


Boğaziçi Üniversitesi
Avrupa Çalışmaları Merkezi 

Öğrenci Forumu

8. BOĞAZİÇİ BULUŞMASI

“Yeni bir Anayasaya Doğru: Tasarılar ve Öneriler”

Program

23 ARALIK 2011, CUMA

Salon: Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Rektörlük
Konferans Salonu

09.30 – 09.40: Açılış
 

Elvin Vural
Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu, Başkan

09.40 – 10.00: Açılış Konuşması

 Prof. Dr. Hakan Yılmaz
Avrupa Çalışmaları Merkezi, Müdür

10.00 – 11.30: Panel

“Anayasa için Toplumsal Uzlaşı ve Yeni Katılım Modelleri”

1.oturum

Oturum Başkanı: Nermin Abadan Unat
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Turgut Tarhanlı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Levent Köker
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Sibel İnceoğlu
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

11.30 – 12.00: Soru & Cevap

13.30 – 15.00: 

2.oturum

Oturum Başkanı: Murat Sevinç
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi

Ayhan Bilgen
Türkiye Barış Meclisi Üyesi, Özgür Gündem Yazarı

Hülya Gülbahar 
Anayasa Kadın Platformu

Ali Erol 
Kaos GL Derneği

15.00 – 15.30: Soru & Cevap

16.00 – 17.00: Birinci Çalıştaylar

24 ARALIK 2011, CUMARTESİ

Salon: Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Rektörlük
Konferans Salonu

09.00 – 10.30: Panel

“Anayasa Yapımında Dünya Deneyimleri”

Oturum Başkanı: Ayşen Candaş
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyes

Levent Gönenç
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Serkan Köybaşı
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi

Ayşegül Devecioğlu
Yazar

10.30 – 11.00: Soru & Cevap

11.30 – 12.30: İkinci Çalıştaylar

14.00 – 15.00: Üçüncü Çalıştaylar

15.30 – 16.30: Panel

“Siyasi Partilerden Yol Haritaları”

Oturum Başkanı: Ayşen Candaş
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Ayşe Nur Bahçekapılı –Yanıt bekleniyor-
Adalet ve Kalkınma Partisi, Milletvekili

Binnaz Toprak
Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili

Abdullah Levent Tüzel 
Bağımsız, Milletvekili

Faruk Bal 
Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili

16.30 – 17.30: Soru & Cevap

25 ARALIK 2011, PAZAR

Salon: Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Albert Long 
Hall, Kriton Curi Salonu
 
10.30 – 12.15: Genel Değerlendirme ve Temsilci 
Konuşmacıları

12.45 – 13.30: Kapanış
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editörden

Bültenimizin 26. sayısıyla, 23-25 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştireceğimiz 
8. Boğaziçi Buluşması öncesinde karşınızdayız. “Yeni bir Anayasaya Doğru: 

Tasarılar ve Öneriler” başlıklı organizasyonumuzda, konularında uzman aka-
demisyenlerin, STK temsilcilerinin ve siyasi parti üyelerinin katılımıyla yeni 

anayasanın nasıl olması gerektiğini tartışacağız. Avrupa Çalışmaları Merkezi 
Öğrenci Forumu olarak bu dönem düzenlediğimiz etkinlikler 8. Boğaziçi 
Buluşması ile sona ererken,  bültenimiz aracılığıyla gündeme dair yorum 

yazılarımızı sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Bizzat yerleşkemizde yaşanan Starbucks Şenliği’ne dair, işgalde yer alan 
arkadaşlarımızdan birinin yazısıyla başlıyoruz bültenimize. Onu, Türk 
basınında çok fazla yer almayan, Rusya’daki protestolarla ilgili bir yazı 

izliyor. Halk uyanışı ve direnişine dair yorumlarımız Arap Baharı’na ilişkin 
yazılarla devam ediyor. Suudi Arabistan’da kadın haklarının durumunu ve 

gidişatını yorumlarken; Mısır’ı, ordunun konumu, seçim dönemi ve bundan 
sonra ne olması gerektiği ile ele alıyoruz. Sonra Arap Baharı’nın da önemli 
noktalarından biri olduğu, konusunda uzman kişilerin konuşmalarına dair 

yazılara yer veriyoruz. Öncelikle Bahçeşehir Üniversitesi’nin düzenlediği 
Diplomat Okulu’nda, T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü 
Doç. Dr. İbrahim Kalın ve emekli büyükelçi, eski CHP Bursa milletvekili 

Onur Öymen’in Türk dış politikasını, Türkiye-AB ilişkilerini ve Arap Baharı’nı 
değerlendirdiği konuşmaları üzerine eğiliyoruz. AÇMÖF olarak 2 Aralık 

2011 tarihinde düzenlediğimiz “Doğu Akdeniz’de Stratejik Denklem” 
seminerimizde konuşulanları değerlendiriyoruz daha sonra. Son olarak 
da “Arap Baharı Sonrası Türk Dış Politikası ve Avrupa Birliği” konulu, AB 

Genişlemeden Sorumlu Eski Komiseri Günter Verheugen’in konuşmasına 
dair bir yazı bekliyor sizleri. Ardından Kıbrıs’a dair iki yazı sunuyoruz sizlere: 

Birincisi, Avrupa Çalışmaları Merkezi’nin düzenlediği, Niyazi Kızılyürek ve 
Derviş Zaim’in katıldığı “Kıbrıslı Türk Kimliği Üzerine Perspektifler” paneline 
dair. İkincisi ise Kıbrıs sorununun tarihsel boyutunu anlatıyor. Sonra Fevziye 
Cengiz’in uğradığı polis şiddetiyle ilgili bir yazıyla devam ediyoruz. Bültenin 
son yazısı ise, bunca siyasi olay yaşanırken konumlarını merak ettiğimiz first 

lady’lerimiz hakkında. 

Keyifli okumalar dilerim. Önümüzdeki dönemde görüşmek üzere...

Ceren Günel



İşgalden Sesler
Starbucks, 28 Ekim’de eski Çarşı Kantin’in 
bulunduğu yere açılmıştı. Çarşı kantin aslında 
okulda nispeten ucuz ve sağlıklı yemek-
lerin de satıldığı bir kantindi, bir yandan da 
ders çalışılabilen, rahat bir yerdi. Eski haliyle 
öğrenci kantini diyebileceğimiz Orta Kan-
tin vardı, onun dönüştürülmesinden sonra 
yerine açılan yeni Orta Kantin’de şimdi sa-
dece sandviç satılıyor ve fiyatlar da sand-
viçlere ve öğrencinin kesesine göre uygun 
değil. Teras Kantin -belki de “sosyete kantin” 
demek daha uygun olabilir bu noktada- 
çok pahalı, önlüklerinde Teras Cafe & Res-
taurant yazan bir “kantin”. Yemekhaneleri-
mizden bahsedecek olursak; sadece kısıtlı 
zaman dilimlerinde açık olmasının yanında 
en pahalı devlet okulu yemekhanesi olma 
özelliğini de koruyorlar. Çalışanların 1.5 TL’ye 
yediği yemeği, öğrencilerin 2.25 TL’ye yediği 
bir okul yemekhanesinden bahsediyoruz. 
Bir de “roof” var tabii. 13:30 a kadar hizmet 
almamızın izin verilmediği alternatif yemek-
hane. Daha kaliteli hizmeti daha pahalıya su-
nan işletme. Bununla birlikte, öğretim görev-
lileri öğlen yemeklerini bizimle aynı ortamda 
yemek zorunda kalmasın diye belli bir saate 
kadar giremediğimiz işletme. Parası olan ve 
olmayan arasındaki ayrımın yanında, öğretim 
görevlileri ve öğrencileri de ayırma çabasını 
gözler önüne seren işletme. Tek öğün karnını 
doyurmanın ortalama maliyetinin 6-8 TL 
olduğu işletme. 2 Kasım’da, üniversiteleri 
ticarileştiren bir kurum olan YÖK hakkında bir 
forum düzenleme planları vardı, bu sebeple 
mekân olarak Güney kampüsün göbeğinde, 
çarşı kantinin girişinde olan “Starbucks” 

seçildi. Öğrenci sorunlarının tartışıldığı fo-
rumda en büyük sorunumuzun “yemek” 
olduğu sonucuna vardık. Bununla birlikte, 
okulun yönetiminde öğrenci bileşeni olarak 
hiçbir karar aşamasında söz hakkımızın 
olmayışının yol açtığı sorunlar hakkında da 
hepimizin söyleyecek çok şeyi vardı. Okulu-
muzdaki “nezihleştirme” politikası mekân-
lar üzerinden ilerliyor, bir “güzelleştirme” 
çabası var. Dış cepheler yenileniyor, tadilatlar 
yapılıyor; her yenilenmeyle birlikte içindekiler 
de değişiyor. Binalar kabuk değiştirmelerine, 
yeni yerlere dönüştürülmelerine paralel 
olarak ilerliyor. Aynı şekilde Çarşı Kantin 
restorasyon esnasında kapatılmış, resto-
rasyon bittikten sonra ilk açılan yer Star-
bucks olmuştu. Hiçbir zaman bu süreçler 
hakkında fikrimiz sorulmadı. “Akbank, Ga-
ranti, Finansbank, Vodafone ve kahveye doy-
mayan kampüsümüzde İlly, Robert’s Cof-
fee, Dunkin’ Donuts ve şimdi de Starbucks. 
Okulun küresel şirketlere açılmasıyla bir-
likte kampüs çokuluslu firmaların ticari faali-
yetlerini yürütebildiği bir pazar haline geldi. 
Okulumuzda ders veren CEO’lardan tutun, 
şirketine tazecik eleman seçen patronlara ka-
dar herkese yer var, bir bize yer kalmadı. Ne 
ucuz yemek, ne muhabbet edilebilecek bir 
alan, ne de ‘Siz ne istiyorsunuz?’ diye soran 
var.” diyerek -”Starbucks’ta şenlik var!”- 6 
Aralık Salı gününden itibaren Starbucks’a 
karşı işgal gerçekleştirme çağrısı yaptık.

“Biz tüm öğrencilerin, tüm üniversite 
bileşenlerinin ucuza beslenebildiği bir 
kampüs istiyoruz. İlk talebimiz belli: Biz daha 

ucuz, besleyici yemekler istiyoruz. Var olan 
yemekhane ve kantin fiyatlarının düşmesini, 
beslenme yerlerinin herkes için ulaşılabilir 
olmasını. Starbucks’ın bu soruna çözüm 
getirmediği aşikâr. Öğrencilerin beslenme 
ihtiyaçlarına göre değil, ticari hesaplara 
göre düzenleme yapılıyor. Bu yapılırken 
de ne öğrenciler, ne çalışanlar, ne de aka-
demisyenler bir açıklamaya erişebiliyor. 
Kampüs yaşamının pahalılaşmasında 
Starbucks’ın sembolik olduğu kadar 
işlevsel rolü de var. Yaşamın herkesin ve 
eğitim kurumunun ihtiyaçlarına göre 
değil ticari hesaplamalara göre düzen-
lenmesinde Starbucks önemli bir taşıyıcı.”

5 hafta boyunca Starbucks’ta toplantılar 
yapıp sorunlarımızı tartıştık, starbucksın 
okulumuzda oluşunu, bizim kullanım 
alanlarımızın darlığını konuştuk, güney 
kampüste doymanın hepimiz için ne 
büyük dert olduğunu konuştuk. Bütün 
bunları hep Starbucks’ta konuştuk; çünkü 
orası bizim rahat rahat toplanıp muhab-
bet edebileceğimiz, yiyip içebileceğimiz, 
istersek ders çalışabileceğimiz mekânlar 
olan öğrenci kantinlerinin bir parçasıydı. 
Bu toplantılar sırasında “doldurduğumuz” 
alan, satış yapılmasını bir şekilde önlüyordu. 
Sonraları çalışanların bu sorunu çözmek 
için taktik geliştirip dışarıdan sipariş almaya 
başlamasıyla -daha doğrusu “yukarıdan” 
bu doğrultuda bir komut gelmesiyle- 
varlığımızın bir şeyleri değiştirebileceğini 
gördük. Festivallerde, kongre, konferans ve 
çeşitli seminerlerde şirket yöneticilerine,
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“büyük abi”lere her zaman yer olan oku-
lumuzda, bizim panel-söyleşi düzenle-
mek, meydanda-kuzey kantinin önünde 
masa açmak, film gösterimi yapmak 
için uzun ve yıpratıcı izin süreçlerini 
aşmış olmamız bekleniyor. Kendimizi 
gerçekleştirebileceğimiz, bu uzun ve yıpratıcı 
izin süreçlerinin etkisini yok ettiğimiz, 
bürokrasiden uzak ve karar aşamasında et-
kimizin olmadığı kuralların kölesi olmak 
zorunda bırakılmadığımız bir yer olmalıydı. 
Starbucks bu boşluğu dolduruyor şimdi. Aka-
demisyen, emekçi ve öğrencilerin hiçbir söz 
hakkı ve haberi olmaksızın gerçekleştirilen 
ihalelerde dağıtılan alanlarımızı 
dönüştürmek için Starbucks’ta işgalde ol-
mak, onu sembolleştirmenin ötesinde bir şey.

6 Aralık Salı günü saat 14.00’da kütüphane 
önünden başlattığımız yürüyüşte, atılan 
sloganlar eşliğinde rektörlüğün önüne geç-
tik, okunan basın açıklamasının ardından 
şarkılar, türküler alkış ve danslarla Starbucks’a 
geçtik. Halımızı ortaya atmamız ve kekleri-
mizi, böreklerimizi, çayımızı, kahvemizi or-
taya koymamızla dönüşümü başlattık. İlk gün 
hepimizin beklediğinin üstünde ilgi çekti 
işgal. Daha sonraki günlerde de sayımız arttı 
zamanla. Geceleri de dönüşümlü olarak bura-
da kalıyoruz, ama zaten büyük bir kısmımız 
hiç burayı bırakıp gitmek istemiyor. Hep 
arzuladığımız ama gerçekleştiremediğimiz 
bir yaşam tarzı yaratıp bunu herkesle 
paylaşmak, her gün yeni insanlar tanımak, 
yeni ve çok farklı tecrübeler edinmek eşi
bulunmaz bir şey; en basitinden yaptığın 
yemeğin 50-60 kişinin karnını doyurması ve 
bir şekilde etrafındakilerin mutlu olduğunu 
bilmek. Konu yeme-içmeden açılmışken her 
zor anımızda bizden desteğini esirgemeyen 
Hisarüstü esnafını da minnetle anmadan 
geçmemek lazım tabii. Başladığımız günden 
beri akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen 
açık dersler-sohbetler, atölyeler öğrenmenin 
farklı zeminlerde farklı yöntemlerle

de gerçekleşebileceğini kanıtlarken; Feryal 
Öney, Bandista ve sevdiğimiz başka birçok 
sesin aramızda olup sesini buradan bizimle 
özgürlük için, demokrasi için, isyan için 
yükseltmesi bizi motive ediyor, gücümüze 
güç katıyor. Ve bazen bitmek bilmeyen, 
toplantılarla dolu günler geçiriyoruz. Bütün 
etkinlikler ve toplantılar kapıyı aralayıp içeri 
giren herkese açık. Burada işgalcilerle bir 
aktarım veya söyleşi yapmak isteyen herkes 
programa oturtmak için önceden haber 
verebildiği gibi, istediği gibi çıkıp gelip bir 
köşede yapmak istediklerini de yapabiliyor.

Temsilci sorunu ve doğrudan demokrasi

“Rektör, ‘Temsilcinizi yollayın konuşalım, 
anlaşalım’ demiş ilk gece; bizim bir tem-
silcimiz yok, doğrudan demokrasiyle 
kararlarımızı ortak alıyoruz. ‘Siz buraya ge-
lin, hep birlikte konuşalım’ dedik. Kabul et-
medi. Rektörle yüz yüze görüşememiş ol-
mak bizim için çok büyük bir problem değil. 
Zaten oturup pazarlık yapacak da değiliz. 
İsteklerimiz, masanın etrafında oturup birkaç 
kişinin ne koparabiliriz çabasıyla girişeceği 
bir pazarlığa malzeme edilmeyecek kadar 
elzem. Starbucks kapanacak olsa, ‘shuttle’ 
ücretsiz olsa, harçlar ve kayıt ücretleri kalk-
sa dahi ‘Dertlerimizi çözdük hadi çıkalım.’ 
diyemeyeceğiz. Bunun ötesinde bir şeyler var.”

BÜ Tarih Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Şeyma 
Özcan, 6 Aralık sabahı saat altı sularında 
kaldığı öğrenci evine yapılan baskın sonucu 
gözaltına alındı. Yasal bir gazetede staj yap-
mak üzere başvuruda bulunduğu için Devrim-
ci Karargâh davası ile ilişkilendirilerek 9 Aralık
tarihinde tutuklandı ve Bakırköy Kadın ve 
Çocuk Tutukevi’ne götürüldü. Davasının 
görüldüğü geceden itibaren bu olayın ta-
kipçisiydik, “Hopa davası”nda ve 
Kırmızıgül’ün yanında olduğumuz 
gibi. “Bu olay bize hiçbir üniversite 
öğrencisinin keyfi tutuklamalardan muaf 

olmadığını gösterdi. Ders kitaplarımızın, 
staj başvurularımızın suç delili sayıldığı bu 
ortamda Şeyma’nın tutuklu, bizimse hala 
okulda olmamızın şans eseri olduğunun 
farkındayız. Yapılan haksız tutuklamalar 
sonlanıncaya kadar arkadaşımızın yanındayız, 
davasının takipçisiyiz.” Ve diyoruz ki:

“Gün gelir, devran döner,
Hesap sorar birer birer,
Tüm bu özgürlük diyenler,
Tüm bu direniş diyenler!
Uyu deme, uyuyamam!
Yürü deme, yürüyemem!
Sus deme, susamam”

Seda Karakaş
seda.karakas@boun.edu.tr
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-20 Derecede Kamusal Söylem: 
Devrim Değil, Adil Seçim İstiyoruz!

Türk basınında pek fazla yer almasa da, Rusya’da da haksızlığa 
tahammülsüzlüğünü daha fazla içinde tutamayan kalabalık 10 
Aralık’ta sokaklara taştı. Putin’in yıllardır süren iktidarına artık bir son 
vermek isteyen binlerce insan, tartışmalı bir durumda olan parlamen-
to seçimlerini ve Vladimir Putin’in bir kez daha başkanlığa adaylığını 
protesto etti. 50 bini aşkın huzursuz insanın soğuğa ve yağan kara 
aldırış etmeden yürüdüğü başkent sokaklarında, bir o kadar polis ve 
birlik de bu insanların içine yayılmıştı; ancak bu durum kendi hallerin-
den hoşnutsuz olan kalabalığı hiç de rahatsız etmedi. 

Omuz omuza “Putin’siz bir Rusya” ve “özgürlük” için sesini yükselten 
kalabalık, Putin’in partisi Birleşik Rusya’nın parlamento seçimle-
rinde neredeyse oyların yüzde 50’sini almasının düzenbazlık sonucu 
olduğunu düşünüyor. Seçim komisyonu tarafından oyların %49.32’sini 
aldığı onaylanan Birleşik Rusya partisine ek olarak komünistler, Adil 
Rusya ve sağcı parti de parlamentoda yerini alırken, liberal Yabloko 
partisi barajı dahi geçemedi. Protestocuların aynı zamanda bu du-
ruma da kızgın ve biraz da öfkeli oldukları biliniyor. 
Protestolar sadece başkentte de olmadı. St. Petersburg, Sibirya ve 
Novosibirsk’te bile binlerce kişi toplanarak -20 derece soğukta diren-
di. Polislerin durumu anlamadıklarını, yetkililerin ise kayıtsız kaldığını 
durmadan belirten halk, ağızlarında “sessizlik” yazılı bantlarla protes-
toya katıldı.

Olanlara karşılık veren bir Birleşik Rusya parti yetkilisi, durumun doğal 
ve sosyal haklar çerçevesinde anlaşılır olduğunu, ancak Rusya’yı 
yıkmak isteyen dış güçler tarafından kullanılan pençeler haline gel-
meden insanların buna bir son vermesi gerektiğini söyledi. Andrei 
Isayev’ın sözlerinin başı, Putin’in cümlesi ile aynıydı.

Genel olarak Putin’in otoriter rejiminden hoşnut olmayan ve gi-
derek artan, eğitim düzeyi yüksek, şehirli, profesyonel bir orta sınıfın 
çoğunlukta olduğu bu öfkeli kalabalık, protestoyu Putin’in Mart 
ayında yapılacak seçimlerde tekrar başkan olarak aday olacağını 
açıklamasıyla Eylül ayından beri düşünüyordu. Bilindiği gibi Pu-
tin bundan önce 2 dönem başkanlık yapmış ve anayasadaki kanun 
gereği ikiden fazla ardışık dönemde başkanlık yapamayacağı için, 
içinde bulunduğumuz dönemi “dostu” Medvedev’e devretmişti. 

Her kesimden yaşlının-gencin, siyah-kırmızı bayraklarıyla anarşistlerin 
ve sarı-siyah-beyaz bayraklarıyla ekstrem sağcıların, kısacası herkesin 
kendine bir yer bulduğu eylemde en çok dikkat çeken ise, yapılan 
toplu konuşmaların aksine insanların kendi aralarında tartışmaları ve 
konuşmaları oldu. Sovyetlerin çöküşünden beri böylesi gözlemlen-
meyen bu “kamusal söylem”in dağılışı, binlerce insanın susturulan ve 
bastırılan öfkesinin en iyi yansıması oldu. Kendi aralarında konuşarak 
duruma bir çözüm bulmaya çalışanların ise, vardıkları nokta bir oldu: 

Bu güvensizlik halinde tek bir karşıt nokta bulmak ve o noktada 
birleşmek hiç de kolay olmayacak.

Beyaz kurdele ve çiçeklerin seçim sonuçlarına karşı olan 
hoşnutsuzluğu temsil ettiği ve büyük çoğunluğun bu sembollerden 
en azından birini taşıdığı protesto ile Rusya halkı, en azından orta sınıf 
ve gençler, uyanmaya başladı.

Sosyal medyada oldukça yer bulan, çeşitli yollarla hayatımızın 
bir şekilde parçası olan bu ilginç uyanış hikâyesi, çok daha büyük 
toplulukların toplanacağı ve çalkantılı olayların olacağı yeni ve 
macera dolu bir “bölüm” ile devam edecek gibi geliyor bana. 
Okuduklarım, gözlemlediklerim ve düşündüklerim, her ne kadar Oc-
cupy Wall Street kadar büyük tepki toplamamış olsa da, bunun daha 
içten gelen ve uyanan bir toplumun hareketi olduğuna inandırıyor 
beni. 

Sovyetlerin çöküşünden beri susan ve bastırılmış kamusal söylem, 
sıra sana geldi. 75 yaşındaki emekli elektikçi Ernst Kryavitsky’nin 
dediği gibi, onlar “devrim değil, adil seçim” istiyorlar!

Kaynakça:

http://articles.cnn.com/2011-12-10/world/world_europe_russia-protests_1_protest-
ers-united-russia-vladimir-ryzhkov?_s=PM:EUROPE
http://www.guardian.co.uk/world/gallery/2011/dec/10/russia-vladimir-putin#/?pictu
re=383122822&index=7
http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/10/russia-protests-election-vladimir-
putin
http://www.reuters.com/article/2011/12/10/us-russia-protests-idUS-
TRE7B907W20111210 

Görseller: Grigory Dukor/Reuters, Yuri Kadobnov/AFP/Getty Images

Katia Jbid Suna
katiasuna@gmail.com
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Arap coğrafyasındaki bahar mevsiminde, 
mevcut durumu ve geleceği en çok merak 
uyandıran ülkelerden biri şüphesiz Suu-
di Arabistan Krallığı. Krallık hem “İslami 
mutlak monarşik” yönetimi, hem de Arap 
baharı başlangıcından bu yana ülkede 
yaşanan, “yaşanmayan” veya “yaşanamayan” 
gelişmeleriyle dikkatleri üzerine fazlasıyla çe-
kiyor. The Economist’in, özgür ve adil seçim, 
vatandaş özgürlükleri, devlet fonksiyonları, 
politik katılım ve politik kültür kategorileri2 
üzerinden 167 ülkeyi değerlendirdiği “2010 
Yılı Demokrasi İndeksi”nde 160. sırada.3 
Kral yasama ve yürütme gücünü elinde bu-
lundururken, onu bağlayan tek şey en az 
kendi mutlakıyeti kadar anti-demokratik 
olan şeriat.4 Böyle bir ülke mevzu bahis iken 
değişim arzulamak kaçınılmaz, doğal olarak 
krallık çevresindeki değişim dalgalarından 
mümkün olduğu kadar az etkilenmek adına 
elinden geleni yapıyor. 29 Ocak’tan bu yana 
yapılan protestolara gerekli müdahalelerde 
bulunuyor, bununla da kalmayıp “ekonomik” 
önemler alıyor,5 hatta yabancı işçileri sınır 
dışı ederek paçasını kurtarmaya çalışıyor.6 
Çevresindeki anti-demokratik yönetimleri 
protestoculara karşı desteklerken, Suriye 
politikasını Esad’a karşı olarak sürdürü-
yor.7 Bu Arap baharı çıkmazında, nüfusun 
yarısını oluşturan ve tabir-i caizse “ikinci 
sınıf vatandaş” muamelesi gören kadınlar, 
üzerinde en çok durulması gereken kitleyi 
oluşturuyor… 

Dünya Ekonomik Forumu’nun, ekonomik 
hayata katılım ve ekonomik olanaklar, sağlık 
ve yaşam koşulları, politik güç ve eğitim alt 
başlıklarıyla 135 ülkeyi sıraladığı 2011 Küre-
sel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’nda, Suudi 
Arabistan 131. sırada.8 Kadını “birey” olmak-
tan çıkarıp erkeğin himayesine veren “vasi-
lik” sistemi mevcut Arabistan’da.9 Kimlikleri 
yok kadınların! Evet, hem nüfus cüzdanları 
yok bütün kadınların, “yeni” dağıtılmaya 
başlanan bir şey hüviyet;  hem de toplum 
içinde erkeklerinden bağımsız bir kimlikleri, 
kişilikleri, kabul edilmişlikleri yok… Zaten 
oy verememelerine sunulan bahanelerden 
biri de nüfus cüzdanlarının olmayışıydı; bir 
eşitsizliğin nedenini başka bir eşitsizlik oluş- 
tururken ortaya gerçekten kısır bir döngü 
çıkıyordu. Kimlikleri değil de vasileri olan 
kadınlar, atacakları birçok önemli adımda 
onlardan izin almak durumundalar: seyahat, 
evlilik, çalışma…10 “Rasyonel” sayılmayan

kadınlar hayatlarını erkeklerin rızasına göre 
şekillendirmek zorundalar… Hal böyle olun-
ca, üniversite mezunlarının %58’ini oluşturan 
kadınlar, iş hayatının ancak %14’ünü 
oluşturuyor.11 Kadınların bulundukları 
bölgeye göre çarşaf veya peçe giymesi 
gerekirken,12 güzel gözlü olanlarının 
“görünebilen tek yerleri olan gözleri”ni de 
kapatmalarının vakti geldiği, buna dair bir 
yasa tasarısı hazırlandığı duyuruluyor…13 
Son zamanlarda en çok gündeme gelen 
konu ise araba kullanamamaları. Kadınların 
araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke 
Suudi Arabistan. Ülkenin en üst dini kon-
seyi olan Meclis el-İfta al-A’ala’nın verdiği 
fetvaya göre, kadınlara araba kullanma hakkı 
verildiği takdirde 10 yıl içinde Arabistan’da 
bekâret kalmayacak; fuhuş, eşcinsellik ve 
porno artacak! Kadınların araba kullanma 
hakkına sahip olduğu Arap ülkelerinden 
birinde, bir kafede oturan Prof. Kamal Subhi, 
tüm kadınların ona baktığını ve aralarından 
birinin ona uygun olduğunu işaret eden bir 
harekette bulunduğunu ifade ediyor, eğer 
onlar da “ön koltuğa” izin verirlerse aynı şeyin 
olacağını savunuyor.14 Aradaki “doğrudan” 
bağlantıyı kuruveriyor!

Suudi kadınlar ise araba kullanmaya yasal 
bir engel olmadığının, yasağın fetvadan 
kaynaklandığının altını çiziyor ve sürüş 
haklarını alabilmek için mücadele ediyor. 
Kadınları yasağa itiraz etmeye çağıran ve 
araba kullandığı videosunu internete yükle-
yen Manal el-Şerif’e, kamu düzenini boz-
mak suçundan gözaltına alınması yüzünden 
destek olmak adına “Women2drive” adı 
altında internette örgütlenen kadınlar, 
haziran ayında “izinsiz” olarak ön koltuğa 
geçtiler.15 Ama henüz kralın kırbaç cezası af-
fetmeyi lütfedişi dışında, yasal bir güvence 
alabilmiş değiller. Kral Abdullah’ın yeğeni 
Prens El-Velid bin Talal’ın eşi Prenses Amira, 
onları bu haklı mücadelelerinde destekliyor. 
Eşitlik ve özgürlük savaşlarında kadınların 
yanında yer alan prensesin eşinin şirketinde 
çalışanların %60’ı kadın.16 Hanedanın daha 
reformcu bir hale gelmesinde -“şu sıralar” 
belki de Suudi baharının önüne nasıl geçe-
rim diye düşündüğü için- kral Abdullah’ın 
etkisini de yok saymamak gerek. İlk kadın 
bakan, kadın eğitimine verilen önem,17 ilk 
defa olimpiyatlara kadın sporcu gönderme 
girişimi18 derken son olarak Kral, 2013’ten 
itibaren kadınların danışma konseyine 

atanabileceğinin ve 2015’ten itibaren ise ye-
rel seçimlerde oy verebileceğinin müjdesini 
verdi.19 21. yüzyılda böyle bir gelişmeye se-
viniyor olmamız garipsenir bir şey olsa da, 
eşitsizliğin bu derece katı olduğu bir ülkede, 
kadınların erkeğin himayesindeki kişi olarak 
değil de “vatandaş” olarak temsil edilebilme 
haklarını alabilme ihtimalleri olduğu için se-
vinmek az bile aslında. 

Suudi Arabistan’da kadın olarak yaşamak, 
“yaşamaya çalışmak” başlı başına çok ek-
sik, çok eşitsizken, erkeğe tabi olmayıp 
umutsuzluğa kapılmadan mücadele etme-
leri gerekiyor kadınların. Haklı mücadelele-
rinde onların yanında olan Prenses Amira’nın, 
kadın bir pilota sponsor olurken kullandığı 
“Madem Kadınlar Otomobil Kullanamıyor, 
O Zaman Uçabilirler!” cümlesini tekrar 
vurgulayalım burada. Kadınlar çok uzun za-
man kafeste kaldıkları için uçmayı unutmuş 
gibi görünebilirler, ama hala kanatlara sa-
hipler. O kafesin kapağını açmaya cesaret et-
tikleri takdirde, onlar da uçabilirler…

1 & 16. http://www.stargazete.com/pazar/kadin-soforl-
erin-guzel-prensesi-haber-398570.htm
2. http://tr.wikipedia.org/wiki/
Demokrasi_%C4%B0ndeksi
3. http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_In-
dex_2010_web.pdf 
4. http://tr.wikipedia.org/wiki/Suudi_Arabistan
5. http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Saudi_Ara-
bian_protests
6. http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=
Detay&VersionID=15731&Date=20.10.2008&Article
ID=1067160
7. http://www.dunyabulteni.net/?aType=yazarHaber&A
rticleID=16804
8. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_
Report_2011.pdf
9. http://tr.wikipedia.org/wiki/Suudi_Arabistan’da_
kad%C4%B1n_haklar%C4%B1
10. http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/26/
saudi-arabia-women-equal-rights
11. http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Sau-
di_Arabia
12. http://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_rights_
in_Saudi_Arabia#Dress_code
13. http://www.haberturk.com/dunya/haber/689392-
guzel-gozlu-kadinlara-yasak
14. http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=Rad
ikalDetayV3&ArticleID=1071391&Date=10.12.2011&C
ategoryID=79
15. http://www.bbc.co.uk/turkce/haber-
ler/2011/06/110617_saudi_women.shtml
17. http://en.wikipedia.org/wiki/Women’s_rights_in_
Saudi_Arabia#Change
18. http://www.middle-east-online.com/
english/?id=49207
19. http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=Radi
kalHaberDetayV3&ArticleID=1064870&Date=10.12.201
1&CategoryID=99

Görsel: http://createastorm.wordpress.com

“Madem Kadınlar Otomobil Kullanamıyor, 
O Zaman Uçabilirler!”1

Ceren Günel
ceren.gunel@boun.edu.tr
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Yakup’un İmtihanı
Mısırlı aktivistlerin bloglarında yazdıkları “Bizim devrimimize ne 
oldu?” sorusunu her okuduğumda, aklıma Nazan Bekiroğlu’nun 
Nun Masalları adlı kitabında geçen bir söz geliyor: “Yakup öyle 
bir sınandı ki çalan da Yakup’undu, çalınan da.” Bu yazının konusu 
Yakup’un imtihanı. Üç ana eksende Mısır’daki sosyo-politik atmosferi 
irdeleyeceğim: Ordunun konumu, siyasal İslam meselesi ve seçim sis-
temi.

Tahrir’de SCAF, yani Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi devrimi çalmak-
la suçlanıyor. Ordunun, Baltacılar diye bilinen ve aktivistlere saldıran 
haydutları engellemediği iddia ediliyor. Oturma eylemleri, protes-
tolar artık Mısır siyasetinin doğal bir parçası haline dönüşmüşken, 
ordu devrimin bu dinamosunu durdurmak gayretinde. Bunun en 
açık örneklerinden biri, Mübarek’in devrilmesinin hemen ardından 
yayınladıkları 5. Tebliğ ile grevleri yasaklamalarıydı. Halbuki aktivist El-
Hamalawy’nin ifadeleriyle, Mübarek’i istifa etmeye zorlayan hareket 
dalgasının zirve noktası işçi grevleriydi. Bugünse onlar fi’awi olarak 
damgalanıyorlar, yani kendi çıkarları peşinden koşan ve Mısır’ın ulu-
sal çıkarlarını düşünmeyenler. Hâlbuki 2004 ile 2008 yılları arasında 
1.7 milyon işçi 1900 eyleme katılmıştı. Gerekçe belliydi: Rantiye devlet 
modelinde gerçekleştirilen özelleştirmelerle fabrikalar yok pahasına 
satılıyor, hayat giderek pahalılaşıyordu. Üstüne üstlük zengin gi-
derek daha da zenginleşiyordu: Düşünün ki, Mısır’da yalnızca 74 bin 
vatandaş, 650 milyar dolar servete sahipti. Devrim dalgasını başlatan 
en önemli saiklerden biri bu sosyal adalet arayışı değil de neydi? Or-
dunun daha iş başına gelir gelmez fabrikalar için telaşa düşmesinin 
ardında korporatist rejimin bir parçası olması yatıyor. Ordu ve 
mensuplarının vazgeçemeyecekleri çıkarları var sistem içerisinde. 
Her şeyden önce yılda 1.3 milyar dolar Amerikan yardımı alıyor ordu. 
Yıllık bütçenin her sene %10-12’ye yakını askeri harcamalara gidiyor. 
Bunun dışında inşaat sektöründen tarıma ve turizme birçok alanda 
orduya ait işletmeler faaliyet gösteriyor. 1979’da çıkartılan bir ka-
nunla orduya, hükümet bütçesinden finansal ve kurumsal anlamda 
bağımsızlık verilmişti. Ordu artık ticaret bankalarında özel hesap aça-
biliyordu. Daha 1980’lerin ilk yıllarında yıllık üretimleri 300 milyon 
dolara erişmişti. Ayrıca tarıma uygun toprakları çok sınırlı olan Mısır’da 
(%2.92) arazi ıslah projeleri yürütüyorlardı ki bu da Mısır için hayati 
derecede önemliydi Nasır’ın populist politikalarından beri. (Ama çoğu 
“mega” proje, başarısız oldu denilebilir.) Emekli ordu mensuplarının 
edindikleri ayrıcalıklar da cabası… (Bu bağlamda, literatürde 
bizdeki OYAK ile mukayese edilir Mısır ordusunun ekonomik akti-
viteleri.) Steve Cook’un ifadesiyle ordu, “yönetmeden hükmediyordu.” 

Ordunun eski yönetim zihniyetini devam ettirdiğini, Kıptilere 
yönelik politikalarından da okumak mümkün. Devletin az, Kıpti 
kilisesinin çok göstermeye çalıştığı Mısır’daki Kıptilerin genel nü-
fusa oranı yaklaşık %9. 1971’de, Sedat’ın anayasanın 2. maddesine

şeriatı eklemesiyle Kıptiler ikinci sınıf vatandaş konumuna düşmüşlerdi. 
Ancak Tahrir’de Mübarek’e karşı ayaklanmalar başladığında “Kıpti ile 
Müslüman el ele” sloganları kol geziyordu. Bu olumlu sahne çok uzun 
sürmedi. Mayıs ayından beri Kıptilere dönük saldırılar artmaya başladı. 
Örneğin 7 Mayıs’ta Imbaba’da iki kiliseye saldırı düzenlendi; 15 kişi 
öldü, 200 kişi yaralandı. Selefilerin, bazı Kıptilerden cizye istediği, 
çetelerden birinin bir Kıptinin kulağını kestiği “ajanslara düşen” haber-
lerden. Ordunun ise tüm bunlarla mücadele yöntemi eski sistemde-
kiyle aynı. Maspero’da toplanıp şiddet eylemlerini protesto edenlerin 
üzerine ateş açan da ordu, bu tarz mezhepsel kavgaları çözmek için 
tıpkı eski dönemdeki gibi arabuluculuk komiteleri görevlendiren de. 
Ancak işin ilginci, söz konusu komitelerde Selefi şeyhlerinin ön plan-
da olması. Örneğin Mart ayında Sol’daki bir kilise kundaklanmış, Müs-
lümanlarla Kıptiler arasında çatışma yaşanmıştı. Arabulucu komitenin 
aldığı karar, kilisenin şehrin dışına taşınmasıydı! Kilise kundaklamaları 
eskiden beri var Mısır’da. 1934’de çıkarılan bir kanunla kilise kur-
mak için gerekli şartlar iyice zorlaştırılmıştı; Sedat döneminde bir 
yılda kurulabilecek kilise sayısı en fazla 50’ydi, kilise inşasına kota 
getirilmişti. Hal böyle olunca Kıptiler kiliseleri kaçak (!) inşa etmeye 
başladılar. Şehirlerin genişlemesiyle bu kiliseler Müslüman mahal-
lelerin ortasında kalınca da kilise kundaklama vakaları ortaya çıktı… 

Peki yükselen siyasal İslam ile Kıptileri ortak bir paydada 
buluşturabilmek ya da daha liberal bir sistem tesis edebilmek müm-
kün mü? Siyaset bilimi literatüründe epeyce yer kaplayan bir soru 
bu. Örneğin Rutherford’a göre, Müslüman Kardeşler içindeki li-
beral kanat sayesinde Mısır’da melez bir rejim oluşturulabilir, yani ne 
otoriter ne demokratik. Bu argümanı desteklediğini düşündüğü bir 
örnek; 1990’ların ortalarında Müslüman Kardeşler’deki genç kanadın, 
İslam siyaset düşüncesiyle kadın ve azınlık haklarını buluşturmaya 
çalışmasıydı yayınladıkları broşürlerle. Benzer şekilde Asef Bayat, 
post-İslamcı bir dönemi müjdeler ve siyasal İslam ile demokrasinin 
örtüştürülebileceğini vurgular. Öte yandan bu hususa çok şüpheli 
yaklaşanlar da mevcut ve haklılar da. Yukarıda zikrettiğim Kıpti 
düşmanlığı da bunun açık örneklerinden biri. Peki, ne yapmalı?

Bilindiği üzere, Mısır uzun bir maratona girercesine seçim döne-
mine girdi. Ama Tahrir’dekiler seçime katılmayı devrime ihanet 
etmek olarak görüyor. Bunun için haklı gerekçeleri var, örneğin 
Toplumsal Hareket Teorileri’nde ifadesini bulur benzer bir endişe: 
Partileşen toplumsal hareketler, tüm devrimci/değişimci hareketliliği 
öldürüp devrimi gölgeler mi? Ben daha farklı bir yaklaşımı be-
nimsiyorum. Tahrir bize çok şey öğretti. Artık partiler meydan-
lara değil, meydanlar partilere hükmediyor. Dolayısıyla bir yan-
dan meydanlardaki siyasal aktivitenin sürdürülmesini sağlamak, 
bir yandan da partiler nezdinde siyasal katılımı gerçekleştirmek
gerekiyor. Bu yüzden yeni düzenlemelerle ortaya çıkan seçim
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sistemine, çok ayrıntısına girmeden göz atmakta yarar var. (Türkiye’deki 
ana haber bültenleri, Mısır’daki seçim sisteminin kompleks olduğunu 
belirtmekle yetiniyorlardı. Biraz karışık olduğu doğrudur ama 
Ortadoğu’ya mistik bir hava katmaya devam ediyoruz sanırım.) 
Mısır’da iki meclis var: Biri Majlis al-Sha’ab, diğeri ise danışma konseyi 
konumundaki Majlis al-Shura. 508 kişilik Millet Meclisi’ndeki 332 mil-
letvekili, kapalı liste nisbi temsil usulü ile belirleniyor. 10 milletvekili 
de doğrudan Başkan tarafından seçiliyor. 166 koltuk ise bölgelerde en 
çok oyu alan adaylar tarafından doldurulacak. (winner-take-all) Seç-
menler iki oy hakkına sahipler, oy verdiklerinden en azından biri çiftçi 
ya da işçi olmalı. (Nasır döneminden kalma bir uygulama.) Gelelim 
seçim sisteminin zayıflıklarına: Birincisi, muhalefet kapalı liste nisbi 
temsil dışındaki seçim şekline soğuk bakıyor. 1990 yılında getirilen 
bu uygulamayı, Mübarek kendi adamlarını Meclis’e yerleştirmek için 
kullanmıştı. Normal şartlar altında bu kişilerin herhangi siyasi bir parti 
ile ilişkileri olmaması gerekiyordu, ancak 8 Ekim’de gerçekleştirilen 
bir değişiklikle partilerin de burada aday göstermelerine izin ve-
rilip orta yol bulundu. İkincisi, bu seçim sistemi kadınlar için tem-
sil sorunu doğuyor. Her parti kendi listesinde en azından bir kadın 
aday göstermek zorunda. Ancak bu denli parçalanmış siyasal at-
mosferde, onca partinin seçime girdiğini düşünürsek, biraz makyaj 
gibi duruyor bu uygulama. (Normalde Meclis’te 64 milletvekilinin 
kadın olacağına dair kota uygulaması vardı.) Kıptiler Mısır’da belli 
bir nüfus yoğunluğu elde edebilmiş değiller, bu mesele onlar için 
de temsil sorunu ortaya çıkartıyor. Üçüncüsü, Mısır muhafazat adı 
verilen 27 idari birimden oluşuyor. Güvenliği sağlamak için tek 
seferde 9 idari birimde seçim gerçekleştiriliyor. Ayrıca seçimlerde 
çoğunlukla 2. tura kalınacak, bu da seçim sürecini uzatacak ve si-
yasal gerilimi arttıracak. Dördüncü olarak, idari birimlerin sınırları 
da bir problem. Bazı bölgelerin nüfusu çok az, yeni siyasal partilerin 
bu bölgelerden milletvekili çıkartmasını iyice zorlaştırıyor bu du-
rum ve haliyle Özgürlük ve Adalet Partisi gibi daha örgütlü yapıların 
işini kolaylaştırıyor. Yine temsilde adalet sorunu ortaya çıkıyor.

Toparlayalım: Müslüman Kardeşler’den, Selefiler’den yükselen 
dini motifli seslerden korkmayın. Daha önce, dinin siyasetteki yeri 
demokratik bir zeminde hiç tartışılmamıştı. Devrimle birlikte buna 
fırsat doğdu, bu yüzden bu tartışmaları olumlu karşılıyorum. Öte yan-
dan ordunun konumu, Kıptilerin ve kadınların sosyo-politik çevredeki 
pozisyonları, temsilde adalet gelecekte Mısır demokrasisini bekleyen 
sorunlardan. Pesimizme savrulmadan bunların üstesinden gelmenin 
yollarını aramak lazım. Bence makul bir yol: Tahrir’i ensesinde hisse-
decek ve adil bir temsili gerçekleştirecek anayasal sistem.

Unutmayın, Yakup’un gözleri açıldı artık.

Not: Yazar bu yazıyı kaleme aldıktan sonra, ordunun Tahrir’e girdiği 
haberi alındı. (17.12.2011)
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Artılar Ve Eksilerle Türk Dış Politikası
Bahçeşehir Üniversitesi’nin düzenlediği 3 Aralık 2011 tarihli Diplomat 
Okulu’nun ilk haftası ve konuşmacılarından bahsetmek istedim bu 
yazımda. Konuşmacılar beni bir hayli etkiledi ve Türk dış politikasıyla 
ilgili bilmediğim birçok şeyi öğrenme fırsatım oldu. İlk konuşmacı T.C. 
Başbakanlık Başdanışmanı ve aynı zamanda T.C. Başbakanlık Kamu 
Diplomasisi Koordinatörü olan Doç. Dr. İbrahim Kalın’dı ve konu 
“Türk Dış Politikası, Değerler ve Mekanizmalar”dı. Kalın, konuşmasına 
anlatacağı kavramların tanımlarını yaparak başladı ve değerler 
için “bizim eylemlerimize yön veren çerçeve” diye bahsederken, 
mekanizma için ise “değerleri hayatımıza geçirmemizi sağlayan 
enstrümanlar” ifadesini kullandı. Dış politika ise “bir ülkenin kendini 
dünya sistemi içerisinde konumlandırması”dır ve temel aktör de dev-
lettir, hükümetlerdir. Ulus devletler 19. yüzyılın öne çıkan aktörleriydi, 
şimdiyse durum değişti ve bugün küresel siyaseti belirleyen aktör-
ler arasında küresel şirketleri, insan hakları örgütlerini görmekteyiz. 
Kozmopolit dünya sisteminin yansımasıyla uluslararası mahkeme 
sistemleri oluşturulmuştur ve artık bunlarla birlikte ulus devlet 
anlayışının ötesine geçmeyi başarabilmişizdir. Kendimizi dünya siste-
mi içerisinde tanımlayabilmek için öncelikle kendimizi tanımlamamız 
gerekir, sonra da dünya tasavvurunu öğrenmemiz. Kendimizi 
tanıyabilmek veya “ben idraki” akıl ve idarenin doğru kullanılmasıyla 
ortaya çıkan bir kavramdır. Günümüzde küresel siyasete doğrudan 
etki eden aktörlerin “Kanaat Önderleri”1 olduklarını söyleyebiliriz.

“Tekelci modernite” kavramının aşıldığı bir dönemde yaşıyoruz. 
Modernitenin kendi içerisinde yaşadığı dilemmalar -ki bunun en 
somut örnekleri 1. ve 2. Dünya Savaşları- Avrupa tarafından sorgu-
lanmaya başlandı. Bunların sorgulanmasıyla “Avrupa merkezci” tarih 
anlayışının önemi azaldı ve biz de perspektiflerimizi değiştirmeye 
başladık. Çünkü küresel konjonktür böyle bir hamle için müsait 
bir halde ve Türkiye coğrafyası da bunun için birçok materyale 
sahip durumda. Ayrıca Türkiye herhangi bir küresel olayın son-
radan üyesi olmak değil, bu olayın hazırlık sürecinde yer almak 
istediğini dile getirebilecek güçte. Bugün Türkiye kendi sorunları 
ve dünya sorunlarıyla ilgili söz söyleyebilecek kapasiteye sahip-
tir. Türkiye’nin içinde yaşadığı bu dönüşüm dışarıya, dışarıdaki 
değişim de içeriye yansımaktadır. Buna en iyi örnek ise, İstanbul’un 
dünya sorunlarının konuşulduğu bir merkez haline gelmesidir.

Kalın’ın Arap Baharı’yla ilgili olarak görüşü ise tarihin artık eskisi 
gibi akmadığı yönündeydi. Dünyamız hem modernleşiyor, hem 
gelenekselleşiyor. Aynı zamanda hem tarım gelişiyor hem de teknolo-
ji. Mesela, Hindistan’daki bir çiftçi artık iPad kullanabiliyor. Araplarla 
ilgili bütün oryantalist fikirler altı ay içerisinde, Arap Baharı’yla yıkıldı; 
artık oradaki insanlarda onurlu ve özgür bir şekilde yaşamak istiyorlar. 

Bu sebeplerle yirmi yıl sürmesini beklediğimiz gelişmeler altı ay gibi 
bir süreçte cereyan etti.

Türkiye’nin dış politikasına tekrar dönecek olursak, eksen kayması ko-
nusu bir hayli tartışılan konular arasında yer almaktadır. Sayın İbrahim 
Kalın’ın bu kavramla ilgili görüşü ise Türkiye’nin ekseninin aslında 
kaymadığı yalnızca genişlediği yönündedir; yani Türkiye dünyaya 
açılıyor, tek bir bölgeyle sınırlı kalmıyor.

Komşularla sıfır sorun politikamızın gayet iyi işlediğini dile ge-
tiren Kalın, bizim güçlü olmamızı komşularımızın da güçlü olması 
gerektiğine bağladı. “Biz güçlü olacaksak komşularımızın da güçlü 
olması gerekir, bu bir ‘total performans’ meselesidir.” şeklinde ifade 
etti bunu. Yani komşu bir ülkenin kendi içinde karışması bizim pek 
de işimize gelmez, tam tersi bizi karışıklığa dahi sürükleyebilir, Suriye 
örneğinde yaşadığımız gibi. Türkiye bir tarafta “soft power”2 kapa-
sitesini geliştiren, öbür taraftaysa “hard power”3 durumunu da mu-
hafaza eden bir ülkedir ve bu dengeyi iyi korumamız gerekir. 

Türkiye’nin vasatı neyse dış politikaya yansıyanın da o olduğunu 
söyleyen Kalın, dış politikada uygulanması gereken bazı temel pren-
siplerden bahsetti. İlk olarak, adalet ilkesinin hayata geçirilmesinin 
gerekliliği; ikinci olarak, özgürlük ve güvenlik arasında dengenin 
kurulması; son olarak da ekonomik işbirliği ve kalkınma yoluyla dev-
letler ve toplumlar arasındaki iletişimin arttırılması ve geliştirilmesi 
şeklindeydi bu prensipler.

Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü hakkında da bilgi veren Kalın, bu 
birimin bir genelgenin yayınlanmasıyla geçen yıl kurulduğundan ve 
Türkiye için yeni bir kavram olduğundan bahsetti. Bu koordinatörlüğün 
amacı ise bir ülkenin ana tezlerini farklı kamuoylarına etkili bir şekilde 
anlatmaktır ve bunun içinse anlattığımız hikâyenin bir farklılığının 
olması gerekmektedir. Hindistan ve Pakistan ayrımını dile getiren 
Kalın, bu ayrımın idealardan kaynaklandığını söyledi. Şöyle ki; Hindis-
tan fikri ideası Hindistan gerçeğinden daha büyükken, Pakistan fikri 
ideası Pakistan gerçeğinden daha küçüktür.

Türkiye’nin geldiği noktadan bahsetmek gerekirse, Türkiye şu anda 
bizim tasavvurlarımızın çok daha ilerisinde yer almaktadır. Diğer ül-
kelerde ise bu tasavvur bir yerlere takılı kalmıştır. Kimisinin aklına Tür-
kiye denilince Ermeni meselesi, kimisinin aklına Kıbrıs sorunu geliyor. 
Fakat artık çok boyutluluğu öğrenmeliyiz. Bu kapsamda Türkiye’ye 
bakacağımız çerçevede üç unsur bulunmaktadır; demokratikleşme 
süreci, ekonomik kalkınma ve aktif dış politika. İşte ancak bu üç un-
sura baktığımızda Türkiye’nin asıl hikâyesine ulaşabiliriz.
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Aynı gün içerisinde emekli büyükelçimiz ve eski CHP Bursa milletveki-
limiz olan Onur Öymen’in de hem Türkiye-Avrupa ilişkileri, hem de 
Ortadoğu’da yaşanan son gelişmeler üzerine yaptığı konuşmasını 
dinlemek, Türkiye’nin durumunu iki çerçeveden de görebilmem için 
büyük bir fırsat yaratmıştı. Öymen öncelikle AB’deki sorunlardan bah-
setti. İlk sorun Yunanistan ve İtalya’nın içinde bulunduğu durum gibi 
tüm dünyayı etkileyen ekonomik sıkıntılardı. Daha sonra ise İspanya 
ve Portekiz’in de ekonomik problemler yaşaması elbette küreselleşen 
dünyada beklenen bir olaydı. Ekonomilerinin bu denli bozulmasının 
sebebi ise AB’de her ülkenin uyması gereken kriterlerin bulunmasıydı, 
bazı ülkeler bu kurallara uyacak yeterlilikte değildi. İkinci sorunları ise 
AB’nin dışarıdaki sorunlarla pek alakadar olmamasıydı, mesela Suri-
ye için ne yaptı? Diğer bir sorunları ise savunma boyutunda. NATO 
diye kurdukları organizasyonda AB’ye üye olmayan devletler de var; 
fakat üye olmayan devletler neden onlara yardım etsinler, bunda bir 
mantık var mı, bunu sorgulamalıyız.

AB dediğimiz zaman genelde bir değerler sistemi algılarız, an-
cak bu sistemde de sorunlar yaşanmaya başlandı. Bu değerler sis-
teminin özünde demokrasi ve insan hakları varken, Neonazilerin 
uygulamış oldukları, Almanya’da yaşanan faşist hareketler insan 
haklarının çiğnendiğini göstermektedir. Almanya’da yaşanan Neo-
nazi hareketlerinin sonucunu Türkler hayatlarıyla ödediler. Bizim 
yapmamız gereken ise bu konuları gündemde tutabilmektir, fakat 
öyle bir hamle yapılmıyor. Üstelik Neonazilerin öldürdüğü insan sayısı 
da yüze yakın. Örnek olarak; Neonazilerin yapmış olduğu kundak-
lama olayında on bir Türk hayatını kaybetti ve hükümetimizi temsi-
len kimse yoktu cenazelerinde. Sayın Öymen, bu olayların arkasında 
başka işlerin de olduğunu düşünüyor ve Türkiye’nin bu konuların üze-
rine hükümet ve toplum düzeyinde gitmesi gerektiğini savunuyor.

AB ile çok sıkıntılı ilişkiler yaşamaktayız, fakat her zaman 
serinkanlılığımızı korumalıyız. Peki Türkiye neden AB için bu kadar 
sorun yaratıyor ve kabul edilmiyor? İşte bunların da altında yatan 
çok önemli sebepler var. Öncelikle, Türkiye’nin diğer AB üyelerine 
kıyasla çok daha büyük olması ve fazla nüfusa sahip olması AB’deki 
dengelerin değişmesine sebep olacaktır, çünkü AB’deki oylama sis-
temine göre nüfusun ne kadar fazlaysa oy oranında o denli yüksek-
tir. Ayrıca, Türkiye ticari açıdan çok önemli bir merkezde yer alıyor 
ve AB’ye kabul edilmesi bu alanını daha da geliştirecektir. Fakat AB 
Türkiye’nin ticari rekabetine pratik engeller koymakla meşgul. Bunun 
dışında Türkiye’nin AB üyesi olması AB’nin ekonomisini sarsacaktır, 
çünkü Türkiye kabul edilirse AB yıllık yirmi yedi milyar avro para öde-
mek zorunda kalacaktır. Fakat AB’nin bunu karşılayacak yeterli bütçe-
si yok. Bu parayı karşılamanın tek yolu ise diğer ülkelerin bütçesinden 
kısmak, ama bu da o devletlerin işine gelmiyor. Türkiye daha küçük 
bir ülke olsaydı AB üyelik süreci de çok daha kısa olurdu, lakin Tür-
kiye hem beşeri olarak hem de coğrafi olarak büyüktür ve açıkçası bu 
AB’nin gözünü korkutmaktadır.

AB’nin Türkiye’yle olan sorunlarından bahsettik, fakat ortada 

Türkiye’nin kendisinden kaynaklanan bazı sorunlar da var, AB 
üyeliğini engelleyecek eksiklikler gibi. Bunlardan en önemlisi ise 
şüphesiz Türkiye’nin demokrasi sıralamasında dünyada seksen 
dokuzuncu sırada yer almasıdır. Bunun yanında insan hakları, basın 
özgürlüğü ve hukuk sistemi gibi konularda da Türkiye’nin eksik-
likleri bulunmaktadır. Mesela AB’de akademisyenler hiç hükümlü 
olmamıştır. Öncelikle kendi eksikliklerimizi gidermemiz gerekiyor, 
çünkü ortada AB standartlarına sahip bir Türkiye henüz yok. 

Öymen Ortadoğu hakkında ise seçici davranmamamız gerektiğini 
vurguladı. Eğer büyük sorunlara yol açmak istemiyorsak ilkeli 
davranmalıyız. Ortadoğu çok ciddi sorunlara, belki de çatışmalara 
gebe. Fakat Türkiye Ortadoğu’daki tüm çatışmaların dışında 
kalmalıdır, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh.” sözüne uymalıdır. 
Ayrıca Türkiye’nin, kendisi önemli derecede demokrasi sorunlarına sa-
hipken Ortadoğu’ya örnek teşkil etmesi mümkün değildir. Atatürk’ün 
de dediği gibi, “Türkiye’nin örnek bir devlet olması” hedef olmalıdır.

Son olarak Onur Öymen, diplomasinin bir mücadele sanatı olduğunu 
ve zorluklarla karşılaştığımızda yelkenleri suya indirmektense, kararlı 
adımlarla mücadeleye devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

1. Kanaat Önderi kavramı, psikolojik bir kavram olup fertlerin anlama ve kavrama 
farklılıklarından ötürü, bir gruba veya topluluğa sosyal mesajları veya sosyal olayları, 
onların anlayacağı ve kavrayacağı dilde anlatan lider demektir.

2.  Türkçede hafif güç olarak nitelendirilen bu kavram; ekonomi, diplomasi ve kültürel 
etkiyi tanımlar.

 3. Türkçede katı güç olarak nitelendirilir ve askeri kabiliyeti ifade eder.

Elif Yılmaz
elifyilmaz@yahoo.com
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Doğu Akdeniz’de 
Denge İlişkileri

Genel dünya siyaseti ve ekonomisi Avrupa ve Amerika merkezli görülse de, Doğu Akdeniz’deki ülkelerin gerek kendi aralarındaki gerekse batı 
ülkeleriyle olan ilişkilerinin dünya siyasetini etkilediği yadsınamaz bir gerçek. Yıllardan beri geçerli olan bu durum, özellikle de 2003’te ABD’nin 
Irak’ı işgaliyle ve dolayısıyla bölgedeki güç dengelerinin değişimiyle daha önemli bir hal aldı. Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu 
(AÇMÖF), bölgedeki ilişkileri daha detaylı ve uzman bir bakış açısıyla tartışmak ve konuya dair kapsamlı bir fikir edinmek amacıyla 2 Aralık 
2011’de “Doğu Akdeniz’de Stratejik Denklemler” başlıklı bir seminer düzenledi. Seminer konuşmacıları İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler bölümü öğretim görevlisi Gencer Özcan, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim görevlisi Soli Özel ve emekli büyükelçi 
Özdem Sanberk’ti. Üç konuşmacı da ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz’de ülkeler arasındaki denge ilişkilerinden ve ABD’nin buradaki ağırlığından 
söz ettiler. Hepsinin konuşmasının ortak paydası, ABD’nin Irak’tan çekilmesi ve bu durumun başta Türkiye olmak üzere diğer Doğu Akdeniz 
ülkeleri üzerinde yaratacağı etkilerdi. 

İlk konuşmacı olan Gencer Özcan, konuşmasına Doğu Akdeniz’deki olayların daha doğuda gerçekleşen olayların bir yansıması olduğunu söyle-
yerek başladı. Doğu Akdeniz’in öneminin Pax Britainnica düşüncesine –Süveyş Kanalı odaklı Ortadoğu düşüncesi- dayandığını belirten Özcan, 
1979’daki İran Devrimi’nin bölgenin merkezini Mezopotamya’ya kadar kaydırdığını ve bu olayın Türkiye –İran, Irak– ABD çekişmelerinin başlangıcı 
olduğunu söyledi. Aralık ayının sonunda ABD’nin Irak’tan çekileceğini açıklaması, “Bundan sonra Ortadoğu’nun odağı Tahran mı, yoksa Ankara 
mı olacak?” ve “Irak’ı nasıl bir gelecek bekliyor?” gibi soruları ortaya çıkardı. Özcan konuşmasının kalanında Türkiye’nin bölgedeki diğer ülke-
lerle olan ilişkilerini inceledi. Türkiye, Suriye ile olan ilişkilerinde “sıfır sorun politikası” izlemektedir. Bunun temel nedeni, İran’ın bölgede tek güç 
olmamasını sağlama amacıdır. Türkiye’nin İsrail’le olan ilişkileri zaten sıkıntılı bir şekilde süregelmekteyken, Gazze ve Mavi Marmara olayları iki 
ülke arasındaki gerilimi arttırmıştır. Türkiye’nin bölgedeki genel dış politikasına baktığımızda, amacın bölgedeki etkin güç haline gelmek olduğu 
söylenebilir. Ayrıca Türkiye’nin yürüttüğü politikalarla bölgedeki ülkeleri uzlaştırmaya çalışması, bölge lideri olma potansiyelini yükseltmiştir. 
AKP artan seçmen sayısıyla bu amacı gerçekleştirebilecek güce sahip olabilirdi, ama Türkiye’nin iç sorunları bu politikayı zayıflatmıştır.

Seminerin ikinci konuşmacısı Soli Özel’in ana başlıklarından biri ABD’nin Irak’tan çekilmesiydi. Basra Körfezi’nde etkin olan iki ülke Irak ve İran’ken, 
ABD’nin saldırılarıyla Irak’ın zayıflaması sonucu, İran körfezde etkin güç haline geldi.  “Aynı zamanda Doğu Akdeniz’de de önem sahibi bir ülke 
olan İran, ABD çekildikten sonra da her iki bölgedeki ağırlığını koruyabilecek mi?” sorusu ortaya çıkıyor. Diğer yandan İran bir devlet olarak, 
dünyanın geri kalanıyla barışık değil, fakat çıkarlarını da korumaya çalışıyor.  Konuşmasında Arap Baharı’na da değinen Soli Özel, bu isyanların 
dışarıdan kaynaklandığını söylemenin, Arapların kaderlerine sahip çıkamadıklarını söylemekle eşdeğer olduğunu vurguladı ve Arap Baharı’nın 
Türkiye’nin dış politikası açısından rahat bir dönem olmayacağını da sözlerine ekledi. Türkiye açısından, Suriye’deki karışıklıklar Irak’takinden daha 
tehlikeli olabilir, çünkü Suriye ve Türkiye arasında hiçbir filtre yok. Türkiye’nin Mısır’la olan ilişkilerine değinecek olursak, Türkiye’nin bu ilişkileri 
iyi tutmak istediğini söyleyebiliriz. Mısır’ın, Mübarek döneminin bitişiyle Doğu Akdeniz’de tekrar güç kazanmaya başlaması öngörülmektedir. 
ABD’ye gelince, bölgeyi yavaş yavaş terk etmekte olan ABD’nin Çin’e doğru mevzi almaya başladığı söylenebilir. Türkiye-ABD ilişkilerinde ise Türk 
hükümetinin iyi ilişkiler sürdürmeye çalışmasına rağmen iç siyasetinde anti-Amerikanizmi körüklediğini görüyoruz. Soli Özel bu çelişkili duru-
mun nereye kadar sürdürülebileceği sorusuna dikkat çekerek, hükümetin diğer bir çelişkili politikasını mezhepler konusunda sürdürdüğünü 
söyledi. Dışarda “Biz mezhepler üstüyüz.” görüşü öne sürülürken, yurtiçinde kinayeli olarak Sünni-Alevi ayrılığı körükleniyor. Buradan “Bu iki du-
rum birbirleriyle hiç çakışmayacak mı?” sorusu akıllara geliyor. Gencer Özcan’ın da değindiği gibi, Türkiye’nin bölgede tek güç olma çabası var ve
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İsrail Türkiye’nin, bölgesel güç olsa dahi küresel güç haline gelmesine izin vermeyecektir. Bölgedeki isyanlar sonucunda bizi bekleyen üç seçenek
var. Darbe, ikna (can ve mal güvenlikleri sağlanarak bölgenin terk edilmesi) ve iç savaş. Bunların arasında kötünün iyisi ikna yöntemi olabilir.

Üçüncü konuşmacı Özdem Sanberk sadece Türkiye için değil, dünya için de bir öngörüde bulunmanın zor olduğunu söyledi. 2011’de Türk dış 
politikasını şekillendiren olaylar Arap dünyasındaki gelişmeler ve Avrupa’daki mali kriz olmuştu. Sanberk bu gelişmelerin önümüzdeki yıl da 
etkili olacağını söyleyerek, tıpkı diğer iki konuşmacı gibi ABD’nin Irak’tan çekilmesinin de önemli olduğunu belirtti. Türkiye Arap Baharı’yla olan 
ilişkilerini mesafeli tutmaya çalışsa da zamanla kendi çıkarları doğrultusunda bir politika belirledi ve çıkan isyanlarda halkları yanında yer alarak 
moral bir seçim yaptı. Türkiye–Suriye ilişkilerine baktığımızda, şu an her ne kadar sıkıntılı bir dönem yaşansa da, iki ülke arasındaki ilişki uzun 
bir sürece dayandığından şu anki sıkıntılı dönemin çok da bir etkisi olmayacaktır. Sanberk İran’ın özel bir durumda olduğunu belirterek, Arap 
Baharı’nı homojen bir şekilde göremedikleri için halkın çoğunluğunun hala rejimden yana olduğunu belirtti, fakat İran’ın dış politikasının za-
man içinde yön değiştireceğini öngördü. 2011 yılında BM’nin yürüttüğü Mavi Marmara soruşturma komisyonunda yer almış olan Özdem San-
berk, soruşturma sonunda yazılan rapor konusunda Türkiye’nin raporu kabul etmeyerek yanlış bir politika izlediğini söyledi. İsrail bu konuda 
özür dilemiş olsa da, halk oylamasına gidilmesiyle çıkan olumsuz sonuçla anlaşma resmiyete dökülemedi. Sanberk şu an barış durumundan 
bahsetmenin imkânsız olduğunu ve ilişkilerin çıkmazda olduğunu belirtti. Arap Baharı aynı zamanda Türkiye–ABD ilişkilerini canlandırdı. Tür-
kiye Arap Baharı konusunda önem sahibi bir ülke olduğu halde, önce kendi iç sorunlarını (anayasa, Kürt sorunu vs.) halletmek zorundadır.

AÇMÖF’ün düzenlemiş olduğu bu seminer, Doğu Akdeniz ile ilgili birçok soruya cevap verdi. Kıbrıs’ın konumundan pek bahsedilmese de, 
bölgedeki diğer ülkeler ve birbirleriyle olan ilişkileriyle ilgili birçok noktaya değinildi. Bölgenin şu anki durumu kapsamlı bir şekilde tartışılmış 
olsa da, bölgenin geleceğiyle ilgili yapılan tahminler birer olasılık olarak konuşulabiliyor. Fakat yine de bu öngörülerin, mevcut durumun 
yorumlanmasıyla oluşturuldukları için sağlam temellere dayandığını söylemek mümkün. Bu seminer sayesinde bir kez daha anladık ki, ABD 
coğrafi olarak Doğu Akdeniz’de bir ülke olmamasına rağmen, bölge siyasetini oldukça etkiliyor. Doğu Akdeniz’deki ülkelerin bölgede tek güç 
olmak için rekabet içinde olduğu bir gerçek, fakat bu liderlik yarışının galibini yalnızca kendi aralarındaki ilişkiler değil, dünyanın diğer öncü 
güçleri de belirleyecektir demek yanlış olmaz.

Harita: http://www.eosnap.com
Fotoğraf: Firdevs Ev

Dilşad Alkan  & Ceren Irmak Çelik

dilsadalkan@gmail.com
cerenirmak.celik@gmail.com
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Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Eski 
Komiseri Günter Verheugen geçtiğimiz 
günlerde Boğaziçi Üniversitesi’ndeydi. 15 
Kasım tarihinde Avrupa Çalışmaları Merkezi 
tarafından organize edilen etkinlikte Verheu-
gen “Arap Baharı sonrası Türk Dış Politikası ve 
Avrupa Birliği” konulu bir konuşma yaptı ve 
öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve diğer da-
vetlilerin konu hakkındaki sorularını yanıtladı. 
Jeopolitik konum itibarıyla kendine özgü 
bir karmaşıklığı olan Arap Baharı’nın AB için 
hala açıklanması zor bir fenomen olduğuyla 
sözlerine başlayan Verheugen, Ortadoğu 
ülkelerinde yaşananların beklenmedik bir 
devrim ve dönüşüm niteliğinde olduğunu 
belirtti. Bunun ışığında, sadece konudan 
etkilenen ülkelerin değil, bütün aktörlerin 
küresel boyutta barış ve istikrar için ortak 
bir strateji geliştirmesi gerektiği gerçeği 
Verheugen’in konuşmasının odak noktasıydı.
Verheugen’e göre, Türkiye ve AB’nin çok 
önemli üç ortak çıkarı var. Bunlar; barış, 
istikrar ve ekonomik gelişme. Bölgenin 
Avrupa Birliği’ne “nispeten uzak” kalması, 
yaşananların önemini azaltmıyor AB için, 
çünkü komşu ülke olan Türkiye’nin gündemi 
aynı zamanda AB gündemi demek. Bunun 
paralelinde, yaşananlar sonrasında çözümün 
siyasi alanda aranması gerekiyor ve bu da 
demokrasi, hukuk üstünlüğü, insan hakları 
gibi ortak değerler temelinde toplumlar inşa 
etmekten geçiyor.

Konuşmasında son zamanlarda gündemdeki 
önemini iyice kaybetmiş olan AB-Türkiye 
ilişkilerine de değinen Verheugen, coğrafi 
konumunun Türkiye için avantaj olduğunu 
belirtirken; tarihin ve tarihi hatırlamanın bir 
dezavantaj olabileceğini de vurguladı. Hris-
tiyan dünyası üzerindeki Osmanlı mirasının 
yine de genç nesillerin üzerinde çok daha 
az etkili olduğunu sözlerine ekleyen Verheu-
gen, günümüz Türkiye’sinin “Müslüman 
olduğu ‘halde’ doğru işleyen bir demokrasi” 
örneği oluşunu da en önemli noktalardan 
biri olarak görüyor. Konuşmanın takip 
eden kısmında Türkiye’nin bölgesel güç 
olma amacına değinen Verheugen, bunun 
gerçekleşmesi mümkün bir amaç olduğunu 
belirtti ve ekledi: Bu liderlik, Türkiye’nin de 
çıkarı adına bölgedeki diğer ülkeler üzerinde 
bir egemenlik kurmaktan ziyade, dönüşüm 
geçirmekte olan bu toplumlara “model” ol-
mak formunda olmalı.

AB ile Arap dünyası ilişkilerinin geçmişine

de değinen Verheugen, ilişkilerin 
önceden, genel konulardan bahsetmenin 
ardından üst düzey temsilcilerin bire 
bir görüşme talebinde bulunması ve bu 
görüşme sonrasında birkaç tutuklunun 
salıverilmesinden ibaret olduğundan bahset-
ti. AB’nin bu davranışını bölgeye dair “önce 
istikrar, sonra değer ve haklar” zihniyetindeki 
geleneksel yaklaşımın ürünü olarak gören 
Verheugen, bu yaklaşımın yanlış olduğu ka-
dar, günümüzdeki durum için de aydınlatıcı 
özellikte olduğunu vurguladı. Verheugen, 
AB üyelerinin bölgeye dair ortak bir duruş 
sergilemediğini ve kolonyal anlayışın üye 
ülkeler arasında kimi zaman hala su yüzüne 
çıktığını sözlerine ekledi. Yaşanan bu büyük 
dönüşümün AB için aynı zamanda bir belir-
sizlik, korku ve güvensizlik ortamına sebe-
biyet verdiğini belirtti ve örnek olarak, en 
büyük çekincenin bölgede olası bir İslami 
köktencilik oluşumu ve bunun paralelindeki 
büyük bir göç dalgası olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Türk dış politikasına ve AB 
müzakere sürecine epey vakit ayıran Verheu-
gen, müzakere sürecinin sonunun açık 
olduğunu ve AB Komisyonu’nun duruma dair 
“gelişme olduğunu” kaydetmesinin anlamsız 
olduğunu belirtti. Sürecin “Türkiye’yi AB 
üyesi olarak görmeyi istemek” gibi kesin bir 
amaca sahip olması gerektiğini de ekleyen 
eski Komiser, kendisinin görev süresi olan 
2000’li yılların başlarında kimsenin bunu 
söylemekten çekinmediğini, ancak bu sürece 
dair son olumlu şeyin 2004 yılında kendisi 
tarafından hazırlanan rapor olduğunu da 
ekledi. Verheugen’e göre, takip eden yıllarda 
siyasi krizlerle boğuşmaya başlayan AB üyesi 
ülkelerin, tecrübe ettikleri referandumlar 
öncesi bir “günah keçisi” arayışı başladı ve bu 
süreç Türkiye’nin AB üyeliğine karşı bir tutum 
sergilemek olarak şekillendi. Dine atfedilen 
büyük önemin de Hristiyan demokratların 
Fransa ve Almanya’da iktidara gelmeleriyle 
ortaya çıktığını vurgulayan Verheugen, kül-
türel farklılığın herkesin yararına olacağının 
ve hükümetler değiştikçe müzakerelerin 
seyrinin de büyük ölçüde değişebileceğinin 
üzerinde durdu.

Eski Komiser, tek kutuplu dünya düze-
ninin sona erdiğine ve çok aktörlü bu yeni 
düzende bölgesel güç olmanın hem Tür-
kiye, hem de AB için zorunlu olduğuna 
değindi ve AB’nin buna ek olarak bir küre-
sel güç olma iddiasının da olduğunu ekledi.

Sonlara doğru Avro bölgesinin içinde 
bulunduğu ekonomik krize de vurgu yapan 
Verheugen, Türkiye ekonomisinin sürekli 
gelişme grafiği takip ettiğini belirterek, bu 
koşullar altında hiç kimsenin Türkiye’nin 
üye olması halinde “bir yük” olacağını iddia 
edemeyeceğini ekledi.

Konuşmasının son kısmında zamanın AB 
değil, Türkiye lehinde işlediğini söyleyen 
Verheugen, Türkiye’nin yeni dış politikasını 
anlayabildiğini ama bu yeni stratejinin 
kendisini mutlu ettiğini söyleyemeyeceğini 
vurguladı. Müzakere başlıklarına özellikle 
ilgi göstermenin Türkiye için şu an yapılacak 
en makul şey olduğunu ve bunun üye-
lik için değil, Türkiye’nin kendi refahı için 
yapılmasının doğru olacağını da sözlerine 
ekleyen Verheugen, Türkiye’nin AB yönünde-
ki tutkusunu, sabrını ve kararlılığını kaybet-
memesini dilediğini belirterek sözlerine son 
verdi.

Birçok noktada “klişe” olarak nitelendirebi-
lecek bu görüşlerin içinde, Türkiye’nin üye-
lik sürecindeki keskin dönüş zamanlarına 
dair samimi yorumlar duyma imkânı bul-
mak bana kalırsa özellikle önem arz ediyor. 
Önem arz eden bu yorumların içinde, AB’nin 
Ortadoğu’ya yönelik geleneksel yaklaşımına 
dair samimi itiraflar da mevcut. Ancak güncel 
durum ve takip edecek olan iyimser hava tah-
minleri bakımından, Türkiye’nin AB üyeliği ve 
Ortadoğu’da bölgesel güç olmak şeklindeki 
bir ikilemde Verheugen’in tavsiyesine uyacak 
olması düşük bir olasılık gibi görünüyor, en 
azından şimdilik.

Fotoğraflar http://kdk.gov.tr/faaliyetler/akil-adamlar-
konferanslari/gunter-verheugen/51 adresinden, 13 
Aralık 2011, 17:38’de alınmıştır.

“Arap Baharı Sonrası 
Türk Dış Politikası Ve Avrupa Birliği”

Elvin Vural
elvin.vural@boun.edu.tr
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7 Aralık 2011’de, Avrupa Çalışmaları Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen “Kıbrıslı Türk Kimliği Üzerine Perspektifler” konulu konferans, birbirin-
den değerli isimleri bir araya getirmenin yanı sıra tüm katılımcılara konu üzerine farklı bakış açıları kazanma imkânı sundu. Hakan Yılmaz’ın 
açılış konuşmasını takiben Niyazi Kızılyürek ve Derviş Zaim’in açıklamalarıyla devam eden panel boyunca politik, ekonomik ve kültürel alanda 
konu üzerine farklı noktalara eğilerek tartışma imkânı bulduk.

Kızılyürek’in tarihi süreçle ilgili verdiği detaylar oldukça kısa, ama bir o kadar da net olmakla beraber, sürecin yorumlanması noktasında ol-
dukça aydınlatıcıydı. Kıbrıs- Türk kimliğinin süreç içinde netleşmesini “moderniteyle süreç içinde tanışan toplum” olarak yorumlayan Kızıyürek, 
dinamik bir güce sahip olan ENOSIS ile güçsüz Türkleri, tartışmasının merkezine oturtmuşu. Osmanlı Devleti’nin adayı terk edişiyle (1878) 
sıradan bir azınlık halini alan Türkler, zamanla “ulussuz cemaat” diye anılmaya başlanmıştı. Megalo Idea akımıyla hareket eden Kıbrıslıların 
içinde orta sınıfın hızla yükselişiyle Türk azınlığın farkındalığı gittikçe azalmıştı. Kemalist dış politikaya bakıldığında, ülke dışındaki Türklere 
odaklı olarak ilerlemeyen politika, Kıbrıslı Türkler için iki anlam ifade ediyordu: “anks” (varoluş endişesi) ve “deos” (Kıbrıslılara olan imrenme). 
Kıbrıs’ın Türkiye’ye verilmesinin haklı bir dayanağının olamayacağını bilen halk, İngiltere’ye verilmek istemiyordu. Bu dönemde Kızılyürek’in de 
söylediği gibi, “Halk ne istediğini değil de, ne istemediğini çok biliyordu”.

Siyasi programın 50’lerde belirlenmesi ve 56’dan itibaren silahlı çatışmaların başlamasıyla, Türklerin de kendi içinde kenetlenmesi ve şiddet 
sarmalarının yayılması söz konusu olmuş, zihinsel etnik sınırlar çizilmişti. 1960’da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla ilk defa “ötekileşme” 
süreci başladı ve gerilimin oldukça yüksek olduğu toplumda bu noktadan sonra hınç duygusu oluştu.
Sağ ve sol görüşlerin süreçteki etkinliği konusunda, solun bu süreçte daha gelenekselci bir yaklaşım sergilediği, olayların duyulması ve 
yayılması sürecinde sağ görüşün daha aktif rol oynadığı da panelde vurgulanan önemli noktalardı.

Yaşanmışlıkları sanatsal bakış açısıyla değerlendiren Zaim için Kıbrıs, “Farklılıklarımızı koruyup nasıl birlikte yaşarız?” ya da “Birlikte yaşamak 
için nelerden vazgeçmeliyiz?” sorularının cevaplarına yönelik, dünyaya iletecek mesajlara sahip. Filmlerinin Kıbrıs’ta uyandırdığı tepkiyle ilgili 
verdiği bilgi oldukça düşündürücüydü: Paralel Yolculuklar’ın Kıbrıs TV’de gösterilmesinden hemen sonra TV müdürü işten atılmıştı.

Türkiye’de içinde bulunduğumuz farklılığı anlama sürecinde, “Türk kimliği” içindeki farklılıkları da yine Kıbrıslılar sayesinde anlıyoruz. Yılmaz’ın 
da değindiği gibi bu süreç bize “milli kimlik” kavramını yeniden düşündürmelidir. Çünkü unutulmaması gereken bir nokta var ki; tüm bu 
süreçte her birey hem mağdur, hem de faildir. Mağdur olmanın dışında, o kişinin kimliğiyle öldürülenlerden olduğunu da düşünürsek, geçmişi 
değiştirebilir, geleceği yeniden kurabiliriz. 

Görseller: paylasimmerkez.com
                    britains-smallwars.com
                    filozof.net

“Kıbrıslı Türk Kimliği 
Üzerine Perspektifler” 

Panelinin Ardından

Beyza Özcan
beyzaozcn@gmail.com
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Kıbrıs Sorununun
Tarihsel Boyutu

Akdeniz’de en büyük üçüncü ada olan Kıbrıs, Türkiye için gerek iç 
gerek dış politikada çok büyük bir öneme sahiptir. Ortadoğu’ya 
açılmak isteyen devletler için Kıbrıs, tarih boyunca stratejik bir üs 
olarak görülmüştür. Bugün adanın güneyinde yer alan Dikelya ve 
Ağrotur üsleri adanın stratejik olarak ne kadar önemli olduğunun 
örnekleri olarak gösterilebilir. Son olarak doğalgaz arama-çıkarma 
faaliyetlerinin Rumlar tarafından başlatılması ise bölgedeki tansiyonu 
yeniden yükseltmiş ve Kıbrıs’ın Türk tarafının da belirli anlaşmalarla 
petrol ve doğalgaz aramaya başlamasına sebebiyet vermiştir. 
Dolayısıyla Kıbrıs bugün etnik, siyasi ve ekonomik açıdan hem Avru-
pa Birliği, hem Yunanistan, hem de Türkiye’nin odak noktasındadır.

Türkiye Kıbrıs sorununun bugün çözüme kavuşması için, Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi ve uluslararası toplum tarafından sorumlu 
tutulmaktadır. Çünkü Türkiye’nin çözümü engellediği öne sürülmek-
tedir. Ancak Kıbrıs sorununu tam olarak kavrayabilmek için öncelikle 
tarihsel süreci ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kuzeyde yaşayan 
Kıbrıslı Türkleri siyasal eşitliği ortadan kaldırmak için nasıl bir çıkmaza 
ittiklerini incelemek gerekir. Günümüzde Kıbrıslı Türklerin, Türkiyeli 
Türklerden çok daha farklı bir toplum olduklarından söz edilmektedir. 
Ekonomik ve sosyal şartlar bu düşünceye sebebiyet verebilir. Ancak şu 
da unutulmamalıdır ki 1570 tarihinde adanın Osmanlılar tarafından 
fethi ile 150.000 yerli melez halkın yanına 30.000 Osmanlı askeri ve 
Kayseri, Konya, Mersin, Niğde ve Manavgat gibi Anadolu’nun çeşitli 
yerlerinden 28.600 kişi zorunlu göç yoluyla yerleştirilmiştir ve böylece 
o günkü Türkler bugünkü Kıbrıslı Türklerin kökenini oluşturmuşlardır. 
Dolayısıyla, adadaki Türkler bizim aynı zamanda soydaşlarımızdır. 18. 
yüzyıl başlarına kadar adadaki Türk nüfus tarımla meşgul olmuş ve bu 
sebeple sahip oldukları toprak miktarı Rumların sahip olduklarından 
daha fazla olmuştur. Sonuç olarak Kıbrıslı Türkler o tarihlerde adadaki 
nüfusun çoğunluğunu temsil ediyordu. İşin ilginç tarafı, bugün Avru-
pa Birliği ve bazı entelektüel kesimler her ne kadar o adada yaşayan 
iki toplumun bir bütün olduğunu söylese de; sosyal ve kültürel 
yaşam iki taraf arasında hep farklı kalmış, Türkler ve Rumlar arasında 
evlenme görülmemiş ve iki tarafın fertleri arasında ortak işletme 
kurmak gibi davranışlara girişilmemiştir. Dolayısıyla bugün bu iki 
toplumun tekrar birleşmesinin adaya çözüm getireceğine inananların, 
adadaki sosyolojik yapıyı bir kez daha incelemeleri gerekir.

Kıbrıs 1930’lardan itibaren Rumlar için bir “Elen” adası olarak görül-
meye başlandı ve adadaki Türk nüfus kurulması hayal edilen “Elen Dev-
leti” için ortadan kaldırılması gereken bir toplumdu. ENOSİS adı verilen 
bu politik kampanya, adada 1950’de Rum Ortodoks Kilisesi’nin yapmış 

olduğu oylama ile %96 gibi çok büyük bir oranda Rumlar tarafından
desteklenmiştir. İngiltere ENOSİS fikrine her ne kadar karşı çıkmış 
olsa da, Yunanistan’ın Rumlar hakkında self-determinasyon hakkının 
bulunduğunu öne sürmesi dolaylı yollardan onun ENOSİS’e verdiği 
desteği gözler önüne sermekteydi. Bu görüşün sonucu olarak 
Yunanistan’dan gelen Albay Grivas’ın adada EOKA terör örgütünü 
kurması da oldukça manidardır. Bugün “taksim fikri” her ne kadar 
eleştirilse de,  EOKA terör örgütü kurulduktan sonra İngiltere’nin 
adadaki Kıbrıslı Türklerin de self-determinasyon hakkını tanınması 
gerektiği ve taksim talebinin haklı gerekçelerinin olduğu kanısına 
vardıklarını hatırlamaları gerekmektedir. Buradan çıkarılacak sonuç; 
Türklerin can ve mal güvenliğinin tehdit altında olması ve taksimin 
geçerli bir seçenek olarak görülmesidir. Rum mezaliminin şiddetini 
arttırmasının uluslararası kamuoyu tarafından da hissedilmesiyle Tür-
kiye ve Yunanistan Zürih’te, İngiltere ve Kıbrıs’taki iki toplumun lider-
leri de Londra’da birer anlaşmaya varmışlardır.  Bu anlaşmalar gereği 
adanın, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından garanti altına 
alınmasını öngörülmüştür. Garanti kapsamında, Türk ve Yunan as-
kerlerinin adaya konuşlandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar bugün 
TSK’nın adada işgalci olmadığının, uluslararası hukuka ve anlaşmalara 
dayanarak orada güvenliği sağladığının açık bir kanıtıdır. 1960’ta ku-
rulan Kıbrıs Cumhuriyeti adadaki Türkler için siyasal anlamda eşitliğin 
sağlandığı bir dönemdir. Çünkü o günkü anayasal düzende Türk 
toplumunun lideri olan cumhurbaşkanı yardımcısı, tüm temel konu-
larda cumhurbaşkanına eşit haklarla veto etme yetkisini sahipti. Bu, 
adadaki Türklerin siyasal anlamda eşitliğe kavuştuklarının gösterge-
sidir ve bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin ve KKTC’nin verdiği mü-
cadele de bu eşitliğin kazanılması içindir. Ancak bu, Cumhurbaşkanı 
Makarios tarafından kabul edilemez bulunmuş ve Türklere adil 
olanın da ötesinde haklar verildiğini savunmuştur. Bu görüşün so-
nucu olarak Rumlar, Kıbrıs Türk toplumuna karşı şiddet politikasını 
sistematik bir şekilde uygulamaya başlamıştır. Bu politikanın bir 
parçası olan Akritas planı ise Türkler üzerinde uygulanmak istenen 
etnik temizlik ve soykırım girişiminin planıdır. Bu plan sonucunda 
30.000 Kıbrıslı 103 köyü terk etmek zorunda bırakılmıştır ve tüm 
Kıbrıs Türk nüfusu adanın %3 üne tekabül eden yerlere sığınmak 
mecburiyetinde kalmıştır. EOKA’cıların arasındaki görüş ayrılıkları 
sonucunda EOKA lideri Nikos Sampson’un Makarios‘a karşı darbe 
yaparak adayı Yunanistan’a bağlamak istemesi, Kıbrıs’ın toprak 
bütünlüğüne kasteden bir fiil olarak görülmüştür ve akabinde 
İngiltere’nin Türkiye’ye olumsuz cevap vermesi üzerine, 1960 Garanti
Antlaşması’na dayanarak Türkiye 20 Temmuz 1974 günü Barış 
Harekâtı’nı başlatmıştır. Bu harekât sonucunda Kuzey’den Güney’e
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yaklaşık 120.000 Rum, Güney’den Kuzey’e 65.000 Türk geçerek nü-
fus bakımından homojen iki kesim oluşmuştur. Günümüzde federal 
yönetimin ada için en iyi yönetim şekli olduğunu ileri süren uzmanlar 
vardır. Ancak ortada görülmesi gereken büyük bir tehlike vardır: Rum 
tarafı AB’ ye üye olarak Kıbrıslı Türklerin haklarını, özellikle Türkiye’nin 
de bir parçası olmadığı AB içerisinde kolaylıkla aşındırabilir. 
Türkiye’den Türkler KKTC ile ticaret yapamayacak duruma gelebilir, 
arsa alamama, yerleşememe durumları ortaya çıkabilir, buna rağmen 
AB üyesi Yunanistan vatandaşları adaya pasaporta dahi ihtiyacı ol-
madan sorunsuz bir şekilde girebilir, arsa alabilir ve Rumlarla ticari 
ilişkilere girebilir. Bu da sonuç olarak adadaki Türklerin ekonomik 
ve politik anlamda azınlık durumuna düşmesine sebebiyet vermek-
tedir. Ayrıca 1993 yılında Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
arasında “Ortak Savunma Doktrini” ortaya konulmuştur. Amaç, iki 
ülke arasındaki askeri ve stratejik operasyonlar planlanmasını, ortak 
tatbikatlar yapılmasını ve hava ve deniz üsleri kurulmasını öngör-
mektedir. Bu doktrin çerçevesinde Baf Askeri Havaalanı inşa edilmiştir, 
Terazi deniz üssünün inşa edilmesine ve S-300 füzelerinin Rusya’dan 
alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca Rusya’dan yeni tip tanklar da 
alınmıştır. S-300 füzeleri, sadece KKTC değil Türkiye’yi de tehdit ede-
cek düzeyde olduğu için 1998 yılında Türkiye’nin girişimleri ile Güney 
Rum Yönetimi’nden alınmış ve Girit’e konuşlandırılmıştır. Dolayısıyla 
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi askeri anlamda adanın 
işgalcisi olmayı amaçlamaktadırlar. 2003 yılında ise Atina’daki AB 
Zirvesi’ne 9 aday ülke ile GKRY’nin de çağırılması düşündürücüdür. 
Çünkü 1960’taki anlaşmalara göre garantör ülkelerin hepsinin üye 
olmadığı bir organizasyona Kıbrıs’ın üye olmaması gerekiyordu, 
yani Türkiye’nin üyesi olmadığı bir AB’ye Kıbrıs’ın da alınmaması ge-
rekiyordu. Ancak AB ve GKRY bu anlaşmalara uymamış, uluslararası 
hukuku ihlal etmiş ve sonuç olarak Kıbrıs sorununu AB’nin de bir 
sorunu haline, çözümü de daha da karmaşık hale getirmiştir. Bu da 
Türkiye’nin AB üyesi olma sürecine büyük ölçüde zarar vermiştir. 
Ayrıca 2004 yılındaki Annan Planı ise, Kıbrıs Türklerinin yıllarca altında 
kaldığı izolasyondan kurtulması için Kıbrıslı Türkler tarafından büyük 
bir fırsat olarak değerlendirilmiş, ancak Rum halkının %75 gibi büyük 
bir rakamla reddetmesiyle kaçırılmıştır.  Ayrıca mülkiyet sorunu 
bugün hem KKTC için hem de Türkiye için büyük bir sorun teşkil et-
mektedir. AB müktesebatının Kıbrıs’ın kuzeyinde askıda bulunmasına 
rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC üzerinde medeni, ticari 
ve mülkiyet konularıyla ilgili verdikleri kararlar kabul edilmekte, bu 
kararlar AB ülkelerinde geçerli olmakta ve uygulanmaktadır. Bu du-
rum Türkiye’nin AB müzakere sürecini olumsuz etkilemektedir.

Sonuç olarak, Kıbrıs’ta açıkça yapılmak istenen AB’nin de desteğini 
alarak önce Rum egemenliğinde bir devletin kurulması ve daha sonra 
uygun şartlar sağlandığı zaman Kıbrıs Türkü adadan uzaklaştırılarak, 
Rum çoğunluğu ile adanın Yunanistan’a bağlanmak istenmesidir. 
Dolayısıyla Türkiye Kıbrıs sorununa bakarken yakın ve uzak geleceği 
ve yurtdışındaki Türk varlığını dikkate almalıdır ve çözüm KKTC te-
mel alınarak gerçekleştirilmelidir. 1993’te Çekoslovakya’nın ikiye 
ayrılmasından sonra, yeni devletlerin Çek Cumhuriyeti ve Slovakya

adlarıyla AB adaylıklarının kabul edilmesi ve her biri ile müzakere süre-
cine başlanması ise Kıbrıs sorunu için örnek alınabilecek bir çözüm 
yoludur. Bu da ambargoların kaldırılmasını ve adanın iki egemen dev-
leti içerdiğinin uluslararası toplum tarafından kabul edilmesini ge-
rektirir.  Ayrıca, Kıbrıs Türkünün statüsü hakkında karar verme yetkisi 
KKTC makamlarına ait olmalıdır ve bu vatandaşların bir bölümünün 
adadan sökülüp çıkartılması söz konusu olmamalıdır. Kıbrıs’ta Rum-
Yunan ikilisinin haksız politikalarını önlemenin ve Kıbrıs toplumunun 
barışını sağlamanın yolu ise; Türkiye’nin de garantörlüğünde iki eşit 
egemen halkın yeni bir ortaklığını tescil eden bir anlaşmanın ya da 
bağımsız, egemen güçlü bir KKTC’nin varlığıdır.

Kaynakça: 

Avrupa Birliği ve Genişleme Surecinde Türkiye ile ilişkiler, İbrahim S. Canbolat
20 Temmuz 1974 Kıbrıs Bitmeyen Gece, Muzaffer Sever
The Genocide Files, Harry Scott Gibbons

Görseller: wowturkey.com
                    Barbarlık Müzesi Adres: Kumsal Mahallesi Dereboyu Caddesi İrfan Bey 
Sokak / Lefkoşe / K.K.T.C
                    http://www.mucahit.net/dergiler/dergi66/Sayfa_26.htm
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“Ama Konsomatris!”

Artık katlanılamaz hale gelen polis şiddetinin 
son örneği, son günlerde bir skandal 
niteliğinde gündeme düşen Fevziye Cen-
giz olayı oldu. Temmuz ayında, İzmir’de 
bir eğlence mekânında eğlenirken kimliği 
yanında olmadığı için gözaltına alınan 
ve sonrasında götürüldüğü karakolda 
işkenceye maruz kalan Fevziye Cengiz’in o 
ana dair görüntüleri ise sadece birkaç gün 
önce ortaya çıktı. Türkiye’de meydana gelen 
bu tarz faciaların seyrini, sonuçsuzluğunu ve 
insanların kabullenişini düşündükçe, süre-
cin uzunluğundan dolayı lanet etmek ile 
sonuçlandığından dolayı “neyse ki” demek 
arasında gidip geliyorum. Görüntülerde 
karşımıza çıkan eziyet benim -ne yazık ki- ne 
bir şaşkınlık ne de hayal kırıklığı yaşamama 
sebep oldu. Ancak üniformalı ve sivil birkaç 
polisin bir kadın üzerine uyguladıkları 
bu şiddet nefret ve umutsuzluk hisle-
rinin uyanması için başlı başına bir sebep. 

Fevziye Cengiz’in verdiği ifadeye göre, ailesi 
ile birlikte eğlenirken mekâna giren üç polis 
kimlik kontrolüne başladı. Eşi kendi kimliğini 
gösterdikten sonra karısının kimliğini 
araçlarından almak üzere mekândan çıktı. 
Bu durumu dile getiren ve karakola git-
mek istemeyen kadının başına gelen ilk 
olay ise polislerden hakaret duymak oldu. 
Devamında da zor kullanılarak karakola 
götürüldü ve malum işkencelere maruz kaldı. 
Fevziye Cengiz’in eşi de o esnada kimliği ge-
tirip vermek için karakola girmek istediğini, 
ama içeri alınmadığını belirtti. Söz konusu 
polislerin verdiği ifadeye göre ise, onların 
kadını karakola davet etmeleri üzerine, 
“alkollü” olan bu kadın kendilerine direndi, 
küfretti, birinin koluna vurdu, diğerinin 
kollarını tırmaladı, bir diğerini ise eliyle itti; 
biri tutmuş biri getirmiş tarzı bu açıklamaya 
göre diğerlerini de pişirip yemiş olsa gerek! 

Görüntüler bir sivil polisin karakolda Fevziye 
Cengiz ile tartışması üzerine,  polisin genç 
kadına dayak atması ile başlıyor. Yere yatırılıp 
kelepçe takılırken diğer polislerden de 
dayak yiyen, devamında durmaksızın tokat-
lara ve çeşitli darbelere maruz kalan kadının 
bir Lara Croft olmadığı neyse ki kameralarla 
kanıtlanmış. Yoksa yüce adaletimizin bize 

sunduğu adil sistemden bir nebze daha 
tatmış olurduk ki buna zaten ramak kalmış 
da haberimiz yokmuş! Olay sonrası sağlık 
raporu verilmesi istenen güzide doktor 
basıyor “sağlam” damgasını, kadının “Beni 
dövdüler.” demesine rağmen onun yüzüne 
bile bakmadan. Ardından açılan davalarda 
ise polisler için 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis 
cezası istenirken, Fevziye C. için 6.5 yıla ka-
dar hapis cezası isteniyor. Kadın hakaretle-
rinden ve muhteşem üçlü saldırısı yüzünden 
suçlanırken, polisler işkencenin adı dahi 
geçmeksizin “zor kullanma yetkisi sınırının 
aşılması” sebebiyle suçlanıyor. Bu sınırın kime 
göre, neye göre, daha da önemlisi hangi 
vicdana göre belirlendiği muamma. 

Süreç sona ermeden bu olay gündemde hak 
ettiği noktaya düştü. Düştü ancak, bu kez de 
içinde bulunduğumuz durumun vahame-
tiyle bir kez daha karşılaşmak zorunda kaldık. 
Buna sebep, İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden 
gelen açıklama. Dövdük çünkü hakaret etti, 
küfür etti; dövdük çünkü o bir konsomatris! 
Biz boşuna suçlamışız yani o insanları, meğer 
polislerin o işkence için ne kadar haklı se-
bepleri varmış! Yaptıklarını meşrulaştırmak 
için söyledikleri gerçekten kabahatlerin-
den büyük. İnsanın aklı almıyor, ancak bu 
aşamada sadece polis teşkilatını suçlamak da 
eksik geliyor. Bu davranışlarda bulunabilecek, 
bu açıklamaları utanmadan sıkılmadan yapa-
bilecek kadar kendini özgür ve yetkin hisse-
den polis teşkilatının iplerini ellerinde tutan 
asıl teşkilat, ama daha da önemlisi onlara bu 
onayı veren yaptıklarına müsaade edip rıza 
gösteren insanlar, bu tarz faciaların başlıca 
sebepleridir. İnsanların başlarında bir çoban 
misali kontrol edilebilir olma dürtüsünü an-
lamak mümkün değil, ama Fevziye Cengiz 
olayında yaşananlar veya daha önce tecrübe 
edildiği üzere bir genç kızın herkesin gözü 
önünde polis kılığında insanlar tarafından 
kaçırılması ve insanların sadece onlar polis 
olduğu için sesini çıkarmamaları bu zihniye-
tin ürünüdür. 17 erkeğin arasında bir kadının 
olduğu odada “Hangisi Irina?” diye sorup 
suçluyu kendi kendine belirlemek de aynı 
zihniyetin ürünüdür. Gereğinden fazla yetki 
verilen kuklaların ipini koparması sonucu 
yaşananlar ise yetkililer tarafından istisnai

bir durum gibi gösterilmeye çalışıldı, sanki 
kol kırılır yen içinde kalır misyonu içlerine 
işlememiş gibi.

Bu olayı sadece kadına karşı şiddet olarak 
görmek yetersiz kalır. Kadın erkek ayrımı 
olmaksızın polis şiddetine maruz kalan 
vatandaşın haddi hesabı yoktur. Ancak vur-
guyu gerçekten hak eden bir nokta var ki o 
da; zaten toplum içinde şiddete maruz kalan 
kadına çare olarak gösterilen, polise sığınma 
mevzusunun ironisi. Sürecin görüntüler or-
taya çıktıktan sonraki aşamasında İzmir Em-
niyet Müdürü konunun üstüne gidilmesini 
sebepsiz bulurken, birkaç gün sonra söz ko-
nusu polislerin görevden alındığını açıkladı. 
Böylece istisnai bir durum ortadan kaldırılmış, 
herkes mutlu yaşamına geri dönmüş oldu! 
Yargı süreci boyunca polislerden davayı geri 
çekmesi için tehdit alan ve hala psikolojik 
yardım aldığını söyleyen Fevziye Cengiz ise 
bırakın insanların merhametine ve yardımına 
sığınmayı, görüntülere rağmen hala kadında 
suç arayan insanların insafsızlıklarına maruz 
kalmayı sürdürmekte. Olayla ilgili edindiğimiz 
en son bilgi; eşi Murat Cengiz ile beraber, Mu-
rat Cengiz’in anne ve babasına ait bir evde 
yaşayan Fevziye Cengiz, “O kadın bir konso-
matris.” açıklamasının ardından mahallelinin 
imza toplaması üzerine evlerinden çıkarıldı. 
Gelinlerine güvendiklerini ancak “Söz oluyor.” 
diye bu duruma katlanamayacaklarını be-
lirten Murat Cengiz’in anne ve babası ise bu 
vahim durumun adeta beden bulmuş halleri. 
Vefat eden insanlığımıza rahmet diliyorum!

Görsel: http://www.hurriyetport.com/
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Birincil 
Hanımefendiler

Devlet başkanlarının görevleri dolayısıyla katıldıkları davetlerde 
yaşananlar kadar, bilindiği üzere eşleri de adlarından sık sık söz et-
tirir. Bir yanda Sarkozy’nin boyunu uzatmakla görevlendirilmiş takoz 
konuşulurken, bir yandan da first lady’lerin akıl almaz şıklık yarışına 
dikkat çekilir. Fotoğraf ve videolardaki vücut dillerinden kimin kimin 
kıyafetinden ne kadar haz ettiği anlaşılmaya çalışılırken, diğer bir yan-
dan hangi cumhurbaşkanı hangi muadilinin elini sıkarken gözlerinin 
içinden güldüyse haberlere taşınır. Bu noktada benim merak ettiğim 
ise devlet başkanlarının bizzat katıldığı toplantılar, zirveler ve da-
vetlerde, eşlerinin fiziksel varlıklarının neyi temsil ettiği, neyi amaçladığı 
ve tüm bunların magazin çerçevesi içinde nasıl sıradanlaştırıldığıdır.

Literatüre bakıldığında ABD başkanlarının eşleri, nam-ı diğer first 
lady’ler, hakkında birçok analiz yapıldığı ve hem sosyal, hem de siyasi 
açıdan taşıdıkları önemin vurgulandığı fark edilecektir. Bu noktada, 
eşinin suikasti üzerinden henüz saatler geçmiş olmasına karşın Jac-
queline Kennedy’nin uçaktaki başkanlık devir tesliminde yer aldığı 
anı hatırlamak uygun olacaktır.1 Meşhur pembe takımını daha önce 
de giymiş olan first lady, kocasının suikastı sırasında da üzerinde olan 
bu kıyafetini kameralar önüne çıkarken değiştirmeyi reddetmiş ve 
pembe takımı kayıtlara JFK’nin kan lekeleri ile geçmiştir. Böylece First 
Lady, hayatı ve siyasi varlığı korkunç bir şekilde sonlanmış olan eşini 
fiziksel olarak temsil etmiş ve yüzündeki dehşet halen hissedilebilir-
ken bile, başkanlığı devralan Lyndon Johnson’ın yanında devlet adına 
yer almak durumunda kalmıştır. 

Genel olarak 19. yüzyıldan bu yana olan konumlarının gelişimi ince-
lenen first lady’ler ABD söz konusu olduğunda 1920’lere kadar ken-
dilerini kamudan uzak tutmuşken, devam eden yıllarda üstlendikleri 
rolü medya aracılığıyla halka çok daha sık ve açık bir şekilde iletme 
imkânı bulmuştur.2 Şüphesiz, bu değişim kadının kamusal alandaki 
performans alanının seneler geçtikçe genişlemesi ile de açıklanabilir. 
Fakat geleneksel bakış açısından bakıldığında unutulmamalıdır ki 
oldukça maskülen bir makam olan devlet başkanlığı, iktidarının her 
alandaki varlığından ancak alabildiğine feminen bir partner ile yan 
yana geldiği sürece emin olabilir. Bu da bize örnek kadın olma görevi-
ni üstlenen first lady’lerin görsel ve fiziksel varlıklarının, eşlerinin si-
yasi konumu için ne denli önemli olduğunu gösterir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı sitesinde kendisine ayrılmış olan ve adresin-
de “hanımefendi” -Türk usulü first lady tanımı böyle olsa gerek- iba-
resi geçen sayfada Hayrünnisa Gül’ün bir biyografisi bulunmaktadır.  
3Yazılanlara bakıldığında görülecektir ki bu aslında sıradan bir bi-
yografiden çok, Birincil Hanımefendimiz Gül’ün sahip olduğu erdem 
ve de kültürel değerlerin sıralanışıdır. Aile kavramı kendisi için hayat-
taki birincil önceliktir. “Bütün insanların, özellikle masum çocukların” 
eşitliğine olan inancı, kendisini sosyal faaliyetlere ve pek çok eğitime 
destek projesinde çalışmaya itmiştir.  Ayrıca “Yabancı konuklarını 
Türk insanının geleneksel misafirperverliğiyle ağırlamaya özen gös-
teren Bayan Gül’ün mutfak kültürüne de özel bir ilgisi vardır. Zengin 
Türk mutfağının unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini ve yöresel 
yemekleri yabancı misafirlerine sunmaktan büyük keyif alır.” ifadesi 
kendisinin geleneksel kültürümüze olan sevgisini de açıkça belli 
etmektedir. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, Hayrünnisa Gül adeta 
devletin örnek annesi rolünü üstlenen bir kadın olarak görülebilir. 
Muhafazakâr bir toplumda sıklıkla karşılaşılmak istenmesi gayet 
olası bir kadın figürünün vücuda gelmiş hali olan Gül’ün bu özel-
likleri, kendisinin fiziksel varlığıyla pekiştirilmek istenmektedir. Devlet 
temsilinin feminen tarafını oluştururken maskülen tarafın hiçbir pü-
rüzle karşılaşmadan devletin başında olabilmesi demek ki kendisine 
bağlıdır. Nitekim Lyndon Johnson’ın eşi Lady Bird Johnson da bir 
açıklamasında, eşine yapabileceği en iyi şeyin Beyaz Saray ve çevre-
sinin Başkan Johnson’ırahatsız etmemesini mümkün kılmak olduğunu 
belirtmiştir. Kanımca bu, bir devlet başkanı eşinin yazılı olmayan

devlet görevi olarak nitelendirilebilir. 

Peki, o zaman şıklık yarışı bu resmin neresinde yer almaktadır? 
Başkanlık konuşmasında Michelle Obama’nın kıyafetinin kumaşının 
nereden geldiği, en az eşi Barack Obama’nın sözleri kadar ilgi 
görmüştür. Keza Hayrünnisa Gül’ün yüksek topuklu çizmeleri de 
Kraliçe Elizabeth’in şaşkın bakışlarından nasibini almış ve medyanın 
ilgisini çekmiştir. “Devletin örnek annesi” konumuna oturtulmaya 
çalışılan bir kadının moda ikonu olup olamaması, bir nevi maskülen 
eşinin yanındaki modern feminen gücünün mertebesini gösterir hale 
gelmiştir. Dış görünüşü ile hem eşinin görevinin ehemmiyetini bütün-
leme, hem de kişisel karakterini ve vizyonunu yansıtma çabasında 
olan birincil hanımefendiler, ne yazık ki bu görevlerin altında kalarak 
çareyi şıklık yarışında ön sıralarda yer almaya endekslemişlerdir. Bu 
bağlamda, önümüzdeki yıllarda first lady’lerin kıyafet seçimlerinin, 
temsil ettikleri eşleri ve ülkelerinin gayriresmi değerlendirmelerine 
ışık tutması kaçınılmaz bir durum olmaya devam edecektir.
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