’nin paşalarının özel eklemelerinin de ortaya koyduğu gibi, 1982 Anayasası esasen Türk etnisitesinin üstünlüğüne dayalı
olarak kurgulanmış ve kaleme alınmış bir metin.
Burada Türk etnisitesi, kendini Türk olarak görenler ile “ırkî olarak Türk etnisitesine tabi olanlar” arasında cumhuriyet boyunca gidip gelen bir
sarkaç olsa da, Müslüman topluluklar bakımından genel olarak asimilasyoncu bir tutum sonucu kendini Türk etnisitesine tabi görmek hakim
yaklaşım olmuş gibi gözüküyor. Anayasa’da
“Türk” kelimesinin farklı kullanımları bazı
siyasî ikirciklere denk düşse de burada kabaca
yapılmak istenen, her etnisiteden Türkiye Cumhuriyeti yurttaşını Türklük dairesi içinde asimile
ederek eritmek ve yine de bazı durumlarda “özde
Türklük” ve “anayasal Türklük” ayrımını hatırlatmak için “Türk” terimini tekrar ederek en öz,
hakiki Türklerin ancak etnik olarak Türkler olduğunu belirtmek. Dolayısıyla, 1982 Anayasası’nı
aynı zamanda “Türk”lüğe hukukî bir övgü olarak
okuyabiliriz, hem de normlar hiyerarşisinin en
üstündeki yasal metin olan anayasa eliyle.
Dolayısıyla, eşit anayasal vatandaşlık maddesi
sadece bir başlangıç aslında. Yeni anayasanın
gerçekten demokratik bir anayasa olmasının yolu
bugüne kadar Türklük, Sünnilik ve erkeklik üzerine kurulu bir hukukî ayrıcalıklar rejimini ortadan kaldırmak. Burada kültürel kimlik haklarının
tanınması ve kabul edilmesinden, anadil hakkının anayasal garanti altına alınmasına, dinsel
azınlıkların pozitif tedbirlerle korunmasından,
seçimle oluşturulan ya da idarenin atamalarıyla
yapılandırılan tüm organlarda kadınların eşit
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katılımını sağlayacak özel önlemler almaya kadar
düzenlenmesi gereken birçok mesele var. Yeni
anayasa tüm yurttaşların haklarını gasp edilmeden kullanması için destekleyici kimi düzenlemeler yapmak zorunda. Bu sadece kadınlar,
LGBT bireyler, Kürtler, Ermeniler, Süryaniler,
Aleviler gibi farklı sömürü ve tahakküm yapılarıyla ezilmiş kesimlerin eşit yurttaşlık haklarının
tesis edilmesini sağlamayacak, aynı zamanda
Türk, Sünni ve erkek olmaktan kaynaklanan
ayrıcalıkların da tasfiyesini sağlayacaktır. Bugüne kadar akademide ve entelektüel çevrelerde
lâyıkıyla ele alınmayan “Türklük ayrıcalıkları” 3
dokunulmadan kaldığı sürece gerçek bir siyasî
eşitliği sağlamak mümkün değil.

Yeni Anayasa Komisyonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde herkesin
şikâyet ettiği 1982 Anayasası’nı ortadan kaldırmak ve yerine yeni bir anayasa yazmak üzere
bir komisyon oluşturuldu: Anayasa Uzlaşma

Millî Güvenlik Konseyi’nin paşalarının özel eklemelerinin
de ortaya koyduğu gibi, 1982 Anayasası esasen Türk
etnisitesinin üstünlüğüne dayalı olarak kurgulanmış ve
kaleme alınmış bir metin.

Komisyonu. Mayıs 2012’ye kadar sivil toplum
örgütlerinin görüş ve önerilerini alan Komisyon
Mayıs 2012 itibariyla yeni anayasa yazım sürecine geçti. Komisyon Meclis’te grubu bulunan dört
siyasî partinin, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin,
Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Milliyetçi Hareket
Partisi’nin ve Barış ve Demokrasi Partisi’nin eşit
sayıda milletvekilinin katılımıyla çalışmalara
başladı. Her siyasî partiden üç milletvekili ve iki
danışman yeni anayasa yazım sürecinde görev
aldı. Burada bir noktaya dikkat çekmek isterim,
Barış ve Demokrasi Partisi dışında hiçbir parti
komisyona kadın milletvekili verme gereği duy-
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mamıştı. 11 erkek milletvekili ve BDP’nin tek
kadın milletvekili ile toplam 12 vekil çalışmaya
devam ediyor. Komisyonun sekiz danışmanından sadece üçü kadın, bu danışmanların ikisi
yine BDP’den biri de CHP’den. Sadece bu durum
bile Komisyon’da kadınların konumunun ve kurtuluş mücadelesinin tartışılma düzeyine ilişkin
önemli şeyler söylüyor.
Komisyon’da Kürt meselesinden kadınların
kurtuluşuna, Ermeni soykırımından Alevilerin
temel haklarının gaspına, LGBT bireylerin tanınması ve ayrımcılık yasağında zikredilmesinden konut hakkı ve kentsel dönüşüm projeleri
kapsamındaki zorla tahliyelere, askerî vesayetin
tasfiyesinden anadilinde yaşam hakkına, demokratik özerklikten özgürlükçü bir laiklik inşasına
Türkiye siyasetinin temel meseleleri konuşuldu,
tartışıldı ve müzakere edildi. Komisyon’da bir
maddenin üzerinde anlaşmaya varılması için
dört siyasî partinin uzlaşması gerekiyor. Türkiye
siyasetini biraz takip eden birinin bile kolayca
görebileceği gibi, dörtlü uzlaşmayı sağlamak
pek çok meselede çok zor, kimi meselelerde ise
imkânsız. Halbuki bu kimi meseleler yeni ana-

Yeni anayasanın gerçekten demokratik bir anayasa olmasının
yolu bugüne kadar Türklük, Sünnilik ve erkeklik üzerine
kurulu bir hukukî ayrıcalıklar rejimini ortadan kaldırmak.

yasa yazım sürecini de zorunlu kılmış olan temel
hak gaspı alanları. Örneğin, anadilinde eğitim
BDP için yeni anayasayı gerçek anlamda yeni
yapacak temel meselelerden biri iken MHP için
bu, düşünülemez ve üzerine fikir dahi yürütülemez bir mesele. Dolayısıyla, MHP’nin masadaki
varlığı sadece kendi önerilerini tartıştırmak bakımından değil, yapılan diğer önerilere söylemsel
ve politik sınırlar ve kırmızı çizgiler getirmesi
bakımından önemli. MHP’nin varlığı konuşulan
politik meselelelerin içeriğini ve kapsamını daraltıyor, tartışmanın dilini de Türk milliyetçiliği
lehine törpülüyor. MHP kendi “öneminin” yaptığı önerilerde değil, işte bu getirdiği kısıtlarda
olduğunun farkında olsa gerek ki ne önerdiklerini anlatmak yerine, başta BDP’ninkiler olmak
üzere diğer önerileri söylemsel olarak terörize
etmekle ve neden diğer önerilerin ülkeyi bölmek
anlamına geleceğini anlatmakla meşgul.
1982 Anayasası’nın kabul edilemez olduğu
konusunda her parti anlaşıyor gibi gözükse de
yapılacak anayasanın ne kadar “yeni” olması
gerektiği konusunda ciddi bir anlaşmazlık var
doğrusu. Tamam, bu anayasa yerine bir anayasa
olacak, ama bu yeni anayasa Türklük ayrıcalıklarının tasfiyesi konusunda nasıl bir yerde
duracak? Yerinden yönetim ve özerklik konuları

bu anayasada nasıl bir yer tutacak? Anadilinde
eğitim, kamu hizmeti alma ve yaşamın her alanında anadilini özgürce kullanma ve geliştirme
anayasal güvence altına alınacak mı? LGBT bireylerden Alevilere herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa uğrayan, bedenleri yok edilen, hırpalanan, ruhları zedelenen, onurları kırılan kesimler
eşit yurttaşlık haklarına kavuşacaklar mı? Kadın
cinayetlerinden eve kapatılmaya, aynı işi yaparken erkeklerden çok daha düşük ücret almaktan
siyasetten bir bütün olarak dışlanmaya kadar
hayatın birçok alanında kadınlara karşı savaş
yürütülen bir toplumda kadınlar eşit yurttaşlar
olarak tanımlanarak pozitif ayrımcılık hükümleriyle güçlendirilecek mi?
Hazır kadınlar konusu açılmışken bu meseleye ilişkin kısa bir not düşmek isterim. Anayasa
Uzlaşma Komisyonu’nda kadınlarla ilgili en
temel tartışmalar BDP’nin önerdiği kadınların
karar alma mekanizmalarında, yasama yürütme ve yargı kurumlarında eşit temsiline ilişkin
yaşandı. İtiraf etmek gerekir ki, meclisin erkek
dünyası kadın kurtuluş hareketinin tartışmalarını, hayal ettiği dünyayı ve toplumsal cinsiyet
rollerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin radikal
nefesini bilmekten ve anlamaktan epeyce uzak.
Bir feminist olarak uzun zamandır duymadığım
argümanları Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda
yıllar sonra işitmek epey ilginç bir deneyim oldu.
“Kadınlarımızın bizim de analarımız, bacılarımız
olduğunu” söyleyen vekiller neden erkeklerle
eşit sayıda kadının valilik yapamayacağını oldukça arkaik argümanlarla bize anlattılar. Kadın
cinayetlerinin politik olduğunu anlatmak, eşit
temsilin demokrasiyle ilişkisinin ne kadar kritik
olduğundan söz etmek çoklukla bu erkek dünyasını kızdırdı. İktidar sahiplerinin iktidardan
vazgeçmek konusundaki isteksizliğini ve kızgınlığını bir kez daha gördük, yaşadık. Türkiye kadın
kurtuluş hareketinin kadınların sistematik olarak
maruz kaldığı sömürü ve tahakküm ilişkilerini
açığa çıkaran mücadelesi olmazsa erkek egemen
dünyanın aynı argümanlarla bir beş yüz yıl daha
gidebileceğini bir kez daha idrak ettik. Kadınları
sadece ailenin içinde eş statüsünde görenler
için önemli olan ailenin bekası maalesef. Sürekli
tahkim edilen bu hegemonya kadınların kurtuluşunun önündeki en somut engel olarak duruyor.

Eşitliğe karşı direnç
İşte tam da yeni bir anayasa yazılmasını toplumsal bir ihtiyaç olarak duyuran bu alanlarda
siyasî partilerin değişime ve demokratikleşmeye
ayak direyen tutumları oldukça hayal kırıcı.
Türklüğe övgü metni olarak kurgulanan anayasanın gerçekten tüm yurttaşların siyasî eşitliğini
tanıyan bir metne dönüşmesinin önünde ciddi
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bir direnç var. Örneğin, Cumhuriyet Halk Partisi
anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilemez ve
değiştirilmesi teklif edilemez maddeler olarak
kalması gerektiğini savunurken beş faşist generalin anayasal metnini koruyarak cunta sonrasında
yeni anayasayı yazan Danışma Meclisi’nin bile
gerisine düşüyor. Örneğin, Adalet ve Kalkınma
Partisi başörtüsüne dayalı ayırmcılıkların ortadan kaldırılmasını haklı olarak anayasal güvence
altına alınmasını desteklerken anadilinde eğitimin anayasal bir sorun olmadığını, bu konunun
zamana ve yasalara bırakılması gerektiğini söyleyerek muazzam bir çifte standarta imza atıyor.
Yine Adalet ve Kalkınma Partisi LGBT bireylerin
eşit yurttaşlık hakları konusunda kelimenin tam
anlamıyla homofobinin doruklarına çıkmakta
hiç tereddüt etmiyor. Dolayısıyla, formel bir
demokratikleşme için bile asgarî nitelikteki talepler merkez partiler tarafından engelleniyor
ve mevcut yapının ufak değişikliklerle sürmesi
destekleniyor. BDP’nin bu konulardaki önerileri
de “uçuk” veya “aşırı radikal” olarak damgalanıyor, gerçekleştirilemeyecek hayalci talepler olarak rafa kaldırılmak isteniyor. Dört siyasî partinin
üzerinde anlaştıklarıysa talî diyebileceğimiz
nitelikteki maddeler; temel tartışma konusu olan
maddelerde gerçek bir demokratikleşmeyi sağlayacak adımlar atılmamamış vaziyette. Anayasa
Uzlaşma Komisyonu bugün somut olarak bu
noktada.

Kopuş anayasası
Yeni anayasanın tüm siyasî sorunları çözen bir
metin olmayacağı aşikâr; hukuk metinleri nihaî
kertede mevcut güç ilişkilerine göre şekillendirilen ve zaman içinde değişmeye mahkûm metinlerdir. Dolayısıyla, yeni anayasa demokratik
özerkliği kuramaz, kadınlarla erkekleri eşit hale
getiremez, sömürüyü ortadan kaldıramaz. Ama
tüm bunlar için verilecek mücadelenin daha
elverişli koşullarda yürütülmesini sağlayacak
ortamın oluşmasını ve yurttaşlar arasında siyasî
eşitlik kurulmasını sağlayabilir. Bu, hem “hakim
millet olarak Türklük” mekaniğini bozacak hem
de demokratikleşmenin ilerlemesini teminat
altına alacaktır. Tüm bunlar ancak bir “kopuş
anayasasıyla” mümkün. Ancak bir kopuş anayasası bir etnisitenin, Türk’lüğün, ayrıcalıklarının
düzenlendiği bir metinden eşit yurttaş haklarının düzenlendiği bir metne geçmeyi mümkün
kılabilir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez
Meclis’te bulunan tüm partilerin eşit katılımıyla
sivil bir anayasa masası kurulmuşken tüm de-

mokrasi güçlerine düşen görev, Kürt meselesinin
demokratik ve barışçıl biçimde çözümünü de
güçlendirebilecek bu masada demokrasi, adalet,
özgürlük ve eşitlik talebini daha güçlü bir şekilde
ve geniş bir ittifaklar ağıyla dile getirmektir. Kopuş anayasası ancak bu kolektif çabanın siyasî
sonucu olarak yazılabilir. Bir ülkede demokrasinin ne kadar kurumsallaşabildiği, aşağıdakilerin
ve ezilenlerin siyasî ve sosyal taleplerinin ne

Ancak bir kopuş anayasası bir etnisitenin, Türk’lüğün,
ayrıcalıklarının düzenlendiği bir metinden eşit yurttaş
haklarının düzenlendiği bir metne geçmeyi mümkün
kılabilir.

kadarının kazanıldığı sadece devletin niteliğiyle
değil, aynı zamanda o ülkede daha eşitlikçi ve
adil bir toplumsal yapı için mücadele edenlerin
kapasiteleri, politik yetenekleri ve örgütlenme
kabiliyetleriyle de ilişkilidir. Yeni anayasa masası
topyekûn savaş döneminde öldürülmüş onbinlerce Kürdün, Ermeni soykırımını dile getirdiği
için sokak ortasında vurulan Hrant Dink’in,
sokakta dövülerek, işkence edilerek öldürülen
transseksüellerin, boşanmak veya evlenmek veya
çalışmak istedikleri için kadın cinayetlerinde
öldürülen kadınların, son yıllarda KCK tutuklamalarıyla hapse atılan tutsakların bedenleri ve
tüm bu sömürü ağlarına karşı yürütülen mücadelelerin üzerinde kurulmuştur. Bu masada daha
demokratik maddelerin yazılması için sürekli
olarak mücadele etmek, yeni yöntemler ve stratejiler bularak anayasal taleplerimiz etrafındaki
desteği artırmak ve demokratik kamuoyu basıncını sürekli diri tutmak gerekiyor.

1 Burada da tuhaf bir muğlâklık olduğunu not etmek
gerekir. 1982 Anayasası’nın 3. maddesinin başlığı
“Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı
ve başkenti” olarak yazılmışken madde içinde
“Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir
bütündür. Dili Türkçedir.” olarak yazılır. Dolayısıyla,
madde başlığındaki “devletin resmî dili” ibaresi
madde metninde “devletin dili” olarak değiştirilir.
2 Mesut Yeğen, “Müstakbel Türk’ten Sözde Vatandaşa,
Cumhuriyet ve Kürtler”, İletişim Yayınları, İstanbul,
2009.
3 Bu konuda bilgi üreten az sayıda çalışma şöyle
özetlenebilir: Barış Ünlü, “’Türklük Sözleşmesi’ ve Türk
solu”, http://www.tr.boell.org/web/103-1534.html,
Kaya Akyıldız “Türklük halleri: ‘yalnız ve güzel ülke’nin
ruhu – 1” ve “Türklük halleri: ‘yalnız ve güzel ülke’nin
ruhu – 2”, Birikim, sayı 274 ve 289-290. Tanıl Bora’nın
kimi çalışmaları da Türk milliyetçiliği üzerinden benzer
temalara kısmen bakar: Tanıl Bora, “Türkiye’nin Linç
Rejimi”, Birikim Yayınları, İstanbul, 2008.
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DIŞ POLİTİKA

Dış politikada hedging stratejisi
M.Sinan Birdal

Türk dış politikası son on yıldır hararetli
tartışmaların yürütüldüğü bir alan. Bu dönemde
ortaya çıkan çeşitli düşünce kuruluşları ve bunların
bünyelerinde çalışan dış politika uzmanları, bölge
uzmanları ve stratejistler dış politikanın kamuoyunun
gündeminde kalmasında önemli rol oynamakla
beraber, popüler tartışmalarda maalesef hem tarihsel
hem de kuramsal açıdan bir zenginleşme sağlanmadı.

M. Sinan Birdal
Mehmet Sinan Birdal
doktorasını Güney California
Üniversitesi’nden uluslararası
ilişkiler alanında aldı. Temel
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siyaset kuramı ve siyaset sosyolojisidir. “The Holy Roman
Empire and the Ottomans:
From Global Imperial Power
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kitabın yazarıdır. Halen Işık
Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler bölümünde yardımcı
doçent olarak görev
yapmaktadır.

Bunun temel nedeniyse dış politika tartışmalarının Türkiye’deki temel ideolojik kamplaşma
olan Kemalist ve liberal muhafazakâr ayırım
ekseninde yürütülmesiydi. Her ideoloji gibi bu
ikili çerçeve de iç politikada olduğu gibi dış politikada da verili kampların ve bunları açıklayan
temel kategorilerin doğallığı ve nesnelliğini vaaz
ederek farklı ve alternatif bir siyaseti tahayyül
etmeyi olanaksız kılıyor. Başka bir deyişle,
Kemalist ve liberal muhafazakâr tezler parçası
oldukları siyasal sistemi ideolojik olarak yeniden
üreterek sisteme alternatif yaklaşımları beraberce etkisiz hale getiriyorlar. Bu ideolojik etki ise
karikatürize edilmiş bir tarihyazımı ve şematik
bir kuramsal yaklaşımı besleyerek siyasî tartışmalarda entellektüel bir sığlığa yol açıyor.1
İdeolojik cendereye ilişkin bu eleştiri pozitivizmin ileri sürdüğü değer yargılarından soyutlanmış ve nesnel “bilimsel” bir yaklaşıma çağrı
olarak anlaşılmamalı. Mesele dış politikanın
yeterince ehil olmayan ve bilimsel yaklaşım ve
yöntemleri kullanmayan sahte uzmanlarca tartışılması değil, aksine tartışmanın kısıtlanması,
belli siyasî değerlerin ve tutumların dışlanması,
görünmez kılınması ve marjinalize edilmesidir.
Jürgen Habermas’ın kavramlarıyla söylecek
olursak, yaşam dünyamızın Kemalist-liberal
muhafazakâr ikiliği üzerinden kolonize edilerek
kamusal alanın daralmasıdır. Oysa dış politika
alanının demokratikleşmesi, kendi adına politi-

kalar uygulanan toplumsal kesimleri tartışmaya
dahil edebilmekle mümkündür. Bunu gerçekleştirmek içinse önce mevcut ideolojik çerçevenin
eleştirisiyle başlamak durumundayız.2

Soğuk Savaş sonrası dünya
siyaseti
Türkiye’nin güncel dış politikasını belirleyen iki
temel etken 1970’lerin ortalarından 1980’lere uzanan dönemde ortaya çıktı: 1) Dünya ekonomisinde
neoliberal dönüşüm, 2) Sovyetler Birliği’nin çöküşü.
Bu iki gelişme İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
oluşan dünya düzeninin artık geçerli olmadığının
göstergesiydi. Güncel Türk dış politikası iki kutuplu
dünya siyasetinin sona erdiği bir dönemdeki arayışlarla şekillendi. Savaş sonrasında Türkiye güvenlik
ve ulusal çıkarlarını ABD’nin öncülüğündeki transatlantik ittifakına dahil olmak olarak tanımlamıştı.
Bu ittifakta Türkiye Sovyetler Birliği’ne karşı jeopolitik önemini öne çıkarıyordu. Soğuk Savaş’ın bitişi
transatlantik ittifakın işlevini sorgulattı ve yeniden
tanımlama zorunluluğunu doğurdu.3
Soğuk Savaş sonrası dünya siyasetini anaakım
uluslararası ilişkiler yaklaşımları “tek-kutupluluk”
olarak niteliyor. Bu tanıma göre, yeryüzünün her
yerinde, karada, havada, denizde ve uzayda askerî
güçlerini kullanma kapasitesi olan ABD uluslararası siyasette tek-kutup haline gelmiş bulunuyor.4
Uluslararası ilişkiler disiplininde anaakım kuramların başında gelen güç dengesi kuramı hegemonik bir devlete karşı diğer devletlerin ittifak ederek
dengeyi sağladığını ve böylece uluslararası ilişkilerin anarşik yapısının devam ettiğini varsayıyordu.
1990’lardan beri sistemin yegâne hegemonu olan
ABD’ye karşı bir askerî ittifak oluşmamış olması
disiplinde kuramsal ve tabii ki siyasî açıdan bir
değerlendirmeyi mecbur kılıyor. Güç dengesi
kuramındaki “hegemonya karşıtı ittifakın ancak
hegemonyaya doğru ilerleyen devletlere karşı
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oluştuğu”nu söyleyen Stephen Brooks ve William
Wohlforth ABD’nin hegemonik eşiği geçtiğini
ve hegemon bir ülkeye karşı bir ittifakın ortaya
çıkmasının çok zor olduğunu iddia ediyorlar.
Ekonomik, teknolojik ve askerî açıdan ABD diğer
devletler ve olası devletler ittifakının çok üzerinde
bir kapasiteye sahip.5
Anlık kapasite dağılımında ABD’nin gücü
üstün olsa da özellikle neoliberal dönüşüm
dünya ekonomisini ve sosyo-ekonomik yapısını
değiştirecek önemli dinamikleri harekete geçirdi.
Soğuk Savaş sırasında ABD, Batı Avrupa ve
Japonya arasında bir işbölümü vardı. Buna göre,
ABD hem güvenlik sağlayacak hem de müttefiklerinin büyümesi için pazarlarını onların ürettikleri mallara açık tutacaktı. Bunun karşılığında
da müttefikleri rezervlerinde dolar tutacak ve
böylece ABD’nin büyümesine ve harcamasına
olanak sağlayacaklardı. Ancak, iki-kutuplu
dünyada mümkün olan bu strateji tek-kutuplu
dünyada ciddi sorunlarla karşı karşıya. Birincisi, Sovyet tehdidinin yokluğunda müttefiklerin güvenlik için ABD’ye daha az ihtiyacı var.
İkincisi, Amerikan doları egemen para birimi
olmakla beraber, artık tek rezerv ve değişim aracı
değil. Üçüncüsü, Avrupa ve Asya büyümesi artık
daha az Amerikan pazarına bağımlı. İhracata
dayalı kalkınma stratejileri yerini iç pazar ve
bölgesel pazarları hedefleyen ekonomik stratejilere bırakıyor.6 Bu bağlamda küreselleşmeyle
beraber bölgeselleşme eğiliminin arttığını ve
bölgesel ekonomilerin önem kazandığını vurgulamak gerekiyor.7 Bölgelerin ve bölge güçlerinin
denetim altında tutulması ABD’nin uluslararası
üstünlüğü açısından başlıca öncelik olarak öne
çıkıyor.8 Dünya ekonomisi açısından gittikçe
önem kazanan yükselen ekonomilerin G-20 gibi
gruplara dahil edildiğini ve Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS
grubunu oluşturduklarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ancak, söz konusu ekonomik
dinamikten yola çıkarak çok-kutupluluğun doğmakta olduğunu iddia etmek aceleci ve dikkatsiz
bir akıl yürütme olur.
Uluslararası ilişkilerde tek-kutupluluk üzerine çalışmalar hegemonik devletin müttefikleri
açısından önemli sonuçları olduğuna dikkat
çekiyor. Tek-kutup haline gelmiş bir gücün müttefiklerine ihtiyacı da azalıyor. Dolayısıyla, ikinci
ve üçüncü sınıf güçler tek-kutubun kendi güvenliklerini sağlayacağına ilişkin kuşku duyuyorlar.9
Bu devletlerin izlediği politikaları riskli finans
ve sigorta piyasalarında izlenilen “hedging”
stratejisiyle anlamak mümkün. Bu stratejide
güçsüz devletler, tek-kutupla ilişkilerin askerî bir
krize dönüşebilecek şekilde kötüleşmesi veya
tek-kutubun kendilerine sağladığı güvenlik ve
ekonomik yardımları sağlamaktan vazgeçmesi
olasılığına karşı önlem alırlar.10 Bu stratejinin

hangi somut politikalarla hayata geçirildiği her
tekil durumda ayrıca ele alınmalıdır. Ancak,
tek-kutup tartışmalarında güçsüz devletlerin
doğrudan hegemona karşı bir denge politikası
izlemek yerine hegemonyayı sınırlayacak, etkileyecek veya ondan faydalanacak şekilde hareket
edecekleri vurgulanıyor.11 Türk dış politikası
1990’lardan başlayarak bu minvalde bir hedging
stratejisi uygulamaktadır. AKP’nin dış politikasını
anlayabilmek için bu stratejinin ortaya çıktığı
bağlamı tanımlamakta fayda vardır.

Neoliberal dönüşüm
bağlamında Türk dış politikası
Türkiye’nin dünya hiyerarşisindeki yeri, izleyebileceği politikaları doğrudan etkilemektedir.
Baskın Oran Türkiye’yi “orta büyüklükte devlet”
(OBD) olarak nitelemekte ve kavramı şöyle
tanımlanamaktadır: “Uluslararası sisteme etkileri
marjinal olan, ama bölgesel politikayı (özellikle,
küçük komşularını) etkileyebilen, ama daha
önemlisi, büyük devletlerden gelen zorlamalara
bir miktar dayanabilen, onlarla zaman zaman
pazarlığa girişebilen ve hatta o günkü koşulları
(konjonktürü) iyi değerlendirerek onların kimi
davranışlarını belli bir oranda etkileyebilen devlet.”12 Oran OBD’nin bölgesel güç olduğunu iddia
etse de bu konuda kuramsal ve kavramsal bir
netlik olmadığına işaret etmek gerek.13 Bölgesel
güçlerin bölgelerindeki güç kapasitesinde en
büyük paya sahip oldukları ve bütün bölgeye etki
edebildikleri varsayılmaktadır. Bölgesel güçler
imparatorluk, hegemonya veya liderlik stratejileri
izlerler.14 Modern tarih boyunca büyük güçlerin
müdahalesine sahne olmuş Ortadoğu bölgesi ise

Davutoğlu’na göre, Türkiye gibi bölgesel güçler büyük
güçler ve süper güçlerin strateji ve taktiklerinin çatışma
alanlarında kendilerine manevra alanı yaratıp büyük
devletler statüsüne kavuşabilirler.

böyle bir bölgesel gücün ortaya çıkışını engellemiş ve bu açıdan özgün bir bölge şekillenmiştir.15
Nitekim, Türkiye’nin bölgesel güç olma iddiasına
ilişkin ciddi eleştiriler dile getirilmektedir.16
Türkiye’nin Ortadoğu’daki görece büyüklüğünü
BRICS ülkelerinin kendi bölgelerindeki görece
büyüklükleriyle karşılaştırmak bu açıdan basit
bir test oluşturabilir. Bu anlamda, Türkiye’yi bölgesel rekabetin hüküm sürdüğü bir coğrafyada
yer alan bir OBD olarak tanımlayabiliriz. Tekkutuplu dünyada böyle bir devletin en önemli
sorunu kendini hegemon açısından vazgeçilmez
kılmak ve bunun getirdiği etkiyi diğer bölgesel
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devletlerle rekabette kullanmaktır. 1990’lardan
beri Türk dış politikasının izlediği bu stratejiyi
–kendine ait olmayan bir gücün bölgesel aracılığını yapma anlamında- güç simsarlığı olarak
tanımlıyorum.
1990’larda baba Bush ve Clinton yönetimleri NATO’nun Soğuk Savaş sonrası koşullar
için yeniden tanımlandığı bir dönem oldu.17
Türkiye’nin dış politikasında bu dönemin temel
sorusu şuydu: Türkiye’nin yeni düzendeki yeri
ne olacak? Gencer Özcan’ın vurguladığı gibi
bu dönemde “Ankara’daki dış politika çevrelerinde, Türkiye’nin Batı güvenlik düzenlemeleri
açısından stratejik önemini yitirdiği, dolayısıyla
savunma yapısının ve ittifak ilişkilerinin gelişmelerden olumsuz etkileneceği kaygısı egemen
olmuştur.”18 Bu bağlamda, AKP’nin dış politikası
ve onun kuramsal ifadesi Davutoğlu doktrini
Turgut Özal’ın neo-Osmanlıcılığı, Süleyman
Demirel’in “Çin Seddi’nden Adriyatik’e Türk
dünyası” tasavvuru ve İsmail Cem’in “bölgelerüstü, bölgelerarası ve çokbölgeli güç” konseptiyle beraber değerlendirilmelidir. Aralarındaki
dönemsel siyasî ve ideolojik farklılıklara rağmen,
bütün bu dış politika arayışlarının amacı
Türkiye’nin bir yandan küresel sermaye birikimi
açısından jeoekonomik, diğer yandan küresel
düzenin bölgesel yönetimi açısından jeopolitik
ve jeokültürel önemini vurgulamaktı. Davutoğlu
doktrini bu açıdan diğer Soğuk Savaş sonrası
Türk dış politika stratejileriyle bir kopuş değil,
devamlılık arzetmektedir. Devamlılık oluşturan
etkenlere biraz daha yakından bakalım.
Türkiye’nin küresel siyasete eklemlenmesi
açısından neoliberal dönüşümün başlangıcı
Soğuk Savaş’ın bitişinden tarihsel olarak önceldir ve güncel stratejilerin yapısal sınırlarını belirleyen bir süreçtir. Türkiye’de neoliberal dönüşüm
24 Ocak kararlarını hayata geçiren 12 Eylül
darbesinin marifetiyle gerçekleştirilmiştir. Bu
dönüşüm salt ekonomik düzeyde ithal ikameci
modelden ihracata yönelik kalkınma stratejisine
geçiş, özelleştirme, dışa açılma ve iş piyasalarının deregülasyonu olarak özetlenebilir. Tüm
birikim rejimleri gibi, bu dönüşümün sadece
ekonomik düzeyde değil siyasal, toplumsal ve
kültürel açıdan uzun vadeli ve önemli etkileri
olmuştur. Başka bir deyişle, 24 Ocak 1980 kararları ekonomik reformların ötesinde toplumsal bir
dönüşümün habercisidir.
Neoliberal dönüşümün Türkiye’nin dış
politikası açısından ilk etkisi Ortadoğu ve
İslam ülkeleriyle ekonomik ve siyasal ilişkileri
geliştirmek oldu. Birinci Özal hükümeti 1986-87
yıllarına kadar bir yandan Ortadoğu ve İslam
ülkelerini düşük kaliteli ihracat ürünleri ve müteahhitlik hizmetleri açısından bir pazar olarak
değerlendirdi, diğer yandan Türkiye’nin ihtiyaç
duyduğu sermaye stoğunu Arap sermayesiyle

takviye etmeye çalıştı. Ancak, bu stratejinin uzun
vadeli olamayacağının ortaya çıkması üzerine,
1980 öncesinde iş çevrelerinin rekabet kapasitelerinin düşüklüğü nedeniyle temkinli yaklaştıkları Avrupa Ekonomik Topluluğu’yla (AET)
bütünleşme stratejisine yönelindi. Ortadoğu
pazarı Türkiye’nin büyüme stratejisinin ihtiyaç
duyduğu ihracat pazarını oluşturmada yetersiz
kaldığı gibi, Ortadoğu ülkeleriyle ekonomik
ilişkiler teknoloji transferi konusunda Avrupa
ülkeleriyle ilişkilere alternatif olamadı.19
1991’de Birinci Körfez Savaşı ve Sovyetler
Birliği’nin dağılması Türkiye’nin stratejik manzarasını baştan aşağı değiştirdi. İki kutuplu dünya
siyasetinde Sovyet tehdidine karşı jeostratejik
konumu Türkiye için transatlantik ittifakına
pazarlayabileceği en önemli değeriydi. Biricik
jeopolitik konumunu kaybetmesi tehlikesi
Türkiye’nin – günün tabiriyle- Yeni Dünya
Düzeni’ndeki stratejik önemini vurgulamasını
gerektiriyordu. Bu bağlamda, Özal’ın dikkate
değer girişimleri oldu: Güney Kürdistan’a yönelik
geliştirilen neo-Osmanlıcı yaklaşım, Orta Asya
cumhuriyetlerine yönelik hamilik yaklaşımı ve
bunlara rağmen daha kalıcı ve başarılı olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü. Soğuk Savaş
sonrası küresel ve bölgesel siyasette Türkiye’nin
önünde yeni fırsatlar oluştuğuna inanan Özal bu
düşüncesini “Türkiye’nin önünde hacet kapıları
açıldı” diye ifade ediyordu.20 Hasan Celal Güzel’e
göre, Özal’ın “Kuzey Irak’ta meydana gelebilecek
olaylar sonrasında, kurulacak olan Kürt-Türkmen
federasyonunun Türkiye’ye bağlanması şeklinde
bir planı vardı. Bu siyaset ‘Yeni Osmanlıcılık’
çerçevesinde değerlendirilebilir bir plandı”.21
Irak’ta Özal iddia ettiği gibi bir koyup üç alamadı,
ancak Türkiye’nin nüfuzunu -gerekirse federatif
bir anayasal çerçeve içinde- Suriye ve Irak sınırlarındaki Kürt bölgelerine doğru genişletmeyi
öngören ve neo-Osmanlıcılık olarak adlandırılan
stratejik konsepti Özal’dan sonra AKP dış politikasına da ilham verdi.
1990’larda Millî Güvenlik Siyaset belgesi iki
kez değiştirildi. Yunanistan ve Sovyetler Birliği ve
onun devamı niteliğindeki Rusya Federasyonu
yerine 1992’de esas tehdit kaynağı Suriye, Irak ve
İran olarak tespit edildi. 1997’de ise bir numaralı
tehdit “irtica” olarak belirlenmişti.22 Şule Kut’a
göre: “Bu dış politikanın yeniliği, Türkiye’nin
dış politikasını yenilemesinden ya da politikalarını değiştirmesinden değil, dış politikanın
gerçekleştiği uluslararası ortamın yeniliğinden,
yeni dönemde yeni tür sorun ve olanakların
ortaya çıkmış olmasından kaynaklanmaktaydı.
Yoksa, Soğuk Savaş sonrasında Türkiye’nin dış
politikasının temel ilkelerinde, yönelim ve hatta
önceliklerinde radikal bir değişiklik olmamıştır.
Diğer bir deyişle, Türkiye’nin yeni dış politikası,
özü itibarıyla eskisinden çok de farklı değildir.”23

Davutoğlu doktrini
2002’de iktidara gelen AKP’nin Türk dış politikasında önemli bir kırılmaya neden olduğu hem
iktidara yakın hem de iktidara muhalif çevreler
tarafından dile getirildi. AKP’nin özellikle Ahmet
Davutoğlu’nun belirlediği doğrultuda, geleneksel
Kemalist dış politikaya alternatif daha dinamik
ve aktif bir dış politikası olduğu vurgulandı. Buna
göre, Batılılaşma perspektifinden hareket eden
Kemalist dış politika içe dönük ve defansifti,
buna karşılık, neo-Osmanlıcılık olarak tabir
edilen yaklaşım dışa dönük, aktif ve emperyal
geleneğin verdiği özgüvene dayanıyordu.24
Bu ayrımı veri alan Davutoğlu doktrini
AKP’nin popülist söyleminin merkezindeki
halk-bürokratik elit ikiliğinin dış politikaya
uyarlanmasına dayanıyor.25 Davutoğlu’na göre
Amerikan, İngiliz, Alman ve Rus büyük stratejik
ekollerinin Türkiye’de olmamasının nedeni
Tanzimat’tan bu yana yaşanan kimlik bunalımıdır. Bunalımın temelinde halkına yabancı,
Batı’ya öykünen ve ona karşı bir aşağılık kompleksi hisseden devlet elitlerinin aktif bir stratejik
aklı ortaya çıkaracak özgüven sahibi olmamalarıdır. Davutoğlu’na göre, bir devletin güç kapasitelerini çarpan etkisiyle uygulamaya geçiren
faktörler stratejik zihniyet, stratejik planlama ve
siyasî iradedir.26 Davutoğlu Türk modernleşmesini psikolog R.D. Laing’in “bölünmüş benlik”
kavramıyla tanımlar: ontolojik güvensizlikten
kurtulamamış cumhuriyet elitleri edilgen ve içe
dönük bir zihniyete mahkûm olmuşlardır.27 Böylece Davutoğlu’nun Türk dış politikasına getirdiği
temel eleştiri 2000’lerde AKP’nin siyasal söyleminin ve liberal muhafazakâr terkibin temelini oluşturan tarih anlatısını tekrarlar. Bülent
Tanör’ün “popülist anayasal gelişme tezleri”
adını verdiği bu anlatının temel noktası “siyasal
ve ve anayasal gelişmelerimizi, ‘bürokrasi’ adını
verdikleri bir tabaka ya da ‘sınıf’ ile ‘halk’ adını
verdikleri kesim arasındaki ‘çelişki’yle açıklamalarıdır. Bu şemada, ‘egemen’ ve ‘ezen’ rolünü
oynayan ‘bürokrasi’dir”.28 Tanör’e göre Ahmet
Hamdi Başar ve Celal Bayar’ın dile getirdiği
Türk sağının bu tezleri Kemal Tahir, Mehmet
Ali Aybar, Sencer Divitçioğlu, İdris Küçükömer,
Murat Sarıca, İsmail Cem, Ahmet Yücekök ve
Bülent Ecevit’in düşüncelerine de temel oluşturmuş ve hatta sağ çıkışlı tezler soldaki bu aydınlar
tarafından kuramsallaştırılmıştır.29 Türkiye’nin
siyasal gelişmesini kadim devlet geleneğiyle
açıklayan akademik çalışmalar da çarpıtılmış bir
Max Weber okumasıyla bu liberal muhafazakâr
anlatıya kuramsal bir derinlik kazandırmıştır.30
Bürokrasi-halk ikiliğine dayanan popülist
söylemin siyasal işlevi 1980’lerde başlayan neoliberal dönüşümün ortaya çıkardığı ve Türkiye’nin

küresel kapitalizme eklemlenmesinin kaybedeni
kent yoksullarıyla kazananı yükselen orta sınıf
ve sermaye sahiplerinin AKP tarafından bir koalisyonda birleştirilmesi oldu.31 AKP’nin popülist
söylemi Türkiye’deki yatay ve dikey toplumsal
hareketliliğin bu en dinamik iki unsurunun
taleplerini 2001’de Türkiye’nin içine girdiği ekonomik ve siyasî krizle iflası ilan edilen yerleşik
siyasî düzene karşı birleştirdi. Böylece krize
reçete olarak uygulanan ikinci kuşak neoliberal
reformlar devlet ve bürokrasi karşıtı bir söylemle
meşrulaştırılabildi.
Davutoğlu’nun sıkça başvurduğu bir kavram
AKP hükümetinin iç politikasında da merkezî
bir yere oturdu: açılım. Davutoğlu’na göre ancak
“ortak zaman-mekân idrakinden kaynaklanan
güçlü bir kimlik ve aidiyet hissine sahip olan ve
bu hisle psikolojik, sosyolojik, siyasî ve ekonomik
unsurları harekete geçirebilen, kültürel yapısı
oturmuş toplumlar sürekli yenilenebilen stratejik
açılımlar gerçekleştirme imkânına sahiptir”.32
“Kendi insan unsuruna güvenmeyen bir devletin
stratejik ufuklara açılması mümkün değildir”.33
Davutoğlu’nun kitabında kavramsal olarak çok
üstünde durulmayan açılım metaforu gündelik siyasî söyleme yaygın biçimde nüfuz etti ve
Ortadoğu açılımı, Afrika açılımı, Kürt açılımı,
Alevi açılımı, Roman açılımı gibi hem bölgesel
hem de iç siyasetteki sorunlara ilişkin hükümetin
geliştirdiği inisiyatifleri betimleyen bir gösterene
dönüştü. Büyük strateji alanında da Davutoğlu
dünya düzeninde yeni bir açılımın önkoşulu
olarak felsefî bir açılımın gerekliliğinden söz
etmektedir. Örneğin, Avrupa merkezli olduğundan dolayı eleştirdiği Birleşmiş Milletler düzeni
dayandığı varsayımlar açısından sorgulanmalı ve
daha kapsayıcı bir hale getirilmelidir.34
Davutoğlu’na göre, Soğuk Savaş sonrası
dünya süper devletler, büyük devletler, bölgesel
güçler ve küçük devletlerden oluşur. Süper güçler
stratejik planlamalarında sadece diğer süper
güçleri dikkate alırken, hiyerarşinin alt kademelerindeki devletler hem birbirlerinin hem
de kendilerinden daha üstün olan devletlerin
strateji ve taktiklerini hesaba katmak zorundadırlar. Türkiye gibi bölgesel güçler büyük güçler
ve süper güçlerin strateji ve taktiklerinin çatışma
alanlarında kendilerine manevra alanı yaratıp büyük devletler statüsüne kavuşabilirler.35
Davutoğlu’na göre, Soğuk Savaş sonrasında ikikutuplu siyasetten güç dengesi modeline doğru
bir gelişme gerçekleşmiştir.36 Soğuk Savaş’ın
bitişinden sonra kısa dönemli bir “Amerika
eksenli tekelci bir yapılanma” oluşmuş, ancak
giderek güç dengesi mekanizması devreye girmiş
ve bölgesel güçler buna uygun esnek ve alternatif
politikalara yönelmişlerdir.37 Sovyetler Birliği’nin
dağılmasıyla Avrasya bölgesinde jeopolitik
vakumlar oluşmuştur ve Türkiye Balkanlar,
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Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu bölgelerini
kapsayan bu vakumların tam ortasında yer
almaktadır. Türkiye’nin jeopolitik konumunu statükoyu korumak için kullanan eski cumhuriyetçi
strateji Türkiye’nin güvenliğini ve statükoyu bile
korumakta yetersizdir. Bunun yerine, Davutoğlu
Türkiye’nin bölgesel etki alanlarının genişletilerek küresel statüsünün yükseltilebileceğini
önerir ve bunu “uluslararası çerçeveye kademeli
açılma stratejisi” olarak tanımlar.38
Bu bağlamda, komşularla sıfır sorun konsepti Türkiye’ye etrafında bir manevra alanı açabilmek için ortaya atılmış bir stratejik yaklaşımdı.
Türkiye alternatif ittifaklar değil, birbirini dışlamayıp tamamlayan çok boyutlu ve çok kulvarlı
ilişki ağları kurmalıydı.39 Bu yolda önemli bir
fırsatı Türkiye, Irak operasyonunda ABD’nin Türkiye topraklarını kullanmaya yönelik talebinin 1
Mart 2003 tezkeresinin TBMM’de reddedilmesi
sonucunda Ortadoğu’da ve savaş karşıtı Amerikan ve Avrupa kamuoyunda kazandığı prestijle
elde etti. Daha sonra bu olay Türk dış politikasına
ilişkin değerlendirmelerde önemli yer tutmuşsa
da tezkerenin reddinin AKP’nin bir stratejisinin
ürünü olduğunu iddia etmek mümkün değildir.
O dönem başbakan olan Abdullah Gül milletvekillerini vicdanlarına göre oy vermeye çağırırken, Bülent Arınç ve o vakit başdanıman olan
Davutoğlu tezkereye açıktan karşı çıkıyor, AKP
genel başkanı Erdoğan ise tezkerenin geçmesini
arzu ediyordu.40 Bu anlamda bu oylamayı Türk
dış politikasında stratejik bir kırılma ânı olarak
değerlendirmek doğru değildir. Nitekim Erdoğan
başbakanlık makamına oturup, güvenoyu aldıktan iki gün sonra, 20 Mart’ta, ABD ve İngiltere
kuvvetleri Irak’a yönelik operasyonu başlattı ve
Erdoğan hükümeti Türk hava sahasının Amerikan uçaklarına açılmasına dair bir tezkereyi
meclisten geçirdi.41 Ancak, 1 Mart tezkeresinin
Türkiye-ABD ilişkilerinde yarattığı güvensizlik ve
Türkiye’nin Saddam sonrası Irak’tan dışlanması
Türkiye’nin Arap Ayaklamaları’ndaki tutumlarını
etkiledi.
1 Mart tezkeresinden sonra, Türkiye’nin yeni
dış politikasının göstergesi sayılan olay İsrail’le
ilişkilerde yaşandı. Ancak, başbakan Erdoğan’ın
2009’da Davos zirvesindeki “One minute” çıkışı
aslında duygusal veya ideolojik olmaktan ziyade
İsrail’in Türkiye’nin soyunduğu bölgesel hami
ve arabuluculuk rolünü kabul etmemesine karşı
verilen bir tepkiydi. Davutoğlu siyasetini destekleyen gazetecilerden biri olan Gürkan Zengin’in
de işaret ettiği gibi, bölgedeki iki ülke Türkiye’nin
“düzen kurma misyonu” ve bölge barışını tesis
etme girişimine muhalefet etmekteydi: İsrail ve
İran.42 Gerek 1 Mart olayı gerek İsrail’le ilişkiler
Türk dış politikasının Batı ittifakından uzaklaştığını öne süren eksen kayması kavramının
ortaya atılmasına neden oldu.43 Ancak, Türk dış

politikasında radikal bir değişikliğin gerçekleştiği
iddiası abartılıydı.44 Nitekim 2010 yılının sonunda
başlayan Arap ayaklanmaları eksen kayması tartışmalarını birden ortadan kaldırdı. Ortadoğu’da
demokrasi talebinin yükselmesi Türkiye’ye
kendini model ülke olarak sunma fırsatı verdi.
Ne var ki, ayaklanmaların militarize olması bölge
hükümetleriyle sıfır sorun politikasını zora soktu.
2011’de Libya’ya NATO müdahalesi kısa süren bir
tereddütten sonra, Türkiye’yi 1 Mart tezkeresinden çıkardığı dersle müdahaleci bir tutuma itti.
Türkiye’nin Suriye politikası bu doğrultuda
şekillendi. ABD’nin ve NATO’nun Suriye’ye
er geç müdahale edeceğini hesaplayan hükümet bu beklentinin gerçekleşmediği her gün
kendini giderek mezhep vurgusu ağır basan bir
dış politikaya sıkıştırdı. Sıfır sorun politikasıyla
transatlantik ittifakı içinde kendisinin stratejik değerini artırmayı amaçlayan ve bölgesel
etkisi sayesinde küresel statüsünü yükseltmeye
çalışan Türkiye giderek kendini izole edilmiş
bir durumda buldu. Katar ve Suudi Arabistan’la
beraber Suriye’deki iç savaşın taraflarından
biri haline geldikçe mezhepçi bir politikaya
saplandı ve bu açıdan ABD’nin politikalarıyla
zıtlaşan bir siyaset izlemeye başladı. 1 Mart
tezkeresi olayı hükümete ABD’yi istemediği bir
harekete zorlayamacağını göstermiş olmalıydı.
2003’te, Türkiye ABD’nin Irak’a savaş açmasını
engelleyememişti, 2013’te de Suriye’ye müdahale etmesini sağlayamayacaktı. Ancak, 2003’te
barışçı bir siyaset izleyen Türkiye kendi güvenliği
açısından bir riske girmezken Suriye’de izlediği
müdahaleci siyaset bu açıdan önemli maliyetler
içeriyordu. Davutoğlu’nun formüle ettiği strateji
Türkiye etrafında bir nüfuz bölgesi kurarak ve bu
bölgeyi bir tampon kuşak olarak kullanarak etnik
ve din temelli çatışmaları ülke sınırlarının ötesinde karşılamaktı. 11 Mayıs 2013’te Reyhanlı’da
52 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan bombalama bu stratejinin iflas etmesi anlamına geldi.
Türkiye 30 yıllık bir çatışma ortamından barış
sürecine girerken ve barış için geniş bir toplumsal talep ve oydaşma ortaya çıkarken, hükümetin
bölgesel politikaları Suriye’deki çatışmayı ülke
içine taşımış ve son dönemin en trajik terör
saldırısı Reyhanlı’da gerçekleşmişti. Reyhanlı saldırısının yanında hükümetin başvurduğu Sünni
vurgulu siyasî söylem Alevi yurttaşların güvenlik
kaygılarını artırdığı gibi ülkede mezhepsel bir
kutuplaşma tehlikesi yarattı.
Bu bağlamda, Soğuk Savaş sonrası hükümetlerle benzer hedefler ve stratejilerle yola çıkan
AKP hükümetlerinin neden yanlış bir hesap yaptıkları sorulabilir. Bu sorunun yanıtı dış politikadan ziyade iç politikada yatmaktadır. Popülist bir
söylemle, yabancılaşmış cumhuriyetçi elitlerden
farklı olarak tarihî geleneğe dayandığını ve halkı
temsil ettiğini iddia eden Davutoğlu doktrini

Heinrich Böll Stiftung / Türkiye

özgüvenin bölgesel bir güç haline gelmek
için yeterli olacağını öneriyordu. Bu ideolojik
yaklaşımın gözden kaçırdığı tarihsel gerçek ise
cumhuriyetçi kadroların Ortadoğu’dan Batıcı
oldukları için değil, savaşı kaybettikleri için
çekilmek zorunda kaldıklarıydı. Cox’un Japonya
örneğinde tartıştığı gibi, bir OBD’in küresel
hegemonik düzenden bağımsız bir şekilde
hareket edebilmesi için hakim sosyo-ekonomik
modelin dışında bir toplumsal düzene dayanması gerekir. Türkiye’deki neoliberal dönüşümün
bir ürünü ve taşıyıcısı olan AKP’nin ise böyle bir
değişimi gerçekleştirecek iradesi ve kapasitesi
bulunmamaktadır.45
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Gezi’nin olasılıklar evreni
Ezgi Bakçay

Öncelikle açıkça ifade etmek gerek; adına “Gezi”
dediğimiz deneyim Gezi Parkı’ndan, Taksim
Meydanı’ndan ve İstanbul’dan ibaret olmadığı gibi,
bitmiş, tamamlanmış bir süreç de değildir. Aynı
şekilde, “Gezi” tarihsel, toplumsal bağlamından
koparılarak incelenebilecek öncesiz ve sonrasız bir
olay, çölün ortasında bir vaha ya da bir “mucize”
de değildir. Bu vurguyu yapma ihtiyacı Gezi’nin,
özellikle destekçileri tarafından, tam da bir mucize
gibi görülmek istenmesi, olağandışı bir kopuş ve
kırılma olarak belleklere yerleştirilme gayretinden
kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, bu gayretin
kendisi Gezi olaylarının maddî gerçekliğinden daha
az önemli değildir.

Ezgi Bakçay
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesinde
öğretim görevlisi olarak
çalışan Ezgi Bakçay Galatasaray Üniversitesi İletişim
Fakültesi Sinema Televizyon
Bölümü mezunu. 2007’de
Marmara Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Heykel
Bölümü Tezli Yüksek Lisans
Programı’nı bitirdi. Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde
doktora çalışmasına devam
ediyor.

Gezi eylemleri aktif olarak devam ederken
başlayan, Gezi’nin imgesel yeniden üretimi,
olayların gerçekliği üzerinde belirleyici etki
yapmış ve halen yapmaktadır. Ve eğer Walter
Benjamin haklıysa, tarih imgelerden oluşuyorsa, Mayıs-Haziran 2013’te ülkenin pek çok
noktasında yaşananları bir park imgesinde
yoğunlaştırarak saklamak etkili bir stratejidir. “Gezi” anlatılarıyla Türkiye’de toplumsal
muhalefet kendine öncelikle geçmişte bir
zafer yaratmaktadır. Söz konusu olan, arzu
ve hakikatin iç içe geçtiği, malzemesi imgeler
olan bir inşa sürecidir. Benjamin’e göre, tarihçilik bir çeşit rüya tabirliğidir. O günlerde
yaşananlar bir rüya ya da kâbus olarak, her
geçen gün yeniden yorumlanarak değişmeye
devam etmektedir. Nostaljiye dönüşmediği
sürece, bu küçümsenecek bir çaba değildir.
Aksine, oldukça anlamlı ve politik olarak
etkili bir yöntemdir. Her ne kadar bütünüyle
yaşanan maddî gerçeklikleri temsil etmese
de, bir dayanışma ve başkaldırı imgesi olarak

“Gezi” maddî gerçeklik üzerinde somut etkiler
yaratacaktır.
Gezi süreci bize, imgelerin siyasî işlevine
dair çok şey öğretti. Eylemlerde kullanılan
dilin ve görsellerin “imgesel politik alana” etkisinden dolayı Gezi’nin sanatsallığından söz
edildi. Peki, bir halk ayaklanması ile “sanat”
arasında ne gibi benzerlik olabilir? Gezi’nin
ürettiği imgesel alanın politik işlevi neydi? Siyaset alanının yaşadığı sarsıntı sanat alanında
nasıl hissedildi? Bu iki alan arasında uzanan
derin bağa dair Gezi bize neler söylüyor?

Temsiliyetten yaratıcılığa
Mayıs 2013’te, Gezi Parkı’nın yıkımını durdurmak için başlayan ve tüm ülkeye yayılan
toplumsal hareketin etkileri siyasete olduğu
gibi kültür alanına da ezber bozdurdu. Gezi,
ister istemez kabul ettiğimiz ve her gün yeniden ürettiğimiz toplumsal uzlaşının sarsıldığı
sıradışı toplumsal anlardandı. Ve belki de
en temelde, devlet-vatandaş kurgusunun,
mevcut temsiliyet ilişkilerinin teslimiyete
dönüşmesinden doğan bir rahatsızlığı ifade
etmekteydi. Demokrasi denen yönetim biçimi
bedenlerimiz, mekânlarımız ve yaşamlarımız
üzerinde sahip olduğumuz hakların devlete
ve hatta bir lidere devredilmesine izin verebilir miydi? Bu basit soruya verilen “hayır”
yanıtı önceden tahayyül edilmesi imkânsız
bir ittifak yarattı. İdeolojik ve politik olarak
yan yana gelmesi imkânsız insanları, tek bir
otorite imgesi karşısında bir araya getirdi. Ya
da Gezi’de ifade edildiği gibi: “Ah be Tayyip, o
son birayı yasaklamayacaktın!” “Tayyip Bizim
gibi Üç Çocuk İster misin?” “Durmadan Öpüşüyoruz Tayyip.”
Özellikle Taksim Meydanı’ndan polisin
çekilmesiyle, Park’ta kurgulanan yaşam siya-
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set yapmaya kadir olanların muktedirliğini
sorgulayan herkesi politik özne kıldı. Gezi
mevcut siyasî yapıları aşan ve temsiliyet ilişkilerini öteleyen bir öz-örgütlenmeye dönüştü.
Kısa süre içinde yapılması gereken çok şey,
alınması gereken pek çok karar vardı. Ve belki
de bazılarımız ilk kez, bireysel olarak aldığımız kararların ve eylemlerimizin çevremizdeki insanlar ve fizik mekân üzerindeki somut
toplumsal etkisini gözlemledi. Yaşamla, kentle, diğer insanlarla, doğayla ilişkisinin sorumluluğunu alan tek tek her birey, politikanın
alanına adım atmıştı. Bu durum politik eylemi
arzu edilen ve haz veren bir etkinlik haline
getirdi. Haz, herkesin kendini önemli hissettiği, bir söz ya da imgeyle, bir çöp poşeti ya da
sirkeyle, tencere tava ya da ıslıkla parçası olabildiği kolektif politik deneyimin sonucuydu.
Ve yine “yaratıcılığı” ateşleyen bu arzuydu:
Yaşamı yeniden şekillendirme arzusu. Bunun
olanaklılığı ve verdiği haz. Belki de adı özgürlük olan haz.
Gezi’nin, egemen temsil mekanizmalarından özgürleştirdiği politik eylem, sokaklara
yaratıcılık olarak taştı. Yaratıcılık aynı anda
hem bireysel hem de toplumsal bir yeti olarak,
özerkleştiği sanat alanından sıyrılıp sokaklara
yayıldı. Sadece pembeye boyanmış dozerden,
Duran Adam’dan, gaz maskeli semazenden,
fotoğraf sergilerinden ve konserlerden söz
etmek doğru değil. Pratik çözümler üreten,
önüne geçilmez bir kendini ifade etme isteği:
dilek ağacı, radyo, televizyon, forumlar, gaze-

teler; çatışmalar sırasında sergilenen virtüozite: bedenin performansları, mutasyonları
ve postişleri; yeni bir dil: inatçı ve edepsiz
ironi; hızla üretilen mekânsal çözümler: revir,
mutfak, kütüphane; dayanışma ve paylaşma
ritüelleri: çöp toplama ve temizlik. İmge montajlarında, ses miksajlarında, kelime oyunlarında, ayaklanma sırasında politik eylemin
kalbinde sanat ediminin sakladığı cevheri
hatırlatan bir şeyler vardı.
Gezi sürecinde üretilen imgeler, performanslar, ritüeller, grafik ifadeler ve mekânsal
uygulamalar olaylara müdahil olmuş pek
çok insana, sanata dair bir şeyler hissettirdi.
“Yaratıcılık” kavramını el çabukluğuyla sanata
bağladık. Fakat bu anlamıyla sanat, kuramı,
tarihi ve kurumlarıyla özerkleşmiş, modern,
avangard, çağdaş olarak sınıflandırılmış,
sanatçı denen öznenin yaratıcı faaliyetinden
farklı bir şeye işaret ediyor olmalıydı. Gezi
eylemleri sırasında, kendiliğinden, anonim ve
kolektif biçimde üretilen ve bir salgın gibi yayılan “estetik deneyimler” sanat değildi. Fakat
sanatsal olan ve politik eylem arasındaki gizemli ilişkinin ansızın meydanda çıkışıydı. Bu
gizemli ilişkiyi bedenle duyumsama anlamında “estetik deneyim” olarak adlandıracağım.

Estetik deneyim ve politik eylem
Gezi’yi böylesine sarsıcı kılan şey, sıradanlık,
kasvet ve can sıkıntısıyla uyuşmuş gündelik

31 Mayıs gecesi anaakım
medya Gezi protestolarını
vermektense “Penguen
Belgeseli” yayınlayarak
direnişi görmezden
geldi. Penguenler Gezi
eylemcilerinin simgesine
dönüştü.
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yaşamı, uğradığı felçten kurtarmasıydı. İşte
bize politik eylem ile sanatsal olan arasındaki
gizli geçidi işaret eden budur: felçten kurtarmak, anesteziden uyandırmak, bedenin
duyularını uyarmak anlamında estetik. Gezi
eylemleri her şeyden önce fizik mekânda bir
araya gelen bedenlerin estetik deneyimiydi.
Belki de bu nedenle tek tek ve geri döndürülemeyecek biçimde değiştiğimizden söz eder
olmuştuk. Gezi’ye katılanlar arasında sıkça
konuşulduğu gibi: “Duruşumuz, bakışımız
değişti. Kendimiz ve diğer insanlarla kurduğumuz ilişki değişti. Dik duruyoruz ve insanların
gözlerinin içine bakıyoruz. Sokakla, meydanla
ilişkimiz değişti. Artık şehirde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz.”
Bu çerçeveden bakıldığında, sanat ve siyasetin kesişim noktası bir anda belirginleşir.
Sanatsal olan ve politik eylemin ortak noktası
duyumsama biçimlerini değiştirerek, hakikatleri ortaya çıkartmak, rıza gösterdiğimiz hegemonik dünyayı güvenilmez kılmaktır. Sanatsal
olan ve politik eylemin ortak etkisi görülebilir
ve görülemez, duyulabilir ve duyulamaz,
söylenebilir ve söylenemez arasında yükselen
duvarı yıkmaktır. Bu duvar toplumsal yaşam-

Gezi’yi böylesine sarsıcı kılan şey, sıradanlık, kasvet
ve can sıkıntısıyla uyuşmuş gündelik yaşamı, uğradığı
felçten kurtarmasıydı. İşte bize politik eylem ile sanatsal
olan arasındaki gizli geçidi işaret eden budur: felçten
kurtarmak, anesteziden uyandırmak, bedenin duyularını
uyarmak anlamında estetik.
da kimin gören kimin görülen olduğunu,
kimin yaratıcı, kimin tüketici olduğunu, kimin
barbar, kimin kentli olduğunu belirler. Ve bu
duvar imgelerden örülmüştür. Duvar bir kez
yıkıldığında artık her şey mümkünmüş gibi
görünecektir.
Hannah Arendt politik eylem “bir şeylere
tekrar başlamak biçimindeki türsel insan
deneyimidir” der. Bir başlangıç olduğu ve gerçekliği başka olasılıklara açtığı zaman sanat
politiktir. Bu yüzden Platon sanatçıları devletten kovmuştur. Ve politik eylem bedenlerin
duyumsama biçimini belirleyerek, onlardan
bir toplum yaratan sözde uzlaşmayı yıktığında etkisi sanatsaldır. Bu nedenle, tüm büyük
toplumsal ayaklanmalarda katılımcılara sanatsal olanı düşündüren duyusal bir uyanış
hissi vardır. Tıpkı sanat yapıtlarında olduğu
gibi; Walter Benjamin şöyle söyler: “Her gerçek sanat yapıtında bu yapıtın, kendini ortaya
koyanın yüzüne yaklaşmakta olan bir sabah
rüzgârının serinliği ile estiği bir yer vardır.

Bundan çıkan sonuç, çoğu kez ilerlemeye ilişkin her türlü bağıntıyı ışığı kırarcasına kırdığı
varsayılan sanatın, ilerlemenin gerçek işlevine
hizmet edeceğidir. İlerlemenin asıl yuvası,
zamanın akışının sürekliliğinde değil, ama bu
akışın kesintilerindedir. (Pasajlar s.32)” Gezi
bir andır ve aslında bir “başlangıçtan” fazlası
olmaya soyunmamıştır.

“Taksim modern sanat
eseri olmuş”
Gezi eylemcileri yüzlerinde sabah rüzgârının
serinliği, ellerine geçirdikleri her şeyi ifade
aracına dönüştürüyorlardı. Polise gaz, eylemcilere ise sprey boya yetişmiyordu. Kâğıt, karton, bez, boya alanın temel ihtiyaç listelerinde
yer alıyordu. Haziran’ın ilk on beş günü İstiklal Caddesi’nin her köşesinde bir performans,
her duvarda bir şiir, her sokakta yerleştirmeler, kolajlar vardı. Ortada sanatçı olmasa da,
Gezi eylemleri boyunca 60 sonrası Batı sanatının stratejileri ustaca kullanıldı: İroni, performans, kolaj, tersine çevirme, doğaçlama,
yerleştirme, haritalama. Eylemciler boş sayfalara değil, doğrudan sokağa yazıp çiziyorlardı.
İfadeler üzerine yerleştikleri mekânın niteliğine ve belleğine göre seçiliyordu. Duvar yazıları tamamlanmış, bitmiş, kapalı bir anlamı
işaret etmiyor, bağlamları içinde anlam kazanıyordu. Garanti Bankası üzerindeki “Hiçbir
şey Garanti Değildir” yazısında olduğu gibi.
Ya da örneğin Fransız Konsolosluğu’nun
giriş kapısında aylarca kalan Fransızca “Şiir
Sokakta” yazısı gibi. Slogan şiire dönüşürken
birinin başladığı cümleyi bir başkası tamamlıyordu. Böylece muhalefetin alışılagelmiş dili
ve kavramları da yoldan çıkıyor, gelen geçene
çelme takıyor ve her delikten sızacak biçimde
esniyordu. “Turgut Uyar”ın dizeleriyiz.”Hatta
bazen duvarlar hayalgücüne yer açmak için
susuyordu: “Slogan bulamadım!”

Kent ve mekân
Gezi eylemlerinin estetik boyutu her şeyden
önce kent mekânıyla kurulan dolaysız, somut ilişkiden, işgal stratejisinden beslendi.
Bir arada yaşanan, savunulan ve üretilen bir
mekânın varlığı tüm sürecin duyusal, imgesel
gücünü arttırdı. Gelecekte kurulacak başka
türlü bir yaşam biçimini savunmak değil
“şimdi ve burada” deneyimlemekti Gezi’yi
güçlü kılan. On yıldan fazla zamandır aktif
olan ve özellikle İstanbul’da kentsel dönüşümün sonuçlarına odaklanan kentsel muhalefetin Gezi üzerindeki etkisi yadsınamaz. Fakat
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kent muhalefeti kaybedilenleri anlatarak,
gelecek tehlikeleri tanımlayarak siyaset yapıyordu, Gezi eylemleri ise kenti geri aldı ve
kısa bir süre için de olsa, ondan bir oyun alanı
yarattı. Dahası dozerleri, helikopterleri, otobüsleri, polis arabalarını, kentin canavarlarını
evcilleştirip kendine oyuncak yaptı. Gençler
kendi mahallelerinde oynar gibi Taksim
Meydanı’nda top oynadılar. Maçlar hep berabere bitti.
Eylemler sırasında kent bir “haritalama”
çalışmasıyla yeniden ele geçirildi. Fizik
mekânın koordinatları yeniden düzenlendi.
İşaretçi tabelalar söküldü, yerleri değiştirildi. İzmir’de ve Ankara’da tabelalar Taksim’i,
Taksim’de Devrim’i işaret etmeye başladı.
Tunalı Hilmi “Tomalı Hilmi” oldu. Buluşma
ve direnme noktalarıyla işaretlenen kentlerin
yeni “psiko-coğrafyası” eylemcilere aidiyet
duygusu veriyordu. Gaz bulutu altında göz
gözü görmezken, kent ilk kez bedenlere dokunmuştu. Aç, susuz, uykusuz, nefessiz kalan
direnişçiler sosyo-ekonomik sistemin örtük
şiddetini belki de ilk kez tenlerinde hissettiler.
Orta sınıf yaşamının uyuşturduğu bedenler
uyanmaya başladı. Sağlık ve güzellik kaygısıyla esir alınmış bedenler ironiyle isyan etti.
“Bibergazı cildi güzelleştirir.” İroni eril, narsist, kibirli iktidarı çaresiz bırakan en güçlü
silahtı: “Bu gaz bir harika dostum!”
Öncelikle ölçüsüz polis şiddeti imgeleri,
özellikle kırmızılı kız ve aslında tam olarak

görmediğimiz yanan çadır imgesi mevcut
iktidara meşruiyet kazandıran imgesel sistemi
kırdı. Sonra, Gezi yepyeni bir imge dünyası
yarattı. Yerelin küreselle, eski kuşakların yenilerle harmanlandığı, karşıtlıklardan ve çelişkilerden beslenen imge montajları durmaksızın
üretiliyordu. Eylemciler kolektif belleğin
katmanları arasında adeta sörf yapıyordu.
Özellikle ‘90 kuşağı gençlerin imgeleminde
Amerikan filmleri, mizah dergileri, futbol
kültürü, bilgisayar oyunları, mekânın politik
belleği iç içe geçmişti: “V for Vildan Teyze” “6
yıldız oldu tanklar gelecek GTA” “Polistikons
Dirensformersa Karşı” Dolmabahçe’de çatışmalar sırasında kaldırım taşlarının altında
plajı gören gençler 68’e selam gönderdiler:
“Halk Plajı.” 1960’lı yıllara duyulan ilgi gayet
açıktı. Fakat yeni kuşaklar geçmiş yılların
politik imgelerine bağlı umutlara bambaşka
bağlamlarda yeniden anlam vermeye çalışıyorlardı.
Tüm bu imgeleri ve imge montajlarını bir
uyuşmazlık, oyunbozanlık olarak okumak
gerek. Gezi’de üretilen imgeler bütün ve
tamamlanmış bir politik fikrin, tek bir gelecek tahayyülünün temsili değildi. Daha çok
mevcut temsil mekanizmalarının yıkılması
arzusunu ifade ediyorlardı. Karşıt anlamlı,
çelişkili ve zaman zaman anlamsız olmaları da içinden geldikleri çokluğu imliyordu.
Şunu açıkça gördük; siyasal mücadele, aynı
zamanda imgeleri denetlemek için verilen bir

Özellikle ‘90 kuşağı gençlerin
imgeleminde Amerikan
filmleri, mizah dergileri,
futbol kültürü, bilgisayar
oyunları, mekânın politik
belleği iç içe geçmişti.
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mücadeledir. İktidarlar muğlaklığı, çokanlamlılığı ortadan kaldıracak biçimde imgelerin
anlamlarını kusursuz olarak tanımlamak ister.
İktidarlar imgeler ve anlamlar arasında net
ilişkiler kurmaya çalışırken, estetik-politik
eylem anlam ilişkilerini başka olasılıklara
açar. Bunun için kimi zaman imgenin içini
boş bırakır: “Kahrolsun Bağzı Şeyler” de
olduğu gibi. Bunu, göstermekten çok, bir
çeşit gizleme eylemi olarak düşünmek gerek;
kimliklerin, değerlerin, kavramların, ideolojilerin net kenar çizgilerini gizlemek. Böylece

Slogan şiire dönüşürken birinin başladığı cümleyi
bir başkası tamamlıyordu. Böylece muhalefetin
alışılagelmiş dili ve kavramları da yoldan çıkıyor, gelen
geçene çelme takıyor ve her delikten sızacak biçimde
esniyordu. “Turgut Uyar”ın dizeleriyiz.”Hatta bazen
duvarlar hayalgücüne yer açmak için susuyordu: “Slogan
bulamadım!”

beklenmedik karşılaşmaları mümkün kılmak.
Gezi’nin imgeleminde önplana çıkan iki temel
imgenin işlevi gibi: Gaz bulutu ve maske. Ayrıca, Park’ın da aslında içindekileri gizlediği,
görünür ve görünmez arasında yarı açık bir
mekân oluşturduğu düşünülebilir.

Direniş
Gezi’de siyasal olanın verili sınırlarının, siyasetin kültürel olanla (beden, zaman, dil,
simge, sanat) özellikle mekânla kesişmesi
sırasında aşıldığını söyleyebiliriz. Ve bu ancak
mekânın maddeselliğine bağlı olarak günlük
hayatı etkileyen dönüşümle mümkündü. Bu
dönüşümün kuluçkası Taksim Meydanı’ydı:
Çalışma mekânıyla özel yaşam ve eğlence
mekânlarını birbirine bağlayan ağlar üzerine
kurulu, fiziksel olarak rahat erişilebilir, belleği
politik mücadele ile yüklü bu meydan, siyaset
yapmayı arzu edilen bir praksis haline getirdi.
Meydan ve park, “hayır” demenin ötesinde,
kurucu kentsel politik eylemi kolektif olarak
üretmenin imkânlarını sağladı. Gezi eylemleri sırasında kentte toplumsal pratikleri,
ilişkileri, dili, belleği, ortak duyuyu kapsayan
“müşterek alanlar” yaratıldı. Çadırlar, mutfak,
kütüphane, müze, atölyeler, forumlar, revirler,
televizyon, gazete ve radyo piyasa değerlerinin mantığı dışında ilkeler üzerine tesis
edilen müşterek alanlardı. Tam da bu nedenle
Gezi sadece “direniş” değildi. Çünkü direniş
sırasında çatışma eksenini iktidarın yapısı ve
stratejileri belirler. Direnen kendine biçilen

rolü oynar aslında. Oysa, Gezi’nin gücü oyun
kurucu olmasından, “başlangıçlar” tahayyül
edebilmesinden kaynaklandı. İşte bunu yaparken ve bunu yapabildiği için Gezi, diriltici
etkisi bağlamında, “sanatsal olan” politik
eylemler üretti. Bundan sonra, politik eylem
de sanatsal üretim de Gezi’de yaşanan bedenselleştirilmiş özgürlük tecrübesinin aynasında
kendine bakmak durumunda kaldı. Yaratılmakta olan kolektif yaşamın belki de en güzel
ifadesi parktan kente yayılan çöp toplama ritüelidir. “Kıyamet koptu, gaz yediler, eli sopalı
sivillerden dayak yediler, polis gitti, Akaretler
Caddesi’ni temizlediler.” Temiz, adil, insanca
bir kent ve yaşam yaratmak için insanlar birbirlerinin çöpünü topladılar. Bu sorumluluğu,
kolektif yaşamın bir parçası olmaktan gurur
duyarak, neşeyle ve keyifle aldılar. Bu “performans” birey ve toplum arasında kurulması
mümkün bir ilişkinin temsili değil, bizzat
vücut bulmuş haliydi. Gezi dilinde bu anti-kapitalist ilişki biçimi “dayanışmadır.”
Gezi’nin, kapitalist değer sistemi dışında,
karşılığı para olmayan emek ve insan ilişkilerini üreten, kenti ve birbirimizi duyumsama
biçimimizi değiştiren bir bedensel deneyim
olarak politik ve estetik olduğundan söz ettik.
Gezi uzlaşımları ihlal ederek, bizler arasında
uzanan yaşamı ve “kamusal alanı” yeni politik
olasılıklara açtı, “müşterek alanlar” üretti.
“Müşterek alan” sadece somut fiziksel mekânı
ifade etmez. Kentte ve sosyal medyada toplumsal pratikleri, ilişkileri, dili, belleği, ortak
duyuyu kapsayan bir bütündür. Belki de “Gezi
ruhu” kavramı bu soyut bütünlüğün adıdır.

Sanatta Gezi
Gezi sürecinde sanatçıların ilk tepkisi Park’a
sanatçı kimliğinden soyunarak gelmekti. Bu
çekingen tepki sanatçı kimliğinin ayrıcalıklarını bir kenara bırakmak anlamına geliyordu. Birkaç performans dışında sanatçıların
Park’taki kolektif varlığı eylemlere lojistik ve
stratejik destek vermenin ötesine geçmedi.
Parka görkemli anıtlar dikmeyi teklif eden
bazı heykeltıraşların talepleri kibarca reddedildi. Genel olarak süreç sanatçılar tarafından
da Gezi’nin bir konserden çok bir doğaçlama
performans olduğu yönündeydi.
Parkın polis tarafından kuşatılmasından
itibaren, sanat ve siyaset ilişkisi örgütlenme,
eylem, mekân, kamusallık üzerinden tartışılmaya başlandı. Turuncu Çadır örneğinde olduğu gibi, sanatçılar kendi meslek alanlarına
dair örgütlenmeleri içinde hararetli bir tartışma sürecine girdiler. Kazova işçilerinin, Gazi
mahallesinin ve Küçük Armutlu’nun direnişine çeşitli etkinliklerle sanatçı desteği sunuldu.
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Toplumsal hareketler ve politik örgütlerle
birlikte pratik işler üretme iradesi ortaya çıktı.
Tüm bu deneyimlere sanatın kamusal alana
çıkması ve siyasetle ilişki kurmasına dair yöntem tartışmaları eşlik etti ve etmeye devam
ediyor. Gezi sonrası genel düşünce, Gezi’nin
temsillerinin galeri ve fuarlarda sergilenmesinin en azından kısa vadede uygun olmayacağı
yönündeydi. Buna karşın, kısa zamanda pek
çok gaz maskeli eylemci tablosu görmeye
başladık. Bir haftada yazılan Gezi kitapları
gibi, Gezi resimleri de kısa sürede piyasaya
çıktı. Tüyap’ta düzenlenen sanat fuarı bünyesinde “Müdahale var mı?” sergisi doğrudan
Gezi sürecine odaklandı. En ateşli tartışmalar
ise hemen Gezi sonrasına denk gelen İstanbul
Bienali üzerinden yapıldı. Tartışmalar Gezi ve
Bienal karşıtlığı eksenine yerleşti.
Tarihin bir cilvesi, 13. İstanbul Bienali de
“kamusal alanı” konu ediyor, İstanbul’da yaşanan kentsel dönüşüm sürecine odaklanarak
“Anne Ben Barbar mıyım?” diye soruyordu.
Kamusal alanlarda sert politik müdahalelerin
gerçekleşeceği haberleri kulaktan kulağa yayılıyordu. Fakat daha açıklanmasından itibaren
Bienal’in teması ile kurumsal yapısı arasındaki çelişki tartışmaları beraberinde getirdi. Öne
çıkan eleştiri neoliberal kültür mekanizmalarını yaygınlaştıran Bienal benzeri yapıların
bünyesinde gerçekleştirilen muhalefetin
temel toplumsal, sınıfsal çatışmaların üzerini
örttüğü düşüncesiydi.
Tüm eleştirilere karşın 13. İstanbul Bienali
kendini “bağımsız bir altyapı üzerinde inşa
edilmiş ve özerk bir alan, kamusal, toplumsal ve siyasî bir forum” olarak tanımlamayı
sürdürdü. Sanat alanı ise “Bienal içinden
toplumsal muhalefet yapılır mı?” sorusu etrafında ayrışmıştı. Kültürel endüstrilerin neoliberal kentsel yeniden yapılandırmayı meşrulaştıran araçlardan biri olduğunu, kültür ve
yaratıcılık odaklı kentsel büyüme söylemini
desteklediğini savlayan toplumsal hareketler
de tartışmada taraf olmak durumunda kaldı.
Üstelik, Bienal “kamusal program” aracılığıyla
toplumsal muhalefetin aktörlerini de bünyesine davet ediyordu. Bu davet kabul görmediği
gibi, Bienali protesto eden bir grubun yapılan
toplantıdan güvenlik güçlerince uzaklaştırılmalarına sessiz kaldığı için Küratör Fulya
Erdemci sert eleştirilerin hedefi oldu.
Tüm bunlar yaşanırken Gezi eylemleri
gerçekleşti. Tartışmalar bir süre Bienal’in
artık gerekli olup olmadığı üzerinden yürüdü. “Gezi en büyük Bienal’dir” diyenler bile
çıktı. Fakat sonunda Bienal’in Küratörü Fulya
Erdemci “otoriteden alınacak izinle” açık
alanlarda eserlerin, performansların sergilenmesini doğru bulmadığını açıkladı. Kentsel

kamusal mekânlara müdahalede bulunan pek
çok proje içermesi planlanan 13. İstanbul Bienali iç mekânlarda gerçekleştirildi. Bienal sergileri 14 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında Tophane’deki Antrepo No.3, Karaköy’deki Galata
Özel Rum İlköğretim Okulu, ARTER ve SALT
Beyoğlu ile İMÇ 5.Blok’taki 5533’te ücretsiz
olarak gezildi.
Gezi sonrası bu karar değişikliği Bienal’in
tanımladığı kamusal alanın niteliğini belirginleştirdi: Devlet ve toplum arasında kurumsallaşmış, devletin ve ekonominin yaptırımlarından bağımsız, iletişimsel, özgürlük
ortamı olarak kamusal alan; diğer bir deyişle,
burjuva kamusal alanı. Bienalin ücretsiz olması ise ayrıca anlamlıydı. Aslında, Bienal’de
tüm vatandaşları sosyal, ekonomik ve kültürel
farklılıkların ötesinde eşitleyen sermayenin
yüce gönüllülüğü sergilenmişti. Oysa tersine,
gözlerimizin önünde belirginleşen Bienal’in
kamusal alan vaatlerinin devlet ve sermeye
tarafından çizilmiş sınırlarıydı. Aslında, bir
şey değişmemişti. Gezi olmasaydı, Bienal yine
toplumsal çelişkilerden arınmış, sermayenin
özel alanını, kamu otoriteriyle uzlaşarak bize
kamusal alan diye sunacaktı. Kent mekânı çatışmalarla kamusallaştığı için aynı uzlaşmacı
alana, iç mekâna çekilmek zorunda kalmıştı.
Bienal, izleyicilere onları “devlet şiddetinden”

Gezi uzlaşımları ihlal ederek, bizler arasında uzanan
yaşamı ve “kamusal alanı” yeni politik olasılıklara açtı,
“müşterek alanlar” üretti. “Müşterek alan” sadece somut
fiziksel mekânı ifade etmez. Kentte ve sosyal medyada
toplumsal pratikleri, ilişkileri, dili, belleği, ortak duyuyu
kapsayan bir bütündür. Belki de “Gezi ruhu” kavramı bu
soyut bütünlüğün adıdır.

koruyacak sermayenin özel alanında liberal
demokrasinin özgürlük vaadiyle dopdolu bir
sanat tecrübesi sundu. Oysa Gezi’den önce
olduğu gibi Gezi’den sonra da, Türkiye’de
devlet şiddetine rağmen kamusal alanı otoriteye teslim etmeme mücadelesi sokakta hâlâ
devam ediyordu.
İstanbul Bienali ve benzeri büyük bütçeli
kurumsal etkinlikler küresel sanat ortamının değerlerini, üretim ilişkilerini ve üretim
biçimlerini Türkiye’ye ithal ederken, oyunu
sermayenin kurallarına göre oynamayı reddeden sanatçıların sesi Gezi’den sonra daha gür
çıkıyor. Kentin pek çok noktasında yeni sanat
grupları ve mekânları ortaya çıkmakta. Süreç,
sanatın politikasında yeni fikirleri, müzik,
sahne sanatları ve plastik sanatlar alanında
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yeni örgütlenmeleri, bağımsız mekânları ve
sanat üretim ilişkisi modellerini muştuluyor.
Bunların akıbeti üzerine söz söylemek için henüz erken. Fakat açıkça gözlemleyebildiğimiz
bir durum var. Gezi’nin “müşterek alanlar”
olarak tezahür eden ruhu özellikle Anadolu
Yakası’nda vücut buluyor. Türkiye’nin ilk işgal evi, Temmuz’da başlayan Yeldeğirmeni
forumunun dinamiği içinden çıktı. Kadıköy
Yeldeğirmeni Mahallesi’nde yaklaşık 15 yıldır
inşaat halindeki dört katlı bir apartman, mahalle dayanışması içinden bir grup tarafından
işgal edildi ve kültür merkezine dönüştürüldü.
Yeldeğermeni mahalle evi içinde sanatçılar
çalışacağı için değil, kapitalist toplumsal ilişkilerin ötesinde bir dünyayı tahayyül ederek
hayata geçirilebildiği için estetik ve politik bir
eylem olarak değerlendirilebilir.

Yeni bir tahayyül
31 Mayıs’ta başlayan ve salgın gibi ülkeye
yayılan halk ayaklanması, toplumun her
kesiminden insan için her şeyden önce
“yaratıcı”ydı. Gezi eylemleri kurumsal kamusal alanların dışında kapitalist toplumsal

ilişkilerin ötesinde bir dünyayı tahayyül
edebildiğimiz bazı tarihsel anlar yarattı. Bu
biçimiyle politik eylemin, tüm iştirakçileri için
sanatı düşündüren bir gücü vardı. Bienalin
temsil ettiği sanattan çok daha heyecan verici bir sanatsallığın açığa çıktığı bir dönem
yaşadık. Sokaklarda ve meydanlarda tecrübe
edilen estetik deneyim, burjuva kamusallığın
simyasını tuzla buz etti.
Gezi’de estetik deneyim tarihin ve coğrafyanın belli bir noktasında diğer toplumsal
pratiklerden özerkleşerek kurumsallaşmış bir
mikro evren olarak “sanata” doğrudan bağlanamaz. Parlamenter demokrasinin uzlaşı
ikliminde ve burjuva kamusallığının sularında
üretilen rutin politik eylem biçimlerinde de
aranamaz. Bu nedenle, her iki alan için de
bir olasılıklar evreni açar. Kuşkusuz, Gezi tek
başına ele alındığında ne sanat alanını ne
de politik alanı bütünüyle dönüştürebilecek
etkiye sahiptir. Fakat, tarihte öyle olaylar vardır ki sadece toplumsal bellekte işgal ettikleri
yer bile gelecekte yeni olasılıklara yer açar.
İşte Gezi imgesi bu anlamıyla belki de nesiller
boyu hem sanatta hem de siyasette “yaratıcılığı” ateşleyecek gibi görünüyor.
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İNSAN MANZARALARI: MUHARREM ERBEY

Son Kalenin Tahta Kılıçlı Şövalyesi ya da
Bir İnsan Hakları Savunucusunun Çığlığı

Çocukluğum beş bin yıllık tarihiyle
eşsiz güzelliğe sahip antik
Diyarbakır kalesinin bulunduğu
Suriçi mahallesinde geçti.
Paylaşım ve dayanışma üzerine
kuruluydu her şey.
O koca duvarların arkasında koca bir aileydik
aslında. Yardım etmenin hazzını, yaşlılara
odun taşımanın, karda kışta koşuşturarak
insanlara el, ayak olmanın ne menem şey
olduğunu gördüm. Bencillikten uzaktık.
“Yardım etmek en temel insanî özelliktir”
pratiği içinde büyüdüm. Karşılıksız yardım
etmenin, gam ve acı emen, keder azaltan
olmanın keyfini beş bin yıllık şehrin
surlarından ve 34 medeniyetin adımladığı
sokaklarından aldığım güçle yapıyor,
yaşıyordum. Kalenin giriş kapısında
elimizde tahta kılıçlarla bekliyorduk. Elimde
yemek tabakları komşulara koşturduğumu
hatırlarım. Parasızdık. Ama çok mutluyduk.
Roma İmparatorluğu’nun doğudaki son kalesi
olan Amed kalesini koruyan son şövalyesi
ruhuyla büyürken öğrendiğim paylaşmaktı,
dayanışmaktı.
Daha sonra, uçsuz bucaksız üzüm
bağlarının uzandığı, Bağlar semtine taşındık.
Orada okudum, tren raylarının altından
okula korkarak gidip geldim. Liseyi 1985’te
bitirdim. Sekiz kardeşle tek odalı bir evde
büyüdüm. Diyarbakır’ın bana dar geldiğini
hissettiğimde üniversite sınavlarında ilk
tercihim olan İstanbul Hukuk Fakültesi’ni
kazanmıştım. 1990’da hayatımda ilk defa
denizi gördüğümde büyülenmiştim. Yoğun
politik ortam, şehrin keşmekeşi, kim kimeliği
beni sersemletti. Üç yıl okuyamadım.
Dolandım durdum. Kendimi arıyordum

aslında. Ben orada değildim. Hayallerimde
yoktu o sokaklarda.

Doğunun çağrısı
Bilim dergileri ilk insanın Kenya’da Rift
vadisinden, medeniyetin ise doğuda
Mezopotomya’dan dünyaya dağıldığı söyler.
Giderken aklı hep doğuda kalmıştır. Ondandır
ki, insanoğlu gittiği yerde huzur bulmamıştır.
İnsanlığın sırrı, gizemi, sakladığı her şeyi
doğudadır. İnsan kendisini görmek, tanımak
isterse doğuya, yani kendisine dönmesi
gerekir. Doğu insanı hep çağırır, durur. Bazı
kulaklar bunu duyar, hisseder gidip görür,
bazısı duymaz hissetmez. Makedonyalı
İskender, 21 yaşındayken o sesi bir sabah
kulağında duyup doğuya gitmiş, tüm Asya’yı
fethedip o sesi arayıp durmuş, nihayet o sesin
peşinde 34 yaşındayken orada, doğuda ölmüş.
İstanbul’a gittiğim andan itibaren doğu
beni hep çağırdı. Ben de içimde peyda olan
sesi dinledim ve doğuya, kendimi arayıp
bulmak için doğduğum, çocukluğumun
geçtiği nice kralların, nice imparatorların,
nice padişahların, nice şahların, nice
emirlerin içinde fethetme isteği uyandıran
antik şehre, Diyarbakır’ıma geri dönmeye
karar verdim. Dicle Hukuk Fakültesi’ne düşey
geçiş yapıp 1996’da mezun oldum, 1997’de
avukatlığa başladım. Mesleği icra ederken
insanlara nasıl yardım edeceğimi düşündüm
durdum.

İtalyan gazeteci ve
müstakbel başbakan
1998’de İtalyan gazeteci Dino Frisüllo
Diyarbakır Newroz’una gözlemci olarak

Muharrem Erbey
İnsan hakları avukatı ve
yazar olan Muharrem
Erbey 40 yaşındadır. Avrupa
Adalet Divanı'nda birçok
bireyin avukatlığını yaptı.
2008'de İnsan Hakları
Derneği Başkan Yardımcısı
oldu. Aralık 2009'da KCK
operasyonu çerçevesinde
tutuklandı. Halen Diyarbakır
Yüksek Güvenlikli D-Tipi
Cezaevinde, Bölüm L-3, 1
No'lu hücrede tutukludur.
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gelmiş, dağılma sırasında zafer işareti yapan
bir çocuğu polis döverken araya girip çocuğu
dövmesine izin vermediğinden dolayı da
tutuklanmıştı. Tesadüf, o zamanlarda İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olan Sayın
Recep Tayyip Erdoğan da Siirt’te okuduğu bir
şiir yüzünden aynı mahkemede Diyarbakır
3. No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde
yargılanıyordu. Sayın Erdoğan ceza
aldı. Ben o sırada Roma’ya gittim. Tahta
kılıçla kapısını koruduğum son kalenin
merkezindeydim. İtalya parlamentosunda ve
Roma Belediyesi’nde çok sayıda gazeteciye
yaptığım konuşmada yargılamanın yakında
yapılacağını, fakat bir hafta kadar önce İBB
Başkanı’nın okuduğu bir şiir yüzünden ceza
aldığını, şiir okumanın düşünce ve ifade
özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi
gerekirken cezalandırılmanın ne kadar yanlış
olduğunu eleştiren çok sayıda demecim
oldu. Bu demeçler, İtalyan gazetelerinin
arşivlerinde bulunabilir.

İHD’de siyasal görüşüne, tercihine, etnik kimliğine,
Muhafazakâr-seküler, Kürt-Türk, fakir-zengin, solcusağcı olduğuna bakmadan ve sormadan herkese “mağdur
kimliğini” esas alarak yardım ettim, kapımızı, yüreğimizi
açtım. İHD’de hiç atalete düşmedim, ilkeli ve dik durdum.
Hiçbir işimi ikircikli yapmadım.

İHD adlı insanlık okulu
2000’de okuldan tanıştığım arkadaşım Osman
Baydemir beni çağırıp uzun süredir kapalı
olan İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) yeniden
açılacağını, Diyarbakır Şubesi’nin yönetimine
girmem için üyelik formunu önüme koydu.
Tereddütsüz doldurup imzaladım. Osman
Baydemir başkan oldu. Yönetim kurulu
üyeleri ise Selahattin Demirtaş, Reyhan
Yalçındağ, Ayla Akat, Meral Danış Beştaş
ben ve birkaç arkadaştık. Kale önünde tahta
kılıçla beklediğim günlere dönüyorum
yine. O günden sonra doğudan beni
çağıran sesin peşindeydim. İnsanlara hâlâ
nasıl yardım edeceğimi, nerede olacağımı
netleştirememenin karmaşasıyla sadece
koşturuyordum. Zamanla yoğruldum.
İHD’de çok şey öğrendim. Dünyanın en
onurlu, saygın kurumlarından biri olan
İHD ailesinin bir üyesi olmanın keyfi, hazzı,
onuru bana ve çocuklarıma onlarca asır yeter
diye düşünüyorum. İHD benim için bir okul
gibiydi, kendimi, insan olduğumu orada
gördüm.

2001’de çok sevdiğim sevgili Burçin’le
evlendim. Bir yıl sonra dünya tatlısı oğlumuz
Robin doğdu. Bu arada yazıyordum. Yazmak
benim için arınmak gibiydi. Oturup saatlerce
yazmak istiyordum. 2004’te ilk öykü kitabım
çıktı. 2005’de Büyükşehir Belediye Başkanı
olan Sayın Osman Baydemir’e Sosyal
Hizmetler biriminde danışmanlık yaptım.
2006’da kitabımın ikinci baskısı yapıldı. Biz
insanlar, hayattan ne beklediğimizi tam
bilmeden arayışlar içindeyiz. Hayatı anlamlı
hale getirmenin telaşıyla koşup duruyoruz,
ondan yanlış sapaklara sapıp durduğumuzun
farkında değiliz. Sakinleşmeliyiz,
basitleşmeli, sadeleştirmeliyiz öncelikleri
ve beklentilerimizi ortaya koymalıyız. Hayat
büyük hırslar için çok kısa. İnsan dünya
nimetlerinden uzaklaşmadan dünyayı
anlamıyor. Eski düşünürler, dervişler çile
mağaralarına neden çekiliyordu şimdi
anladım. Her şeyden uzaklaşınca dünya
gözün kapanıyor, gönül gözün açılıyor. O
zaman hayatı nasıl yanlış yaşadığının farkına
varıyorsun. Ben cezaevinden sonra hayatımı
gözden geçirip “Ben kimim, nerede olmalı,
nerede durmalıyım?” diye sorarak başladım.
Bu arada 2007’de Rober doğdu. Çok sevindik.

“Mağdur kimliğini” esas
almak
Çocukluğumun bana öğrettiği yardımlaşmayı
hayata geçirmenin arayışı içindeyken 8
Mayıs 2008’de İHD Diyarbakır Şube başkanı,
Kasım’da ise İHD Genel Başkan Yardımcısı
oldum. Hayatımın en güzel, hareketli, üretken
yıllarını hep İHD’de geçirdim. Bu arada eşimi,
çocuklarımı, mesleğimi, yazmayı, dostlarımı,
ailemi ihmâl ettiğimin farkında değildim.
Çocukluğumda ve gençliğimde insanlara
yardım etmenin hazzını yaşamış biri olarak
doğru yerde olduğumu hissediyordum.
Derneğe gelen herkese ayırımsız yardım
ettim. Siyasal görüşüne, tercihine, etnik
kimliğine, Muhafazakâr-seküler, Kürt-Türk,
fakir-zengin, solcu-sağcı olduğuna bakmadan
ve sormadan herkese “mağdur kimliğini”
esas alarak yardım ettim, kapımızı, yüreğimizi
açtım. İHD’de hiç atalete düşmedim, ilkeli ve
dik durdum. Hiçbir işimi ikircikli yapmadım.
Tüm açıklamalarımızda Kürt meselesinin
aynı zamanda bir demokrasi ve insan
hakları meselesi olduğunu, 200 yıldır
çözülemeyip hep konsolide edildiğini, son
otuz yılda asayiş ve güvenlik bakış açısıyla,
gözaltında kaybettirmeyle ve yaşadıkları
yerleşim yerlerini yakıp yıkarak ve zorla
göç ettirmeyle, baskıyla, faili meçhul
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cinayetlerle korku yayarak çözülmeye
çalışıldığını, sorunun çözümünün empatiyle,
bir arada yaşama kültürünü birbirine saygı
duyarak geliştirilmesi gerektiğini, 2002’den
sonra önemli bir değişimin, dönüşümün
başladığını, cesur adımların atıldığı ama
yeterli olmadığını söyledim. Bazı olumsuz
uygulamaları eleştirdim. Gözaltı birimlerinde
işkencenin azaldığını ifade ettim. Toplumsal
olaylarda güvenlik güçlerinin orantısız güç
kullanımını eleştirdim.
Davet edildiğim İngiltere, İsveç, Belçika
parlamentolarında, BM’nin Cenevre’deki
binasından, insan hakları ve Kürt meselesiyle
ilgili görüşlerimi, çözüme dair önerilerimi
açıkladım. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm
açıklamalarım, demeçlerim onlarca polis
kamerası tarafından izleniyordu. Fakat 20082009’da üç yüze yakın basın açıklaması, radyo,
TV vb. konuşmalarımdan dolayı hakkımda
tek soruşturma ve dava açılmadı. 2009’da
Diyarbakır’a gelen Sayın Beşir Atalay ile daha
sonra gelen Sayın Bülent Arınç ile demokratik açılım süreci ile ilgili görüştüm. AK Parti
Hükümetinin 2007’de başlattığı Demokratik
Çözüm veya barış ve kardeşlik sürecini bölgeden sorumlu İHD genel başkan yardımcısı
olarak desteklediğimizi örgütlü olduğumuz
16 ildeki İHD şubelerindeki veri, bilgi belgeleri Barış Süreci’ne katkı olarak sunmaya
hazır olduğumuzu ilettim. Hükümetin Barış
Süreci’ne katkı sunmam için beni çağırmalarını beklerken 24 Aralık 2009’da sabah 5’te polis
kapımı çaldı. İnsanlarla yüksek sesle konuşmayı zûl sayarken, silahlı örgüte üye olduğum
iddiasıyla tutuklandım. Etnik meseleler uzun
erimli çözümü gerektirir, üç beş günde çözülmez. Ama soğuk savaş dönemlerinde olduğu
gibi, muhalif ve barış yanlıların uzun yıllar
tutuklanması gibi primitif yöntemlerle de
çözülmez.
Sur içindeki çocukluğumdan beridir
insanlara severek ve isteyerek yardım etmeyi
kendime ilke edindim, herkes için adaleti,
barışı ve eşitliği savundum. Haksızlığa
karşı durdum. 1998’de Roma’da çok sayıda
görüşmelerimde Sayın Erdoğan’ın okuduğu
şiirden dolayı ceza almasını nasıl eleştirip
onu savunduysam, daha sonra Almanya’da,
İngiltere’de, Belçika’da, İsveç’te, BM’de tüm
konuşmalarımda bilgiye, belgeye dayalı
olarak Türkiye’deki olumlu gelişmeleri
de, olumsuz insan hakları örneklerini de
açıklayarak sorunların asla şiddet yoluyla
çözüme kavuşturulamayacağını vurguladım.
2009’dan 2012’ye kadar Türkiye’de 19 bin
insan Türk Ceza Kanunu (TCK) 314/2’den
silahlı örgüte üye oldukları bahisle ceza aldı.
Terörle Mücadele Kanunu (TMK) adında her

yere çekilebilen, herkesi içine alabilen bir
yasayla herkes her an yasa dışı örgüt üyesi
olabiliyor. Bir anda beş bin kişi (Barış ve
Demokrasi Partisi (BDP) mensubu siyasetçi,
belediye başkanı, gazeteci) sadece siyaset
yaptığı için tutuklandı. Dört-beş yıldır da
cezaevlerinde. Ben TCK 314/2’den dolayı gizli
tanık beyanıyla beş kıştır cezaevindeyim.

Ruhsal detoks
Türkiye’de ilk defa bir insan hakları savunucusu hak savunuculuğundan dolayı dört yıldır
tutuklu. Bir inziva yeri olan cezaevi, sabrı,
hoşgörüyü, insan-ı kâmil olmayı öğretiyor.
Dört yılda adeta ruhsal detoks yaptım. Burada
dezavantajı avantaja çevirmeye karar verip
okuyup derin derin düşündüm, makaleler ve
ötekileştirme üzerine bir tarihî roman yazdım,
İngilizce çalıştım. Zindan koşulları büyük
toplumsal meseleleri olanlar için yaman
bir öğreticidir. Cezaevinde, dışarıda yanlış
yaşadığımızın, kapitalist sistemin çarkını
döndürmek için koşturduğumuzun, o ceberut
sistemi besleyip büyüttüğümüzün, kendimizden, özümüzden, canımızdan çok sevdiğimiz
eşimizden, çocuklarımızdan, ailelerimizden,
köklü ritüel ve değerlerimizden uzaklaştığımızın farkında olmadan yaşadığımızı gördüm.

2009’dan 2012’ye 19 bin insan TCK 314/2’den silahlı
örgüte üye oldukları bahisle ceza aldı. TMK adında her
yere çekilebilen, herkesi içine alabilen bir yasayla herkes
her an yasa dışı örgüt üyesi olabiliyor. Bir anda beş bin
kişi sadece siyaset yaptığı için tutuklandı. Dört-beş yıldır
da cezaevlerinde. Ben TCK 314/2’den dolayı gizli tanık
beyanıyla beş kıştır cezaevindeyim.

İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar”
der Hz. Muhammed. Kapitalist sistemin insanı uyuttuğunu, her şeyi tüketen bir nesneye
dönüştürdüğünü, kendimize, en yakınlarımıza yabancılaştığımızı burada gördüm. Bizi
doğadan, doğal yaşamdan, samimiyetten, içtenlikten uzaklaştırdığını cezaevinde gördüm.
Her şeyin özünden uzaklaştığımın, kadim
zamanların masalsı ülkesinde yaşadığımın
hayatın bizlere sunulmuş bir lütuf olduğunun
farkına cezaevinde vardım.
2012’de Uluslararası 17. Ludoviç Trarieux İnsan Hakları ödülü bana verildiğinde,
2013’de 5. Uluslararası Hrant Dink ödülünü
alan elleri öpülesi Cumartesi Anneleri’nin
ödülü bana ithaf ettiklerinde ne kadar anlamlı
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ve dolu dolu yaşadığımı hissettim. Haberi
cezaevinde duyduğumda, Sur içinde yardım
ettiğim yaşlıların tebessümünü gördüm,
dağ başlarında ellerimle kazıdığım yüzlerce
mezardan çıkan insan kemiklerine yapışmış yanık giysilerinin kesif kokusunu, hayır
duası eden gözü yaşlı annelerinin çaresiz
bakışlarını, gidebilecek hiçbir yeri olmayan
biçare insanların sesindeki kırıklığı ve onlara
uzattığımız ellerimize düşen titreyen ellerini,
yüreğimize dolan kederlerini, öğle yemeğinde onlarla paylaştığımız makarnanın ziyafet
sofrasına nasıl dönüştüğünü, mayınlı dağlarda gezinirken duyduğumuz korkuyu, sınıra
yakın bölgelerde yakılan köylerdeki insanların
yanan hayallerini gördüm.
İHD’li olmakla, hak savunucusu olmakla
ne kadar doğru yolda olduğumu, insanlık
adına yapılan hiçbir yardımın göz ardı edilmediğini anladım. Dolan gözlerimi gizlemek
için havalandırmaya kaçtım, yedi sekiz metre
olan soğuk havalandırma duvarlarına, demir
kapılara, asker kulelerinde çalınan düdüklere,
rüzgâr gülü gibi tel örgülere takılan naylon
poşetlerin çıkardığı hışırtıya, mazgallara,
sayımlara, ayda bir eşime çocuklarıma ancak
dokunabildiğim görüşlere giderken yapılan
üst aramalarına, unutan, aramayan dostlara,
susan dünyaya aldırmadım, saldım gözyaşlarımı rüzgâra.

“Büyük Türkiye” fotoğrafı
Kürt meselesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin en aslî sorunudur. Meselenin çözümü 40
milyona varan Kürt halkını kucaklamayla olur.

1071’de, 1514’de, 1919’daki üç büyük KürtTürk birlikteliği yaşandı. Şimdi dördüncü ve
en büyük birlikteliği oluşturma ve yüceltme
zamanıdır. Hükümetin ve Kürt siyasetinin
çözümde kararlı olması çok sevindirici, ama
karşılıklı güvenin tesisi için somut adımlara
ihtiyaç var. Mesela, cezaevlerinde acilen öncelikle hasta olan tutuklular, yaşlılar, on beş
yirmi yıldır içerde olanların bırakılması, daha
sonrada dört-beş yıldır tutuklu olan siyasetçilerin bırakılması karşılıklı güveni tesis edecektir. Büyük Türkiye fotoğrafı hayali uzak değil.
Bu fotoğraf; Türkler, Kürtler, Ermeniler, Rumlar, Araplar, Asurîler, Lazlar, Yezidiler, Aleviler,
Romanlar, farklı cinsel yönelimi olanlar, tüm
ötekiler onay ve kabul gördüğünde, ülkenin
yönetiminde söz ve karar sahibi olduğunda,
farklılıkların kimliğine anayasal güvence verildiğinde, herkes kendi diliyle eğitim görebildiğinde, siyaset yapabildiğinde, kendi dili ve
kültürüyle kamusal alanda var olabildiğinde,
kendini yönetirken söz sahibi olabildiğinde
çekilebilir. Dört yıldır içerde olan biri olarak
Barış Süreci’ne hâlâ katkı sunmayı, destek
olmayı, Türk-Kürt kardeşlik harcına elimde
kürek yardım etmeyi bekliyorum. Oğlum
Robin eşim Burçin’e “Babam neden cezaevinde” diye sormuş. Eşimde “İnsanlara yardım
ettiği için” demiş. Robin de “Babamın yardım
ettiği insanlar nerede?” demiş. Kale kapısında
elimde tahta kılıçla koruduğum insanlara
sesleniyorum. Roma İmparatorluğu’nun doğudaki son kalesinde barışı ve insan haklarını
savundu diye dört yıl, beş kıştır tutuklu bir
baba, bir eş, bir insan hakları savunucusu var.
Unutmayın son kale düşünce sıra mutlaka
size gelecektir.
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Başka bir aile anlayışı mümkün mü?

Heinrich Böll Stiftung Derneği
9-10 Kasım 2013 tarihlerinde,
ataerkil aile anlayışının ve
toplumsal cinsiyet rollerinin aile
politikalarına nasıl yansıdığını,
son on yılda bu konuda yaşanan
değişimi ve farklı modelleri
tartışmak üzere “Başka Bir Aile
Anlayışı Mümkün mü?” konulu
altı panelden oluşan bir konferans
düzenledi.

“İdeal aile algısı nasıl oluşuyor?” panelinde,
mahremiyet kavramı ve aile mahremiyeti,
İslamî görüş açısından kadının ailedeki yeri
ve kadın erkek eşitliği, Macaristan örneği
üzerinden siyasî iktidarların aile ve kadın
üzerindeki etkileri konuşuldu. İstanbul
Üniversitesi’nden İnci Özkan Kerestecioğlu
Osmanlı-Türk modernleşmesinde aile kavramını ve günümüzde ideal aile anlayışının
somut politikalara dönüşüp kurumsallaştığını,
modern toplumda ailenin mahrem alan niteliğini yitirdiğini anlattı. Mahremiyete değer
veren muhafazakâr zihniyetin mahrem alanlara hoyratça saldırarak mahremiyeti ihlal
etmeye kalkmasının ironik olduğunu söyledi.
Muş Alparslan Üniversitesi’nden Fatma Bostan Ünsal ise evliliklerdeki sorun ve boşanmaların bir kısmının çocuk evlilikleriyle bağlantılı olduğunu belirterek kadının belli bir
yaşa ve ekonomik seviyeye gelmesinin sağlıklı
evlilik kurabilmesi için önkoşul olduğunun
üzerinde durdu. Ünsal kadın-erkek eşitliği
maddesinin 2002’de anayasaya girdiğini hatırlatarak kotayla kadınların nispeten daha etkin
siyasete katılımı yönünde bir gayret olduğunu,

ancak bazı muhafazakârların “kadın-erkek
eşit değildir” açıklamalarının bu çabalara
zarar verdiğini dile getirdi. Central European
Üniversitesi’nden Andrea Petö ideal aile konusunun Macaristan ve Türkiye’de benzer gelişmeler gösterdiğini belirterek konuşmasına
başladı. Macaristan’daki gelişmeler çerçevesinde jeopolitik güç odaklı ve anti-modernist
bir yaklaşımın siyasette öne çıktığını anlattı.
“Aile, Emek ve Hukuk” panelinde, çalışma
hukuku ve esnek çalışma kadınlar açısından
değerlendirildi. “Hangi Çalışma Hukuku? Aile
Dostu mu, Kadın Dostu mu?” başlıklı sunumuyla Hacettepe Üniversitesi’nden Kadriye
Bakırcı medenî hukuk, çalışma hukuku ve iş
hukuku kapsamında aile yapısı içindeki kadının haklarını analiz ederek yasaların uygulanmamasından dolayı kadınların yaşadığı
ayrımcılık ve eşitsizlikleri dile getirdi. Pamukkale Üniversitesi’nden Çağla Ünlütürk Ulutaş
ise hükümet tarafından gündeme getirilen
“Kadın İstihdam Paketi”nde “iş ve aile yaşamını uyumlaştırma” politikası doğrultusunda
kadınlar için öne çıkarılan “esnek çalışma”nın
kadınları yaşam boyu ayrımcılığa mahkûm
edeceğini ortaya koydu.
“Aileye Yönelik Sosyal Politikalar” panelinde ise Boğaziçi Üniversitesi’nden Ferhunde
Özbay “Demografik Dönüşüm Sürecinde
İktidar, Kadın ve Aile” başlıklı sunumuyla
demografik dönüşüm sürecinde iktidar-kadın-aile arasındaki mücadelenin bir boyutunun bakım hizmetlerinin paylaşımına dair
olduğunu; diğer bir boyutunun ise doğurganlığa devletin doğrudan müdahale etme
girişimleriyle ortaya çıktığını söyledi. Sosyalist
Feminist Kolektif üyesi Deniz Ulusoy “ÜcretliÜcretsiz Emek Kıskacı Daralıyor: AKP’nin Aile
Politikaları ve Yeni Muhafazakârlık” başlıklı
sunumunda, AKP’nin aile politikaları ve yeni
muhafazakârlığa göre kadının aslî görevinin
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ev işlerini üstlenmek ve evdeki çocuk, yaşlı,
hasta bakımını sağlamak; bunları aksatmamak kaydıyla, güvencesiz ve esnek çalışma
koşullarında aile bütçesine katkı sağlamak
olarak özetledi. Ulusoy feministlerin taleplerini ise şöyle özetledi: Çalışma saatlerinin
kısaltılması, güvenceli, eşdeğer işe eşit ücret
ödenen işlerde çalışmak, annelik izni değil
ebeveyn izni, ulaşılabilir, ücretsiz, anadilde
24 saat açık kreşler. Vicdani Redci, LGBT
Hakları aktivisti Mehmet Tarhan ise “Aile
Temelli Sosyal Politikalar ve LGBT’ler” başlıklı
sunumunda, toplumsal homofobi, bifobi ve
transfobinin aileye yansımasıyla LGBT’lerin
erken yaşlarda aileden ayrılmak zorunda
kaldıklarını, eğitim sürecinde aileden yeterince destek alamadıklarını, aile işletmelerinde istihdam edilmediklerini ve dolayısıyla
mesleksizleştiklerini vurguladı. Tarhan sosyal
politikaların aile temelli değil, birey temelli
oluşturulmasının sadece LGBT’ler ve kadınlar
için değil, içine doğduğu aile dışında birlikte
yaşam pratikleri geliştiren kişiler ve yalnız
yaşamayı tercih edenler için de önemli olduğunun altını çizdi.
“Alternatif Aile Modelleri” konulu panelde
Sabancı Üniversitesi’nden Sema Merve İş,
“Aile ve Ebeveynliğe Queer Yaklaşım: Lezbiyen, Biseksüel, Trans ve Queer Ebeveynlerin
Deneyimleri” adlı sunumunda, Türkiye’deki
lezbiyen, biseksüel, trans ve queer ebeveynlerin deneyimlerini ele aldığı tez çalışmasını
özetleyerek heteronormatif aile sistemi tarafından dışlanan ebeveynlerin deneyimlerine
ve ebeveyn adaylarının hayallerine değindi.
Sosyalist Feminist Kolektif üyesi Sevgi Adak
“Aile dışında hayat var” kampanyasına dair
deneyimini paylaştı ve aile konusunda feministler neler yapabilir sorusunu sordu. Kampanyanın öncelikle muhafazakâr politikalara
karşı geliştiğini anlattı. Bu kampanya ile
patriyarkanın kalesi olarak aile içinde kadınların neler yaşadığını anlatmak istediklerini,
eleştirdikleri şeyin dayatılan heteroseksüel
evlilik olduğunu ve bunun karşısına somut bir
öneri koymak istedikleri için bu kampanyayı
örgütlediklerini söyledi. İngiltere Birckbeck
Üniversitesi’nden Sasha Roseneil “Avrupa’da
Geleneksel Ailenin Dışında Yaşamak: Siyaset,
Politika ve Gündelik Hayat Deneyimi” başlıklı sunumunda, siyaset ve gündelik yaşama
odaklı alanları sorgularken konvansiyonel
aile dışında yaşamak kavramı üzerinde durdu.
“Şiddet ve Aile” konulu panelde, Bursa Nilüfer Belediyesi Kadın Dayanışma
Merkezi’nden Nejla Sulu Gülten 2012 yılının
Kasım ayında pilot uygulaması başlayan ve şu
anda 14 ilde sürdürülen Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) uygulamalarını, altya-

pı yetersizliği nedeniyle yaşanan zorlukları ve
yanlışlıkları Bursa ŞÖNİM deneyimleri üzerinden aktardı. Mor Çatı Sığınma Vakfı’ndan
Selime Büyükgöze “Devlet Politikaları ile
Aile’nin Kurumsallaşması ve Kadınların Yaşama Hakkına Müdahale” konulu sunumunda,
kadına yönelik şiddetle mücadelede kadının
yaşadığı aile içi şiddet nedeniyle ailesinden ayrılma sürecinde karşı karşıya kaldığı
zorluklarla mücadele ve aileyi güçlendirme
politikaları olmak üzere iki katman olduğunu
ifade etti. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim
görevlisi Gökçeçiçek Ayata “Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet “konulu sunumunda iktidarın
hukuku nasıl yarattığı, kullandığı, yok ettiği
veya yok saydığı üzerinde durdu; Türkiye’de
hâkimlerin kadına yönelik şiddetle ilgili yasa
maddelerini, emsal kararları ve uluslararası
sözleşmeleri bilmediğini belirtti. Başta Kadın
ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın
yerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın
alması olmak üzere, devlet kurumlarında ve
yasalarda kadının adının silindiğini, bunun
yerini ailenin aldığını örneklerle ortaya koydu.
“Ailelerin “Öteki”leri, “Öteki” Aileler” panelindeki konuşmacılar hem etnik-dinî
kimlik hem de (zorunlu) göçmenlik durumunu merkeze alarak farklı aile biçimlerini,
hane halkı modellerini ve aile bireylerinin
rollerindeki değişimleri tartıştılar. Sabancı
Üniversitesi’nden Ayşe Gül Altınay konuşmasında 1915 Ermeni katliamları ve tehciri sürecinde Müslümanlaştırılan Ermeni kadınların
deneyimlerine ve hane halklarındaki aile, soy,
köken anlayışlarına değindi. Altınay birçok
sorunun kökenini oluşturan kütük, soyadı,
nüfus kayıtlarındaki cinsiyetçi uygulamaların
kaldırılması gerektiğinin üzerinde durdu.
Kahire Amerikan Üniversitesi’nden Hakem
Al-Rustom “Özel ve Kamusal Arasında:
Fransa’da Ermeni Görünürlüğü-Görünmezliği” başlıklı sunumunda Ermenilerin Fransa’daki varoluşlarını, gidecek yerleri olmayan
misafir muamelesi gördüklerini aktardı.
Sabancı Üniversitesi’nden Ayşe Parla “Göçmen Kadınlar Ailenin ve Aile Politikalarının
Neresinde?” başlıklı sunumuyla esnek vize
rejimi sayesinde ülkeye giriş yapan göçmen
kadınların yaşadıkları zorluklardan ve onların
deneyimlerinden örnekler verdi. Yeditepe
Üniversitesi’nden Hande Birkalan Gedik
“Politik Bir Alan Olarak Babalık: Almanya’da
Türkiyeli Babaların Deneyimleri” başlıklı
konuşmasında hem çok yeni olan hem de çok
az tartışılan babalık kavramı üzerinde durarak
geleneksel olarak kimlik ve aidiyet politikalarını anneler üzerinden hayata geçiren ulusdevletlerin artık babaları da hedef aldığına
değindi.
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Perspectives dergisinin daha önceki
sayılarına ve diğer yayınlarımıza
www.tr.boell.org adresinden
ulaşabilirsiniz.
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