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editörden

Boğaziçi Bülteni’nin 24. sayısı, aynı zamanda yılın 
da son sayısı. Okurken hemen hemen tüm yazılarda 

yaklaşmakta olan seçimin beraberinde getirdiği 
tartışmaların etkisini göreceksiniz. Hem seçimler 

gerçekleşmeden hem de üniversiteden ayrılmadan bül-
ten yazarlarının yorumlarını sizlerle paylaşmak istedik.
24. sayının konuları arasında öncelikle seçimden önce 
dengeleri değiştireceği düşünülen kaset skandalları 
ve internet filtresi uygulamaları yer alıyor. Toplumsal 
düzeyde ise iktidar partisine ilişkin farklı yaklaşımlar 

ve seçim öncesi gözlemlenen farklı beklentiler in-
celeniyor. Öte yandan anadilde eğitim talebine ilişkin 
değerlendirmelere ve bir başka seçim, İspanya yerel 

seçimleri, öncesi gerçekleşen kitlesel protesto eylem-
lerine dair yazılara yer veriyoruz. Son olarak geride 

bıraktığımız Osman Tuncel anısına düzenlenen 
European Weekend School 2011, “Accession to the 

EU: Expectations and Realities” etkinliğinin de kısa bir 
özetini bültende bulabilirsiniz.

Gelecek yılki Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Fo-
rumu etkinliklerinde de bülten okuyucularını aramızda 

görmeyi umuyoruz. O zamana dek güzel bir yaz tatili 
dileriz.

Nazlı Konya
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Yahu Böyle Genel Olur Mu?
Türk siyaseti son zamanlarda kaset 
skandallarıyla çalkalanıyor. Seçime bir adım 
kala, MHP’de değişim dalgası yaratma 
çıkışıyla, Farklı Ülkücülük adlı internet sitesi 
gün geçtikçe yeni bombalarıyla gündeme 
geliyor. Sadece farklı bir ülkücülük anlayışı 
değil, farklı bir siyaset algısı da atmosferi dol-
duruyor… Kasetlerin içeriği o kadar ön plana 
çıkıyor ki, meşruiyet sorgulanmıyor bile… 
Mahrem olanın ortalığa dökülmesi bir yana, 
genelleştirilmesi mevzu bahis. Bu ülkenin 
başbakanı çıkıp da “‘Yahu kendi eşiyle mi 
bir şey oluyor da özeli oluyor? Kendi eşiyle 
değil yahu. Buna nasıl kendi özeli dersin? 
Bu özel değil. Bu genel, genel. Bu genel bir 
ahlaksızlıktır. Başka bir şey değil.” diyor. Bu-
nunla da kalmıyor, “Bu tür, bu toplumun ah-
lak değerlerine, bizim eskimez değerlerimize 
ters düşenler noktasında, herkes, işte Hacı 
Bektaş-ı Veli’nin ifadesiyle, eline, diline, be-
line hakim olacaksın.” diye bağırıyor.  Birin-
cisi sayın başbakanım, sizin ahlak anlayışınız 
kendinizedir, benimki kendime… Birinin 
eşini aldatmasıysa sizin için ayıp olan; benim 
için başkasının özeli hakkında konuşmak 
veyahut kendi değerlerini yüceltip 
başkalarını “değersizleştirmeye” çalışmaktır 
mesela. İkincisi, toplumda yerleşik olan 
ahlak anlayışını reddetmeyerek diyorum ki, 
hukukun devreye sokulup haklardan bah-
sedilmesi gereken bir durumda, olayı toplu-
mun infazına dayandırmak da neyin nesidir? 
Görüntülerde hukuka uygun olmayan bir 
olay yoksa toplum, değer yargılarıyla infaz 
etme hakkına sahip midir? Gerçekten suçsa, 
cezalandırılması gereken bir durumsa ortaya 
çıkan, yine de toplumun kucağına mı atarız 
insanları adalet duygularını tatmin etmek 
adına? Burada asıl hukuka uygun olmayan 
röntgenciliktir, ifşadır, korku siyasetidir! 

Peki, bu kaset dalgalarının MHP’lileri istifaya 
ve adaylıktan çekilmeye itmesine ne demeli? 
Utançtır, baraj korkusudur, temiz siyasettir, 
farklı ülkücülüktür, “Milletvekili, milletin veki-
lidir. Toplumun değer yargılarına uymalıdır, 
ahlaksızlık yapmamalıdır.” inanışıdır, fark

etmez. Sen o koltuktan, o ideallerden yapmış 
olduğun şeyin hata olduğuna inandığın 
için, pişman olduğun için vazgeçmiyorsun 
ki…  Kasetler yüzünden bırakıyorsun, sana 
bıraktırmalarına izin veriyorsun… Şantaja 
boyun eğiyorsun… Bunu sorun olarak 
görmemin senin kişisel seçiminle veya genel 
başkanının tepkisiyle alakası yok. Siz böyle 
yaparak bu süreci normalleştiriyorsunuz. 
Röntgene, korku siyasetine prim veriyor-
sunuz; meşru zeminde olmayan güçlerin 
amaçlarına hizmet etmiş oluyorsunuz. Top-
lumda da “Özel görüntüleri afişe edilenler 
hadlerini bilip geri çekilmelidir.” algısını iyice 
pekiştiriyorsunuz, sizden öncekilerle be-
raber… 

O kirli güçlere gelecek olursak… İster 
dışardan olsun, ister içerden; siyaset adına 
fazlasıyla kaygı verici bir duruma sebep 
oluyorlar. Dış mihraklarsa onlar; rakip par-
tiyi güçsüzleştirmek, değersizleştirmek, yen-
mek adına pisliğe bulaşıyorlar. Zaten başka 
bir partinin baraj altında kalmasını istemek, 
yok efendim onun katılmadığı, söz sahibi 
olmadığı bir ortamda anayasayı değiştirmeyi, 
yenilemeyi düşlemek falan kabul edilebilir 
bir şey değildir de; siyaset de rekabet işidir. 
Ama olayımız bu rekabeti açık açık, dürüstçe, 
meşru zeminde gerçekleştirmemektir! 
Belki de gerçekleştirememektir… Hiç mi 
düşünemeyiz, madem bu kadar baş aşağı 
edilmesi gereken bir rakibinle uğraşıyorsun, 
hiç mi güvenmiyorsun kendine başka ama 
meşru noktalardan vurabileceğin? 

Eğer içerdeyse bu güçler? Yani iddia 
edildiği gibiyse, farklı bir ülkücülük anlayışı 
varsa, partiyi temizlemek adına bu oyun-
lar oynanıyorsa? İşte bu noktada da tek 
üzülmemiz gereken aramızda hainle-
rin olması mıdır?  Bu hainlerin başlarını 
koydukları yolda, ülküdaşlarının yaptıkları 
hoşlarına gitmediği için onlara komplolar 
hazırlamaları mıdır? “Kur’an’a yemin olsun” 
ile başlayıp “Amin” ile bitirdikleri ülkücü 
yemininin sadece “Başaracağız, başaracağız, 

başaracağız” kısmına odaklanıp ülkülerin-
den sapmaları mıdır? Koltuklarına sıkı sıkı 
yapışan ve partinin kendi kendini yenile-
mesine izin vermeyenlerin hiç mi etkisi 
olmamıştır? Tabii ki yapılanı mazur görmek, 
göstermek değil amacım, sonuç her türlü 
iğrenç, mide bulandırıcı… Ama şimdi ka-
setlerin sorumluları bulunsa, cezalandırılsa, 
kaset siyasetine boyun eğmemek için 
büyük bir adım atılmıştır kabul, ama tat-
min olabilir miyiz? Özellikle de “Ken-
dimizi temizlemek için yapmak zorundayız, 
başka çare bırakmadılar.” diye düşünenler 
yaptıklarını hakları olarak görmüşken… 
Parti içi demokrasi olmadıkça, kirli işler parti 
içinde bilindiği halde ses çıkarılmadıkça, in-
sanlar koltuklarına yapıştıkça, yeniliğin önü 
açılmadıkça içimizdeki İrlandalılara mazeret 
vermiş olmuyor muyuz? Brutus yapacağını 
yapar yine, bu yola başvuran adam zaten 
her türlü iğrençliği göze almış demektir; ama 
“başka çare olmadığı” bahanesi de kalmasa, 
bize rahat rahat  “Sen de mi Brutus?!” de-
mekten başka bir şey düşer mi; içimiz rahat-
ken, partimizde demokrasinin mekanizmaları 
işlerken…

Görsel: Latif Demirci/Hürriyet

Ceren Günel
ceren.gunel@boun.edu.tr
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Bir Adım 
Daha İleri: 
AKP, Seçim 
Ve İnternet 

Filtresi
9 yıllık AKP iktidarının çözülme ya da iyice 
kenetlenme yaşayacağı önemli bir döneme 
yaklaşıyoruz. 2011 seçimlerine yaklaşık üç 
haftanın kaldığı bu döneme sosyo-politik 
değişim ve dönüşümler açısından bakmakta 
fayda görüyorum.

AKP’nin icraatları ve özellikle de son dönem-
deki karar ve yasa tasarılarıyla, seçmenin 
AKP’ye dair görüşler bağlamında iki uca 
kümelendiğini söylemek mümkün. An-
cak burada bahsedilen kümelenme, iki 
kutba ayrılma veya oyların iki büyük parti 
arasında dağılacağından ziyade (ki zayıf 
muhalefet sebebiyle bu zaten mümkün 
gözükmüyor), insanların gittikçe ya daha 
da AKP sempatizanı olduğu ya da gittikçe 
AKP yönetimine karşı bir duruş sergile-
meye başladığını içeren bir tespit. Yani AKP 
destekçileri sistemdeki yanlışlıkları göremi-
yorken karşıtları da kazanımların hakkını 
teslim edemiyor. Buna sebep olan etmen-
lerin başında, son dönemde özellikle söylem 
ve tutum değiştiren iktidar partisinin kendisi 
geliyor.

Özellikle 28 Şubat sürecinden sonra milli 
görüş tabanından ılımlılaşma ve merkeze 
kayma yoluyla ayrılmış olan AKP’nin bir 
anlamda “zaferle” ayrıldığı iki genel, iki ye-
rel seçim ve iki referandum sonucunda uzun 
zamandır kullandığı maskeye artık eskisi 
kadar ihtiyaç duymadığı kanısındayım. Neo-
liberal ekonomi ajandası açısından merkez 
sağ partiler ile ciddi bir ayrışma yaşamayan 
AKP, hepimizin hatırlayacağı gibi modernite, 
demokrasi ve özgürlük söylemleri ile iktidara 
gelmişti ve bu özelliğiyle gerçekten de radi-
kal muhafazakâr kesimden ciddi bir ayrışma 
içerisindeydi. Ancak, son zamanlarda bir 
kesimin kendini gidişata yönelik “endişeli 
modern” olarak tanımlamasına da sebebi-
yet vermiş olan AKP düzenlemeleri, bahsi 
geçen bu politik liberalizm söyleminden 
uzaklaşıldığının kanıtı niteliğinde. AKP’nin 
her icraatının siyahtan ibaret olduğunu söyle-
meye çalışmıyorum. Ama Türkiye’de yaşayan 
bireylerin hak ve özgürlükler bakımından 
kendilerini gittikçe daha da sınırlanan bir ala-
na hapsolmuş hissettiği de aşikâr. Bana mü-
dahale menzilinin topuzunun iyice kaçtığını 
düşündüren ve hatta gidişat konusun-
da beni de neredeyse bir “endişeli moderne” 
dönüştüren olay ise internet filtreleri ile Tele- 
komünikasyon İletişim Başkanlığı’nın sadece

öneri olduğunu iddia ettiği yasak kelimeler 
listesi oldu. Bireyleri kontrol etmek için ev-
lerimizin ve yaşamlarımızın içine bu kadar 
girilmeye çalışılmasından rahatsız olmak 
için de belirli bir gelir düzeyinin üzerinde yer 
almak kesinlikle gerekmiyor ve bu da zaten 
iktidarın görmemek için gözlerini yumduğu 
tepkilerin hiç de marjinal kalmadığını, aksine 
her kesimi içeren ciddi bir toplumsal tepki ile 
karşı karşıya olunduğunu gösteriyor. 

Bunların yanında bir de şu gerçek var ki, 
uzun senelerdir bu ülkedeki varlığı dahi 
görmezden gelinmiş kesimler hakkında 
çözüme hiç bu kadar yaklaşılmamıştı. Açılım 
girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmış olabilir 
ancak baskın ideolojiye rağmen etnik köken 
ve dini inanç konularında diyalog yolu-
nun en azından söz konusu edilmesi dahi 
başarıdır diye düşünüyorum. Burada başarı 
diye kastettiğim çözümün yanı başımızda 
ve çok yakın olması değil, geçmiş dönem-
ler ile karşılaştırmalı olarak başarı diye 
adlandırılabilecek olan durum. Bununla be-
raber resim iyice garipleşiyor; akla hayale 
gelmeyecek kitlesel özgürleşme hareketleri 
yaşanırken bireysel özgürlükler de bir o ka-
dar sınırlanıyor. Dolayısıyla AKP’yi savunmak 
veya yermek gittikçe hem zorlaşıyor hem de 
bireylerin şu veya bu fikre sahip olması se-
bebiyle iki uca kümelenmesi sonucu duruş 
noktasına bağlı olarak yapılan doğru veya 
yanlış şeyleri görmeyi de iyice zorlaştırmış 
oluyor.

Benim esas merak ettiğim, seçime bu kadar 
az vakit kalmışken ve AKP seçmen tabanını 
görünen o ki iyice kemikleştirmişken, yaptığı 
internet düzenlemeleri ve benzeri kısıtlayıcı 
uygulamalarla toplumun epey kalabalık bir 
kesiminin tepkisini üzerine çekme riskini 
nasıl alabildiği. Aslında bu sorunun cevabı 
kendi içerisinde saklı gibi, zaten seçmen 
tabanına son derece güvendiği için AKP 
bu özgürlüğüne düşkün kesimi gözden 
çıkarabiliyor ve kendi politik ajandasındaki 
yapılacaklar listesine artılar koyabiliyor belki 
de.

Özellikle üzerinde durulması gereken bir 
başka konu da internet kanalıyla bireylerin 
özgürlüğünün kısıtlanmasının karşılaştığı 
kitlesel tepki ve bu yasağın önceki benzer 
girişimlerden ne şekilde ayrıştığı. İnterneti 
diğer iletişim kanallarından ayıran şey inter-

netin ayrım gözetmeden tüm bireyleri 
özgürleştiriyor olması, herkes tarafından 
kolayca erişilebilirliği ve bunların yanında 
da maliyetinin düşük olması. Durum böyle 
olunca, internete getirilen bir kısıtlama gelir 
düzeyi, politik düşünce veya herhangi başka 
bir şey gözetmeden, sosyolojik olarak tüm 
bireylerin özgürlüğüne doğrudan bir mü-
dahale olmuş oluyor. Haliyle, yasağın karşı 
karşıya kaldığı tepki de kitlesel ve toplumun 
geneline yayılmış bir biçim almış oluyor.

Aynı konunun tepkiler bağlamında özel-
likle vurgulanması gereken diğer bir yönü 
de, eninde sonunda kendine dokunacak 
olan bu tür bir internet filtresine medyanın 
böylesine kayıtsız kalması, 15 Mayıs günü ül-
kenin dört bir yanında bir araya gelen ve tep-
kisini ortaya koyan topluluğu 200 kişi olarak 
lanse edebilmesi. Medyanın dördüncü güç 
olarak iyice kabullenildiği bu dönemde taraf 
tutmamasını beklemek saflık olur. Ancak tüm 
medya toplulukları da yandaş medya mı oldu 
bir anda diye sorgulamadan edemiyor insan.
Son olarak, AKP’nin gerçekleştirmek iste-
dikleri konusunda artık daha da rahat 
bir tavır takınmasına sebep olarak 2010 
Referandumu’nu göstermek kanımca yanlış 
olmayacak. Ülkenin ve anayasanın “asker 
vesayetinden” kurtulmasını sonuna kadar 
savunmuş olan ve özellikle bu sebeple “yet-
mez ama evet” görüşünü benimsemiş aydın 
kesimin, %56’lık “evet” ile beraber Türkiye’nin 
asker vesayetinden çıkmadığı gibi bambaşka 
baskıcı bir vesayetin altına girdiğini de ka-
bul etmesi gerek. Atılan adımların yönü 
ve bizi götürdüğü yer hakkında hepimizin 
endişelenmesi gerek.

Görsel: http://gorkemkeser.deviantart.com/
gallery/30230077?offset=0#/d3gejal

Elvin Vural
elvin.vural@boun.edu.tr
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Üç Tarz-ı Siyaset1

Vatanperver bir münevver olarak
Sizin bu konuda bakışınız kaç amper

(Hicri İzgören)

Kaset skandallarının kol gezdiği, siyasetçilerin meydanlara kefenlerini giyip döküldüğü 
çılgın bir seçim döneminden geçiyoruz. Bir yandan Türkiye’nin, dünyanın en büyük 17. 
ekonomisi olmayı başardığı vurgulanıyor; eskiden Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında 
çokça karşılaştığımız işkence suçunun artık önüne geçildiği belirtiliyor ve Kürt Sorunu’nda 
kaydedildiği iddia edilen aşama, büyük bir gururla dillendiriliyor. Öte yandan içkiye getirilen 
yaş kısıtlaması, internet sansürü tartışmaları, kadın – erkek ilişkilerinde idarenin takındığı tavır 
ve de iktidarın, millet egemenliği retoriğine dayanarak sistemi totaliter bir rejime evirdiği 
iddiası; ulaşıldığı söylenen “ileri demokrasinin” ileriliğinin “endişeli” biçimde sorgulanmasına 
neden oluyor. Türkiye’ye dair her iki alımlama da “Nereden nereye geldik?” sorusu bağlamında 
düşünürken, bu ortak düşünüş tarzı bizi “Öyleyse kim haklı?” sorusuna, yani o meşhur Nasred-
din Hoca fıkrasına götürüyor.2 Bu fıkra gibi durumun içinden çıkmanın yolu, tek tek örnekleri 
incelemekten, yani bu iki farklı bakış açısından türeyen argümanlar panayırını gezmekten 
değil; bizzat o perspektifleri yapısal olarak irdelemekten geçiyor. Çünkü bakış açısının kendisi; 
algıyı, dolayısıyla gerçekliği değiştiriyor.

Nankör ve Diktatör

“Nankör bunlar” diyor Başbakan neredeyse her konuşmasında. Hükümeti eleştirenleri, sergile-
nen onca başarıyı görmezden gelmekle suçluyor. Başörtülü öğrenciler artık üniversitelere gire-
biliyorlar, sivil yönetim üzerindeki ordunun vesayeti tırpanlanmış durumda. Bunları görmeyen 
“nankörleri” demokrasi karşıtı elit kesim olarak yorumluyor. Birçok faaliyette muhalefet par-
tilerinin süreci tıkadığını ancak toplumun her kesiminden sivil toplum kuruluşları ile el ele 
vererek “çoğulcu bir atmosferde” kararları aldıklarını iddia ediyor. Dolayısıyla siyasal İslam’ın 
etki alanının genişlediği, ordunun siyaset üzerindeki eyleyiciliğinin kırıldığı ve görünürde sivil 
toplum kuruluşlarının öne çıktığı bir düzlemde tanımladığı demokrasi anlayışına, bir “karşıt” 
kurgulamış oluyor. Bu karşıtı da “nankör” olarak adlandırıyor. Öte yandan medya; içki içtiği için
dövülenlerle, sevgilisi ile “yakınlaştığı” için otobüsten atılanlarla, yasama organının noter gibi kullanıldığı iddialarıyla çalkalanıyor. Bu anlayışta 
demokrasi, bireyin özel hayatına karışılmadığı ve karar alma mekanizmalarının “çoğulcu” bir yöntemle işlediği bir düzlemde tanımlanıyor. Bu 
düzlem kendisini Başbakan’ın söylemleri ile karşıtlıyor ve “Ne gelecek günler bir müjde saklıyor / Ne bir ilerleme halindeyiz / Hep bir kılıç üzerinde / 
Hep çapraz ateşlerdeyiz.” diyerek A.Galip’in dilinden konuşuyor. Ancak ilginçtir ki her iki tanım demokrasi kavramının farklı özelliklerini içerirken, 
kimi zaman aynı terimlere bile göndermede bulunuyor, “çoğulculuk” gibi. İronik olsa da tüm sorun, bu ortaklığın (ortaklık ihtimalinin) göz ardı 
edilmesinden kaynaklanıyor.

Negatif

“Nereden nereye geldik?” sorusunu içeren ileri-geri demokrasi tartışmalarında, yukarıda bahsedilen her iki anlayışın savları, iki boyutlu bir ze-
minde akar. Yani her iki anlayış için de, yalnızca kendi tanımlama düzleminde belirlenen faktörlerdeki değişimler, ilerleme yahut gerileme olarak 
ele alınabilir. Örneğin bir perspektife göre, “yakınlaştıkları” için iki gencin otobüsten atılması, demokrasinin gerilediği sonucunu çıkarmak için 
minör bir vaka iken, bu olay diğer perspektif için sonun başlangıcıdır. Her ikisi de kendisinin kurguladığı tanımlama düzlemindeki faktörlerden 
başka faktörlere dikkat etmez, farklı önceliklerin olabileceği ihtimalini eler. Ve bu tek düzlemci anlayış, tartışma ortamını karşıtlık sorununa 
sürükler: Kendi tanımlama düzlemini, bir başkasının tanımlama düzlemine karşıt olarak tesis eden zihniyet, zamanla bu iki düzlemin kesişme 
ihtimalini yok sayar ve artık kendi düzleminin haklılığını, karşıt düzlemin yalnızca “haksızlığında” değil, aynı zamanda “gayrımeşruluğunda” 
görmeye başlar. Artık mesele, karşıtın belli konulardaki yanılgısı olmaktan çıkmış, art niyet algılamasına dönüşmüştür. Örneğin siyasal İslam’ın 
etki alanını genişletenlerin amacı, karşıt zihniyetin gözünde, kazanılmış bazı özgürlükleri kısıtlamaktır. Yavaşça devlet kurumlarını ele geçirdiği 
iddia edilen siyasal İslam’ın genişlemesine art niyet atfedilir. Aynı şekilde internet filtreleri hususunda, hükümete göre “kasıtlı” bir abartma 
vardır. Özet bir ifadeyle zihniyetler, tek düzlemciliğe yenilip farklı düzlemlerin kesişme ihtimalini eledikleri için, kendi haklılıklarını bir diğerinin 
gayrımeşruluğuna koşutlar. 

Karşıtlar yalnızca negatiflenir. Bunun sonucunda negatiflenen karşıt, “Hiç mi iyi bir şey yapmadık? Hiç mi doğru bir şey söylemiyoruz?” diye 
sorarak kendi tanımlama düzlemine daha sıkı sarılır: Örneğin hükümetin çoğulculuk anlayışı tamamen negatiflendiğinde hükümet, millet 
egemenliği retoriğine daha çok savrulur ve bu düğüm uzar gider. Bu düğümlenme, iki boyutlu bir tartışma zemini yaratır. İki boyutlu tartışma 
zemininin yaratılması, bir zihniyetin kendi tanımlama düzleminin karşıt tarafından da kabul edilmesini gerektirir. Ve bu gereklilik, karşıta yükle-
nen gayrımeşrulukla / art niyetlilikle meşrulaştırılır. Dolayısıyla bu süreç, karşıt düzlemin yok sayılması ve “kazanan” düzlemin tartışma zemini 
olarak dikte edilmesi ile sonuçlanır. Diğer bakış açısını negatifleyerek yok sayan karşıt perspektif, doğruluğunun / yanlışlığının test edilmesi için 
diğer bakış açılarına adres gösterilmesi gerektiğini göz ardı eder. İki boyutlu tartışma zemininin, “kazanan” tanımlama düzlemiyle eşleşmesi; 
yok sayılan düzlemin tarihselliği ve kendi gerekçelendirmesinin de göz ardı edilmesi ile sonuçlanır. Çünkü her perspektifin sunduğu dizgeler, 
kendi tanımlandıkları düzleme göre verilidir, yani her koşulda ortaya çıkmazlar. Nasıl günümüzde siyasal İslam’ın yükselişe geçmesinin tar-
ihsel bir arka planı varsa, dinin siyasete alet edilmesi korkusunun da toplumsal hafızada hatırı sayılır bir yeri vardır. Sonuç olarak kesişmeyen 
her paralel düzlem gibi parallellik taşır bu iki zihniyet: Her ikisi de kendi özgürlük / demokrasi tanımını tartışma zemini olarak dikte etme 
çabasındadır.3 Karşıtının demokrasi tanımını, esasen özgürlükleri kısıtlama amacı taşıdığı iddiasıyla negatifleyen zihniyet; kendi demokrasi 
tanımını “dikte ederek,” karşıtının bulunduğunu varsaydığı “özgürlük kısıtlayıcı” safa düşer. Dikte edilmiş bu tartışma düzleminde, iki tanımın 
belli faktörlerdeki ortaklık ihtimali ihmal edilir. Bunu en iyi “tarafsızlara / mutedillere” karşı takınılan tavırlarda gözlemleriz.
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Üç Tarz-ı Siyaset1

Mutedil Olmak, Araf’ta Kalmak

“Bitaraf olan bertaraf olur” diyor Başbakan. Savurduğu tehditle kendinden taraf olmayanı 
Silivri – Kandil eksenine anında yerleştiriveriyor. “Bu demokrasi hiç de ileri değil” diyenler 
hemen “karşı taraftan” olarak yaftalanıyor. Diğer anlayışta da durum pek farklı değil: “Bu ül-
kede iyi şeyler de oluyor” deyip karamsar tablo çizenlere karşı çıkanlar, anında “yandaş” diye 
damgalanıyor, öyle olmasalar bile. Belli bir süre sonra bu karşıtlar arasında kalan “tarafsızlar / 
mutediller” ya bu karşıtlığa yenik düşüp iki kutuptan birine savruluyor ya da sessizliğe gömü-
lüyor, susuyor. “Oyun boşa gitmesin!” denilerek boş oy atma tercihleri bile ellerinden alınıyor. 
Nasreddin Hoca fıkrasında olduğu gibi eş, dile geliyor; tarafsızlık, kararsızlıkla eşitlenirken bu 
eşitliğin ucu korkaklığa kadar götürülüyor. Karşıt düzlemlerden birinde yerlerini ayırtmış olan-
lar, kendi durdukları yerleri “sağlam” görüp tarafsızlığı / mutedilliği –oyun boşa gitmesi söyle-
minde olduğu gibi– boşlukla konumlandırıyor. Çünkü bu özgürlük “savaşında” iki cepheden 
başka gidecek yer yok, diğer alternatifin adı “korkaklık” oluyor. Haliyle iki siper arasında kalan-
lar, ikisinden de kurşun yağmuruna tutuluyor. Halbuki mutedilliğin kendisi, Araf’ta “bırakılmış” 
olsa dahi başlı başına bir duruşu simgeliyor.

Bu zıt kutuplar dünyasında demokrasi tartışmasını üç boyutlu ve birbirini kesen düzlemlerden 
oluşan bir uzama taşımak gerekiyor ve bu süreçte mutedillere büyük görev düşüyor. “Her biri 
en az bir diğeri kadar meşru olan farklı çıkarlar ve farklı perspektifler arasında müzakereler yoluyla 
doğruyu ya da makulü bulma çabasının adıdır demokrasi.”4 diyor Armağan Öztürk. Her perspek-
tifin sunduğu dizgeler, kendi tanımlama düzlemine göre veriliyse; dizgelerin içeriği değil an-
cak var olma hakları genel-geçer kural olabilir. Dolayısıyla göreliliği5 yüzünden tanımlanması 
güç demokrasi için genel-geçer anlamda verili olacak tek şeyin, perspektiflerin meşruluğu 
olması gerekiyor. Bu bağlamda ele alacak olursak; işkence suçunun önüne geçilmesinin kayda 
değer bir gelişme olduğunu ama aynı zamanda insanların tutukluluk sürelerinin bir işkenceye 
dönüştüğünü söyleyebilmek gerekiyor. İki farklı yorumu / durumu betimleyen bu savın inşası, 
her iki yorumun türediği farklı bakış açılarının meşruluğunun kabulünü temel alıyor. Üç bo-
yutlu bir tartışma uzamı, bizi birbiri ile karşıt iki tarz-ı siyasetten uzaklaştırıp tarafsızlaştırırken 
aynı zamanda onlara yakınlaştırıyor da. Sonuç olarak onlardan bir parça içeren ama onlara 
benzemeyen farklı bir yapı, yeni bir tarz-ı siyaset ortaya çıkıyor.

Savaşmak ya da Uzlaşmak

Savaşlarda karşıtlar, birbirlerinin eylemlerini gayrımeşru addeder ve bunu savaşa gerekçe olarak sunar. Her iki taraf kendi zemininde haklıdır 
ama savaşın sonunda kazanan taraf, kaybeden tarafa dileğini zorla kabul ettirmiş olur. Demokrasi ise uzlaşı kültürü ile ilintilidir ve bunun için 
savaş meydanının terk edilmesi gerekmektedir. Uzlaşı kültürünün özünde savaşmak değil, müzakere etmek yatar. Müzakerenin ön koşulu da 
diğerlerinin meşruiyetini tanımaktır. 12 Haziran’dan, adeta bir “savaş” metaforunu çağrıştıracak şekilde, “galip” ya da “mağlupların” çıkmasını 
önlemek için, savaş sanatında değil uzlaşı bağlamında “ustalık” sergilenmesi için bahsedilen ön koşulun sağlanması gerekiyor. Kızışan seçim 
atmosferinde itidal söylemi, terennüm gibi gelse de, Araf’tan çıkacak yeni bir tarz-ı siyaset şart görünüyor.

1)İçerikleri apayrı olmakla birlikte, isimlendirmede Yusuf Akçura’nın aynı adlı yazısından esinlenilmiştir.
2)Nasreddin Hoca’nın kadı olduğu dönemde, bir adam komşusunu Nasreddin Hoca’ya şikayet eder. Hoca, adamı dinledikten sonra haklı bulur. Komşu gelip kendi durumunu izah 
ettiğinde, Hoca ona da “Haklısın” der. Bu duruma şahit olan Hoca’nın eşi, hayretle sorar: “Efendi, sen nasıl kadısın? İkisi birden nasıl haklı olabilir?” Hoca cevaplar: “Vallahi hanım, 
sen de haklısın.” 
3)İşte tam da bu yüzden, tek tek öne sürülen argümanları değil, o argümanların öne sürüldüğü tartışma zemininin nasıl bina edildiğini, yani o tartışma zeminini oluşturan pers-
pektifleri irdelemek gerekmektedir.
4)Öztürk, Armağan. “Didaktik Laiklikten Didaktik Demokrasiye.” Radikal İki. (8 Mayıs 2011)
5)Agnostik bir argümantasyon yapılmamaktadır. Görelilik kavramı, bakış açılarının ve onların ürünü olarak ortaya çıkan algıların da tanımlama sürecini etkilediği varsayımına 
işaret etmektedir.

Görsel: http://sxc.hu/
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Seçmek ve Seçilmek

12 Haziran’da yapılacak milletvekili genel 
seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Sokakların 
neredeyse her köşesinden farklı sesler çıkıyor 
şu günlerde. Herkes farklı bir şeyi savunma 
onu övme, öne çıkarma endişesinde de 
denebilir. Partiler ilerde ne yapacaklarını, ne 
yenilikler getireceklerini anlatmaya çalışıyor; 
her şehre gidip avaz avaz bağırıyorlar ve tabi 
bunları yaparken diğer partileri kötülemeyi 
de unutmuyorlar. Seçimde 50 milyon 189 
bin 930 seçmen, 550 milletvekilini seçmek 
için oy kullanacak ve seçime 15 siyasi parti 
katılacak. 7 bin 492’si siyasi partilerden, 
203’ü de bağımsız olmak üzere toplamda 7 
bin 695 aday yarışacak. İşte bütün bu aday-
lar kendilerinin bu ülkeye bir çözüm getire-
bileceklerini düşündüklerinden ya da kendi 
çıkarlarını korumaya çalıştıklarından seslerini 
duyurarak oy toplamaya çalışıyorlar. Şu anda 
aslında tam da bir kargaşa dönemindeyiz 
denebilir. İnsanlar her kafadan farklı sesler 
duyuyorlar ama bu şaşılacak bir durum da 
değil; her insan farklı görüşlere sahiptir. Fakat 
şimdi adaylar kendi görüşlerini dile getir-
mekle kalmayıp bunları gerçekleştirebilmek 
için insanları ikna etmeye de çalışıyorlar. 
Peki ya insanlar gerçekten de bu vaatlere 
kulak veriyorlar mı, partilerin onlara ne vaat 
ettiklerinden haberdarlar mı yoksa sadece 
daha önceden beyinlerine işlenmiş olan
ideolojilerin sahipleri olan insanlara veya 
partilere göre mi oy verecekler? İşte belki 
de asıl nokta burada: İnsanlar neye göre oy 
veriyorlar? İkinci dönemini bitirmek üzere 
olan AKP ve başbakanımız da diğer partiler 
gibi şehir şehir dolaşıp halkı yeniden kendi 
yolu için ikna etme çabasında. Çok ilginç
projelerle karşımızda olduğunu da gözden

kaçırmamalıyız; zira gerek “Hedef 2023” ger 
ekse “Kanal İstanbul projesi, çok çeşitli ve 
büyük çapta yorumlara sahipler. Bir kısım 
hayran kalmışken bir kısım sadece gülüyor. 
Yani toplumda ciddi kopukluklar ve ayrılıklar
yaşanmıyor değil. Gerçi Türkiye’nin 
genel olarak içerisinde bulunduğu
bir durumdur bu. Peki ya AKP’yi savu-
nan kısım bu projelerin gerçekten ne demek 
olduklarının farkındalar mı yoksa yalnızca 
“biz onlara güveniyoruz ve onlar ne yapar-
larsa biz de arkasındayız” tarzı bir düşünceye 
mi sahipler burası da merak konusu. 

Ana muhalefet tarafı ise ciddi anlamda mu-
halefetlik vazifesini yerine getirir bir hizada 
ilerlemeye devam ediyor. Yapılan yanlışlıkları, 
söylenilen yalanları bir nevi açığa çıkarmaya 
çalışıyorlar ve yeni genel başkanın da 
getirmiş olduğu enerjiyle eskisinden daha di-
namik bir yapıyla hareket ediyorlar. Fakat bu 
uzun zamandır başbakanlık koltuğunu elde 
edememiş olan CHP’yi, hedefine götüre-
bilecek mi diye düşündüğümüzde birçok 
insanın aklından ‘hayır’ kelimesinin geçtiğini 
düşünmekteyim. Halkın büyük bir kısmı ger-
çekten hükümetten memnun görünüyorken 
ve onun yaptıklarına gözü kapalı inanır bir 
konumdayken kim nasıl değiştirebilir ki bu 
fikirleri? İnsanların bu düşüncelerinde haklı 
olup olmadıkları da aklımızda başka bir 
soru işareti oluşturuyor. Hiçbir şeyden emin 
olamadığımız bir konumun içerisindeyiz.
Etrafında dönen birçok parti ve onların 
sesleri arasında kaybolan insanlardan 
oluşuyor belki de Türkiye. Fakat söylenilen 
sözlerin insanları yollarından çevirmeye 
yetecek güce sahip olmadığının da bi-

lincindeyiz tabi. Kökleşmiş ve yerleşmiş 
düşünceler ya da inançlar karar veriyor 
insanların hangi partiye oy vereceklerine.
Bahsetmediğimiz birçok parti var ama 
aralarında en fazla tartışılan iki partiden daha 
bahsetmek isterim.

İlk olarak MHP’den söz etmek gerekirse, 
şu anda başının bayağı kalabalık ve dertli 
olduğu gözler önünde. Seçim arifesinde 
Devlet Bahçeli’nin büyük bir enerjiyle çıkıp 
konuştuğunu gördüğümüz günler biraz 
olsun geride kaldı. Bahçeli şu günlerde 
skandallarla, kasetlerle uğraşmaya başladı 
ve birçok insanın da güvenini yitirdi, de-
memiz doğru olabilir. Bu olayın müthiş bir 
oy kaybına neden olacağını düşünmüyorum, 
yalnız insanlarda hayal kırıklığı ya da güven-
sizlik oluşturabilecek bir olay geçti MHP’nin 
başından. Kim ne kadar haklı ne kadar doğru
onu tartışmak değil tabi amaç yalnız biraz 
da olsa gerçekleri göz önüne sermek iyi ola-
bilir. BDP içinse kendi etrafında dönen bir 
parti demek geçiyor içimden. Türkiye halkına 
tam olarak hitap ettiğini düşünmüyorum 
ben de birçok insan gibi, nedeni ise aşikâr. 
BDP kendini ve destekçilerini sanırım Tür-
kiye çerçevesinde değerlendirmiyor. Farklı 
bir dünyada yaşıyorlarmışçasına hareket et-
tiklerini düşünüyorum doğrusu. Bu şekilde 
de ne kadar yol alabilecekleri şüpheli tabi. 

Sözün kısası Türkiye 12 Haziran sabahı neler 
yapabileceğinin, neleri değiştirebileceğinin 
farkında olarak güne merhaba demeli. 
Herkes elbette kendi doğrusunu yansıtacak 
oy sandıklarına fakat halk doğrularının 
kendilerine ait olduklarından emin mi 
yoksa böyle gelmiş böyle gitsin diyerek 
mi bu doğruların peşinde, bu da dik-
kate alınması gereken ayrı bir nokta.

Kaynaklar: 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25212371/
http : / /w w w.tr t .net . t r /haber/HaberD etay.
aspx?HaberKodu=4df34655-6fd8-445e-9c7d-
a7410f1b671f
http : / /w w w.tr t .net . t r /haber/HaberD etay.
aspx?HaberKodu=857990d4-2d47-4d24-8485-
d443be4429d6
http : / /w w w.tr t .net . t r /haber/HaberD etay.
aspx?HaberKodu=58dffec9-8cb1-4347-9bae-bd-
8f98e7cbdd

Görsel: http://www.velikuzu.com/wp-content/up-
loads/2011/04/secim.jpg

Elif Yılmaz
elifyilmaz@ymail.com
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Anadilde Eğitim: Uygulanabilir 
Bir Çözüm Denemesi

Çokkültürlülük ve çokdillilik kavramlarının 
politik alandaki yansımalarının Türkiye’de, 
kanımca yeterli olmasa da, daha 
fazla görünürlük kazandığı bu günlerde 
anadilde eğitimin bir hak olarak tanınıp 
tanınmamasının gerekliliği de tartışılıyor. 
Anadilde eğitimin siyasi olmaktan zi-
yade,  insancıl bir düzlemde ele alınıp bir 
hak olarak tanınmasının gerekli olduğu 
yönündeki görüşümü Boğaziçi Bülteni’nin 
daha önceki sayılarında belirtme olanağı 
bulmuştum. Bu yazımda ise bir adım ileri 
gidip katılma olanağı bulduğum bir kon-
feranstan edindiğim izlenimlerle,  içinde 
bulunduğumuz sosyopolitik atmosferi de 
göz önünde bulundurarak çözüm önerilerini 
incelemeye çalışacağım.

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu 
olarak bu konu hakkında aramızda yaptığımız 
tartışmaların ardından vardığımız sonuç, 
ülke genelinde yapılanlarla benzer nitelikte: 
Anadilde eğitimin gerekliliği konusunda 
mutabakata varılsa bile, var olan sistemin 
yerini nasıl bir sistemin alması gerektiği, 
olası yeni bir sistemin uygulanabilirliği ve 
sürdürülebilirliği yanıt bekleyen önemli 
sorulardan. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim-Sen 
ve Eğitim Bilimleri Bölümü’nün düzenlediği  
“Çokdilli ve Çokkültürlü Eğitim: Dünya 
Deneyimleri” başlıklı konferans, anadilde 
eğitimin uygulanabilirliği sorunsalına çeşitli 
eğitimbilimcilerin yaklaşım, bulgu ve tecrübe 
aktarımlarıyla, en azından benim için, yeni bir 
perspektif sağladı. 
 
Skutnabb-Kangas, sorunu ilk olarak sosyo-
politik düzlemde ele aldı. Günümüz Türki-
yesinde Kürtlerin dilsel bağımsızlıklarını 
kaybetmiş olmaları, bunun da fakirliğin 
yeniden üretimi ile sağlama alındığı, ana 
iddiasını oluşturuyordu. Örneğin, Türk or-
dusunun Kürtler ile yapılan çatışmalar için 
yaklaşık 13.2 milyar dolar harcadığını; oysa 
bu miktarın Kürtlerin eğitim ve ekonomik 
kalkınmaları için kullanılmasının bambaşka 
sonuçlara gebe olacağını ifade etti. Bu duru-
mun yeniden üretiminin ekonomik aktörle-
rin ve devletin işine geldiği, böylece Kürtlerin 
var olan savunmasız ekonomik durumunu 
sürdür-meye yönelik politikaların yapımının 
bilinçli olarak devam ettiğini aktardı.

Konuşmasının devamında, eğitim alanındaki 
güncel uygulamaları ve yapılması ge-
rekenleri eğitimbilim yaklaşımına daha çok 
yer vererek anlattı. Bu noktada, kavram-
sal bir çerçeve çizmek adına, öğretilen dil 
olan toplumdaki dominant dilin azınlığın 
anadilinin yerini alarak onu unutturduğu 
eksiltici iki dillilik ve dominant dilin ikinci 
dil olarak öğretilmesi süreci sonucunda 
bireylerin iki dilli olduğu arttırıcı iki dilli-
lik kavramlarını tanımladı. Tanımlardan da 
anlaşılabileceği gibi, Türkiye’de var olan ek-
siltici iki dilliliğin sonuçlarını net bir şekilde 
ortaya koydu: Azınlıkların – ki bu noktada

Kürtlerin – eğitim alanındaki yetilerinin 
sınırlanması, böylece eğitim haklarından
tam olarak yararlanamamaları ve yine buna
bağlı olarak Kürtlerin yaşadıkları bölgelerde 
ekonomik yetersizliklerin sürmesi veya-
hut sürdürülmesi… Skutnabb–Kangas’ın 
bir başka temel iddiası ise bu eğitim 
politikalarının ve uygulamaların devle-
tin ‘sahte iddiaları’ ile meşruiyet kazanmış 
olduğuydu. Bu doğrultuda, “ülkenin 
bölünmesi” gibi söylemlerle tehdit algısı 
yaratılarak hem azınlıklara karşı ayrıştırıcı 
bir yaklaşımın benimsenmesine önayak 
olunduğunu, hem de bu tip uygulamaların 
çoğunluk tarafından desteklenmesinin 
sağlandığını yönündeki görüşünü ifade etti.

Söz konusu iddialarının ışığında, so-
runun eksiltici iki dillilik uygulamasından 
kaynaklandığını ve çokdilli bir eğitim 
programı ile bu sorunun aşılabileceğini 
söyledi. Ardından sözlerini çeşitli çokdilli 
eğitim deneyimlerinden örnekler vererek 
somutlaştırdı. Bunlardan biri, Finlandiya’ydı. 
Finlandiya örneğinde, ilk 8 yıl Fince eğitim 
gören çocuklara eğitim hayatlarının geri 
kalanında, arttırıcı eğitim yöntemleri 
ile İsveççe eğitim verilmiş. Eğitimin et-
kisini ölçmek adına, İsveçli ve söz konusu 
Finli çocuklara zorluk seviyesi yüksek bir 
İsveççe testi yapıldığında, Finli çocukların 
İsveçlilerden daha iyi sonuçlara ulaştığı or-
taya çıkmış. Böylece Skutnabb-Kangas, bu ve 
bunun gibi sonuçların arttırıcı dil eğitiminin 
sadece azınlık dilinin korunmasında değil, 
ana kimliğinin dilinin özümsenmesinde de 
etkili olduğunu ortaya koydu.

Sunulan çokdilli ve arttırıcı eğitim mo-
deli, uygulanabilir ve olumlu gibi gözükse de, 
böyle bir eğitim modelinin toplum tarafından 
kabul görmemesi, şüphesiz önemli bir engel 
teşkil ediyor. Ana kimliğin çoğunluğunda 
kabul gören “bölünme” tehdidi, anadilde 
eğitim hakkının ne kadar temel bir kavram 

olduğunun ve bunun bahşedilecek bir nite-
likte olmadığının fark edilmesinin önünde 
duruyor. Politik elitler her ne kadar Kürtçe 
kullanımı konusunda çok daha ileri bir nok-
tada bulunulduğunu Kürtçe yayın yapan bir 
kanalın varlığına bağlayarak ifade etse de, 
kısa vadede benzer tehdit algılarının yeniden 
üretilmemesini, çokkültürlü ve çokdilliliğin 
benimsenmesini ve uygulanmasını 
ummak, pek gerçekçi görünmüyor. 
Yine de orta veya uzun vadede 
geliştirilebilecek yöntemlerin ortaya 
konmasını ve açıkça ifade edilmesini olum-
lu buluyor, bu yöntemlerin ifade edildiği 
platformların çok daha fazla görünür 
kılınması gerektiğini düşünüyorum. Zira 
eğitimbilimci perspektiflerinin çözüm bulma 
arayışında yer almadığı veya alamadığı poli-
tik düzlemde, anadilde eğitim bir hak olarak 
tanınsa bile, bu tip bir eğitim programının 
uygulanabilirliği sorgulanıyor. Bu sorgulama 
ise, temeldeki sorunun çözümsüz olduğu 
yönelimine yol açıyor. “Çokdilli ve Çok-
kültürlü Eğitim: Dünya Deneyimleri” isimli 
konferanstaki konuşmalardaki en önemli 
aktarım, anadilde eğitim uygulamasının 
hayata geçirilebileceği ve başarılı sonuçlara 
yol açabileceği idi. Türkiye’de her ne ka-
dar Kürt yurttaşların –ve daha az sayıda 
olmakla beraber farklı etnik kökenlere sa-
hip yurttaşların da- çektiği sıkıntılar ve bu 
doğrultuda algılanan “çözümsüzlükler” bu 
topraklara özgü gibi görülüyorsa da, Latin 
Amerika ülkelerinden Hindistan’a pek çok 
devlet, çokdilli eğitim örneklerini hayata 
geçiriyor ve verimli sonuçlar elde ediyor. El-
bette farklı deneyimlerin bire bir uygulaması 
mümkün olmayabilir, ancak yine de fizibilite 
tartışmalarını gündeme getirirken aklımızın 
bir köşesinde dünyanın diğer uçlarında 
sürdürülen çalışmaları da bulundurabiliriz.

Politik düzlemde uygulanabilirlik karşıtı 
söylemlerin sıkça yer alması, soruna 
eğitimbilimciler tarafından getirilen ve 
getirilebilecek çözüm önerilerinin önünü 
tıkıyor. Çözüm önerileri arayışında politik 
aktörler kadar eğitimbilimcilerin de söz sa-
hibi olması ve eğitimbilimcilerin önerdikleri 
çözümlerin en az durumun politik analizleri 
kadar ulaşılabilir olması, çözümsüzlük yöneli-
minden uzak durulmasını sağlayabilir.

Alize Arıcan
alize.arican@gmail.com
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“Puerta del Sol”1de 
Seçim Öncesi Büyük Protesto

İspanya’daki yerel seçimlere bir hafta kala başlayan küçük çapta bir protesto hareketinin seçim gününe kadar hızla büyüyerek adeta kitlesel bir 
boyut kazanabileceğini, öyle sanıyorum ki, dünyadaki haber ve gelişmeleri takip eden çoğu kimse hesap etmemişti. Ancak, biraz geriye dönüp 
bakıldığında görülen o ki; protesto hareketinin bu denli güçlenmesinin ve –çoğunlukla– gençlerin, seslerini yükseltmekte azimle diretmele-
rinin altında yatan sebepler ne küçümsenecek gibi ne de bu sebeplerin anlaşılması güç.

2008 krizinden bu yana yatırımcılar için “ateş hattı” niteliği taşıyan İspanya ekonomisi, 2010 yılı sonu rakamlarına göre yaklaşık 225 milyar €’luk 
(aynı yılki gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık %9.7’si2) bütçe açığıyla karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine İspanya Başbakanı Zapatero, bütçe 
açığını 2011 yılında GSYH’nin %6’sına indireceği vaatlerinde bulundu. Bu yüksek bir vaatti, çünkü 2009 yılı bütçe açığı GSYH’nin %11.1’ydi. 
Hedefe ulaşabilmek için hükümet oldukça sert kemer sıkma politikaları uyguladı ve böylelikle işsizlik sorunu git gide arttı ve işsiz gençlerin 
genel nüfus içindeki oranı %40’ı buldu. İspanya Ulusal İstatistik Kurumu’nun açıkladığı en güncel verilere göre İspanya’daki toplam işsiz sayısı 
4,910,200. İşsizlik oranı ise 21.29%3.

 Şekil 1: İspanya İşsizlik Oranı (sırasıyla 2009 Ocak-Temmuz, 2010 Ocak-Temmuz ve 2011 Ocak ayları)

Madrid’in Puerta del Sol Meydanı’nda oturma eylemi yapan protestocuların sayısı seçim günü geldiğinde yaklaşık 25 bini buldu. Protestocular 
çeşitli pankartlarla hükümete seslendiler. Pankartlarında “Biz sisteme karşı değiliz, ama sistem bize karşı.” yazan gençler, hükümetten yargı 
reformu ve siyasi reformlar talep ettiler. Örneğin, adayların parti içinden değil doğrudan seçmenler tarafından seçilmesi talebinde bulundular. 
İşsizliğe bir son verilmesi için yapıcı çözümlerle uzun vadeli önlemler alınması gerektiğini savundular. 

25 bin kişilik bu büyük protesto ve beraberinde ülke çapına yayılan hükümet karşıtı gösterilere ve protestocuların mevcut politikalara ge-
tirdikleri eleştirilere bakıldığında, Zapatero’nun genel başkanlığını yürüttüğü PSOE4’nin yerel seçimlerden pek başarı elde edemeyeceği apaçık 
ortada. Bundan sonra asıl merak edilen, protestoların seçmen profilini ne derece yansıttığı; 2012 yılında yapılacak genel seçimler sonucunda 
kurulacak hükümetin, Puerta del Sol Meydanı’ndaki ve ülke çapındaki tüm diğer protestocuların taleplerine ne kadar cevap vereceği; kurulacak 
yeni hükümetin ne ölçüde değişim yaratacağı ve genel seçimlerde aday olmayacağını belirterek meydanlardaki protestocuları sakinleştirmeye 
çalışan Zapatero’suz bir PSOE’nin seçmenlerin oy pusulasında tam olarak nerede yer alacağıdır.

1) “Güneşin Kapısı”
2) http://www.theodora.com/wfbcurrent/spain/spain_economy.html
3) http://www.ine.es/welcoing.html
4) Partido Socialista Obrero Español (İspanyol Sosyalist İşçi Partisi)

Kaynaklar:

http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/spain/index.html
http://www.nytimes.com/2011/05/22/world/europe/22spain.html?ref=spain

Görsel 1: http://www.nytimes.com/2011/05/22/world/europe/22spain.html?ref=spain
Görsel 2: 3. http://www.euractiv.com.tr/abnin-gelecegi/article/
ispanyada-isyan-atei-snmyor-genler-madridde-meydan-igal-etti-018338

Canan Soysal
acmof@boun.edu.tr
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European 
Weekend School

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu 
(AÇMÖF) olarak bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz European 
Weekend School (EWS), 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. 
AÇMÖF’ün geleneksel bir etkinliği haline gelen EWS, geçen Şubat 
ayında kaybettiğimiz değerli ağabeyimiz Osman Tuncel’in anısına 
yapılması açısından bu yıl bizim için ayrı bir önem taşıyordu. 
AÇMÖF’ün kurucuları ve EWS’nin öncüleri arasında yer alan Osman 
Tuncel’i bu vesileyle tekrar anıyoruz.

AÇMÖF üyelerinin dışında 18 farklı ülkeden 35 kişinin katıldığı 
“AB’ye Üyelik: Beklentiler ve Gerçekler” konulu EWS’11 bünyesinde, 
üst düzey bürokrat, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsil-
cilerinin konuşmacı olarak bulunduğu paneller ve katılımcıların 
kendi aralarında tartışmalarına imkan veren öğrenci çalıştayları 
yapıldı. Konu, ekonomik krizin AB’nin genişleme perspektifine etkisi, 
yeni üyelerin deneyimleri ve aday ülkelerin müzakere sürecindeki 
durumları olmak üzere üç alt başlıkta ele alındı. Ekonomik krizin 
katılımcılar arasında oldukça ilgi çeken bir konu olduğu görülürken, 
AB’ye 2004 ve 2007 genişlemelerinde dahil olan ülkeler arasında, 
konuşmacılarımızın geldikleri ülkelere bağlı olarak, daha çok Polon-
ya, Macaristan ve Romanya üzerinde duruldu. Aday ülkerin üyelikten 
beklentileri ve sürece bakışları ise Türkiye, Makedonya ve Balkanlar 
üzerinden tartışıldı.

Panelistlerimiz arasında Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu 
Müdürü Michael Leigh, Macaristan Eski Dışişleri Bakanı Péter Balázs, 
Eski Komisyoner Leonard Orban, Makedonya Cumhuriyeti AB Özel 
Temsilcisi Dejan Gjorsoski, Bahçeşehir Üniversitesi AB İlişkileri Bölüm 
Başkanı Cengiz Aktar, Atina Üniversitesi Öğretim Üyesi Thomas Mou-
tos, EUROPEUM Enstitüsü’nden Lucia Najslová ve DemosEUROPA’dan 
Adam Balcer yer aldı. Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Hakan Yılmaz ve Prof. Dr. Kemal Kirişci

ve Ekonomi Bölümünden Prof. Dr. Refik Erzan da oturum başkanı 
olarak panellerde bulundu.

Programın son gününde AÇMÖF üyeleri tarafından “Modern Türkiye 
Tarihi” ve “Türkiye-AB İlişkileri” üzerine sunumlar yapıldı. Ayrıca öğrenci 
çalıştaylarından seçilen temsilciler kendi gruplarında üzerinde duru-
lan konuları ve varılan sonuçları diğerleriyle paylaştı. Bunların yanısıra 
programa dahil edilen sosyal etkinlikler ise, katılımcıların akademik 

program dışında da birlikte zaman geçirmelerini ve İstanbul’un farklı 
yerlerini görmelerini sağladı. Bu anlamda özellikle İstanbul Üniver-
sitesi Baltalimanı tesislerinde düzenlenen kokteyl ve Boğazda tekne 
turu beğeni topladı.

AÇMÖF olarak oldukça verimli ve keyifli geçtiğine inandığımız 
European Weekend School 2011’e dair detaylı bilgiyi 
www.acmof.com adresindeki EWS bülteni özel sayısında bulabilirsiniz.

AÇMÖF adına
Nihan Toprakkıran

nihantoprakkiran@gmail.com
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