


Hisarüstü’ndeki monoton hayatınızdan çok mu sıkıldınız? 
Dünya mutfaklarından değişik lezzetler ve farklı kahve çeşitleri mi 

tatmak istiyorsunuz? 
Gündüz soft bir müzik eşliğinde kitap okuyup ilerleyen saatlerde 

birbirinden eğlenceli konsept gecelerine mi katılasınız var? 
Ve bütün bunları yaparken sarsmamanız gereken bir bütçeye mi 

sahipsiniz?

O halde çok yakında Beşiktaş, Beyoğlu ve Ortaköy’de de açılacak olan, 
“Hayal Kahvesi” işletmecilerinin deneyimiyle yaratılan “to STAGE”  

3.5 liradan başlayan bira, 10 liraya vodka + enerji ve 12 liradan 
başlayan kokteyl fiyatlarıyla* sizleri Hisarüstü’nde farklı bir gün 

yaşamaya davet ediyor.

*Fiyatlar açılışa özel değildir.
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Bahar döneminin ilk sayısıyla, 4 Nisan’da düzenleyeceğimiz 
“Kadının Bilinen Sorunlarına Bilinmeyen Çözüm Önerileri” 

seminerimiz ve 10-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceğimiz, 
“EU’s Chronic Dilemma: Migration” temalı European Weekend 

School 2012 öncesinde karşınızdayız. Programlarımızın panelleri 
tüm öğrencilerin katılımına açıktır. Detaylı bilgiye internet 

adresimizden ulaşabilirsiniz.

Bültenin bu sayısı, ateşi tekrar yüreklerde hissetmemize yol açan 
“Sivas Davası zamanaşımı” ile başlıyor; nefret 

körükçülerinin bize yaşattıkları korku bununla da kalmıyor ve 
“Hocalı mitinginde yaşananlar” ile devam ediyoruz. Birileri 
nefret söyleminde bulunduğu kadar, uygulamaya da giriştiği 

halde zamanaşımına uğrarken veya halkı meydanlara toplayıp 
büyük yerlerden(!) de destek görürken, sadece münferit olarak 

adlandırılıyor; ama “Söylemleri ağızlarına tıkılan gazetecilerimiz 
parmaklıklar ardında gün sayıyor.” diyoruz sonra. Bazılarının fikir 
ve eylemleri onaylanırken, diğerlerininkinin önüne geçilirken, bir 

de hiç fikri sorulmayanlar var. Kendi yaşadıkları şehirde olan biten 
hakkında izleyici olmaktan başka yapabildiği bir şey olmayan 

bizler, ancak sayfalarla anlatıyoruz “kentsel dönüşüm” eleştirimizi. 
Zaman zaman da barikatlar kuruluyor kürsü önüne, yumruklar 

konuşuyor; susturulmaya çalışılan sadece çok seslilik olmuyor, kendi 
çocuklarımızın hayatları oluyor, “4+4+4” yazımızda anlattığımız 

gibi. Biz bu çok seslilik içinde kaybolurken, acaba “Çeşitlilik nasıl bir 
şeydir, vatandaşlık ve ait olmak ne demektir?” diye yazıyoruz 

Hollanda özelinden. Kendinden olmayana koyduğun mesafeyi, bazen 
insanlık dışı amaçlarla aşıyorsun canını yakmak için ona yaklaşarak. 

“Hocalı Katliamı”na yer veriyoruz böylelikle. İnsanlık dramı 
geçmişte kalmamakla birlikte, şekil değiştirerek kendine yer buluyor 

Suriye’de; “Acaba olası Suriye senaryoları ne?” diyoruz sonraki 
yazımızda. Bütün bunların üzerine bir de “kadın olalım Türkiye’de” 

diyoruz ve sorunlarımıza dair çözüm önerilerinin tartışılacağı 
seminerimizin programıyla kapatıyoruz bültenimizi.

Keyifli okumalar dileyerek, yazılarımıza dair görüşlerinizi mail 
adresimizden bize ulaştırabileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. 

Önümüzdeki sayıda görüşmek üzere…

                                   

Ceren Günel 

     editörden
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Bir sabah uyandınız; tarih 2 Temmuz 1993, yer Sivas.  Pir Sultan Abdal etkinlikleri için şehri onlarca aydın donatmış. Kardeşliğin, 
dostluğun, bir oluşun öneminin anlatılacağı ikinci gün. Birden binlerce kişiden oluşan bir “karşıt grup”la karşılaşıyorsunuz. 
“Müslüman” onlar.  Ellerinde taşlar, ağızlarında sloganlar, Hükümet Binası önünden Madımak’a, “Sivas’ta kurulan cumhuriyeti, 
Sivas’ta yıkmaya” geliyorlar; ateş olmuşlar. Yakıyorlar Bezirci’yi, Altıok’u 37 canla birlikte.  Gözün inanmak istemediğini, kalbinize 
yerleşmiş bir taş olarak buluyorsunuz sonra. Yıllarca ama. 

Yüzlerce sanıkla başlıyor dava. Her duruşmada sayı azalıyor, hükümlülerin cezaları hafifletiliyor. Gözleriniz artık kapanmak istiyor. 
Bunların üstüne bir de Madımak Otel’in girişindeki kebapçıyı görmeye tahammülleri yok artık. Hayır diyor bir güç, umudu koru-
mak gerek. Sanıkların avukatlığını üstlenen partilileri görüyorsunuz sonra, nasıl ve nerelere geldiklerini. Sanık sayısı 33’e düşüyor 
sonra. Olayın sorumlularından olan dönemin Sivas Belediye Meclisi üyesi Cafer Erçakmak’tan ve Yargıtay’ın 1997’deki bozma 
kararından sonra firar eden 8 sanıktan haber alınamıyor.

Bugün 13 Mart 2012. Ana davadan dosyaları ayrılan yedi sanık hakkındaki davanın görüldüğü gün. İki sanığın ölümü ve beş sanık 
yönünden zaman aşımı sebebiyle davanın düştüğü gün. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi önündesiniz. Kararın ne olacağına dair 
az çok fikriniz vardı, ama gözlerinizin kapanmasına bir şekilde engel olan bir güç vardı içinizde. Haykırıyorsunuz, isyan ediyor-
sunuz. Orada babanız yandı çünkü. Çünkü orada en sevdiğiniz türküye ses veren taşlandı.

Sonra birden yanıyor gözleriniz. O gün taş atan ellere dokunamayan devlet, bugün sizin gözlerinize biber gazı sıkıyor. Ne 
yaparsanız yapın, kapanıyor gözleriniz. Aklınıza geliyor, polise taş atan tutuklu çocuklar ve devletin yanılmaz işleyişi; açıyorsunuz 
gözlerinizi, polisler önünüze barikat kuruyor, kapanıyor gözleriniz yine. Aklınıza geliyor, hapishanede tacize uğrayan birileri var 
seslerini duyurmaya çalışan, ama bize ancak yankısı ulaşan ve hissediyorsunuz devletin koruyan kollarını. Buna dayanmak daha 
zor; açıyorsunuz gözlerinizi, polis yanınızdaki kadının ağzını kapatmaya çalışıyor, kapanıyor gözleriniz; kavga eden, “nabız tutan” 
vekiller görüyorsunuz; onlar ne yapıyorsa bu gençlik için yapıyor ne de olsa. Sonra bir ses geliyor kulağınıza: “Evet kendimi bir 
güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim, ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin 
ta içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler. Evet biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce.”  diyor Hrant. Ne 
çok yanıyor gözleriniz. Ne çok acıyor.

Bundan sonra gözlerinizi açmaya cesaretiniz olabilir mi? Bundan sonrasını görmek isteyecek misiniz? “Sonuçta beş kişiden bah-
sedilen” bir davanın bu kadar büyütülmemesi gerektiğini düşünen bir Adalet Bakanı’nı dinleyebilir misiniz? Dün, Adıyaman’da 
Alevi çoğunluğun yaşadığı sokaktaki evlere koyulan işaretlere gelen açıklamalarla tehdidin sona erdiğine inanabilecek misiniz? 
Türkü Turan’ın dediği gibi dikkatli olunuz; bu ülkede nedensizce yakılabilir, tecavüze uğrayabilir, tutuklanabilir veya öldürü-
lebilirsiniz. Ve başınıza, aklınızın ermediği daha birçok şey gelebilir. Gün geçer, davalar “kapanır” ve sonunda size o his kalır, 
katliamdan kurtulanların hissettiği, aradan geçen on dokuz yıla rağmen bunu torunlarınıza nasıl anlatacağınızı bilememenin 
çaresizliği…

         Beyza Özcan
 beyzaozcn@gmail.com

   “Kararmış Yüreğin Hiç Işığı Olmaz.”

Görseller:

1) http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID
=1055863&CategoryID=77 
2) http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID
=1053575&CategoryID=77
3) http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID
=1071677&CategoryID=77
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                        Ne Olurdu?
Aklımdakiler değil, aklımdan geçenler, benden geçen ve iz bırakanlar kelimelere döküldü. Yetersiz kaldı. Okuyan, okuyacak olan 
her bireyden ayrı ayrı özür diliyorum. Ancak bilinsin ki, bu güne kadar bir tek Hrant Dink öldürüldüğünde bu kadar ürkmüş, bir tek 
bu olayda şaşkınlıktan uzun süre tepki gösterememiştim.
Önce okula doğru dalgın dalgın yürürken gözüme çarptı afişler, bakmadım geçtim. Ardından dönüş yolunda durup okudum. 
“Ermeni yalanına sessiz kalma!” başlığı ile, yine bir insanlık ayıbı olan Hocalı Katliamı’nın 20. yılında halk, bir eyleme çağrılıyordu. 
Bir kaç kez daha okudum. Ürktüm. 

“Güvercin tedirginliği”nin olur olmadık kullanılmasından, herkesin dilinde olmasından hoşlanmadığımı dile getirirdim çokça 
yerde, ama o an tam da öyle bir tedirginlikle tüylerim ürperdi. Etrafıma baktım istemsizce. Korktum. Uzaklaşmaya başladım. 

Eylemin olduğu gün ne Aris Nalcı ve eşi kadar cesur, ne de olanları dinleyebilecek kadar kuvvetliydim. Bir “terslikler silsilesi”nin 
olacağı belliydi, ancak p.ç olduğumu duyacağımı, bir gece ansızın “gelebileceklerini” öğreneceğimi hiç beklemiyordum. 

Nefretin bu kadar büyümesi, bu kadar şiddetli hissedilmesi, anlık gelişen ve orada kaybolacak bir şey değildi. Nefret günlerce 
afişlerde can bulmuş, ağızdan ağıza geçtikçe büyümüş, konuşulurken artık ürpertmedikçe normalleşmiş ve sokağa dökülmüştü. 
26 Şubat Pazar günü, Taksim’de nefret dolu bir kalabalık artarak ilerliyor, nefretini saçıyor ve bununla gurur duyuyordu. 

İntikamdı bu. Karabağ’ın gönüllü askerleri Hrantları bekliyor, akan fakat hesabı bitmeyen kanı tekrar akıtmak istiyordu. 

Ne olurdu, en baştan bambaşka bir yol izlense de insanların yüreği tedirginlik ile değil, bir sızı ile dolsaydı? Simsiyah afişin üze-
rinden nefretle topluma seslenilmesindense, sadece sessiz ve acı dolu bir eyleme çağrılsaydı insanlar, ne olurdu? Aynı toprağın 
insanları, aynı acıları çekmiş binlerce insan, anlayış dolu gözlerle sözcüklere gerek olmadan anlaşarak yürüseydi, ne olurdu? 

Devlet bu nefretin ardında olmasa, Dışişleri Bakanlığı’nda ve Taksim Metrosu’nda sergi açılmasa, bu utancın afişleri şehrin her 
yanında olmasa, ne olurdu?

Belki bir adım daha atılırdı yürekleri rahatlatacak. Belki bir kişi daha yürürken tedirgin olmaz, düşünürken ürkmezdi.

İntikam ve göz korkutma amaçlı, kinle dolu insanların organize ettiği bu eylem bir de utandırdı beni. Bu kadar konuşulur, bu 
kadar dillerde ve bir o kadar da yüreklerde iken bu nefret söylemi, ülkenin bu fotoğrafı çok utandırdı. 

Bu konu hakkında yazacağımı günlerdir, haftalardır biliyor, üstelik kafamda tasarlıyordum. Yazmaya başlayınca her şey birden 
değişti. Aklımdakiler değil, aklımdan geçenler, benden geçen ve iz bırakanlar kelimelere döküldü. Yetersiz kaldı. Okuyan, okuya-
cak olan her bireyden ayrı ayrı özür diliyorum. Ancak bilinsin ki, bu güne kadar bir tek Hrant Dink öldürüldüğünde bu kadar 
ürkmüş, bir tek bu olayda şaşkınlıktan uzun süre tepki gösterememiştim. Birçok olay bana utanç ve üzüntü yaşatmış, “nefret”ten 
korkutmuş ve olabilecek sonuçları düşündürmüştü. Ancak bu eylem beni sonuçlarını düşünmektense, “baştan farklı bir yol 
izlense ne olurdu?” sorusunu düşündürmeye itti. Öyle ki, sonuçlarını düşünmek kanımı çekecekmiş gibi geliyor. 

İnsan doğduğu, büyüdüğü ve sonuna kadar yaşamını sürdürmeyi düşündüğü topraklarda, yüzyıllarca aynı kaderi yaşamış, aynı 
yüzlerle selamlaşmış, aynı acılara ağlamış, aynı sevinçlere gülümsemiş milyonlarca insanın, bu kadar kin ve nefretle dolduğunu 
düşünmek zorunda neden kalsın? Neden bizler bu topraklarda hemen hemen her gün bunun nedenini sorgulayıp bulup 
sonra tekrar başa dönüyoruz?

Sahi, ellerinde nefret dolu pankartlarla nasıl gülümsüyordu insanlar?               Katia J. Suna
    katiasuna@gmail.com

Görsel: www.radikal.com.tr
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 Seni Susturmak İsteyen Bunca Ses Varken 
                  Sen Nasıl Susmazsın?

“Gazetecilerini en çok hapse atan ülke hangisi?” diye sorarak 
başlıyor yazısına New Yorker’dan Dexter Filkins. Çin ve İran 
yanıtlarının geleceğini tahmin ederek “Yaklaştınız, ama hayır!” 
diyor ve Çin’de 27, İran’da ise 42 gazetecinin hapiste olduğunu 
belirtiyor. “Kaçınız Türkiye’yi tahmin ediyorsunuz?” diye 
sormasının sebebi ise, kuşkusuz yazısında da altını çizdiği gibi 
Türkiye’nin ABD müttefiki, NATO üyesi bir ülke olmasının yanında 
Müslüman demokrasisinin örneği olduğunu düşünmesi, hani 
şu sık sık, baharını yaşayan Arap ülkelerine model olduğu 
söylenen cinsten. İşte böyle bir ülke ona göre dünyanın en 
baskıcı ülkesi gibi görünüyor, tam 104 gazetecisi hapisteyken.1

Gün geçmiyor ki sayı artmasın. Pozantı Cezaevi’nde çocuk-
lara uygulanan cinsel taciz, tecavüz ve işkenceden haberdar 
olmamızı sağlayan DİHA muhabiri Özlem Ağuş’un da
tutuklanmasıyla tutuklu
gazetecilerin sayısı 106’ya
-son tahliyelerden önceki
sayı- yükseldi. Sadece 
gazetecilik değil, insanlık
görevini de sonuna kadar 
yerine getirerek bu 
rezaletin duyulmasını 
sağlayan muhabirin 
tutuklanması gerçekten 
söylenecek söz bırakmıyor.
Ama bu kadar da değil bu
olaydaki ironi, Egemen 
Bağış’ın BBC World 
ekranlarında sarf ettiği
 “Mesleği yüzünden 
tutuklanan hiçbir gazeteci
yok. Gazeteci kimliği 
taşıyan bazı kişiler var, 
birine tecavüz ederken 
yakalanan, banka
soyarken yakalanan...”
sözleri varken.
Tecavüz ederken 
yakalanması gerekenler 
yakalanmıyor, tecavüzü ve
bu tür rezaletleri haber
yapanlar yakalanıyor ve
bir de tecavüzcülükle 
suçlanan onlar oluyor! 
Tecavüzle suçlanan 
gazetecinin kim olduğuna 
dair ise kimsenin bilgisi yok. 
Bağış da, cinsel taciz suçuyla yargılanan gazeteciler olduğunu 
söyleyen Erdoğan da, bu kadar insanın haklarını savunduğu 
tutuklu gazetecilerin Hüseyin Üzmez gibilerle bir alakası 
olmadığını anlamamışlar muhtemelen.2

Tutuklu gazeteciler Bağış’a yanıt vermekte gecikmediler, 104 
gazeteci ve 35 gazete çalışanın tutuklanma sebeplerini liste-
lediler. İsnat edilen suçlar arasında tecavüz yok, gazetecilik 
de yok tabii ki. Sunucu Stephen Sackur’un Bağış’a “Çünkü siz 
onlara terörist diyorsunuz! Gazetecilere terörist diyorsunuz!”3 
çıkışının dayanağı, gazetecilerin terör örgütü kurma, örgüte 
katılma, yardım ve yataklık gibi suçlardan tutuklanıyor olmaları. 
Yayımlanmamış kitaplara bomba muamelesinin yapıldığı bir 
ülkede, terör örgütüyle bağı gösteren delilleri bulabilmek zor 
olmasa gerek. Uzun süren iddianame hazırlanma aşamaları, 
tutukluluk süreleri; özel hayatın gizliliğinin ihlali ve içerde ne 
yaparlar, nasıldırlar bilemediğimiz gazetecilerimizle, nasıl bir 
dönemden geçiyor olduğumuzu soruyoruz sık sık kendimize.

İşte tam da bu olayların ortasında, geliri hapisteki gazetecilere 
verilmek üzere Press filmi yeniden gösterim yaptı. 90’larda 
Özgür Gündem Gazetesi Diyarbakır Bürosu gazetecilerinin

yaşadıklarını anlatan filmin sonundaki, Süleyman Demirel’e 
ait “Bunlar gazeteci kılığında militanlar.” cümlesi size de 
bugünden bir şeyler anımsatmıyor mu? Onların militan 
dediği gazetecilerden biri nasıl ölüyor dersiniz? Karşısındaki, 
“Amerikan filmlerindeki gibi poz veriyorum sana.” diyerek 
onun objektifine silahını doğrultmasına, ölümün nefe-
sini hissetmesine, bürodan arkadaşının “Bu bir tuzak!” diye 
bağırarak kendine doğru koşturduğunu duymasına ve 
cebinde silah olmasına rağmen (Onu da arkadaşı zorla ko-
yuyor cebine, kendini korusun diye.) o ne yapıyor? Eli bir an 
cebine gitse de, nefsi müdafaa yapması kaçınılmaz olsa da; 
o tetiğe değil, deklanşöre basıyor ve o anda öldürülüyor, 
kurşunu yiyor. Militan dedikleri adam fotoğraf makinesin-
den, sadece ve sadece gazeteci olmaktan, aksi takdirde  
öleceğini bildiği halde bile vazgeçmiyor, silahına sarılmıyor... 

Yanı başında öldürülen 
meslektaşına üzülmenin 

saniyeler sürdüğü, çünkü 
halka gerçekleri ulaştırmak 

için, yerde cansız yatan 
arkadaşının fotoğrafını 

çekip gazeteye koyman 
gerektiğinin bilinci ile 
ürperdiğin bir meslek 

gazetecilik. Çekilen 
fotoğraflar birer birer ar-

tarken, sadece ölüm değildi 
elbette peşlerinde olan. 

Ölümden önce tehdit 
vardı: Ofis basıldı, bayi 

yakıldı; tutuklandılar, işlerini 
bırakmak zorunda kaldılar; 

gazetelerinin dağıtımına 
izin verilmedi. Doğruları an-
latmaktan vazgeçmedikleri, 

gücün sahiplerine boyun 
eğmedikleri sürece üç 

seçenek vardı önlerinde, 
sadece üç: Öldürül-

mek, tutuklanmak veya 
işlerinden olmak.   Bugünkü 

seçeneklerimizi saymaya 
girişmeyelim; nitekim 

hesabı bizden daha iyi olan 
biri varsa, o da şüphesiz 

sayın başbakanımızdır.
“105 kişilik isim listesindeki 

25 kişi hükümlü, 70 kişi tutuklu, 6 kişinin cezaevinde kaydı 
yok, 4 kişi tahliye edilmiş. Bu isimlerden sadece 6 tane-
sinin sarı basın kartı var.” diye hesap yaparken gazeteci-
lik ölçütünün sarı basın kartı olduğu konusunda da ayrıca 
öğretici oluyor. Ne Mehmet Ali Birand gazeteci o halde, ne 
Fatih Altaylı, ne de Aslı Aydıntaşbaş…4 Basın kartını veren 
de devlet zaten. Hiçbir gazeteci, gazeteci olmak için dev-
letin onayına ihtiyaç duymaz. Zaten  hakkaniyetten son 
derece uzak bir uygulama varken, basın kartı olmayanların 
gazeteci olmadıklarının vurgulanması iki kere haksızlık.

Erdoğan ısrarla gazeteci hesabı yapadursun, Sınır Tanımayan 
Gazeteciler Örgütü’nün 2011-2012 Dünya Basın Özgürlüğü 
Endeksi’nde Türkiye 179 ülke arasında 148.5 Bir önceki yıla 
göre 10 basamak gerilemiş. Başbakanın konuşmasında re-
ferans verdiği Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi ise, 
“Sadece 8 kişi gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklanmış.” 
bulgusunun yetersizliğinin altını çiziyor. Çünkü komite 
hala incelemelerini sürdürüyor. Ayrıca komitenin başkan 
yardımcısı Robert Mahoney’in kaleme aldığı “Reformlardan 
vazgeçen Türkiye kanun yoluyla baskı uyguluyor.”6 başlıklı 
yazıyı okuması da şiddetle tavsiye edilir sayın başbakana.
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Çünkü Mahoney, eğer bugün Türkiye’de muhalif bir gazete-
ciyseniz elinizin altında avukat bulundurmanız gerektiği tavsi-
yesinde bulunuyor. Peki, başbakanın Paul Auster ile atışmasını 
hatırlatmaya gerek var mı? Cezaevindeki gazeteciler yüzünden 
Türkiye’ye gelmeyeceğini açıklayan Auster, Erdoğan’ın 
hışmına uğramıştı. Ergenekoncu ilan edilmişti ki o an burada 
gazeteci olmadığına bir kez daha sevinmiştir muhtemelen.

İçerisi de dışarısı da kaynarken, Çalışan Gazeteciler Günü 
dolayısıyla AKP’nin web sitesinde verilen “Günümüz 
Türkiye’sinde medyanın geçmiş dönemlere kıyasla daha 
özgür ve de çok sesli hale gelmesinde, hükümetimizin 
öncülük ettiği demokratikleşme ve şeffaflaşma politikaları 
da kilit rol oynamıştır.”7 mesajı ise “Gerçek mi, hack mi?” diye 
düşünmemize yol açtı doğrusu. Salt muhalefet etmek için, 
iktidarınızı karalamak için atılmıyor bu çığlıklar iddia ettiğiniz 
gibi; geçmişte yaşanılanları tabii ki unutmadık. Ama bu, her 
fırsatta eleştirdiğiniz geçmişe büyük bir geri dönüş, hem 
de katmerlisinden... Yani aynı ülkede bir yandan bu mesaj 
yayınlanıyor; bir yandan da iç işleri bakanı çıkıp terör örgütünün 
sadece dağda olmadığını, bunun bir arka bahçesi olduğunu, 
bu arka bahçenin de resim, şiir ve makale olduğunu söyleye-
biliyor mesela. Bu da aslında “Adamlar haklı.” dedirtiyor, en 
başından beri anlamlandırmaya çalıştığımız terörist damgası, 
terörün tanımlanmasıyla artık kafamızda oturmuş oluyor.

Söylenecek o kadar çok şey var ki basın özgürlüğü ihlaline 
dair, ben yazarken zorlanıyorum. Şimdi Türkiye Gazeteciler 
Sendikası Başkanı Ercan İpekçi’nin Anadolu Ajansı önünde 
başlattığı açlık grevinden bahsetmek istiyorum. TGS’li AA 
çalışanları üzerindeki, sendikadan istifaya kadar zorlayan 
baskıya karşı yapıyor bu grevi İpekçi. Sendika üzerinde kurulan 
bu baskının ayrı bir önemi var, çünkü gazetecileri işlerinden 
ettiğimiz, öldürdüğümüz veya tutukladığımız yetmiyormuş 
gibi sendikalaşmalarına da engel olmak istiyoruz; bunu gös-
teriyor. Çünkü örgütsüzken daha güçsüz olacaklar, böylece 
medyayı şekillendirmek için yeni bir kolaylığımız daha olmuş 
olacak. Umalım da bu grev işlevini yerine getirebilsin, destek 
görebilsin ve basın çalışanları kendilerine yapılmaya çalışan 
bir haksızlığa karşı daha birlik olabilsinler. Evet, maalesef 
bazıları meslektaşları hakkındaki karalama kampanyalarını 
bizzat yürütüyor, birlik olmak, destek olmak bir yana sonuna 
kadar onların karşısında duruyor. Nuray Mert’in kendisine 
namert diyen başbakana “Başbakan namert görmek istiyorsa 
her iktidara göre bin bir kılığa giren, kendisine yanaşan in-
sanlara baksın.” tanımına uyuyorlar. Zaten onlar gibi olmamak 
adına bu kadar zorlukla karşılaşıyor “gerçek” gazetecilerimiz. 
Zamanında başbakanın çıkıp da “‘Ne yapayım köşe yazarı, 
hâkim olamıyorum’ diyemezsin. Maaşlarını sen veriyor-
sun.” sözlerinin hayat bulmuş mağdurları olup kovuldukları 
veya bir gün kovulacakları gerçeğiyle yaşadıkları için. 

Bütün bu olumsuzluklar gerçekleşedursun AİHM’den olumlu 
bir haber alıyoruz. BirGün’de yayımlanan iki yazısı sebebiyle 
toplamda 10.000 TL tazminata mahkûm edilen Erbil Tuşalp’in 
şikâyetini haklı bulan AİHM, Türkiye’nin Sözleşme’nin ifade 
özgürlüğüne ilişkin 10’uncu maddesini ihlal ettiğine ka-
rar vermiş ve Tuşalp’e 5 bin Euro tazminat cezası ödeme-
sine hükmetmiş.8 Son zamanlarda yaşanan mağduriyetleri 
düşününce, bu haberi almak bir nebze olsun rahat nefes 
almamızı sağlayabiliyor. Aslında bu yazı tamamlandıktan son-
ra aldığımız ve bir nebze olsun bu sayfanın karanlığını azaltan 
bir diğer güzel haber ise, Nedim Şener, Ahmet Şık, Coşkun 
Musluk ve Sait Çakır’ın tahliyeleri oldu. 375 gün tutukluluğun 
ardından, Nedim Şener’in kızını okula götürürken yaşadığı 
sevinç bu konu üzerine söylenecek söz bırakmıyor. Türk 
basınının tutukluluğu sona ermedikçe,  sadece kızının elinden 
tutup okula götürebilmenin bile ne büyük nimet, ne özlenen 
şey olduğu bir ülkede yaşadığımız gerçeği değişmeyecek. 

Yargılananın, kovulanın, öldürülenin, susturulanın özgür basın 
olması, olayı yalnızca günlük hayatta bırakmıyor tabii. Peki,
bizim derdimiz ne bu basın özgürlüğüyle? Daha doğrusu, 
senin derdin ne sayın gazeteci? Önünde sınırlı seçenek 
olduğunu bildiğin halde, kolayca yaşayıp gitmek varken, ne-
den bunca zorlukla mücadele etmek? Bugüne kadar 
öldürülmüş 61 gazetecimiz varken, bir gün ensene kurşun 

yiyebileceğin gerçeği seni nasıl yolundan çevirmez? 
Öldürüldükten sonra ölümünün bir sır perdesi olarak 
kalacağını ve hiçbir zaman aydınlatılmayıp gerçek faillerinin 
bulunmayacağını biliyorken hem de! Öldürülmenin sadece 
somut anlamda olmadığı, çeşitli karalama ve itibarsızlaştırma 
kampanyalarının yürütüldüğü, kolayca terörist damgası 
yenilen bir ülkede; her an işini kaybedebileceğin gerçeğiyle, 
muhalif olduğun sürece elinin altında bir yerlerde mutlaka bir 
avukatının olması zorunluluğuyla nasıl yaşanır? Seni sustur-
mak isteyen bunca ses varken sen nasıl susmazsın, nasıl boyun 
eğmezsin, sen kimsin? Sen gerçek bir gazetecisin, gerçekleri 
yazmayı ilke edinmişsin. İfade özgürlüğünün bir kat daha 
önem kazandığı yerdesin. Sen bize doğruları anlatmadığın, 
ulaştırmadığın zaman, biz doğrulardan eksik, kendimizi ifade 
etmekten aciz oluruz nitekim. Bizim sesimizin var olabilmesi 
için, senin sesinin çıkması gerekir. Geçmişteki bunca acı tecrü-
beye rağmen, sen sesini çıkaransın. Sen Ece Temelkuran’sın, 
Nuray Mert’sin, Banu Güven’sin, Nedim Şener’sin, Ahmet 
Şık’sın, Hrant Dink’sin, Uğur Mumcu’sun, Abdi İpekçi’sin, Metin 
Göktepe’sin, Musa Anter’sin ve adlarını sayfaya sığdıramadığım, 
saygıdeğer, cesur, dürüst ve yürekli birçok gazetecisin…

1)http://www.newyorker.com/online/blogs/comment/2012/03/turkeys-
jailed-journalists.html
2)http://blog.milliyet.com.tr/Basbakan_Erdogan_in_tutuklu_gazetecil-
er____/Blog/?BlogNo=352404&ref=milliyet_anasayfa
3)http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=10
81064&Yazar=EZGI-BASARAN&CategoryID=97
4)http://www.cnnturk.com/Yazarlar/MEHMET.ALI.BIRAND/Gelin.kim.gazeteci.
kim.degil.kararlastiralim/42.5567/
5)http://en.rsf.org/IMG/CLASSEMENT_2012/C_GENERAL_ANG.pdf
6)http://www.cpj.org/2012/02/attacks-on-the-press-in-2011-turkeys-legal-
problem.php
7)http://www.akparti.org.tr/site/haberler/calisan-gazeteciler-gunu-me-
saji/18639
8)http://www.hurriyet.de/haberler/yazarlar/1148279/basinin-elestiri-hakki-
ne-kadar-genis

Görsel:

1) Ece Temelkuran
     http://www.facebook.com/photo.php?fbid=283223895063595&set=a.283
220221730629.82016.283220091730642&type=3&theater
2) Nedim Şener, 375 gün aradan sonra kızını okula götürürken.
      http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20114056.asp

                 Ceren Günel
   ceren.gunel@boun.edu.tr
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                                             İstanbul           
İstanbul Kentsel Dönüşüm Projesi bu aralar herkes  tarafından 
konuşuluyor. Bu projenin her ayağı belli  kesimlerde oldukça 
büyük yankı uyandırırken,  bununla asıl ilgilenmesi gereken 
insanlar, yani bu şehirde yaşayanlar niye bu kadar sessizler? 
Bunun sebebi bu projelerden haberlerinin bile olmaması mı,
ilgilenmek istememeleri mi, yoksa daha da kötüsü, kimsenin 
onlara sormaması mı? Açık konuşmak gerekirse, İstanbul’da 
yaşayan üniversiteli insanlar olarak, biz de konudan çok ha-
berdar değildik, bildiklerimiz, yalnızca medyadan duyduğumuz 
birkaç  haberle sınırlıydı. Fakat bu konuyu araştırdıkça, farklı 
kaynaklardan bir şeyler okudukça, bunun hemen geçilebi-
lecek bir konu olmadığını fark ettik. Çünkü  burada mevzu 
İstanbul’du, yani bizim bütün hayatımızın geçtiği yer. Burada 
yapılan değişiklikler, bizim ve elbette bu şehirde yaşayan 15 
milyon insanın hayatını etkilemeyecek miydi? Olayın duy-
gusal boyutunun da ötesinde, bu değişiklikler bizim günlük 
hayatımızı nasıl etkileyecek peki? Her sabah otobüse binilen 
durağın yok olması, yürüdüğümüz sahil yolunun kapatılması... 
Bunlar herkesin hayatını az ya da çok etkileyecek şeyler. Bütün 
bunların ışığında düşündüğümüzde, kafamızı kurcalayan üç 
büyük proje kaldı: Taksim Yayalaştırma Projesi, Haydarpaşaport 
ve Galataport.

Taksim yıllardır hem yerli hem yabancı turistlerin, hem de 
İstanbulluların ilgi odağı. Bundan 100 yıl önce yazılan roman-
larda karakterler butiklere, pastanelere, ithal malları almaya 
gelirler Beyoğlu’na, günümüzdeyse ona İstanbul’un merkezi 
desek, çok da yanlış olmaz herhalde. Eğlence için de Taksim’e 
gelinir, sergi-konser-tiyatro için de. Hatta Taksim Meydanı, 
yıllardır 1 Mayıs kutlamalarının da sembolüdür. Oysa şu an
bütün bunlardan çok, 4 Ocak 2012 tarihinde Anıtlar Yük-
sek Kurulu tarafından kararlaştırılan “Taksim Yayalaştırma 
Projesi”yle anılıyor. Kısaca projenin detaylarından
bahsetmek gerekirse; Tarlabaşı ve Talimhane yolları 
birleştirilecek, meydandaki yollar kaldırılarak alttan tünel-
lerle geçiş yapılacak, otobüs durakları yeraltına alınıp alt

Neresi?*
geçitten meydana yaya çıkışları verilecek, bölgedeki binalar 
aslına uygun olarak restore edilecek, 1939 yılında döne-
min İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı tarafından yıktırılan
Topçu Kışlası tekrardan Gezi Parkı’nın yerine yapılıp 3 katlı 
olarak inşa edilecek, projeye göre bu kışla kültür merkezi 
ve sanat galerisi olarak hizmet verecek.1 Proje ilk bakışta,
trafik sorununu çözen ve Taksim’in kullanımı kolaylaştıran 
bir girişim olarak görülmesine rağmen, daha dik-
katli bakıldığında yeşil alanı yok eden, yayalaştırmak
yerine yapılan alt geçitlerle Taksim’i adeta bağlantı yolu 
haline getiren (Üstünden çevreyolu geçmese de, bir nevi 
Mecidiyeköy’e yaklaşıyor.) bu projeye tepkiler gelmekte
gecikmedi. İlk tepki DİSK Genel Sekreteri Adnan 
Serdaroğlu’ndan geldi.2 Serdaroğlu bu yeni projeyle ilgili 
“Burası hukuksuz bir şekilde imara açılmaktadır. Burası 1 
Mayıs Alanı olarak işçilere kapatılmak istenmektedir.” diyerek, 
başka bir yöne dikkat çekti. Bizim gördüğümüz şekliyle ise, 
toplu taşıma konusunda insanları zora sokacak uygulamalar
var. Örneğin otobüs duraklarının alta taşınması, özel-
likle de gece otobüse binecek insanları zor durumda 
bırakmayacak mı? Bütün yolların tünel haline getirilmesiyle,
güvenliği sağlamak zorlaşacak, zaten her gün birçok poli-
sin bulunduğu Taksim’de, buraların da güvenli olması 
için daha mı çok polis görevlendirilecek? İstiklal Caddesi
zaten irili ufaklı bir sürü kültür merkezi ve sanat gale-
risinin beşiğiyken, halka açık tek yeşil alan olan Gezi 
Parkı’nın yerine yapılacak Talimhane ne kadar gerekli?
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Haydarpaşa Garı, İstanbul için çok önemli bir sembol, adeta 
bu şehre yeni gelenleri karşılayan bir ev sahibi. Fakat bu ev 
sahibi, şu an karşıladıklarıyla değil, “Haydarpaşa Garı ve Li-
man Geri Dönüşüm Projesi” ile gündemimizde. Bu proje 
2009 Aralık ayında, İstanbul Büyükşehir Meclisi tarafından 
oy çokluğu ile kabul edilerek gündeme girdi. Projenin 
imar planına göre tarihi bina, gar, kültürel tesis, turizm 
ve konaklama alanı olarak belirtiliyor. Ayrıca proje garla 
sınırlandırılmamış, tarihi binanın iki yanına otel ve alışveriş 
merkezleri konumlandırılmış ve Haydarpaşa Limanı’nın
gerisindeki bölgeye %60 oranında yapılaşma getirilmiş.3 
Bu projeyle ilgili aklımıza gelen bazı sorular var. Yıllardan 
beri gar olarak hizmet vermiş ve herkesin zihnine bu şekilde 
yerleşmiş bir binanın, bambaşka bir profile büründürül-
mesinin gereği nedir? Haydarpaşa Garı, gar olmasının 
ötesinde, herkes için başka anlamlar da taşıyan bir yapı. 
Bu şekilde sembol haline gelmiş bir yer, işleyemez hale 
gelse dahi bir alışveriş merkezine mi dönüştürülmeli?

Galataport projesinin başlangıcı ise daha eski zamana 
dayanıyor. 2005 yılında açıklanmasına rağmen geçen seneye 
kadar proje askıya alınmıştı. Proje Karaköy’den Tophane’ye ka-
dar olan sahil şeridine, alışveriş merkezleri ve beş yıldızlı otel-
lerin inşa edilmesini kapsıyor. Bu şekilde bölgenin, lüks gemi-
lerin uğrak noktası olacak bir liman bölgesine dönüştürülmesi 
amaçlanıyor. Projenin bitirilmesi halinde ülkemiz ekonomi-
sine bulunacağı katkı yadsınamaz. Fakat irdelenmesi gereken 
daha önemli noktalar var. Öncelikle proje, sahil şeridinin tarihi 
ve doğal görüntüsünü tahrip edecek ve inşa edilen yüksek

sahil şeridi kamu alanı olmaktan çıkarılacak.4 Ayrıca, kültür 
merkezi yapılacağı söylenen sahil şeridi zaten Antrepolar, 
İstanbul Modern ve daha birçok sanat galerisiyle dolu, ama bu 
projenin gerçekleşmesiyle bu galerilere ne olacağı da hala bel-
li değil. Tarihi eserlerini ortaya çıkarılması elbette çok güzel bir 
şey, ama bunun yapılması için beş yıldızlı otellerin gerektiğini 
hiç zannetmiyoruz.

Bu konuda üzerinde durabileceğimiz daha çok sayıda proje 
var, ama biz yalnızca İstanbul için simge haline gelmiş, belli 
yerlerden bahsedebildik. Açıkçası, bütün bu projelerle ilgili 
sorabileceğimiz ortak bir soru var: Bütün bunlar yapılırken 
(hatta yapılması kararlaştırılırken) halkın fikri neden alınmıyor? 
İnsanların yaşadıkları kentle ilgili bile bir inisiyatifleri olamazken, 
nasıl bir özgürlükten bahsedebiliriz? Bütün bu projelerin legal 
olması (Hatta bazılarının yasalara uymaması gibi bir durum da 
var, ama bunu şu an göz ardı ediyoruz.), meşru olduğunu da 
gösterir mi? Yapılan veya yapılmak istenen şeylerin altında iyi 
niyet olabilir, sorguladığımız bu değil; ama binyıllara dayanan 
tarihi olan bir kenti, daha yeni kurulan kentler (örn: Dubai, Abu 
Dhabi) gibi geliştirmeye çalışmak doğru bir yaklaşım değil diye 
düşünüyoruz. Belki de örnek alınması gereken şehirler, aynı 
İstanbul gibi tarih içinde yaşayan şehirlerdir. Mesela Levent’in 
Champs Elysee’ye benzeyeceği söylenirken,5 İstanbul’un geri 
kalanı için de Paris’i örnek alsak ve eski binalarımızı korusak, 
yenileri dışarıya doğru inşa etsek fena mı olur? Uzun lafı kısası, 
halk için yapıldığı iddia edilen bu projeler, halktan hiçbir fikir 
alınmadan hayata geçirildiğinde, gerçekten de onlar için mi 
yapılmış oluyor?

*Ezginin Günlüğü, İstavrit

1) www.arkitera.com/haber/index/detay/yillar-sonra-tekrar-gundemde-
-taksim-meydani-yayalastirma-projesi-/5054
2) emlak.ensonhaber.com/taksim-projesi-yargiya-tasınacak-
video-2012-02-14.html
3)www.yapi.com.tr/HaberDosyalari/detay_haydarpasa-gari-ve-liman-donu-
sum-projesi_1462.html
4) kenthaber.com/haber/genel/kose/yilmaz-erguvenc/galataport-projesi-
yine-gundemde
5) hurarsiv.hurriyet.com.tr/göster/haber.aspx

Görseller:

1) http://www.konuttimes.com/kent-haberleri/5296-mimar-hakan-kiran-
taksim-meydani-projesinde-yuksek-yapilarin-yikilmasini-savunuyor.html
2) http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Taksim_square_after_
rain.jpg&filetimestamp=20080518122202
3) http://tr.wikipedia.org/wiki/Taksim_Meydan%C4%B1
4) http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Haydarpa%C5%9FaD
SC06368.JPG&filetimestamp=20111105214404
5) http://www.yapi.com.tr/Haberler/galataportta-yeniden-dugmeye-basili-
yor_76233.html

Ceren Irmak Çelik & Dilşad Alkan
cerenirmak.celik@gmail.com

dilsadalkan@gmail.com
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Eğitim ve öğretim hususu bir ülkenin, 
ilerleyebilmesi için öncelik gerektiren 
konulardan yalnızca biri olmakla be-
raber, en önemli ilkesini de teşkil et-
mektedir. Son zamanlarda sıklıkla 
duyduğumuz “aydınlık ve çağdaş bir 
gelecek” elde edebilmek, genç nüfu-
sun ileride bizi nerelere götüreceğine 
bağlıdır. Bu sebepten ötürüdür ki, eğitim 
sisteminde yapılan en küçük değişiklik 
dahi ülkedeki tüm bireyleri etkilemek-
tedir. 

Türkiye Cumhuriyeti AKP hükümetiyle 
beraber çok ciddi adımlar attı ve atmaya 
da devam ediyor. Alınan %50 oy AKP’ yi 
fazlasıyla güçlendirdi ve hükümete karşı 
hiçbir muhalefetin etkili olamayacağı 
izlenimlerini de ortaya çıkardı. Mecliste 
yaşanan kavgalı gürültülü anlardan, söz 
kesmelerden geçtim, bağırarak konuşup 
üste çıkmaya çalışmalar ve demokratik 
bir ülkede olmaz diye düşündüğümüz 
yumruklaşmalar, ülkenin ne hal aldığını 
açıkça göstermektedir belki de...

Son olarak 4+4+4 eğitim sistemi kav-
gayla gürültüyle gündeme geldi ve yine 
yumruklarla başlayan bir görüşmeden 
sonra hızlı bir şekilde onaylandı. Peki, 
böylesine önemli bir konuda neden bu 
kadar hızlı davranıldı, neden yapılan 
eleştiriler göz ardı edildi? “28 Şubat’ın 
rövanşı alınıyor.” denildi ve hükümet 
itiraz etmedi. Bir hükümet öncekinden 
rövanş alacak diye, bu eğitim siste-
mine maruz kalacak çocukların ne suçu 
var diye hiç düşünülmedi. Türkiye gibi 
gelişmekte olan bir ülkenin on iki yıl 
kesintisiz eğitime ihtiyacı varken, bunu 
üçe bölmek ve henüz dokuz veya on 
yaşındaki bir çocuktan geleceği ile il-
gili karar vermesini istemek ne kadar 
mantıklı?

Elbette herkesin de söylediği gibi, bu sis-
tem imam hatip liselerinin orta kısmını 
yeniden açmaya ve katsayı eşitsizliğini 
gidermeye yönelik. Bu zamana kadar, 
çocuklar ilköğretimi bitirdikten sonra 
sınavdan aldıkları puanla birlikte bir lise 
seçerlerdi. Eğer Anadolu, fen lisesi veya 
düz liseye gitmeyi tercih etmişlerse, ön-
lerinde üniversite giriş sınavı ve birçok 
tercih hakkı vardı. Meslek veya imam 
hatip liselerine gitmeyi tercih eden 
gençler ise, ileride o işi yapacaklarına ka-
rar vermiş olduklarından belli bir mesleğe

Çocuklarını zorla okula gönderen aileler, 
onları artık rahatlıkla okuldan alabilir, 
açık öğretime veya Kuran kurslarına 
geçirtilerek yine kişinin tercihine 
bakılmaksızın hayatı yönlendirilebilir. 

Fırsat eşitliği elbette her konuda 
olmalıdır, fakat Türkiye gibi hassas bir 
ülkede katsayı eşitsizliğini gidermek 
ve imam hatip liselerini orta öğretime 
açmak, hükümetin hangi kapsamda 
eğitime hizmet etmek istediği sorularını 
ortaya çıkartıyor. Neden tarafsız bir eğitim 
yerine, herkese eşit şartlarda eğitim-
öğretim sunmak yerine, dördüncü 
sınıfı yeni bitirmiş çocukları bir şekilde 
bölmeye çalışıyoruz. Her şey 
başbakanımızın da açık bir 
şekilde ifade ettiği gibi “dindar 
bir nesil yetiştirmek” için midir? 

Eski sistemin kesinlikle mükemmel 
olduğunu savunmamakla beraber, 
4+4+4 ile değişecek olan sistemin daha 
kaliteli olacağını düşünmüyorum. Sis-
temi dışarıdan düzenlemeye çalışmak 
yerine temel konulara eğilmek, bir siste-
mi içeriden yapılandırmak ve güçlendir-
meye çalışmak yeni nesiller için daha 
faydalı olabilirdi. Yalnız hükümetin so-
runu kaliteli bir eğitim sunmaktansa 
geçmişte yaşanılanların intikamını al-
mak ise, denilecek pek fazla bir şeyin 
olduğunu düşünmüyorum...

Kaynakça:
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20102404.
asp 
http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=318714
http://www.sabah.com.tr/Egitim/2012/03/14/
egitimci-gozuyle-444

Görseller: 
1) http://resim.unlumu.com/fotograf/recep-tayy-
ip-erdogan_2889_1.jpg
2)http://iblog.milliyet.com.tr/imgroot/blogv7/
Blog333/2012/02/28/28/351012-3-4-68d8d.jpg

göre eğitilirlerdi. Kısacası ilköğretimi 
bitirdikten sonra sana sunulan 
seçenekler vardı ve sen meslek veya 
imam hatip lisesine gitmeyi tercih 
ederken ileride farklı bir alana yönelme-
men gerektiğini biliyordun. Aslında 
bahsedildiği düzeyde bir adaletsizlik 
olmadığını düşünüyorum, çünkü kendi 
tercihinin kurbanı oluyorsun, sistemin 
değil.

Şimdi gelen 4+4+4 sistemi ise tama-
men gerçeklikten uzak şeyler getiriyor. 
Öncelikle eğitime başlama yaşının beşe 
indirilmesi; ilk dört yıldan sonra ise, yani 
dokuz yaşında bir çocukken belirli bir 
alana yönlendirilmen ve bu kapsamda 
eğitim almaya başlaman. Dokuz yaşına 
yeni girmiş bir çocuğun geleceğiyle ilgili 
ne beklentisi olabilir?

Elbette eğitimi alacak olan kişi buna ka-
rar vermeyecek, ailesi onun için zaten 
bir fikre sahip olduğundan çocuğunu da 
o şekilde yönlendirecek. Muhafazakâr 
bir aile çocuğunu imam hatip lisesine 
yollarken, kendi isteğini çocuğunun 
üzerinde gerçekleştirmek isteyen bir 
aile de meslek lisesine gönderecek. 
Kısacası küçük yaştaki birine belli şeyler 
empoze edilmiş olacak ve bu da ileriki 
yaşamını belirleyecek. Tekrarlıyorum, 
kendi tercihiyle değil, ailesinin 
tercihiyle şekillendirmiş olacak kişi 
geleceğini. Bunun yanı sıra sistem sekiz 
yıllık eğitimden sonra açık öğretime 
veya Kuran kurslarına geçiş yapabilmeyi 
de öngörmektedir. Türkiye gibi henüz 
modern yaşama geçememiş bir ül-
kede, özellikle Anadolu’da yaşayan 
kız çocuklarımız için bu sistem 
ne gibi bir avantaj  sunabilir?

  28 Şubat Gölgesinde Yeni Bir Eğitim Sistemi: 4+4+4

          Elif Yılmaz
elifyilmaz@ymail.com
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Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi’nde 
epey kapsamlı bir seminer dizisi 
gerçekleştirildi. “Vatandaşlık, Demokrasi 
ve Çeşitlilik” ana başlığı ile düzenlenen 
bu etkinliğin “Göç ve Vatandaşlık” pa-
neline konuşmacı olarak katılan Eve-
lien Tonkens ve Jan Willem Duyvendak, 
beraber yürüttükleri “Vatandaşlığın 
Kültürelleşmesi” araştırmasının 
sonuçlarını sundular. Günümüz şartları 
göz önünde bulundurulduğunda, 
bu araştırmanın son derece önemli 
bulguları ortaya çıkardığı kanaatinde-
yim.

Hollanda’da yapılan bu araştırmaya 
göre ulusa, daha doğrusu vatandaşlığa 
aidiyet duygusu yerliler ve göçmenler 
arasında ciddi bir farklılık gösteriyor. 
Bu farklılıklar, aidiyetin çok daha so-
mut veriler üzerinden tanımlanan “şehri 
benimseme” ve daha teorik temelde 
hissedilen “ulusu benimseme” eksenleri 
çevresinde kümeleniyor. Kısaca özetle-
mek gerekirse; yerli Hollandalılar ken-
dilerini göçmenlere nazaran çok daha 
kolay bir şekilde “Hollandalı” olarak 
tanımlıyor, ancak bu tanımlamanın 
içi kolayca doldurulamıyor. Yerlilerin 
Hollandalılığı, kişisel ve günlük tecrü-
beler temelinde değil, hatta araştırmaya 
göre yerli Hollandalıların bu sıfatlarıyla 
karşı karşıya kaldıkları yerler, uluslararası 
ligdeki futbol maçı öncesi ulusal marşı 
söylemekle sınırlı çoğu zaman. Yani 
Hollandalılar kendilerini bu şekilde 
tanımlıyorlarsa da, Hollandalılık olgusu-
nun tam olarak neye işaret ettiğini veya 
neyden kaynaklandığını belirlemekte 
güçlük çekiyorlar. Aynı soru göçmen-
lere sorulduğunda, alınan cevaplardaki 
çeşitlilik artıyor. Göçmenler kendile-
rini gerek maruz kaldıkları diskur, ge-
rekse de günlük pratikler dolayısıyla 
birkaç farklı şekilde tanımlıyor, örneğin 
hangi şehirde yaşadıkları ve yaşadıkları 
şehrin kimliği onlar için “Hollandalı” 
olmak kadar önemli. Örneğin göç-
menler kendilerini Hollandalıdan 
önce Amsterdamlı, Rotterdamlı ya da 
Amstelveenli olarak tanımlıyor. Bunun 
en önemli sebebi, göçmenlerin üst ka-
tegori olan “Hollandalılık” ile ilişkilerini 
öncelikli olarak yaşadıkları şehirdeki gün-
lük pratikler üzerinden tanımlamaları. 

bile güç kılması yüzünden, şartlar bu 
tarz çıkarımlara varabilecek olgunluğa 
erişmiş değil. Buna rağmen, göç ettiği 
ülkede ikinci ve hatta üçüncü nesil 
olarak yaşamını sürdüren bireylerde 
bile bu aidiyet krizinin hala şiddetli bir 
şekilde tecrübe ediliyor oluşu, sanırım 
bir ülkenin ne kadar demokratik olduğu 
veya vatandaşlarına ne gibi olanaklar 
sunduğu kısmının dışında bir yerlerde 
kalıyor. 

Araştırmanın kritik ettiği bir diğer du-
rum da, kültürelleşen bu vatandaşlık 
tanımının, farklılıklara saygı duy-
maktan öteye gidemiyor oluşu. 
Argümanı özellikle Türkiye özelinde 
değerlendirdiğimizde,  bu düşüncenin 
bence eleştirilebilecek herhangi bir 
yanı yok, aidiyet duygusunu herkesin 
en azından benzer şekillerde tecrübe 
etmesini beklemek bile bana kalırsa 
farklılıklara saygısızlık olarak algılanabilir. 
Tabii bu durum, yukarıda bahsettiğim 
gibi şartların olgunlaşmaması ve her 
ulus-devlet hikâyesinin birbirinden 
farklılık göstermesinin bir sonucu.

Kendini katıksız bir şekilde sadece 
bir yere ait hissetmenin nasıl bir his 
olduğunu ben bilmiyorum. Dolayısıyla, 
kimilerinin kötü bir şey olarak tanımladığı 
bu aidiyet krizinin ve kimlik bölünme-
sinin gerçekten kötü olup olmadığını da 
bilemiyorum. Ama bana öyle geliyor ki, 
kimi zaman can acıtsa da, küçük küçük 
olsa da, farklı aidiyetlere sahip olmak da 
kişisel bir zenginlik olarak algılanabilir. 
En azından ben öyle yapıyorum.

Görsel: http://www.deborahswallow.com/wp-
content/uploads/2009/10/citizenship2.jpg  

Çoğu zaman pragmatik sebeplerle göç-
menlik tecrübe eden insanların, ken-
dilerine fırsatlar sunan ve yaşam 
alanlarını belirleyen şehirlerine bağlılık 
göstermesi aslında pek de şaşılası 
bir sonuç değil. Ama olayın hissiyat 
boyutuna da dikkat çekmek gerek, 
mesela göçmenler yerlilere nazaran 
yaşadıkları şehrin yapılarına çok daha 
fazla bağlılık gösteriyor. Araştırmanın 
bana kalırsa öne çıkardığı bir diğer 
sonuç da, göçmenlerce “istila edilen” 
şehirlerde yerlilerin aidiyet duygusu-
nun ciddi bir biçimde azalıyor oluşu.

Araştırma esas olarak aslında şunu or-
taya koyuyor: Vatandaşlık kavramı, 
en azından Hollanda göz önünde 
bulundurulduğunda, kökler üzerinden 
tanımlanan nostaljik bir kavram olmak-
tan çıkıyor ve yaşanılıp hissedilen bir 
tecrübe halini alıyor. Yerli ve göçmeni 
birbirinden farklı kategorilere yerleştiren 
bu araştırmada, Hollanda’nın sanıldığı 
kadar çok kültürlü bir toplum olmadığı 
sonucuna da ulaşılmış. Görünen o ki, 
farklı köklere sahip bireylerden oluşsa 
da, Hollandalı olmak şeklinde bir “kül-
tür” söz konusu ve her yeni gelen, öyle 
veya böyle bu kültüre uyum sağlıyor. 
Örneğin Hollanda’da yaşayan Türkler 
de eşcinsel evliliği destekliyor artık, 
bu kültürel birlikteliğin dayatılan bir 
his mi olduğu yoksa farklılıklarla iç içe 
yaşamaktan beslenen bir kazanım mı 
olduğu ise, konuya dair farklı iki görüş.

Aidiyet duygusu, tahmin edilebileceği 
üzere, göçmenler üzerinde bir baskı 
oluşturuyor. Yerliler, göçmenlerin 
“evde hissettikleri yerde” bu hisse ortak 
olamıyorlar, ancak Hollanda’da kendini 
“evinde hissetmeyen” göçmene de bu 
kültürde pek yer verildiği söylenemez. 
Dolayısıyla “kendini Hollandalı hisset-
mek” fikri, “kendini evde hissetmekten” 
de, gerçekten Hollandalı “olmaktan” da 
zor ve düşük bir olasılık halini alıyor.

Ben Hollanda’yla sınırlı olarak 
gerçekleştirilen bu araştırmanın, 
genele yayılabilir sonuçlara ulaştığını 
düşünüyorum, ancak birçok ül-
kenin, ki bunların içinde Türkiye de var,
kendini göçmen olarak tanımlamayı 

   Elvin Vural
elvin.vural@boun.edu.tr

 Vatandaşlık Kavramı Üzerinden Aidiyet Duygusu
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Geçtiğimiz ay, dünyanın birçok köşesinde olduğu gibi 
Türkiye’de de Hocalı katliamının kurbanları anıldı. Hocalı ismi 
20. yüzyıl kapanırken insanlık tarihine kara bir leke olarak düştü. 
Avrupa ve Asya’nın kesiştiği Güney Kafkasya’da, savunmasız 
Hocalı halkı tüm dünyanın gözü önünde bir gecede etnik 
temizliğe tabi tutuldu. 1988’den beri süren çatışmalarda, 
Dağlık-Karabağ üzerinde hak iddia eden Ermeniler Rusya’nın 
da desteğiyle önemli askeri başarılar sağlamışlardı. Stratejik 
açıdan Dağlık-Karabağ bölgesinin çok önemli bir noktası olan 
Hocalı, bölgede havaalanı olan tek kent olduğu gibi demiryolu 
hatlarının da üzerindeydi. Hocalı zaten 1991 Ekim’den beri Er-
meni kuvvetlerinin ablukası altındaydı ve kente ulaşım yalnızca 
helikopterler aracılığıyla sağlanabiliyordu. Hocalı’ya ulaşan 
son helikopter ise Ocak 1992’de şehre gitti, bu tarihten sonra 
ise Hocalı’nın dünyayla irtibatı tamamen kesildi. Azeri askeri 
kuvvetlerinin koruması altında olmayan yalnızca 150 civarında 
hafif silahlı milisin bulunduğu tahmin edilen, 7 bin nüfuslu 
Hocalı kenti dünyanın gözü önünde haftalarca kaderini bek-
ledi. Sonunda, 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece, aralarında 
Sovyet 366. Motorize Alayı’nın da bulunduğu işgalciler Hocalı 
kentine girdi ve çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin büyük 
bir katliama giriştiler. Dağlık-Karabağ çatışmalarının bu kanlı 
sayfasının bilançosu ağırdı. Hocalı’da 26 Şubat 1992’de başlayan 
olaylarda resmi rakamlara göre 63’ü çocuk 613 sivil vahşice 
öldürülmüş, 1275 kişi rehin alınmış ve 487 kişi ise katliamdan 
ağır yaralı olarak kurtulabilmiştir. Bunun dışında 150 kişidense 
bir daha haber alınamamıştır. Sivil halka yapılan işkence ve 
katliamlar, Batı basınında da büyük yer bulmuş ve uluslararası 
kamuoyunun dikkatini bölgeye çekmiştir. Katliamın görsel 
kayıtları mevcuttur ve kurbanların hepsi isimleriyle tespit 
edilmiştir. Yaşanan vahşetin boyutlarıyla Hocalı, Ermenistan’ın 
Dağlık-Karabağ’daki işgalinin sembolü haline gelmiştir.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında bugün de sıcaklığını ko-
ruyan Dağlık-Karabağ meselesinin kökleri tarihe uzanıyor. 
Konuyu inceleyen araştırmalar meselenin geçmişini ele alma-
ya çok eski tarihlerden başlasalar da, Dağlık-Karabağ sorunu-
nun bugünkü haliyle daha çok 20. yüzyılın ürünü olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. 1.Dünya Savaşı’ndan sonra bir süre
siyasi bir otorite boşluğu  yaşayan Güney Kafkasya, Rusya’daki 
iç savaşı Kızılların 
kazanmasıyla bu sefer Sovyet 
Rusya’nın kontrolü altına girdi.
Dağlık-Karabağ Otonom
Oblastı da bu dönemde,
1923’ten itibaren Azerbaycan
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
altında Sovyet yönetimine 
girmiştir. Sovyet dönemi bölge 
için göreli bir barış dönemi 
olsa da, Azerbaycan ve 
Ermenistan arasında çoğunlukla
toprak meselelerinden zaman

zaman gerginlikler yaşanmıştır. 1985’te Gorbaçov’un iktidara 
gelmesiyle başlayan çözülme süreci bölgedeki gerginlikleri 
de alevlendirdi. Ermenistan bölgedeki nüfus çoğunluğunu 
öne sürerek Dağlık-Karabağ’da hak iddialarını yüksek sesle 
dillendirmeye başladı. Şubat 1988’de Dağlık-Karabağ Yerel 
Sovyeti’nin Ermenistan’a bağlanma talebinde bulunmasının 
ardından, Ermenistan parlamentosu talebin kabulünü iste-
di, ancak merkezi yönetim bu talebi reddetti. 1988 yılı da 
bölgede silahlı çatışmaların başladığı tarih oldu. Azerbaycan 
1989 başında bölgenin özerk statüsünü kaldıracağını ilan 
etti. 1989 verilerine göre Dağlık-Karabağ’da nüfus oranı %75 
Ermeni, %25 Azeri şeklindeydi. Azeriler bu nüfus dağılımının, 
Sovyet Rusya’nın son dönemde yürüttüğü nüfus politikasının 
suni bir sonucu olduğunu savundu. 1989’da Dağlık-Karabağ 
yerel yönetimi Ermenistan’a bağlandığını ilan etti. Bölgedeki 
Azeriler ve Ermeniler arasındaki çatışmalara Sovyet yönetimi, 
20 Ocak 1990’da Bakü’yü işgal ederek karşılık verdi ve yaklaşık 
137 kişi Rus askerlerinin açtığı ateşle yaşamını yitirdi. 1991 
yılında hem Azerbaycan’ın hem Ermenistan’ın bağımsızlıklarını 
kazanmasıyla çatışmalar iki ülke arasında savaş halini aldı. Aralık 
1991’de Azerilerin boykot ettiği bir referandumun sonucunda, 
Ocak 1992’de eski Dağlık-Karabağ özerk bölgesinde “Artsak Er-
meni Cumhuriyeti” ilan edildi. Sorun 1992’ye kadar bölgesel bir 
çatışma iken, Azerbaycan ve Ermenistan’ın Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Konferansı’na katılmasıyla uluslararası bir sorun halini 
aldı. AGİK (1994’ten sonraki ismiyle AGİT) bünyesinde, sorunun 
müzakereler yoluyla çözümü için gerekli koşulların sağlanması 
amacıyla Minsk grubu oluşturuldu. Minsk grubunun dışındaki 
pek çok ülkeden de gelen ateşkes çağrıları ve arabuluculuk 
teklifleri Ermenistan’ın askeri harekâtları yüzünden sonuçsuz 
kaldı. Ateşkes Rusya’nın girişimleriyle ancak Mayıs 1994’te im-
zalanabildi. 1988-1994 arası süren savaşın kayıpları her iki taraf 
içinde büyüktü. 

Çatışmalarda yaklaşık 30 bin insan yaşamını yitirdi ve yine 
yaklaşık 1 milyon insan evlerini terk edip göç etmek zorunda 
kaldı. Rusya’dan aldığı maddi ve manevi destekle Ermeniler, 
zayıf Azerbaycan kuvvetlerini yenilgiye uğrattılar. Ermenistan       
Dağlık-Karabağ’ı ve bölgeyi  çevreleyen yedi Azeri rayonunu                       
işgal etmişti. Bu durum bugün de  devam etmektedir ve   

Azerbaycan topraklarının 
                                                          yaklaşık beşte biri Ermenistan 

                                                          işgali altındadır. 
                                                          Azerbayan savaş boyunca  

                                                          uluslararası camiadan  
                                                          beklediği desteği bulamamıştır.    

Buna Türkiye de dâhildir. 
Türkiye savaşın başından itibaren 

uzun bir süre, Rusya’yı karşısına 
almamak için sessiz 

kalmayı tercih etmiştir. 
Bu durum Mayıs 1992’de 

Ermenilerin Nahçıvan’a

  Hocalı Katliamı Ve Dağlık-Karabağ Sorunu
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saldırmasına kadar sürecektir. Türkiye bu saldırı ardından poli-
tika değiştirmiş ve müdahale tehdidinde bulunmuştur. 1993 
Nisan’da ise Dağlık Karabağ’ın işgalini gerekçe göstererek 
Ermenistan’la sınır kapılarını kapatmıştır. İlginç bir şekilde 
Dağlık-Karabağ savaşında, büyük devletler başka hiçbir mese-
lede olmadığı şekilde uzlaşmışlardır. Sovyet zamanından 
bölgede kalan ağır silah ve mühimmatlar Ermeniler tarafından 
kullanıldığı gibi, Sovyet artığı bazı Rus birliklerinin de savaşa 
bilfiil katıldığı bilinmektedir. Rusya’nın savaşta Ermeni tarafına 
verdiği açık desteğin dışında, diğer büyük devletler de işgale 
karşı sessiz kalmışlardır. Sivil kayıpların büyük rakamlara 
ulaşması sonucunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 
Nisan 1993’te aldığı 822 sayılı kararla, Ermenistan’ın işgalci 
olduğunu açıkça belirtmese de, Azerbaycan’ın işgal altındaki 
topraklarının boşaltılması gerektiğini ifade etmiş, toprak 
bütünlüğü ve egemenlik hakkı vurgusu yapmıştır. Savaşın 
devam etmesi ve işgalin daha da ilerlemesi karşısında 1993 
yılında BMGK karar üstüne karar almıştır (853, 874, 884 sayılı 
kararlar), fakat konseye üye ülkeler savaşı sonlandıracak 
baskıyı Ermenistan üzerinde bir türlü kuramamışlardır.

1994’teki ateşkesten bugüne sorun kalıcı bir barışa 
ulaştırılamamıştır. Özellikle Minsk grubunun eş başkanlarının 
(Fransa, ABD, Rusya) başını çektiği diplomatik görüşmelere 
rağmen, iki ülke arasında 18 yıldır bir barış antlaşması 
imzalanamamıştır. Bu çerçevede Minsk grubunun çabaları 
etkisiz kalmaktadır. Ermenistan, çatışmaların başında bölgeyi 
kendine bağlamaya çalıştıysa da, sonraları bunun kendisini 
uluslararası hukuk karşısında zor duruma sokacağını da he-
sap ederek bu politikasından vazgeçmiştir. Ana tezini savaşın 
Azerbaycan’la Ermenistan arasında değil, Azerilerle Dağlık 
Karabağ Ermenileri olduğu üzerine kurmuştur. Bu teze göre 
Dağlık Karabağ Ermenileri self-determinasyon prensibine 
uygun olarak aldığı kararla Azerbaycan’dan ayrılmışlardır ve 
bağımsızlık mücadelesi vermişlerdir. Müzakerelerde de mu-
hatap alınmaları gerekir. Azerbaycan ise Dağlık Karabağ’ı 
ayrı bir siyasi yapı olarak muhatap almayı reddetmekte-
dir ve Dağlık-Karabağ’ı Ermenistan’ın işgali altında gör-
mektedir. 1992’de bağımsızlığını ilan eden Dağlık Karabağ 
Cumhuriyeti de facto olarak yaşamını sürdürmektedir ve 
Ermenistan dâhil hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır. 
Bu bölge de jure olarak Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde yer almaktadır. Sorun, Avrupa’nın doğu ucunda 
1994’ten bugüne “dondurulmuş çatışma” olarak varlığını 
sürdürmektedir. 2008’den bu yana ise sınır hattındaki ger-
ginlik tırmanmaktadır. Dünyanın dikkatini tekrar bölgeye 
yönelten, sınırdaki ateşkes ihlallerinde iki taraftan çok sayıda 
asker hayatını kaybetti. Dondurulmuş çatışmanın tekrar sıcak 
bir savaşa dönüşmesi ihtimali herkesi endişelendirmektedir. 
Güney Kafkasya’nın ve Hazar havzasının petrol, gaz rezerv-
leriyle enerji trafiğinde oynadığı stratejik önem, ABD, Rusya 
ve İran gibi büyük aktörlerin bölgeye bakışında, dün olduğu 
gibi bugünde önemli bir faktör olarak durmaktadır. Bakü-Tiflis-
Ceyhan boru hattı bölgenin güneyini teğet geçerek her gün 
850 bin varil petrolü dünyaya taşırken, Batı’ya enerji arzının 
aksaması riski, soruna kalıcı ve barışçı bir çözüm bulmayı daha 

da önemli kılmaktadır. Ermenistan işgalden hiçbir şekilde 
geri adım atmazken, Azerbaycan sonuçsuz kalan diplomatik 
çabaların sabrını tükettiği mesajını vermekte ve her fırsatta 
askeri seçeneğin masada olduğunu hatırlatmaktadır. Koşullar 
ise 20 yıl öncesinden çok farklı. Dünyayla iyi ilişkiler geliştiren 
Azerbaycan petrol gelirleriyle ekonomisini ve ordusunu 
güçlendirirken, Türkiye ve Azerbaycan tarafından izole edilen 
Ermenistan, Rusya’ya daha fazla bağımlı bir halde, ekono-
mik sorunlarla boğuşmaktadır. Ermeni diasporası güçlü lobi 
faaliyetleriyle -Türkiye ve Azerbaycan’la sorunlu ilişkilerine 
rağmen- uluslararası arenada Ermenistan’a önemli bir destek 
vermekte. Rusya’nın Ermenistan’daki askeri varlığı Ermeni 
tarafında güvence olarak değerlendirilirken, Azerbaycan yıllık 
3 milyar dolar savunma harcamasıyla Ermenistan’ın devlet 
bütçesine denk bir parayı “savaş hazırlıklarına” ayırmaktadır. 
8 milyon nüfuslu Azerbaycan’da sayıları 1 milyona yaklaşan 
“kaçkınlar” (göçmenler) yurtlarına geri dönme hayalleri kurar-
ken, Dağlık-Karabağ meselesinin iki ülkenin iç siyasetinde de 
önemli karşılıkları olduğunu da akılda tutmak gerek. Ülke-
sinin kuzeyinde önemli bir Azeri nüfusu barındıran İran’ın, ABD 
ve Batı ülkeleriyle ilişkisinde önemli bir dönemeçten geçer-
ken yanı başındaki böyle bir çatışmaya vereceği tepki önem 
kazanmaktadır. Azerbaycan’ın BMGK’ye 2012-2013 dönemi 
için geçici üye seçilmesi, Azeri tezlerinin uluslararası camiada 
daha çok işitileceği bir döneme girdiğimizin göstergesi olabilir. 
Bununla beraber, daimi üyelerin onayı olmadan bu meseleye 
dair, Ermenistan’ı zorlayacak bir karar çıkması ise mümkün 
değil. Fakat belki de en önemlisi, 2008’de Gürcistan savaşında 
yeniden gördüğümüz üzere, Kafkasya üzerindeki nüfuzuyla 
bölgenin hala en büyük faktörü olan Rusya’yı karşısına alan bir 
hamleyi, kimsenin kolay kolay atamayacağı da açıktır. Zamanın 
ne getireceğini göreceğiz. Şu anda ise sorunun uluslararası 
hukuka uygun olarak barışçı yollarla çözülmesini temenni et-
mekten başka çaremiz yok.

Görseller:

1) http://www.samanyoluhaber.com/kultur/Hocalida-1992de-ne-olmus-
tu/735810/
2) http://en.wikipedia.org/wiki/Nagorno-Karabakh_War
3) http://ajans1914.blogspot.com/2012/02/masum-bir-can-kymetlidir-bizim-
icin.html 
4) http://www.worldbulletin.net/?aType=haber&ArticleID=85305

             Buğra Sır   
 bugrasir@hotmail.com
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Suriye: Çıkmaz Sokak

Daha kasım ayında Başbakan Erdoğan, kızıyordu Esed’e: “Gün 
gelecek sen de gideceksin. Çünkü o koltuklar baki değil. O kol-
tuklar geçicidir. Biz bunu çok söyledik.” Erdoğan ve Davutoğlu, 
“çok söylediklerinin” altını çizseler de, örneğin Soli Özel gibi 
düşünürlerin gözünde, Türkiye’nin yumuşak gücünün sınavı 
geçemediği bir vaka olarak karşımıza çıkıyor Suriye.1 Ayrıca 
Türk dış politikası, her ne kadar devrim hareketlerinden2 yana 
tavır koysa da, bu hareketler öncesinde ilişki kurduğu ülke-
lerdeki iç dinamikleri ve demokrasi ilkelerini göz ardı etmekle 
suçlanıyor. Sonuç itibariyle Türkiye, zaten eli kanlı bir rejimle 
el sıkışmış oldu ve ekonomik entegrasyon ümidi doğuran bir 
anlaşmalar silsilesi başlattı: Tek fark, babasıyla değil oğluyla 
el sıkışılmış olmasıydı. Tüm bu suçlamalara karşın “sıfır so-
run politikasının” çökmediği kanaatindeyim. Sonuç itibariyle 
bu politika, bir vizyonun çerçevesini çiziyor. Vizyonları kısa 
vadeli sonuçlarıyla başarısız addetmek doğru değil.3 Vizyonun 
maddi anlamda desteklenemediği ve yalnızca diskur seviye-
sinde aktif olabildiği bir gerçek, ancak maddi anlamda bir et-
kinlik, öncelikle diskur seviyesinde bir aktiviteyi gerektiriyor.

Türk Dışişleri gemileri yaktı. Esed’in iktidarda kalma ihtimali, 
Türkiye’nin çıkarlarına aykırı görülüyor. Daha da mühimi, 
bugün Suriye’de bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu duruma 
müdahale için üç senaryo konuşuluyor: Tampon bölge, in-
sani yardım koridoru ve uçuşa yasak bölge. İlk senaryoda, 
Türk askeri ile Esed’in ordusu arasında sıcak çatışma ihti-
mali var. Türkiye’nin Yeni Osmanlıcı bir politika benimsediği 
iddiaları, postallarla damgalanabilir. Dışişleri, böyle etiketlen-
mekten çekiniyor. İnsani yardım koridoru senaryosunda ise, 
ulaştırılan yardımların halkın eline geçip geçmediğinden 
emin olunamaz. Son senaryoda ise operasyonlara hangi ül-
kelerin katkıda bulunacağı, uçakların hangi havaalanlarında 
konuşlandırılacağı gibi stratejik sorunlar karşımıza çıkıyor. 
Suriye Kurtuluş Ordusu’nun silahlandırılması da başlı başına 
büyük bir mesele. Türkiye’nin bu konuda acı tecrübeleri var-
ken, hele hele Suriye’nin parçalanması riski söz konusuyken, 
bu hususta Türkiye’nin takınacağı tavır da denklemleri 
değiştirecektir muhakkak ki. Uluslararası kamuoyunu, Esed’in 
geleceği hakkında sürüncemede bırakan en önemli mese-
le ise Rusya ve Çin’in Esed’i destekleyen politikaları. Rusya 
ile Suriye arasında imzalanan önemli askeri anlaşmalar var. 
Örneğin 1971 yılında imzalanan anlaşma gereğince Rusya, 
Tartus Limanını askeri üs olarak kullanabiliyor. Bir diğer husus 
ise Doğu Akdeniz’de son zamanlarda bulunan petrol rezerv-
leri. Bu husus, Lübnan-Güney Kıbrıs-İsrail arasında bir şeytan 
üçgeni oluşturmuştu. Bu yüzden Suriye’nin geleceği, Doğu 
Akdeniz’deki enerji savaşının da seyrini değiştirebilir. Ayrıca 
Lübnan’daki rejimin geleceği de Suriye’deki istikrara bağlı.

Hizbullah askerlerinin Esed’in yanında savaştığı dillendi-
rilen iddialar arasındayken, Lübnan’da Filistin kampları hâlâ 
çatışma alanlarına dönüşme riskini taşırken, “Esed’in bir te-
lefonuyla kurulan” hükümetin geleceği karanlık görünüyor. 

Peki Esed sonrasında ne olabilir? Kuzeyde otonom bir 
Kürt bölgesi kurulması ihtimaller arasında. Hiç kuşkusuz 
bu durum, Türk iç siyasetini ve daha da önemlisi Kürt si-
yasal hareketini derinden etkileyecek. Ancak en can alıcı 
soru, Suriye sahillerinde hakimiyetin kimin elinde kalacağı. 
Eğer Esed’e bir çıkış yolu tanınır ve özellikle Rusya, sahil 
hattındaki çıkarlarının zedelenmeyeceği bir senaryo ile 
Esed’e olan desteğini çekmeye ikna edilebilirse, Suriye’de 
yaşanan dram diplomatik yollarla sonlandırılabilir. Esed, kısa 
vadede gönderilebilir mi, emin değilim. Ancak emin olduğum 
şey; Esed sonrası dönemde Suriye’nin artık tek parti yöneti-
mi altında ve üniter bir yapı içerisinde yaşayamayacağı. 

Bir notla bitireyim: Tüm bu devrim hareketlerini, ser-
mayenin genişleme isteğinin tezahürü yahut “emperyal 
güçlerin sinsi oyunları” olarak okuyanlar var. Bu okuma-
lara karşı söylenecek tek şey var: Artık Ortadoğu’daki 
halklara da eyleyicilik addetmemizin vakti gelmedi mi? 

1) Soli Özel’in konuşmacı olarak katıldığı Bilkent Üniversitesi “The Arab 
Spring: Reasons and Effects” adlı kongre notlarından.
2) Popüler olarak “Arap Baharı” denilen sürecin nasıl adlandırılacağı çokça 
tartışılıyor literatürde. “Mevsimsel” isimlendirmelerin, doğal bir başlangıç 
ve bitiş öngörmesinden ötürü problemli olduğu söyleniyor. Ayrıca “Arap” 
nitelendirmesinin de uygun olmadığı, isyan edenlerin hepsinin Arap 
olmadığı ve bir milliyetçi söyleme de sahip olmadığı iddia ediliyor. “Uyanış” 
sözcüğünü tercih edenler de kıyasıya eleştiriliyor ve “Halklar zaten şu ana 
kadar uyumuyordu.” deniliyor. (Davutoğlu’nun da “uyanış” kelimesini tercih 
ettiğini hatırlatmakta fayda var.) Gerçekten de Mübarek’in devrilmesine 
götüren eylemselliğe bakacak olursak, özellikle işçi sınıfının bir dinamo 
teşkil ettiğini ve bu eylemselliğin tortusunun 1-2 yıl öncesinden birikerek 
geldiğini söyleyebiliriz. “Bölgesel uyanış” diye adlandıranlar da mevcut, ancak 
“bölgesel” sıfatı da yeni paradigmayı anlamak için doğru değil. Zira İran’daki, 
Şili’deki öğrenci eylemleri ve OWS hareketi daha yapısal ve global bir 
dönüşümün yahut dönüşüm arayışının habercisi. Kavram tercihi üzerinde bu 
kadar durmamın sebebi  ise şu: “Ne düşündüğümüzü nasıl düşündüğümüz, 
nasıl düşündüğümüzü ise nasıl söylediğimiz etkiler.” (Söz, Koray Çalışkan’ın 
Birikim’deki bir yazısından.) 
3) Bu konu hakkında kaleme aldığım “Is Zero Problem Vision Dead?” adlı 
makale için bkz. http://www.anatoliadaily.com/irst/index.php/main-subjects/
turkish-foreign-policy/867-is-zero-problem-vision-dead

Görsel: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01879/assad_1879752c.
jpg
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyada, Türkiye’de ve 
Boğaziçi Üniversitesi’nde çeşitli gösteriler, eylemler, bildi-
riler, hatta şarkılar ve türkülerle kutlandı(!). Her gün 
yeniden, bir vatandaş olarak, bir birey olarak ve bir in-
san olarak kendini kanıtlama zorunda bırakılan kadın için 
tek bir gün, 8 Mart, yeterli midir tartışılabilir, ancak ‘‘var’’ 
olduğunu duyurmak açısından önemli olduğu bir gerçek. 

Kadınlar bu yıl da seslerini duyurmak için bağırdılar, so-
yundular, anlattılar, şarkı söylediler.  Kadına şiddeti pro-
testo etmek için, Ukraynalı kadın aktivistlerden oluşan 
FEMEN grubu üyeleri Sultanahmet Meydanı’ nda üstsüz 
eylem yaptılar. Onlar, ticarileştirilen kadın vücudunu  ‘‘Fer-
rari satmak için değil.’’1 cinsiyet eşitsizliğine tepki çekmek 
için kullandılar. Eylemin sonucunu hepimiz biliyoruz, en 
azından tahmin edebiliyoruz; tutuklanan FEMEN üyesi 
kadınlar 7 saat gözaltında kaldıktan sonra sınır dışı edildiler.
 
Kadınların bir de ‘‘hediyesi’’ vardı bu yıl. Bakan Fatma Şahin’ in 8 
Mart hediyesi olarak nitelendirdiği Şiddet Yasası meclisten geç-
ti. Yasa, şiddet gören kadının sığınma evlerine başvurduktan 
sonra kimliklerinin değiştirilmesini ve şiddet uygulayan 
erkeğe kelepçe takılmasını içeriyor. Her ne kadar şiddet gören 
kadınların daha az acı çekeceğini bilmek rahatlatıcı olsa da, 
böyle hassas bir konuda doğru kelimelerin seçiminin öne-
mi azımsanamaz. Yasada ‘‘kadın’’ yerine ‘‘ailenin’’ korunması 
amaçlanıyor. Yani koruma kadın için değil. Bu da haklı olarak 
çeşitli kadın hakları örgütlerinden tepkiler çekiyor.  Bu kapsam-
da 214 Kadın Örgütü adına Şiddete Son Platformu’nun yaptığı 
açıklamada, “Başta yasanın adında ‘ailenin korunması’  ifade-
sinin yer alması ve yasada  ‘toplumsal cinsiyet’  kavramına 
yer verilmemesi konularında hükümetin açıklamaları, 
biz kadınları ikna etmekten çok uzaktır.’’ ifadeleri yer aldı.

Kadınların yaşadığı sorunlar çok bilindik ve maalesef cin-
siyet ayrımcılığı, medya, siyaset ve toplum eliyle her gün 
günlük ilişkilerimize kodlanıyor ve kendini yeniden üreti-
yor. Bu meselede önemli olan nokta, cinsiyet ayrımcılığına 
tepkileri ortaya koyarken, bu ayrımcılığın önlenmesi için 
neler yapılması gerektiğini de konuşmak ve tartışmak.

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci 
Forumu olarak bizler bu dönemki seminerimizi konunun
ikinci kısmına, yani çözüm önerileri üzerine yoğunlaştırmak 
istedik. ‘‘Kadının Bilinen Sorunlarına Bilinmeyen Çözüm Öne-
rileri’’ başlıklı seminerimizde, konuyu disiplinler arası bir bakış 
açısından ele almayı amaçlıyoruz. Siyasi, ekonomik ve hukuk-
sal alanda cinsiyet ayrımcılığını önlemek için yapılması ge-
reken düzenlemeleri konunun uzmanlarından dinleyeceğiz.

4 Nisan Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi Güney 
Kampüs Demir Demirgil Salonu’nda gerçekleşecek olan 
seminerimize, konuya ilgisi olan, konuya dair soruları, 
fikirleri ve çözüm önerileri olan herkesi bekliyoruz.

1.http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=
1081156&CategoryID=79

 / Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu 
Başkanı

 

/ Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

 (Oturum Başkanı) / Boğaziçi Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

 / KA-DER İstanbul Başkanı 

 / Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
Öğretim Üyesi

 / Avukat

Seminer programıyla ilgili olası değişiklikler, internet site-
mizden takip edilebilir. (www.acmof.com)

‘‘Kadının Bilinen 
Sorunlarına 
Bilinmeyen Çözüm 
Önerileri’’

  Seminer Sorumlusu
Hicret Soy

     hicretsoy@hotmail.com  
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