




20. sayımızla tatil döneminde karşınızdayız. Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Fo-
rumu üyeleri olarak bu dönemde bir yandan gelecek akademik dönem için etkinlikler-
imizi şekillendirirken bir yandan da Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler üzerine 

derlediğimiz yorum yazılarını sizle paylaşmaya devam ediyoruz. 

Kısaca bahar dönemi gerçekleşecek AÇMÖF etkinliklerinden söz edelim. Mart ayının so-
nuna doğru beşinci Müzakere Bilgilendirme Semineri düzenlenecek ve Avrupa Birliği’ne 
katılım müzakerelerinde varılan son nokta her yıl olduğu gibi masaya yatırılacak. 5, 6 ve 7 
Mayıs tarihlerinde ise 9. European Weekend School süresince Avrupa’nın çeşitli ülkelerin-
den öğrencilerle, akademisyen ve politikacıları bir araya getiriyor olacağız. Bu yılki EWS’in 
teması “Accession to the EU: Expectations and Realities” (“AB’ye Katılım: Beklentiler ve 
Gerçeklik”) olması dolayısıyla Avrupa Birliği üyeliğine adaylık sürecinde bulunan ve hali 
hazırda üye olan ülkelerden bürokratlar ve akademisyenler deneyimlerini ve fikirlerini 

paylaşacaklar. Her iki etkinliğin panellerinde sizleri aramızda görmeyi dileriz. 

Bültende yer verdiğimiz yorumlardan ilki, “gerçek” faillerinin bir türlü yargılanmadığı 
ve adaletin yerini bulacağına dair inancımızın günden güne azaldığı Hrant Dink cina-

yetinin üzerinden geçen dört yıla ilişkin. İlerleyen sayfalarda Demokrasi/Demokrasî başlığı 
altında özerklik taleplerini ve Kürtçe’nin kamusal alandaki yerini, çoğulculuk ve hoşgörü 
kavramlarının anlamlarını ve Türkiye’deki yansımalarını değerlendirdik. Öte yandan son 
zamanlarda gündemi çokça meşgul eden, uygulanması noktasında da soru işaretleriyle 
karşılaştığımız Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yönetmeliğinde yapılan 
değişikliklere ve kendi üniversitemizde de maruz kaldığımız polis şiddetine dair fikirleri-
mizi paylaştık. Son olarak herkesçe malum WikiLeaks belgeleri ve Tunus’ta yarattığı etkiyi, 
nelere şaşırıp nelere şaşırmadığımızı gözden geçirerek yeniden düşündük. 

AÇMÖF’ün ana sayfası www.acmof.com.tr sitesinden etkinliklerimiz hakkında daha detaylı 
bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca kısa bir zaman içinde AÇMÖF üyelerinin güncel yorum ve 

değerlendirme yazıları da internet sitemizde yer alıyor olacak. 

Bahar döneminde tekrar buluşmak dileğiyle,

İyi tatiller, keyifli okumalar.

Nazlı Konya
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Sen Yoksun 
Hrant, Ama 

Biz Varız

19 Ocak’ta Agos’un önündeydim bu sene, bu se-
nenin 19 Ocak’ı ilk olma özelliğini taşıyordu benim 
için. Değişik şeyler geçti kafamdan yan yana ol-
duğum binlerce donuk yüz gibi ırkçılığa ve ada-
letsizliğe lanetler yağdırırken. Aklıma gelenleri 
sorgularken, geleceğe dair umutsuzluğa mı kapıl-
dım yoksa umutla mı doldum, hala emin değilim.

Agos’un önündeki topluluk sessiz. Sloganlar atılıyor, 
ama bakışlar boş, bakışlar buruk. Hrant Dink’in eşi 
Rakel Dink de sessizliğin bir parçası, bu sene O da 
konuşmuyor artık. ‘Katil devlet hesap verecek!’ haykı-
rışları duyuluyor, ama buna samimiyetle inanan pek 
yok gibi. 2007 yılından beri 19 Ocak’ta Agos’un önün-
de toplanmak ritüelleşmiş durumda, Hrant Dink gibi 
düşündüğünü göstermek adına bir ‘saf seçme’ ritüeli 
izlenimi yaratıyor bu bende. Tepki var, ama beklenti 
yok. Slogan atanların dahi ‘katil devletin gerçekten 
hesap vereceğine’ inanır bir hali yok gibi. Cinayetin 
sorumluları asla ortaya çıkarılamayacak düşüncesi 
düşüyor insanın aklına, umutsuzluk başlıyor geleceğe 
dair. Orada bulunan kalabalığın kimlerin ailesi olduğu 
art arda söylenirken, o kadar çok aydın ismi sayılıyor ki: 
Uğur Mumcu’nun ailesi.. Abdi İpekçi’nin ailesi...Metin 
Göktepe’nin ailesi... ve daha niceleri. Korkmadan ede-
miyor insan bu liste nereye kadar uzayacak ileride diye.

İşin başka bir boyutu daha var. İnsanı sade-
ce umutsuzluğa sürüklemiyor bu kalabalık.

Uğur Mumcu’yu düşündüm Hrant Dink’i anarken. 
2011 yılını yaşıyoruz. Tam 18 yıldır Uğur Mumcu yok. 
Ben daha çocukken, olup bitenden bihaberken kat-
ledilmiş bir gazetecinin ruhu tam 18 yıldır aramızda. 
Kendimi bildiğim zamanlarda çoktan aramızdan ayrıl-
mış bir aydının mirası, tam 18 yıldır canlı ve kudretli.

Heyecanlanıyor insan ister istemez, mümkün müdür 
acaba diye sorgulamaya korkarak, güven doluyor et-
raftaki kalabalığın varlığından ötürü, umut besleme-
ye başlıyor. Uğur Mumcu suikastının bunca yıl sonra 
unutulmamış ve hala dillerde oluşunun, toplumsal 
bir dönüşüme işaret ettiğini düşünüyor insan. Uğur 
Mumcu da, bir umut, boş yere ölmemiş olabilir diyor; 
bir şeylerin değişebileceğine, insanların ortak payda-
larda birleşebileceğine, toplumda bir farkındalık olu-
şabileceğine inanmak istiyor. Ayni şeyin Hrant Dink 
cinayetinden sonra da olacağına şiddetle inanıyor in-
san. Koskoca 4 yıl olmuş, evet, 4 yıldır kayda değer bir 
gelişme olmamış, ama Agos’un önündeki o kalabalık, 
10 yıl sonra da, 20 yıl sonra da orada olacağının ha-
bercisi. ‘Hepimiz Ermeniyiz’ diyen kalabalığın içindeki 
etnik ve fikirsel çeşitlilik, ‘etnisite’ diye bir şeyin varlı-
ğını bile reddederken, geleceğe ışık tutuyor böylece. 
Sahipsizlik hissini yumuşatıyor bir nebze de olsa… 
Hrant’a seslenen zihinler, benzer kelimelerle güç 
alıyor birbirinden: ‘Sen yoksun Hrant, ama biz varız.’

Tam da bu yazının yazılması esnasında Milliyet Gazetesi’nin internet sitesinde çıkan 27 Ocak tarihli haberden bah-
setmemek olmaz. Habere göre1, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Devlet Denetleme Kurulu’nu Hrant Dink soruştur-
masında devreye sokacağını belirtirken, bu cinayette kendilerini mahcup hissettiklerini de dile getirmiş. Bir sonuca 
varılır mı, sorumlu olanlar gerçekten ortaya çıkarılır mı bilinmez, ancak bunun önemli bir adım olduğu aşikar. Suçu doğ-
rudan devletin omuzlarına yüklenen bir cinayet soruşturmasında böyle bir hareket kaçınılmazdı zaten – hatta geç bile 
kalmıştı, ki konuşulması bile yeterince ses getirdi. Gerçekten uygulamaya konulduğu ve gerekli araştırma hakkı veri-
lerek yürütüldüğü takdirde yankısı çok daha geniş olacaktır. Bu önemli adımın sonuçlarını da hep beraber izleyeceğiz.

1Cemal, H. (2011, 27 Ocak). “Köşk, Dink için düğmeye basacak”. Milliyet.com.tr. 27 Ocak 2011 tarihinde <<http://www.milliyet.com.tr/kosk-dink-icin-dugmeye-basacak/

hasan-cemal/siyaset/yazardetay/27.01.2011/1344533/default.htm>> adresinden alındı.

Elvin Vural
elvin.vural@boun.edu.tr
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Demokrasî*
Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (Kurdi-Der),  Kürt 
dilinin üzerindeki baskıları eleştirmek için Diyarbakır’da 
billboardlar üzerinden bir protesto başlattı. Billboardlardaki 
afişler üzerinde “Ji hemû qadexe û astengiyên li ser ziman 
re” (Dil üzerindeki tüm baskı ve yasaklamalara karşı) ifadesi 
ve içlerinde Einstein’ın unutulmaz pozunun da yer aldığı dil 
çıkaran insan portreleri var. Dil çıkarmak “Ne yaparsan yap, 
senin istediğini yapmayacağım, bana ne!” aldırmazlığını 
ifade ettiği gibi, temel konuşma organını ağza hapsetmek-
tense özgür kıldığı için fazlasıyla anlamlı bir protesto olmuş. 
  
Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü’ndeki 
“Kürt Dili ve Kültürü” yüksek lisans programı, YÖK’ün Muş 
Alparslan Üniversitesi’nde “Kürt Dili ve Edebiyatı” bölümü-
nün açılmasına onay vermesi, Kürt şair Ahmet-i Hani’nin 
“Mem-U Zin” adlı eserinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tara-
fından çevrilmesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
bazı yerleşim yerlerini gösteren Kürtçe yön levhalarıyla 
ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında baş-
latılan soruşturmada “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı 
vermesi, Mardin Bilge Köyü’ndeki öğretmenlere devlet 
ve AB desteğiyle Kürtçe öğretme amacı taşıyan proje gibi 
umut vadeden gelişmeler bir yana, hâlâ demokrasinin ne 
olduğunu tam anlamıyla öğrenebilmiş değiliz. Bir fikrin sa-
vunulmasına izin verilmedikçe, o fikrin kabul edilebilir veya 
edilemez olduğuna kanaat getirilemezken; özerklik ve iki 
dilli hayat konularındaki tutumumuz, “Özerklik talebimizde 
ayrı bir devlet yok; bayrağa karşı, resmî dile karşı bir duruş 
yok” denmesine rağmen “Tek devlet, tek millet, tek bayrak, 
tek dil, tek vatan” olgusu ile gözü kapalı muhalefet etmek-
ten ibaret oldu. MHP, son zamanlarda milliyetçilik kulvarın-
da MHP ile yarışan AKP, CHP, çok gereği varmışçasına MGK

ve sanki bu konuda çok büyük bir adım atarmış gibi 
aynı teraneyi tekrarlamak için ta Diyarbakır’a kadar gi-
den cumhurbaşkanımız demokrasi timsalliğini elden 
bırakmadılar… Talepler başlı başına sakıncalı olabilir, ta-
lepler uygun, taslak sorunlu olabilir; fakat neyin doğru, 
neyin yanlış olduğuna düşünceleri dile getirmeye, sa-
vunmaya, tartışmaya izin vermeden de karar verilemez.

KCK davasının da tam bu noktada ele alınması gerekir. Dağ-
da değil ovada olması gerektiğine inanılan hak arayışına 
rağmen düşünceleri, seçilmiş insanları yani demokrasiyi 
engellemeye çalışmanın bir izahı yoktur. Siyasî olarak faal 
olmak önlenmekle kalmayıp bu süreçte özel hayatın gizliliği 
ihlal ediliyor, en insanî talepler reddediliyor, diller ağızlara 
hapsediliyor. İnsanların kendilerini en iyi ifade edebildikleri 
dilde savunma yapmalarına izin verilmeyen, mikrofonların 
kapatıldığı bu dava, Kürt halkının; diliyle, kimliğiyle ve kül-
türüyle yargılandığı bir dava olarak görülmekte Kürtler tara-
fından…  Kaçma şüpheleri konusunda elde somut bir delil 
yokken tutuklu kalmalarının yanı sıra, bir zamanlar ensele-
rinde üçüncü bir gözle gezmelerine neden olan Hizbullah 
mensubu tutukluların tahliyesi ve göz göre göre ortadan 
kaybolmaları ise bardağı taşıran son damla oldu onlar için…

Kürtlere de Türklere de endişe veren diğer bir husus ise 
Mutki’de bulunan kemikler. Endişe veren; kemiklerinin or-
taya çıkması değil, buna sevinilmesi… Çünkü o kadar çok 
kaybımız, faili meçhul cinayetimiz, yıkanmamış, kefenlen-
memiş, namazı kılınmamış na’şımız var ki;  ortaya bir ce-
set çıktığında yakınının mezarını bulma umudu doğuyor 
insanlar için. Kimse kayıp yakınlarının öldürüldüğünden 
şüphe duymuyor zaten, ama bu noktada istedikleri; en

azından bir Fatiha okuyabilmek… Ölülerimiz için Fa-
tiha okumanın; ölümü hatırlayıp aynı akıbetin yarın, 
belki de daha yakın bir zamanda bizim de başımıza ge-
leceği düşüncesinden kaynaklandığına inanılan mani-
dar bir görüş vardır. Bu vatandaşlarımızın Fatiha oku-
yabilme isteği bize aynı zamanda hem bedensel hem 
kültürel ölümden, yok oluştan kaygılanmalarını anlatır… 

Onların  yok  olmaktan  korkmamaları için tek ön-
cül var: demokrasi. Ama tam anlamıyla demokra-
si, herkes için demokrasi; eşit haklara sahip olunan, 
düşüncelerin özgürce dile gelebildiği, tartışmalar 
sonucunda fikir birliği sağlanan, mikrofonların kapa-
tılmadığı, yapılabilecek tek şeyin Fatiha okumak olma-
dığı, dillerin ağızlara hapsedilmediği bir demokrasî…

* Demokrasî Kürtçe’de demokrasi anlamına gelmektedir.

Ceren Günel
ceren.gunel@boun.edu.tr
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19 Ocak’ta, Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü’nce “Accept Plura-
lism”1  projesinin açılışı kapsamında düzenlenen,  “Türkiye’de 
Hoşgörü Kültürü: Çoğulculuğun Farklı Halleri” başlıklı kon-
feransa katılma olanağımız oldu. Bilgi Üniversitesi öğretim 
üyesi Ayhan Kaya, projeden bahsetmenin yanı sıra Hrant 
Dink’i öldürüldüğü günde anarak konferansı başlattı. 
Konferansın zamanlaması eleştiri toplarken, bize kalırsa, 
Türkiye’de nefret suçlarına derinlikli bir bakışla yaklaşması 
ve görünürlük kazandırması açısından anlamlıydı.

İlk konuşmacı Fuat Keyman, içinde hiyerarşik bir yapıyı ve 
bir ana/öz kimliği barındıran tolerans kavramıyla, farklı olanı 
“görüp” onu “hoş”, “iyi” bulan hoşgörü kavramı arasındaki 
farka dikkat çekti ve farklı olana ilişkin üç farklı politikadan 
söz etti: Asimilasyon, ayrışma (segregasyon) ve bütünleşme 
(entegrasyon). Asimilasyonda hoşgörü ancak farklı kim-
liklerin ana kimliğe benzemesiyle mümkün; ayrıştırmada 
ana kimlikle diğer kimliklerin birbirine dokunmaması 
önkoşul ve gettolaşma yaygınken; bütünleşmede ana 
kimlik, egemenliğini sürdürmenin yanı sıra, diğer kim-
liklere kendini tanıtma ve ifade etme olanağı sunuyor. 
Ancak Keyman, dördüncü bir kavramı daha ortaya attı: 
Birlikte yaşama. Bir ana kimliğin olmadığı bu durumda top- 
lumun çoğulcu olduğu kabul ediliyor. “Birlikte yaşama” 
durumunu kimlik temelli ilk üç yönelimden ayıran özelliği, 
“vatandaşlık” fikrini temel alması. Bu noktada “eşitlik” ve 
“adalet-vicdan” kavramları iki önemli kırılma noktası olarak 
karşımıza çıkıyor . Bu durumda, birlikte yaşayan farklı insan-
lar arasındaki ilişkileri düzenlemek için hoşgörü gerekmiyor, 
çünkü vatandaşlar zaten hukuken ve uygulamada “eşit” 
konumdalar. Öte yandan toplumun kendisinden gelen bir 
birlikte yaşama, herkese karşı adil ve vicdanlı olma çağrısı

hukuki düzenlemelere eşlik ediyor. Keyman’a göre,
Türkiye’de 1990’lara, 2000’lere kadar Kürtlere uygula-
nan asimilasyon politikalarının iflas ettiği göründü ve 
ayrıştırma politikalarına yönelindi ve bugün, Türkiye’de 
sorunları “açılımlar” kapsamında entegrasyon ile çöz-
meye çalışan devlet aklı ve birlikte yaşama çağrısında 
bulunan toplumsal hareketler olduğu görülmekte. 

Fuat Keyman’ın sözünü ettiği “birlikte yaşama” formuna 
ulaşmak ve kimlik ayrımlarının eşit vatandaşlık fikri içinde 
kaybolması bizim için de önemli, ancak bu formun ne ka-
dar uzağında olduğumuz da bir o kadar ortada. Keyman, 
farklı yaklaşımlar belirlenirken siyasi iradenin ve toplu-
mun içinden gelen hareketlerin tutumlarından bahsetti. 
Bu noktada akıllara siyasi iradenin teşebbüsü, Keyman’ın 
entegrasyon modeli olarak değerlendirdiği “açılım”lar ve 
onlara toplumdan doğan “milli birlik ve beraberliği” kay-
betme endişesi taşıyan öfkeli tepkiler geliyor. Daha tam 
olarak sepette neler olduğunu bile bilemediğimiz Kürt 
açılımı, sonrasında demokratik açılım kavramları bile bizi o 
kadar korkuttu ki hemen bir milli birlik vurgusuna evrildi. 
Elbette, birlikte yaşam çağrısı yapan toplumsal hareketleri 
görmezden gelmiyoruz, ancak küçük siyasi inisiyatiflerin 
bile büyük tepki topladığı günümüz Türkiye’sinde, bir-
likte yaşam formuna geçiş hem siyasi iradenin ürkek 
davrandığı hukuksal düzenleme boyutunda hem de günlük 
yaşam pratiklerimizde uzak bir ihtimalmiş gibi görünüyor.

Etyen Mahçupyan, otoriter zihniyetin, bildiğimiz gibi, 
hoşgörüyü bir zayıflık olarak gördüğünü ortaya koydu. 
Bilmediğimiz ise, hoşgörünün demokratlığa uygun 
olmadığıydı; çünkü hoşgörünün varlığı, olması gereken hak

ve özgürlüklerin var olmadığına işaret ediyor. Mahçupyan’a 
göre, ataerkil bir düzene sahip Osmanlı’da hoşgörü,
hiyerarşiyi ve heterojenliği meşrulaştırıyordu. En yeni zih-
niyet olan liberal ideoloji ve sosyal demokrasinin sistem-
leri ise hoşgörüyü doğal olarak barındırmalı, içselleştirmeli 
ve homojen/eş düzeyli bir toplum yaratmalıydı; ancak 
bu gerçekleşmedi. Kamusal alanda üç grup ortaya çıktı: 
Hoşgörüye muhtaç olmayanlar, ki onlar ana kimliğin sahibi 
ve hoşgörünün kimlere tanınacağının sınırlarını çizenlerdi, 
hoşgörüye layık ve muhtaç olanlar ve hoşgörüye muhtaç 
oldukları halde layık olmayanlar. Modernliğin krizinin tam 
da bu noktada gerçekleştiğini belirtti Mahçupyan. Bugün, 
hoşgörüye muhtaç olmayanlar kendilerine bir kimlik ve 
kişilik (hoşgörülü) atfederlerken liberalizm kaçtığı rejime, 
kendi varsayımının tam zıttı olan otoriterliğe yaklaşıyor.  
Şu halde ihtiyacımız olan, hoşgörüye muhtaç olmadığımız 
bir sistemin üretimi, diyerek sözlerini tamamladı.

Recep Kaymakcan, ilk olarak kavramsal bir açıklama ge-
tirerek, pozitif ve negatif tolerans ayrımını ortaya koydu 
ve hoşgörüyü pozitif toleransla ilişkilendirdi. Değindiği 
bir başka nokta ise, hoşgörülülüğün, hoşgörüsüzlük gibi 
sosyalleşme sürecinde öğrenilen bir kavram olduğuydu. 
Kaymakcan’a göre, günlük hayat pratiklerimiz, bilgi aktarım 
süreci, aile ve okul yaşantısı hoşgörü ve hoşgörüsüzlük 
deneyimlerimizi aktaran en doğal araçlar olarak karşımıza 
çıkıyor. Örneğin okul kitaplarında son değişimden önce yer 
alan  “Türkler asla korkmazlar, yalan söylemezler.” gibi ifadel-
er, ideal algıyla gerçek arasında uçurum yaratıyor ve üstün-
lük algısına, devamında da ayrımcılığa zemin hazırlıyor.

Daha sonra sözü alan Dilek Kurban, hoşgörü kavramının 
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özellikle Türkiye’de üzerine yüklenen anlamdan duyduğu
rahatsızlığı dile getirdi ve gerçeklikle yansıtılan arasındaki 
zıtlığı gözler önüne seren THY reklamını konuya ilişkin
çarpıcı bir örnek olarak sundu. Reklamda bir sinagog, bir 
cami ve bir kilise “Türkiye mozaiği” olarak sunulmakta, din 
adamları dini kisveleriyle dolaşmaktaydı. Halbuki, Kurban’ın 
da belirttiği gibi, Türkiye’de din adamlarının kisveleriyle 
dolaşmaları yasak; yeni kilise yapımı da, Gayrimüslimlerin 
kendi cemaatleri için din adamı yetiştirmeleri de söz ko-
nusu değil. Bunun tek istisnası Erdoğan’ın turistik bir tesis 
içinde kurduğu, cemaatten yoksun dinler bahçesi. Üstelik 
bu örnekte de gözümüze çarpıyor ki, Türkiye’nin aklına ne 
zaman Gayrimüslimler gelse, Batı’ya bir mesaj verme kaygısı 
söz konusu, diye belirtti Dilek Kurban ve bu tür reklamların 
büyük bir adaletsizliği örttüğünü vurguladı. Kurban’a 
göre bir diğer sorunsa, Gayrimüslim toplulukların yalnızca 
dini kimlikleriyle, tek boyutlu algılanmaları. Öte yandan, 
Kurban’a göre, biz hoşgörüyü tehdit algısı yaratmayanlara 
gösteriyoruz, örneğin sayıca az olan Gayrimüslimlere. Oysa 
Kürtler, sayıca çok ve dolayısıyla güçlü olduklarından bir 
tehdit algısı yaratıyor ve kavram onlar için kullanılmıyor. 
Dilek Kurban, konuşmasını sorunların üstesinden gelmek 
için yeni bir kavrama ihtiyaç duyulmadığını, çünkü var olan 
eşitlik ve adalet kavramlarıyla, temel haklar ve vatandaşlık 
çerçevesinde konunun ele alınması gerektiğini vurgula-
yarak sonlandırdı. Örneğin, Kürtlerin sahip olması gereken 
hak ve özgürlükler tartışılırken şiddet kullanan ve kul-
lanmayan arasında ayrıma gitmeyi tehlikeli bulduğunu 
belirtti. Ayrıca hoşgörünün, keyfiliğin önünü açan, apolitik 
bir tutum olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Son konuşmacı Ahmet Yıldız ise tüm modern kollektivite-
lerde yer alan ayrımcı yapıya, hoşgörünün sınırlarını çiz-
mede etkili güç ilişkilerine ve mutlakçı, homojenleştirici, 
farklılıkların açığa çıkmasını ve ortadan kaldırılmasını 
öngören Türkleştirme politikalarına değinerek söze başladı. 
Yıldız’ın aktarımıyla 19. yüzyılın devlet anlayışı, yeterli 
toprak büyüklüğüne ve varlığını meşrulaştıracak kültüre 
sahip olmayı gerektiriyor. Asimilasyonla modernleştirme 
misyonunun iç içe geçtiği noktada, Kürt kültürünün ve 
dilinin yaşam hakkı olmayan, kamusal görünürlüğü or-
tadan kaldırılması gereken kimlik taşıyıcı unsurlar olarak

görüldüğünü ifade etti Yıldız. Bize kalırsa, Yıldız’ın yakındığı 
bu durumu her ne kadar siyasi bir sorun olarak yansıtsak 
da, temeldeki sıkıntılar aslında çok daha insani bir boyutta
ele alınmalı. Kendi kültürünün ve kimliğinin taşıyıcısı olan
dili konuşmak isteyen bir halkın mahrumiyetine daha 
insancıl bakış açılarıyla yaklaşılmalı, diye düşünüyoruz.
Gerek konferans öncesi kendi aramızda yaptığımız 
tartışmalarda gerekse konuşmacılardan dinlediklerimiz 
ışığında vardığımız ortak nokta, hoşgörü kavramının içinde 
bizi rahatsız eden bir takım unsurlar barındırdığıydı. Bu nok-
tada, konuşmacıların yaptığı gibi, “Türkiye’de çoğulculuk 
çerçevesinde hoşgörü”ye ilk olarak kavramsal bir açıklık 
getirilmesini isabetli buluyoruz. Dilek Kurban’ın da ifade 
ettiği gibi, hem adaletsizlikten bir kaçış noktası, hem de 
üstünlük algısının meşrulaştırılmasını sağlayan bir an-
lam yükleniyor hoşgörüye. Bu iki anlama daha yakından 
bakıldığında, adaletten kaçış noktası olarak hoşgörünün, 
her vatandaşın hak ve özgürlüklerinin objektif hukuk 
kurallarıyla tanımlanmamasına yol açtığı görülüyor. Buna 
bağlı olarak, hoşgörüsüzlük durumunda bireylerin hak 
ve özgürlüklerinin güvence altına alınıp alınmayacağı 
veya hak ve özgürlüklere aykırı bir durumda yaptırım 
uygulanıp uygulanmayacağı, cevabı belirsiz sorular olarak 
karşımıza çıkıyor. Çözüm, hukukun alanından alınıp süb-
jektif ilişkilerin var olduğu sosyal alana atfediliyor, ki bu 
durum da Dilek Kurban’ın da belirttiği gibi keyfilik tehlikesiy-
le yüz yüze bırakıyor bizi.  Üstünlük algısını meşrulaştıran 
yönüyle hoşgörü ise, konuşmacılarca bahsedilen toplum-
sal modellere getiriyor bizi. Hoşgörüye muhtaç olmayan 
biz, sınır belirleme yetkisine sahip olan kimseler olarak, 
hoşgörüye layık ve muhtaç kimselerin toplumla ve dev-
letle olan ilişkilerini, farkında olmadan da olsa, dilediğimizce 
düzenleme hakkını kendimizde görüyoruz. Bu durum, 
bizde rahatsızlık uyandırmaktansa, kendimizi vicdanen 
aklamamıza ve adaleti sağladığımıza inanmamızı sağlıyor  
ki bu çerçevedeki “adalet”,  hoşgörenler olarak bizim uygun 
gördüğümüz, rölatif bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.

Bu durumu daha net açıklamamıza yardımcı olan çarpıcı 
bir örneği konferansın soru – cevap kısmında gözlemleme 
olanağı bulduk. Dinleyicilerden gelen bir soru, bir “terör 
örgütü” olarak tanımladığı PKK ile ilişkisi olan Kürtlerin

hoşgörü kapsamı içinde kendilerine ne kadar yer bulabi-
lecekleriydi. Sorduğu sorunun akabinde PKK ile ilişkisi olan 
ve olmayan Kürtler arasında keskin bir ayrım öngördüğünü 
belirten dinleyici, söz aldığında ilk olarak “Kürt kardeşleriyle 
hiçbir sorunu olmadığını” belirtti. Dilek Kurban’ın verdiği
yanıt ise düşündürücüydü. Kurban, şiddet kullanımı her ne 
kadar kötü olsa da, bunun şiddet kullananların haklarından 
ve özgürlüklerinden herhangi bir şey götürmediğini ve 
PKK’dan “terör örgütü” olarak bahsetmenin taraflar arasında
diyalogu kapayabileceğini ifade etti. Bu noktada, söz konusu 
soruda bile, hoşgörüye muhtaç olmayan bizim, hoşgörüye 
layık olanlar ve olmayanlar (PKK ile ilişkisi olan ve olmayan-
lar) ayrımını yapma hakkını kendimizde bulmamız ve bunu 
farkında olmadan yapmamız, günlük hayatta farkında ol-
madan bir üstünlük algımızın var olduğunu ortaya koyuyor. 
“Ancak benim Kürtlerle hiçbir sorunum yok” söylemi ise, vic-
danen rahatlamamızı sağlayan, ama taraflar arasındaki diya-
logu ileri götürmeyen bir nitelik taşıyor. Üstelik burada yine 
farkında olmadan eşit vatandaşlık ilkesiyle sahip olunması 
gereken hak ve özgürlükleri müzakere etmeye, “hak ve 
özgürlük tanıma” durumunu kendi sınıflandırmalarımız 
çerçevesinde koşullandırmaya başlıyoruz.

1Accept Pluralism projesi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için, projenin web si-
tesini ziyaret edebilirsiniz: http://www.eui.eu/Projects/ACCEPT/Home.aspx

Alize Arıcan & Nazlı Konya
alize.arican@gmail.com
nazli.konya@gmail.com
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Devletin Görevleri ve Çağdaş Yaşam 
Tartışmaları Arasında “İçki Yasağı”

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun (TAPDK) 7 Ocak 2011 ta-
rihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 
yönetmeliği çok tartışıldı ve tartışıl-
maya devam ediyor. Yönetmelik bir 
yandan devletin gençliği kötü alış-
kanlıklardan koruma görevine vurgu 
yapılarak savunulurken  diğer yandan 
belli bir yaşam tarzının dayatılması 
olarak değerlendiriliyor. Bu noktada, 
yeni düzenlemenin, yaşam tarzına 
müdahalenin ötesinde, son dönemde 
pek çok alanda daha kısıtlayıcı hale 
geldiği savunulabilecek olan bir ikti-
dar anlayışı çerçevesinde ele alınması 
ise tartışmayı bu kısır ikilemden kur-
tarabilmek açısından oldukça önemli.  

Öncelikle, yapılan değişikliklerle res-
toranlarda, turistik tesislerde, açık 
hava organizasyonlarında alkol satışı 
veya tüketimi yasaklanmadı. Ancak 
yeni düzenlemenin içki ruhsatı tah-
sisindeki bürokratik süreci çok daha 
karmaşık hale getirdiği, idarenin yetki-
lerini arttırdığı ve bu sebeple keyfi uy-
gulamaların yaygınlaşabileceği ortada. 
Nitekim TAPDK’nin kendi denetimine 
tabi olan bütün bu yasal izin süreci-
ni nasıl yürüteceği önemli bir soru. 

Konuyla ilgili olarak Geleneksel Alkollü 
İçki Üreticileri Derneği Genel Sekreteri 
Serdar Özcan düzenlemenin TAPDK’da 
sebep olacağı yoğunluğun bir “izin 
krizi” yaratacağını söylüyor1. Aynı za-
manda yönetmelikteki bazı ifadelerin 
uygulamada sorun çıkarabilme olası-
lığı Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay tarafından da kabul edilmiş 
durumda. Bu noktada Günay’ın ba-
kanlık olarak bu konuyu dikkatle ta-
kip edeceklerini belirtmesi2  akıllara 
neden yönetmelikteki sıkıntılı mad-
deleri tartışmak yerine uygulamanın 
takibiyle yetinildiği sorusunu getiriyor.

Bu noktada, idarenin alkol tüketimi 
üzerindeki denetimini bu ölçüde ge-
nişleten bir düzenlemenin yalnızca 
gençleri kötü alışkanlıklardan korumak 
üzerinden savunulması da ayrı bir so-
run. Konunun gençleri ilgilendiren 
boyutuna gelince, yapılan değişiklikler 
alkol satın alma yaşının genel olarak 
24’e çıkarılması anlamına gelmiyor; 
yalnızca gençlere yönelik etkinlikler-
de alkol satışını, sunumunu ve reklam 
ve sponsorluk yoluyla alkol tüketimi-
nin teşvikini yasaklıyor. Ancak bura-
da da tartışma yaratan noktalar var.

Öncelikle, daha önce de çok defa ifade edildiği gibi, Aralık ayı içerisinde 
tamamlanan Silah Kanunu tasarısı pompalı tüfek ruhsatı alabilme yaşı-
nın 18’e indirilmesini öngörürken alkol tüketiminden korunması amaçla-
nan kitlenin 24 yaş altı olarak belirlenmesi bir çelişki yaratıyor. Düzenle-
meyi savunanlara göre Silah Kanunu tasarısı 18 yaş üstü gençlerin silah 
sahibi olmasını teşvik etmiyor, ama alkollü içki reklamları doğrudan bir teşvik 
unsuru olarak görülüyor. Ancak şu halde, silah ruhsatı alma yeterliliğinde 
kabul edilen 18-24 yaş arası grubun konu alkollü içki olduğunda toplu et-
kinliklerde içki satışından, reklam ve sponsorluk uygulamalarından korun-
maya muhtaçmış gibi algılanması çok da tutarlı değil. Silah Kanunu düzenle-
mesinin nasıl bir ihtiyaca cevap verdiği ise tamamen ayrı bir tartışma konusu.

Buna paralel olarak, alkol tüketiminde gidilen kısıtlamaların toplum-
da nasıl bir ihtiyaca tekabül ettiğine de bakmak gerekiyor. Ekonomik İş-
birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sağlık Verileri 2010, Eurostat İstatistik 
Veritabanı ve Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, Avrupa’da 30 ülke içinde en 
az alkol tüketen ülke kişi başına 1,4 litre ile Türkiye3. Bu anlamda, yükse-
len bir alkol tüketimden veya gençler arasında bir alkolizm sorunundan
bahsetmek mümkün olmadığına göre, düzenleme bel-
li değerlerin dayatılması olarak anlaşılmaya açık hale geliyor.

Söz konusu yönetmeliğin 24. maddesi4  alkollü içkile-
ri teşvik edici sponsorluk, kampanya ve reklamları tanım-

larken reklamda oynayabilecek kişi-
lerden işlenebilecek temalara, veri-
lebilecek/verilemeyecek mesajlara 
kadar çeşitli kısıtlamalar getiriyor. 
Konuya dair 25 alt maddeli bir dü-
zenleme yapılması, ve bu alt mad-
delerin belirli reklamlar üzerinden 
düşünüldüğünde son derece yoruma 
açık hale geleceği ortada. Dolayısıyla 
bu durumun da ayrı bir keyfilik ala-
nı yarattığını savunmak mümkün. 

Bütün bunlar göz önünde bulundu-
rulduğunda sorulması gereken bir 
soru da bu düzenlemeyle gençleri 
koruma görevini yerine getirdiği 
söylenen devletin bunun dışındaki 
görev ve sorumlulukları konusunda 
nasıl bir noktada olduğu. Örneğin TC 
Anayasası’yla güvence altına alınmış 
hak ve hürriyetler arasında düşünceyi 
açıklama ve yayma hürriyeti ile top-
lantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkı da bulunuyor. Bunları korumak 
ve hayata geçirilebilmelerini sağ-
lamak ise devletin başlıca görevle-
rinden. Ancak, bu tür özgürlüklerin 
aksine gittikçe daha da kısıtlandığına 
tanık olduğumuz son dönemde, “içki 
yasağı”, öğrenci gruplarının en ufak 
bir eylemine polis şiddetiyle karşılık 
verilmesini meşru gören veya kendi-
sine yöneltilen eleştiriler karşısında 
tahammülsüzlüğü ıslıkla protestoyu 
soruşturmaya kadar vardıran bir an-
layışın yansıması olarak görülebiliyor.

1http://www.hurriyet.com.tr/ekono-
mi/16750035.asp?ref=webhaber.com
2 h t t p : / / w w w . d h a . c o m . t r / b a k a n -
g u n a y d a n - i c k i - y a s a g i - d e g e r l e n -
d i r m e s i - f l a s h a b e r _ 1 3 7 1 7 5 . h t m l
3http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx
?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=103
7136&Date=20.01.2011&CategoryID=77
4 h t t p : / / w w w . r e s m i - g a z e -
t e . o r g / t a r i h / 2 0 1 1 0 1 0 7 - 2 . h t m

Nihan Toprakkıran
nihantoprakkiran@gmail.com
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Üniversite dediğimiz zaman birçok insanın aklına gelen 
şey büyük ihtimalle özgür bir ortamda alınan eğitimdir. Bu 
kapsamda öğrencilerin aldıkları eğitimin tarafsızca olması 
ve kendi görüşlerini özgürce oluşturmaları aynı zamanda 
dile getirmeleri de üniversitelerde sağlanan koşullardan biri 
olmalıdır.  Fakat günümüz Türkiye’sine baktığımız zaman 
bu koşulların ne sağlandığını ne de tam olarak sağlanmak 
istendiğini görüyoruz.   Geçtiğimiz aylarda birçok üniversite-
mizde gerek ODTÜ gerek Boğaziçi gerekse Dolmabahçe’de 
yaşanan olaylarda öğrencilerin kendi görüşlerini dile getir-
melerinin izin verilmemesi bir yana böyle bir girişim karşısın-
da sert tepkilerle karşılaşmaları Türkiye’nin demokratik ve in-
san haklarına saygılı bir ülke olma iddiasını zedelemektedir. 
Hükümetin icraatları konusunda çeşitli eleştiriler yapılmak-
tadır ve özellikle üniversite çağındaki öğrenciler kendilerini 
ilgilendiren durumlarda ki bu durumlar özellikle öğrencile-
rin aleyhine ise ya da onlar öyle düşünüyorlarsa buna karşı 
açıkça tepkilerini göstermek isteyeceklerdir. Lakin Türkiye’de 
öğrenci hareketlerine her zaman düzeni bozan çalışmalar, 
bir bakıma anarşist hareketler olarak bakılmıştır. Bu çerçe-
vede de önlerinin kesilmesinin ve seslerinin mutlaka sustu-
rulmasının gerektiği düşünülmüştür. Çünkü bu hareketler 
bir kıvılcım gibidir eğer o kıvılcım söndürülmezse büyük bir 
yangına hatta faciaya yol açabilir, yapılan yanlışlar bütün 
halk tarafından anlaşılır duruma gelebilir ve bu halkın ayak-
lanmasına hatta hükümetin indirilmesine dahi yol açabilir. 
İşte bütün sorunlara kökten çözüm bulmak için de öğrenci-
lerin seslerinin kesilmesi ve nihayetinde hükümetin ayakta 
durması ve halkın refahı adına bu insanlar ne pahasına olur-
sa olsun susturulmalıdır. Copla da vurulabilir, tekmeler yum-
ruklar da atılabilir, biber gazları da fırlatılabilir, nedeni ise çok 
basit bu öğrenciler toplumun düzenini bozmaya çalışan ve  
dünyadan bihaber, ne düşündükleri önemsiz yaratıklardır.

Üniversitelerdeki bu tür olaylara kökten çözümler ürete-
bilmek için yeni yasalar, kurumlar ve kuruluşlar oluştu-
rulmaktadır. Bunların en başında YÖK bulunmakta ve 
üniversitelerin, öğrencilerin hatta öğretim üyelerinin 
nasıl bir yol çizmesi gerektiğini belirtmektedir. Çünkü 
üniversiteler özgür kalmamalı onlarında başında mutla-
ka biri durmalı ve sürekli kontrol etmelidir, sebebi ise hiç-
bir insan kendini yönetebilme iradesine sahip değildir. 
Mutlaka başında biri bulunmalı, kısıtlamalar getirmeli ve 
gitmesi gereken yolu çizmelidir. Bu nedenlerden dola-
yı öğrenci kolektifleri genel olarak YÖK’ün uygulamala-
rının bir son bulmasını amaçlamakta ve üniversitelerin 
özerkliğine dayalı bir sisteme geçmeyi çabalamaktadır.

Üniversitelerde yaşanan bu tür olaylar uzun yıllardan beri 
hükümetin ve aynı zamanda güvenlik güçlerinin sert tep-
kilerine maruz kalmıştır. Buna 15 Aralık 2010 tarihinde 
ODTÜ’de Bilim ve Teknik Yüksek Kurulu’nun gerçekleştirdiği 
toplantı örnek gösterilebilir, AKP’nin bu toplantıya bütün 
kurmaylarını toplayarak gitmesi kamuoyunun bir hayli ilgi-
sini toplamıştı. Bunun üzerine öğrencilerin hükümete karşı 
yaptıkları protestoda ise polisler her zamanki şiddetli tepki-
leriyle de sahne aldı.  ve bu olay üzerine Eğitim-Sen Yöne-
tim Kurulu adına Servet Kavukoğlu: “Başbakan Erdoğan’ın 
amacı, gerçekleştirilen protestolara karşı tüm kurmaylarını 
yanına alarak üniversitede gövde gösterisi yapmak dışında 
bir şey değildir. Öğrencilerin söyleyecek sözlerini engel-
leyerek, onları sadece şiddete yönelmiş, ifade edecekleri 
düşünceleri olmayan marjinal gençler olarak göstermek 
istemektedir. Dolayısıyla üniversitelerdeki polis şiddeti de 
meşrulaştırılmak istenmektedir.”  ifadelerini kullanarak hü-
kümete ve yapılan şiddete karşı tepkisini dile getirmiştir.
Buna benzer bir olay Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı

Yüksek Akım Laboratuvarı ile Yaşam Bilimleri ve Teknoloji
Merkezi’nin açılışında da yaşandı. Açılışa katılan Başbakan 
Erdoğan’dan önce Güney Kampüs polislerle adeta kuşatıl-
mıştı. Öğrencilerin seslerinin biraz yükselmeye başladığı
sırada da neredeyse elli kişiden oluşan grup polisler tara-
fından çeper altına alınmıştı. Bu küçük öğrenci grubu belki 
de iki ya da üç kat daha fazla sayıya sahip güvenlik güçleri 
tarafından bastırılmaya çalışılmış bununla da yetinilme-
miş aynı zamanda biber gazları da kullanılmıştı. Peki amaç 
neydi? Öğrencilerin seslerini başbakanımıza duyurmamak 
mı yoksa güç gösterisi yapmak mı? Kendi üniversiteleri 
içinde dahi söz hakkına sahip olamayan, protesto yapama-
yan öğrenciler güvenlik güçleriyle bu şekilde susturulmayı 
hiç hak etmedikleri halde her zaman olduğu gibi yine aynı 
şeyle karşı karşıya geldiler. Sonuç olarak üniversitelerde 
de sokaklarda da öğrencilerin konuşmaya, düşüncele-
rini ifade etmeye ve seslerini yükseltmeye hakları yok.

Üniversitelerde 
Polis Şiddeti

Elif Yılmaz
elifyilmaz@ymail.com
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Geçtiğimiz Kasım ayının sonunda kimilerine göre diplomatik kriz, kimilerine göre deprem etkisi yaratan, kimile-
rine göre ise basın özgürlüğünde ve şeffaflıkta nihayet “Kara göründü!” dedirten mühim sızıntılar dünya kamu-
oyuna duyurulmuştur. Bir başka deyişle binlerce resmi diplomatik yazışma siber ortamda ifşa edilmiştir. Bir ABD 
elçisinin “Bin Ali gitmeden hiçbir şey değişmez, Tunus’ta genç grupları destekleyelim. Yolsuzluklar işimizi kolaylaştı-
rıyor.”1  cümlelerinin de geçtiği belgenin sızıntılar arasında yerini almasıyla Tunus’ta çarpıcı olaylar patlak vermiştir.

İşsiz bir üniversite mezununun kendisini bir kamu binasının önünde yakması; ardından diğer işsiz üniversite me-
zunu gençlerin, diğer bir deyişle “eğitimli işsizler”in, baskıcı rejime karşı bir araya gelerek belgelerde bahsi ge-
çen yolsuzlukların hesabını sormaları… “Defol Bin Ali”,  “Bin Ali’ye karşı sürekli isyan” ve “Tunus için Özgürlük” yazılı 
pankartlar, atılan sloganlar ve 23 yıllık dikta rejiminin sona er(diril)işi. Çarpıcı dedim; çünkü silahsız sivil ayaklanma-
ları hem son yıllarda artık görmeye pek alışkın değiliz hem de bu Arap dünyasında bir ilk.2  Tamamen silahsız sivil 
bir hareketin bu kadar kısa sürede yılların dikta rejimini devirmesi –üstelik dış etkiler müdahil olmaksızın3 – ve hat-
ta etki alanını, öyle ya da böyle, günden güne Arap dünyasında genişletmesi “devrim” diye nitelendirilecek ka-
dar çarpıcı. Öte yandan, olayın tetikleyicisi, modern çağın ve gelişmiş teknolojinin dudak uçuklatacak cinsinden 
bir “sızıntı”. Peki ya, Tunus örneğine baktığımızda, Zeynel Abidin Bin Ali’nin ve ailesinin adının karıştığı yolsuzluklar 
hiç mi bilinmiyordu? Bu denli tutkulu bir hareketi tetiklemek için Kara Şövalye (Christopher Nolan, 2008) filmin-
deki Joker mi olmak gerekmekte?4  Konunun tartışmak istediğim bir boyutu da işte tam bu noktada karşımıza çık-
maktadır. Bu “sızıntı”ların gözler önüne serdiği önceden hiç bilmediğimiz, duymadığımız, düşünmediğimiz bir ta-
kım gerçekler mi, şaşırdık mı gerçekten; yoksa sumen altı edilmiş gerçekler ifşa edilince mış gibi mi yapmaktayız? 
“WikiLeaks ifşaatlarıyla ilgili yegâne şaşırtıcı şey, hiç şaşırtıcı olmamaları. Tam da öğrenmeyi beklediğimiz şeyleri 
öğrenmedik mi?” diyor Zizek. Ama hoşumuza gitmeyen gerçekler, onları ancak açıkça, sansürlemeden herkese du-
yurduğumuzda yüzeye çıkıyor; yadsınamaz bir hal alıyor. WikiLeaks sızıntıları tıpkı bunu yaptı Tunus’ta. Gerçekler o 
kadar sansürsüz, o kadar açıktı ki Tunuslularda ne iktidar baskısından korku kaldı ne de üç maymunu oynamak.

Büyük bir heyecanla “Yasemin Devrimi” diye adlandırılan Tunus’taki iktidar karşıtı hareketin etkisi-
nin ne kadar devrim niteliği taşıdığını yakın gelecekte görecek; tarihi bir olayın analizinde daha tem-
kinli ve sabırlı davranmış olacağız. Tunus’ta yaşananlara “devrim” niteliği kazandıracak unsur-
lar şu temele dayalıdır: Bu hareketin karşısında durduğu rejimin kısa sürede başka bir kılıkta iktidara 
gelmesinin ve kronikleşmiş yolsuzlukların önünün kesilmesi, demokratik reformların ise uzun vadede önünün açılması.
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