


Bo!aziçi Üniversitesi Avrupa Çalı"maları Merkezi 
Prof. Dr. Süheyla Artemel ve Nedret Kuran Burço!lu 
tarafından, Avrupa çalı"malarında disiplinlerarası 
ara"tırmalar yapmak ve Türk – Avrupa ili"kilerinde-
ki kültürel boyutu kıyaslamalı bir çerçeve içerisinde 
vurgulamak amacıyla 1991 yılında kuruldu. Mayıs 
2000’de Üniversite Senatosu, Merkez’deki çalı"maların 
çapını bütün sosyal bilim dallarını kapsayacak "ekilde 
geni"letmeye karar verdi.

Avrupa Çalı"maları Merkezi (AÇM) Türkiye ve di!er 
AB’ye aday ülkelerin Avrupa’ya entegrasyon a"ama-
larında akademik ve entelektüel çok sesli bir dü"ünce 
platform olu"turmayı amaçlamaktadır. AÇM, akade-
misyenlere proje olu"turma a"amalarında ara"tırma 
olanakları sa!lar. AÇM, akademisyenlerin, kamu ve 
özel sector çalı"anlarının dü"üncelerini payla"tıkları 
bir kurum olarak AB – Türkiye ili"kilerinde tartı"ma-
ların yo!unla"tı!ı bir odak noktası görevini üstlen-
mektedir. 

AÇM, ulusal ve uluslararası konferansların yanı sıra, 
halka açık Jean Monnet seminerleri ve uzmanlar için 
atölye çalı"maları düzenlemektedir. Bu sayede, AÇM, 
çalı"anların ve sivil toplum örgütleri üyelerinin Avru-
pa’daki e"de!er kurumlarla etkile"ime geçerek ileti"im 
a!ı olu"turmaları için büyük fırsatlar sunmaktadır.

AÇM projelerine gönüllü olarak ö!rencilerin de 
katılması amacıyla Ekim 2002’de AÇM Ö!renci 
Forumu (AÇMÖF) kurulmu"tur. Bu projelere katıl-
manın yanı sıra kendi planladı!ı birçok etkinli!i 
de hayata geçiren AÇMÖF, her yıl düzenli olarak 
yürüttü!ü kendi organizasyonlarında da Türk/ya-
bancı ö!rencileri a!ırlamakta, bu
ö!rencilere konusunda uzman ki"ilerin deneyim 
ve bilgilerinden faydalanabilecekleri, #kirlerini 
serbestçe tartı"abilecekleri ve üretken olmaları 
yönünde te"vik edici bir platform sunmaktadır. 
2003 yılından bu yana, her yıl Türkiye’deki çe"it-
li üniversitelerden ö!rencileri bir araya getiren 
Bo!aziçi Bulu"maları ile yine her yıl Avrupa’nın 
çe"itli üniversitelerinden ellinin üzerinde katılımcıyı 
Avrupa Birli!i ülkelerinden uzmanlarla bulu"tu-
ran European Weekend School ve bunun yanında 
her dönem düzenlenen çe"itli tematik seminerler, 
organizasyonların ana çerçevesini olu"turmaktadır. 
Bunun dı"ında, AÇMÖF, konusu güncel konular ve 
dönem içindeki politikalar, tartı"malar dü"ünülerek 
belirlenen çe"itli konferanslar düzenlemekte; yine 
bu konular ba!lamında her dönem iki tane olmak 
üzere AÇMÖF Bülteni yayınlamaktadır. 
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Erdem Selvin
Türkiye’de ya"ıyorsanız e!er günde-
min gerisinde kalmamak için oldukça 
zaman ayırmanız gerekti!ini zaten 
biliyorsunuzdur. Elbette bu durum sa-
dece Türkiye için geçerli olmasa gerek; 
çünkü küreselle"en ülke ili"kileri ve 
çıkarların iç içe geçmi"li!i, uzak bir 
Asya ülkesinde gerçekle"en olayların 
dahi dünyanın di!er bir ucu için haya-
ti önem ta"ımasına neden oluyor. Yine 
de birlikte hareket etmenin önemini 
"u günlerde daha iyi kavrar gibiyim. 
Gündemden girece!im konuya ve tabii ki 
bahsetmek istedi!im konu “bitmek bil-
mez ve sürekli çözüm aranan fakat ne hik-
metse çözümü mümkün olamayan” terör 
meselesi. Pe"i sıra alıyoruz "ehit haber-
lerini ve ne yazık ki “kanıksamak” denen 
"eyin e"i!inde hissediyorum kendimi. Ve 
ba"lıyorum komplo teorileri üretmeye. 
Geçerli bir sebebi var elbet böyle hareket 
etmemin; "öyle ki genel bir tatminsizlik 
hali var üzerimde, yeterli gelmiyor yapılan 
açıklamalar, ki bir süre sonra onlardan 
da "üphe duymaya ba"lıyorum. E!er 
bir gün terör biterse, onu lanetleyerek 
bitiren tek ülke olarak tarihe geçece!imiz 
yazılıp çiziliyor sosyal mecralarda. Bana 
göre mizah kanıksama potansiyelinin 
en önemli bir göstergesi. Korkuyorum. 

Kafalar bu kadar karı"ıkken konuların 
düz bir çizgide ilerlemesine olanak bu-
lamıyorum. Birliktelikten bahsetmi"tim 
yazımın ba"ında, bunun altında yatan 
sebep ise son günlerde Irak – ABD – 
Türkiye – Suriye ve Rusya arasındaki 
diplomatik ili"ki tra#!inin artmasıydı. 
Görü"melerin nedenleri ve içeriklerini 
farklı kaynaklardan okudukça kafaların 
karı"ması i"ten bile de!il. Türkiye ve ABD 
arasında geçen günlerde ya"anan yo!un 
tra#!in ba"lıca aktörleri ABD Dı"i"leri 
Bakanı Hillary Clinton, CIA Ba"kanı Or-
general David Petraeus, ABD Genelkur-
may Ba"kanı Martin Dempsey ve bir-
takım diplomat, asker ve istihbaratçı idi. 
Tüm bu yakınla"malardan çıkan sonuç 
CNN Türk’e göre Suriye için ortakla"a bir 
operasyonel mekanizma kurulması ve Re-
uters’a göre Suriye’de uçu"a kapalı tampon 
bir bölge kurulması ve isyancılara askeri 
yardımda bulunulması. Benim açımdan 
tartı"ılması gereken nokta, ba!ımsız bir 
ülkenin i" içlerine karı"manın, herhan-
gi bir askeri yardımda bulunmanın veya 
isyancılarını e!itmenin sınırı nedir? 
Tüm bu geli"meler ı"ı!ında Apaydın 
kampından gelen haberler Suriye muha-
lif güçlerinin e!itildi!i yönündeydi. Fakat

yetkililer tarafından tüm bu haberler 
yalanlandı. Bu geli"melerin üzerinden 
birkaç gün geçtikten sonra Dubai merke-
zli Arap haber kanalı El Arabiya’dan gün-
deme bomba gibi bir haber dü"mü"tü. 
Habere göre Suriye sınırına yakın bir 
bölgede ya"anan uçak kazasında, Türk 
pilotları kurtulmu" ancak Rusya’nın em-
riyle Suriye pilotları sorguladıktan sonra 
öldürüp tekrar denize atmı"tı. Daha son-
ra haberin yalan oldu!u tara$arca beyan 
edilse de bu denli kı"kırtıcı bir haberin 
servis edilmesinin Türkiye’nin Suriye’ye 
olası bir operasyonunu me"ru kılma 
yönünde yapıldı!ını çıkarmak mümkün. 
Ve geçti!imiz günlerde Suriye tarafından 
Akçakale’ye dü"en top mermisi sonrası 
5 Türk vatanda"ının hayatını kaybetme-
si üzerine Türkiye’nin aralıklarla sınır 
ötesine top atması, meclisten sınır ötesi 
operasyon için tezkere çıkması haberlerde 
“Sava" ba"ladı!” ifadelerinin kolayca kul-
lanılmasına yol açtı. Tüm bu geli"melerin 
gölgesinde, Kuzey Irak yönetimi ve Bar-
zani ile ya"anan görü"me tra#!i kafaları 
daha çok karı"tırıyordu. Bir yanda bit-
mek bilmeyen terör ve ülke içerisindeki 
yo!un çatı"malar, bir yandan Halep’te 
muhalif güçlerin kazanımları, di!er 
yandan da içeri!i net bir "ekilde orta-
ya konamayan temaslar gözlerin Kuzey 
Suriye’ye çevrilmesine neden oldu. %e 
New York Times’da yayınlanan rapo-
ru Suriye hükümetinin bazı bölgelerin 
kontrolünü Kürt militanlara bırakması ve bu 
militanların Kuzey Irak’taki Demokratik 
Birlik Partisi (PYD) ve PKK ile arasında 
ba!lantı olabilece!i yönündeydi. Bundan 
yola çıkarak Kuzey Suriye’nin ve Kuzey 
Irak’ın bazı bölgelerini içine alan ba!ımsız 
bir Kürt ülkesi kurulabilir. Görü"melerin 
sık gerçekle"mesi ise kesinli!i olmayan 
bu beklentileri her ülkenin kendi men-
faatleri yönünde "ekillendirmek isteme-
si diye dü"ünüyorum. Birçok ülke Orta 
Do!u’nun gelece!i hakkında söz sahibi ol-
mak istiyor ve bu tür de!i"imlerde barı"ın 
ardından gelen en nihai sonuç ekono-
mik geli"im, ki nitekim dünyada yok-
sullu!un ve karı"ıklıkların en can yakıcı 
bölgesi Afrika iken son günlerde ekono-
mik büyüme ile gündeme gelerek Orta 
Do!u için güçlü bir örnek te"kil ediyor. 

Birçok ülke Orta Do!u’nun gelece!i 
hakkında söz sahibi olmak istiyor ve bu 
tür de!i"imlerde barı"ın ardından ge-
len en nihai sonuç ekonomik geli"im, 
ki nitekim dünyada yoksullu!un ve 
karı"ıklıkların en can yakıcı bölge-
si Afrika iken son günlerde ekono-
mik büyüme ile gündeme gelerek Orta 
Do!u için güçlü bir örnek te"kil ediyor. 

Tüm bunların yanında Suriye’deki iç 
sava"tan kaçıp Türkiye’ye sı!ınanların 
sayısındaki muhte"em artı" ve kı" mev-
siminin gelmesi yeni bir tartı"mayı gün-
deme getiriyor. Bir yandan sı!ınmacı 
ve mülteciler hakkında key# uygulanan 
yasalar, halk arasında hissedilen ekono-
mik endi"eler, di!er yandan Suriyeli 
sı!ınmacılar hakkında çıkan ta"kın-
lık haberleri sı!ınmacıların gelece!i-
ni sorgulamamıza neden oluyor. Un-
utmayalım ki aynı bölgede yukarıda 
sıralanan birçok geli"me mevcut. Bunlar 
dâhilinde Türkiye hükümetinin karar-
larını halk ile birlikte alması do!abi-
lecek sonuçlar açısından hem genel 
seçimlerin yakla"ması dolayısıyla, hem 
de bölgede kalıcı barı"ın sa!lanabilme-
si amacıyla büyük önem arz ediyor.  

Kaynakça:
-http://www.cnnturk.com/2012/turkiye/08/23/turk.
ve.abdli.yetkililer.suriyeyi.konustu/674016.0/index.
html
-http://www.reuters.com/article/2012/08/11/us-syr-
ia-crisis-turkey-idUSBRE87A05320120811
-http://haber.gazetevatan.com/turk-pilotlari-suri-
ye-oldurdu/484152/1/Haber
- http://www.ntvmsnbc.com/id/25336410/
- h t t p : / / k a v k a z c e n t e r . c o m / e n g / c o n -
tent/2012/08/21/16574.shtml
-http://www.nytimes.com/interactive/2012/09/29/
world/middleeast/the-growing-role-of-kurds-in-
syria.html
-http://www.reuters.com/article/2012/10/18/col-
umn-freeland-idUSL1E8LICEV20121018
=http://www.ntvmsnbc.com/id/25373353/
Görsel:
-http://unicef.tumblr.com/post/20169243510/syri-
an-arab-republic-2012-children-shelter-in



Elif  Yılmaz
Gerek geli"en teknoloji gerekse mod-
ernle"en toplumlar artık globalle"menin 
hizmetindeler. Bu küreselle"me içerisinde 
birbirleriyle etkile"imi artan toplumlar 
kendi durumlarını tüm dünya içerisinde 
konumlandırmaya ba"ladılar. Bu da daha 
iyi ya"am standartlarına ula"mak için bir 
araç olmaya ba"ladı. Arap Baharı’nda hep 
sosyal medyanın etkisinden bahsedilir, 
ancak bu dönü"ümden önce de geli"en 
medyanın toplumlar üzerindeki etkisi 
gözardı edilmemelidir. Diktatörleri de-
virmek ve demokrasiye kapılarını aç-
mak Orta Do!u ülkelerinin çıkı" noktası 
"eklinde algılandı ve birbirleri ardınca 
ülkeler protestolara ba"ladı, de!i"im on-
ların tek amaçlarıydı. Türkiye ise daha 
önceden bu de!i"imi gerçekle"tirmi" bir 
ülke olarak onlara önderlik edebilece!i 
dü"üncesindeydi ki, daha kendi içerisinde 
bir demokrasiyi sa!layamamı"ken “nasıl 
olur” soruları gündemde yankılanma-
ya ba"ladı. &"te domino ta"larının bel-
ki de sonlarına yakla"ıyoruz ve Tür-
kiye patlamaya hazır tüm bombaların 
arasında kalmı" bir ülke misali, ne ola-
ca!ını ve ne yapaca!ını gözlemliyor.

Türkiye hem etnik, hem dini, hem de 
kültürel bakımdan pek çok farklı in-
san toplulu!unu içinde barındıran 
bir ülke olması itibariyle, düzenli bir 
yapıya hiçbir zaman sahip olama-
mı"tır. Neredeyse Osmanlı’dan sonra 
yoktan var edilen bir ülkenin bugün-
lere gelmesi kolay olmadı, ancak bugün 
dahi sorunsuz bir toplum olamadık.

 Türkiye iki darbe, bir muhtıra, binlerce 
gencin ölümü, sa!-sol çatı"maları, Kürt-
Türk tartı"maları, ulusalcılık ve milliyetçi-
lik oyunları, Alevi-Sünni uyu"mazlıkları 
gibi daha sayamayaca!ım ve küçümsen-
emeyecek derecede önemli birçok olaya 
sahne olan nadir ülkeler arasındadır diye 
dü"ünüyorum. Her zaman söylendi!i gibi 
jeopolitik ve jeostratejik konumlarımız se-
bebiyle, Türkiye’nin ba"ka ülkeler tarafın-
dan hep bir albenisi olmu"tur. Bir yandan 
Avrupa ve ABD,  di!er yandan Rusya 
Türkiye’yi baskı altında tutmayı hedef 
haline getirmi"lerdir. Gerek ekonomik, 
gerek siyasi yollardan olsun bu zamana 
kadar su götürmez bir ba"arıya sahiptirler 
bu konuda. Son bir yıldırsa Türkiye’yi de 
a"arak iç karı"ıklıkların ortasında kalan 
Orta Do!u zincirlerini bir bir kırmaya ve 
demokrasi yolunda adım atmaya çalı"ıyor.

,
Mısır ve Tunus bu konuda di!er ülkelere 
kıyasla daha ba"arılı olmu"lar ve kısa za-
manda amaçlarına ula"abilmi"lerdir. Tabii 
ki her "eyin tam olarak oturdu!u söylen-
emez, ancak ilk adımlarını ba"arıyla at-
abilmi"lerdir. Libya ise iç sava" ya"amı", 
zorlu bir süreç geçirmi" olsa da en sonun-
da Kadda#’yi devirebilmi"tir. 'imdiyse Su-
riye büyük sorunlar içerisinde kalmı"tır. 
Be"ar Esad veya Be""ar Esed kar"ısında yer 
alan Özgür Suriye Ordusu Esad hüküme-
tini devirmeye çalı"ırken, iki tara(a

bulu"masını sa!layan önemli bir yer ve 
Rusya ile Esad hükümetinin  arası da
 gayet iyi durumda. Rusya, Suriye hüküme-
tinin çökmesini istemiyor haliyle çünkü 
sonuçların nereye varaca!ı belli de!il. Bu 
da Rusya’yı Esad’ı güçlendirmeye yön-
lendiriyor. &"te Rusya ve BM’yi kar"ı kar"ıya 
getiren bir durum olu"uyor. Türkiye ise 
her "eyin ortasında kalmı" bir ülke olarak 

silahlanarak birbirleriyle aylardır sonuçla-
namayan bir çatı"ma içerisine girmi"lerdir. 
'imdiyse ortada kalan binlerce insan 
ne yapaca!ını bilmeden, belki de onlara 
rastgelecek kur"unu bekliyorlar. Her iki 
tara(a dı"arıdan askeri yardım almaya 
ve kendi vatanda"ını vurmaya devam 
ediyor. &"te bu durumda en yakın kom"u-
ları olan Türkiye’ye sı!ınma herhalde tek 
güvenli seçenek olarak kalıyor. Türkiye 
hükümetinin bu mültecileri kabul etmesi 
de Türkiye’de büyük tartı"malara yol açtı 
tabii. Yüz bini a"kın mültecinin Türkiye 
ekonomisini bozaca!ı dahi dü"ünülüyor 
"u durumda. Bunun yanı sıra Türkiye’nin 
Suriye’yle asıl sorunu elbette Suriye iç 
sava"ı veya Türkiye’ye sı!ınan mülteciler 
olarak kalmadı. Suriye iç sava"ı sırasın-
da Türk askeri uça!ının dü"ürülmesi 
üzerine de Türkiye ve Suriye arasında il-
i"kiler bir hayli açıldı ve Türk askeri Su-
riye’ye girmek zorunda kaldı. Suriye’nin 
bilerek Türkiye’yi sava"a sokmak isteme-
si gibi dü"ünceler haliyle ortaya atıldı ki 
do!ruluk payı da büyük. Ancak neden 
Suriye zaten içeride büyük bir karı"ıklık 
ya"arken kendisinden daha güçlü du-
rumda olan ülkeyle sava"a girmek iste-
sin? Bir kısım insan Esad kendi gücünü 
ülkesine göstermek istiyor, “gerekirse 
Türkiye ile de sava"a girebilirim, yani 
buna gücüm var” diye halkının gözünü 
korkutmak istiyor diye dü"ünüyor.

Peki Suriye bu gücü kimden alıyor? 
Bu durumda aklımıza ilk gelecek 
ülke herhalde Rusya olmalı. Bölge 
Orta Do!u’daki petrolün Akdeniz ile

ortaya çıkıyor. Suriye Türkiye’ye saldırıyor, 
Türkiye bunun kar"ılı!ını veriyor ve 
NATO da her zaman oldu!u gibi bizim 
yanımızda oldu!unu söylüyor. Bunun 
yanı sıra bir de artan terör olayları Tür-
kiye’yi içeriden köreltmeye çalı"ıyor. 
Yıllardır süregelen Kürt meselesi ve 
PKK, Türkiye siyasetinin belkemi!ini 
olu"turuyor. Bir yıldırma politikası gibi 
Türkiye askerinin canını almaya de-
vam ediyor, tabii kendileri de kar"ılı!ın-
da birçok kurban veriyor. Peki bu kime 
hizmet ediyor? Yıllardır eli silah tutan 
gençler da!lara çıkıp hayatlarını feda edi-
yorlar ve henüz bir sonuca ula"amadılar. 
Yalnızca PKK de!il, onun yanı sıra gizli 
güçler Türkiye’yi neden ikiye bölmeye 
çalı"ıyorlar? PKK’nın tek iste!i demokra-
tik özerklik ya da anadilde e!itim de!il, 
onlar kendi ba!ımsız ülkelerini kurmaya 
çalı"ıyorlar. Bu u!urda senelerdir hem 
kendileri hem de Türkiye can kaybediyor. 
Herhalde Kürt toplumunun Türkiye’den 
ayrılması yalnızca kendilerine hizmet 
etmeyecek. Evet kendi dillerinde e!itim 
alıp, kendi devlet bürolarını kurup, ken-
di bayraklarını dalgalandırabilecekler 
belki ama hiçbir zaman tam ba!ımsız 
bir ülke olarak de!il; her zaman bir 
kukla i"levi görerek belki de. Zayı$ayan 
ülkeler, ayrılan topraklar ve milletler 
bu zamana kadar o ayrılmamı" güçlerin 
hizmetindeydiler ve bundan sonra da 
böyle devam edecektir. Ben ne mi söyle-
mek istiyorum? Amacım herkes Türk’tür 
ve bu topraklarda hepimiz mutlu mesut 
ya"ayalım demek de!il. Böyle bir "eyin 
olmayaca!ı da çok açık zaten. Ancak bu 
topraklarda do!up büyümü" biri olarak 
tek temennim ayrı devletlere ayrılıp ba"-
ka ülkenin evlatları olmaktansa, her-
kesin talep etti!i ko"ulları mümkün 
oldu!unca yerine getirterek aynı devlette 
ya"ayabilmektir. Herkesin nasıl dinini 
seçme özgürlü!ü varsa, dilini seçme ve 
konu"ma özgürlü!ü de vardır elbette. 
Umarım ba"ka bir devletin yardımı-
na ihtiyaç duymaksızın yasal yollar-
dan ve daha fazla can kaybetmeden bu 
büyük sorunumuza çözüm bulabiliriz. 
KAYNAKÇA:
1)http://www.mfa.gov.tr/turkiye-suriye-siyasi-iliskileri-.tr.mfa
2)ttp://www.sabah.com.tr/Yazarlar/ilicak/2012/06/26/suriye-ile-il-
iskiler
3)http://www.haberturk.com/dunya/haber/788333-turkiy-
eye-abd-askeri-yolladik
4)http://www.haberturk.com/dunya/haber/788422-suriy-
eye-bayram-yok
5)http://www.haberturk.com/dunya/haber/788623-ates-kesilmedi
6)http://www.haberturk.com/dunya/haber/788617-sigara-yasagi-
ni-delmekle-cocuk-katletmek-bir-degil
Görsel:
-http://www.beynet.com/haber/24984/pkk-nin-basina-esad-in-ajani-
gecti.html
 



Elif Sercen Nurcan
Malum sebeplerden ötürü son birkaç 
aydır Türkiye gündeminden dü"meyen 
“mültecilik” konusu  Antik Yunan’dan 
beri tartı"ılagelmi" bir konudur. Ku"ku-
suz, insanın insana uyguladı!ı "iddet 
devam ettikçe de tartı"ılmaya devam ede-
cektir. Anlamı, zamanın akı"ında "ekil 
de!i"tiren mültecilik, modern dünya-
da yarattı!ı çalkantıları ile insanlı!ın 
ba" sorunlarından biri haline gelmi"tir.

Belirtildi!i üzere, mültecilik kavramı An-
tik Yunan polislerinde de varolmu"tur, an-
cak kavrama anlam açısından bakıldı!ın-
da, günümüzün sı!ınma kavramına daha 
yakın bir noktada durdu!u görülür. Antik 
Yunan ve bir ölçüde devamı kabul edile-
bilecek Roma &mparatorlu!u anlayı"ına 
göre, somut bir sebepten ötürü canının 
tehlikede oldu!unu sezen bir ki"i, kutsal 
kabul edilen tapınaklara sı!ınabilir ve 
müdahale görmeden sı!ındı!ı yerde ya"a-
maya devam edebilirdi. Aynı mantı!ın 
devamı Orta Ça! Avrupası’nda ortaya 
çıkan ve Victor Hugo’nun “Notre Dame’ın 
Kamburu” kitabında da bahsedilen “kili-
seye sı!ınanların dokunulmazlı!ı” an-
layı"ında  görülebilir. &stisnai durum-
lar haricinde bu kural bozulmamı"tır. 
Ancak, Reformasyon ve akabinde di-
nin eski gücünü yitirmesi sonucunda, 
kiliseye sı!ınma hakkı daha fazla ihlal edil-
ir hale gelmi"tir. Avrupa’da 17. yüzyıldan 
itibaren kitlelerin kilise yerine, devletlere 
sı!ınması yaygınla"mı"tır. Nitekim, Fran-
sa’dan 17. yüzyılda kaçmak zorunda kalan 
Huguenotlar, ba"ta &ngiltere olmak üzere 
di!er birçok devlete sı!ınmacı olarak 
gitmi"lerdir. Burada dikkat edilmesi ge-
rekilen nokta, Avrupa’daki bu tür nü-
fus hareketlerinin sonucunda mülteci 
populasyonları de!il, yerli hayata uyum 
sa!layabilmi" toplulukların ortaya çık-
masıdır. 

&spanya’dan 15. yüzyılda canlarını 
kurtarmak için ayrılan Yahudiler ve 
Endülüs Müslümanları, Osmanlı &m-
paratorlu!u için ilk büyük sı!ınmacı 
dalgasını olu"turmu"tur. Bu dalga 
modern anlamdaki mülteci kavramına 
çok yakla"sa da, teknik olarak mültecile-
rin ortaya çıkması geç 19. yüzyılı bulmu"-
tur. Fakat, muazzam mülteci akımları 
Dünya Sava"ları ve yarattıkları ko"ullar 
sebebiyle 20. yüzyılda gerçekle"mi"tir. 
20. yüzyıla kadar neredeyse tamamen 
Avrupa’nın iç meseleleri olan sı!ınma ve 
mültecilik, bu yüzyılda Asya, Afrika ve 

Amerika kıtalarına da sıçrayarak milyon-
larca insanı etkileyen bir hale gelmi"tir.

1890’larda artan Fransız-Alman ve 
Avusturya-Rusya kutupla"maları nihai 
ürünlerini 1. Dünya Sava"ı olarak 1914’te 
alsalar da, yaratılan gergin uluslararası 
ortam yüzünden milyonlarca insan yer 
de!i"tirmek ve mülteci pozisyonuna 
girmek zorunda kalmı"tır. Polonyalılar, 
Rus Yahudileri, Ka)aslar’dan Abha-
za ve Kabardey gibi Çerkez halkları, 
Kırım Türkleri ve Rodos Müslüman-
ları bu milyonları olu"turan halklardan 
birkaçıdır. 1912-1913 yılları arasında 
çıkan Balkan Sava"ları, 450.000 civarı 
Müslüman’ın Osmanlı &mparatorlu!u’na 
“muhacir” olarak gelmesine sebep olmu"-
tur. 2 sene sonra patlak veren 1. Dünya 
Sava"ı’nın getirdi!i yüklerden biri de, 
sava"tan kaçmaya çalı"an Avrupa toplu-
luklarının sı!ınması olmu"tur. Ancak, 
sava"tan kaçan ço!u insan sava" arası 
dönemde yurtlarına geri dönebilmi"tir. 
Bu durumun istisnaları, Türk-Yunan 
tara$arı arası yapılan nüfus mübadelesi 
ve parçalanan 3 büyük imparatorlu!un 
(Osmanlı-Avusturya/Macaristan-Rusya 
Çarlı!ı) halklarının bir kısmının ana-
vatana geri dönememeleri olmu"tur. 

&nsan ırkının ya"adı!ı en büyük sava" olan 
2. Dünya Sava"ı daha önce görülmemi" 
boyutlarda göçlere sebep olmu"tur. Mily-
onlarca Yahudi ve Roman, Sovyetler’den 
ve Nazi Almanyası’ndan kaçmı", kaça-
mayanlar ya saklanmı", ya da yok e
dilmi"lerdir. Bu insani krizde, ABD ve 
Kanada sava" döneminde mülteci kotasını 
görece yetersiz tutmu", kota fazlasını ka-
bul etmemi"lerdir. 1930’da kurulan Nan-
sen Uluslararası Mülteci O#si’nin 1938’de 
Nobel Barı" Ödülü alan Nansen pasapor-
tu, mülteciler için kullanılmı"tır; o#s #-
nansal problemler ve koordinasyon prob-
lemleri ya"adı!ından pasaportla 1 milyon 
civarı mülteciye yardım edilebilmi"tir. 
O#s’in önemle anılması gereken ba"arısı, 
1933’te 14 ülkeye evrensel insan hak-
larının kabulüne öncülük yapan “Mülteci 
Konvansiyonu”nu kabul ettirebilmesidir.

Aynı yıl Milletler Cemiyeti, Nazi Al-
manyası’ndan kaçanlara mahsus “Alman-
ya’dan Gelen Mülteciler Yüksek Komi-
syonu”nu kurmu"tur. 1938’de Nazi i"galine 
u!rayan 150.000 Çek de ülkelerinden 
ayrılarak mülteci pozisyonuna girmi"tir. 
31 Aralık 1938 günü, hem O#s hem de 
Yüksek Komisyon kapatılmı", yerlerini 
Mülteci Yüksek Komisyon O#si almı"tır. 
Sava"ın bitiminde Avrupa’da toplam 40 
milyon civarı mültecinin oldu!u tahmin 
edilmektedir. Uzak Do!u Asya’da Japon-
ya’nın yenilgisi sonucunda, Japonya’ya 
önceden i"gal etti!i bölgelerden yo!un 
bir mülteci akımı gelmi"tir. Sovyetler’den 
Polonya’ya kaçmı" olan Ruslar geri 
verilmi" ve 1.5 milyon Rus sava" esiri 
anayurda dönü" yapmı"tır. Sonuçta, 
1943’te kurulan Birle"mi" Milletler Kur-
tarma ve Rehabilitasyon Yönetimi (UN-
RRA) yerlerinden edilen toplulukların 
ülkelerce yurtlarına geri döndürülmesine 
çalı"sa da, hatırı sayılır miktarda mülte-
ci sı!ındıkları ülkelerde kalmı"lardır. 

1947’de UNRRA’nın yerini alan Uluslar-
arası Mülteci Organizasyonu, 1952’de 
kapatılana de!in 1 milyon mültecinin 
yurtlarına geri dönmelerine yardımcı 
olmu"tur. Bu dönemde dar kalan mülte-
ci kavramı, sadece Nansen pasaportu 
sahiplerini ve Organizasyon tarafından 
“Uygunluk Serti#kası” verilenleri kapsa-
maktaydı. Bu sebeple sava" sonrasında 
Sovyet sınırları içerisinde kalıp Gulag’a 
gönderilen yüzbinlerce Alman mülteci 
sayılmamı"tır. Mülteci sorunlarının kon-
trol altında tutulabilmesi için 14 Aralık 
1950’de Birle"mi" Milletler Mülteciler &çin 
Yüksek Komisyon (UNHCR) kurulmu"-
tur. 1954 ve 1981’de Nobel Barı" Ödülü 
alan UNHCR günümüzde mültecilik 
konusunda en fazla hatırı sayılır kurum-
lardan biridir. Kanuni olarak; 1951 Gene-
va Konvansiyonu, 1967 Mültecilerin Du-
rumuna Dair Protokol, 1969 OAU Afrika 
Mültecilerinin Durumuna Dair Protokol 
ve 1974 Birle"mi" Milletler Çatı"ma-
da Kadınların ve Çocukların Korunma



Bildirgesi uluslararası mülteci hukukunun 
belkemi!ini olu"turan anla"malardır. 

Sava" sonrası dönemde ilk mülteci akın-
larının kaynaklarından biri, 1948’de &s-
rail devleti kurulunca yerlerinden edilen 
Filistinli mültecilerdir. Günümüzde ha-
len büyük bir bölümü çe"itli kamplarda 
ya"amını sürdüren Filistinli mülteciler 
o dönemde çıkan silahlı çatı"malardan 
kaçmı"lardır. Ba"lıca Gazze 'eridi, Lüb-
nan, Suriye ve Beyrut’a sı!ınan Filis-
tinli mültecilerin sayısı, 2012’de 4.9 
milyon civarı olarak tahmin edilmektedir. 
1993’te imzalanan Oslo Anla"ması ile bu 
mültecilerin Filistin’e dönmesi beklense 
de, devam eden çatı"malar yüzün-
den günümüze de!in Filistinli mülteci 
sayısında ciddi bir dü"ü" görülmemi"tir. 
Dini kökenli di!er bir kaynak olan Pa-
kistan-Hindistan mültecileri ço!unlukla 
ait oldukları ülkeye dönseler de, her iki 
ülkede de sürekli baskı altında ya"ayan 
ve zaman zaman "iddete u!rayan kar"ı 
dine mensup mülteciler mevcuttur.

Amerika Birle"ik Devletleri’nin 1963’te 
dahil oldu!u Vietnam Sava"ı, Uzak 
Do!u’nun “bot insanları”nı ortaya 
çıkarmı"tır. 1965-1975 arası 10 yıllık 
sava"ta yerle bir olan ülkelerinden kaçan 
Vietnamlılar, bulabildikleri en yakın bota 
olabildi!ince insan sıkı"tırarak ABD’ye 
do!ru yol almı"lardır. Ne yazık ki, olması 
gerekenden birkaç kat daha fazla insan 
ta"ıyan bu botların önemli bir kısmı Pa-
si#k Okyanusu’nda batmı" ve içindeki-
lerin ço!u bo!ularak hayatını yitirmi"tir. 
ABD’ye ula"abilen "anslı azınlı!ın ço!u 
karaya bastıkları an ya ülkelerine iade 
edilmi" ya da tutuklanıp hapse gönde-
rilmi"lerdir. Bu dönemde ABD’de So!uk 
Sava"’ın etkisiyle, komünist ülkelerden 
gelen mültecilerin ço!u reddedilmi"tir.

Günümüzde iklim de!i"iklikleri, güven-
lik sorunları ve ekonomik sebeplerden 
kaynaklanan mülteci akınları halen 
muazzam boyutlardadır. UNCHR’ın

takip etti!i ve ilgilendi!i insan sayısı 
2010’da 33.9 milyona ula"mı"tır; küre-
sel ısınmanın devam etmesi, ekonomik 
durgunlu!un a"ılamaması ve bölge-
sel çatı"maların devam etmesi üzerine 
bu sayı gelecekte katlanarak büyüye-
cektir. Mültecilerden ülkesine geri 
dönenlerin sayısı 2009’da 251.500 iken, 
2010’da 197.600’e dü"mü"tür. Üste-
lik geli"mi" ülkelerin mültecilerin yer 
edindirilmelerinde paylarına dü"eni ye-
terince yaptıkları pek de söylenemez; 
nitekim 2010’da ABD 71.400, Kanada 
ise 12.100 tane mülteciyi kabul etti, 2010 
yılında 22 geli"mi" ülke nihayetinde 
98.800 tane  mülteciyi alabildi. Ne yazık 
ki Uzak Do!u’nun en geli"mi" ülkesi ka-
bul edilen Japonya bile, 2006’da sadece 26 
mülteciyi yerle"meleri için kabul etti. Ki"i 
ba"ı milli hasılaya oranla en fazla mülteci 
bulunduran devlet (1 ABD Doları ba"ı-
na 710 mülteci) Pakistan olurken, en az 
bulunduran (1 ABD Doları ba"ına 17 
mülteci) Almanya’dır. Günümüzde en 
fazla vatanda"ı  olarak mülteci ayrılan 
ülkeler Afganistan, Irak ve Somali’dir.

Arap Aydınlanması’nın etkisiyle 2011’de 
patlak veren Suriye iç çatı"maları, Türki-
ye’nin son bir yılda gelen Suriye mülteci 
akınına ev sahipli!i yapmasına sebep 
olmu"tur. Bu denli insanın uzun süre 
sa!lıklı bir "ekilde barınması altyapı 
çalı"malarını zorunlu kılmakta ve günlük 
ihtiyaçların giderilmesi büyük miktarlar-
da #nans gerektirmektedir. Türk Kızılay’ı 
çadır, besin, ilaç vs. sa!ladı!ı kamplarda 
huzurun korunması hem kamp sakinleri 
hem de yöre halkı için son derece gerek-
lidir. Ancak, Suriyeli mültecilerinin gün 
geçtikçe fazlala"ması ve nihayetinde sınır-
ları a"arak Türkiye’ye dü"meye ba"layan 
top mermileri, yöre halkının sabrını 
zorlamaktadır. Yöre halkı haklı olarak 
güvenli!ini istemektedir; ancak içlerinde 
çocukların ve kadınların bulundu!u Su-
riyeli mültecilerinin geri gönderilmesi 
"imdilik mümkün gözükmemektedir. 
Yapılması gereken, bir an önce bölgesel 
barı"ın sa!lanması ve mülteciler ile Su-
riye devleti arasında bir güven ba!ının 
olu"turularak herkesin gönül rahatlı!ıy-
la yurtlarına dönmesi sa!lanmasıdır.

Kamplarda en fazla ya"anan sorunlar 
beslenme yetersizli!i (GAM), HIV sal-
gınları, sıtma epidemikleri, bebek-anne 
ölümleri olmasına kar"ın, ba"ta UNHRC 
olmak üzere, birçok kurulu" mültecil-
ere kaynak sa!lamakta ve onlara e!i-
tim sunmaktadır. 2008’den 2010’a ka-
dar mikrobesin tozlarıyla azaltılan 
GAM, Davranı"sal Gözetleme Anketi 
(BSS) gibi HIV bula"masına sebep ola-
bilecek davranı"ları azaltacak önlem-
ler sayesinde azalan AIDS oranları vs. 
geli"meler gelece!e dair umut verse de, 
geli"mi" ve geli"mekte olan ülkeler üs-
tlerine dü"en görevlerini tam yapmadı!ı 
sürece mültecilerin sorunları a"ılamaz.
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Suriye’ de Esad rejiminin kendin halkı-
na yönelik katliamları devam ederken, 
uluslararası toplumdan henüz herhangi 
bir müdahale hamlesi gelmedi. Çatı"ma-
ların on sekizinci ayını doldurdu!u "u 
günlerde iç sava"ın bilançosu 20 binden 
fazla ölü ve 1,5 milyon insanın evsiz kal-
ması olarak tahmin ediliyor.  Geçti!imiz 
temmuz ayında Birle"mi" Milletler çatısı 
altında Suriye’ ye yaptırım kararının, 
Güvenlik Konseyi’nde Rusya ve Çin 
tarafından veto edilmesi de müdahale 
konusundaki umutları iyice söndürdü.

Birle"mi" Milletler’in Suriye’deki krizi 
önlemeye ya da durdurmaya yöne-
lik ba"arısızlı!ı, organizasyonun mev-
cut yapısıyla günümüz sorunlarının 
çözümünde yetersiz kaldı!ını göster-
di.  1946’dan beri aynı yapıyı koruyan 
Birle"mi" Milletler Güvenlik Konseyi, 
So!uk Sava" yıllarında uluslararası kon-
jonktürün gerektirdi!i "ekilde çalı"mı"tır. 
Ancak be" daimi üyenin herhangi bir 
kararı veto etme hakkı, So!uk Sava" son-
rası güvenlik meselelerinin çözümünde 
bazen engelleyici rol oynamakta.
So!uk Sava"’ın sona ermesiyle iki blok-
lu dünya yapısı ve bu blokların arkasın-
daki dü"ünceler çatı"ması da sona erdi.  
ABD’nin süper güç olarak algılandı!ı 
yıllar da 11 Eylül saldırılarıyla yerini çok 
kutuplu bir dünyaya bırakmakta. Küre-
selle"menin ekonomik sınırları a"ıp, siyasi 
ve kültürel boyutlara ula"tı!ı 21. yüzyılda 
sorunlar daha karma"ık ve çok katmanlı. 
Herhangi bir yerdeki iç sava"ın herkesi 
etkiledi!i ve ilgilendirdi!i bir dünyada, 
Birle"mi" Milletler çatısı altında kolektif 
güvenlik için atılacak adımlar her zaman-
kinden daha fazla önem arz etmekte. 
Ne yazık ki, Suriye konusundaki mevcut 
durum pek iç açıcı de!il. Birle"mi" Mil-
letler Genel Kurulu’nda yapılan oylama-
da 133 ülke önergeyi kabul ederken, 12 
ülke kar"ı çıktı, 31 ülke de çekimser oy 
kullandı. Genel Kurul önergelerinin her-
hangi bir yaptırım gücü olmasa da, güçlü 
bir moral de!ere sahip. Güvenlik Kon-
seyi’ndeki vetolar ise uluslararası toplu-
mun görü"lerini yansıtmaktan çok uzakta. 
Birle"mi" Milletler bünyesindeki so-
runlar sadece oylama ve veto ile sınırlı 
de!il. Yakın tarihin defalarca gösterdi!i 
gibi uluslararası toplum, çatı"maları ön-
lemek için gereken askeri gücü topla-
ma konusunda yetersiz kalıyor. 1993 
Somali, 1994 Ruanda ve 1995 Bosna’da 
Birle"mi" Milletler Barı" Güçleri’nin geç, 
etkisiz ya da kayıtsız kalması nedeniyle 

yüz binlerce insan iç sava" kurbanı oldu. 
Birle"mi" Milletler’e yönelik beklentilerin 
artması, ele"tirileri ve çözüm önerilerini 
de beraberinde getiriyor.  Öneriler çok 
çe"itli hatta bazen ütopik. &lk akla gelen ise 
Güvenlik Konseyi daimi üyelerin sayısında 
de!i"iklik yapmak. Bu ba!lamda Hindis-
tan’ın daimi üyeli!i gündemde ve ba"ta 
ABD olmak üzere birçok ülke tarafından 
destekleniyor. Nüfus, ekonomi, demokra-
tik de!erler ve farklı dinlerin tanınması 
açısından böyle bir geni"leme Güvenlik 
Konseyi’nin kredibilitesini ve temsil ni-
teli!ini arttırır. Yeni küresel aktörler ve 
ihtiyaçlar göz önüne alınarak yeni daimi 
üyelikler de gündeme gelebilir, gelmelidir. 
Di!er bir öneri ise, daha önce Türki-
ye’deki yetkililerce de dile getirildi. Buna 
göre Birle"mi" Milletler Genel Kuru-
lu’nda belirli bir ço!unlukla kabul edilen 
kararlar, Güvenlik Konseyi’nde vetodan 
muaf tutulacak. Özelde Suriye’de-
ki durum için dile getirilen bu model, 
gelecekteki uluslararası meselelerde 
de açmazları azaltmayı amaçlıyor. Bu 
model üzerinden dü"ünürsek, Genel 
Kurul’da tüm oyların 4’te 3’ünden faz-
la oy alan kararlar, uluslararası toplum 
tarafından mutabakat sa!lanmı" kabul 
edilebilir ve Güvenlik Konseyi’nde tek bir 
üye tarafından veto edilmesi önlenebilir. 

Ba"ka bir mesele de, Birle"mi" Mil-
letler Barı" Operasyonları için geli"tiren 
bir model. Uluslararası barı"ı sa!la-
ma konusunda Birle"mi" Milletler’in 
rolünü ve etkisini arttırmak için üye 
devletlerden ba!ımsız bir ordu önerili-
yor.  Uluslar üstü bir nitelik ta"ıyan bu 
‘‘Birle"mi" Milletler Ordusu’’ parasal 
deste!ini üye devletlerden alsa da, her-
hangi bir çatı"maya müdahale konusunda 
otonom bir yetkiye sahip. Bu #kir "u an 
ütopik gibi görünse de, gelecekte kolek-
tif güvenlik sorunlarının derinle"mesi 
ve çe"itlenmesiyle kabul gören bir öneri 
haline gelebilir. Bu konudaki çözüm-
ler de!i"ir, çe"itlendirilir. Önemli olan

Birle"mi" Milletler’in günümüzün 
güvenlik ihtiyaçlarına cevap verebilmesi 
ve amaçladı!ı gibi küresel barı"ı temin 
edebilmesi. Gerçekçi bir temsil niteli!in-
den yoksun, atıl bir sistemle Birle"mi" 
Milletler, her zamankinden daha fazla 
koordinasyon ve i" birli!i gerektiren 
meselelerde tatmin edici çözümlere çok 
uzak kalacaktır. 
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Utopia Daedalus 132 (1) (Winter 2003), p. 27-35.
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Bu!ra Sır

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ‘Kıbrıs 
Cumhuriyeti’ adı altında Avrupa Birli!i 
dönem ba"kanlı!ını almasından kısa bir 
süre önce, 27 Haziran tarihinde Brüksel 
ilginç bir protesto gösterisine sahne oldu. 
Beyaz çar"a$ar giyerek hayalet kılı!ına 
giren göstericiler, Avrupa Parlamento-
su önünde toplanıp ‘Avrupa Birli!i’nin 
Unutulan Vatanda"ları: Kıbrıslı Türkler’, 
‘Bize hayaletmi"iz gibi davranmayın’, 
‘Bölünmü" Kıbrıs Birle"ik Avrupa’ya 
Ba"kanlık Ediyor: &roniyi Bulun’ yazılı 
dövizler ta"ıyarak Kıbrıs Türklerine uygu-
lanan haksız izolasyonu ve AB’nin Kuzey 
Kıbrıs’a uygulanan ambargoların kalk-
masıyla ilgili verdi!i sözleri tutmamasını 
protesto ettiler. Hatırlanaca!ı üzere ada-
daki müzakereler için bir dönüm nok-
tası olarak görülen ve adada yeniden 
birle"meyi öngören Annan Planı için 24 
Nisan 2004 tarihinde yapılan referan-
dumda, Kıbrıslı Türkler planı %75 ile onay-
larken Rumlar %65’lik bir oranla reddetmi"ti. 
Ancak buna kar"ın Güney Kıbrıs adanın 
tamamını temsil ediyormu"çasına ‘Kıbrıs 
Cumhuriyeti’ olarak AB’ye tam üye olarak 
kabul edilirken, Kuzey Kıbrıs’a uygulanan 
ambargoların kalkmasıyla ilgili olarak 
AB ve BM nezdinde verilen tüm sözlere 
ra!men, aradan geçen sekiz yilda bu 
yönde somut hiçbir adım atılmamı"tır. 
Bu sebeple Kıbrıs Türkleri dünyanın 
geri kalanıyla ticari, siyasi ve kültürel 
ili"kilerini çok kısıtlı olarak ve ço!unlukla 
ancak Türkiye üzerinden yürütebilmekte-
dirler. Hiçbir hukuki ve me"ru dayana!ı 
olmadan on yıllardır adanın kuzeyine 
uygulanan ve Kıbrıs Türklerinin ekono-
mik ve sosyal kalkınmasının önünde cid-
di bir engel olu"turan bu durumun, ba"ta 
Avrupa Birli!i olmak üzere uluslararası 
toplum için büyük bir ayıp oldu!u açıktır.

Aslında Kıbrıs Türklerine uygulanan 
izolasyonun tarihi Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin Kasım 1983’teki ilanın-
dan da ya da Türkiye’nin adaya Temmuz 
1974’deki askeri müdahalesinden de eski-
ye gider. Londra ve Zürih Antla"maları’yla 
temeli atılan Kıbrıs Cumhuriyeti, adada 
toplumlar arasında bir denge kuran ve 
geni" ölçüde cemaat içi otonomiye dayalı 
yapısıyla 16 A!ustos 1960 tarihinde ku-
rulmu"tu. Adada 1963 tarihinde ba"layan 
toplumlararası çatı"malar, Türklerin dev-
let kadrolarından zor kullanarak çıkarıl-
masına yol açtı ve bu dönemde tamamen 
Rumların eline geçen devlet aygıtı tarafın-
dan, Kıbrıs Türk toplumunun #ili olarak 
dünyayla ba!lantısı kesilmeye çalı"ıldı.

 Bu durum, Türkiye’nin uluslar-
arası antla"malarla sa!lanan ga-
rantörlü!ünün do!urdu!u hak ve 
sorumlulukları gerekçe göstererek 
gerçekle"tirdi!i Temmuz 1974’deki 
askeri müdahaleye kadar devam etmi"tir.

Askeri müdahale ve ardından gelen nü-
fus mübadelesiyle, ada #lli olarak ikiye 
bölünmü"tü. Bu tarihten ba"layarak ada-
da sorunun kalıcı çözümü hede#yle de-
vam eden müzakereler, 15 Kasım 1983’de 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan 
edilmesiyle farklı bir boyut kazandı. Ba"-
ta Banglade", Pakistan gibi birkaç ülke 
adanın kuzeyinde kurulan bu yeni devleti 
tanıma kararı aldıysa da ba"ta ABD’den 
gelen yo!un siyasi baskılar yüzünden 
vazgeçmek zorunda kaldılar. Bu ba!ım-
sızlık ilanının ardından Birle"mi" Mil-
letler Güvenlik Konseyi’nin aldı!ı 541 ve 
550 sayılı kararlar sıklıkla KKTC’ne uygu-
lanan ambargoya gerekçe olarak göster-
ilse de, bu kararların adada ba!ımsız 
ikinci bir devletin tanınmamasına yönelik
 oldu!u açıktır. Uluslararası ticarette önem-
li bir ticari ortak olan Tayvan örne!inde 
de görüldü!ü gibi, bir bölgeyi ba!ımsız 
bir devlet olarak tanımama o bölgeyle 
ticari, ekonomik ve kültürel ili"ki kuru-
lamayaca!ı anlamına gelmemektedir. BM 
Genel Sekreteri Ban ki Moon da 3 Aralık 
2007 tarihli raporunda  “Kıbrıslı Türklere 
uygulanan izolasyonun kaldırılmasıyla 
ilgili süregiden tartı"manın bir tanıma 
tartı"ması haline gelmesinden” "ikâyet 
ederken  “ekonomik, sosyal, kültürel, 
sportif veya benzer ba!ların ya da ili"kil-
erin güçlendirilmesinin tanıma anlamı-
na gelmeyece!ini… aksine güven arttır-
arak ve daha uygun bir ortam yaratarak 
bütün Kıbrıslıların yararına olaca!ını ve 
bu sayede adanın yeniden birle"mesine 
büyük katkısı olaca!ını” ifade etmi"tir.

24 Nisan 2004 tarihindeki referandumda 
Kıbrıs Rumlarının büyük bir ço!unlukla 
reddetti!i "ey, dönemin BM Genel Sekret-
eri Ko# Annan’ın 28 Mayıs 2004’deki 
raporundaki ifadesiyle, “yalnızca bir 
taslak de!il çözümün kendisi idi”.  Bu
 tarihten sonra gerek BM Genel Sekreterli!i 
gerek de Avrupa Birli!i Konseyi tarafın-
dan yapılan açıklamalarda uygulanan izo-
lasyonun kaldırılması yönünde defalarca 
ça!rı yapıldıysa da, sonuçta çözüme ‘Evet’ 
demesine ra!men, cezalandırılan taraf 
Türk tarafı oldu. Türkiye, Yunanistan ve 
Büyük Britanya’nın birlikte üye olmadı!ı 
hiçbir birli!e ya da uluslararası örgüte 
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de giremeyece!i-
ni öngören 1959 ve 1960 antla"malarına 
açıkça aykırı olarak, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’

1 Mayıs 2004 tarihinde AB’ye üye oldu. 
Dahası bu durum, bölünmü" ve sınır ih-
tilafı ya"ayan bir ülkenin birli!e alınması 
noktasından de!erlendirildi!inde de ayrı-
ca hayret vericidir.   Kıbrıs Türklerinin 
durumunu iyile"tirme amacıyla 7 Tem-
muz 2004 tarihinde hazırlanan ve Avrupa 
Komisyonu’na sunulan tüzükler, adadaki 
Türklere mali yardımı ve Avrupa’nın geri 
kalanıyla do!rudan ticaret yapılabilme-
sinin önünü açmayı öngörüyordu. AB 
Dı"i"leri Bakanları Konseyi, Kıbrıs 
Türklerine 259 milyon Euro yardımı 
öngören Mali Yardım Tüzü!ü’nü Kıbrıs 
Rum tarafının engellemeleri yüzünden an-
cak 27 'ubat 2006 tarihinde onaylayabildi. 
Kuzey Kıbrıs’a uygulanan ticari ambar-
gonun kalkması anlamına gelen Do!ru-
dan Ticaret Tüzü!ü ise yine Kıbrıs Rum 
tarafının baskı ve engellemeleri yüzünden 
hala komisyon a"amasında beklerken, 
Güney Kıbrıs’ın dönem ba"kanlı!ını 
yürütece!i süre boyunca da bu konuda 
olumlu bir geli"me beklenmemektedir. 

&zolasyon ve ambargo, ekonomik sistem 
dı"ında sosyal ya"amı da son derece 
olumsuz olarak etkilemektedir. Kuzey 
Kıbrıs üzerinde yasal dayana!ı olmadan 
yaratılan bu #lli durum yüzünden; Kuzey 
Kıbrıs’tan Türkiye dı"ında herhangi bir 
ülkeye kar"ılıklı olarak uçu" gerçekle"tir-
ilememektedir. Ayrıca, Türk sporcuları 
uluslararası müsabakalarda yer alamadı!ı 
gibi yabancı herhangi bir takımla kar"ıla"-
ma da yapamamaktadırlar, Kuzey Kıbrıs’ta 
ö!retim yapan uluslararası üniversiteler 
Bologna Süreci’nin bir parçası olamaz-
ken Kıbrıslı Türk ö!rencilerin de Erasmus 
- Sokrates gibi programlara katılmaları 
engellenmektedir. Brüksel sokakların-
da hayalet kılı!ında gezen eylemciler bu 
tablo içerisinde de!erlendirildiklerinde 
daha çok anlam kazanmaktadır.

Sonuç olarak, adada kalıcı 
çözüm için 40 yıla yakındır süren 
müzakerelerin gelece!ini dü"ünürken, 
AB üyeli!ini çözüm yolunda hiçbir ta-
viz vermeden kazanan Rum tarafının, 
uzla"ma için hiçbir motivasyonunun kal-
madı!ı gerçe!inden hareketle, Kıbrıs’ta 
kalıcı bir çözümün hala çok uzak 
oldu!unu üzülerek ifade etmek gerekir. 
Kaynakça:
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Yayınevi.
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Ça!atay Cu"tan
2008 Yılında meydana gelen #nansal kriz 
1930 yılından bugüne ya"anan en büyük 
kriz olmakla birlikte birçok "irketi i$asa 
sürüklemi" ve binlerce insanı i"lerin-
den mahrum etmi"tir. Dünyanın birçok 
yerinde oldu!u gibi kriz Avrupa tarafın-
dan da derinden hissedilmi"tir. Sonuç 
olarak, Yunanistan’ın da “ülke olarak” 
i$asının söz konusu oldu!u bu günlerde 
ve Atina’daki, Almanya’nın tavsiye etti!i 
kemer sıkma politikalarına kar"ı yapılan 
gösteriler, Avrupa Birli!i’nin tekrar siyasi 
ve iktisadi açıdan dü"ünülmesini gerek-
ti!ini ve Almanya’nın Merkel önderli!inde 
Avrupa Birli!i içerisinde hala lider rolü 
üstlendi!i üzerine tartı"maları, yeniden 
ortaya koymaktadır.  Bu siyasi ve iktisadi 
geli"meleri derinden anlayabilmek için 
Almanya’nın güncel siyasetini ve özel-
likle &kinci Dünya Sava"ı sonrası kuru-
lan ekonomik ve politik düzenini gözden 
geçirmemiz gerekir. Dolayısıyla, &kinci 
Dünya Sava"ı’ndan günümüze, Alman-
ya’da iç ve dı" etkenlerin, ülkeyi sosyal ve 
iktisadi rollerinde nasıl bir de!i"ikliklere 
u!rattı!ını inceleyerek, bugün Alman-
ya’nın Avrupa Birli!i gibi supranasyonel 
organizasyonlar altında dahi nasıl söz 
sahibi olabildi!ini daha iyi anlayabiliriz.

Almanya’nın bugün Avrupa Birli!i 
ekonomisinde neden bir lider gibi 
göründü!ünü anlamak için öncelikle 
siyasi ve iktisadi tarihi ele alıp, Nazi 
dönemindeki geli"meleri kavramalıyız.

'u bir gerçektir ki, her ne kadar Nazi 
dönemi Yahudi katliamlarıyla bir insan-
lık suçu i"lemi" dahi olsa, Hitler komu-
tasındaki ve ekonomik olarak ayakta zor 
duran Almanya, o dönemin sadece bölge-
sel de!il, dünya güçleri olan &ngiltere, 
Fransa gibi ülkeleri çok kısa bir sürede 
gerçekle"tirdikleri reformlar ve politika-
lar ile yenmi"tir. Yani Nazileri disiplinli 
büyüme ve askeri ba"arıları üzerinden 
incelersek, takdir edilmesi gereken bir 
yönetim sergilemi"lerdir. Sava"ın ned-
en ve nasıl kaybedildi!i, Hitler’in mak-
ro planları ve Almanya’nın yenilmesi, 
tarihçilerin derin analizlerine bırakılası 
gereken ayrı bir sorundur. Ancak &kinci 
Dünya Sava"ı sonrası Avrupa’nın Amer-
ika tarafından yeniden yapılandırılması 
ve sonrasındaki iktisadi ve siyasi düzen, 
Nazilerin Almanya’da yarattı!ı etki ile 
do!rudan ili"kilidir. Bunun sebebi ise, 
Amerika Birle"ik Devletleri ve özel-
likle Fransa’nın, Almanya’nın potansiyel 
olarak ne kadar güçlü bir devlet oldu!unu 
&kinci Dünya Sava"ı’nda anlayabilmesi ve 
&kinci Dünya Sava"ı’ndan sonraki siya-
setlerinin büyük bir kısmının Alman-
ya’nın, yeni yaratılacak olan ve Avrupa 
devletlerini içeren kurumlar dahilinde, 
gücünün nasıl kontrol edilece!i üzerine 
olmasıdır. Bunun içindir ki, supranas-
yonel kurumlar ile askeri ve ekonomik 
sınırlamalar sayesinde Almanya’nın gücü 
kontrol altına alınabilmi" ve &kinci Dünya 
Sava"ı’nı kazanan devletlerin çizdi!i para-
metreler içerisinde siyasi ve iktisadi bir 
düzen kurması amaçlanmı"tır. Ekonomik 
açıdan ele alırsak; Batı Almanya’nın piya-
sa ekonomisi ile bütünle"ebilmesi, Mar-
shall yardımı ve Amerika’dan getirilen

ürünler ve bunların kar"ılı!ını Alman-
ya ile beraber Avrupa devletlerinin 
zamanında ödeyememesi, Amerika ve 
Avrupa arasında borç ili"kisini do!urmu", 
doları pazar ekonomisinin hayat damarı 
yapmı" ve sonuç olarak Avrupa’yı Amer-
ika’ya ba!ımlı bir yapı haline getirmi"tir. 
Avrupa Kömür ve Çelik Birli!i ile, Al-
manya’nın özellikle Fransa ile iktisadi 
olarak bütünle"tirilmesi ve kaynaklarını 
askeri ve milliyetçi çıkarları için artık 
kullanamaması, Alman ekonomisi-
nin nasıl kontrol altına alındı!ının ve 
ekonominin milliyetçi çıkarlar için geçer-
siz kılındı!ının kayda de!er bir örne!idir. 
Askeri açıdan ele alırsak; Almanya’nın 
tekrardan bir sava" makinesine dönü"me-
mesi için galip devletlerin iyi bir u!ra" ver-
dikleri açıkça ortadadır. Bunun yanı sıra, 
Sovyetler ile Amerika arasında “Bu*er 
Zone” görevi gören Almanya’nın Do!u ve 
Batı Almanya olarak ikiye ayrılmı" olması 
ve Sovyetler için de büyük bir önem arz 
etmesi sebebiyle, sadece ekonomik de!il 
askeri açıdan da bir birlik altına alınması 
elzemdi. Sonuç itibariyle, NATO’nun 
kurulması ve Almanya’nın da üye haline 
getirilmesi, Sovyetler kar"ısında Batı Al-
manya’ya askeri açıdan kolektif savunma 
adı altında güvence getirmi"tir. Ancak 
Almanya milliyetçi politikalar çıkarı için 
ordusunu kullanamaz hale gelmi"tir, zira 
üye ülkeler arasında iç çatı"malar çık-
masını NATO engellemi"tir ve ABD Al-
manya ordusunun sayısına bir sınırlama 
getirmi"tir. Ayrıca, Almanya’da bugün 
hala konu"landırılan 21 Amerikan üssü 
ise Almanya’nın &kinci Dünya Sava"ı’ndan 
bu yana radikal bir milliyetçi politika güt-
medi!inin ve bir nevi hala Amerika’ya 
ba!lı oldu!unun açıkça bir göstergesidir. 

Almanya’nın askeri kanadından yola çı-
karak bugünkü güçlü Almanya’yı rahat 
bir "ekilde anlayabiliriz. Amerika Birle"ik 
Devletleri’nin &kinci Dünya Sava"ı son-
rası Almanya ordusunda yaptı!ı de!i"ik-
likler, bugünkü Alman ekonomisi ile çok 
yakından ilgilidir. Kapitalizm ve milita-
rizm ikilisinin liberal iktisadi politikalar-
da çok yakın ili"ki içerisinde oldu!unu 
hepimiz bilmekteyiz. Örne!in; &ngil-
tere’de bulunan Bank of England’ın kuru-
lu" sebeplerinden en büyü!ü &ngiltere’nin 
askeri borçlanmalarıdır. Ancak askeri 
büyümesi sınırlandırılmı" bir ülke için bu 
tezin geçerlili!i tartı"ılır. Ordusu sınır-
landırılmı" bir Almanya bugün klasik 
sanayi üretiminin dünya çapında büyük 
bir payına sahiptir. Bugün ABD GSMH’si-
nin % 4.7’ sini askeri harcamalar için 
kullanırken bu oran dünyanın 4. büyük 
sanayisine sahip Almanya için %1.3’tür.



Yani devlet bütçesinde askeri harcamalar için ayrılan payın dü"ük 
olması, pazar ekonomisi ile olan bütünle"me ve NATO tarafın-
dan güvenli!inin sa!lanılmı" olması, Almanya’nın iktisadi olarak 
geli"mesini sa!layan ve yatırım için güven veren en önemli fak-
törlerdir. Bu da bugün ülke içinde yakla"ık %37’lik bir pazar 
payına sahip sanayi sektörünü olumlu bir yönde etkilemi"tir. 
'u ana kadar &kinci Dünya Sava"ı ile süregelen politikalar so-
nucunda Almanya’nın siyasi ve ekonomik reformlarını ele alıp, 
bunların bugünkü Alman ekonomisine olan etkilerini irdeledik. 
Ancak Almanya’daki iktisadi sistem sadece bu geli"melerle tam 
olarak açıklanamaz. Siyasi geli"imler devletin iktisadi düzende 
altyapısını olu"turmu"tur. Ancak Almanya’nın izledi!i sosyal pi-
yasa ekonomisi, yani devletin ekonomik faaliyetlerinin serbest 
piyasa kuralları içerisinden gerçekle"mesinin güvence altına alın-
masıyla beraber devletin aynı zamanda sosyal e"itli!in sa!lanması 
açısından da büyük bir çaba sarf etti!i bir devlet yönetimidir. 
Almanya di!er anlamda, sosyal barı" konusunda büyük adımlar 
atmı" ve i"çi-i"veren çeki"melerinin en çok ya"andı!ı ülkelerden 
biri haline gelmi"tir. Bu konuda sadece ekonomik altyapıdan zi-
yade sol parti varlı!ının kendini hissettirebilmesi ve i"çi sermaye 
arasında denge kurulabilmesi de oldukça etkilidir. Sonuç itibariyle 
ekonomik geli"mede sadece tek bir tarafın giri"iminin olmasın-
dan ziyade, çalı"anlar, sendikalar ve "irketlerin birliktelikleriyle 
verdikleri kararlar sonucu ekonomik ilerleme kaydedilmi"tir. 
Ayrıca sanayinin çok büyük önem arz etti!i bu ekonomide te-
kelci büyük "irketlerle beraber, küçük ve orta ölçekli "irketlerin 
de Alman Borsası’nda yer edinebilmesi ve yakla"ık 25 milyon 
ki"iye istihdam sa!laması, Alman ekonomisinin bel kemi!i-
nin aslında küçük ve orta ölçekli i"letmelerden kaynaklandı!ını 
gözler önüne sermektedir. Bugün, Almanya’nın Avrupa Birli!i’ndeki 
bankaların denetlenmesi konusunda verdi!i hassasiyet ve önemin 
orta ve küçük ölçekli i"letmelerinde yarı"abildi!i bir iktisadi are-
nanın istikrarlı bir büyümede yer alması gerekti!i inancındandır. 

Atina’daki kemer sıkma politikalarını ve anti-Merkel protesto-
lardan da anla"ılaca!ı gibi Almanya supranasyonel kurumların 
hegemonyası altında olmasına ra!men, bugün dahi AB ülkel-
eri içerisinde özellikle iktisadi alanda di!er ülkelere sözünü 
geçirebilecek düzeyde bir ülkedir. Almanya’nın bugünkü is-
tikrarlı büyümesinin temellerini, asker sayısını ve harcamaları 
sınırlandıran ABD ve &kinci Dünya Sava"ı galibi devletlerin si-
yasetine elbette borçludur, fakat asıl merak konusu, ABD’nin 
Almanya’nın tekrardan Avrupa’da söz sahibi olup olmaması 
yönünde ileride herhangi bir strateji izleyip izlemedi!idir.
Kanaatimce, &kinci Dünya Sava"ı sonrası ABD Hitler deneyimine 
dayanarak pragmatist politika izlemi"tir ve Alman milliyetçili!ini 
iktisadi ve askeri destekten yoksun bırakmak istemi"tir. Ancak ka-
pital ekonomi ya da kriz ekonomisiyle bütünle"mi" Alman ekon-
omisi bugün ekonomik gücü sayesinde supranasyonel kurumlar

altında dahi siyasi arenada da söz sahibi olma kabiliyetindedir.

Ülke ekonomisinde bugün sanayi yakla"ık %37 gibi çok büyük 
bir orana sahiptir ve askeri uzmanlara göre, bu sanayi silah ve 
savunma sanayisine çok çabuk bir sürede dönü"türülebilir. Yani 
Avrupa’daki Alman hegemonyası geçmi"e nazaran çok fazla bir 
kayıp yasamamı"tır. Belki de bu sebepten dolayıdır ki bugün 
Almanya’da yeni yeti"en nesil kendisinden bir önceki milliyetçi 
Almanlarla olan sosyal ve kültürel ili"kilerini tamamen kes-
mek istiyor, Amerikan medyasının ülkede büyük bir kültürel 
hegemonyası sürüyor ve Alman ö!rencilere Alman literatürü 
yerine Hemingway gibi yazarlar okutuluyor ve okutturuluyor.

Toparlamak gerekirse, 2008’de Amerika’da ba"layan ve hızla 
yayılan küresel kriz Avrupa’da da olumsuz etkiler yaratmı"tır. 
Ancak bu olumsuz etkiler ı"ı!ında Avrupa Birli!i’ndeki devletler-
in siyasi ve ekonomik yapılarını tekrardan gözden geçirmemiz, 
bizlere ileride ne tür siyasi olaylarla kar"ıla"abilece!imiz konusun-
da ipuçları verebilir. Birinci ve &kinci Dünya Sava"ı’nda etkin 
rol oynayan ve bugün AB’de bir lider konumuna sahip Alman-
ya’nın istikrarlı bir ekonomi sayesinde siyasi arenada da etkin 
rol oynayabilmesi ve bunu ne kadar ileriye götürece!i kanımca 
Avrupa’daki siyasi gündem maddelerinden birisini olu"turacak-
tır. Yani AB ile ilgili alınan iktisadi kararlarda Almanya’yı uzun 
bir süre daha lider rolünü oynayan bir ülke olarak görece!iz. 
Asıl merak konusu ise büyüyen Çin tehdidine paralel olarak, 
gittikçe Do!u Asya’ya odaklanan Amerikan politikasının is-
tikrarlı ve güvenli bir Avrupa Birli!i içerisinde yer alan Alman-
ya’ya siyasi olarak bir otorite bo"lu!u bırakıp bırakmayaca!ıdır.

Kaynakca
1)American Foreign Policy since World War II
2)www.tatsachen-ueber-deutschland.de
3)www.dw.de
4)www.hudson.org
5)www.militarybases.com

Görseller:
-http://www.unilang.org/viewtopic.php?f=6&t=32144&st=0&sk=t&s-
d=a&start=30
-http://www.h#nster.de/StahlArt2/archive-Maxhuette-C-1-8-01.01.0001-en.html
 



Ezgi Ersöyleyen

&spanya ekonomisiyle ilgili endi"eler, 10 
Temmuz tarihinde Avrupa Birli!i ülkenin 
2012 yılı bütçe açı!ı hede#ni GSYM’nin 
%5.3‘ünden  %6.3‘üne çıkardı!ında 
ba"lamı"tı. Sonrasında, 20 Temmuz tari-
hinde Brüksel’den &spanyol bankaları için  
çıkan 100 milyar avroluk mali yardım &s-
panya konusundaki endi"eleri yatı"tıra-
madan, 10 yıllık &spanyol devlet tahvili 
faizleri Avrupa rekoru olan %7.75’e ula"tı. 
Yunanistan, &rlanda ve Portekiz’e yapılan 
mali yardımlar ülkelerin devlet tahvili 
faizleri %7 sınırını a"tıktan hemen sonra 
gerçekle"ti!inden, &spanya’nın da er ya 
da geç mali yardım isteyece!i "üpheleri 
ba"ladı. Geli"meler üzerine, krizin kon-
trol altında oldu!unu belirtmek amacıyla, 
Avrupalı liderler birlik mesajları verdiler. 
Sonrasında, 28 A!ustos tarihinde Kata-
lunya’nın Madrid hükümetine yaptı!ı 5 
milyar avroluk yardım talebi ise &span-
ya’da ilk olarak banka sektöründe orta-
ya çıkan krizin gittikçe di!er alanlara da 
sıçradı!ına i"aret ediyordu. Yunanistan 
ile birlikte ba"layan krizin di!er Avrupa 
Birli!i ülkelerini de etkilemesi bir noktada 
kaçınılmazdı ancak &spanya’nın kötüle"en 
durumu Avrupalı liderlerin krizi 
kontrol altında tutamadı!ını ortaya serdi.

Brüksel, kriz &spanya’yı etkilemeye 
ba"ladı!ında &spanya’nın kemer sıkma 
politikalarını ba"latmasını istedi ve &s-
panya da Brüksel’in isteklerine uyarak 
65 milyar avro gelir sa!layacak bütçe 
önlemleri aldı. Bu noktada &spanyol 
hükümeti, krizin ba"langıç noktası olan 
Yunan  hükümetinden farklı bir yerde 
duruyor. Avrupalı liderler Yunanistan’ın 
krizde geldi!i noktayı kritik ederken, en 
büyük nedenlerden biri olarak Yunan

Vatanda"larının protestoları sonrasın-
da ise kreditör ülkelerin liderleri krizin 
etkiledi!i ülkelere mali destek sa!lama 
konusuna pek de sıcak bakmadılar. Bu 
noktada, Merkel’in Yunanistan’a çekti!i 
rest önemli bir anlam ta"ıyor. Angela 
Merkel, e!er istenilen kemer sıkma poli-
tikaları uygulanmazsa, Yunanistan’a daha 
fazla yardım yapılamayaca!ını ve gerekirse 
Yunanistan’ın AB’den çıkabilece!ini ima 
etmi"ti. O güne kadar, piyasaları yatı"tır-
mak ve yatırımcıların daha da fazla 
tela"lanmasını önlemek amacıyla, Avru-
pa’nın kredi notu yüksek ülkeleri krizde-
ki di!er Avrupa ülkelerini destekleyen 
açıklamalarda bulunuyorlardı ancak, 
Merkel yaptı!ı bu açıklamayla birlik mesa-
jlarının içini bo"altmı" oldu. Yunanistan’ın 
AB’den çıkmasının bir seçenek olmaktan 
çıkması ise, Yunanistan ba"bakanı Anto-
nis Samaras’ın haziranda seçildikten sonra 
mali reformlar konusunda Avrupalı lider-
leri ikna edici davranmasıyla gerçekle"ti. 
Merkel’in resti ise mali sıkıntı ya"ayan 
AB ülkelerinde ültimatom etkisi yarattı.

&spanya krizine dönülecek olunursa, 
kreditör ülkelerin yeni bir mali yardı-
ma sıcak bakmamaları &spanya’yı önem-
li ölçüde etkiledi. Avrupa’nın dördüncü 
büyük ekonomisi olan &spanya’nın, bat-
mak için çok büyük oldu!u ve Yunani-
stan’a çekilen restin &spanya’ya çekilme 
ihtimalinin pek de olmadı!ı bilinse de, 
&spanya ba"bakanı Mariano Rajoy mali 
yardım konusunda ihtiyatlı davrandı ve 
kreditör ülkelerin tepkisini çekmemeye 
çalı"tı. Eylül ayının ba"ında Mario Dra-
ghi, Avrupa Merkez Bankası ba"kanı, 
AB’deki ekonomisi zayıf ülkelerin yüksek 
faiz oranlarıyla borçlanmasinin önüne

Rajoy &spanya’nın geçici bir nakit sıkıntısı 
ya"adı!ını söylese de sorun "imdilik geçici 
gibi görünmüyor. &spanya’nın mali yardım 
talebinde bulunmasına ramak kaldı!ı 
söylentileri dola"ırken, sorulan sorular-
dan biri de "u: “&spanya neden piyasalar 
nisbeten daha sakinken yardım talebinde 
bulunmuyor?” Sorunun cevabı ise konuyu 
yeniden AB’nin kreditör ülkelerine 
getiriyor. E!er &spanya yardım talebinde 
bulunur ve ret yanıtı alırsa, AB ülke-
leri arasındaki uzla"ı eksikli!i sebebiyle 
yatırımcılar daha da tela"lanacak ve bu 
da AB ekonomisine, dolayısıyla da AB’ye 
büyük bir darbe vuracak. Almanya’nın 
mali yardım talebine olumlu yakla"ması 
ise önümüzdeki sene gerçekle"ecek olan 
seçimler yüzünden mümkün görün-
müyor. Almanlar ülkelerinin daha fazla 
borç vermesini istemiyorlar ve Merkel 
de oyverenlerin tepkisini çekmek istemi-
yor. Almanya’nın yanı sıra Finlandiya 
da mevcut durumdan ho"nut de!il ve 
AB’den çıkılırsa ekonominin daha iyi 
olabilece!i yönünde tartı"malar Finlandi-
ya’da halen sürüyor. Avrupalı devletle-
rin isteksizli!inin dı"ında, &spanyolların 
kriz protestoları da Rajoy’un en büyük 
sorunlarından biri olarak göze çarpıyor. 
%25 i"sizlik oranının yanında, sıkı mali 
önlemler halkın büyük tepkisini çekti ve 
Katalunya bölgesinde de milliyetçili!i 
tetikledi. Mali destek programı daha da 
sıkı mali önlemler alınmasını gerekti-
recek ve &spanyol hükümeti de halkın 
bundan ho"nut olmayaca!ını biliyor.

&spanya, daha sıkı mali programlar 
uygulamak istemedi!i için, kurtarma 
programlarının ko"ullarının sıkı ol-
masından dolayı ba"arıya ula"ama-
yabilece!ine örnek olarak Portekiz’i 
gösteriyor. Aynı zamanda, sıkı mali 
politikaların çok da verimli olmadı!ını 
açıklayan IMF’nin söylemlerinin Avru-
pa Merkez Bankası’ndan çıkacak olan 
mali yardımın ko"ullarını belirlemesin-
den &spanya memnun olacak gibi duruy-
or. &spanya bekledikçe IMF’nin görü"leri 
daha da destek kazanabilir ve ko"ullar 
daha da yumu"ayabilir. Di!er yandan 
&spanyol devlet tahvili faizleri %7‘nin al-
tına piyasalar mali yardımın gelece!ini 
dü"ündü!ünden dü"tü ve tekrar %7‘nin 
üstüne çıkarsa, piyasalar panik halin-
deyken &spanya’nın mali yardım talebini 
erteleme lüksü olmayabilir. Sonuç olarak, 
piyasalar alabora bir haldeyken istenecek 
olan yardım talebi, ko"ulları yumu"at-
ma konusunda atılan tüm adımları yok 
edebilir ve &spanyollar kendilerini AB 
ne derse onu yapıyor halde bulabilirler.

Kaynakça:
1)http://www.economist.com/news/finance-and-
economics/21565214-when-bail-out-spain-arrives-
it-likely-be-prolonged-state-denial
2)http://www.economist.com/blogs/charlem-
agne/2012/10/euro-crisis

 politikacıların bütçe konusunda ken-
di ba"ına hareket etmelerini ve AB’nin 
tavsiyelerine uymamalarını göstermi"-
lerdi. Yunan politikacıların o dönemde 
bütçe konusunda do!ru i"ler yapmadı!ı 
apaçık ortada olsa da, AB’nin krizi a"ma 
konusundaki politikaları da "imdiye 
dek krizin iyiye gitmesini sa!lamadı. 
AB’nin kriz politikalarının olumlu bir 
etki yaratmaması aslında pek de "a"ırtıcı 
de!il. Bu durumun sebebi olarak Avru-
pa’da kreditör ülkelerin liderlerinin ey-
leme geçmekte geç kalması gösterile-
bilir. Kreditör ülkelerin vatanda"ları, 
krizde olan ülkelere mali yardımı pro-
testo ettiler ve ba"ka ülkelerin borçlarını 
ödemek istemediklerini dile getirdiler.



Nazlı Korkmaz

‘Yürü hala ne diye kendinle sava"tasın?
Fatih’in &stanbul’u fethetti!i ya"tasın.!’

Arif Nihat Asya’nın bu dizeleri son günle-
rde akıllara hep aynı tartı"mayı getiriyor: 
Milletvekili seçilme ya"ı 18’e indirilmeli 
mi? Hükümet 25’ten 18’e indirilmesinin 
dinamik süreçten maksimum verim al-
mamızı sa!layaca!ını dü"ünürken, kar"ı 
çıkanların dü"ünceleri de göz ardı edilecek 

cinsten de!il.

Biz gençlerin siyasette aktif olarak yer al-
ması, ülke yönetimi için her zaman büyük 
bir artı olarak yorumlanır. Bunun ba"lıca 
sebeplerinden birini, toplumun geni" 
bir kitlesi olan gençlerin temsilini yine 
kendilerinin yapması olarak dü"ünebili-
riz. Bu sayede kendi sorunlarını, toplum-
da gördükleri aksaklıkları ya da ürettikleri 
çözümleri yine kendileri savunabilirler. 
Kendi memnuniyetlerini sa!lamak için 
bir aracıya ihtiyaç duymadan çalı"abil-
irler. Parlamentoda yeni bakı" açılarının 
yer alması da olabildi!ince çok insanın 
memnun edilebilmesiyle do!ru orantılı 
sayılabilir. Cesur, yenilikçi bakı" açıları 
siyasette aktif rol aldı!ında dinamikle"en 
yönetim kadrosu ça!ı yakalayıp onun 
öncüsü olmayı ba"arabilir, siyasete genç 
bir vizyon katabilir. Gençlerin siyasete 
atılmalarını sa!layabilmek için de onları 
te"vik etmek, kendilerine güvenmele-
rini sa!lamak gerek. Bunun devamında, 
gençler seslerinin duyuldu!unu, görü"le-
rine önem verildi!ini fark ettikçe yöne-
time, sisteme olan güven de artacak ve 
gençler birbirlerini de te"vik edecek duru-
ma geleceklerdir. AKP hükûmeti millet-
vekili seçilme ya"ının 25’ten 18’e indirilme-
sini bu zincirin ilk halkası olarak görüyor.

almalarının parti olarak benimsedikleri 
yönetim anlayı"larında ne kadar önemli 
yer tuttu!undan bahsetti. Siyasete atıl-
mayı sadece parlamentoya girmekle 
sınırlamak çok büyük yanlı" olur. Ye-
rel yönetimlerde de gençlerin enerjisine 
büyük ihtiyaç duyuluyor. En genç bele-
diye ba"kanının Antalya’nın en büyük 
ilçesinde görev aldı!ını söyledi!inde 
Erdo!an belki de gençlerin küçümsen-
memesi gerekti!ini göstermek istedi. 
Çünkü "üphesiz akıllardaki en büyük 
soru gençlerin yönetimde bu kadar büyük 
görevler almalarında becerilerinin yeterli 
olup olmayaca!ı. Fakat Ba"bakan, Fatih’in 
torunlarının siyasete atılmak için ihtiyar-
lamayı beklememesi gerekti!ini söyleyer-
ek, gençli!in potansiyeline olan güvenini 
göstermi" oldu. Bu açıklama neticesinde 
genç üyelerin ne kadar heveslendi!ini 
anlamak çok zor de!il. Bu konu"manın 
ardından de!i"ik illerdeki AKP Gençlik 
Kolları’ndan açıklamalar yapıldı. Kendi-
lerine duyulan güvenin onları ne kadar 
te"vik etti!inin yanında, Avrupa’da bu 
ya" sınırını uygulayan ülkeler oldu!unu 
söylediler. 18 ya"ın ba"ka ülkelerde siya-
si görevler için yeterli görülürken, bizde 
farklı dü"ünülmesini çeli"ki olarak yo-
rumladılar. Peki bu gerçekten çeli"ki mi? 

kaldırılmadı!ını dü"ündü!ümüzde, 
siyasete yeni atılacak insanlara e"it-
lik konusunda iyi bir örnek vermi" 
olmuyoruz. Muhalefetin takıldı!ı bir 
ba"ka nokta ise bazı kurallar arasındaki 
tutarsızlık. Bir genç 18 ya"ında toplumu 
temsil edebilece!i en yüksek kurumda 
çalı"abilecekken 24 ya"ına kadar kon-
serlerde içki içemiyor. Gençlere duyu-
lan güvenin samimiyetini sorgulatan bu 
iki farklı durum ayrıca 18 ya"ının ye-
ti"kinli!in ba"langıcı olup olmadı!ını 
konusunda soru i"areti yaratıyor. 18 
ya"ında bir gencin toplum için sa!lıklı 
kararlar verebilece!ine güvendikten 
sonra kendisi ile ilgili alaca!ı karar-
ları kısıtlamak kendi içinde tutarsız.

Partiler kendi aralarında kimin gençlere 
daha çok güvendi!ini tartı"ıyorlar. 
Acaba biz gençler kendimize ne kadar 
güveniyoruz? ‘Sorumluluk bilincimiz-
in tam oturmadı!ı bu dönemde millet-
vekilli!i gibi topluma kar"ı büyük so-
rumluluk yükleyen bir görevin hakkını 
verebilece!imizi dü"ünmüyorum.’ diye 
dü"ünen gençler, bireyin bu dönem-
deki zihinsel geli"iminin böyle bir so-
rumlulu!un altından kalkamayaca!ını 
dü"ünüyor. Ba"ka bir dü"üncenin teme-
linde ise kendimize duyulan güven de!il, 
"imdiki yöneticilere duyulan güvensizlik 
var. ‘Zaten "imdi o koltukta oturan her-
kesin görevinin bilincinde oldu!una inan-
mıyorum. Yumrukların konu"tu!u, kim-
senin birbirini dinlemedi!i bir meclis var 
ba"ımızda. 18 ya"ında kendi hayatından 
fedakarlık yapmayı göze alan biri daha 
bilinçli hareket edebilir o görevin kıymeti-
ni bilir.’  Milletvekilli!i yapmayı ülkesi için 
fedakarlık yapmakla özde"le"tiren gençler 
arasında bu fedakarlı!ı yapmaya hazır 
oldu!unu söyleyen ama siyasi birikim 
açısından kendisini yeterli görmeyenler 
var. &leride siyasette aktif olarak görev al-
mayı dü"ünen gençlerin bazıları kariyer-
lerinde daha sa!lam bir yol çizmek için 
uygun zamanı beklemeyi tercih ediyor. 
‘Maddi sorunlarımı çözmeden, akademik 
açıdan yeterli donanıma ula"madan siya-
sete atıldı!ım an yeni ba"lamı" kariyerimi 
tehlikeye atmı" olurum. Bu kadar kaygan 
zemine ba!lı bir kariyer için kendimi 
feda etmek istemem kendimi geli"tirmem 
gerekli.’ Bir yandan da en enerjik döne-
minde toplum için çaba sarf etmek istey-
en gençler erken ya"ta tecrübe kazanırsa, 
bu tecrübelerinin meyvelerini erkenden 
de alabilirler dü"üncesi de var elimizde. 
Her iki taraf için de bu kadar güçlü ge-
rekçeler varken bu #krin uygulamaya 
girmesi için henüz erken oldu!u ortada.
Kaynakça:
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Gençlerin daha aktif rol alması tercih edil-
irken bu ya" konusunda nasıl endi"eler var?

&nsanların kafasındaki en büyük soru, 18 
ya"ında liseyi yeni bitirmi" bir gencin ülke 
yönetimine katılacak beceriye, donanıma 
sahip olup olamayaca!ı. Sonuçta lise e!iti-
mimiz bizleri siyaset felsefesi konusunda 
donanımlı hale getirecek cinsten de!il. 
Milletvekili olan ki"ilerin de ayakları 
yere basan, kendilerine güvenen ki"iler 
olması "art. 18 ya" ortalama olarak er-
genlik döneminin biti"i kabul ediliyor, 
ancak bu dönemin kesin bir biti"i yok-
tur. Psikologlar ergenlik dönemini bi-
reyin hem kendisiyle hem de çevresiyle 
çatı"ma halinde oldu!u dönem olarak 
nitelendirirken, bu çatı"mayı henüz tam 
sonlandırmamı" bireye ülke yönetimiyle 
ilgili sorumluluk yüklemek o bireye zarar 
verebilir. Ayrıca 18 ya"ında meclis yolu 
açıldı!ında, gençlerin üniversite e!itimine 
gereken önemi vermeyecekleri endi"esi de 
kuvvetli. Gençlerin enerjisi ne kadar çok 
olursa olsun üniversite e!itimi ve millet-
vekilli!i aynı anda yürütülebilecek sorum-
luluklar de!il. Bu iki sorumlulu!u aynı 
anda almak ki"inin özgür iradesine ba!lı 
olabilir ama bu durum milletvekilli!inde 
i"ine odaklanmasını engelleyen sorun-
lar yaratabilir. olmadan, kendi düzenini 
oturtmadan meclise giren bir genç genç 
için, bir sonraki seçimde seçilmemesi du-
rumunda hayatını nasıl devam ettirece!i 
sorusu büyük önem ta"ıyabilir.  Aklında 
kendi ekonomik kaygıları varken toplum-
la ilgili bu önemli pozisyonda olmasının 
ne kadar do!ru oldu!u da tartı"maya açık 
bir konu. Ekonomik kaygı ta"ımaması için 
ailesinin ekonomik gücünün yeterli ol-
ması bir seçenek olabilir, ama bu durum-
da gençlerin seçilme hakkı konusunda 
ne kadar e"it oldukları akıllara takılıyor. 

Siyasi partilerin adaylık için aldıkları 
aidatlar da bu e"itlik konusunda 
dü"ündürüyor. Liseyi yeni bitirmi" bir 
gencin bu aidatları ödeyebilmesi yine 
ailesinin gücüne ba!lı, çünkü kendi-
si henüz çalı"mıyor. Belki alınan aidat-
lar genç adaylar için kaldırılabilir ama



Batuhan &pekçi

Gün olur da &stanbul’a gelirseniz, 
&stiklal’den Tünel’e do!ru yo!unla"an 
Greenpeace’cilerle ilgili birçok anı ile 
ku"atılacaksınız. Kanın çekmesi ve ye"i-
li sevmem gibi nedenlerden dolayı bu 
anılar bende biraz fazla. Yoksa hiçbir 
Greenpeace’cinin ona gelirken yolu-
mu de!i"tirdi!imi fark edip, arkamdan 
“Seni yakalayaca!ım” diye ko"turmasını 

açıklayamayız.Peki pe"imden ko"maları bir i"e yarıyor mu?
'öyle demi"ti kız: “Bizim bura-
da hükümetle kurdu!umuz temas 
ve onlar üzerinde yarattı!ımız baskı 
sayesinde bugün balıkçılar "u kadar 
santimetreden küçük balık tutama-
yacak. Elbette sizin de deste!inizle...”

Küçük balık tutamamanın balıkçılar 
üzerindeki etkilerinden veya balık av-
lama derinliklerinin de!i"tirilmesinin 
denizlerimize uygun olup olmamasın-
dan do!an tartı"malar bir yana, demek 
çevreci örgütler (uluslararası olan-
ları), yaptıkları geni" çaplı lobiler ve 
muhtemelen “Bir "ey anlataca!ım” ıs-
rarcılı!ıyla, bir i"e yarayabiliyorlarmı".

Aynı "eyi, mesela, ülkemize kurulması 
olası nükleer santral için söyleyebiir mi-
yiz? Sizce çevreci bir örgüt onun ülkem-
ize kurulmasını engelleyebilir mi? Gücü 
buna yeter mi? Ya da engellemek ister mi? 
Bu örgütün fazlaca siyasi oldu!unu ve bu 
nedenle popülist oldu!unu, yani aslında 
çevreyi o kadar da önemsemedi!ini, sa-
dece kendi ki"isel ve örgütsel pozisyon-
larını koruma amacı güttü!ünü... ileri 
süren ba"ka örgütler çıkar mı? Ve bu ba"ka 
örgütler, kendilerine ba"ka yollar seçer mi?

Mesela daha sert, sonuca daha çabuk 
gidebilecek, yani daha etkili yollar? 
Çıkıyor böyle örgütler, hem de sürüyle.  
Ancak Türkiye’de de!il. Onların yüzler-
cesinin kuruldu!u, bamba"ka bir diyarda. 
Bu diyara ilk adımımı, 2011 yapımı “If 
a Tree Falls” isimli bir IF Film Festiva-
li belgeselinde atmı"tım. Filmin ba"ak-
törü Earth Liberation Front, kısaca ELF 
isimli bir örgüt, do!ayı katlederek kar 
etmek  isteyen "irketlerin burnundan ge-
tiriyor. Ne mi yapıyor? Yakıyor, yıkıyor, 
parçalıyor, patlatıyor... Ama öldürmüyor, 
yaralamıyor. Hareketin internet sitesinde 
“'imdiye kadar hiçbir eylemimizde tek bir 
ki"inin bile kılına zarar gelmedi. Bu bir te-
sadüf de!ildir.” mealinde bir not yer alıyor.
Bu örgüt, FBI tarafından Amerika’da 
“bir numaralı yerel terör örgütü” olarak 
ilan edilmi". Peki ELF, bu kadar uzun bir 
etiketi hak etmek için ne yapmı"? Ne imi"? Eearth First!

Bütün hikaye, Dave Foreman isimli bir 
çevrecinin, anaakım ve lobici bir örgüt 
olan “Wilderness Society” ile yollarını 
ayırmasıyla ba"lıyor. 1977-1979 yılları 
arasında Forest Service’in “Yolsuz Alan 
Raporu ve De!erlendirmesi II” ile 36 mi-
lyon acre’lık bakir alanı ticari yerle"meye

açmasıyla birlikte, anaakım örgütün 
müthi" ba"arısızlı!ını ve hüküme-
tin çevreyi korumaktaki isteksizli!i-
ni gören Dave, Earth First! isim-
li bir örgütün kurucu üyesi oluyor. 
Earth First! ilhamını New Mexico’nun 
Gila Çölü’ndeki bir Apaçi sava"çısından 
alıyor. Bu sava"çı, insan eli de!memi" 
bir araziye konu"lanmı" bir maden 
kampını yerle bir ederek do!al güzelli!i 
“beyaz ırkın yıkıcı etkinliklerinden” ko-
rumasıyla ünlü. Örgütün dü"manları 
ise ne kapitalizm, ne sosyalizm, ne de  
komünizm; ancak tüzel endüstrializm.
Donald D. Riddick, “Eco Terrorism: 
Radical Environmental and Animal Lib-
eration Movements” isimli kitabında 
Earth First!’ün temel prensiplerinden 
söz ediyor. Orada gözüme çarpan iki 
maddeyi payla"mak istiyorum: 1. Politik, 
sosyal ya da bireysel bir eylemin ahlaki 
olup olmadı!ının tek ölçütü o eylemin 
Dünya’nın yararına olup olmadı!ıdır. 
2. Dünya’nın savunmasında politik ta-
vizin yeri yoktur (Dave Foreman ve saz 
ekibinin seçmedi!i yol dikkat çeker).

Earth First’ün kurulu" mottosu bütün 
türlerin e"itli!ine dayanan ve biosen-
trizmle pasla"an derin ekolojide yatıyor 
(deep ecology). Dünyadaki bütün can-
lı türleri e"it haklara sahiptir, diyorlar. 
Foreman biraz felsefeyle, “Kim demi" ki 
benim burada bulunmaya hakkım var 
da so!anın yok?”, bunu yo!uruyor. Üye-
lerin dü"üncelerinin geli"mesinde, do!al 
ya"am içinde yaptıkları Yıllık Round 
River Randevuları önemli bir yer ka-
plıyor. Bu bulu"malarda "iirli, "arkılı, so-
syalle"meli ritüellerle spritüel ve aynı za-
manda militan bir dil in"a ediliyor. Dave 
Foreman’ın bu randevuların birinde kay-
da alınan Yeryüzü’nün ana kahraman ol-
du!u "u "iirselli!e dikkat çekmek gerekir:
“...Keresteci "irketlerin yöneticileri-
nin kanı benim do!al içece!im ve 
ölmekte olan orman bekçilerinin 
feryatları kulaklarımdaki na!me...” 
Kolaylıkla yanlı" anla"ılabilece!i üzere, 
aslında bütün Earth First üyelerinin 
keresteci do!ramak gibi bir niyeti yok. 
Çevresinde çok farklı dü"üncede olan 
onlarca alt, dost ve yerel örgüt barındıran 
bir olu"um Earth First. Süreli yayın-
ları Earth First! Journey’de de oldukça 
geni" yelpazede dü"üncelere yer veri-
liyor. Örne!in, yayının 2005 Sonbahar 
sayısında Nijeryalı otoritelerin bir kadını 
idama mahkum etmeleri ele alınıyor.
Örgütün eylemlerinde kullandı!ı resmi 
yol ise “Monkey Wretching” (Edward 
Abbey tarafından rehberi yazılmı") adını 
verdikleri yöntemlerle yıkıcı endüstri-
yel araçları bir çe"it cinlikle bozmak, 
sabote etmek, mala mülkiyete zarar ver-
mek. Bu yöntemlerin arasında in"aatta 
kullanılan gaz tanklarının içine "eker 
dökmek, a!açların kesilmesini önlemek 
için içlerine seramik ve metal plaklar 
yerle"tirmek gibi hinlikler yer te"kil edi-
yor. Ancak bu plaklar, a!açların kes-
ilmesini önlemek bir yana, kerestecilerin 
yaralanmalarına yol açıyor. O a!açları 
kesecek daha güçlü ve büyük araçlar her 
zaman var oldu!undan sanki olay ke-
restecilere olanla kalmı" gibi görününce



örgüt içinde ayrılıklar ba" gösteriyor.
Do!ayı korurken insana zarar verilme-
li mi? Dave Foreman ve Christopher 
Manes (AIDS krizinin insan nüfusunun 
a"ırı artmasına kar"ı mantıklı bir çözüm 
olabilece!ini savunmu"tu bir aralar) gibi 
“Evet”çiler bir tara(a yer alırken, Judi Bari 
ve Darryl Cherney gibi ılımlı çevreciler 
farklı bir kampa ayrılıyor. Foreman ve be" 
örgüt üyesinin Grand Canyon Uranyum 
Madeni Suikastı kapsamında tutuklan-
ması üzerine Bari ve Cherney örgütte 
ipleri eline alıp Earth First’te sabotajları 
yasaklıyorlar. Sonra suikasta u!ruyorlar 
ve saire ama onlar "u an konumuz de!il.

Earth Liberation Front
Earth First içinden fırlayan radikal bir 
örgüt olan Earth Liberation Front, sabota-
jcılık ekolünü içinde yeniden ya"atıyor. 
Yaptıkları eylemleri de ekonomik sab-
otaj olarak niteliyorlar ve bir "ekilde 
toplumdaki ekolojik terör örgütü algısı 
altından sıyrılmak istiyorlar. Çünkü 
onlara göre ekolojik terörist, aslında 
ekolojiyi katleden büyük endüstriyel 
güçlerden ba"kası de!il. Onlarsa 
yaptıkları sabotajlarla, bu katli en azından 
daha masra$ı bir hale getirmeye çalı"ıyor-
lar ve dünyayı koruyorlar. Bu örgütün 
Earth First’ün sabotajcı a"ırılıkçılarından 
farkı ise insana kar"ı bir hassasiyet gös-
termeleri ve eylemlerinde insana zarar 
verebilecek hareketlerden kaçınmaları. 
Acemilik eylemlerinin arasında üç farklı 
Mc Donald’s "ubesinin kilit dolaplarını 
zamklayıp üstüne sloganlar yazmak, bir 
Forest Service pikapının kundaklanması, 
ardından sonucunda 5 milyon dolarlık 
bir hasar meydana gelen Orman Ko-
ruyucu &stasyonunun ate"e verilmesi 
gibi etkinlikler var. Biraz daha sansasyo-
nel eylemleri arasında ise Colorado’daki 
26 milyon dolarlık Vail Sky Resort kun-
dakçılı!ı, San Diego’da 50 milyon dolar 
hasarlı 260 ünitelik bir kat mülkiyeti-
nin yok edilmesini sayabiliriz. Örgütün 
da!ılması ise ELF’in yanlı" bir ihbar üze-
rine Washington Üniversitesine ve ge-
neti!i de!i"tirilmi" a!açların üretildi!ini 
dü"ündükleri bir çi(li!e saldırmaları ve 
bu olayın ardından hareketin lideri Dan-
iel McGowan ba"ta olmak üzere birçok 
örgüt üyesinin yaptıkları i"ten pi"man 
olup her "eyin yoldan çıktı!ı dü"ünce-
siyle örgütü terk etmeleriyle sonuçlanıyor.
Tabii, hasar ve sayılar bu kadar büyük 
olunca FBI olaya karı"ıp ELF’i ülkenin 
bir numaralı yerel terör örgütü olarak 
adlandırıyor ve uzun soru"turmaların ar-
dından, örgütün lideri Daniel “New York 
Metropolitan Detention Center” isimli 
merkezin yalnızca teröristlere ayrılmı", 
insanlıktan uzak “Communication 
Management Unit” bölümüne atılıyor.
Peki, ELF’in yaptı!ı cansız obje-
lere yöneltilmi" eylemlerin niteli!i ile 
kana susamı" teröristlerinki bir midir? 

Steve Vanderheiden terörizmin genel-
geçer tanımı hakkında “Eco-terrorism 
or Justi#ed Resistance? Radical Envi-
ronmentalism and the ‘War on Terror’” 
isimli makalesinde "unları söylüyor: 
“Terörizm, kullanım amacı hesaplan-
mı" "iddet veya "iddet tehditi ile politik, 

dini ve ideolojik hede$ere gözda!ı, baskı ve 
korku a"ılaması yollarıyla ula"ılmasıdır.”
Bu tanımda canlı veya cansız gibi her-
hangi bir ayrım yapılmadı!ı için, "iddetin 
nereye yöneltilmesi durumunda terörist 
olunaca!ı pek belli de!il. Vanderhe-
iden’e göre terörizmin temelde ayırıcı iki 
özelli!i var; birincisi terörizmin kendine 
özgü saldırısı aktüel "iddetten çok, orta-
ya çıkması için "iddet etkinliklerine ihti-
yaç duyan gelecek "iddet eylemleri teh-
didine dayanır. Daha yalıncası, gözda!ı 
vermenin ve sıradan insanlara sıradaki 
hede#n kendisi olabilece!i korkusunun 
a"ılanması, terörizmin kendine has bir 
niteli!idir. &kincisi ise terörizmin kur-
banlarını rastgele seçmesidir. Buradan 
hareketle ekotajla terör bir de!ildir; eko-
tajın a"ılayabilece!i korku ancak (hadi 
o da belki) belirli bir kesimin mülkiye-
tini belirli "artlar altında kaybedebilme 
olasılı!ıdır. Mülkiyeti ve ya"amı tehdit 
etme suçlarının yaptırımı farklı olmalıdır.
Gelgelelim, 2001 US Patriot Act ile terörün 
genelgeçer tanımıyla terör suçları, Ameri-
ka’da cansız objeleri de içine alacak "ekilde 
geni"lemi"tir: “...Herhangi bir yapı, vasıta 
veya di!er gerçek ve özel mülkiyetin kötü 
niyetle hasara ve yıkıma u!ratılması veya 
hasara ve yıkıma u!ratılma te"ebbüsü...”

&lk ba"ta, sava" sırasında toplumun 
tarihini ve kimli!ini ta"ıyan yapıların 
ve meydanların bombalanmasının, in-
sanları pani!e sevk edip terörize etti!ini 
kabul etmeliyiz. Bu açıdan, yukarıdaki 
ek kabul görülebilir. Öte yandan, “kötü 
niyet” dedi!imiz de!i"ken oldukça göre-
li oldu!undan, bu tanıma göre uygun 
bir yorumla ba"kasının özel mülkiyeti-
ni öyle ya da böyle zarara u!ratan her-
kes de terör kapsamına alınabilir. Bu 
dü"üncelerle birlikte ABD’nin 2001 son-
rası teröre kar"ı tutumunda tek gözünü 
kaybetmi" bir bo!a kadar hırçın ve mesnet-
siz olarak evrilmesi ve milenyumun ba"ı-
na iki büyük sava" yazdırmasını dikkate 
aldı!ımızda, ekolojik sabotajın belki de 
bir a"ırı hassasiyete kurban giderek terör 
kapsamına alındı!ı sonucuna varabiliriz.
Peki ekotaj nasıl bir kategoride de!er-
lendirilmeli? Steve Vanderheiden eko-
tajı, sivil itaatsizlik ve terörizm arasında 
konumlandırıyor. Üçünün de önemli or-
tak ve ayırıcı özellikleri var. Terörizmin 
tanımını yapmı"tık. Sivil itaatsizli!in 
genelgeçer tanımı ise, "iddet içermeyen ve 
do!rudan eylemle (yasadı"ı veya de!il), 
toplumun uzla"maya yana"madı!ı bir 
krizi gündeme getirerek ve tansiyonu yük-
selterek bir sorunun daha fazla yok sayıl-
masını önlemektir. Sorunun tamamen 
yasal düzlemde çözülmesinden yanadır. 
Sesini uyguladı!ı "iddet ile de!il, güvenlik 
güçlerinin kendilerine uyguladı!ı "iddet 
ile duyurur. Bireyler yaptıkları eylemin 
o anda geçerli olan yasal sorumlulu!unu 
üstlenirler. Ekotaj ve terörde yapılan eyle-
min sorumlulu!u tüzel ki"iye/örgüte ait-
tir. Eylemi gerçekle"tirenlerin kimlikleri 
gizlenir. 

Martin Luther, etik olmayan yollar-
la etik sonuçlara ula"manın imkansı-
zlı!ından dem vurur. Sivil itaatsizlik, 
içinde bulundu!u toplumun çizdi!i etik 
sınırlar çerçevesinde "iddet içermeyen

kar"ıtlı!ıyla toplumun adalet duygusuna 
katkıda bulunmaya çalı"ır. Terörizmin 
eylemlerinde ise etik sınırları yoktur.
Bu ikisinin arasında kalan ekotaj, etik 
hede$ere ula"mak için kendi ahlak an-
layı"ını in"a etmelidir. &lk önce Earth 
First’ün ahlaki eylemin ölçütünü Dün-
ya’nın yararına olması olarak belirley-
erek, sonra ELF’nin de insanlara zarar 
vermeme prensibini benimseyerek bir 
ahlak çerçevesi çizdi!ini söylemek yan-
lı" olmaz. Yine de yaptıkları eylemlerin 
hukuki açıdan yaptırımlarının olması 
kaçınılmazdır. Çünkü, vandallık ile bir 
ba"kasının mülkiyetine kast etmek bir 
hak ihlalidir. Tartı"ma konumuz bu 
ihlalin ne kadar savunulabilece!idir. 
Hedef kitleleri açısından 
kar"ıla"tırdı!ımızda ise terörizmin ve 
sivil itaatsizli!inki geni" halk kitleleridir. 
Ekotaj aktiviteleri ise çevreyi katleden 
endüstricilerin tutumunda bir de!i"ikli!i 
hede$er. Bu endüstriciler siyasette de 
etkili olduklarından onların tutumun-
daki bir de!i"im toplumu da de!i"tire-
cektir. Ancak bu hedefe yakla"ılabilmi" 
midir? ELF’nin yarattı!ı milyon dolarlık 
zararların önemli bir kısmının sigorta 
"irketleri tarafından kar"ılandı!ını ve 
son eylemlerinin yoldan çıkıp bilime ve 
masum (onların hedef kitlesinin dı"ın-
da) insanların malına kastetmesini ele 
aldı!ımızda pek de yakla"amamı"tır. 
Ekotaj nasıl bir yolla etkili olabilir? Eko-
taj, sivil itaatsizlik ve terörizm, toplum-
sal de!i"iklikte daha yasal bütün yolların 
tükendi!i durumlarda ortaya çıktı!ını 
duyurur. Bunların arasında ekotaj, sorun-
ların "iddet içermeyen yollarla çözüle-
bilece!i noktada eylemlerini kesece!ini 
müjdeler. Vanderheiden’e göre ekotaj, 
kendinden daha az "iddet uygulayan ve 
daha anaakım örgütlerle hükümeti bir 
masaya oturtabilme yetene!ine sahip ol-
du!u ölçüde toplumsal de!i"im 
konusunda etkilidir. Dave Foreman’ın 
akıl hocası David Brower’ın birbirinin 
ardına kurulan çevreci gruplar hakkın-
daki sözleri benim ho"uma gitmi"tir:
“%e Sierra Club, Nature Conservan-
cy’i makul göstermi"tir. Sonra ben 
Friends of the Earth’ü kurarak Sierra 
Club’ı makul gösterdim. Sonra Earth Is-
land Institute’u kurdum ve Friends of 
the Earth makul oldu. Artık Earth First! 
bizi akla yatkın göstermeye çalı"ıyor ve 
biz "imdi Earth First’ü de makul göster-
ecek birinin gelmesini bekliyoruz.”
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Film: If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation 
Front (2011) - Directors:++Marshall Curry,+Sam Cull-
man - Writers:+Matthew Hamachek,+Marshall Curry 
*Görsel #lmden alınmı"tır.



Dil"ad Alkan

Ekim ayının 2. ha(asında 49. Uluslar-
arası Antalya Altın Portakal Film Festi-
vali gerçekle"tirildi. Festivalin isminin 
uzunlu!u göz dolduran cinsten, ama 
gelin görün ki ya"ananlar ve konu"ulan-
lar o kadar da iç açıcı olamadı. Türki-
ye’nin en önemli festivali olarak görülen 
Altın Portakal, 49 senedir düzenlenme-
sine ra!men, organizasyon düzenleme 
konusunda Türkiye’nin ba"arısızlı!ını 
gözler önüne seriyordu. Amacım festivali 
yerden yere vurup kendi ülkeme ait bir or-
ganizasyonu acımasızca ele"tirmek de!il.
Sonuçta, hiç birimiz Altın Portakal’ı 
bir Cannes, Venedik ya da Berlin
Film Festivali gibi  festivallerle 
kar"ıla"tırmıyoruz. Ama e!er isminin
 ba"ına ‘uluslararası’ sıfatını 
ekliyorsak daha iddialı bir 
festival görmek hakkımız de!il mi? 

Zihnimizi kurcalayalım
ve bu sene festivalden
aklımızda kalanları 
hatırlamaya çalı"alım. Hülya 
Av"ar’ın jüri ba"kanı seçilmesi, 
Derin  Dü"ünce’nin ‘çocuk pornosu’
olup olmadı!ıhakkındaki tartı"malar ve 
Ömür Gedik’in ödül törenindeki ‘mini’ 
konseri festivalden aklımızda kalan olay-
lar. Hayır, bu olayların do!ru veya

yanlı"lı!ını tartı"mayaca!ım. Kafamı kur-
calayan soru daha çok neden hepimizin 
aklında kalan olayların sadece bundan 
ibaret oldu!u. Oysa ki ödül törenin gü-
zelli!i, katılan konukların "ıklı!ı, aday 
#lmlerin kalitesi ve festivalin "aa"ası 
üzerine konu"mamız gerekmez miydi?
 
 Festivalin resmi sitesine göre “Antalya 
Altın Portakal Film Festivali, Avrupa ve 
Asya´nın en köklü #lm festivallerinden 
biri, ülkemizin ise en eski ve uzun soluklu 
#lm festivalidir.”, Festivalin tarihçesi, be-
lirtildi!i gibi oldukça eskilere dayanıyor. 
Yani festivalin bu zamandaki ba"arısız 
hali deneyimsizli!e ba!lanamaz. Akla 
bunun dı"ında gelen ilk "ey para deste!i 
eksi!i oluyor. Yeterli para yardımı al-
mayan bir organizasyonun ne kadar is-
tenirse istenilsin ba"arılı olamayaca!ını 
hepimiz biliyoruz. Fakat Antalya Altın 
Portakal Film Festivali’nin bu konuda da 
bir sorunu yok. Bu seneki sponsorlarına

bakıldı!ında en göze çarpanları Antalya 
Büyük"ehir Belediyesi, Kültür ve Turizm 
Bakanlı!ı, NTV, Sabah, Antalya Ticaret ve 
Sanat Odası gibi önemli kurulu"lar yer 
alıyor.- (Sponsorların tam listesine fes-
tivalin resmi sitesinden ula"mak müm-
kün.)  Hem organizasyon hem de ödüller 
için harcanan para oldukça yüksek, ama 
dedi!im gibi, festivalin destekçileri de ya-
bana atılcak cinsten de!il. Destek deyince 
akla sadece mali yardımın gelmesi yanlı" 
olur. Medya deste!i NTV ve Sabah gibi 
iki önemli kuruma bırakılmı". Bir de bu 
sene festival için çıkan haberlerin medya-
tik tara$arını unutmamak lazım, reklam-
in iyisi, kötüsü olur mu tartı"malarını bir

 kenara bırakırsak. Peki biz neden festival-
de bu sene Türk Sinemasında öne çıkan 
pek çok #lmi göremedik? Ya da ödül 
törenin açılı"ı neden bir konser havasında 
geçti? Veya neden ödüller birtakım ‘önem-
li’ devlet adamları tarafından verildi? 

Bu soruların cevabı ve Antalya Altın Por-
takal Film Festivali’nin ba"arısızlı!ının al-
tında yatan sebepler aynı. Yıllardır festival 
siyasi çıkarlar u!runa harcanıyor. Düzen-
lenmeye ba"ladı!ı tarihten beri Antalya 
Büyük"ehir Belediyesi’ne emanet edilen 
festival, kimin için  ve ne için yapılıyor 
sorularını akla getiriyor. Festivalin en 
temel amacı kısaca sanatı destekleme-
ktir. Fakat bu sanat anlayı"ı devletin te-
kelinde kalıyor maalesef. Geçen sene 
yapılan bir yönetmelik de!i"ikli!ine 
göre bu sene festivalde yarı"acak #lm-
lerde daha önceden yurtiçinde yapılan 
ba"ka bir ulusal ya da uluslararası hiçbir 
yarı"maya katılmama ko"ulu arandı..

Bu maddedeki amaç belli ki Türkiye’de 
yapılan di!er festivallerle –&stanbul ve
Adana- yarı"mak ve prestij sahibi ol-
mak. Ama sanatı ve sanatçıyı destekle-
mek için yapılan bir festivalde böyle bir 
ko"ul ne kadar anlamlı? Tabii e!er mak-
sat çoktan sanat olmaktan çıktıysa o ayrı. 
Kendisini uluslararası olarak adlandırdı!ı 
halde, daha Türkiye’de rant sa!lama amacı 
güdüyor Antalya Altın Portakal Film 
Festivali. Öte yandan ödül vermek için 
sahneye çıkarılan ki"ilerin sanatla herhan-
gi bir ba!lantıları olmadı!ı gibi yaptıkları 
konu"manın içeri!inin verdikleri ödülle 
ne kadar ba!lantılı oldu!u da tartı"ılır. 
Kısacası, yanlı"lıklarla dolu bir festi-
vali daha geride bıraktık. Seneye 50.si 
yapılacak ama festivale bakı" açısı ve

yapılmasının arkasındaki niyet 
de!i"medi!i takdirde ben "imdiden 

beklentilerimi dü"ük tutuyorum. 
En kısa zamanda festivalin sanata 

gönül vermi" ki"iler tarafından 
düzenlenmesini ve organi-

zasyonun belediye
 törenlerinden çıkıp saygın

 bir hale gelmesini umut 
ediyorum. Önümüzde örnek

 olarak hem uluslarası 
arenada hem de Türkiye’de

 gerçekle"en 
pek çok prestijli festival var.

Antalya Altın Portakal Film Festival’in 
tarihi açıdan Türkiye için yeri önem-
li; bu yüzden yapılan destekleri çek-
meden, yönetim do!ru ki"ilere devre-
dildi!i takdirde, ba"arılı olmaması için 
önünde hiçbir engel göremiyorum.
Kaynakça:
1)http://www.altinportakal.org.tr/tr/festival_tarih-
cesi.html
2)http://www.altinportakal.org.tr/tr/sponsor.html
3)http://www.haberturk.com/kultur-sanat/
haber/768067-altin-portakali-hulya-avsar-degil-yo-
netmelik-vurdu

Görsel:
-http://mkizilca.blogspot.com/2012/10/altn-por-
takal-odulleri-ackland.html



Ceren Irmak Çelik

Ba"tan belirtmem gerekir ki, bu yazı 
Türkiye’deki hayvancılı!ın durumunu 
anlatmıyor; olayın ekonomik ya da dini 
yanlarıyla da pek bir ilgisi yok hatta. 
Yalnızca hayvanları seven ve birileri on-
ları yesin diye öleceklerse, en azından 
acısız bir "ekilde ölmeleri gerekti!ini 
savunan birinin – kurban bayramı ve-
silesiyle de tekrar aklını kurcalayan - 
konuya dair de!erlendirmeleri denebilir.

Konuya kendimden ba"lamam gere-
kirse, ben vejetaryen de!ilim, ama hiçbir 
zaman her türlü eti i"tahla yiyebilen biri 
de olmadım. Et yemekleriyle ili"kim 
hayatım boyunca normal bir seyirdey-
di - olmayınca çok aramam ama anne-
anne içli kö(esine asla hayır demem 
"eklinde. 12 – 13 ya"larımda bu et yeme 
durumu beni ha#(en rahatsız ettiyse 
de hiçbir zaman vejetaryen olabilecek
 iradeyi gösteremedim. Ama genel olarak 
"öyle bir görü" benimsedim: Madem etle 
pi"irilen birçok geleneksel yeme!imiz 
var ve bunu soframızdan kaldıramıyoruz 
(hatta daha acıklısı, ki"isel zevklerimiz 
yüzünden vazgeçemiyoruz), o zaman bu 
hayvanlar biraz olsun saygıyı hak ediy-
or olmalı. Bu saygıyı da bayramda eller-
ini öperek gösteremeyece!imize göre, 
elimizdeki tek seçenek onları ya"amların-
da özgür bırakmak ve illa da öldürecek-
sek bunu acısız bir "ekilde yapmak. Peki 
bu Türkiye’de ne ölçüde sa!lanabiliyor?

Bu konuyu ara"tırmaya ba"layınca 
gördüm ki, benim “saygı göstermek” 
olarak tanımladı!ım bu durum, lit-
eratürde “hayvan refahı” olarak ad-
landırılıyormu". Elbette bu kavram yal-
nızca çi(lik hayvanlarını kapsamıyor, 
bütün hayvanlar bu tanıma dahil. Fakat ne 
yazık ki, Türkiye ne sokak ne ev ne de çi(-
lik hayvanlarına refah sa!lama konusun-
da pek ba"arılı de!il. Evinde hayvan besle-
yenlerin evinin pis oldu!una inanılan veya 
sokak hayvanlarına i"kence etmekten 
kaçınılmayan  bir toplumda, hayvan 
refahından söz etmenin pek müm-
kün olmadı!ını görmek için biraz 
ba"ımızı kaldırmamız yeterli olsa da, 
geçti!imiz aylarda meclise sunulan 
yasa tasarısı da adeta bunun ispatı.  
Her ne kadar 2004 yılında çıkarılan 
Hayvanları Koruma Kanunu olsa 
da; Mart 2011’de Avrupa Birli!i 
Bakanlı!ı tarafından yayınlanan 
“Hayvan Hakları, Hayvanların Ko-
runması ve Refahı” ba"lıklı raporda, 

Türkiye’deki yasaların hayvanları ko-
rumada yetersiz kaldı!ı belirtilmi".

Esas konumuz olan çi(lik hayvanlarına 
ve çıkı" noktamız olan kurban bayramı-
na gelirsek, tablo yine pek iç açıcı de!il. 
Kurban bayramındaki kesimlerin zaman 
zaman katliama dönü"tü!ü zaten her-
kesçe malum. Bu konuda hiçbir yetkisi 
olmayan insanların kasaplı!a soyunması, 
hayvanların içler acısı bir halde ta"ın-
ması, sa!lıklarına yalnızca ettikleri para 
do!rultusunda dikkat edilmesi… kısa-
cası hayvanların e"ya olarak görülme-
si, acı çekebileceklerinin anla"ılama-
ması, bu korkunç manzaranın temel 
nedenleri. Üstelik ço!u hayvan kayıt 
dı"ı oldu!undan, kesimleri de kayıt dı"ı 
gerçekle"tiriliyor ve bu durumun sorum-
luları gerekli cezaları almıyor.  Birçok 
insansa bu duruma tepki olarak kurban 
eti yemiyor, bir yandan da “Normal-
de yedi!iniz etler tarlada mı yeti"iyor?” 
sorusuna maruz kalıyor. Sahi, normalde 
yedi!imiz etler nereden ve nasıl geliyor?

Türkiye’de büyükba" hayvan kesimlerinde, 
dini sebeplerden ötürü "okla öldürme 
söz konusu de!il. Fakat hayvanları 
elektro"okla bayıltıp sonra öldürmek, 
yani en azından acı çekmelerini önle-
mek mümkün; zaten bu durum da Di-
yanet &"leri Ba"kanlı!ı tarafından birkaç 
sene önce onaylanmı". 2010 Haziran’ın-
da çıkarılan Veteriner Hizmetleri, Gıda 
Sa!lı!ı, Bitki ve Yem Kanunu’nda “Hay-
vanların kesimi ve hastalık kontrolü 
amacıyla itlafı, hayvanlarda heyecan, acı 
ve ıstırap olu"turmadan, uygun araçlar 
kullanılarak yerine getirilir.” ibaresi var. 
Yine 2010 yılında dönemin Tarım Bakanı 
Mehdi Eker tarafından “Aralık 2011’de biz 
de acısız kesime geçece!iz” sözü verilm-
i".  7 Aralık 2011’de çıkarılan Hayvansal 
Gıdalar &çin Özel Hijyen Kuralları Yönet-
meli!i’nde yer alan “sersemletme” kelime-
sine bakılırsa, bir "eyler yapılmı" gibi du-
ruyor; ama bu söze farklı zamanlarda farklı 
gazetelerin ar"ivlerinde rastlamak müm-
künken, daha sonrasında gerçekten yas-
ala"ıp yasala"madı!ı, e!er yasala"tıysa 
uygulanıp uygulanmadı!ına dair hiçbir 
habere/yazıya vs. rastlayamadım. Daha 
öncesindeyse (ki, yalnızca bir sene önceden 
bahsediyoruz) mezbahaların adeta 

birer i"kence yuvası oldu!una dair birçok 
haber, hatta video bulmak mümkün. 

Hayvan refahından bahsedince konu 
yalnızca nasıl öldürüldükleri de!il el-
bette, nasıl ya"adıkları da en az bunun 
kadar önemli bir konu. “Bu yumurtayı 
yumurtlayan tavuk özgürce geziniyor-
du” vb. ibareler ürünlere konulabildi!ine 
göre, böyle bir iddiada bulunmayan 
bütün ürünlerin, hayvanları küçücük 
alanlarda, suni yemlerle besledi!ini var-
sayıyorum. Konu buraya gelmi"ken, 
geçen sene okulda gördü!üm bir a#"i an-
madan edemeyece!im. Hangi klüp/grup/
dernek tarafından asıldı!ını maalesef 
hatırlayamadı!ım a#"te, süt ve süt ürün-
leri üreticilerinin ço!unlu!unun, inekler-
in kendi yavrularını beslemesine izin 
vermeyerek, sütün tamamını fabrika-
lara gönderdiklerinden bahsediliyordu. 
Bütün bunları dü"ündü!ünde üzülme-
yecek bir insan var mı merak ediyorum.
 Bütün bunları yazmamdaki 
amaç tüketicileri yargılamak de!il ama 
en azından bir "eyleri sorgulamamızı 
sa!lamak. Çünkü bizim için gayet gün-
delik olan bu tüketim, ba"ka canlıların 
tüm hayatını acı içinde geçirmesine ve/
veya acı içinde kaybetmesine sebep 
oluyor. Tüketilenleri de!il de üretilenleri 
dü"ündü!ümde ise, suçlayabilecek çok 
fazla insan oldu!u ortada. Hayvan çi(-
liklerinde dip dibe ya"ayan, suni yemle 
beslenen, yavrularından ayırılan hayvan-
lardan sorumlu olan birileri var elbette; 
yalnızca karı arttırmak için mi hayvan-
lar bu duruma sokuluyor? Peki ya mez-
bahalar? Acısız kesim teknikleri bulun-
mu"ken, hayvanları acı içinde öldürmek 
kime, nasıl bir yarar sa!lıyor? Bütün 
bunlar yalnızca bir “hayvan meselesi” 
de!il tabii, birçok "eyde oldu!u gibi seri 
üretime geçmenin, karı arttırma iste!i-
nin sonucu. Tüm bu sistem tartı"ılabilir 
bir noktada duruyor ama burada di!er 
ürünlerden farklı olarak, elimizdeki ham-
maddeler canlı. Hem üreticilerin hem de 
bizim farkına varmamız gereken "ey bu. 
Evet, et yiyoruz, hayvanlardan elde edilen 
di!er ürünleri tüketiyoruz; bütün insanlık 
olarak vegan olmaya karar vermedi!imiz 
müddetçe böyle devam edecek. Ama 
en azından bu besinlerin bir canlıdan 
alındı!ının bilincinde olsak, bir "ey kay-
betmeyiz bence. Sokak hayvanlarının 
maruz kaldı!ı bir sürü i"kenceyi gör-
mezden gelebilenler, bir önemi olmadı!ını 
dü"ünenler, ak"am sofrasına konulan 
etin çekti!i i"kenceyi de aynı vurdum-
duymazlıkla görmezden gelebiliyor mu?  
Görsel:
http://www.gidateknik.com/dinara-sut-inegi-ci(ligi/
Kaynakça:

1)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC340178/
2)http://www.cnnturk.com/2012/guncel/09/28/hayvansever-
leri.kizdiran.yasa.degisikligi/678325.0/index.html
3) http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5199.html
4)http : / /w w w.abgs .gov. t r / f i l es /Tar%C4%B1m%20
ve%20Bal%C4%B1k%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k%20
Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/hayvan_hak-
lari__hayvanlarin_korunmasi_ve_refahi.pdf
5 ) h t t p : / / w w w . a t b . g o v . t r / p a g e s . a s p x ? p a g e -
Id=84d1f25f-58f4-4a29-920b-*cbca855987
6 ) h t t p : / / w w w . r e s m i g a z e t e . g o v . t r / e s k i l -
er/2010/06/20100613-12.html
7)http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=Radi-
kalDetayV3&ArticleID=1024162&CategoryID=101
8) http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111227-10.htm
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Ceren Günel

“'u kaza!ı da koyayım, geceleri çöl so!uk 
olur”u bile so!ukkanlılıkla söylemi"tim 
bavulumu hazırlarken. O kadar heye-
cansızdım, nedendir bilmem. Hâlbuki 
isteyerek planlamı"tım Fas seyahatimi, 
daha gitmeden insanları susturmaya 
ba"lamı"tım olumsuz söylemlerde bu-
lunduklarında. “Orada su içemeyecek-
sin”, “Kesin hasta olursun”, “Hırsızlık 
çok fazla”, “Hiçbir "ey yiyemeyecek-
sin”, “Yollarda e"ekler var”… Tamamen 
inanmıyor da de!ildim, özellikle hırsızlık 
konusunda çekincelerim çoktu. Orada 
tanı"tı!ım bazı arkada"larım telefon-
larını getirmemi"lerdi mesela yanlarında, 
okuldan cep telefonu kiralayıp kullan-
mı"lardı. Bense han tarzı küçük bir otel-
de, iPhone’umu "arja takıp kapıyı da açık 
bırakıp saatlerce vakit geçirdim otelin 
bahçesinde. Ama tabii gitmeden bunu 
bilemezdim, hatta hayal bile edemezdim. 
Türkiye’de 8 ay Arapça ö!renmeye 
çalı"tım. Kurs bulmak, daha ileri sevi-
ye kur açtırmak; dilin kendisini ö!ren-
mekten daha çok zorladı beni desem, 
mübala!a yapmı" olmam. Ço!unlu!u 
Müslüman olan, böyle bir co!rafyada 
konumlanan bu ülkede Arapça ö!renmek; 
Ukrayna’da, Almanya’da, Avustralya’da, 
Çek Cumhuriyeti’nde Arapça ö!renme-
kten çok daha zor diye varsayıyorum. 
Neden mi? Fas’taki Arapça kursumda
dünyanın her 
yerinden insanlar 
vardı ve ben Tür-
kiye’ye dönünce ne 
yapaca!ımı kara 
kara dü"ünürken, 
onlar gayet rahat-
lardı. Talep mese-
lesi muhtemelen. 
Çünkü burada 
Arapça ile ilgilene-
bilece!in ortamlar 
da aslında göster-
di!in talebe göre 
"ekilleniyor (dini 
temelli Arapça 
e!itimi). Ayrıca 
kurs yok de!il, bu-
lursun ve bir-iki 
kur alırsın. Gerisi-
nin gelmemesi bizi 
talep meselesine 
yeniden götürüyor. 
Peki, di!erleri bu

kadar ilgiliyken, biz neden bu kadar uzak 
durmu"uz Arapça’ya; bu bamba"ka bir 
yazının konusu. Nihayetinde 4. kurdan 
sonrası açılmadı, benim de kafam attı ve 
kendimi yurtdı"ında kurs ara"tırırken 
buluverdim. Ve Rabat’ta, her "eyiyle 
gönlüme göre olan bir kurs buldum. 
Tek sorun, okulun dress code’unu 
kabullenemememdi. Hangi açıdan olursa 
olsun (açmak/kapamak), insanın kıyafe-
tine karı"ılması kabul edilemez bir "ey. 
Uzun eteklerimi bayıla bayıla giydim; 
ama giydi!im kolsuz ti"örtlerin üstüne 
hırka giyip okula giriyor, sonra da bir 
kenara atıveriyordum. Okulda biraz va-
kit geçirdikten sonra fark etti!im ikinci 
sorun ise; erkek hocaların kadın ö!ren-
cilerle olan ili"kilerinin düzeyiydi! Bazı 
genç, yakı"ıklı hocalarımız, kendilerine 
güvenmelerinin de etkisiyle olacak, kendi 
kültürlerinden farklı kadınlara duyduk-
ları ilgiyi fazlasıyla gösteriyorlardı. Onlar-
la sevgili olan da vardı, ni"anlanan da. Bir 
de gördü!ü her kadın ö!renciye yakla"ıp 
en sonunda bo" kalan da. Bu konular-
da pek "anslı (!) oldu!umdan mütevel-
lit, bana en ısrarcısı denk gelmi"ti; okul 
kantininde bir arkada"ımla sevgiliymi"iz 
gibi mini bir piyes sergilemek zorunda 
bırakmı"tı beni. “Yabancı dü"künlü!ü” 
çok da yabancı olmasa gerek bize aslında.

Uça!a bindim hala heyecan yok. Kazab-
lanka’ya indim. Sonra garip bir korku 
ba"ladı, heyecan yerine… Evet, kafama 
dank etmi"ti. Yalnız ba"ıma oraday-
dım. &(ar saati geliyor diye tüm döviz 
bürolarının kapandı!ı Kazablanka 5. 
Muhammed Havaalanı’nda. Korsan bir

taksiye, hele de taksi #yatlarının deli gibi 
ucuz oldu!u Fas’ta, 30 Euro verdi!im 
yerde. Taksici ezan okununca izin istey-
ip su aldı bakkaldan. “Allah kabul etsin” 
diyemedim ne Arapça ne &ngilizce. Ama 
içimden “Oruç tutuyorsun, umarım ka-
zıklamıyorsun” dü"üncesi geçti.  Son-
ra otele vardık. O gece çok sıkıntılıydı 
benim için. Güya çıkar gezerim diye 
dü"ünüyordum, ama havaalanından 
otele gelirken gördü!üm bo" yollar ve 
hissetti!im garip yalnızlık duygusuy-
la cesaret edemedim. Sabaha kadar da 
uyuyamadım. Kendime neden geldi!imi, 
geldiysem de niye tek ba"ıma geldi!imi 
sordum durdum. Nasıl bir psikolojid-
eydim bilmiyorum artık, daha hiçbir 
"ey görmeden mutsuzdum sadece.

Sabah oldu, bilet almak için dı"arıya 
çıkaca!ım. Fransızca bilmiyorum, 
Arapçam yeterli de!il; tek ba"ıma ista-
syonu bulmam gerekiyor. Yolda kimseye 
adres soramadım, o sıcakta üstümden 
hırkamı çıkartamadım (Bütün bunların 
gereksizlikten ba"ka bir "ey olmadı!ını 
sonra anlıyorum tabii). Sonra trenle Ra-
bat’a geçtim. Rabat’ta do!ru yerde ine-
bilmek de ayrı bir gerilimdi. Trenin anon-
sları Arapça ve Fransızca’ydı. Yanımdaki 
kızla yarı Arapça, çeyrek &ngilizce, çeyrek 
“el kol hareketleri” ile anla"tık ve bana 
yardımcı oldu. Yolculuk sadece 35 dirhem-
di (7 lira)! Tabii istasyondan okuluma 
kadar ödedi!im taksi parası 150 dirhem 
olunca, ikinci ve son kazıklanmamı da 
ya"amı" oldum Fas’ta. Bundan sonra 

sadece #yatlara 
hâkim olmakla kal-
mayıp gerçek bir 
pazarlık ustası da 
kesilecektim. Oku-
la kaydımı yaptım, 
okulun ö!renci 
evine götürüldüm. 
Rabat’ın en lüks 
semtlerinden Ag-
dal’ın ana caddes-
ine çıkan sokak-
lardan birindeydi. 
Sanırım o zaman 
kafama dank etti ne 
kadar güzel, daha 
do!rusu ne kadar 
normal bir yerde 
oldu!um. Yeme!e 
çıkmayı teklif ettim 
benden daha eski 
olan ev arkada"ları-
ma. Ramazan 
dolayısıyla açık 
bulabilece!im sa-
dece bir iki yer old-
u!unu söylediler.



Ama Ramazan’da orada olmak benim 
için unutulmaz bir deneyim oldu. Her-
halde ya"adı!ım en ilginç olay, pub’a 
gitmemizdi. Gitmeden almı"tık ip-
uçlarını, pasaportlara bakılacaktı. Çünkü 
Faslıların, daha do!rusu Müslümanların 
Ramazan’da içki içmesi yasakmı". Ama 
turistlere serbest. Pasaportuma baktı 
kapıdaki görevli ve Müslüman olup ol-
madı!ımı sordu. Ben de “Evet” dedim. 
Hem yalan söylemek istemedim, hem de 
ne olaca!ını merak ettim. “&çki içecek 
misiniz?” dedi, “Evet, problem mi?” 
dedim. “Pasaportunuzda din hanesi var 
mı?” dedi, “Yok” dedim. Beni içeri aldı, 
ama biri sorarsa Müslüman de!ilmi"im 
gibi davranmamı tavsiye etti. Biz Fas’a 
dair bir "ey deneme tutkusuyla Casablan-
ca biralarımızı yudumlarken, normal-
de alkol kullanan Faslı bir arkada"ımız 
o gece nane çayı -ki dünyanın en enfes 
içece!idir- ile yetinmek zorunda kaldı.

Okulun ilk günü oryantasyon vardı. 
Ramazan’la ilgili ve güvenlikle il-
gili uyarılarda bulunuldu, bir de 
hırsızlı!a kar"ı tedbirler söylendi. Bunları 
söylemek zorundaydılar belki, ama ben 
ya"adı!ım bir ay süresince kayda de!er 
bir sıkıntıyla kar"ıla"madım. Demiyo-
rum ki orası yeryüzündeki cennetti, hiç 
kötü bir "ey yoktu. Ama ben &stanbul’da 
nasıl ya"ıyorsam, orada da o güvenlikte 
ya"adım; hatta kendimi daha çok güvende 
hissettim. Yüzece!ini dü"ünmeyip biki-
ni götürmeyen ben, hayatımda ilk defa 
ti"örtle denize girdim! Ama hemen son-
ra kendime bir bikini edinmi"tim, kız 
kıza bile plaja gidiyorduk artık. Zaten 
gitgide daha çok çözüyorsun orayı, daha 
çok alı"ıyorsun. Gördü!ümüz ilgiden 
bahsetmiyorum, güney plajlarda bizim 
turistlere yaptı!ımızdan farklı de!ildi 
çünkü. Sonra en labirent, en ıssız Medi-
na sokaklarında sadece bir grup turist 
olarak saatlerce dola"tık. Kendileri oruç 
tutan hocalarımız, restoran sahipleri, 
garsonların ilgisiyle; biz Fes ve Meknes 
gibi muhafazakâr oldukları dile getirilen 
iki "ehirde resmen kraliyet ailesi mua-
melesi görerek yemeklerimizi yedik. 
Oryantasyondan devam edersem; krala 
public "ekilde ele"tiride bulunmamamız 
söylenmi"ti. Her yerde kralın foto!ra$arı 
vardı, seyyar satıcılarda bile! Benim ak-
lıma ise ço!u zaman Atatürk foto!ra$arı 
geldi. “Ne kadar trajikomi!iz” dedim bol 
bol, aynı "eyi dı"ardan bir gözle görünce. 
Yani seviyor olsanız bile, o gerçek bir sev-
gi mi; sevmeme "ansınız var mı? Yine 
oryantasyon notlarımdan söyleyeyim; 
Fas colonialismle hanedanı de!i"memi" 
olan tek Arap ülkesiymi", bununla da 
gurur duyuyormu" Faslılar. Orada bulun-
du!um süre boyunca herhangi bir olay 
görmedim. Anneci!im pek endi"eliydi, 
her konu"mamızda Suriyelilerin Türkleri 
kaçırmasından da duydu!u korkuy-
la “Türk oldu!unu kimseye belli etme” 
telkininde bulunuyordu. Benim Türk 
oldu!umu anlayan olmamı"tı ki. Her 
seferinde daha imkânsız bir "ey dediler. 
Fransız… Alman? Rus! Ben bundan daha 
fazlası olamaz derken Japon da oldum ya! 
Ama bir kere Türk oldu!umu söyleme-
yeyim, hiç izlemedi!im Ezel sayesinde ne 
indirimler yaptırttım. Herhangi bir olay 

görmedim derken sadece politik 
de!il,  kavga falan da görmedim. Yine 
oryantasyondan en çok aklımda ka-
lan "ey; Fas’ın, dünyada cinayet oranı 
en dü"ük olan ülkelerden olmasıydı.   

Diyebilirim ki, ben sadece güven içinde 
de!il aynı zamanda çok mutlu ya"adım 
orada. Öyle ki “&leride orada ya"aya-
bilirim”i bile dü"ündüm. Tabii bazı 
olumsuzlukları vardı; ama olumsuzluk 
dedi!in "ey her yerde, ba"ka "ekillerde 
zaten. Bir kere bazı insanlar sürekli sen-
den faydalanmak istiyor maddi açıdan, 
kendi kendilerine tur rehberli!i yapmaya 
kalkıyorlar mesela. Pazarlık yapmayı bil-
mezsen, bir "eyin be" katını ödüyorsun. 
Tra#k denen "ey kuralsız, ama bir Türk 
olarak gözü kapalı hareket etmen çok 
kolay. Sonra yolda “Bonjour Madame”ı 
duymadan, laf atmalara maruz kalmadan 
yürümen imkânsız. Fransızcanı sırf bu 
yolla geli"tirebilirsin! Asla unutamaya-
ca!ım bir deneyime de erkeklerin bu laf 
atma milli sporları sayesinde ula"tım. 
Son ha(amızda bir grup kız soka!a çıkıp 
erkeklere aynı "ekilde laf attık. Ve cev-
ap vermeyi bırakın, "a"kınlıktan küçük 
dillerini yutup geri çekildiler! Hayatım-
da en çok e!lendi!im anlardan biriydi. 
Dedi!im gibi olayı lehinize çevirmek 
kolay bu ülkede, alı"kın olduktan sonra. 

Hayat çok ucuz; oteller, yeme içme, 
ula"ım... Sonra insanlar dünya tatlısı. Çok 
e!lenceli ve yardımseverler. Fransızca ve 
Darija (Fas Arapçası) bilmedi!im için 
anla"amadı!ım güzel insanlar, vücut dili 
ve hesap makineleriyle yardımıma çok 
ko"tular. Yazıda anlatacak o kadar çok 
"ey varken, Fransız etkisinden bahset-
meye bile fırsat olmadı ki! Ama hiçbir 
restoranda Arapça menü görmedim, siz 
oradan hesap edin. Ya da Berberilerin 
kimlik kazanmasından, Western Saha-
ra demememizin tembihlenmesinden, 
gördü!üm güzel yerlerden de bahsede-
medim. Bir yanda Roma etkisi, bir yanda 
Fas’ın tarihi yapıları, bir yanda Avrupai 
mimari… Okyanus, çöl, çar"ılar, mey-
danlar, bahçeler…  Her gün daha mutlu 
olabilir miyim, daha güzelini  görebilir 
miyim diye dü"ündüm. Hala da veremem 
“En çok nereyi sevdin?”in cevabını. Ben 
bir daha gitmek ve çok daha uzun süre 
kalmak istiyorum. Ve gönül rahatlı!ıyla, 
hatta "iddetle hepinize tavsiye ediyorum.

Meraklısına not: Herkes malum sebeple 
karın a!rısını ya"arken, ben ya"amadım. 
Çe"me suyu dahi içtim. Yollarda e"ek 
yok. Yemekleri damak tadıma uymadı, 
ama her çe"it yemek de vardı dünya mut-
fa!ından. 1 dirhemim bile çalınmadı. Ve 
"u an kursa devam edemiyorum.

* Fas’ın mottosu: Allah - Vatan – Kral
Görseller: Yazarin kendisine aittir.




