


Yeni bir akademik dönemde daha Boğaziçi Bülteni’ni okurlarımıza 
sunuyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın da müjdecisi olan bu 
sayıda yine Türkiye’nin ve dünyanın gündemini meşgul eden konulara 
değindik; yorum ve değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmaya çalıştık.

Bültende yer verdiğimiz konu başlıklarına geçmeden önce Avrupa 
Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu’nun bu dönem gerçekleştireceği 

etkinliklerin kısaca üzerinden geçelim. 2 Aralık’ta “Sınırlarıyla Medya, Sınırsız 
Medya” temalı seminerde medyanın siyaset arenasındaki yerini ma-

saya yatırırken 17-19 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 7. Boğaziçi 
Buluşması’nda ise “Dış Politikada Bölgesel Yaklaşım ve Türkiye” başlığı 

altında uluslar arası ilişkilerde değişen dengeleri tartışıyor olacağız. Bülten 
okurlarıyla etkinliklerimiz sırasında bir arada olmayı umuyoruz.

19. bülten sayısının konu başlıklarına gelecek olursak… Bu sayıya iki 
önemli sosyolojik gerçekliğe değinerek başlıyoruz: Türkiye’de Alevi 

olmak ve Fransa’da Roman olmak. Altın Portakal’ın bu yılki ödül törenine 
damgasını vuran “Kusturica krizi” ve yazarımızın tabiriyle “adeta görmek-

ten sıkıldığımız başlık, Fatmagül’ün suçu ne” tartışmalarına bir katkı da 
bizden olsun, diyor, takdiri size bırakıyoruz.  Öte yandan, tüm dünyada 
canlı yayınlanan, nefesler tutulu takip edilen Şilili madencileri kurtarma 

çalışmalarını, Zonguldak’taki maden ocaklarında meydana gelen kazaları 
unutmadan, karşılaştırmalı değerlendiriyoruz. İlerleyen sayfalarda ise bir 

yandan İngiltere’nin yeni İşçi Partisi lideri Ed Miliband’ı yakın mercek altına 
alıyor, bir yandan da Türkiye’nin eksen kayması tartışmaları gölgesinde 
NATO zirvesini yorumluyoruz. Son olarak, referandum sürecinden arda 

kalan HSYK’nın yapısı tartışmalarıyla bültenimizi noktalıyoruz.
AÇMÖF ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgiye internet sitemizden 

ulaşabilir, görüş ve sorularınızı bize elektronik posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. 
Aramıza katılmak isteyenleri de Binn’s House’taki düzenli toplantılarımızda 

görmeyi diliyoruz.

Keyifli okumalar… 

Güzel bir dönem geçirmeniz dileğiyle,
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Türkiye’de Alevi Olmak

“Türkiye’de Alevi Olmak” temasının işlendiği AB destekli 
“Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik İçin Hareketlenme Projesi”, 
Alevilerin son 5 yılda ayrımcılığın arttığını düşündüklerini ve 
hükümetin “Alevi Açılımı”yla sorunları çözemeyeceğine 
inandıklarını ortaya koydu.  Genel kanı mahalle baskısının 
artışının hissedildiğini ve AKP’nin açılım sürecinde Alevilerin 
taleplerini karşılayamadığını da gösteriyor.

Alevilerin kendilerini ayrımcılığa uğramış hissetmelerinde 
en büyük rol toplumla bütünleşmiş, sabit ve bir o kadar 
da yanlış olan bakış açısı. BDP Tunceli milletvekili Şerafettin 
Halis tarafından meclise soru önergesiyle taşınan olay   
bunun sadece bir örneği: “Tunceli’nin Malazgirt ilçesi Akpa-
zar beldesi Süleyman Paşa Lisesi’nde, okulla hiçbir alakası 
bulunmadığı halde sık sık okula uğrayan Nurettin Tüzün 
isimli bir şahıs, öğrencilere ‘Siz gidin mumsöndü oynayın’ 
ifadeleriyle hakaret etti”. Henüz düşünceleri yoğrulmaya 
açık olan, rasyonel saymadığımız ve “çocuk” diye 
tanımladığımız bu insanların inançları hakkında hakaret 
ederek onları başkalaştırmaya çalışmak, bunu başarmak 
için yapılabilecek en isabetli yöntemlerden olmalı! Hiçbi-
rimiz kendimizinkinden farklı bir inancı benimseyenlerin 
onurlarıyla oynama hakkına sahip değilken, birileri kendi-
lerinde bu hakkı görüyor ve kullanıyor; bunu yaparken 
bir an olsun “empati” kurmuyor, karşısındakilerin de bu 
toplumda en az onun kadar kendini gerçekleştirme 
hakkına sahip olduğunu unutuyor. Bunun bir örneğini 
de Mehmet Ali Erbil’in programında “Mumsöndü mü 
yapıyoruz burada?” ifadesini kullanmasında görüyoruz. 
Suçlu ne tek başına Mehmet Ali Erbil ne de başka bir 
birey; asıl suçlu toplumun iradesi… Sağduyudan uzak bir 
şekilde bireylerini tek tipleştiren ve içine katamadıklarını 
tamamen dışarıda bırakmakla tehdit eden bu sağlıksız 
mekanizmanın sancılarını Aleviler birebir çekiyor. 

Elbette Alevilerin özgür hissedememelerinin tek sorum-
lusu toplumun reaksiyonu değil. Onlarla sosyal kont-
rat yapmış ve onlara haklar ve özgürlükler tanımakla 
yükümlü olan devlet de vatandaşlarından farklı bir tutum 
sergilemiyor. Zorunlu din derslerinin kaldırılmasını ve nüfus 
cüzdanlarından din hanesinin çıkarılmasını beyan eden 
AİHM kararlarına duyarsız kaldığı gibi, cemevleri hususun-
da da yetersiz kalıyor. Ve bütün bunları Aleviler için daha 
çok özgürlük vaadiyle Alevi Açılımı’nı yürüten hükümet 
yapıyor… 

AİHM tarafından desteklenen taleplerden biri zorunlu din 
derslerin kaldırılması. AİHM’ye göre “Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi” dersi, öğrencilere Sünni İslam pratikleri öğreterek 
çoğulcu, eleştirel ve nesnel bir nitelik taşımamakta ve 
Sünni İslam’dan farklı bir dini veya felsefi inanca sahip olan 
ailelerin çocuklarına başka hiçbir seçim bırakmamaktadır. 
Muaf tutulma ise, insanları dinleri ve inançlarını açığa vur-
mak zorunda bıraktığı için kabul edilemez bir uygulamadır. 
Din dersi görülen 10 senelik süre zarfında ders kitaplarının 
içeriğine baktığımızda, toplamda 1158 sayfada sadece 
6,5 sayfa Aleviliğe aittir. Bunun yanı sıra derslerde de 
uygulamalı olarak Sünni ibadet şekilleri öğretilmektedir. 
Bu da evinde, ailesinde, çevresinde bambaşka bir inançla 
yetiştirilmiş bir “çocuğun” en hassas döneminde ikilem 

yaşamasına,  inancını yargılamasına ve ailesiyle çatışma 
içerisine girmesine neden olduğu gibi; diğerlerinden 
farkına bir anlam verememesine, sanki suç işlemişçesine 
savunma mekanizması geliştirerek kimliğini gizlemesine 
yol açmaktadır. Bir diğer talep ise nüfus cüzdanlarından 
din hanesinin çıkarılması ki bu konudaki AİHM kararı 
da yok sayılıyor. Her fırsatta demokrasiden bahseden 
hükümetimiz kimsenin dinini ve inancını açıklamaya 
zorlanamayacağı ilkesini benimsememişe benziyor. 

Cemevleri ise Alevi vatandaşlarımızın şikayetlerini daha 
da arttıran bir mesele haline geldi. Boğaziçi Alevi Kültür 
Derneği’nin denetleme kurulu üyesi Cemal Kızılırmak’ın son 
yolculuğuna uğurlanması, cenaze törenine katılanların iki 
kat fazla üzülmesine neden oldu. Bir cemevine sahip 
olamamaları nedeniyle sokakta gerçekleşen tören, Ale-
vilerin cenaze için bir araya gelemedikleri ve inançlarını 
yaşatamadıkları gerçeğini tekrar gözler önüne serdi. Bu 
çağrılara kulak vermek yerine Alevi köylerine cami yap-
ma alışkanlığımızdan vazgeçememişiz gibi görünüyor. 
Çanakkale’nin Denizgöründü köyünde yaptırılan camide 
tek başına namaz kılan imam ne kadar doğru(!) karar-
lar verip uyguladığımızı bize bir kez daha hatırlatması 
açısından faydalı oldu.

Bütün bunların gösterdiği tek bir şey var: Aleviler bizden 

sakıncalı özgürlükleri değil, zaten sahip olmaları gereken 
hakları talep ediyorlar. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik 
İçin Hareketlenme Projesi’nin sonuçlarından biri olan 
“Sivil toplum kuruluşlarını, siyasi kurumları ve uluslararası 
kuruluşları çözüm için adres olarak görüyorlar.” noktası, 
çözüme açılan kapının anahtarının kimde olduğu soru-
suna cevap oluyor.  
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Fransa’da yaşayan Romanların sınır dışı edilerek 
ülkelerine geri gönderilmesi

Bir matbaa hikayesi: 
Romanlar

Fransa’da geçtiğimiz yaz çıkan bir karar üzerine ülkede 
yaşayan Romanların ülkelerine geri gönderilmesi için 
resmi bir adım atıldığı açıklandı. Yasadışı yollarla ülkeye 
girdikleri ve suç oranını -ağırlıklı olarak dilencilik ve kadın 
ticareti- artırdıkları gerekçesiyle yerleştikleri kamplardan 
ülkelerine geri dönmeye zorlanan Romanlar, gitmeleri 
için kişi başına verilen 300 avroyla yaşamlarını sürdüre-
meyeceklerini ve döndüklerinde işsizlik ve yoksulluk se-
bebiyle yaşayamayacaklarını dile getirdiler.
Fransa’da çıkan bu karar, Avrupa Komisyonu ve dünya 
kamuoyu tarafından tepkiyle karşılansa da Fransız yetkili-
ler uygulamanın her iki taraf için de gerekli olduğunu be-
lirttiler. Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Kom-
itesi, söz konusu uygulamanın Vichy dönemindeki politik 

tutumun benzeri olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Fransız Hükümeti’nin bu tutumunun yaratabileceği 
sıkıntılar ve sürece ne kadar gerçekçi ve iyi niyetle 
üretilmiş bir çözüm sundukları düşündürücüdür.
Maastricht Anlaşması gereğince serbest dolaşım hakkıyla 
AB üye ülke vatandaşı olan Romanlar, etnik ayrımcılıkla 
mı karşı karşıya kalmışlardır? “Avrupalı” olan bu insanlar 
ekonomik yeterlilikleri ya da daha avantajlı bir konuma 
sahip olmadıkları için sınıfsal bir mücadeleyle mi sınır 
dışı edilmişlerdir? Fransa’daki suç oranı artışının sebebi 
olarak göçmenlerin gösterilmesi ve sınır dışı edilmesi 
suç oranını azaltmayacaktır. Bahsedilen, bir suçlunun 
cezalandırılmasıysa onu başka bir bölgeye göndererek 
suça son verilmiş, suçluya da ceza verilmiş olmaz. Ayrıca 

bahsedilen suçların bir ırka mal edilmesi ve etnik kim-
liklerin ifşaya zorlanması, öyle olsunlar ya da olmasınlar 
ülkelerine geri dönmek zorunda bırakılmaları göçmenlik 
haklarına karşı bir ihlaldir.
Fransa yakın tarihte almış olduğu bu kararla dünya ka-
muoyunun gündemine oturmaktadır. Hükümet Avrupa 
kamuoyunda kendisiyle aynı ‘sorunu’ paylaşan ülkelerle 
müzakereler içindedir. 10 Eylül’de Fransa‘da yapılan zirve 
buna örnek gösterilebilir. Fransız Hükümeti’nin kararı ben-
zer bir yaklaşım içinde olan İtalya Başbakanı Berlusconi 
tarafından destek bulmuştur. 
Avrupa Birliği ya da ‘sınırları olmayan Avrupa’ fikri bu kara-
rlar sonrası tekrar sorgulanmalıdır. Etnik ayrımcılığa maruz 
kalan Roman halkı, ekonomik ve sosyal koşulların 
zorluğunun yanında şimdi de sınır dışı edilmek tehdidiyle 
karşı karşıya kalmışlardır.
Peki, neden sınır dışı etmek bir çözüm olarak 
düşünülmüştür?
Zaman içinde nüfusu artan ve Avrupa’ya yayılmış göç-
men Roman halkının eğitimi, ekonomiye katılması ve 
daha da önemlisi entegrasyonu konu edilmeyerek, 
‘devletsiz’ olarak nitelendirilen bu halkın oradan oraya 
göçe zorlanması yaratılan sorunun çözümüne katkı 
sağlayacak mıdır? Fransa’da olduğu gibi, şehirlerin 
dışındaki kamplarda topluluklar halinde yaşamakta olan 
ve hiçbir düzenli gelir kaynağı olmayan insanların, yine 
toplu halde parmak izleri alınarak herhangi bir ülkeye gir-
diklerinde baştan maruz kalacakları etnik damgalanmayla 
yaşamak zorunda bırakılmış olacaklardır.

Gaye Yeşilyurt
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Kusturica’nın Ardından

 Bu yıl 47.si düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Fes-
tivali, politik eylemlerin gölgesinde gerçekleştirildi. Emir 
Kusturica’nın ‘Srebrenitza Katliamı’yla ilgili sarf etmiş olduğu 
sözlerin yıllar sonra “tepki görmesi” ve ödüllü “Bal” filmi-
nin yönetmeni Semih Kaplanoğlu, Kültür Bakanı Ertuğrul 
Günay ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Reşat 
Oktay’ın festivale katılmayacaklarını açıklamaları sonucu 
geniş yankı uyandırmasıyla oluşan durumun ülkemiz için 
bir utanç tablosu olduğunu düşünüyorum.

Olayı iki açıdan ele almakta fayda var: Kusturica’nın söy-
lemi elbette ki doğru değildi; ancak festivale gel-mesinin 
boykot ediliş şekli ve zamanı da kesinlikle yanlıştı. Kus-
turica, 25 Haziran’da 49.Bursa Festivali’ne geldiğinde, AKP’li 
belediye başkanı tarafından samimi-yetle karşılanmış, 
verdiği konserin ardından gazetelerde Kusturica’nın 
performansıyla ilgili “Üç bin kişiyi coşturdu.”,”Ayakta 
alkışlandı.” gibi manşetler atılmıştı. Aradan birkaç ay geç-
tikten sonra CHP’li belediye başkanının konuğu olarak 
ağırlanan Kusturica’nın bu tarz tepkilerle karşılanması, 
“günahları  unutturan” AKP belediyesi miydi sorusunu 
akıllara getiriyor.

Bir diğer ses getiren tepki de festivale katılmayacaklarını 
açıklayan Semih Kaplanoğlu ve kendisinin ekibinden 
geldi. Kusturica’nın jüri üyesi olacağı, festivalden iki 
ay önce açıklanmıştı. Kaplanoğlu’nun tepkisini gös-
termek için neden iki ay beklediği sorusu cevapsız 
kalmıyor elbette. Adana Altın Koza Film Festivali’nde 
büyük ödülü alan “Bal” filminin, “ulusal bir festivalde 
birincilik alan bir filmin Altın Portakal’da yarışamayacağı” 
yönetmeliğine göre Altın Portakal’dan çekilmesi ge-
rekmekteydi. Buna rağmen Kaplanoğlu, yarışma dışı 
gösterimi kabul ederek, tam olarak neyin tepkisi 
olduğunu bilemediğimiz “festivale katılmama” kararını aldı. 

Ayrıca çeşitli gruplar tarafından dağıtılan ve yayınlanan 
bazı bildirilerde “Ülkemize sokulacak olursa kendisine 
ve onu ülkemize davet edenlere, fiilen orada olup, toplu 
şekilde duygu ve düşüncelerimizi ileteceğiz.” ibareleri 
Kusturica’ya öğrencilere vereceği sinema dersleri için 
neden elli güvenlik görevlisinin eşlik edecek olduğunu 
açıklıyor, diye düşünüyorum. Sırf Kusturica’ya benzediği 
için dövülen İsviçreli oyuncu Michael Neuenschwander’le 
birlikte, ülkemizin düştüğü durumdan, bu ülkenin vatandaşı 
olarak duyduğum utancın tarifi mümkün değil ne yazık ki. 

Öyleyse, verilen bu tepkiler ne derece doğruydu? 
Ülke olarak heyecanı ve “yardım”ı abartmayı pek 
sevdiğimizden kıvılcım bulduğumuz yerde yangına 
sebep olduğumuz doğrudur. Peki, bir sanatçı siyasi 
duruşundan ve eylemlerinden bu şekilde mi sorumlu 
tutulmalıdır? Konuya bir de bu açıdan bakalım. Kusturica 
siyasi duruşunu sergilemekten hiçbir zaman çekinmemiş 
bir sanatçıdır. Anti-emperyalizmi savunuşu, Yugo-
slavya birliğini desteklemesi ve her fırsatta dile getirdiği 
düşünceleri ortadadır. Ama ortada bir de binlerce masum 
Boşnak’ın katliamına sebep olan bir savaş var. Kaldı ki 
bu savaşın amacı bir süre sonra, ülke birliğini devam 
ettirmekten çok, ölü Boşnak sayısını arttırma strate-
jisine dönüşmüştür. Yine de her zaman hissettiklerini 
çekinmeden uygulamaya koyan sanatçının 1993’te Sırp 
lider Vojislav Seselj’i düelloya davet edişi, 1995’te Bel-
grad Uluslararası Film Festivali’nde Yeni Sırbistan Hakları 
Hareketi lideri Nebojsa Pajkic’i yumruklaması, O’nun un-
utulmayacak eylemlerinden olmuştur.

Söylediklerinin doğruluğunu ya da yanlışlığını tartışmaktan 
ziyade, olayın ülkemizde verilen “tepki” kısmının üzeri-
nde durmakta fayda görüyorum. Kusturica’nın söylemi-
yle ilgili çok daha detaylı ve farklı bir makale yazılabilir. 
Bir sanatçının düşünce ve duygularını dile getirilmesinden 

daha doğal bir şey yoktur. Elbette ki, sanatçıların büyük 
toplumsal olaylar karşısında takındıkları tutumlar önemli-
dir; dolaylı da olsa sanatçının toplumdaki varoluş ve kabul 
ediliş şeklini etkiler. Ancak insanların görüşlerini eleştirme 
hakkını kendimizde bulduğumuzda, eleştirdiğimiz nokta-
larda, biz ne yapmışız, diye düşünülmesi gerekir Bu du-
rumda “Duyarsız kalamam” diyerek festivale katılmayan 
“duyarlı” Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay’a 
sormak gerekiyor: Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşr 
ülkemizde el üstünde tutularak ağırlandığında, Darfur’daki 
olaylara neden tepkisiz kalındı? Oradaki halkın masumiy-
etinden şüphe mi duyuldu? Yoksa bu duyarlılık gösterisini 
sergilemek için de yeni bir festival ve Sudan’dan gelecek 
bir sanatçı mı bekleniyor? Bilemiyoruz. 

Beyza Ozcan
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Görmekten Sıkıldığımız Başlık: 
“Fatmagül’ün Suçu Ne?”

Televizyon dizilerinin günlük konuşmalarımızda, 
alışkanlıklarımızda ve algılarımızda, yani hayatımızın 
neredeyse her anında ne denli geniş bir yer kapladığı 
aşikâr. Eskiden Tsubasa izleyip sokakta top oynayan 
çocuklar, nasıl birbirlerine fileleri yakarak delip geçen goller 
atma telaşındaydı, düşününce durum şimdi de pek farklı 
değil. Ekranda gördüğümüzü bir şekilde içselleştiriyoruz; 
kimi zaman yanlışlığına parmak basıyor ve takbih edi-
yoruz, kimi zaman ‘aferin be, tam yapılması gereken 
hareket!’ diyerek takdir ediyoruz. Ama işin bir de şu yanı 
var ki, öyle ya da böyle, biz ekranda gördüğümüzü bir 
şekilde taklit ediyoruz.

Epey ses getirdi ‘Fatmagül’… Oyuncu kadrosu iyiydi, 
konu ilgi çekiciydi, Beren Saat güzel ve popülerdi ves-
aire. Çevresinde olup bitenlere dair biraz daha duyarlı ol-
maya çalışan benim içinse dizi izlenmeye değerdi, çünkü 
tecavüz ve sonrasında yaşananlar üstünde durulması 
gereken ve bilinç oluşturulması lazım gelen bir olguydu. 
Ben umutluydum diziden, bana kalırsa, insanlar diziyi 
izleyip yaşanan dramı gördükçe, bir kadının tecavüze 
uğramasının ne korkunç bir şey olduğunu görecek ve 
tecavüze uğrayan kadın haberleri üçüncü sayfada en 
azından daha az yer alacaktı artık. Yanıldım. Hem de nasıl 
yanıldım.

Bu yazı, olanlar karşısında artık tepki bile göstereme-
meye sebep olmuş bir şaşkınlığın ve hayal kırıklığının 
yazısı. Bu yazı, sanırım ne olursa olsun, bir şeyler asla 
değişmiyor umutsuzluğunun yazısı.
O ünlü tecavüz sahnesinin nasıl reyting ve tıklanma 
rekorları kırdığından bir de benim bahsetmeme  ge-

rek yok. Bir kadına dört erkeğin tecavüz ettiği sahne-
nin dikkat çekmesi normal karşılanabilir, ancak Can 
Dündar’ın konuya dair yazısında da belirttiği gibi, “tecavüz 
olaylarında en suçsuz olanın suçlandığını anlatan bir 
eser, sırf tecavüz sahnesiyle pompalanıyorsa, eserin 
hesaplaştığı maço zihniyetin tuzağına düşmüş demektir1”. 
Yani olay daha en başından, masumun mağdurluğundan 
tecavüzün özendirilmesine dönüşmüştü bile. Şaşırmadım. 
Şaşırmayı çok isterdim, ama ne yazık ki hiç şaşırmadım.
Sonra Fatmagül’ün şişme bebeği çıktı. Tecavüze uğrayan 
bir dizi karakterinin şişme bebeğinin çıkması, tecavüz 
gibi travmatik bir suçun ‘normalleştirilmesi’ ve teşviki 
anlamına gelmiyormuş gibi, gazetelerden biri bu ha-
beri ‘İster Tecavüz Et İster Koynuna Al Yat’ sloganıyla 
yayınladı. Buna şaşırdım, aklım almadı tecavüzün erkekler 
için içten içe arzulanan bir şey olduğu kabulünü. Hatta bu 
haberin tepki toplaması üzerine, mevzubahis gazetenin 
yazarlarından birinin gazetesinde çıkan, mümkün mü 
bilmiyorum ama ulaşamamam sebebiyle arşivinden 
silindiğine neredeyse emin olduğum, habere dair “yıllardır 
susan Kadın Hakları savunucularının; basit bir şişme be-
bek sayesinde sokaklara dökülüp imza kampanyaları 
başlatmasının2” nasıl da gazetesini günah keçisi yapmak 
olduğuna dem vurması, söylenecek söz bırakmadı bana. 
Şaşırdım. Bebeklerin satılacağı dükkânları arayıp teslimat 
tarihi soran insanları hiçbir yere yakıştıramadım.

Radikal Gazetesi’nde en son denk geldiğim haber… 
Fatmagül’ü canlandıran Beren Saat’in, dizide yenge-
sini oynayan oyuncu arkadaşıyla gezmesi esnasında, 
mekândaki içkili üç dört gencin sözlü tacizine maruz 
kalması3. Sarf edilen sözlerin neler olduğunu artık siz tah-

min edin; Beren Saat’e değil, Fatmagül’e yönelik kışkırtma, 
taciz ve sataşmalar. Bahsi geçen gençlerin, artık halka 
mal olmuş Fatmagül’e tacizde bulunmayı kendilerine 
hak görmeleri ve bunu eyleme geçirecek cesareti de 
bulabilmeleri. Bir şeylerin olumlu yönde değişeceğine ve 
bir farkındalık oluşturacağına dair umudumun, tam aksi 
yönde tepkimelere yol açtığını gördüğüm bu habere de 
şaşırdım. Utandım.

Ve bu şaşkınlık yazısına bir özet, bir sonuç paragrafı 
bile çıkarmayı anlamsız kılan tahliye kararı… Ankara’da 
bir kadına tecavüz suçundan tutuklu bulunan iki kişinin, 
adli tıp belgesinin gecikeceği gerekçesiyle salıverilmesi4. 
Fatmagül’le alakası var veya yok, tecavüzün bir kez daha 
teşvik edilişi, hiç değilse cezalandırılmayışı. Tsubasa golü 
atma masumluğunda taklitlerden, tecavüzcü olma tak-
lidine terfi etmek, edilmesine izin vermek. Şaşırıyorum…

1 Dündar, C. (2010, Eylül 19). Fatmagül’ün Suçu: Tecavüz Promo-
syonu. Ekim 31, 2010 tarihinde Köşe Yazıları: http://www.candundar.
com.tr/_old/index.php?Did=13162 adresinden alındı
2 Özbek, K. (2010, Ekim 29). Fatmagül’ün Şişmesi Kadınları Patlattı! 
Ekim 31, 2010 tarihinde Şok Gazetesi: http://www.gazetesok.com/
haber.jsp?cid=102795 adresinden alındı
3 Beren Saat, beklemediği taciz sonrası ne yapacağını şaşırdı. (2010, 
Ekim 30). Ekim 30, 2010 tarihinde Radikal Gazetesi: http://www.radi-
kal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetay&ArticleID=1026418&Date
=30.10.2010&CategoryID=79 adresinden alındı
4 Belge, B. (2010, Ekim 20). Tecavüz Sanıklarına “Adli Tıp” Tahli-
yesi. Ekim 30, 2010 tarihinde Bianet: http://bianet.org/bianet/
insan-haklari/125554-tecavuz-saniklarina-adli-tip-tahliyesi?sms_
ss=facebook&at_xt=4cc20674b4cb9bf7,0 adresinden alındı
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Maden Ocaklarında 
Şili ve Türkiye

Şili halkı 5 Ağustos 2010’da, daha önce de birçok kez 
tecrübe ettiği gibi, San Jose madeninde yaşanan kazaya 
tanıklık etti. Tüm dünyanın ilgisinin Latin Amerika’ya çev-
rilmesi ise, kurtarma çalışmalarının devam ettiği 17. günde, 
yer altında hala hayatta kalabilen 33 maden işçisinden 
haber alınması ile oldu. İşçiler, yer altına gönderilen sonda 
aletiyle yukarı iletmeyi başardıkları mesajda “33’ümüz de 
sığınakta iyi durumdayız” diyorlardı. Yerin yaklaşık 700 
metre altında, sıcaklığın 30 derece, nemin ise %85 olduğu 
bu ortamda yaşam mücadelesi veren işçilerden gelen bu 
haber ülkeyi sevince boğdu. Ancak yetkililer temkinli ol-
maktan yanaydı; nitekim madencilerin kurtarılması an az 
4 ayı gerektirebilirdi.

Mesajı iletene kadar geçen 17 gün içinde gıda ve oksi-
jen ihtiyaçları için bir sığınak odası bulup orada yaşam 
mücadelesi veren işçilere, kurtarma süreci boyunca 
bu ihtiyaçları için devamlı yardım edilirken; bir yan-
dan da moral ve umut enjektesi için kamera bağlantısı 
sağlanıyordu. Beklenen mucize nihayet 69 gün sonra 
gerçekleşti ve maden işçileri, durum bağlamında küçük 
sayılabilecek göz ve diş hastalıkları gibi rahatsızlıklarla 
yeryüzüne çıkarıldı. Kurtarma operasyonun beklenen-
den kısa bir sürede gerçekleşmesi bir yandan işçilerin 
yakınlarının yüzünü güldürürken, diğer bir yandan da 
Şili’nin imajının değişmesi için önemli bir rol oynuyor. Bu 
süreç boyunca Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın 
popülaritesinin artmış olması da yadsınamaz.
Peki, dünyanın diğer yarısında bu gelişmeler yaşanırken 
Türkiye’de konuyla ilgili neler oluyor? 17 Mayıs’ta        
Zonguldak Karadon madeninde gerçekleşen bir patlama: 
Yerin 540 metre altında mahsur kalan 32 işçi. Alışılageldiği 
üzere canlı ulaşılamıyor maden işçilerine, daha da vahimi 
iki tanesine hiç ulaşılamıyor. Kazanın üzerine işleyen 
beş ayın sonunda hala  kayıp iki işçinin cesetlerine dahi 
ulaşılamaması üzerine, yetkililer suçu kuyunun montajını 
yapan Çinli şirkete atmakla yetiniyor. Şili ve Zongul-
dak maden kazalarının karşılaştırılması ve yetkililerin bu 
konuyla ilgili soru yağmuruna tutulmasıyla birlikte, iki 
olayın yanlış bir karşılaştırma oluşturacağı cevabıyla 
yüz yüze geliyoruz. Hatta Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, olayların teknik boyuttaki farklılığının 
dışında iki ülkede yer alan maden ocaklarındaki sığınma 
odalarının sayılarının da farklılığını ele almış olacak ki 
bu kazaları “Elma ile kavun kadar farklı” olarak nite-
lendiriyor. Çünkü Türkiye’de yer alan 400 maden 
işletmesinin sadece dördünde sığınma odaları bulunuyor 
ki bu sayıların gösterdikleriyle ülkede çalışan maden 
işçilerinden kaçının, olası bir durumda, böyle bir fırsatı elde 
etme imkanı olduğu aşikar.

Farklarını bir kenara bırakacak olursak; Şili ve Türkiye’nin 
madencilik konusunda buluştuğu ortak payda ise 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sunduğu sözleşmelerden 
uzak durmak. Nedeni açık; maden işletme alanları güvenli 
değil ve devlet bunun için çaba harcamak istemiyor.     
Sebep? İnsan hayatı para etmiyor! Aynı zamanda, iki ül-
kede de sendikal örgütlenmenin çok zayıf olması göze 
çarpıyor. Yaşanan mucizevi olayın getirdiği başarıyla   
Devlet Başkanı Pinera, Şili’de halkın gözüne bir nevi perde 
çekebilmişken; Türkiye’de insanların gözünü açabilecek 
olayların sıra sıra devam etmesine rağmen, ancak ufak 
çaplı gerçekleşen direnişlere devletin sunduğu kayıtsızlık 
merak konusu.

Bakan Yıldız, yapmış olduğu diğer bir açıklamada “Şili’de 
insanlara kalan hayatları iade edildi.” demecini verirken, 
Başbakan R.T.Erdoğan’ın “madenciliğin kaderi” üzerine 
vermiş olduğu fetvayı destekliyor olsa gerek. Mesleğin 
kaderinde ölmek var ne de olsa! Kabullenmek, yetkileri 
elinde tutanlar için çabalamak ve sorunları çözmeye 
çalışmaktan daha mı kolay bilinmez ama insanların bu 
durumu kabullenişinin çok daha zor olması gerektiği 
su götürmez bir gerçek. Yine son günlerde yaşanan bir 
maden kazası haberi geliyor kulağa: Bursa’nın Orhaneli 
ilçesindeki krom madeninde iki işçinin içinde bulunduğu 
vagonun kopmasıyla işçiler aşağı doğru 70 metre 
sürükleniyorlar. Sonuç? İki ölüm daha! İhmal ve insan 
hayatının beş para etmez değeri bir kere daha çarpılıyor 
suratlara. Ve bir kez daha aynı kabulleniş bekleniyor 
mağdurlardan: “Kaderimiz!”

2

Merve Oral
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Yeni Sol’dan 
Yeni Jenerasyona 

İşçi Partisi

İngiltere’de İşçi Partisi aile arasında geçen bir yarıştan 
sonra liderini seçti. Sendikaların desteğini arkasına alan 
Ed Miliband, partinin Tony Blair ile başlayan Yeni Sol 
(New Labour) geleneğinin temsilcisi olarak lanse edilen 
ağabeyi David Miliband’i küçük bir farkla geçti.  İşçi Par-
tisi mayıs ayında yapılan seçimlerde % 6 oy kaybetmiş, 
Muhafazakar Parti’nin Liberal Demokratlar ile koalisyon 
oluşturmasıyla da partinin 13 yıllık iktidarı sona ermişti. 
Başbakan Gordon Brown sonuçlar belli olur olmaz 
başarısızlığın sorumluluğunu üstüne alarak istifa etmiş ve 
partinin lider arayışı sırasında da Ed Miliband’in destekçisi 
olmuştu. 

Ed Miliband seçilir seçilmez İşçi Partisi’nin Yeni Sol 
politikalarının sona erdiğini ilan etti. Yeni Sol yerini, kendi 
deyimiyle, “yeni jenerasyona” bıraktı. Thatcher-Reagan 
döneminin bıraktığı ortamda yeşeren Yeni Sol, Blair 
dönemiyle özdeşleştirilmiş ve Batı’nın sağ-sol arasında 
kısırlaşan politikalarına cevap olarak ortaya çıkmıştı. 
Yeni Sol, Üçüncü Yol doğrultusunda politikalar izleyen 
İngiltere İşçi Partisi’nin değişen kimliğini vurgulamak için 
kullanılıyordu. Çünkü İşçi Partisi’nin kökeni sendikalara ve 
sosyalist topluluklara dayanıyordu. Tony Blair ise partiyle 
sendikalar arasındaki bağlantıyı kesti, iş çevrelerine yakın 
durdu. 

İngiliz tarihçi Tony Judt ideoloji-sonrası siyasetin “şekil” ile 
ilgili olduğunu söyler. Tony Blair İşçi Partisi’nin bir anlamda 
içeriğini boşaltmış,  biraz sağdan biraz soldan şekil vere-
rek sözde alternatif, üçüncü yol yaratmıştı. Ama Üçüncü 
Yol’un çizgileri Blair hükümetinin Irak işgaline katılmasıyla 
iyice bulanıklaştı. Partinin içeriği boşalmakla kalmamış, 
şekli dahi tutmaz olmuştu. Ed Miliband ise hem seçil-
meden önce yazdığı yazılarda hem de seçildikten sonra 
yaptığı konuşmada “temel değerlerden” bahsediyor; 
düşük maaşlara, eşitsizliğe, iş saatlerine, iklim değişikliğine 
vurgu yapıyor. Sadece şekilden ibaret olmayan içi dolu 
bir söylem geliştirmeye çalışıyor.

Yeni Sol, seçmenlerin hepsini kapsayan, herkesten oy 
alacak potansiyelde politikalar izlemişti. Sonunda bu 
politikalar geleneksel tabanından büyük bir oy kaybına 
neden oldu. İşçi Partisi’nin son seçimlerde işçilerden aldığı 
oyların önemli ölçüde azaldığı gün gibi aşikar. Ed Miliband 
bunun farkında ve partinin politikalarının içini doldurarak 
kaybettiği insanlara yeniden ulaşmak istiyor. Sendika-
lara yakın duruyor ki nitekim seçim yarışında ağabeyi 
David Miliband’e üstünlük kurduğu oylar sendikalardan 
aldıklarıydı. Ed Miliband’in ağabeyine göre daha solda 
durduğu sıkça tekrarlanıyordu. 

Çiçeği burnunda lider ise kendisine takılan “Red Ed” ( 
Kızıl Ed) gibi lakaplar yüzünden biraz korkmuş görünü-
yor. Siyasetin merkezinde kalmadığı sürece seçim 

kazanamayacağını söyleyenler dört bir koldan tavsiye 
verip duruyor. Machiavelli’yi hatırlatanlar, değerlere ve 
ideolojilere değil pragmatik çözümlere yönelmesini 
öğütleyenler çıkıyor. Fakat bu konuda Cambridge Üni-
versitesi Ekonomi Profesörü Ha-Joon Chang’in başka 
bir önerisi var; The Guardian’da çıkan yazısında sağ ve 
sol kavramlarının sabit olmadığı, bu yüzden başkalarının 
çizdiği sınırların içinde hapsolmanın yanlış olacağı fik-
rinde. Ed Miliband’in doğru olduğunu düşündüğü yolda 
gitmesinin önemini ve bunu yaparken insanları ikna 
etmesi gerektiğini vurguluyor. Ed Miliband’in nasıl bir 
yol izleyeceğini kestirebilmek için henüz erken. Fakat 
sendikaların emrinde olmayacağının da altını çiziyor.

Zaten Ed Miliband de kendisine takılan “kızıl” sıfatına 
babasının dahi güleceğini söylüyor. Ed ve David Miliband 
kardeşlerin babaları, liderlik için yarıştıkları süre içinde 
de adı sıkça tekrarlanan, Marksist teorisyen Ralph 
Miliband. Ralph Miliband sosyalizme parlamenter yol-
lardan ulaşılamayacağını söyleyen ve İşçi Partisi’ni bu 
anlamda sisteme olan bağlılığından dolayı küçük gören 
bir entelektüeldi. İngiltere’ye de Almanya’nın İkinci Dünya 
Savaşı sırasında Belçika’yı işgalinden kaçtığı için gelmiş 
bir Polonyalı Yahudi’ydi. Asıl adı olan Adolphe’ü de, bariz 
nedenlerden ötürü, bu sıralarda değiştirmişti. Babalarının 

sol kesimden yazar, gazeteci, politikacı çevreleri saye-
sinde İngiltere’de istisnai bir evde büyüdü Ed ve David 
Miliband kardeşler. Her ne kadar babalarının izlediği yolu 
tercih etmedilerse de, onun fikirlerinden ve yetiştikleri 
çevreden etkilendikleri açık. 

Tuğçe Demir
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Eksen Kayması Tartışmalarında Dönüm Noktası: 

19-20 Kasım NATO Zirvesi

19-20 Kasım’da Lizbon’da NATO zirvesi gerçekleştirilecek. 
Zirve henüz gerçekleşmedi ama tartışmalar gün geç-
tikçe daha da alevleniyor.  Bilindiği üzere Türkiye ve 
AB arasındaki müzakerelerin hızının kaplumbağa misali 
seyrinden dolayı Türkiye’de AB desteğinin gün geçtikçe 
azalması ve son yaşanan Mavi Marmara trajedisi ile Türki-
ye – İsrail arasında yaşanan gerginlik, dünya kamuoyun-
da Türkiye’nin ekseni doğuya mı kayıyor, şeklinde tered-
dütlere neden oldu. 

Şunu öncelikle kabul etmemiz gerekir ki Türkiye artık 
soğuk savaş döneminden beri süregelen batıya mah-
kum bir dış politikaya bağımlı değildir. O dönemde belli 
bir eksene oturtulan Türk dış politikası özellikle Ahmet 
Davutoğlu’nun dışişleri bakanlığı döneminde zincirlerini 
kırma noktasına gelmiştir. Batı’nın suçlamaları kendisine 
olan ilginin azaldığı ve yüzün doğuya çevrildiği yönünde 
fakat Batı’nın göremediği ya da kabullenemediği nokta 
şu ki Türk dış politikasının ekseni kaymamıştır; sadece 
genişleme yönünde bir değişim göstermiştir ki asıl sorun 
bu değişimin kabullenememesinden kaynaklanmaktadır.  

Son günlerde ABD tarafından ortaya atılan füze kalkanı 
projesi de bu tartışmaları bir kez daha gündeme 
getirmiştir. Projenin Türkiye’yi zorda bırakmayı ve onu 
Batı ile Doğu arasında bir tercih yapmaya zorladığı kesin. 
Her seferinde Batı’dan kopmadığını yineleyen Türkiye’nin 
önünde çözülmesi son derece güç bir problem var. 
Topraklarında bölgesel tehditlere karşı bir füze kalkanı 
kurulmasını reddeden bir Türkiye’nin Batı’dan kopmuş 
olduğu tezi daha da güç kazanır. Bunun birçok zararı 
olabilir. AB ile müzakereler iyice yavaşlayabilir, Türkiye’nin 
İran’la ortak hareket ettiği tezi işlenmeye başlayabilir, 
daha da önemlisi Türkiye’den ret yanıtı alan ABD’de 
sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısı meclisten kuv-
vetli bir ihtimalle geçer. Böylelikle dış politikada önemli 
bir prestij kaybı yaşanabilir. Peki, Türkiye füze kalkanı 
projesinin topraklarında uygulamaya konulmasına ka-

bul oyu verirse ne olur? O zaman da Türkiye’yi büyük 
güçlükler bekliyor. İran ve Arap dünyasıyla ilişkiler sekt-
eye uğrayabilir. İran’la, belki de Suriye ile bozulan ilişkiler 
Davutoğlu’nun komşularla sıfır problem politikasını 
çökertebilir. En önemlisi ise İran’ın herhangi bir saldırısında 
tehlikede olan ABD değil Türk toprakları olacaktır. Füze 
kalkanının Türk topraklarının tamamını koruyamayacağı 
da bu noktada önem kazanmaktadır.

Tüm bu risklere bakıldığında Türkiye çok önemli bir 
kararın eşiğindedir. İki ihtimalin de Türkiye’ye bazı şeyleri 
kaybettirme tehlikesinin bulunmasından dolayı atılacak 
en doğru adım projenin kabulünün İran ve Suriye’nin 
de görüşü alınarak ve orta yol bulunarak sağlanmasıdır. 
Türkiye’nin istekleri arasında olan İran’ın ve Suriye’nin 
metinde tehdit olarak gösterilmemesi yönünde bir çözüm 
ortaya atılarak İran ve Suriye ikna edilebilir. Kısacası prob-
lemin çözümü diplomatik bir formülle sağlanmalıdır. Ta-
bii sorunun bir de Rusya boyutu var. Başlarda ABD’nin 
füze kalkanı projelerine şiddetle karşı çıkan Rusya, 
Washington’la giriştiği pazarlıklardan sonra geri adım 
atmış, projede tehdidin kendisi olmadığı konusunda ikna 
olmuş görünmektedir. Bu baskılar altında Türkiye’nin 
zirveye kadar yapacağı diplomaside şartlarını kabul et-
tirmesiyle birlikte topraklarında füze kalkanı projesine izin 
vereceği ağırlık kazanmaktadır. Tabii bu tamamıyla İran’la 
kurulacak diyalog sonrası netlik kazanacaktır. 

NATO zirvesinde alınacak karar ne olursa olsun Batı 
dünyası Türkiye’yi büyüyen dış politika ekseniyle kabul-
lenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün İtalya’da yayınlanan “Jeopolitika” adlı dergiye verdiği 
“Il ritorno del Sultano” (Padişahın Geri Dönüşü) başlıklı rö-
portajda özetle şunları söylüyor: “AB dış politikamızda 
hala öncelikli bir öneme sahiptir, fakat Türkiye’nin diğer 
ülkelerle ilişkilerini göz ardı ederek sadece AB üzerinde 
odaklanabileceğini savunmak normal değildir. Daha geniş 
bir skala üzerinde yoğunlaşmamız normaldir. Buna saygı 

duyulması gerekir çünkü kurulan yeni ilişkileri yapıcı bir 
şekilde gerçekleştiriyoruz.” ABD için de durum çok farklı 
değildir. Türkiye komşularıyla problem yaşamak iste-
meyen, demokrasi ve insan hakları kavramlarının her 
geçen gün öneminin arttığı bir dünya düzeni için çaba 
sarf eden bir ülkedir. Bunun yolu da barışçıl bir denge 
politikasıyla mümkün olabilir, bir tarafın tercih edilmediği 
kutuplaşmanın minimuma indirilebildiği bir politikayla… 

Kısacası bu füze kalkanı projesi de birçok sorun gibi en 
sağlıklı şekilde, yani diyalog yoluyla çözülmelidir. Batı’nın 
ise kabul etmesi gereken bir gerçek var: Türkiye’nin Batı 
ile Doğu arasında bir köprü olduğu ve jeopolitik önemi 
olduğu hep söylenegelmiştir; o halde Türkiye bu potansi-
yelinin sonunda farkına varmış ve bunu kullanma yoluna 
gitmiştir, diyebiliriz. Batı’nın ezberini bozan bir Türkiye bu 
yeni yapısıyla Batı tarafından er geç kabul edilmelidir, edi-
lecektir.  

Özgür Tomakin
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HSYK’da “Usulsüzlük” ve Yargı 
Krizinin Başlangıç Noktası: 

Yöntem
12 Eylül darbesinden sonra, yeni anayasanın yapılması 
bile beklenmeden, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 
bir yasayla (13.5.1981-2461) kuruldu. Kurulduğu günden 
beri Türkiye’deki yargı bağımsızlığı tartışmasının odak 
noktasında bir kurum olan HSYK şimdi de 12 Eylül’ün 
otuzuncu yılında, halkoylamasıyla kabul edilen anayasa 
değişikliğiyle, yeniden yapılandırıldı. 

Referandum süreci boyunca da bu yeniden yapılandırma 
ile HSYK’nın neden olduğu bitmek bilmeyen tartışmaların 
ve yarattığı krizlerin son bulacağına dair bir söylem otur-
tuldu. Oysa asıl kriz şimdi gündemde yerini aldı. 

Adalet Bakanı ve Bakanlık Müsteşarı dışındaki üyelerin, 
Yargıtay, Danıştay, adli ve idari yargı yargıç ve savcıları 
ile Cumhurbaşkanınca seçilmesine karar verildi ve 
değişikliğin ardından 17 Ekim’de yapılan HSYK seçimle-
rinde bakanlık listesi seçimleri blok halinde kazandı. Bu da 
en başta yöntemin sorgulanmasına neden oldu.

AB Komisyonu’nun genişleme ve komşuluk 
politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle’ye, HSYK’ya 
ve Anayasa Mahkemesi’ne üye seçimleri sorulduğunda 
cevabı şöyle oldu: “Biz, sürekli yargının bağımsızlığının 
önemini vurguladık. HSYK’nın 22 üyesinden 10’unun 
doğrudan 12 bin hakim ve savcı tarafından seçilmesini 
hakikaten memnuniyetle karşıladık. 17 Ekimde yapılan bu 
seçimler, YSK tarafından düzenlendi. Anladığım kadarıyla 
neredeyse 12 bin hakim ve savcı oy kullandı. Yakışıksız 
nüfuz kullanma dahil herhangi bir usulsüzlük varsa YSK ve 
ilgili kurumların bunu çözeceğine güvenim tam.”

Dışarıdan gelen bu yaklaşıma ve aslında her düzen soru-
nuna karşı eylemleri olan AB’nin bir kolundaki sorumlu 
üyeye göre, bir usulsüzlük olmadığına ve olsa dahi bunun 
çözüleceğine dair güven tam. Ancak ülke şu anda son 
hızda tam da bu “usulsüzlüğü” konuşuyor. 

Radikal Gazetesi yazarı Tarhan Erdem’in de vurguladığı 
gibi, bu aşamada unutulmaması gereken tek gerçek yeni 
bir yargının kurulacağı olduğu. Yani aslında esas görev 
yeni bir yargı kurmak ve bunu da en adaletli biçimde 
sunabilmek.

Yeni dönemin ilk “HSYK krizi” yöntem tartışmalarıyla gün-
deme oturdu

Sistemin eleştirilmeye başlandığı nokta, yani tartışmaların 
ana noktası yöntem konusunda patlak verdi. Hepimizin 
de medya ve diğer yollardan takip ettiği gibi Anayasa 
Mahkemesi ‘ancak bir oy’ ibaresini metinden çıkardığından 
liste yöntemine dönülmüş oldu. Böylece ortaya iki liste, 
bakanlık listesi ve YARSAV listesi, bir de “diğerleri” olarak 
adlandırabileceğimiz %25.7 oy oranıyla 145 aday çıktı.

Oranlara baktığımızda, yüzdelik paydayı tamamlayan 
diğer sayılar %55.7 ile bakanlık listesi ve %18.6 ile YARSAV 
listesi. Bu listelerden ilkinin başında gelenler ise (adli ve 
idari yargı olmak üzere sırasıyla) müsteşar yardımcısı ve 
personel müdürü. Tamamen bir iç yapılanmanın ve kurulu 
düzenin devamı olduğu açıkça belli olsa gerek.

Bu durumda, Fule’nin dediği gibi, YSK’nın “usulsüzlüğü” 
çözeceğine dair bulundurduğu inancın yanında yerimizi 
almamız gerek. En nihayetinde, yeni bir yargıyı, adaletli ve 
evrensel yargı kuralları çerçevesinde yapılandırmak için, 
pek de iç rahatlatıcı ve de açıcı bir sonuç yok ortada.

Katia Suna
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Teknolojinin sınırlarının zorlandığı günümüzde görsel ve yazılı basına ek 
olarak internet kullanımının kaçınılmaz bir hal almasıyla medya, etki alanını 
akıl almaz ölçüde genişletti. Adeta tansiyonu küresel ölçüde ve hiç vakit 

kaybetmeden etkiler hale geldi. 

Bu dönem Türkiye’de devlet - siyaset - kamuoyu üçgeninde etkileşimin 
tavan yapması ve tansiyonun genel olarak yüksek seyredişi sebebiyle 
Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu olarak “medya” konusunu 

tartışmanın tam vakti olduğuna karar verdik. Anayasa değişikliği paketinin 
referanduma sunulması ve bu süreçte medyanın kamuoyunun birincil 
kaynağı olması; hükümetin medya kuruluşlarıyla yakın teması ve buna 
göre gündemin şekillenmesinden yola çıkarak 2 Aralık Perşembe günü 
İbrahim Bodur Salonu’nda gerçekleştireceğimiz “Sınırlarıyla Medya, Sınırsız 
Medya” başlıklı konferansımızı sizlere duyurmaktayız. Siyasetin yanı sıra 

kavramsal ve etik açılardan da irdeleyeceğimiz günümüz medyasını çeşitli 
akademisyen ve gazetecilerle bir araya gelerek tartışacak, sizlerin serbest 

katılımıyla çok yönlü çıkarımlarda bulunacağız.
 

“Medya: Siyasette Yeni Aktör?” ve “Sınırları ve İlkeleriyle Medya” alt 
başlıklarıyla şekillenecek iki ayrı oturumda sizleri aramızda görmek-
ten mutluluk duyarız.  Konferans ile ilgili gelişmeleri ve ayrıntıları web 

sayfamızdan takip edebilirsiniz. 

AÇMÖF adına,

Canan SOYSAL
Konferans Sorumlusu

Konferans programıyla ilgili olası değişiklikler internet sitemizden takip edilebilir. (www.
acmof.com)
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