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Önsöz 

 

   Yüzyıllar öncesinin isyan, başkaldırı, ayaklanma ve devrimleri günümüzde, “kitle 

hareketleri”, toplum ve/veya devlet düzeyinde kurumsallaşmış otorite yapılarına kolektif 

karşı-çıkışlardır. Toplumsal aktörlerin değişim-yönelimli ortak taleplerinin eylemliliğe 

dönüştüğü geçmiş ve güncel kitle hareketlerini, tanım itibariyle, “toplumsal hareketler”den 

ayıran en önemli özellik sürekliliktir. Örgütsüz veya örgütlenme düzeyi düşük, kısa süreli 

isyan, başkaldırı, ayaklanma, vb. kitle hareketleri her ne kadar, toplumsal hareketler gibi, 

kurumsal siyasetin dışında “çekişmeli siyaset” (contentious politics) alanında incelense de, 

toplumsal hareket olmanın gerektirdiği süreklilik, örgütlenme, ortak amaç ve ortak kimliğini 

her zaman geliştirememişlerdir. AÇMÖF Bülteni’nin “Toplumsal Hareketler” başlığı taşıyan 

bu sayısında, yazarlar “çekişmeli siyaset” alanındaki çeşitliliği örneklerle sunuyorlar. 

   Geriye dönük bakıldığında toplumsal hareketler eşitlik ve toplumsal adalet talepleriyle 

ortaya çıkan işçi ve kadın hareketlerinden, Batı demokrasilerinde post-materyalist değerlerin, 

özellikle ekolojik kaygıların öne çıkmasıyla örgütlenen “yeni toplumsal hareketler”e, artan bir 

çeşitlilik ve yerelden ulusaşırıya yayılan eylemlilik göstermişlerdir. Tarihsel olarak eşitlik ve 

toplumsal adalet prensipleri içinde çerçevelenen, ırk, din ve etnik grup haklarının 

savunulmasında, kimlik söylemleri önem kazanmıştır. Via Campesina örneğinde görüldüğü 

gibi, farklı ancak yakından ilişkili kaygı ve amaçlar bir hareketin içinde birleştirilebilmiştir. 

Ayrıca son yıllarda varlıklarını daha görünür bir biçimde ortaya koymaya başlayan aşırı sağ 

örgütlenmeler, toplumsal hareketlerin değişim ile olan ilişkisinin karmaşıklığının bir 

göstergesi olarak düşünülebilir. 

   Her ne kadar niteliksel olarak farklı da olsalar, toplumsal hareketler ile kitle hareketlerinin 

zamansal ve mekansal karşılaşması da mümkündür ve bunun bize en yakın örneği, örgütlü 

çevre ve kent hareketleri ile örgütsüz, odaklı bir ortak amacı olmayan kitlelerin, 31 Mayıs 

2013 itibariyle biraraya geldiği Taksim Gezi Parkı olmuştur. Bunu, özellikle 1999 Seattle’dan 

bu yana görünürlük kazanan, temsili demokrasinin krizinin yeni bir işareti olarak görmek 

mümkündür. Bu bağlamda, Ortiz, Burke, Berrada ve Cortés (2013), 2006-2013 yılları 

arasında 84 ülkede, 843 önemli kitlesel protestoyu belgemişler ve bu yılların, modern tarihin 

kitlesel hareketlerinin en yoğun yaşandığı dönemi olduğu sonucuna varmışlardır. Bu 

hareketlerin, sadece otoriter veya az gelişmiş demokratik sistemlerde değil, Avrupa 

demokrasilerinde de ortaya çıkması, kurumsallaşmış siyasal yapılarının, sorun çözebilme ve 

demokratik taleplere etkili yanıt verebilme kapasitelerinin sorgulandığı anlamına gelmektedir. 

Bu nedenle, AÇMÖF Bülteni’nin bu sayısının konusu güncel ve artan bir önem taşımaktadır. 

 

Yard. Doç. Dr. Gül Sosay 

Boğaziçi Üniversitesi                                                                                                          

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi 

Kaynakça: 

Ortiz, Isabel; Sara Burke; Mohamed Berrada ve Hernán (2013), ‘World Protests 2006-2013’, 

Initiative for Policy Dialogue and Friedrich-Ebert-Stiftung, New York, Working Paper.  
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Editörden 

  Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları 

Merkezi Öğrenci Forumu Bülteni’nin yarı 

akademik kapsamda gerçekleştirdiği ikinci 

sayısıyla beraber AÇMÖF içerisinden pek 

çok farklı sese yer vermeye devam edi-

yoruz. Bu dönemki bülten konseptimiz 

geniş çapta ses getiren ya da getirmeyen 

ama her ne derinlikte olursa olsun yine de 

küçükten büyüğe değişikliklere ya da yeni-

den varoluşlara sebep olan toplumsal hare-

ketlerdir.  

  Toplumlar geçmişten günümüze seslerini 

baskı altında kaldıkları devletlere, gerek 

monarşi gerek demokrasi olsun,  duyurma-

ya çalışmışlardır. Bunun yanında bazı 

toplumlar ise devletlerle beraber diğer 

toplumlara karşı ezici ve baskıcı duruş ser-

gileyen hareketlere sebep olmuşlardır. 

Bunların bazıları küçük veya büyük başarı-

lar elde etseler de çoğu tarihin kara 

sayfalarına yazılmaya mahrum bırakıl-

mıştır. Bültende yer vereceğimiz ilerici 

veya gerici hareketler toplumsal hareketleri 

yapı itibariyle anlamamıza yardım ede-

cektir. Öte yandan yazılarda yürütülen tari-

hi, toplumsal ve siyasi analizler bizlere 

hareketlerin doğuşundan yol açtıkları so-

nuçlara kadar inceleme alanı sunacaktır.  

  Bültenin ilk yazısıyla toplumsal hare-

ketler adına genel bir bakış açısı kazanmak 

ve ilkel çağlarda başlayan toplum hare-

ketlerinin tabanını konumlandırmak amaç-

lanmıştır. Bunun yanı sıra, tarihin akışına 

ve toplumsal hareketlerdeki değişimlere de 

tanık olacağımız bu yazıyla modern hare-

ketlere de bir giriş yapmış olmaktayız. 

Sonrasında ise çok daha spesifik bir 

hareketle, Türkiye’nin hala çözümleyeme-

diği bir sorunun kökenlerine ineceğimiz bir 

yazıyla karşı karşıyayız. Şeyh Sait İsyanı 

üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-

luş döneminde yaşadığı önemli bir toplum-

sal isyanı anlatmaya çalışacağız.  Kürt 

hareketlerinin tohumunu oluşturan bir 

isyan olarak da görebileceğimiz Şeyh Sait 

İsyanı, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı ya-

pılmış ilk önemli isyanlardandır. Fakat 

devlet tarafından şiddetle bastırılmasının 

yanında bir de Türkiye’nin “Türk” geleceği 

için önlemler almasıyla, Kürt toplumu 

tehdit ve baskıya terk edilmiştir. Faşizme 

böyle bir giriş yaptıktan sonra dünya tari-

hinde en faşist dönemi inceleyeceğimiz bir 

yazıyla, Adolf Hitler liderliğinde ırkçılığın 

ve totalitaryanizmin baş gösterdiği Nazi 

Hareketi’yle devam ediyoruz bültenimize. 

Hitler’in gücü elde ettiği süreci ve toplum-

da uyandırdığı büyük etki sayesinde oluş-

turduğu Nazi Hareketi’ni anlamaya çalışa-

cağız, pek kolay olmasa da. Irkçılığın ve 

Yahudi karşıtlığının sınır tanımaz bir 

şekilde gerçekleştirildiği Nazi Almanya-

sı’ndan bir başka ırkçılık faaliyetine Ame-

rika’ya ve Afrikan-Amerikan halka deği-

neceğiz sonrasında. Amerika’nın kurulu-

şundan bu yana süregelen en büyük soru-

nu, sözde beyaz-siyah ırk ayrımını ve yapı-

lan ayrımcılıkları anlatacağımız bu yazıda 

Siyah Hareketi’ne, siyahların özgürlük ve 

eşitlik mücadelesine değineceğiz.  

  Küreselleşmenin her şeyin önüne geçtiği 

bir dünyada kürelleşmeye karşı yapılan 

hareketlerden bahsedeceğimiz bir yazıyla 

devam ediyoruz. Özellikle kapitalizm sebe-

biyle değişen değerler, ortaya çıkan olum-

suz sonuçlar - en önemli örnek ekonomik 

sınıf farklılıkları ve ekolojinin bozulması - 

bu hareketleri anlamamıza yardımcı ola-

caktır. Küreselleşme karşıtı hareketlere 

değindikten sonra ise savaş ve yine sistem 

karşıtı bir harekete geçiyoruz. Amerika’da 

2. Dünya Savaşı sonrası köklenen Hippi 

Hareketi’yle barış içinde, sisteme ait 

olmadan yaşamak isteyen Hippi’lerin dün-

yasını ve felsefesini anlamaya çalışacağız. 

Bundan sonra ise hayati bir konu olan 

ekolojinin inanılmaz bir şekilde bozulduğu 

bir dünyada gerçekleşen ekolojik hareket-

lere değineceğiz Amazon ve Hasankeyf 

örnekleri üzerinden. Sonrasında ise kapita-

lizmin yol açtığı eşit-sizliklere dem vuraca-

ğız  ve gıda üretiminin yerlilere değil de 

büyük şirketlere ait olmasıyla eşit ve 

adaletli gıda tüketiminin gerçekleşeme-

diğinden yakınacağız. Gıda egemenliği 

olarak adlandıracağımız bu haraketle yerel 
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halkların kendi gıda üretimlerini oluştur-

malarını ve böylelikle açlık sorununu da 

çözmeyi hedefleyeceğiz. 

  Toplumsal hareketler hayli geniş bir alanı 

kapsamakta olduğundan bültenimizde her 

harekete yer veremiyoruz ancak olabildi-

ğince farklı konulara değinmeye ve her 

kesimden bahsetmeye çaba sarf ettiğimiz 

söylenebilir. Birçok farklı harekete yer 

verdikten sonra geçtiğimiz yıl Türkiye 

politikasını ayağa kaldıran Gezi Hareke-

ti’ne değinmemek olmazdı. Gezi, Türkiye 

siyasetinde çok farklı ve kirli emeller uğ-

runa kullanılmaya çalışılsa da; hareketin 

temel amacı hükümete halk burada ve 

ayakta demekti. Gezi’nin toplumsal taba-

nını ele alacağımız bu yazıyla hareketi 

anlamamız daha mümkün olacaktır diye 

düşünüyorum. Günümüzdeki hareketlere 

gelmişken içişleri ve dışişlerinde büyük 

çatışmalara yol açan Ukrayna’daki toplum-

sal hareketlere yer vereceğimiz bir analizle 

devam ediyoruz. Ve sonrasında ise geçmiş-

ten günümüze varolan bir soruna, medya 

ve politika ilişkisine değiniyoruz. “Top-

lumsal hareketler her zaman gerçekleşiyor 

ancak ne denli doğru yansıtılıyor?” ve 

“Medya topluma mı yoksa politikaya mı 

hizmet ediyor?” gibi sorulara cevap araya-

cağımız bu yazıyla konuyu farklı bir pers-

pektife çekiyoruz.  

  Yine temel insan hakları arayışında de-

vam eden bir hareketle, feminizmle devam 

ediyoruz. Özellikle de 21. yüzyılda geldiği 

noktayı inceleyeceğimiz bu yazı ile 

feminizmin ne olduğunu ve neyi savun-

duğunu anlatmaya çalışacağız. Geçmişten 

ve günümüzden sunulan feminist hareket-

lere yer vererek kadın-erkek eşitliği konu-

sunda sağlam bir vurgu yapıyoruz aslında. 

Sonrasında ise daha kendi haklarının 

bilincinde olmayan ve nüfusun büyük bir 

kısmını oluşturan çocuklara ve çocuk hak-

larına değineceğimiz röportajlarla devam 

ediyoruz. Çocuk ölümlerinin ve istismar-

larının gerçekleştiği ve çocuk haklarının 

gereğince korunmadığı Türkiye Cumhu-

riyeti’ne değineceğimiz bu yazıda avu-

katların görüşlerine, aynı zamanda “Çocuk 

Bedenime Dokunma İnisiyatifi”ne baş-

vuruyoruz.  

  Son yazılara geldiğimizde ise Latin 

Amerika’ya geçiş yapıyoruz ve çok farklı 

bir konuya değiniyoruz. Latin Amerika’da 

gerçekleşen ilerici toplumsal hareketleri ve 

Kilise’nin bu hareketlere verdiği desteği 

incelemek adına bir röportaja daha yer 

veriyoruz. Hazır sınırlarımızdan iyice kop-

muşken bu sefer de Cezayir Bağımsızlık 

Savaşı’nı incelemeye davet ediyoruz sizle-

ri. Gillo Pontecorvo’nun belgesel filminin 

bir analizi olan bu yazı yalnızca bağım-

sızlık mücadelesini değil aynı zamanda bu 

mücadelede yer alan çarşaflı kadınların 

oynadıkları rolü de gözler önüne seriyor. 

Cezayir sınırlarına gelip de Arap Baha-

rı’nda soluklanmamak da olmazdı diye Mı-

sır’daki durumu inceleyen başka bir belge-

selle devam ediyoruz bültenimize. Jehane 

Noujaim’in “Meydan” adlı belgeselinin 

analizi olan bu yazıyla Mısır’daki toplum-

sal hareketliliği ve toplumun aslında ne is-

tediğini göstermeye çalışıyoruz.  

  Kısacası, toplumsal hareketler kapsamın-

da gerek konu gerekse coğrafya olarak gö-

rece geniş bir yelpaze sunduğumuzu düşü-

nüyorum. Toplumsal hareketler farklı dö-

nemlerde farklı şekillerde ortaya çıksalar 

da varlıklarını günümüze kadar sürdürmüş-

lerdir ve sürdürmeye de devam edecek-

lerdir. Toplumların seslerini duyurmaları 

adına çok önemli bir mekanizmayı temsil 

eden bu hareketlerden de anlamamız ve 

ders çıkarmamız gereken pek çok şey var-

dır diyerek sizleri yazılarımızın sunduğu 

birbirinden ayrı dönemleri ve hareketleri 

incelemeye davet ediyorum. 

                                                                                                                                         

Elif Yılmaz                                                                                                       

elifyilmaz@ymail.com  
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Toplumsal Dönüşüm: 
İlkel İsyanlardan Modern 

Hareketlere 

 
Erdem Selvin 

erdem.selvin@yahoo.com 

 

   Toplumsal hareketler, devlet kurumunun 

ortaya çıkması ve toplum kavramının oluş-

ması ile eş zamanlı oluşan bir kavram ola-

rak akademi dünyasında yerini almıştır. Bu 

kavramların ekonomisinin çoğunlukla tarı-

ma dayanan derebeylik sisteminden en-

düstrileşme çağına geçişte ve Rönesans ve 

Fransız Devrimi gibi toplumsal hareket-

lerle yayılan aydınlanma fikirlerinin varlığı 

sebebiyle ortaya çıktığını varsaymak ilkel 

hareketlerin konu dışına itilmesine neden 

olmaktadır. Halbuki daha ilk çağlardan 

başlayan sosyal eşitsizlik ve bozuk giden 

ekonomi gibi sebepler köylüleri ayaklan-

maya itmiş, kırsal kesimde uygulanan katı 

haraç sistemi nedeniyle de eşkıyalık gibi 

kavramlar ortaya çıkmış, mafya örgütlen-

meleri toplumun ve dolayısıyla düzenin dı-

şında birtakım hareketlenmelere neden 

olmuştur. Bu yazıda toplumsal hareketlerin 

arkaik ve ilkel formlarını incelemeye çalı-

şacağım.  

   İlk ve Orta Çağlarda köle ayaklanmaları, 

sosyal bölünmeler ve inanç ayrılıklarından 

doğan ayrışmalar, çeşitli köylü devrimci 

ayaklanmaları, Robin Hood benzeri kırsal, 

gizli toplumların haydutlukları ve endüstri 

öncesi kalabalıkların başkaldırıları toplum-

sal hareketlere örnek teşkil etmektedir. Fa-

kat tarihçiler bu döneme ilişkin bilgi 

eksikliğinden dolayı bu olayları daha çok 

anlatı türünde beşeri hikayeler olarak ele 

almaktadır. Bu yüzden toplumsal hareket-

ler Batı dünyasında 18.yy’da gelişmiş ve 

incelenmeye değer bulunmuştur. Dahası bu 

tür sosyal hareketler siyaset öncesi olaylar 

olarak tartışılmış ve mafya yapılanmaları 

ile liderler rasyonel kapasiteleri gelişme-

miş, okuma-yazma bilmeyen cahil kimse-

ler olarak tanımlanmışlardır.  

   Modern kapitalist dönem ile ilkel çağlar 

arasındaki farklılıklar siyasal bilince ulaş-

manın tarihteki devrimlere önkoşul oldu-

ğunu vurgulaması açısından önemlidir. “Bu 

yüzden ilkel hareketlerin incelenmesi sa-

dece insanlığın kaderini önemseyenler için 

değil aynı zamanda bu hareketlere pratik 

açıdan yaklaşanlar için de merak uyan-

dırıcı, ilginç ve çekici gelmektedir.” 

(Hobsbawm 1971: 3)  

   Aile bağları, kabile dayanışması, sınıf 

farklılıkları ve gelir dengesizliğinin ilkel 

hareketler üzerinde geniş bir etkisi vardır. 

Buna, toplumlar arasındaki kan davaların-

dan hareketle türeyen eşkıyalık ve Robin 

Hood tarzı fakirler ve zenginler arasındaki 

gelir eşitsizliğinden meydana gelen eşkıya-

lık örnek olarak gösterilebilir. Bunlar dışın-

da dinin baskıcılığına ve din kurumunun 

sömürgeci yanına karşı tarihte birçok isyan 

ve toplumsal hareket gözlenmektedir. Bu 

tarz bir ilkel harekete Maniheizm’in ortaya 

çıkışı ve Sasaniler döneminde ortaya çıkan 

Mazdek İsyanı örnek gösterilebilir. Savaşa 

ve silahlanmaya karşı barışı ve birlikteliği 

kutsayan bir öğreti olarak Manicilik İlk 

Çağlarda Asya’da ortaya çıkmış ve kısa 

sürede etki alanını genişletmiştir.  

   Mafya kurumuna her ne kadar daha son-

raki dönemlerde rastlansa da, Sicilya’daki 

sülfür madenlerinde çalışan işçiler ile ara-

sındaki bağ göz önüne alındığında maf-

yanın tarihi eskilere uzanmaktadır. Ve bu-

rada maden işçilerini kapitalist dönemdeki 

işçilerin arkaik formu olarak ele aldığımız-

da toplumsal başkaldırının, tıpkı köylü 

ayaklanmalarında gözlemlediğimiz gibi 

yoksulluk ve baskı sonucu zenginlerden 

intikam alma şeklinde ortaya çıktığını gö-
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rüyoruz. Fakat bu hareketler kendi içeri-

sinde bir ideoloji üretemediğinde modern 

toplumsal olayların aksine burada gerilla 

savaşına ve devrim çığlıklarına çok nadir 

rastlamaktayız.  

   Haydutluk, organize sosyal protestoların 

ilkel hali olarak ele alınmaktadır. Eski top-

lumlarda zenginden alıp fakire vermek gibi 

bir vizyonla ortaya çıkan haydutluk kuru-

mu kendi içinde de liderlerini yaratmış ve 

bu liderler günümüze İngiltere’deki Robin 

Hood, Polonya ve Slovakya’daki Janosik, 

ve Endülüs’deki Diego Corrientes gibi 

efsanelerle taşınmıştır. Tüm örnekler ara-

sındaki benzerlikleri düşündüğümüzde top-

lumsal haydutluğun belli bir standar-

dizasyonu olduğunu anlıyoruz. Örneğin ya-

şayan nüfus hiçbir zaman bir köylü hay-

dutu ele vermez, haydut yakalanacağını an-

ladığı zaman canına kendi kıyar, haydut-

ların efsanevi ve kahramanlık özellikleri 

olduğuna inanılır. Tüm bu ortak özellikler 

toplumsal şartların her bölgede aynı olma-

sından kaynaklanmaktadır.  

   Toplumsal haydutluk genellikle bireyle-

rin adaletsizlik karşısında durmak için 

geliştirdikleri bir yöntem olduğundan top-

lum tarafından onurlu ve suçsuz bir hareket 

olarak karşılanmaktadır. Öyle ki toplum 

tarafından beslenerek suç teşkil edebilecek 

hırsızlık gibi aktivitelere yeltenmesi önlen-

miştir. Fakat bu tarz ayaklanmalar organize 

bir şekilde ortaya çıkmadığı, ideoloji ürete-

mediği, devrimden çok reformist amaçları 

olduğu için çok kısa süreliğine ayakta kala-

bilmiştir. Yine de bu ayaklanmalara sosya-

lizm öncesi sol görüşlü başkaldırı demek 

yanlış olmaz çünkü günümüzde devrimci 

geleneğe bağlı isyanlar da çok benzer 

nedenlerden meydana gelmektedir.  

   Fakat toplumsal hareketlerin ilk bü-

yümesi İngiltere’de 18.yy’da gerçekleş-

miştir. Siyasal temsiliyet, market piyasa-

sının büyümesi ve işçi sınıfının yaratılması 

ile özdeş ilerleyen toplumsal hareketler 

arasında kölelerin özgürleşme hareketi, işçi 

hareketi ve kadın hareketleri de bulunmak-

tadır. Toplumsal hareketlerin reformcu ve 

ya devrimci yanı düşünüldüğünde tarihimi-

ze İngiliz, Rus ve Fransız devrimleri dam-

gasını vurmuştur. Bu üç örneğin ortak 

özelliği olarak devrimlerin iktidarın kuvvet 

yoluyla el değiştirmesi gibi bir fonksiyonu 

olduğunu söylemek yanlış olmaz.  

   Avrupa’da toplumsal hareketlere yol 

açacak sosyal değişimler 15.yy’da başla-

mıştır. Avrupa’nın Asya ile bağlantısının 

kesilmesinin ardından gelen Amerika’nın 

keşfi tüm çehreyi değiştirmiştir. Yaşanan 

savaşlar sonucunda orduya ve paraya du-

yulan ihtiyaç Avrupa devlet sistemini şekil-

lendirdi ve merkezi, farklılaşmış, özerk ve 

bürokratik devlet tipinin oluşmasına neden 

oldu. “Büyük bir çeşitlilik sergileyen, ama 

iç bağlantıları da giderek güçlenen bu Av-

rupa, 1492’den itibaren dünyanın şaşkın 

bakışları altında eşi görülmedik bir sana-

yileşme, kentleşme, proleterleşme ve nüfus 

artışı patlaması yaşadı.” (Tilly, 1996). Sa-

nayi kapitalizminin gelişmesiyle de top-

lumsal kamplaşma hız kazanmıştı. “Bu 

dönüşümler 1492 ile 1992 arasında siyasal 

çatışmalarda, kolektif eylemde ve dev-

rimlerde baş aktörlerin köklü biçimde de-

ğişmesi anlamına geliyordu.” (Tilly, 1996). 

Fakat 17.yy’ın parçalanmış devletleri Fran-

sız Devrimi’nin tüm dünyaya yaydığı fikir-

lerle beraber pekişmiş devletlere dönüş-

meye başlamış, merkezi kurumlarını geliş-

tirmiş ve modern ulus devletin temelleri 

18.yy’da Avrupa’da atılmaya başlanmıştı. 

Bu toplumsal dönüşümün sonucunda 

yurttaşlık kavramı yaratılması ile kendini 

yurttaş hissetmeyen toplulukların devrimci 

çalışmaları başlamış oldu. Devrimci çalış-

mayı harekete geçiren bir başka gelişme 

ise daha sonraları dünyayı iki kutba 

bölecek olan işçi ve patron sınıfının sınıf 

bilincine ulaşması ve 1917’de Bolşevik 
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Devrimi ile komünizmin gerçekleşmesi 

oldu.  

   Tarihsel ve bölgesel devrimci hareketlere 

bakacak olursak Flemenk coğrafyasındaki 

devrimci durumlar 1487 yılında Liege, 

Brugge gibi kentlerin Burgonya’ya karşı 

ayaklanmaları ile başlamıştır. Çeşitli ikti-

dar mücadelelerine sahne olan Flemenk 

bölgesi Yurtsever, Brabant, Batav devrim-

lerini yaşadıktan sonra 1830’larda Hollan-

da’ya karşı Belçikalıların ayaklanması ile 

tarihsel dönüşümünü tamamlamıştır. İber 

Yarımadası 1499’da Mağribilerle yapılan 

savaş ardından yaşanan uzun ayaklanmalar 

dönemi ve 20.yy’a damgasını vuran faşist 

hareketler ile 1981 yılına dek devrimci 

durumlara şahit olmuştur. Balkanlar ve 

Macaristan’da 1509 yılında Osmanlı vera-

set mücadeleleri ile başlayan devrimci 

hareketler uzun yıllar devam etmiş, bölge 

çeşitli mücadelelere ve devrimlere sahne 

olmuş ve 1991 yılında Bosna-Hersek ve 

Hırvatistan’da yaşanan iç savaş ve hatta 

2008 yılında Kosova’nın da bağımsızlığını 

elde etmesi ile bölgede parçalanmalar de-

vam etmiştir. Fransız devletlerinde devrim-

ci durumlar 1548 yılında Pitaud ayaklan-

ması ile başlamış, yaşanan taht mücade-

leleri ve halk ayaklanmaları ile devam edip 

1851 yılında gerçekleşen Louis Napoleon 

darbesine karşı komünlerce yürütülen dire-

niş hareketi ile sona ermiştir.  

  Son olarak Britanya Adaları'ndaki dev-

rimci durumları inceleyecek olursak 

hareketlerin 1493 yılında Perkin Warbeck 

öncülüğünde başlayan İrlanda Ayaklanması 

ile hız kazandığını, kolonilerde başlayan 

ayaklanmalar ve dünya savaşları ile devam 

edip 1982'de Arjantin ile Falkland/Malvina 

Savaşı’yla sona erdiğini görmekteyiz. 
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Bir Şeyh Sait İsyanı 

Panoraması 
     

    Emre Kaya                                                                     

emre.kaya1@boun.edu.tr 

 

   Geçmişten günümüze Anadolu toprakları 

üzerinde kurulan devletler, üzerinde taşı-

dığı milletler ve etnik grupların çeşitliliği 

gereği sayılamayacak kadar fazla ayaklan-

ma ve isyanla karşı karşıya kaldı.  Her bü-

yük devlet hakimiyeti boyunca birden fazla 

etnik grupla-milletle çatışma noktasına gel-

di ve neredeyse hepsinin sonunda, hakim 

devlet felsefesinin sonucu olarak kanla 

biten “son”ları okuduk. Bu “son”lardan 

birini, 1923’te kurulan tedirgin ve duygusal 

cumhuriyet rejimimiz de test etti. Yazının 

devamında bu testin ne denli önemli bir 

kırılma noktası olduğuna ışık tutacağız.  

  Henüz Lozan’ın Türkiye’nin güneydoğu 

(başlıca Irak) sınırını belirlemediği günler-

de İngilizlerin çok önemli bir politikası 

vardır: Petrol bakımından zengin Musul’u 

kontrol altına almak. Kerkük, Erbil ve Mu-

sul’u kapsayan bu bölgede hakimiyet kuru-

labilmesi için İngilizler çeşitli stratejiler 

üretirler. Bunların fiili sonuçları doğuranı 

ise yukarıda belirtilen bölgelerde yaşayan 

Nasturileri silahlı bir şekilde bölgede dire-

niş enstrümanı olarak kullanmak amacıyla 

Hakkari bölgesine göndermektir.  

  Genç ve daha birinci yılını doldurmamış 

Cumhuriyet, bu durumun önüne geçmek 

için Nasturiler’in silahlanmasını engelle-

meliydi. Ya silahlar teslim edilecekti ya da 

sınır dışına çıkarılacaklardı. 7 Ağustos 

1924’te Hakkari’den Çal’a gitmekte olan 

vali esir edilince çatışma süreci başladı ve 

14 Ağustos’ta Bakanlar Kurulu'nun kararı 

ile Nasturiler’in kesin bir şekilde “tedip” 

edilmesine karar verildi. Bu kelime, dev-

letin ileriki on beş yılında özellikle doğu-

daki politikalarında “tenkil” kelimesiyle 

kol kola girerek önemli sonuçlar doğuracak 

politikalar üretecekti. 

   Bu isyan sonunda doğu illerinde sıkı bir 

kontrol mekanizması başladı. Bunun başla-

masında, Nasturi isyanı sırasında o bölgeye 

görev icabıyla gönderilen bazı subayların 

görevlerini bırakıp ayaklanmanın saflarına 

geçmeleri ve dağ isyanlarına katılmaları 

etkili olmuştur.
1
 1922’de Erzurum’da kuru-

lan ve Bitlis mebusu Yusuf Ziya’nın öncü-

lük ettiği Kürt İstiklal Cemiyeti’nin üyeleri 

bu ayaklanma üzerine birer birer ifade ver-

meye çağrılmışlardır. Şeyh Sait İsyanı’nın 

tohumlarını ekecek olayların bu noktada 

şekillendiğini söyleyebiliriz. Şeyh, devlet 

tarafından kendisine iletilen ifade verme 

talebi üzerine; hakkında tutuklanma kararı 

çıkma endişesine kapıldı. Nakşibendi 

Şeyhi olan Şeyh Sait, bölgedeki ticari faali-

yetleri gereğince büyük nüfuz sahibiydi. 

Her yıl elindeki onlarca koyunu satmak 

için Halep’e gidip gelirdi, bu da onu bölge-

de son derece etkin bir konuma getirmişti. 

Böylece elbet bir gün icraata dökülecek 

ayaklanma planı öne alındı ve Şeyh köy 

köy, kasaba kasaba gezerek vaazlar verme-

ye başladı. Dini kimliğini bu yerel bölge-

lerde öyle stratejik kullandı ki, mevcut yeni 

kurulan “din ve Allah düşmanı” cumhuri-

yet rejimi halk nezdinde nefret odağı hali-

ne geldi. 

  Şeyh Sait İsyanı fiili olarak 13 Şubat 

1925’te Diyarbakır’a otuz kilometre uzak-

lıktaki Piran beldesinde başladı.  Şeyh’in 

ifadelerine göre
2
 dört jandarma eri köye 

geliyor ve silahlı olduklarını bildikleri bir 

evin boşaltılmasını istiyor. Şeyh Sait bu 

diyaloğa aracılık ediyor ancak orta yol 

bulunamıyor ve iki jandarma erine orada 

ateş açılıyor. İsyanın başlama ve kitlesel 

destek bularak birikimsel bir şekilde büyü-

mesi ile halkın galeyana gelme noktası bu-

                                                           
1
 Bu noktada dağa çıkan subayları örgütleyen kişinin Bitlis 

vekili Yusuf Ziya’nın kardeşi Teğmen Rıza olduğu 
biliniyor. İfadeleri sırasında ağabeyinin kendisine çektiği 
telgrafı yanlış anladığını bu yüzden firar edip isyan 
hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Rıza’nın aksine, 
Yusuf Ziya’nın biraz hayalperest ve atılgan kişiliği Kürt 
Teali Cemiyetinde bilinen bir husus bu sebeple bu emrin 
bizzat şahsi tasarrufuyla Bitlis şubesi tarafından verildiği 
görüşü daha hakim. 

2
 Dönemin Şark İstiklal Mahkemeleri Başkanı Ahmet 

Süreyya Örgeevren’ın kitabı: Şeyh Sait İsyanı ve Şark 
İstiklal Mahkemeleri, kitapta tüm ifadelerin kayıtlarını ve 
meclis tutanaklarını bulabilirsiniz. 
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rasıdır. Piran’dan başlayan ve toplamda üç 

ay gibi (bu isyan için toplanan askerlerin 

terhis edilmesi ancak 1 Haziran’da başla-

yabilmiştir)  uzun bir süre silahlı çatışma-

lar halinde devam ederek Darahini, Bingöl, 

Elazığ ve Lice-Diyarbakır’a kadar uzanan 

bu ayaklanmanın çıkış şekli, Şeyh Sait 

tarafından çok uzun bir süre “kader” ve 

“olacaklara karşı gelememe” kavramıyla 

açıklandı: “Ben vak’anın ne önünde ne de 

ardındayım. Herkes gibi içindeyim”. Şeyh 

bu felsefesinden sorgulanma ve yargılanma 

anları dahil çok uzun bir süre taviz ver-

medi. Piran’a kadar gelişinde isyan için 

hiçbir hazırlık yapmadığını söyleyen Şeyh, 

tek amaçlarının laik ve dinsiz devletle, “din 

ve şeriatı tatbik” konusunda anlaşmak 

olduğunu belirtti. İlk itirafvari açıklamasını 

ise  savcı ile konuşması sırasında, iş birliği 

yaptığı Yusuf Ziya ve Cibranlı Halit’in  

“davalarının Kürdistan olabileceği” şeklin-

de yapmıştır. Ancak soruşturmanın ortaya 

koyduğu özellikle telgraf delilleri, ayaklan-

manın seyrinin çok daha farklı olduğunu 

ortaya koymuştur. Şeyh Sait, Ocak 1925’te 

isyan reislerinden olan Şeyh Şerif’e gön-

derdiği kendi el yazısıyla yazılmış mek-

tupta, Piran’dan önce ziyaret ettiği yerlerde 

hareket ve isyana hazır olmaları konusunda 

telkinlerde bulunduğunu söylüyor ve Şeyh 

Şerif’e tahsis edilmiş emanetlerden (silah 

ve cephane-lerden) bahsediyor (Örgeevren, 

2002). Şeyh’in bu nevi mektuplarının sayı-

sı, savcılık tutanaklarına giren delillere gö-

re onlarcadır. 

  Bu sırada, isyanın başlaması ve büyümesi 

döneminde Ankara’da yaşananlar oldukça 

önemlidir. İsyanın başlamasından ancak üç 

gün sonra, yaşanan olay Cumhuriyet Gaze-

tesi’nde yer alan tek sütun bir haberle 

kamuoyuna duyurulmuştur. İlk başlarda 

sıradan bir haber gibi duyurulan bu olay 

ilerleyen günlerde; “savaş uçaklarımızın da 

olay yerlerine gitmek için hazır oldukları” 

şeklinde yenilenince kamuoyu tarafından 

daha ciddiye alınır bir boyuta ulaşmıştır. 21 

Şubat 1925’te ise Başvekil Fethi Okyar 

tarafından meclisten bir ay müddetle örfi 

idare (sıkıyönetim) izni istenmiştir ve mec-

lis bu yetkiyi vermiştir. 

  Öte yandan bu isyan sırasında Fethi 

Okyar ile Gazi Mustafa Kemal ve arkadaş-

ları arasında görüş ayrılıkları bulunuyordu. 

Gazi ve İsmet Paşa, bu isyanın din temelli 

bir isyan olduğunu düşünürken Başvekil 

Fethi Bey ve ekibi biraz daha ihtiyatlı ve 

çekingen yaklaşıyor, olayın tehlike derece-

sini alınan istihbaratlara dayanarak çok üst 

düzey bulmuyorlardı. Bu fikir ayrılığı 

meclis geneline de yansımış ve oturum-

larda isyan hakkında Gazi Paşa’ya ve Fethi 

Bey'e yöneltilen sorular ışığında, Baş-

vekil'e yönelik itimadın büyük ölçüde 

azaldığı gözlenmiştir. Bu sürecin sonucu 

ise Fethi Bey'in istifası ve yeni hükümetin 

İsmet Paşa tarafından kurulması olmuştur.  

   İsmet Paşa hükümetinin ilk hamlesi, ile-

riki günlerde Rauf Orbay ve Kazım 

Karabekir Paşa tarafından büyük bir karar-

lılıkla eleştirilecek Takrir-i Sükun kanunu-

nun çıkarılması ve 1920 yılında çıkarılan 

Hıyanet-i Vataniye Kanununa yapılan ekle-

meyle "dini ve mukaddesatı siyasi amaç-

lara esas ve alet etmek maksadıyla cemiyet 

kuranların" vatan haini kapsamına alınması 

olmuştur." Bu kanun temel iki maddeden 

oluşuyordu ve hükümete; yurdun tüm ala-

nında, vatan bütünlüğünü ve devlet beka-

sını tehlikeye atacak veya atabilme ihtimali 

olan her türlü teşebbüsü bastırma yetkisi 

veriyordu. İkinci madde ise bu kanunun 

süresiyle ilgiliydi (2 yıl). İşte bu iki madde 

muhalefet fırkası vekillerinden Feridun 

Fikri, Kazım Karabekir ve Rauf Orbay’dan 

son derece sert ve görece haklı eleştiriler 

almıştır. Rauf Orbay, bu iki maddenin ana-

yasaya aykırı olduğunu, devletin en çetin 

savaş yılları olan Kurtuluş Savaşı yılla-

rında bile anayasaya aykırı bir fiilde 

bulunulmamışken mevcut durumun millet 

iradesine ihanet olduğunu belirterek bu ka-

nunun kesinlikle “sükun” getirmeyeceğini 

söylüyordu. Kazım Karabekir ise yasaya 

olan muhalif görüşlerini aşağıdaki şekilde 

özetlemiştir: 

   “Bizim endişemiz, böyle elastiki, böyle 

her şeye cezbedilebilir ve istenildiği şekle 

sokulabilir kanunla hakkı hürriyeti tahdit 

etmemek içindir. Bilhassa İsmet Paşa haz-

retlerine şunu arz ederim ki, yirminci asır-
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da zan ve vehimle millet idare edilemez.” 

Yasa 122’ye 22 oyla meclisten geçer ve yü-

rürlüğe girer.  

  Şeyh Sait İsyanı’nda rüzgarın Şeyh için 

ters dönmesi Diyarbakır bölgesinde olmuş-

tur. 7 Mart günü  mevzilerinde hareket için 

bekleyen Şeyh ve kurmayları gece taarru-

zunda karar kılmışlardır ancak bu durum, 

devletin kolay bir şekilde sokağa çıkma 

yasağı ilan etmesine olanak sağlamıştır ve 

içten gelecek desteklerin önünü önemli öl-

çüde kesmiştir. Erzurum ve Ankara’dan 

gelen destek kuvvetlerle Şeyh Sait ve ordu-

su iyice çevrelenmiş ve çevre aşiretlerle 

bağlantıları giderek kesilmeye başlanmış-

tır. Bu noktada isyanın sadece din olgusuy-

la yürümesi ve Kürtlük söyleminin zayıf 

kalması sonucu aşiret desteklerinin azal-

ması da sebepler arasında gösterilmek-

tedir. Suriye üzerinden geçen Cenup demir-

yolunun taşıdığı devlet kuvvetleri, sonuç 

vermeyecek bir İngiliz engeliyle karşılaş-

salar da, Mardin üzerinden Diyarbakır’a 

ulaşmış ve Şeyh Sait ordularını sıkıştır-

mayı başarmıştır. 15 Nisan’da Şeyh ve kur-

mayları teslim olmuştur. Takrir-i Sükun 

sayesinde zemini kolay hazırlanan, Ankara 

ve Diyarbakır merkezli kurulan İstiklal 

Mahkemeleri, Şeyh Sait ile beraber 47 kişi-

nin idam cezasına çarptırılmasına karar 

vermiştir. 

   Şeyh Sait İsyanı'nın, bazı istisnalar hariç 

özellikle kadro bazında temel felsefesinin 

Kürt Hükümeti idaresi altında Kürdistan 

kurma isteği olduğu görülmektedir. İdam 

sehpasında son sözlerini “Yaşasın Kürtlük 

mefkuresi, yaşasın Kürt Hükümeti” şeklin-

de sarf eden bir kadro bulunmaktaydı. 

Ayrıca Şeyh Sait yargılanmasında, isyan-

dan çok önce Yusuf Ziya’nın kendisine 

yaptığı bir ziyarette bir Kürdistan ideası 

olduğunu söylemesi, olayın tohumlanması 

açısından bizlere önemli fikirler vermek-

tedir. 

  Bu andan sonraki süreç, doğu bölgesinin 

takribi seksen yıllık sosyolojik evril-

mesinde direkt rol oynamıştır. Sıkıyönetim 

halinin kaldırılmasıyla beraber bir  “otorite 

boşluğu” oluşacağını düşünen devlet, umu-

mi müfettişlerle bölgeyi ve bölge halkını 

kontrol altında tutmayı amaçlamıştır. Bura-

daki kontrol kelimesinin, sözlük anlamının 

dışındaki anlamlarda işlediğini tarih bize 

gösteriyor. Sakıncalı olarak görülen kişi ve 

ailelerin 1924 tarihli ve 1907 sayılı  “Bazı 

Eşhasın Şark Menatıkından Garp 

Vilayetleri Nakillerine Dair Kanun”  gere-

ğince batı illere sürülmeleri,  sonra da “tam 

asayiş” sağlamak amacıyla yapılan tedip 

(yola getirme) ve tenkil hareketleri, aslında 

devam ettirildiği sanılan devlet otoritesini 

son derece sunileştirmiştir. Devlet, kendi 

istihbarat görevlilerince edindiği bilgiler 

doğrultusunda hemen müdahale yetkisini 

kullanmış, devlet yanlısı olmayan aşiretleri 

belirleyip onlar için “temizleme ve ıslahat” 

hareketleri yürütmüştür. Bu da bölgedeki 

Kürtlerde fırsat bulunduğu anda tekrar baş-

kaldırma refleksini doğurmuş ve böylece 

gerek 1937 Dersim olaylarında gerekse 

özellikle 1990’lı yıllarda çok bariz bir 

şekilde gördüğümüz “şiddet-tepki-şiddet” 

kısır döngüsünün temellerini atmıştır.
3
 

Neticesinde bölgede çok temelden sarsın-

tıya uğramış aidiyet duygusu giderek azal-

mış ve yerini çok boyutlu (ekonomik, kül-

türel, sosyal, ideolojik) sorunlar silsilesine 

bırakmıştır. Bu dönemlere ait olayların 

gelişimleri ise ayrı bir başlık altında mer-

cek altına alınmalıdır. 

 

Kaynakça: 

 

Örgeevren, Ahmet Süreyya (2002), ‘Şeyh 

Sait İsyanı ve Şark İstiklal Mahkemesi’, 

Temel Yayınları. 

 

Göktaş, Hıdır (1991) ‘KÜRTLER İsyan-

Tenkil’, Alan Yayıncılık. 

 

Fırat, M.Şerif (1981), ‘Doğu İlleri ve Varto 

Tarihi’, Türk Kültürünü Araştırma 

Enstitüsü. 

                                                           
3
 “Tarihin hiçbir devrinde, doğu illerimize bugünkü 

sakinlerini tortu olarak bırakacak yabancı bir göç vaki 
olmamıştır. Dünya üzerinde Kürt diye müstakil hüviyetli 
bir ırk yoktur.”  Devlet Başkanı Cemal Gürsel, 1963. 
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   Nazi hareketini ne anlamak ne de anlat-

mak tarih boyunca pek kolay olmayan bir 

tecrübe olsa gerek. Birçok acı hatıranın 

buluştuğu despot bir rejimin tarihini anla-

tacağım bu yazıda Hitler ideolojisini, döne-

min Almanya’sının siyasal ve toplumsal 

yapısını ve en önemlisi Hitler’in nasıl ikti-

dara geldiğini aktarmaya çalışacağım. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında büyük bir 

kayıp yaşayan Alman toplumu, ekonomisi 

ve siyaseti savaş sonrasında da çöküşler 

yaşamaya mahkum kalmıştır. Savaş sonrası 

kurulan Weimar Cumhuriyeti, Almanya’da 

yeni bir dönem başlatmayı ve savaşın etki-

lerinden kurtulmayı amaçlamıştır; ancak 

Hitler’in etkili olmaya başlamasıyla Alman 

politikası demokrasi rejiminden yavaş ya-

vaş diktatörlüğe kaymaya başlamıştır. Bu 

durumu analiz etmek için savaş sonrası Al-

manya’sını dönem dönem incelemek, dik-

tatörlük ve terörizme adım adım nasıl 

gidildiğini görmek aydınlatıcı olacaktır.  

   Weimar Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla 

Almanya’da parlamenter demokrasi süreci-

ne geçilmesine rağmen daha demokratik 

bir anayasa sistemini getiren bu rejimle Al-

manya’nın otoriter yapısını tamamen kay-

bettiğini söylemek mümkün değildir. Birin-

ci Dünya Savaşı’nda büyük kayıplar veren 

Almanya, savaş sonrasında uluslararası 

konjonktürde savaş suçlusu olarak nitelen-

dirilmiş ve galip devletlere yüklü miktar-

larda savaş tazminatı ödemek zorunda bıra-

kılmıştır. Weimar Cumhuriyeti; tarihçiler 

tarafından üç dönem olarak incelenir ve ilk 

dönem savaşın etkilerinin büyük oranda 

hissedildiği ve Weimar Cumhuriyeti’nin 

kurulduğu 1919-1923 yılları arasıdır. Bu 

ilk dönemde Versay Antlaşması sonucu bü-

yük miktarda borçlanan, finansal anlamda 

çok kötü durumda bir Almanya söz konu-

sudur. Aynı zamanda iç siyasette partiler 

arası çatışmalardan dolayı istikrarsız bir 

tutum sergilenmektedir ve bunun yanı sıra 

Alman ordusu, Versay Antlaşması gerek-

lerince güç kaybetmeye terk edilmiştir. 

Sosyal demokratların daha güçlü olduğu bu 

dönemde Friedrich Ebert, Weimar Cumhu-

riyeti’nin ilk lideri olmayı başarmış fakat 

istikrar tamamen sağlanamamıştır; çünkü 

aşırı sağcı ve solcu hareketler baş göster-

miş, ancak hükümetin askerlerle anlaşması 

sonucu bastırılmıştır. Hitler de 1923 yılın-

da bu hareketlere dahil olarak totaliter bir 

güç kurmaya çalışmış fakat başarılı olama-

yıp hapse girmeye mahkum edilmiştir ve 

hapiste kaldığı dönem boyunca da kendi 

ideolojisini anlattığı “Mein Kampf” 

(Kavgam) adlı bir manifesto yazmıştır. 

Weimar Cumhuriyeti’nin ilk dönemi 

Alman ekonomisinin hiper enflasyona 

uğramasıyla sona ermiştir ve 1924 yılında 

Gustav Stresemann’ın liderliğe gelmesiyle 

liberaller, Alman politikasında güç kazan-

maya başlamışlardır. Stresemann diploma-

tik açıdan daha başarılı bir liderdir ve Al-

manya’yı uluslararası arenada daha iyi bir 

konuma taşımayı başarmıştır. Yaşam şart-

ları bu dönemde iyileşmeye başlamış ve 

hem ekonomik olarak hem de entelektüel 

yapı itibariyle ilerlemeler kaydedildiğinden 

ötürü 1929 yılına kadar süregelen dönem 

Weimar Cumhuriyeti’nin altın yılları 

olarak adlandırılmıştır. 1929 yılında Wall 

Street krizinin yaşanmasıyla Amerika’dan 

ekonomik yardım alan Almanya’da tekrar 

bir depresyon yaşanmış ve işsizlik oranı 

kaçınılmaz bir şekilde artmıştır (Fullbrook, 

2002). 1929-1933 yılları arasındaki 

Weimar Cumhuriyeti’nin son dönemi ise 

Hitler’in siyasi arenada güç kazandığı 

dönem olarak bilinmektedir. Bu dönemde 

Hindenburg muhafazakar liderliğiyle Al-

manya siyasetinde büyük bir öneme sahip-

tir ve anti-parlamenter bir yapıya geçmek 

için büyük çaba sarf etmiştir. Muhafazakar 

partileri birleştirmeye çalışarak Marksistler 

ve sosyal demokratları politik arenadan 

uzaklaştırmayı hedeflemiştir. Bu dönemde 
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Hitler’in yer aldığı Nasyonal Sosyalist 

Alman İşçi Partisi, Weimar Cumhu-

riyeti’nde önem kazanmaya başlamıştır. 

1932 yılına geldiğimizde ise Alman ekono-

misinin iflasın eşiğinde olduğunu görme-

miz mümkündür zira işsizlerin nüfusu altı 

milyona kadar çıkmıştır. Bu dönemde sos-

yal demokratların sesleri pek çıkmamıştır 

ve muhafazakarlar etkilerini sürdürmeye 

devam etmişlerdir. Peş peşe yapılan seçim-

ler sonucu çoğunluk elde edilememiş ve 

hükümet kurulamamıştır. 1933 yılına gel-

diğimizde ise siyasal istikrarsızlıktan ve 

ekonomik depresyondan ötürü Alman 

halkı, muhafazakarlara olan güvenini yitir-

meye başlamıştır. İç politikanın böylesine 

tutarsız gittiği bir dönemde Hitler öne çık-

mak için büyük bir fırsat elde etmeyi 

başarmıştır. Hitler öncelikle orduya, iş 

adamlarına ve toprak sahiplerine güvence 

sağlayarak onların desteklerini almayı 

başarmıştır. Bu destek sayesinde de 

Hindenburg, Hitler’i şansölye olarak ata-

maya ikna edilmiştir. Hitler atanır atanmaz 

diğer partilerle koalisyona kesinlikle karşı 

çıkmış ve kendisinin başa geldiği 1933 

seçiminin de Weimar Cumhuriyeti’nin son 

seçimi olacağı sinyallerini vermiştir. 1923 

yılındaki başarısız darbe girişiminden son-

ra Hitler, iktidarı şiddet kullanarak değil 

ancak yasal yollarla elde edebileceğini fark 

etmiştir ve 1933 yılında yasal olarak başa 

gelmeyi başarmış, parlamenter rejime son 

verme hedeflerini gerçekleştirebilmek için 

en büyük adımı atmıştır. Nazi hareketinin 

ideolojisini anlamak için Mein Kampf ese-

rine bakmak yararlı olacaktır. Bu mani-

festoda Hitler; Alman milliyetçiliği, anti-

semitizm ve anti-bolşevizm propagandaları 

yapmış ve Alman ırkının diğer ırklardan 

daha üstün olduğunu belirterek bu ırk için 

bir “Lebensraum” (yaşam alanı) yaratma-

yı, bu sebeple de otoriter bir rejim geti-

rerek diğer kitleleri bastırmayı hedefle-

miştir. Nitekim Hitler’in başa gelir gelmez 

anti-komünist hareketleri başlatması ve 

birçok komünisti toplama kamplarına gön-

dermeyi başarması bu ideolojinin ilk eseri 

olarak gösterilmektedir. Hitler aslında par-

lamentoda çoğunluğu elde etmeden iktidarı 

ele geçirmiştir; ancak iktidara geldikten 

sonra kullandığı propaganda yöntemle-

riyle, kitle üzerinde oluşturduğu etkili psi-

koloji ve organizasyon metotlarıyla halkı 

büyük oranda etkilemeyi başarmıştır 

(Spielvogel, 1996).  

   Hitler’in iktidara gelmesine paralel 

olarak Alman siyasetinde terörizm de baş 

göstermiştir. Hitler şiddet faaliyetlerini 

sistematik bir şekilde gerçekleştirmiştir ve 

bunun için oluşturduğu üç kurumu 

incelemek durumun ciddiyetini anlamamı-

za yardım edecektir. Sturmabteilung (SA), 

Schutzstaffel (SS) ve Gestapo, Nazi propa-

gandasının başarılı olmasını sağlayan 

Hitler’in arkasındaki önemli güçlerdir. 

Öncelikle SA, Nasyonel Sosyalist Alman 

İşçi Partisi'nin üyelerini korumak amacıyla 

oluşturulmuştur; ancak bununla kalmamış 

gerektiği durumlarda Almanya’da kaos 

yaratmak için çeşitli çalışmalar ve provo-

kasyonlar yürütmüştür. Bunun yanında SS 

ise kişisel olarak Hitler’i korumak adına 

oluşturulmuş bir güçtür. Öte yandan, SA ve 

SS üyeleri arasında da önemli bir farklılık 

bulunmaktadır: SA üyeleri genellikle eski 

askerler, milliyetçiler ve muhafazakar-

lardan oluşturulmuşken SS üyeleri daha 

elit bir grup biçiminde ve Alman ırkına 

dayalı olarak oluşturulmuştur. Gestapo ise 

gizli devlet polisleri olarak düşünülebilir, 

çok önemli siyasal bir güçtür ve sınırsız 

yetkilere sahiptir. Herhangi bir mahkeme 

kararı olmadan öldürme yetkisine haizdir 

ve katliamın organizasyonunda büyük so-

rumlulukları vardır. Hitler böyle bir terör 

altyapısının ardında yasal olarak da hiçbir 

engel olmasını istemiyordu elbette ve ikti-

dara geldikten hemen sonra kendisine bü-

tün yasal yetkileri sağlayacak olan bir yasa 

çıkarmayı teklif etti. Pek çok kişiyi 

“Ermächtigungsgesetz” olarak adlan-

dırılan bu yasaya devleti daha iyi koru-

yabilmek ve düzene sokabilmek için ihti-

yacı olduğuna inandıran Hitler, parlamen-

tonun da onayını almayı başarmıştır. Bu 

yasadan sonra Hitler’in yasal devrimi artık 

sona ermiştir ve herhangi bir yasa çıkarma 

işlemi için parlamentoya ihtiyacı olmayan 

Hitler, Weimar Cumhuriyeti’nin de artık 
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sona erdiğini açıkça belirtmiştir. Tek parti 

rejiminin hüküm sürdüğü bir Almanya 

vardır artık ve Hitler’in amacı bu rejimi 

daha da pekiştirebilmektir. “Gleich-

schaltung” adlı politikasıyla Hitler diğer 

siyasi partilerin oluşturduğu tüm kurumları 

kapatarak yalnızca kendi partisinin var-

lığını görmek istiyordu. Bu sırada devlet 

kurumlarını da istediği konuma getire-

bilmek için yeni çalışmalara başladı ve tüm 

Yahudi memurlar işlerinden çıkarıldı. 1934 

yılına gelindiğinde ise SA ve Hitler arasın-

da bazı sorunlar ortaya çıkmıştır çünkü 

Hindenburg ve muhafazakar elitler, SS 

teröründen korkmaya ve aynı zamanda 

Hitler’in sanayicilerle olan iş birliğinden 

rahatsızlık duymaya başlamışlardır. Dö-

nemdeki en büyük eleştiri ise partinin 

milliyetçilik fikrini aşırı benimsemesi an-

cak sosyalizm adına herhangi bir adım at-

mamış olmasıdır. Bu eleştirilere fazlasıyla 

sinirlenen Hitler ise çözümü kökünden hal-

letmek istemiştir ve kendi ordusu SS yar-

dımıyla “Nacht der Langer Messer” (Uzun 

Bıçaklar Gecesi) operasyonunu gerçekleş-

tirmiştir. Bu hadiseyle SA içinde yer alan 

güçlerin ve aynı zamanda kendisine karşı 

olan tüm siyasi liderlerin hayatlarına son 

verilmiştir. Siyasi ve askeri arenadaki bu 

temizlikten sonra ise 2 Ağustos 1934 tari-

hinde Hindenburg’un vefatıyla Hitler hem 

şansölye hem de başkan olma fırsatını elde 

ederek “Führer” (Lider) makamına eriş-

miştir. Hitler’in kullandığı bu unvan “ein 

Volk, ein Reich, ein Führer” (tek halk, tek 

imparatorluk, tek lider) düşüncesinin tem-

silidir (Spielvogel, 1996).  

   Hitler artık tüm gücüyle otoriter bir 

anarşi yaratma çalışmalarına girişmiştir ve 

bunun için paralel organizasyonlar oluştur-

muştur. Aklımıza takılan en önemli soru 

Hitler’in Almanya’da böyle bir gücü ve 

ortamı nasıl elde ettiğiyle ilgili olmalıdır. 

Elbette küçük çaplı direnişler olmuştur 

Hitler’e karşı ancak herhangi bir başarı 

elde edemeden Hitler’in malum yöntem-

leriyle sona erdirilmiştir. Hitler rejimini ve 

partisini böylesine kabul eden halk ise 

tamamen ekonomik çıkarlarına bakmıştır. 

Zira Hitler’in Almanya’da yaptığı tek iyi 

şey işsizlik oranını çok büyük oranda dü-

şürmüş olmasıdır. Bunun yanı sıra yol 

yapımı, demiryolu ve inşaat alanlarında da 

büyük ilerlemeler yaşanmıştır. Özellikle 

toplama kamplarıyla birlikte köle sıfatıyla 

çok sayıda işçi elde edilmiştir ve ekonomik 

anlamda gelişmeler sağlanmıştır. Bunlara 

ek olarak Versay Antlaşması’na uyulmaya-

rak askeri yapılanmada da büyük adımlar 

atılmış ve Alman ordusu savaşa hazır hale 

getirilmiştir (Spielvogel, 1996).  

   Hitler’in hazırladığı bu terör altyapısı ve 

ekonomik ilerlemeler sonucunda Nazi 

ideolojisini gerçekleştirmek üzere herhangi 

bir engel kalmamıştır. Nazi ideolojisini 

oluşturan etmenler aşırı milliyetçilik, ırkçı-

lık ve Yahudi karşıtlığı olarak tanımlana-

bilir. Bu sebeple, Yahudiler, Romanlar ve 

eşcinseller toplatılmış, organizasyonel bir 

şekilde katledilmişlerdir. Katliam üç aşa-

mada gerçekleşmiştir. Birinci aşama 1933 

yılında başlamış ve Ari ırkına ait 

olmayanlar öncelikle devlet pozisyonla-

rından çıkarılmıştır. 1935 yılında ise ikinci 

aşamaya geçilmiş, Yahudi iş yerleri boykot 

edilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte Ya-

hudilerin sinema, tiyatro ve yüzme havuz-

ları gibi halkın yer aldığı ortamlara 

girmeleri de yasaklanmıştır. 1938 yılında 

başlayan üçüncü aşamada ise terör 

faaliyetleri çok daha ağır bir şekilde başla-

tılmıştır. Bu aşamada hem iç düşmanları 

temizlemek yani Yahudileri yok etmek 

hem de Ari ırk için Lebensraum yaratmak 

amacıyla doğuda genişlemek ve Sovyetler 

Birliği’yle savaşmak göze alınmıştır. Yahu-

dilerin okullara gitmesi yasaklanmış, eko-

nomik özgürlükleri tamamen ellerinden 

alınmış ve halkın yer aldığı ortamlara 

girmeleri engellenmiştir. En son çözümü 

ise Hitler, Sovyetler Birliği’yle savaşa 

girmek olarak görmüştür; çünkü Hitler, 

Sovyet bolşevizmini ve Yahudileri Alman-

ya’ya karşı ortak bir tehlike olarak görme-

ye başlamıştır ve ona göre Sovyet bolşe-

vizmiyle savaşmak aynı zamanda Yahu-

dilerle de savaşmak demektir. Bu mantık 

sonucunda da Yahudilerin sistematik bir 

şekilde yok edilmesinin gerekliliği öngö-

rülmüştür. Yahudi katliamları yalnızca 
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Almanya sınırları içinde gerçekleşmemiş-

tir. 1939 yılında Polonya topraklarına da 

giren Hitler burada halkı ırklarına göre 

bölmüş ve Yahudi gettoları oluşturmuştur. 

Katliamın yavaş ilerlediğini düşünen Hitler 

daha sistematik prosedürler izlemek iste-

miştir. Bu sebeple de ölüm kampları kur-

maya başlamıştır birçok şehirde ve ülkede.  

 
Fotoğraf: Elif Yılmaz – Auschwitz Ölüm Kampı 

  Avrupa’nın pek çok ülkesinden trenlerle 

en kötü koşullarda getirilen Yahudiler bu 

kamplara dağıtılmış, çalışabilecek yaşta ve 

güçte olanlar iş kamplarına alınmış, geriye 

kalan yaşlılar, çocuklar ve sakatlar ise gaz 

odalarında ölüme terk edilmiştir. Öldürülen 

insanlar saçları kesildikten sonra fırınlarda 

yakılmıştır. Toplanan saçlar ise Alman 

tekstil fabrikalarında üretime gönderil-

miştir. Çalışma kamplarında kalan insanlar 

da en ağır şartlara mahkum edilmiş ve en 

küçük hatalarında kurşunlanmışlardır. Bu 

kamplara giren her insanın gerek salgın 

hastalıklar olsun gerek ağır çalışma şartları 

olsun gerekse gaz odaları olsun bir şekilde 

sonunun ölüm olduğu çok açıktır. Çalışma 

kampları adı altında toplanan bu insanların 

pek çoğunun böyle bir vahşetten haberleri 

yoktur elbette. Her kampın girişinde 

“Arbeit Macht Frei” (Çalışmak özgürleş-

tirir) Nazi sloganı yer almıştır ve vurgu 

çalışmaya yapılmıştır her ne kadar siste-

matik bir katliam amaçlanmış olsa da. Bu 

ölüm kamplarında öldürülen insanların 

kaydı yapılmamıştır ve zaten yakılarak tüm 

deliller de ortadan kaldırılmak istenmiştir. 

Ancak Hitler ve Naziler tarafından üç mil-

yonun üstünde Yahudinin kamplarda katle-

dildiği, toplamda da beş veya altı milyon 

Yahudi’nin hayatına son verildiği tahmin 

edilmektedir (Spielvogel, 1996). 

   Milliyetçilik, ırkçılık ve Yahudi karşıtlığı 

fikirleriyle donanmış bir Nazi Almanyası 

ve başlarında Alman ırkını üstün gören 

Hitler’in despotizmi sonucu katledilen mil-

yonlarca insan, siyasetin ve faşizmin ne ka-

dar da çirkin sahnelere yol açacağını bize 

açık bir şekilde göstermektedir. Tarihte 

böylesine kanlı ve karanlık bir sayfa açan 

Hitler rejimi İkinci Dünya Savaşı’nın baş-

lamasıyla sona erdirilmiştir.  
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Bir Amerikan Rüyası: 

Özgürlük 
Özlem Tunçel                                                                                                

ozlem.tuncel@boun.edu.tr 

 

  Harriet Tubman sahibi tarafından komşu-

larına köle olarak kiralandığında yalnızca 5 

yaşındaydı. Günümüz dünyası onu cesareti 

ile tanıyor. Harriet, sahibinden yediği da-

yaklara dayanamayıp kendisine ait olma-

yan evinden kaçtığında ise yalnızca 19 

yaşındaydı. Onu cesur yapansa kaçması 

değil diğerlerini de kurtarmak için geri 

dönmesiydi. Zenci kölelerin özgürlüklerine 

ulaşmak amacı ile yaptığı yer altı demir-

yollarını kullanarak 300’e yakın köleyi 

kurtaran bu kadın, siyah hareketinin 

sembollerinden biri haline gelerek birçok-

ları için umut kaynağı oldu. Peki, o insan-

lar neden köleydi? Başka birine ait olan bu 

insanlar özgürlüklerine nasıl kavuştular? 

Daha cesur bir şekilde soracak olursak: 

Özgürlüklerine kavuştular mı? 

  Güncel bir örnekle devam edelim. 

ABD’deki 2010 nüfus tahriri belgelerinde 

“race (ırk)” kısmındaki bir kutuda seçenek 

şuydu: “Black, African-American, or 

Negro”. Negro gibi yıllar boyu saldırgan 

bir vurguya sahip bu kelimeyi bir devlet 

evrakında bulundurmak ne anlama geli-

yordu? Martin Luther King’in rüyası hala 

gerçekleşemiyor mu?  

  Bu yazıda odak noktamız yalnızca 

Afrikan-Amerikanlar olacak. Siyahilerin 

sivil haklar hareketlerini başka kıtalarda ya 

da ülkelerde de inceleyebilirdik ama 

Amerika 1501 yılında İspanyollar ilk zenci 

köleleri getirdiğinden beri sosyal bir 

travma içinde. Travma belki de abartılı bir 

kelime olarak görülebilir ama insanların ve 

toplumun bilinçinaltına yerleşmiş bazı söy-

lemlerin hala güncel olduğunu yazının 

ilerleyen kısımlarında daha detaylı 

göreceğiz.  

  Siyahilerin Amerika kıtasındaki serü-

venleri 500 yıllı aşkın bir hikâye. Bu hikâ-

yeyi kısaca anlatmak ne mümkün ne de 

tatmin edici olur; fakat Amerika’daki ha-

yatlarına köle olarak başlayan bu insanlar 

1865 yılında köleliğin yasaklanması ile ar-

tık özgür birer birey oldular. Ancak onlara 

verilen bu özgürlük onları “beyaz adam” 

yapmadı. Beyazlar bu köleleri kendileri ile 

eşit gör(e)mediler. Köleliğin ilk yıllarında 

onları dinsiz olarak görüyorlar ve onlara 

“heathen” (kâfir) diyorlardı. Zamanla köle-

ler Hıristiyan olmaya başladı. Artık kâfir 

olamayacak bu insanlara başka bir sıfat 

gerekiyordu. Bu yeni sıfat ise “black veya 

negro” (siyahi veya zenci) idi. Basit bir 

gözlem sonucu oluşturulan bu betimleme 

beyaz Amerikanların dillerine yapıştı ve 

günümüze kadar geldi. Yazı boyunca Afro-

amerikanlar için zenci ya da siyahi isminin 

kullanıldığını göreceksiniz. Genel anlayı-

şın aksine zenci kelimesi Türkçe'de bir 

hakaret değildir. Zenci sözcüğü Türkçe’ye 

Arapça'dan, siyah sözcüğü ise Farsça'dan 

geçmiştir. İngilizce'deki negro-black ayrı-

mının aksine Türkçe'de bu iki kelime de 

negatif anlam taşımaz; ancak bu yazıda 

İngilizce bağlamında konu değerlendi-

rilecek ve zenci sözcüğüne negatif bir an-

lam yüklenilecek.  
 

Kölelik ve Sonrası 

  1861 ve 1865 yılları arasında geçen 

Amerikan İç Savaşı sonrası, zencilere bir 

kısım haklar tanınsa da zamanla bu haklar 

başka yasalarla çiğnendi ve bu yasalarla 

köleliğin kaldırılmasından sonra siyahilerin 

hayatlarında başka bir boyut ortaya çıktı. 

Bu boyutta ise artık köle olmak yoktu ama 

kölelik ile eşdeğer olabilecek şekilde 

Afroamerikalılara ikinci sınıf vatandaş gibi 

davranılıyordu. Bu sırada yürürlükte olan 

ilginç uygulamalardan biri Jim Crow 

Yasaları’dır. Jim Crow Yasaları’nın ismi 
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Thomas Rice adlı bir aktör ve komedyenin 

1828'de yarattığı bir karakterden geliyor. 

Bu karakter sahnede yüzünü kömür ile 

siyaha boyar ve şarkı söyleyip dans ederdi. 

Yaptığı hareketlerle insanları eğlendiren bu 

karakterin adı Jim Crow’du. Bu karakter 

zencileri aşağılık, aptal, yeteneksiz, sakar 

ve buna benzer birçok nahoş sıfatla betim-

lerdi. Bu yasalar, ilginçtir ki, 1968’e kadar 

(Martin Luther King’in de bu senede öldü-

rüldüğünü unutmayalım) yürürlükte kaldı. 

1890 yılında Amerika Konfedere Dev-

letleri, bu yasaların zenci ve beyazları hala 

eşit yaptığını sadece ayrı (separated but 

equal)  tuttuğunu iddia etti. Bu yasa ile 

zenciler bürokrasinin işlediği her alanın 

yanı sıra sosyal alanda da birçok güçlükle 

karşı karşıya kaldı. Parklarda, okullarda, 

otobüslerde, devlet dairelerinde, sokaklar-

da ve aklınıza gelebilecek her alan ve yer-

de artık siyah ve beyaz ayrımı vardı. Ay-

rıca, bu yasa sadece siyahileri değil, diğer 

bütün “renklileri” etkiledi. Ayrım 

“coloured” (renkliler) ve “white man” 

(beyaz adam) üzerine yapılıyordu.  

  Jim Crow Yasaları’nın değişik bir örneği 

durumun mantalitesini anlamamız için iyi 

bir fırsat olacaktır. Bu örnek siyahi dire-

nişin simge isimlerinden Rosa Parks’a ait. 

İşten evine dönen Rosa Parks daha önce de 

onu yağmurun altında bekleten otobüs şo-

förü Blake’in otobüsüne denk gelmişti yi-

ne. Saat 6’yı çoktan geçmişti ve yorgun ba-

caklarını dinlendirmek için “renklilere” ay-

rılan yerine oturdu. Gelecek duraklarda bi-

nen birkaç beyaz adam ayakta kalmıştı. 

Daha sonra bu adamlardan biri zencilerin 

birkaçının kalkmasını ve beyazlara yer ver-

mesini istedi. Şoför Blake koltuğundan 

kalktı ve arkaya gidip Rosa Parks’ın da ol-

duğu koltuktaki dört zencinin derhal 

kalkmalarını söyledi. İlk başta dört kişi de 

itiraz etti ama daha sonra üç kişi kalktı. 

Rosa Parks ise inatla yerinde kaldı. Blake 

polisleri çağırdı ve Rosa Parks’ı kendisine 

ayrılan yerden kalkmadığı için tutuklattı. 

Rosa Parks polislere onu neden tutukladık-

larını sorduğunda ise şu cevabı aldı: “Bil-

miyorum ama kanunlar kanundur, tutuk-

lusun.”  

  Rosa Parks’ı tutuklayan polisin gerekçesi 

kadar mantıklıydı Jim Crow yasaları. Orta-

da yasalar vardı ama bu yasalar ne kadar 

eşitlikçiydi sorgulamak gerekiyordu. Rosa 

Parks ve daha birçok insanın öyküsü as-

lında durumu anlatmaya ve açıklamaya ye-

terli değil. Söz konusu ırk olduğunda man-

tıklı bir açıklama beklemek her zaman zor-

dur çünkü. 1957 yılında Little Rock High 

School’da olanlar gibi. Akademik olarak 

çok iyi notlara sahip dokuz zenci öğrenci-

nin tamamen beyaz renkli öğrencilere sa-

hip okula geçmesi istendi. Eisenhower’ın 

bizzat desteklediği bu değişiklikte dokuz 

öğrenci güvenlik sorunları nedeniyle ilk 

gün okula gidemedi. İkinci gün, okula yü-

rürken kalabalık onları takip ediyor ve de 

aynı anda onlara bağırıp çağırıyordu. Bu 

öğrenciler okullarına polisler eşliğinde 

gitmişti. Tıpkı Rosa Parks olayı gibi Little 

Rock High School olayını da açıklamak o 

dönemin halet-i ruhiyesini anlamamızı sağ-

layamaz.  

  Jim Crow Yasalarını daha sonra Black 

Codes takip etti. 1865 ve 1866 yılları 

arasında çıkan bu kanunlar ile siyahiler işçi 

sınıfında kalmaya mecbur oluyordu. Bu tür 

yasalardan, yasalardaki değişikliklerden 

(amendments) ve uygulamalardan bahset-

meye devam edebiliriz ama tarihi biraz da-

ha ileri sararsak bu sefer eşit bir dünya için 

barışçıl yollarla çözüm arayan biriyle kar-

şılaşıyoruz: Martin Luther King Jr. 

Siyahilerin haklarını şiddete başvurmadan 

ülke çapında değişik eylemlerle kazanma-

ya çalışan bu adam bizimle çok güzel bir 

rüyasını paylaştı. Martin Luther King Jr.’ı 

Kennedy ve Johnson da destekledi. Martin 

Luther’in konuşmaları ve yazdıkları mo-

dern siyahi sivil hareketlerinin temelini 

oluşturdu ve bu yolda ilerlenmesini sağla-

dı. Peki, makalenin başında da sorduğum 

soruya dönecek olursak, Martin Luther’in 

renklerin bir statü olarak ortaya koyul-

madığı toplum hayali ne kadar gerçekleşti? 

 

Siyahi Sivil Hareketler Ne Kadar Başarılı?  

 

  Her şeyden önce belirtmeliyim ki yasalar 

bir gecede değiştirilebilir ama alışkanlıklar 
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kolayca değiştirilemez. İnsanların benim-

semeleri, yasalar ve kanuni çevrenin aktif 

yapısına ayak uyduramayacak kadar ya-

vaştır. İşte bu yüzden de Amerika hala 

yüzde yüz eşitlikçi bir Amerika olama-

mıştır. Bu savımı destekleyecek birkaç sos-

yal deney örneği ve istatistiksel veriler 

sunmak yerinde olacaktır.  

  İlk örnek Youtube’da bir kanala sahip 

olan Simple Misfits’ten. Ekibin deneyinin 

amacı şu: biri siyahi diğeri beyaz iki erkek 

işlek bir sokakta araba soyma girişiminde 

bulunursa hangisi daha çok dikkat çeker?
4
 

İlk beyaz erkek deniyor ve kimse dönüp 

bakmıyor, hatta polis arabası sokaktan geç-

se de durup bakmıyor bile. Otuz dakika 

sonra, bu sefer siyahi adam aynı şeyleri de-

niyor ve halkın şüpheci bakışları arasında 

iki dakika sonra polisler de çıkageliyor. 

Siyahi adam, ekip arkadaşlarının olayın bir 

şaka olduğunu ve kanal için çekildiğini 

açıklayınca serbest bırakıldı.  

  Diğer bir veri ise şöyle; ABD siyahi bir 

başkana sahip olsa da eğitim konusunda 

siyahi kesimin ciddi bir sıkıntısı var. Siyah 

öğrencilerin ağırlıklı olduğu okullardaki 

şiddet oranları çok yüksek. Ayrıca bu okul-

larda silah bulundurma, çete kavgaları, 

erken yaşta hamilelik ve buna benzer okul 

yönetimi kontrolü dışında gerçekleşen 

olayların sayısı da fazla. Ayrıca belirtmek 

gerekir ki az önce bahsedilen olumsuz du-

rumların varlığının yanı sıra pozitif geliş-

meler de göze çarpıyor. U.S Department of 

Interior’a göre 1960’dan bu yana siyahi 

öğrencilerin eğitime katılımı %20’den 

%73’e yükseldi. Bu oran her ne kadar yük-

sek görünse de beyaz öğrencilerin katılım 

oranı %82. Bir başka sorun ise gelir duru-

munda. Siyahi ailelerin üçte biri yoksulluk 

sınırının altındayken, beyaz ailelerde bu 

oran onda birden daha az. Siyahi aileler ve 

öğrencilerde iyileşme söz konusu fakat 

açıkça görülüyor ki yüzde yüz bir eşitlik 

yok.   

                                                           
4
http://www.youtube.com/watch?v=MuyMuLGXxTs 

 

 

  Başka bir örnek ise Ohio Üniversitesi’nin 

bir deneyinden geliyor. Bu deneyde, de-

neklere önce bir insan fotoğrafı daha sonra 

bir alet ya da silah fotoğrafı gösteriliyor. 

Bu fotoğraflar insanların renklerini, mater-

yallerin de türlerini algılayamayacakları 

kadar kısa bir süre ekranda kalıyor. De-

neklere ilk fotoğrafta siyahi biri gös-

terildiğinde, aleti yanlış bir şekilde silah 

olarak tanımladıkları denemeler beyaz bir 

şahıs gösterildiğinde ortaya çıkan yanlış ta-

nımlamalara göre çok daha fazla oluyor. 

Deneklere düşünmeleri için daha uzun bir 

süre verildiğinde ise doğru cevabı vere-

biliyorlar. Denekler süre açısından baskı 

altında olduklarında ani bir karar verme 

gereksiniminde bir önyargıya düşüyorlar. 

Bu deneyde toplumun genelinde var olan 

önyargının küçük bir izini görüyoruz.  

  Birkaç örnekten sonra toparlamak gere-

kirse, zenci ya da beyaz, olumsuz koşul-

larca bir kısır döngüye ve önyargılara sü-

rüklenmiş insanların onlara öğretilenleri 

değiştirmelerinin kolay olmadığını söyle-

mek gerek. 19. yüzyılda kölelikle, 20. yüz-

yılda sivil hareketlerle uğraşan Amerika, 

21. yüzyılda renk körü olmaya çalışan bir 

toplum. Bu uğurda çalışan ve emek har-

cayan insanlar geleceğe daha iyimser bir 

bakış açısıyla bakıyorlar. Devletin son 

senelerde yaptığı istatiksel araştırmalar da 

bu durumu perçinler biçimde. Fakat Ame-

rika’nın tek sorunu ırktan doğan prob-

lemler değil.   

  Siyahi sivil hareketinin hukuki başarısı 

kayda değer bir başarı. Uzun yıllar boyun-

ca uğrunda savaşılan eşitlik yasalarca sağ-

lanmış durumda. Fakat daha önce de dedi-

ğim gibi Amerika’nın tek sorunu ırktan 

doğan problemler değil. Sosyal reformlar, 

vergi düzenlemeleri, bütçedeki zedelenme-

ler ve Amerika’nın değişen imajının yanı 

sıra hızlıca değişen ve eşitliği sindirebilen 

bir toplum beklemek çok zor. Ekonomik 

şartların giderek sertleştiği dünya kon-

jonktüründe Amerika da bu şartlardan 

payını alıyor. Hem ulusal hem de ulus-

lararası gelişmeler Amerikan toplumunun 

ilerlemesini değişik şekillerde etkilemek-

tedir. İşte bu yüzden, yıllardır süren bu tür 
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bir eşitlik savaşının kolayca bitmesini ne 

Amerika’da ne de başka bir ülkede bekle-

yebiliriz. Elbette eşitlik konusundaki gidi-

şatın nasıl olacağını tahmin etmek kolay 

değil. Elimizde bulunan veriler ışığında bu 

gidişatın sancısız ve kolay olacağını söy-

lemek doğru olmaz ama yine de umut ışı-

ğının her zaman var olduğunu belirtmekte 

fayda var.  
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Dünden Bugüne 

Küreselleşme Karşıtı 

Hareket 

Ezgi Türker               

ezgi.turker@boun.edu.tr 

  

  Küreselleşme kavramı özellikle 1980’ler-

de neoliberal politikaların hızlanmasıyla 

dünya gündemini en çok meşgul eden kav-

ramlardan biri oldu. Tanım konusunda fikir 

birliğine varılamasa da herkesin ortak pay-

dada buluştuğu özellikleri var. Bunlar; 

bağlantılılık, mekanın küçülmesi, zamanın 

hızlanması, teknoloji ve sermaye. Bilginin 

ve sermayenin daha hızlı hareket ettiği, 

uzaklığın bir problem olmaktan çıktığı, 

dünyanın bir köşesinde olan bir insanın, di-

ğer köşesinde olan insanla anında haberle-

şebildiği bir çağdan bahsediyoruz. Buna 

karşılık küreselleşme, beraberinde birçok 

problem getiriyor. Küreselleşme karşıtı ha-

reketler de bu problemler hakkında bir far-

kındalık yaratmak, harekete geçmek ve da-

ha iyi bir düzen getirmek amaçlarını taşı-

yor. 

  Küreselleşme Karşıtı Hareketler’i 68 Ku-

şağı Hareketi'nin devamı olarak nitelendir-

mek ikisinin karakteristik özellikleri göz 

önüne alındığında yanlış bir tespit olmaz. 

68 Hareketleri yapısı itibarı ile kendisinden 

önce gelen hareketleri eleştirerek sistem 

karşıtı bir hareket olarak doğmuştur. Far-

kındalık yaratmak istedikleri konular ağır-

lıklı olarak ırkçılık, çevre sorunları, alt kül-

tür ve etnik grupların istekleri, savaş ve 

nükleer karşıtlığıydı (Kalfa ve Ataay, 

2008). Bu problemleri dile getirerek ya-

rattıkları kamu alanında toplumsal muha-

lefet yapıyorlardı. 1980’lerde ise bu hare-

ketin de hızı kesilmeye başladı ve bir top-

lumsal hareket krizine girildi (Kalfa ve 

Ataay, 2008). Neoliberal politikaların hız 

kazanmasıyla beraber, küreselleşen dün-

yayla ilgili sorunlara dikkat çekmek iste-

yen gruplar, bilgi teknolojisinin avantajla-

rından faydalanarak merkezsiz, aracısız ve 

çoğulcu bir hareket başlattılar. Hareketin 

sloganı ‘Başka bir dünya mümkün!’ olarak 

biliniyordu. Genel olarak küreselleşme kar-

şıtı hareket olarak anılmaya başlandılar. Bu 

noktada, kavram kargaşası yaşanmaması 

adına seçilen adla ilgili bir açıklama 

gerekiyor. Bu hareket, kendi içinde çok 

çeşitli gruplar bulunduran bir hareket ve 

her grubu harekete bağlayan farklı neden-

ler mevcut. Bu gruplar arasında küresel-

leşmeye tamamen karşı olanlar, karşı 

olmayan ancak küreselleşmenin kapitalizm 

odaklı gerçekleştirilmesine karşı olan 

Markistler ile yoksulluk, Üçüncü Dünya 

problemleri, çevre sorunları gibi var olan 

dünya problemlerine çözüm arayışında 

olanlar ve anarşistler var. Bu sebeplerden 

ötürü kendilerini küresel toplumsal hare-

ketler, alternatif-küreselleşmeciler veya 

anti-kapitalist küresel direniş olarak tanım-

lıyorlar. Şayet basit bir kategorizasyon 

yapacak olursak temelde iki gruba ayrıl-

dıkları söylenebilir: reformist olup siste-

matik bir problem olmadığını, çeşitli re-

formlarla şu an söz konusu problemlerin 

aşılacağını düşünenler ve kapitalist sistem-

de yapısal olarak eşitsizliği körükleyecek 

bir mantalite bulunduğunu bu nedenle 

kapitalist sistemin tamamen yok olması 

gerektiğini savunan sol görüşlüler. 

   Hareketin en önemli amacı, neoliberal 

küreselleşmeyle toplumsal ve ekonomik 

eşitsizliklerin kronikleşmesi, yoksulluğun 

artması, insan ve kaynak sömürüsü yapılır-

ken aynı zamanda çevreye de muazzam za-

rar verildiği gerçeğini kamuoyuna sunarak 

bu konulardaki bilinci arttırmak ve gerekli 

kurum ve kuruluşları harekete geçirmek 

denilebilir. Bunun dışında, şirketlerin bi-

reyler üzerindeki etkisine son vermek, in-

sanlara daha demokratik koşullar sağlamak 

da diğer amaçları olarak düşünülebilir 

(Kalafatoğlu, 2013). Neoliberal politikala-

rın en önemli kurumsal temsilcileri olan 

Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve 

Dünya Ticaret Organizasyonu ulaşılması 

gereken temel kurumlar olarak görülüyor 

ve bu kapsamda çeşitli taktikler, stratejiler 

geliştiriliyor.  
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  Küreselleşme Karşıtı Hareket 80’lerden 

itibaren birtakım protestolar, boykotlar ve 

eylemler düzenlemiş olsa da dünya gün-

deminin ve insanların en çok ilgisini çeken 

30 Kasım 1999’da Seattle’da yapılan Dün-

ya Ticaret Örgütü zirvesi düzenlenirken 

gerçekleştirdikleri protesto olmuştur. Bu 

protestolarla görüşmeleri sekteye uğratmış 

ve oldukça ilgi çekmişlerdir. Bu stratejinin 

işe yaradığını fark ederek daha sonra Ulus-

lararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dün-

ya Ticaret Organizasyonu’nun çeşitli zirve-

lerini, toplantılarını da dikkat çekmek için 

bir araç olarak kullanmışlardır. Bu kurum 

ve kuruluşların, kendi kişisel çıkarları için 

ülkeler arası var olan eşitsizliği, uygula-

dıkları çeşitli ekonomik ve siyasi politi-

kalarla daha da körüklemeleri hareketin en 

büyük eleştiri kaynağı olmuş hatta hare-

ketteki ayrı grupları birleştirici bir nokta 

halini de almıştır. Harekete liderlik yapan 

herhangi bir grup, bir birey ya da bir mer-

kez yoktur. Zaten uluslararası bir hareket 

olmasındaki sebeplerden birinin de bu ol-

duğu söylenebilir. İsteyen herkesi dahil 

eden bir yapısı, emre değil rızaya bağlı bir 

organizasyon şeması var. Yaratmak isteni-

len etki ve farkındalık doğrudan protesto-

lar, kültürel bozgunlar (culture jamming), 

kampanyalar, boykotlar ve karşıt zirveler 

aracılığı ile gerçekleştiriliyor (Kalafatoğlu, 

2013). Uluslararası kurum ve kuruluşlar ta-

rafından gerçekleştirilen zirveler ve top-

lantıları, dünya gündeminde dikkat çekmek 

için protesto ediyorlar. Bu protestoların 

hiçbiri aslı itibari ile şiddet içermiyor an-

cak özellikle anarşist gruplar şiddete baş-

vurabiliyor. Genel olarak sokak tiyatrosu, 

oturma eylemleri, sivil itaatsizlik yapıla-

rak; insan zinciri oluşturup ilgili insanların 

geçişi engellenerek ve maske ve kostümler 

giyilerek protestolar gerçekleştiriliyor. 

Kültürel bozgun, ‘reklam panolarının sprey 

boyayla boyanması, benzer karakterler kul-

lanılarak kolajlanması, şirket logolarının 

yeniden tasarlanması, benzer isim taşıyan 

gazetelerin basılması, web sayfalarına kor-

san saldırılar düzenlenmesi ve karmaşık 

basın muziplikleri’ni içeren bir eylem 

biçimidir (Kalafatoğlu, 2013). Kampanya-

lar daha çok; hareketle kendini özdeşleş-

tiren sivil toplum örgütleri tarafından dü-

zenlenirken, boykotlar hem ekonomik hem 

politik anlamda fazlasıyla güçlenen çok 

uluslu şirketlerin insan haklarına aykırı 

çalışma koşulları yaratmalarını gözler önü-

ne sermekte ve bu davranışlarını kınamak 

amacıyla gerçekleştirilmektir. Karşıt zirve-

ler ise uluslararası kurum ve kuruluşların 

düzenledikleri toplantılara ve zirvelere 

farklı bir bakış açısı getirmek için düzen-

lenir. Büyük kurumların gerçekleştirdiği 

zirveyle aynı konular veya ülkelerin ve ku-

rumların görmezden geldiği noktalar ele 

alınır, farkındalık yaratılır bunlar için ve 

olası çözümler öne sürülür. 2001’den bu 

yana uluslararası finans kuruluşlarının ve 

devlet adamlarının katıldığı Dünya Ekono-

mik Forumu’na karşıt olarak ‘New York’ta 

milyarlarca dolar, Porto Alegre’de milyar-

larca fikir konuşuyor’ sloganıyla Dünya 

Sosyal Forumu düzenleniyor (Kalfa ve 

Ataay, 2008).  

  Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleş-

tirilen 11 Eylül saldırısı sonrası devletlerin 

toplumsal hareketlere güvenlik sebepleri 

nedeniyle sert tutumu Küreselleşme Karşıtı 

Hareket’te de polis şiddeti ve terörist ola-

rak damgalanmak şeklinde yerini buldu. 

Bunun üzerine Dünya Sosyal Forumu’nda 

2007 yılında her türlü şiddet kullanımının 

yasak ilan edildiği İlkeler Anlaşması kabul 

edildi. 

  Küreselleşme Karşıtı Hareket’in özellikle 

farkındalık yaratma ve çeşitli konularda 

dikkat çekmede yadsınamaz bir başarıya 

ulaştığı söylenebilir. Bunlar dışında gerçek 
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anlamda uluslararası kurum ve kuruluş-

larda çeşitli değişikliklere de önayak ol-

muşlardır. Örneğin; Dünya Bankası 

1999’lardan itibaren yoksulluğa karşı bir 

dizi önlem almaya başlamıştır ve bu konu-

larla ilgili Dünya Gelişme Raporları adında 

raporlar yayınlamaktadır. Clinton, düşük 

ücretle çalıştırılan işçilerin haklarının ko-

runması için ‘The Fair Labor Association’ı 

kurmuştur. Bunlar dışında, hareketin baş-

lıca isteklerinden biri olan yoksul ülkelere 

verilen borçların azaltılması da ülkelerin ve 

kurumların gündeminde yer almaktadır. 

Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ban-

kası’nın borçlu ülkelere ödettiği ‘kullanıcı 

ücretleri’, Nisan 2000’de yapılan protes-

tolar sonucunda düzenlenmiştir. 

  Sonuç olarak, Dünya Sosyal Forum'u ile 

hala ses getirmekte olan Küreselleşme Kar-

şıtı Hareket beklenenden çok daha fazla et-

kili olmuş, gerçekte uygulanan politika-

larda değişiklikler sağlamış ve yaratmak 

istediği farkındalığı yaratmıştır. Umuyo-

rum ki, bundan sonraki zirvelerde, toplantı-

larda ve devlet karar mekanizmalarında da-

ha fazla söz sahibi olurlar ve hala çözülme-

si için beklenen sorunlarda ellerinde güç 

olan otoritelerle halk arasında bir köprü 

kurarlar. 
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“Hippi” denildiğinde akla birçok çağrışım 

gelir: Uzun saçlı, sakallı, tuhaf giyinmiş 

genç insanlar, renkli, batik t-shirtlere iliş-

tirilmiş çiçekler, sürekli gülümsemek, göz-

lerdeki marihuana etkisi, rengarek boyan-

mış Volkswagenlerle gezmek, Bob Dylan ve 

Joan Baez dinlemek, savaş, barış ve herke-

sin birlikte yaşayabileceği, kavgasız bir 

dünya hakkında şarkı söylemek… Bu çağ-

rışım kısmen doğru olabilir, ama bu bir 

stereotip. Hippi Hareketi bundan çok daha 

fazlasıydı… (Kunkel, 2012)  

 

   Hippilik veya günümüzde popüler hale 

gelen haliyle hipsterlık, köklerine baktığı-

mızda yalnızca bir moda değildi. Zaten bu 

yüzden de Hippiler, işlevlerini 

tamamladıklarında (veya tamamlayama-

dıklarında) sonlandılar ya da şekil değiştir-

diler. Elbette her toplumsal hareketle öz-

deşleşen bazı simgeler olduğu gibi, Hippi 

Hareketi de, çok daha sonra bile moda ol-

masına yol açacak özelliklere sahipti. Ama 

bugün, Hippileri sadece bu simgelere indir-

geyip hatırlamak da mevcut sistemin par-

çası olup salt taklitçi bir anlayışla kendi-

mizi Hippi olarak tanımlamak da kuramsal 

olarak hatalıdır.  

 

   Bir hareketi anlayabilmemiz için, kendi-

sini doğuran dinamikler sebebiyle, ortaya 

çıktığı dönemin kontekstine bakmamız ge-

rekir. 60’lı yıllarda vücut bulan Hippi Ha-

reketi de kaynağını 50’lerden, 2. Dünya 

Savaşı sonrası ABD’sinden almaktadır. Sa-

vaşta edinilen zafer, Roosevelt’in Yeni 

Düzen (New Deal) programının sonradan 

edinilen kazanımları, özel sektörün kamu-

sal girişimleri, Avrupa’yla yeniden ticaret 

şansı… Ekonomik büyüme, düşük işsizlik 

oranı ve artan kişisel varlıklar, insanların 

korkusuzca çocuk yapıp büyük ailelere sa-

hip olmasına yol açmıştı. 1945 ile 1957/60 

yılları arasında doğan bu nesle Baby 

Boomers denildi (Kunkel, 2012). 

 

   50’li yıllar basmakalıp, huzurlu ailelerle, 

küçük çocuklarla, sevimli mutfak önlüklü 

annelerle ve yeni Chevroletlerinin içinde 

babalarla oluşturulmuş bir dünyaydı. Bir 

Amerikan filmi sahnesi gibi duran bu dün-

yanın gerçekçiliği ise sorgulanmaktaydı. 

60’ların ortalarında artık genç olmuş olan 

Baby Boomerlar; Soğuk Savaş ve nükleer 

yarışının doğurduğu tehdidi ve kurgulan-

mış mutlu dünyanın dışında kalan Ameri-

kalıları, yani eşitsizliği fark etmeleri yü-

zünden geleneksel rolleri reddetmeye baş-

ladılar (Turner). Aralarından birçoğunun 

felsefesini benimsediği ve bu uğurda, özel-

likle de hareketin sonu geldikten sonra, As-

ya’ya giderek kendini aradığı bu dönem, 

Budizm’in doğuşuna benzetilebilir. Nite-

kim Buda da Kuzey Hindistan’da bir prens 

olarak dünyaya gelmiş, hayatının 29 yılını 

sarayından çıkmadan, kurgulanmış mutlu-

lukla sürdürmüş ve dışarı çıktığı anda kar-

şılaştığı adaletsizlik ve eşitsizliklerden et-

kilenerek saray hayatını terk etmişti. 

 

   Soğuk Savaş yüzünden hissedilen tehdit 

sadece silahlanma açısından, yani materyal 

anlamda hissedilmemekteydi. Daha ağır 

olan baskı ideolojikti. Komünizm korkusu 

Eski Sol (Old Left) görüşün zayıfla-

masına, daha doğrusu zayıflatılmasına yol 

açtı. Senatör McCarthy’nin Cadı Avı ola-

rak anılan ve sadece Komünistleri hedef al-

mayan Komünist avı bunun en önemli 

örneklerindendir. Eski Solcular, fiziksel 

olarak sindirilmek bir yana, korku yüzün-

den siyasi sahneden çekilmek durumunda 

kalmışlardı. Aynı sebeplerle Demokrat Par-

ti de daha sağa kaymıştı. Bir yandan da si-

yahlara yönelik ırkçılık sürmekteydi. Fakat 

siyahların mücadelesi altın çağını yaşa-

maktaydı. Zaten Hippilere isim de veren 

asıl çıkış noktası, siyahların yaşam tarzıy-
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dı. Rosa Parks’ın fitilini ateşlediği ve daha 

sonra “I have a dream” konuşmasını yapa-

cak olan Martin Luther King’in de katıldığı 

otobüs boykotu, siyah olmayan gençlerin 

de ilham kaynağı oldu. Sivil Haklar Hare-

keti (Civil Rights Movement) doğdu ve 

ırkından bağımsız olarak bütün Ameri-

kalıların hakları için mücadeleye başladı. 

1959’da kurulan Demokratik Toplum için 

Öğrenciler (Students for a Democratic 

Society/SDS) ise Yeni Sol (New Left) ha-

reketinin kalbi oldu: barış, dayanışma, anti-

militarizm, anti-kapitalizm, anti-totalitar-

yanizm… Yeni Sol partileşmedi, bu şe-

kilde başarılı olamayacağı belliydi. Bu 

yüzden de sivil eylemlere odaklandı 

(Kunkel, 2012).   

  

   Değişen siyasi atmosfer beraberinde kül-

türel değişimi de getirdi. Beatnik / Beaten 

/ Beatic olarak adlandırılan gençler Beat 

Generation kültürünü yarattılar. Siyasi 

meseleler, Uzakdoğu dinleri, 2. Dünya Sa-

vaşı gibi temalar üzerine şarkı ve şiirler 

yazdılar. Anti-konformist olan bu gençler, 

Yeni Solu ve Hippileri de etkilediler. Fakat 

Beatnikler hayata karşı pesimist bir tutum 

içerisindeyken, Hippiler pozitif olmayı ter-

cih etmişlerdir (Kunkel, 2012).  

 

   Savaş karşıtı gençlerin protestolarının ça-

pı Kennedy suikastı sonrası büyümüştür. 

İfade Özgürlüğü Hareketi (Free Speech 

Movement), Hippiliğin merkezi olarak ad-

landırılan San Francisco’da, Berkeley Üni-

versitesi’nde 1964 yılında ortaya çıkmıştır. 

San Fransisco o sırada kendilerini Hip ola-

rak adlandıran Beatniklerin yuvası konu-

mundadır. Esasında Hip kelimesi siyah-

ların kullandığı bir terimdir. O sırada San 

Fransisco’ya gelen ve Beat idollerinden 

etkilenen gençler, eski Beatniklerin gö-

zünde, hayatlarını yalnızca uyuşturucuya 

adamış görünmekteydiler. Ve onlar tara-

fından Junior Grade Hipsters veya 

Hippies olarak adlandırıldılar (Kunkel, 

2012). İnsanları materyal kazanımlara iten, 

kaygı dolu geleneksel  değerleri reddettiler. 

Alternatif bir toplum ütopyasına sahiptiler. 

Haight-Ashbury’de kendi yaşam tarzlarına 

göre toplanmaya ve hayatlarını sürdürmeye 

başladılar (Howard, 1969): Eski ve ucuz 

evler, liberal insanlar, Berkeley Üniversi-

tesi’ne yakınlık… Yakın zamanda alternatif 

kıyafetler ve uyuşturucular her yerde satıl-

maya başlandı. Sokaklarda müzik yapmaya 

başladılar. Free Clinic adlı bir hastane ku-

ruldu. Özellikle de uyuşturucudan zarar 

görenlere ücretsiz tedavi vermekteydi. 

Freak kelimesi de hastanenin isminin hızlı 

telaffuzundan türemiştir; önce uyuşturucu 

madde etkisi altındaki insanları tanımla-

mada kullanılırken, sonra Hippiler kendile-

rine Freak demeye başlamışlardır (Kunkel, 

2012). 

 

   Hippi kültürü de bu ortamda doğmuştur. 

Esasında bireyci anlayışa sahip olan, birey-

sel özgürlüklere ve hazlara düşkün olan 

Hippiler komün halinde yaşamaya başla-

mışlardır. Çünkü onlara bireysel özgür-

lüklerini veren yine bu komünler olmuştur: 

Doğada yaşam, doğal materyallerden üre-

tilmiş ev ve kıyafetler, sınırsız cinsel öz-

gürlük… Evlilik yoktur ve doğan çocuklar 

herkesin çocuğudur. (Kunkel, 2012). 

Hippiler hayallerindeki alternatif toplumu 

kendileri oluşturmuşlardır. İşte bu yüzden 

de Hippi Hareketi sosyal bir hareket olarak 

adlandırılabilir. Mevcut sistemden mem-

nun olmayan Hippiler, diğer hareketlere kı-

yasla, politik bilince ve organize olmuş bir 

örgütlenmeye sahip olmamış ve sistemi 

değiştirmek için planlı programlı çabala-

mamış olabilirler. Fakat sistemin bir par-

çası olmamışlardır; aksine, kendi sistem-

lerine göre yaşamışlardır. Ve kendi kabul 

etmedikleri toplum tarafından kabul gör-

memişlerdir. Elbette her harekette farklı 

fraksiyonlar olduğu gibi Hippiler içinde de 

değişik gruplar vardır: Freaks & Heads 

uyuşturucuya en düşkün olanlarıdır. 

Midnight Hippies sisteme alışkın ve dı-

şına çıkamayan 30’larında insanlardır; ama 

Hippilere sempati duyarlar ve felsefelerini 

desteklerler. Plastic Hippies ise Hippiliğin 

sadece moda kısmına uyanlardır, hareketi 

yüzeysel algılamışlardır ve bugün de öyle 

algılanmasında payları büyüktür (Howard, 

1969).  
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   Vietnam Savaşı Hippilerin en ilişkili ol-

duğu siyasi olay olarak görülmektedir. Ni-

tekim Hair Müzikali de temel olarak 

Vietnam Savaşı üzerinden Hippi Hareke-

ti’ni ele almaktadır. Askere alınan gençle-

rin sayısının artması, savaş karşıtı hareketi 

alevlendirmiştir. Hippiler de bu hareketin 

parçası olmuş ve askeri üslerin önünde 

draft card burning eylemlerine katılmış-

lardır (Kunkel, 2012).  

 

   Hippi kültürü felsefesi itibariyle Doğu 

dinleriyle benzerlik taşır.  Tek bir inanca 

yönelmektense Budizm, Hinduizm gibi 

inançların harmanlamasını yapmışlardır. 

Budizm barışçıl bir yaşamı över ve yaşa-

yan hiçbir canlıya zarar verilmemesi gerek-

tiğini savunur. Nitekim bazı Hippiler de, 

bazı Budist ve Hindular gibi vejetaryen 

beslenme şeklini benimsemişlerdir. LSD 

başta olmak üzere uyuşturucu kullanımının 

yaygın olduğu Hippilik, bu açıdan da 

Hindu rahiplerle paralellik gösterir. Çünkü 

bu rahipler de bir çeşit içsel kavrayış ka-

zanmak için uyuşturucu kullanmışlardır. 

Hippi kültüründen ve o dönemden çıkan 

birçok kült parçanın da yine bu uyuş-

turucular etkisinde yazıldığı bilinmektedir 

(Kunkel, 2012). 

  

   Hippi Hareketi gerçek anlamda 

doğmasını ve büyümesini Aşk Yazı 

(Summer of Love) ile yaşamıştır. 1967 ya-

zında, Haight-Ashbury çok fazla gence ev 

sahipliği yapmıştır. Toplumun hayal kırık-

lığına uğrattığı, askerden kaçan, dünyayı 

ya da en azından kendi hayatlarını değiştir-

mek isteyen gençlerin akın ettiği Hippi 

merkezi; hareketin felsefesini iyice kit-

leselleştirmiştir fakat hareketi daha fazla 

geliştirmemiştir. Medyanın gittikçe daha 

çok dikkatini çeken bu buluşma, Hippilerin 

asla kendilerini tanımlamadığı bir şekilde 

Aşk Yazı olarak tanımlanmıştır. 1969 

yazına kadar her şey Hippilerin hayal ettiği 

gibidir: barışçıl yaşam, büyüyen hareket, 

uyuşturucu, Vietnam’a yönelik savaş kar-

şıtı gösterilerin artması… Fakat destek-

ledikleri Eugene McCarthy değil, sağ ka-

nattan Richard Nixon’un başkan olması 

onlara darbe vurmuştur (Kunkel, 2012). 

   Hippi Hareketi’nin sonu ise 1969 

Woodstock Festivali ile gelmiştir. Aşk 

Yazı gibi, bu festival de Hippilerin bek-

lentilerini sonuna kadar karşılayan cins-

tendir: müzik, aşk ve barış dolu. Ama 

kitlelerin kültürlerini keşfetmesi ve böyle-

likle toplumsal bir kabul görme durumu-

nun oluşması, hareketin altını boşaltmıştır. 

Bugün bile uzantılarını görebildiğimiz bu 

taklitçi kitleler, hareketin periferal özellik-

lerini benimsemiş fakat özünü benimseme-

mişlerdir. Bu yüzden gerçek Hippiler 

Woodstock’tan çekilmeye başlamışlardır 

(Kunkel, 2012). Aynı zamanda Vietnam’ın 

son bulması da hareketin hedeflerinden bi-

rinin sonu demektir. Hippiliğin politik bi-

linçli organize bir hareket olarak görül-

memesi, kaynağını büyük ölçüde buradan 

alır. Gerçekten savaş karşıtı amaçla devam 

edilebileceği yerde, mevzuyu draft 

burning ile Vietnam’da bırakmıştır. Ancak 

benim görüşüm bu konuda Hippilere hak-

sızlık yapıldığı yönünde. Çevrelerinde ha-

reketin altını boşaltan taklitçilerin türemesi 

ve karşı çıktıkları sistem tarafından kabul 

görmeleri zaten halihazırda bir anlam ve 

dolayısıyla güç kaybı demekti. Détente yü-

zünden pratikte onları kaygılandıran ve ha-

rekete geçiren, Vietnam benzeri bir örnek 

de yaşanmamıştı. Zaten Yeni Solcuların 

bazıları radikalleşme yüzünden meşruiyet 

zeminini yitirirken, bazıları ise Demokrat 

Parti ile birlikte ana akım siyasete katıl-

mışlardı; yani Yeni Sol da çözülmüştü. 
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Ayrıca “30 yaşının üzerindeki kimseye 

güvenme” (Don’t trust anyone over 30) 
diyen Hippiler kendileri de o yaşa gelmiş-

lerdi. O yaşta kişisel isteklerini değişti-

renler oldu ve evlenerek, iş ve ev arasında 

gidip gelerek sistemin parçası haline gel-

diler. Fakat bazıları hareketin ancak böyle 

devam edebileceğini düşünerek, kendile-

rini aramak ve Doğu dinleriyle buluşmak 

için Asya’ya gittiler. Oraya ulaşana kadar 

geçtikleri, aralarında Türkiye’nin de bulun-

duğu güzergahlara da felsefelerini taşıdılar. 

Bugün de bu insanların bazılarının çocuk-

ları, torunları veya sadece takipçileri ben-

zer şekilde hayatlarını sürdürmektedir. Ne-

ticede hareket geçmişte kalmış olsa da, fel-

sefesi bitmemiştir. Önemli olan o felsefeyi 

doğru okuyabilmektir. 

 

Scott McKenzie – San Francisco  

 

If you're going to San Francisco  

Be sure to wear  

Some flowers in your hair  

If you're going to San Francisco  

You're gonna meet  

Some gentle people there  

  

All across the nation  

Such a strange vibration  

People in motion  

There's a whole generation  

With a new explanation  

People in motion  

  

For those who come to San Francisco  

Summertime will be a love-in there  

In the streets of San Francisco  

Gentle people  

With flowers in their hair  

For those who come to San Francisco  

Be sure to wear  

Some flowers in your hair  

If you come to San Francisco  

Summertime will be a love-in there  

 

Kaynakça: 

 

Howard, J. R. (1969), ‘The Flowering of 

the Hippie Movement’, Annals of the 

American Academy of Political and Social 

Science. 

 

Kunkel, F. (2012), ‘The Hippie 

Movement’;  

http://www.florian-kunkel.de/fa.pdf 

 

Turner, L. L. ‘The Political Influence of the 
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Görsel Kaynakça: 
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Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve 

Edebiyatları Öğretim Üyesi Louis 

Mazzari’den Okuma Önerileri: 

 

Dönemin arkaplanı için: 

 

David Halberstam - The Fifties  

Todd Gitlin – The Sixties 

 

Hippi Hareketi’ne içeriden bir bakış açısı 

için: 

  

Tom Wolfe – The Electric Kool-Acid Test 
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    Ekolojik hareketlerin tarihinin nereye 

dayandığı araştırıldığında 1850’lerde Sana-

yi Devrimi ile birlikte ortaya çıktığı görü-

lür. Sanayileşmenin etkisiyle hava kirlilik-

lerinin ortaya çıkması insanları rahatsız et-

miş ve insanlar buna karşı tepkiler verme-

ye başlamışlardır. Ancak bu hareket örgütlü 

olamamış ve bu yüzden çok ses getireme-

miştir. Hatta öyle ki 1. ve 2. Dünya Savaş-

ları’nda kullanılan kimyasal gazlar için bile 

insanlar o dönem önemli tepkiler göstere-

memişlerdir. 

 

    Tarih 1960’lara geldiğindeyse ekolojik 

hareketin ivme kazandığı görülür. Ameri-

ka’da başlayan Hippi Hareketi ve bunun 

tüm dünyada yayılmaya başlaması insanlar 

arasında doğayla iç içe yaşama isteği, do-

ğaya saygı gibi düşüncelerin gelişmesine 

öncülük etmiş; dolayısıyla ekolojik hare-

ketlerin de güçlenmesine neden olmuştur. 

1972 senesinde Roma Kulübü, bir nevi 

zenginler kulübü, ‘Büyümenin Sınırları’ 

adı altında bütün Avrupa’da bir rapor ya-

yınladı. Bu raporda, dünyanın sınırsız ola-

rak böyle yağmalanmasının devam edeme-

yeceği ve eğer dünyanın kaynakları bu şe-

kilde hızla tüketilirse insanlığın büyük so-

runlarla karşı karşıya kalacağı belirtildi. 

Birleşmiş Milletler de manifesto olarak, 

Rio Konferansları’na başladı. Konferans-

ların Rio’da başlamasının asıl nedeni or-

mansızlaştırmaya dikkat çekmekti ve o dö-

nem, dünyanın akciğerleri diye tabir edilen 

Amazon Ormanları’nın en çok katle-

dilmeye başlandığı yıllardı. 

 

    Türkiye’de de ‘çevre’ bilinci 1970’lerde 

yavaş yavaş oluşmaya başlamıştı. 1979’da 

Bülent Ecevit yönetimindeki hükümet 

Türkiye’de bir nükleer santral yapmak iste-

miş ancak bunun üzerine birçok kesimden 

tepki almıştı. Zaten ardından da 1980 dar-

besi ile nükleer santral projesi rafa kaldı-

rıldı. Bu dönemde çevre konusu gündeme 

geldi. 82 Anayasası’nda çevre hakkı, yani 

“İnsanların temiz bir çevrede yaşama hakkı 

vardır.” maddesi yer aldı. Yine 80’li yılla-

rın ortalarına doğru başlayan sokak gazete-

ciliği akımı da yapılan ekoloji, kent, çevre 

haberleriyle insanların ekolojiye olan du-

yarlılığını arttırmış ve bu insanlar çeşitli 

topluluklar oluşturmaya başlamışlardı. 

 

    İnsanlar doğa için örgütlenebilmeyi öğ-

renmişler ve tüm dünyada çeşitli oluşumlar 

ortaya çıkarmışlardı. Bu oluşumlardan biri 

olan Türkiye'deki Doğa Derneği de geç-

tiğimiz sene Hasankeyf ve Amazon ile ilgi-

li ortaklaşa yapılmış bir belgesele imza attı. 

“Damocracy” isimli belgesel, dünyanın en 

çok tartışılan iki baraj projesi olan 

Brezilya'daki Belo Monte ve Türkiye'deki 

Ilısu'yu anlatıyor. Belgesel tanıtımında 

şöyle anlatılmakta: “Damocracy barajların 

temiz enerji olduğu iddiasını çürütmek, 

dev barajların insan, doğa ve kültürel mi-

rasımız üzerindeki geri dönülmez etkilerini 

ortaya koymak için doğmuş küresel bir ha-

rekettir. Dünyanın son özgür akan nehir-

lerinin korunması için mücadele eden sivil 

toplum kuruluşlarını ve barajlardan etkile-

nen toplulukları bir araya getirmeyi amaç-

lamaktadır. Damocracy belgeseli, Amazon 

ve Hasankeyf'in ortak hikayesinden yola 

çıkarak büyük barajların iddia edildiği gibi 

‘temiz’ enerji olmadığını ortaya koyuyor. 

Bu belgesel, Dicle ve Xingu (Şingu) 

nehirlerinin beslediği topraklarda binlerce 

yıldır varlığını koruyan yerel halkların, 

kültürlerin ve yaban hayatının barajlarla 

nasıl yok edileceğini gözler önüne seriyor. 

Aynı zamanda, gezegenimizin akciğerleri 

olan Amazon'u ve medeniyetlerin beşiği 

olan Mezopotamya'yı yok edecek baraj-

ların ‘temiz’ enerji adı altında iklim deği-

şikliğine çözüm olarak sunulmasını da 

eleştiriyor.” 
 
    Ekolojik sistem için barajların zararı su 

götürmez bir gerçektir. Çünkü barajlar ne-
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deniyle önemli doğal alanlar sular altında 

kalır,  bu yüzden canlı türleri zarar görür 

hatta bazen yok olur. Barajlar aynı zaman-

da iklim değişikliğine de neden olmaktadır. 

Bütün bunlara rağmen dünyanın her yerin-

de özellikle kalkınmakta olan ülkelerde da-

ha fazla baraj inşa etme eğilimi vardır. 

 

    Türkiye de kalkınmakta olan bir ülke 

olarak baraj yapımına çok önem vermek-

tedir. Belgesele konu olan Hasankeyf, 

Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde, iki 

büyük nehirden biri olan Dicle nehri üze-

rinde kurulu antik bir yerleşim alanıdır. Bu 

iki nehir Mezopotamya’ya hayat verir ve 

bu yüzden ilk yerleşimler bu nehirlerin 

kıyılarında kurulmuştur. Öyle ki bu tarihi 

kentteki ilk yerleşimlerin 12 bin yıl 

öncesine dayandığı söylenmektedir. Bu da 

Hasankeyf’i fiilen bir açık hava müzesi 

yapmaktadır. Hatta Dicle havzasının sade-

ce bu bölgede yaşayan Fırat kaplumbağası 

ve birçok kuş ve memeli türüne ev sahip-

liği yapması nedeniyle Hasankeyf ve Dicle 

vadisi UNESCO dünya kültür mirası 

kriterlerinin onda dokuzunu sağlayan dün-

yadaki tek yerdir. 

  

    Belgeselin de anlattığı en önemli nokta-

lardan biri ise şu: Hasankeyf ve Dicle vadi-

sinin UNESCO tarafından Dünya Kültür 

Mirası ilan edilebilmesi için devletin baş-

vuruda bulunması gerekmekte. Ancak bü-

tün çağrılara rağmen devlet Hasankeyf’i 

Dünya kültür mirası yapmak ve bölgenin 

kalkınmasına imkan sağlamak yerine bu 

tarihi ve doğal alanı sular altında bırakacak 

“Ilısu Baraj Projesi”nde ısrar ediyor. Bu 

baraj bölgede 310 km
2
 alanı sular altında 

bırakacak. Güneydoğu Anadolu’daki beş 

önemli doğa alanını doğrudan etkilemekle 

kalmayacak, Dicle ve Fırat nehirlerinin 

beslediği Irak’ın güneyindeki en önemli 

sulak alanlardan olan Basra bataklıklarının 

da yeniden kurumasına neden olacak. 

Hasankeyf’le birlikte şu ana kadar ortaya 

çıkarılabilmiş 300’ün üzerindeki arkeolojik 

alan baraj suları altında kalacak ve 35 binin 

üzerinde insan evlerini terk etmek zorunda 

bırakılacak. 

 

    Belgeselde işlenen bir diğer baraj sorunu 

olan “Belo Monte Projesi” ise dünyanın 

diğer ucunda Amazon Yağmur Orman-

ları’nın kalbinde akan görkemli Şingu 

Nehri’ne ve orada yaşayan canlı türlerine 

zarar verecek olan projedir.  Bu proje haya-

ta geçerse olacaklar ise şöyle sıralanabilir: 

Alta Mira kenti ve civarında yaşayan yak-

laşık 40 bin insan yurtlarından olacak, 

Baraj 688 km
2
’lik yağmur ormanını sular 

altında bırakacak ve Şingu nehrinin önemli 

bir bölümünde su miktarını %80 oranında 

azaltacak. Bu durum suyun azaldığı bölge-

deki yerli kabilelerin balıkçılığını ve nehir 

ulaşımını da tamamen sekteye uğratacak. 

 

    Dünyanın farklı bölgelerinde olmalarına 

ve birbirlerinden çok farklı kültürleri ve 

doğal yaşamları tehdit etmelerine rağmen 
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Belo Monte ve Ilısu’nun birçok ortak tarafı 

vardır. Her iki proje de onlarca yıldır 

gündemde ve her iki ülkede de büyük tepki 

ve protestolarla karşı karşıya kaldı. Za-

manında iki proje de durduruldu. 23 yıl ön-

ce Dünya Bankası dünya çapında başlayan 

protestolar sonucunda Belo Monte’ye kredi 

vermeyi reddetmişti. 2009 yılında ise Av-

rupa kredi kuruluşları Ilısu Barajı'na ver-

dikleri maddi desteği geri çekmişti. Nedeni 

de Türkiye hükümetinin doğa, kültürel mi-

ras ve yerel halkın haklarının korunması 

için belirlenen kriterlere uymaması olarak 

belirtilmişti. Şimdi iki proje de yeniden 

gündemde.  

 

    Ilısu ve Belo Monte gibi projeler bir 

yandan yeşil enerji projeleri gibi tanı-

tılırken öte yandan bu iddiaları kanıtla-

yacak en temel araştırmalardan bile kaçı-

nılıyor. Belo Monte’ye tamamlanmamış bir 

Çevre Etki Değerlendirme Raporu'na daya-

narak onay verilmiş ve raporu da baraj pro-

jesindeki firmalar hazırlamış. Ilısu Barajı 

için ise herhangi bir Çevre Etki Değerlen-

dirme Raporu dahi hazırlanmamış. Bir ra-

porun bile hazırlanmamış olması bu barajı 

tartışmalı yapan ana nedenlerden biri 

olarak görülmekte. (Ocak 2013’te Danıştay 

14. Dairesi Ilısu Baraj Projesi'nin çevre et-

ki değerlendirmesinden muaf tutulmasına 

karşı dava açan mimarlar ve peyzaj mimar-

ları odalarını haklı bulmuştur ve yürütmeyi 

durdurma kararını tebliğ etmiştir. Baraj 

inşaatının mühürlenmesi gerekirken bakan-

lık bu kararı hiçe sayarak barajın yapıl-

maya devam edileceğini açıklamıştır. Öte 

yandan Başbakan Erdoğan ise barajın 2015 

yılına kadar bitirilmesinde ısrarcıdır. 

 

     Belo Monte Barajı da hukuki mücade-

leye rağmen yapılmaya devam etmektedir. 

2012 yılında yerel temyiz mahkemesi ba-

rajdan etkilenecek yerli kabilelere danışıl-

madığı gerekçesiyle barajın inşaatının as-

kıya alınmasına karar vermiştir. Ancak da-

ha birkaç gün geçmeden federal mahkeme 

hakimlerinden birisi tek taraflı olarak yerel 

mahkemenin kararını iptal etmiştir.  

     2012 yılında Rio’da yapılan BM Dünya 

Çevre Zirvesi’nden bir hafta önce Belo 

Monte Barajı yüzünden boşaltılacak son 

kasaba olan Saint Antonia’da yerel halk, 

yerli kabileler ve dünyanın farklı bölgele-

rinden gelen insanlar, hayatları Belo Monte 

yüzünden felakete dönenlere destek ver-

mek amacıyla toplanmıştır. “Şingu 23” adı 

verilen bu toplantı dünyadaki dev barajlara 

karşı olan mücadeleye ve Amazon’un kal-

binde işlenen suçlara dikkat çekmek açı-

sından önemli bir dönüm noktası olmuştur. 

Bundan 23 yıl önce Belo Monte Projesi 

uluslararası mücadele sonrasında durduru-

labilmişti. Bugün baraj projesi yeniden ha-

yata geçirilmiş ve Şingu Nehri kısmen blo-

ke edilmiş olmasına rağmen Şingu 23 eyle-

mine katılanlar Belo Monte'yi yeniden dur-

durmanın hem mümkün olduğuna hem de 

bunun bir görev olduğuna inanıyorlar. 

Türkiye’den de eylemcilerin katıldığı top-

lantıda bir katılımcının söylediği şu sözler 

ekopolitik hareketlerin bundan sonra hız 

kazanabileceğine dair umut verir nitelikte: 

“Ortak düşmanımız olan dev barajlara kar-

şı beraberce mücadele etmeliyiz. Çünkü 

baraj endüstrisi burada, Hindistan’da, 

Afrika’da, Endonezya’da, Türkiye’de, 

Avrupa’da ortak hareket ediyor. Onlar her 

yerdeler ve dayanışma içindeler. Ancak 

bizler şimdilik birbirimizden kopuğuz. Biz-

ler de bir araya gelmeliyiz. Ancak baraj in-

şaatçıları gibi değil, nehirler gibi birlikte 

olmalıyız. Şingu Nehri’ni kaybedemeyiz. 

Çünkü siz Şingu’yu kaybederseniz biz de 

Dicle’yi kaybederiz.” 

 

    Şingu 23 eylemine katılan, barajdan et-

kilenecek yerel halklar, yerli kabileler ve 

uluslararası katılımcılar baraj inşaatının 

bloke ettiği Şingu Nehri’ne doğru barışçıl 

bir şekilde yürüyüşe geçtiler. Amaçları, 

Şingu Nehri’nin yeniden özgürce akma-

sıydı. İş makinelerinin aylar süren çalışma-

ları sonucu kapatabildiği nehri yeniden öz-

gür bırakmak ve hükümetin yıllarca süren 

suistimallerine ve yalanlarına tepki vermek 

dayanışma içinde olan insanların ortak 

çalışmasını gerektiriyordu.  
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    Yoğun bir çalışmanın ardından aylardır 

bloke edilmiş olan Şingu Nehri yeniden 

özgürce akmaya başladı. Eylem her ne ka-

dar sembolik olsa da dünyaya net bir mesaj 

vermek acısından son derece başarılı oldu. 

Kararlı bir grup insanın bir günde Şingu’yu 

özgür bırakabilmesi dayanışma içindeki 

dünya halklarının yarın neleri başarabi-

leceğinin net bir göstergesiydi. 

 

     Başka bir eylemci de ekopolitik hare-

ketlerin geleceği düşünüldüğünde oldukça 

anlamlı bir söyleve sahipti. Birleşmenin 

önemini anlattığı konuşmasında şunlara da 

değindi: “İnsanların anlaması gereken şey 

gücün kendimizde olduğu. Hükümetleri biz 

seçiyoruz. O yüzden hükümetler bize hiz-

met etmek zorunda. Kararları halk alır. Hü-

kümet bizim isteklerimiz doğrultusunda 

hareket etmek zorunda. Amazon’u koru-

mak ve haklarımıza saygı göstermek zo-

rundalar.” 

 

    Son durumun ne olduğundan bahsetmek 

gerekirse; her iki yerde de baraj inşaatı de-

vam ediyor hem de Uluslararası Af Örgütü 

gibi kuruluşların uluslararası insan hakları 

ihlallerini çok kez dile getirmesine rağmen. 

İnşaatlar bitmemiş olsa da çevreye ve can-

lılara şimdiden pek çok zararlar verdiği de 

gözlemlenen bir gerçek. 

 

 

 

 

 

 

 

“DERİM Kİ SANA: 

NEHİRLER BOYU GİT VE GÖR 

NEHİRLERİN NASIL YOL 

ALDIKLARINI  

SEN DE BİR NEHİRSİN EY YOLCU” 

 

-Hasan Hüseyin Korkmazgil 
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   Günümüzün en geniş tabanlı küresel ha-

reketlerinden biri çok basit ama hayati bir 

probleme eğilmektedir: Yemek! Dünyada 

yetersiz yemek yoktur, sadece gıda üretimi 

ve dağıtımı kimine bolluk sunarken kimini 

aç bırakan bir sistem üzerine kurulmuştur. 

Eşitsizlik üzerine kurulu bu sistemi tersine 

çevirmeyi hedefleyen yerel köylü hareket-

leri, Via Campesina adlı organizasyon al-

tında toplanarak gıda sisteminde ulusötesi 

şirketlerin piyasasına son vermeyi hedefle-

yip gıda egemenliği anlayışını benimse-

miştir. 

Birleşmiş Milletler’in 2013 istatis-

tiklerine göre 870 milyon insan besin ye-

tersizliği ve açlık ile boğuşurken, aynı ge-

zegende obezite veya yemek israfının git-

tikçe artan değerlerde olması şaşırtıcı. Gıda 

tüketiminde eşitsizlik, yetersiz besin üreti-

mi ya da başarısız dağıtım yöntemlerinden 

kaynaklanmamaktadır. Aksine, gıda krizini 

yaratan sorun üretimin yerelliğinin kaybol-

masında yatmaktadır; çünkü gıda üretim 

sisteminin kendisi, serbest piyasa reform-

ları ile şirketleşmiş ve sektörleştirilmiştir. 

Tarım piyasalarının deregülasyonu ve libe-

ralleşmesi ile birlikte, gıda sektörü ulusöte-

si gıda şirketleri altında kar amaçlı üreti-

mine dönüşmüştür. Örneğin, çok uluslu şir-

ketlerin laboratuvar ortamında melezleme 

yöntemi ile ürettiği hibrit tohum, tarım sis-

temlerini endüstriyelleştirmiş, bu tohumlar 

yalnızca bir kez ürün verdiği için her sene 

yeniden satın alınması çiftçi için mecburi 

olmuştur. Verimi maksimize etme odaklı 

endüstriyel tarım sistemi, kimyasal üretim 

modellerinin uygulanması sonucu çiftçiyi 

ekonomik olarak kendisine bağımlı hale 

getirmektedir. Dünyadaki açlık sorununun 

ancak yüksek verim gücü ile aşılabile-

ceğini iddia eden endüstriyel tohum piyas-

ası, melez ve kısır tohumlar piyasaya sür-

müş ve bir sene sonra dahi ekimi yapı-

lamayan tohumlar çiftçinin maliyetlerini 

elbette çok yükseltmiştir. Doğa kendisini 

yenileme ilkesi üzerine kuruluyken, en-

düstriyel tohum ile birlikte  sürdürülemez 

ve kendisini yenileyemez bir yapı almıştır. 

Endüstriyel tarım sistemi, aksine zaman 

içinde tarım seviyesinde toprağın verimini 

kaybetmesine yol açmakta, üretim seviye-

sinde ekonomik bağımlılık, dağıtım ve tü-

ketim seviyelerinde de endüstriyel gıda 

fazlası meydana getirmektedir. Her gün çö-

pe giden yemekler ile açlık içinde olan kit-

lelerin karşı karşıya durduğu gıda krizini, 

yerel köylü hareketlerine göre, ancak tarım 

politikalarında gıda egemenliği anlayışı 

odaklı köklü bir değişim ile çözmek müm-

kündür. Ancak ekolojik tarımsal uygula-

malar ile ekonomik ve sosyal olarak sürdü-

rülebilir bir kalkınma sağlanabilir. 

Gıda egemenliği, besin sistemleri-

nin yerel üreticiler tarafından yönetilmesi 

ve yerellerin kendi tarımsal sistemlerini ta-

nımlama, dönüştürme ve yönetme hakkıdır. 

Gıda egemenliği hareketi, yerel besin üreti-

cilerinin toprak, su ve tohumların kullanım 

ve yönetiminde egemen olması ve yerel 

kültüre uygun sağlıklı besin üretme ilke-

sine dayanır. Besin üretiminde ekolojik, 

sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik gıda 

egemenliği hareketinin merkezine yerleş-

miştir.  

Günümüzde hakim olan ulusötesi 

gıda şirketlerinin besin üzerinden kar elde 

etmeyi amaçlayan sistemine karşı çıkan gı-

da egemenliği hareketi, tarımın agroyakıt 

ya da hayvan yemi üretimi amacına dön-

müş olmasının endüstriyel bir tarım mode-

line sebebiyet verdiğini düşünmektedir. Bu 

endüstriyel model yerel besin üreticilerinin 

kaybına ve göçmen işçi oranında artışla be-

raber işçilerin çalışma koşullarının da kötü-

leşmesine neden olmaktadır. Bu sebeple gı-

da egemenliği hareketi, gıda üretim, tüke-

tim ve dağıtım alanlarında rekabet yerine 

işbirliği ve dayanışmayı hedef edinir. Aynı 

zamanda, üretimde ekonomik verimi artır-

mak amacı ile GDO’lu ya da kısır, hibrit 

tohum kullanan ulusötesi şirketler, biyo-

çeşitlilik ve toprak verimliliğinde de düşü-

şe sebebiyet vermektedir. Buna karşı duruş 
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edinen gıda egemenliği hareketi, sürdü-

rülebilir tohumlar ve mevsimsel, işlenme-

miş gıdalar ile üretim biçiminde sağlıklı ve 

güvenli gıda yönünde köklü değişiklikler 

yapma amacına sahiptir. 

Ticari liberalleşme, sübvanse edilen 

tarım sektöründe küçük ve orta ölçekli top-

rak sahiplerini rekabet ilişkilerine maruz 

bırakmış ve bu sebeple küresel olarak bir-

leşen köylü hareketi dünya pazar yapısını 

problematize ve politize etmiştir. Gıda ege-

menliği, günümüzde mevcut olan gıda, 

yoksulluk ve iklim krizlerine en güçlü ve 

en geniş temelli tepki hareketi olarak gö-

rülmektedir. Bu hareketin kurucusu olan 

Via Campesina, Asya, Afrika, Amerika ve 

Avrupa kıtalarında küçük-orta ölçekli köy-

lü hareketlerini ve tarım işçilerinin temelini 

oluşturduğu 70 ülkeden 148 bileşenden 

oluşan ve yaklaşık 200 milyon çiftçinin 

temsil edildiği bir organizasyondur. Bu 

örgütlenme aile bazlı sürdürülebilir tarım 

hakkını savunan ve ‘gıda egemenliği’ kav-

ramını ilk kez kavramsallaştıran geniş katı-

lımcı tabanına sahip küresel bir örgüt-

lenmedir. Gıda sistemleri ve politikaları 

üzerine olan kararların merkezine yerel gı-

da üreticilerini oturtan Via Campesina, 

böylece küresel gıda sistemine hakim olan 

şirketler ve piyasa kurumlarına bir karşı 

duruş sergilemektedir. 2007’de Mali’de Gı-

da Egemenliği Forumu’nda bir araya gelen 

yaklaşık 500 temsilci; katılımcı, işbirlikçi 

ve konsensus karar alım mekanizmalarını 

benimseyerek gıda sistemlerine yerel katı-

lımı güçlendirme konusunda ortak bir 

amaç ve anlayış duygusu geliştirmiştir. Fo-

rumda yayınlanan deklarasyonun ana gün-

demi üretim safhasında küçük aile çiftçi ta-

rımı ile ekolojik ve ekonomik olarak sür-

dürülebilir, sosyal olarak da eşit ve adil bir 

gıda modeli yaratmaktır. Dağıtım safha-

sında ise, sistemi globalden yerele indire-

rek üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi 

kısaltmak ana hedeftir. Böylece hem üretici 

hem de tüketici için adil fiyatlı ve sağlıklı 

gıda sistemi ile halklar kendi gıda ve tarım 

sistemlerini demokratik olarak belirleye-

bilir, insanlara ve ekolojiye zarar vermeden 

karnını doyurabilir. 

Dünyada yetersiz beslenme ya da 

açlık sorunları verimsiz gıda üretiminden 

kaynaklanmamaktadır; sebep, adil bir gıda 

dağıtımı ve paylaşımının olmamasıdır. Gı-

danın üretim, tüketim ve dağıtım alan-

larının yerelleşip işbirlikçi bir yapı kazan-

masının yöntemleri elbette kamu politika-

larını değiştirmekten geçmektedir. Gıda ha-

reketine göre gıda üretim, tüketim ve da-

ğıtım modellerinde reforma gidildiği süre-

ce dünyada açlık problemi ortadan kalka-

caktır. Bu sebeple hareket, tüm insanları ve 

sosyal hareketleri kendi gıda sisteminin 

kontrolünü ele almaya çağırmaktadır.  

Eğer siz de yediğiniz yemeğin nere-

den ve nasıl geldiğini merak edip ve o ye-

meği sorunsallaştırıp tabağınızda arta ka-

lan yemeği çöpe atmadan önce düşünenler-

denseniz viacampesina.org adresinden ye-

rel hareketlere ve örgütlenmelere ulaşabi-

lirsiniz. 
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Metrobüs İtiş Kakışında 

Gezi’yi Anlamak: 
Gezi Eylemleri Bir Orta 

Sınıf Hareketi miydi? 
                                                                                   

Semuhi Sinanoğlu                                                                         

semuhisinanoglu@gmail.com 

 

      “Bak, hükümet aynı hükümet. Sokağa 

çıktınız da ne oldu?” dedi. Sorudaki “siz” 

zamiri, soran kişinin gözünde seçkinci 

elitlere tekabül ediyordu. “Gezi ‘kalkış-

ması’ neyi değiştirdi ki?” diye ekledi. İlk 

anda aklıma bir şüphe düşmüştü dürüst ko-

nuşmak gerekirse. Acaba haklı mıydı? Ka-

nıksadığımız, alıştırıldığımız “reel politi-

ğe” dönmüştük önünde sonunda. Fiilen 

anayasayı askıya alan, son sürat totalitariz-

me evirilen, vuran, can alan bir hükümetle 

baş başa kalıvermiştik yine. Sonra aklıma 

geldi: Gezi eylemleri zamanında, gece 

Taksim’den eve dönüyordum. Metrobüse 

binecektim. Meydandan geldiklerini fark 

ettiğim sırt çantalı ve maskeli arkadaşlarla 

sıra bekliyordum. Metrobüsün kapıları 

açıldı. İlk saniye, metrobüs duraklarında 

her zaman olduğu gibi ufak bir itiş kakış 

yaşandı önce binebilmek için. O esnada ar-

kadan bir ses, “Dayanışma arkadaşlar! Da-

yanışma!” dedi. O uyarıdan sonra, metro-

büste yaşanacağını hayal dahi edeme-

yeceğim bir şey oldu: Metrobüse sırayla 

bindik! Evet, yanlış okumadınız. Bunu an-

lattım sohbet ettiğim kişiye. Ve ekledim: 

“Gezi, metrobüsü bile değiştirmişti!”  

 

   Hiç beklemediğimiz anda ortaya çıkıve-

ren, bizi kucaklayan ve bizimle birlikte de-

ğişen bu “eyleme halini”, bu süreçte edin-

diğimiz repertuarı kullanabilmek için doğ-

ru anlamak zorundayız. İşte bu “eyleme 

halini” anlama çabası bu yazı. Nasıl ve ni-

ye olduğunu bu toz duman altında, metro-

büs itiş kakışında anlamaya çalıştığımız, 

son umudumuz gibi ipine sımsıkı sarıl-

dığımız Gezi eylemlerine “kimin” katıldı-

ğına dair bir düşünce egzersizi. 

   Boğaziçi Üniversitesinde 17 Ocak’ta 

“Kentte Eşitsizlik, Marjinallik ve Sosyal 

Adalet” temalı bir konferans veren Loïc 

Wacquant, Gezi eylemlerini sosyal serma-

ye sahibi şehirli orta sınıfın, ekonomik ve 

siyasi sermayeye karşı mücadelesi olarak 

nitelendirdi. Nilüfer Göle (2013) benzer 

şekilde, eylemleri gençler tarafından başla-

tılan ve orta sınıflar tarafından desteklenen 

bir kent hareketi olarak değerlendirdi. 

Çağlar Keyder (2013) ise protestoları, 80 

sonrası profesyonel iş yönetimi normları-

nın yerleşmesi ve ekonominin modernleş-

mesi ile belirginleşen “yeni orta sınıfın” 

bireyleşmiş anlayış talebi olarak okuyordu. 

SETA, yayımladığı araştırma raporunda 

eylemcilerin kendilerini sübjektif olarak 

“orta sınıfta” görme eğiliminde olduklarını 

belirtiyordu (Ete & Taştan, 2013). 

 

   Peki Gezi, gerçekten bir orta sınıf hare-

keti miydi? 

 

   Farklı düşünenler mevcut. Örneğin orta 

sınıf devrimleri tezini, “Facebook-Twitter 

devrimleri” argümanlarını Foti Benlisoy, 

“yüzeysel sosyolojizm” olarak adlandırıyor 

(Yardımcı & Demirkent, 2013). Korkut 

Boratav ise orta sınıf teriminin böyle re-

vaçta olmasına kuşkuyla bakıyor. Ona göre 

protestolar; yüksek nitelikli eğitimli işçile-

rin öğrencilerle birlikte harekete geçirdiği 

ve “orta sınıf” kategorisinde değerlen-

dirilebilecek olan bağımsız profesyo-

nellerin (doktor, avukat, mühendis vb.) de 

desteğiyle gerçekleştirdiği “olgunlaşmış bir 

sınıfsal başkaldırı” (Göztepe & Boratav, 

2013). Boratav’a göre Gezi’yi yalnızca 

“orta sınıf hareketi” olarak tanımlamak, in-

dirgeyici ve dışlayıcı; zira işçilerin / işçi sı-

nıfının eylemlerde yer almadığını ima edi-

yor bu söylem. Ethem Sarısülük’ün bir 

OSTİM işçisi olduğunu hatırlatıyor 

Boratav. Erdem Yörük’ün koordinatörlü-

ğünde SAMER Araştırma Merkezinin 

Aralık 2013’de yürüttüğü anket çalışması 

da Gezi’ye bütün gelir ve çalışma grupla-

rından insanların katıldığını gösteriyor. 

Anket sonuçlarına göre Gezi’ye katılan-

ların %9.48’inin aylık toplam hane geliri 
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1000 TL’nin altında, %28.68’inin 1500 

TL’nin altında, %57.61’inin 2500 TL’nin 

altında (Yörük, 2014).  

 

   Ben tartışmanın yanlış noktada imlen-

diğini düşünüyorum. Zira “Gezi orta sınıf 

hareketi miydi?” diye sormadan önce “han-

gi orta sınıf?” sorusu üzerinde kafa yorma-

mız gerekiyor. Hem gelir seviyesi hem ide-

olojik yönelimler noktasında homojen bir 

yapı sergilemeyen, üstüne üstlük istikrarlı 

da olmayan bu sosyal kategoriyi kulla-

nırken dikkatli olmak gerek. Her ne kadar 

SETA raporunda, bireyler gelir seviyelerini 

“orta” olarak nitelendirdikleri için doğru-

dan orta sınıfa tekabül ettirilseler de, “orta 

sınıf” kavramı yalnızca gelir seviyesinin 

fonksiyonu değil. Örneğin; avukatlar, dok-

torlar ve mühendisler, geleneksel olarak or-

ta sınıf kategorisinde değerlendirilseler de 

neoliberal politikalarla “işçileşmeye” doğ-

ru bir dönüşüm yaşamakta ve “güvencesiz-

leştirilmeye” maruz kalmaktalar. (Bu mes-

lekler özelinde yaşanan sınıfsal dönüşüm 

ile alakalı Praksis’in “Orta Sınıf” sayısını 

tavsiye ederim.) Dolayısıyla orta sınıf kav-

ramı, şu anda tedavülde kullanıldığı şek-

linden çok daha değişken ve kompleks. 

 

   Öyleyse orta sınıf tezlerinin bu kadar re-

vaçta olmasının nedeni ne? 

  

   Bunun, beklentilerin ve argümanların 

“çerçevelenme” (framing) şeklinden kay-

naklandığını düşünüyorum. Toplumsal ha-

reketler literatüründe Robert Benford ve 

David Snow’un (2000) katkılarıyla ünle-

nen bu konsept, taleplerin toplumda bir 

karşılığı olabilmesi ve insanlardan destek 

alabilmesi için belirli kılıflara uyduruldu-

ğuna ve belirli şekillerde dillendirildiğine 

işaret eder.  

 

   İktidar partisinin sözcüleri, Gezi eylem-

lerini “dış mihrak” ve “seçkinci elitler” ka-

lıplarında sundular. Demokrat Parti dönemi 

ile tarihsel payda çıkartarak aralarında ça-

tışma olduğunu iddia ettikleri iki sosyal 

grup üzerinden bir kutuplaşma yarattılar. 

Seçkinci elitler, orta-üst gelirli kişilere işa-

ret ederken, bu grubun karşısına da “mil-

leti” yerleştirdiler. Orta sınıf tezinin burada 

çok işlevsel olduğunu düşünüyorum zira 

işçi sınıfının eylemlere aktif katılımı bu 

tezle göz ardı edilirken “seçkinci elitler-

millet” kutuplaşmasının söylemde belirgin-

leşebilmesine katkı sunabildi. Taksim 

Meydanı’nın daha çok kamusal görünür-

lüğünün olması, diğer illerde yaşananların 

göz ardı edilmesine, örneğin Hatay 

Armutlu’daki, İstanbul Gazi Mahal-

lesi’ndeki, Ankara’daki farklı dinamiklere 

dikkat edilmemesine yol açtı. Gezi eylem-

leri, analizlerde hep “Gezi’ye” indirgendi. 

  

   Bu spesifik kamusal görünürlüğün, talep-

lerin “çerçevelenmesi” konusunda farklı 

tür bir katkısı da vardı elbet. Çeşitli anket-

lere göre “polis şiddetine”, “otoriter yöne-

time” karşı sokaklara döküldüklerini söyle-

yen “orta gelirli” insanlar, “orta sınıf tezle-

rinin” çok revaçta olduğu uluslararası top-

luma hitap edebildiler. Örneğin Konda’nın 

(2013) yaptığı ankete göre Gezi’ye katılan-

ların % 58,1’i “özgürlüklerin kısıtlandığını 

düşündüğü için” katılmış eylemlere. Bir di-

ğer deyişle, neoliberal/neo-muhafazakar 

devlet aygıtının tahakkümüne karşı, kapi-

talist metalaşma ve şehirleşmeye karşı di-

renişin eylem sürecinde belirli bir şekilde 

paketlendiğini, bu sayede de uluslararası 

toplumda ve Türkiye’de bazı kesimlerde 

karşılık bulabildiğini düşünüyorum. Özet-

le, “otoriter hükümete karşı orta gelirlinin 

isyanı” ifadesine, “neoliberal politikalara 

sınıfsal başkaldırıdan” daha fazla referans 

verildi bu süreçte.  

 

   Dolayısıyla argümanların ve karşı-

argümanların dillendirilmesinde / çerçeve-

lenmesinde, orta-sınıf tezinin kullanışlı bir 

araç haline geldiği kanaatindeyim. Bu ka-

dar karmaşık/belirsiz bir konseptin bu denli 

çabuk tedavüle sokulmasının en önemli 

nedenlerinden biri bu olmalı. Öyleyse esas 

meselemiz, “Gezi eylemleri bir orta sınıf 

hareketi miydi?” sorusunu sormadan önce, 

neden özellikle bu kavramın kullanıldığını 

anlamaya çalışmak ve bu kavramı yapı-

bozuma uğratmaktır. 
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   Ukrayna’da geçtiğimiz yılın Kasım ayın-

da başlayan ve dönem dönem etkisini ve 

görünürlüğünü arttırarak devam eden top-

lumsal hareketlerin, son dönemde özellikle 

Kırım’da gelişen olayların etkisi ile göl-

gede kalmış olduğu söylenebilir. Buna bağ-

lı olarak, hem geçmişte vuku bulmuş hem 

de önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi 

muhtemel toplumsal olayları anlamak açı-

sından öneme sahip bir örnek oluşturan bu 

sürecin doğru tahlil edilmesinin aksamış 

olduğu da iddia edilebilir. Diğer yandan, 

ağırlıklı olarak başkent Kiev’de gerçekle-

şen gösterilerdeki eklektik yapı ve olayla-

rın uluslararası yansımalarının olması, tah-

lil yapmayı çok daha güçleştiren diğer et-

kenlerden bazıları. Tüm bu olayların hem 

Ukrayna’nın geleceği açısından etkilerini 

hem de toplumsal hareketler pratiğine ve 

teorisine olan katkısını irdelemek için er-

ken dahi olsa, ben bu yazıda kendi tanık-

lığımı da katarak Ukrayna’da gerçekleşen 

sosyal hareketi kısmen de olsa anlamaya 

ve anlatmaya gayret edeceğim.  

   Olaylar halen güncelliğini koruduğundan 

ve olayların sonuçlarını, Kırım’da gerçek-

leşmekte olanlar dahil, kestirmenin güçlü-

ğünden dolayı konu hakkındaki akademik 

çalışmaların sayısı oldukça az. Bu sınırlı li-

teratürde ve basında yer alan analizlerde 

ise Ukrayna’daki toplumsal hareketin hem 

olumlu hem de olumsuz yanları olduğuna 

dair neredeyse görüş birliği olduğunu söy-

leyebiliriz. Olumlu taraftan bahsetmeden 

önce bilhassa bir not düşmek gerek: Son 

yıllarda gerek Arap Baharı ülkelerinde, ge-

rekse Türkiye’de ve dünyanın diğer bölge-

lerinde gerçekleşen toplumsal hareketleri 

birer istisna ve hiç beklenmeyen şaşırtıcı 

olaylar bütünü olarak görme eğilimi ha-

kim. Bir tür Oryantalizm olarak nitelendi-

rilebilecek bu eğilim Ukrayna’daki top-

lumsal hareketlerin doğru incelenmesi sü-

recine de ket vuruyor. Ukrayna; ciddi an-

lamda gelir adaletsizliklerinin, yaygın bir 

yoksulluğun ve insan hakları ihlallerinin 

olduğu ve çok farklı kesimlerden toplumsal 

muhalefetin çeşitli hareketlerde kendisini 

sık sık gösterdiği bir ülke. Kısacası, sadece 

politik ve ideolojik değil aynı zamanda (ve 

hatta çoğunlukla) sosyo-ekonomik sebep-

lerle çeşitli grupların eylemlerde bulunup, 

haklarını hem sokakta hem de başka çeşitli 

mecralarda aradığı bir yer (Rybachuk 

2014). Protesto kültürü ve demokratik ta-

leplerle ortaya çıkma pratiği Mısır’da ve 

Türkiye’de olmadığı gibi Ukrayna’da da 

yeni değil. Kasım ayında başlayan olay-

ların farkı ve olumlu tarafı ise tüm bu ta-

leplerin belki de ilk kez bu denli kitlesellik 

kazanması ve farklı kesimlerin ve talep-

lerin bir araya gelerek kendine özgü bir ya-

pı oluşturması. Diğer bir deyişle, olumlu 

tarafın eylemsellik kültürünün yeni ortaya 

çıkması olduğunu söylemek haksızlık olur; 

ancak eylemselliğin bu derece bir taban ka-

zanmış olması otoriteryanizmin izlerini 

fazlası ile taşımakta olan Ukrayna’da de-

mokratik taleplerin seslendirilmesi ve ha-

yata geçirilmesi için önemli ve olumlu bir 

adımdır denilebilir.  

   Yukarıda sözünü ettiğim olumlu tarafın 

ortaya çıkış sebepleri kadar geldiği durum 

da derinlemesine incelendiğinde aslında 

olumsuz taraf kendini gösteriyor. Kitle-

selliğin ortaya çıkışının spontane olduğu, 

orta sınıfın, üniversite öğrencilerinin, femi-

nistlerin, milliyetçilerin çoğunlukla sosyo-

ekonomik kaygılarla ve hak ihlallerinin po-

lis şiddetinde kendini bularak sembolleşen 

etkisi ile ortaya çıktığı doğru bir tespit 

olarak ele alınabilir. Avrupa Birliği ülkele-

rinin sosyo-ekonomik talepler ve insan 

hakları açısından ne durumda olduğu veya-

hut homojen bir yapıya sahip olup olma-

dığı hakkındaki tartışma bir yana, 

Ukrayna’da sokağa çıkanlar için birliğin 

ifade ettiği anlam genel hatları ile bu min-

valde. Fakat bu kitleselliğin sürdürüle-
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bilmesi ve Ukrayna kamuoyu ile ulus-

lararası toplumdan reaksiyon alabilmesi; 

tüm bu taleplerin siyasi ve ideolojik pa-

ketler ile sunulması sayesinde anca ger-

çekleşiyor ki bu da meselenin olumsuz ta-

rafı olarak algılanabilir.  

   Ukrayna’daki siyasi partilerin birçoğu 

sözünü etmiş olduğum sosyo-ekonomik ta-

leplere ve insan hakları ihlallerine uzun bir 

süre kayıtsız bir tutum sergilediler. Kit-

lesellik, bu talepler siyasi aktörler tarafın-

dan politize edildiği için ortaya çıkmadı; 

aksine bu taleplerle ortaya çıkan kitle si-

yasi aktörler tarafından iki şekilde politize 

edildi. Hükümet, kitlenin sadece “radikal” 

olan kesimlerine dikkat çekmeye çalıştı ki 

bu Mısır ve Türkiye örneklerinde de sık 

rastlanan bir metot. Diğer taraftan, muha-

lefetteki siyasi gruplar ise ya kendi ide-

olojik çerçevelerini dayattılar ya da kitleyi 

daim ve görünür kılacak ideolojik söy-

lemler ve eylemler ürettiler. Örnek vermek 

gerekirse, eylemlerde parti bayraklarının 

ve sembollerinin kullanılmaması için yapı-

lan çağrılar kabul edilmedi (Storm 2013). 

Ukrayna muhalefeti, bir eylem ve söylem 

paketi olarak milliyetçiliği kullandı ya da 

kendini açıkça gösteren aşırı-sağcı eğilim-

lere mesafe koy(a)mayarak onun toplumsal 

muhalefetin karma yapısı içerisinde palaz-

lanıp öne çıkmasına göz yummuş oldu. 

Aşırı-sağcı hareketlerin Ukrayna’daki ey-

lemler içinde etkinlik anlamında baş aktör 

haline gelmesi ise kitle içindeki sosyo-

ekonomik isteklerle sivil ve politik hak ta-

leplerinin ikinci plana atılmasına sebebiyet 

verdi. Sol yapılanmaların, sosyal ve eko-

nomik taleplerde bulunan grupların ve fe-

ministlerin, aşırı-sağcı gruplar tarafından 

hareketin birliğini bozmak ile suçlanarak 

darp edildiğine dair çıkan haberlerin bu di-

namiğin bir yansıması olduğunu söyle-

yebiliriz (Kravchuk 2013).  

   Olayların nispeten durulduğu ve yukarıda 

sözünü ettiğim olumsuz tarafın ağır bas-

makta olduğu Şubat ayının ilk haftasında 

Kiev’de bulunma fırsatım oldu. Göste-

rilerin gerçekleştiği alana ilk girdiğimde en 

çok dikkatimi çeken şey protestocuların ne 

kadar iyi organize olduklarıydı. Fakat kısa 

bir süre sonra bu denli yüksek organi-

zasyon kapasitesinin spontane bir halk 

ayaklanmasının içinden çıkmasından ziya-

de, bu ayaklanmanın bazı siyasi gruplar ta-

rafından etki altına alınması ile ortaya çık-

tığını düşünmeye başladım. Ukrayna’daki  

olaylarla ilgili yapılan birçok haberde ve 

sınırlı literatürde de görülebileceği üzere 

bu grupların en etkilisi aşırı sağcı eği-

limleri olan Svoboda Partisi. Alana girilen 

ilk andan itibaren Svoboda Partisi’nin sem-

bollerini ve destekçilerini çokça görüyor-

sunuz. Hatta askeri kıyafet içinde, boyun-

larında kimlikleri asılı, ellerinde demir so-

palar ile nöbet tutup, devriye gezen bu in-

sanların korkutucu bir görüntü oluştur-

duğunu da belirtmek gerek. Ele geçirilmiş 

devlet binalarının da çoğunlukla bu gruplar 

tarafından kontrol edildiği söylenmekteydi. 

Bu noktada maksadım, eylemlerin tama-

men aşırı-sağcı gruplar tarafından kontrol 

edildiğini iddia etmek değil. Alanda bulu-

nan insanların çok farklı kesimlerden ve si-

yasi gruplardan geldiğini kısa bir tur ile da-

hi anlamak mümkün ancak bu aşırı-sağcı 

grupların en faal ve görünür biçimde alan-

da olduklarını da kabul etmek gerek. He-

men dikkati çeken bir diğer nokta ise ey-

lemlere yapılan lojistik desteğin çapı. Bu 

noktada yeniden önemli bir ayrımı be-

lirtmek gerekliliği var. Alanda hareketin 

kendiliğinden ortaya çıkışına uygun olarak 

eylemcilerin kendi çabaları ile kurmuş ol-

duğu yemek, kıyafet, yakacak, ilaç vb. hiz-

metleri sağlayan birçok çadır görme imka-

nı var. Diğer taraftan, kurulmuş olan sahne 

ve ekranlar ile barikatların sayısı ve büyük-

lükleri hareketin arkasında bulunduğu söy-

lenen, özellikle Avrupa Birliği yanlısı oli-

garkların varlığına delalet olarak yorum-

lanabilir.  

   Kiev’de kısa sürede şahit olduklarım ve 

bu yazıyı yazma sürecinde tarama fırsatı 

bulduğum literatür, Ukrayna’da meydana 

çıkan eylemselliğin çıkış noktası ile vardığı 

nokta arasında siyasi motivasyonlar açı-

sından fark olduğunu gösteriyor. Çıkış 

noktasındaki talepler ve motifler her zaman 

eylemlerin bir parçasıydı ama gittikçe azal-

dı ve görünürlüğünü de kaybetti.  Avrupa 
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Birliği, sosyo-ekonomik taleplerin ve daha 

fazla demokrasi isteğinin, doğru veya yan-

lış, bir sembolü olarak kitlelerin sokağa 

çıkması için bir itki oluşturdu. Fakat yu-

karıda betimlemeye çalıştığım süreç, özel-

likle ne eylem komitelerinin ne de siyasi 

partilerin aşırı-sağcı gruplarla arasına me-

safe koymasının bir sonucu olarak, bu sem-

bolün içini boşaltmakla kalmadı aynı za-

manda birçok Ukraynalı için Avrupa 

Birliği’nin Rusya’dan kaçmak için bir araç 

olarak görülmesi ile sonuçlandı. Bugün 

gelinen aşamada Ukrayna’daki eylemsel-

liğin sonuçlarının iki zıt kutba da evrilme 

ihtimali var. Daha fazla demokrasi halen 

bir seçenek ama diğer yanda çok daha 

milliyetçi motifler barındıran başka bir tür 

otoriteryanizme kayma ihtimali de ufukta 

kendisini gösteriyor. Her ne kadar eylem-

lerin temel talebi olan, devlet başkanının 

düşürülmesi gerçekleştirilmiş ve bir geçiş 

hükümeti kurulmuş dahi olsa, özellikle 

milliyetçi duyguları daha da çok körük-

leyen Rusya müdahalesinin etkisi ve ulus-

lararası toplumun konu karşısındaki çare-

sizliği de göz önüne alındığında olumsuz 

senaryonun gerçekleşme ihtimali, maale-

sef, daha olası gözüküyor.    
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“Her çağın hâkim fikirleri, o çağın hâkim 

sınıfının fikirleridir” 

Karl Marx 

 

   Yazıda söz edilen tartışmayı bağlamına 

oturtmak için öncelikle bazı tanımlamaları 

yapmakta fayda var. Bu yazıda toplumsal 

hareketlerden bahsederken, Tilly’nin 

(2004) kıstaslarından da faydalanarak,  bel-

li tekrarlarla eylem ya da gösteri yapan ve-

ya kampanyalar düzenleyen sıradan insan-

ların hareketlerinden bahsediyor olacağız. 

Bu hareketleri siyasi partilerin kendileri 

olarak görmemekle birlikte zaman zaman 

yaşadıkları örtüşmeleri ve/veya birbirlerini 

destekleme ya da inşa etme durumlarını, si-

yasi partiler veya liderleri tarafından yön-

lendirilmelerini dışlayamayız. Bununla bir-

likte bu hareketlerin temel iddiaları kimi 

zaman grubun hak iddiaları olabilirken 

kimi zaman da kamuoyunun fikirlerini ha-

reketin iddiaları doğrultusunda yönlendir-

me çalışmaları da olabilir. Toplumsal hare-

ketlerin, tüm sınıflandırmalarını çizmek bu 

yazının konusu olmasa da, şiddet ile belli 

bir ilişkileri ya da şiddete karşı bir mesa-

feleri olabilir. Bu anlamda kamusal alanı 

kullanış biçimleri değişse de tümünün 

Arrendtçi ya da Habermasçı anlamda bir 

politik güç oluşturmaya çalıştıklarını be-

lirtmekte fayda var. Toplumsal hareketlerin 

medya ile ilişkisinin tartışmalı olan kısmı 

ise şu sorularla belirginleşmektedir: Bir 

şeyleri değiştirebilme amacı güden top-

lumsal hareketler medya yoluyla bunu ba-

şarabilir mi? Medyanın bu hareketlerin po-

tansiyelleri bakımından ne gibi etkileri ol-

maktadır?  

   Medya ile ilgili tartışmaya başlamadan 

belirtilmesi gerekir ki medyanın herhangi 

bir gücünün olabilmesi için öncelikle sis-

temin belli açılardan değişikliğe uğratı-

labilir olması ve medyanın değişiklik talebi 

olan kesimlere açık olması, bunun için de 

(tarafsız olmanın mümkün ve kimi zaman 

da iyi olmadığını hesaba katarsak) bağım-

sız olması gerekir. Dolayısıyla liberal de-

mokrasilerden seçimsel demokrasilere uza-

nan bir yelpazede değerlendirme yapıla-

bilir.  

   Toplumsal hareketlerin medya yoluyla 

bir politik güç elde edebilmeleri çoğu za-

man sadece medyanın onlara yer verme-

siyle mümkünmüş gibi düşünülür. Ancak 

her zaman sadece “sesini duyurmak” ye-

terli değildir. Çok haklı, kendini iyi ifade 

edebilmiş, toplumda karşılığı ve bir imajı 

olan ve kimi zaman mağdur pozisyondaki 

hareketlerin medyada sadece yer bulması 

onlara belli puanlar kazandırabilir. Büyük 

bir değişiklik peşinde koşmayan, küçük 

ayarlama veya hak talepleri olan grupların 

istekleri karşılık bulabilir. Demokrasinin ve 

refahın daha iyi durumda olduğu yerlerde 

bu gruplar ana akım birkaç televizyon ka-

nalında yer bularak amaçlarına ulaşabilir. 

Sivil politik gücün yasa yapımı ve uygu-

lamalarını etkileyebildiği durumlarda ba-

ğımsız medya kanalları buna katkı sağlar. 

Türkiye gibi siyasal erkin çok etkin olduğu 

ülkelerde ise bu hareketler ile yasa yapıcı 

ve uygulayıcı hakim ideolojilerin örtüştüğü 

durumlarda medya oldukça işlevseldir. 

Muhafazakar ya da statükocu toplumsal 

hareketlerin ise tabanda karşılığı olduğu 

müddetçe medya tarafından daha risksiz 

yatırımlar olarak görüldüğü, onlara daha 

fazla zaman ayrıldığı ve onların daha iyi 

temsil edildikleri söylenebilir. Ancak 

toplumsal hareketlerin çoğunun bu durum-

da olmadığı açıktır. Tamamen statüko kar-

şıtı hareketlerin medyada yeterli yer bula-

bilmesi neredeyse imkansızdır çünkü ser-

best piyasanın olduğu liberal bir demok-

raside medya organları şirketlerdir ve yap-

tıkları haberlere olan talep karşılığında di-

ğer şirketlerin verdikleri reklamlar ile para 

kazanırlar. Medya organlarını değerlendi-

rirken bu ekonomik ilişki bağlamını göz-

den kaçırmak resmin bütününü görmeyi 

engeller. Dolayısıyla görece özgür bir med-
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yanın varlığında “uç” toplumsal hare-

ketlere yeterince yer verilmesi, hele ki iyi 

bir temsil ile yer verilmesi oldukça zordur. 

Bu hareketler çabucak marjinalleştirilir, ta-

lepleri küçümsenir ya da ütopikleştirilir, 

şiddetle bağlantılandırılır. Bu hareketlerin 

ille de sosyalist bir programının olmasına 

gerek bile yoktur. LBGTİ hareketi uzun sü-

re özgür bir medyaya sahip ülkelerce yok 

sayıldı, ahlaksız ve doğal olmayan ilan 

edilerek dışlandı. Gezi Parkı eylemlerinden 

sonraki Türkiye’de bu zamana kadarki en 

yoğun katılımlı Onur Yürüyüşü, Doğan 

Medya grubunun satışı yüksek gazete-

lerinde dahi iyi denebilecek bir temsil ile 

verilirken Zaman (dershanelerin kapatıl-

ması çatışması öncesi) ve Yeni Şafak gibi 

yine geniş ve muhafazakar kitlelere hitap 

eden ve siyasal erkin taban ideolojisini inşa 

eden gazeteler tarafından ya yok sayıldı ya 

da ayrımcılığa tabi tutuldu. Örnekleri ço-

ğaltmak elbette mümkündür. Şaşırtıcı ol-

mayan bu tabloyu ise önceden sadece mu-

hafazakarlık ile açıklayabilecekken LGBTİ 

hareketinin Gezi eylemlerine olan tam des-

teği ile artık pekiştirebiliriz. Bu hareketin 

yer yer otomatik ahlaksız pozisyonunun 

Gezi eylemlerini “kirletmek” için muhafa-

zakar medya tarafından kullanılan ide-

olojik bir araç haline getirildiğini de söy-

lemek mümkün. Benzer durumlar yıllarca 

insan hakları savunucuları ya da Cumartesi 

Anneleri’nin de başına gelmiştir. Bu tür 

durumlarda otomatik kötü pozisyonunun 

hareketin sadece kötü temsiline yol açma-

dığını aynı zamanda tabandan destekçi top-

lamayı güçleştirdiğini ve kendilerini des-

tekleyebilecek aydınları korkuttuğunu da 

gözlemleyebiliriz. Medyanın toplumsal ha-

reketler bağlamındaki işlevini sadece kit-

lelerin ikna edilmesi süreci ile görmemek 

gerek; çünkü hareketler propaganda ve 

kampanyaları için her zaman insan deste-

ğine, emeğe, parasal yardıma ya da siyasal 

temsilcilerin açık desteğine muhtaçtır. 

Medyanın bazı toplumsal hareketleri mar-

jinalleştiren ve uygunsuzlaştıran işlevi top-

lumsal hareketlerin bu gibi beslenme kay-

naklarını da kesebilir. Bu analizi bir yargı-

lama olarak almamak gerekir. Bu analiz, 

siyasal alanı kaplayan bir ideolojik durumu 

ve medyanın bunun içindeki rolünün nere-

deyse hiçbir zaman gerçekten değiştirici / 

dönüştürücü olamadığını, bir aygıttan öte-

ye pek de gidemediğini gösterir.  

   Toplumsal hareketlerin medyayı kullan-

mada başarılı olabilecekleri başka bir du-

rum medya şirketi sahiplerinin ve içlerinde 

bulundukları ekonomik ağların maddi çı-

karlarıyla hareketlerin ajandalarının örtüş-

mesi durumu olabilir. Eğer medya sahiple-

rinin ekonomik çıkarları devlete bağlıysa 

bu gibi durumları yakalamak zordur; an-

cak, zaten değişikliğin olacağı durumlarda 

toplumsal hareketleri başarılı bir şekilde 

kullanmaları mümkün olabilir. Siyasal erk 

için bir mücadele olması durumunda ise 

medya sahipleri statükoyu tercih ederlerse 

Cumhuriyet Mitingleri gibi kısa soluklu 

toplumsal hareketlere yer vermeyi tercih 

edebilirler. Eğer ekonomik çıkarlar devlet 

eliyle dağıtılmıyor ya da medya kuruluş-

larına devlet yoluyla doğrudan ekonomik 

yaptırımlar uygulanmıyor ise şirketlerin 

tek tek ekonomik yatırımlarına bakmak ge-

rekir ki medya profesyonellerinin yayın 

politikalarını aldığı kaynağın ne olduğu gö-

rülebilsin. Toplumsal hareketler bu ikinci 

durumda medyada kısmen yer bulabilmeye 

ve medya şirketlerinin söylem savaşlarında 

araçsallaşmaya hazır olmalıdırlar. 

   Bir medya patronunun yayın politika-

larında söz sahibi olmasının garipsene-

meyeceği en liberal Batı demokrasilerinde 

dahi dürüst ve ahlaki haberciliği koruyan 

kurallar vardır. Örneğin Amerika Gazete 

Editörleri Topluluğu’nun Gazetecilik 

İlkeleri’ne
5
 baktığınızda tarafsızlığın fikir 

ile haber arasında bir ayrım yapılması ola-

rak nitelendirildiğini, gazetecilere “halkın 

refahı için onları bilgilendirme sorumlulu-

ğu” yüklendiğini görürsünüz. Bu gibi ilke-

ler hâlâ haberlerin dilinin söylemsel gücü-

nü ve haberler konusundaki seçiciliği orta-

dan kaldıramamaktadır (örneğin bu ilkeleri 

                                                           
5
 American Society of Newspaper Editors. In Schramm, 

Wilbur Lang (ed.). Mass Communications. Urbana : 
University of Illinois Press. 1960. 
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benimsemiş ve hemen hepsi farklı sermaye 

gruplarından olan gazetelerde etnik ya da 

mezhepsel açık linç girişimlerinin “tehli-

keli gerginlik” başlığıyla verilmesi). Mikro 

düzeye indiğimizde ve gazetecilerin çalış-

ma koşullarına baktığımızda ise bu grift 

ideolojik yapıyı bireysel olarak kırama-

yacaklarını açık biçimde görüyoruz. 

Breed’in (1960) çalışması net biçimde ga-

zetecilerin içinde bulunduğu “konformiz-

min” sistematiğini göz önüne sermektedir. 

Gazeteciler özgür medya kuruluşlarında 

dahi çalışma yerlerine adapte olabilmek 

için belli sınırlara bağlı kalmalı ve üsle-

rinden gelen sinyalleri iyi değerlendir-

melidir. Bourdieu (2000), Televizyon 

Üzerine’de haberciliğin nasıl bir “simgesel 

şiddet” yarattığından yani bize olayları 

sadece belli duygular ve doğrulara hitap 

ederek geçirdiğinden sorunların kaynağını 

göremememiz ve onlarla baş edebilecek 

güce erişemememize neden olduğundan 

bahseder. Televizyondaki tartışma prog-

ramlarının moderatörlerinin tartışmaları 

yönetiş biçimi ve kendi meşruluklarını su-

nuşundan set düzenlemesine kadar simge-

sel şiddetin vardığı boyutu anlatır. Top-

lumsal hareketlerin kamusal alanda yarata-

bilecekleri politik güç böyle bir medya 

ortamında kolayca düşmanlaştırılabilir, 

sindirilebilir, yok sayılabilir, siyasetsizleş-

tirilebilir. 

   Peki medyanın hiçbir etkisi yok mu? 

Lazarsfeld ve Merton’ın (1960) çalışmas-

ına göre bu etki yok denecek kadar az. Kı-

saca şöyle denebilir: Çoğunluk kendi görü-

şüne hitap eden medya organını okuyor, 

dinliyor, takip ediyor ve yine ona inanıyor. 

Çalışmanın yapıldığı dönemde radyo ve 

gazetenin yaygınlığı ve etki tekeli düşü-

nülecek olursa günümüzde de çok bir deği-

şiklik gözlemleyemeyebiliriz. Ancak şu 

söylenebilir: Medyanın günümüzde işlevi 

büyük oranda hitap ettiği kitleleri kon-

solide etmek olmuştur. Kamusal söylemin 

büyük oranda liberalizmin hakimiyetinde 

olduğu ve skandal haberciliğinin kitleleri 

kaydırabildiği durumlar dışında medya or-

ganları büyük ölçüde ideoloji tazeleyen 

araçlar haline geldi. Türkiye’deki gibi bir 

durumda özellikle farklı kimlik inşa süreç-

lerine tanıklık ediyorken ve bu kimlik inşa 

süreçlerinin savaşım yoğunluğu bu derece 

artmışken ise topyekün karşı çıkışta bu-

lunan toplumsal hareketlerin medya içinde 

şimdilik pek şansı yok gibi. Medyanın bu 

sıkışmışlık durumunda ise becerebildiği 

tek şey reaktif hareketler üretmek ya da var 

olan hareketleri reaksiyonel kılmak ola-

bildi. Bu yüzden kimlik inşaları bile reak-

siyonel hale gelirken (AKP karşıtlığı ya da 

kurucu CHP karşıtlığı) medyanın çarpıcı-

lığını koruyabilmek ve dolayısıyla iş yapa-

bilmek adına yapabileceği tek şey reak-

siyonların dozunu artırmak olabildi. Bun-

dan dolayıdır ki yeni kurulan bir parti olan 

AKP’nin seçmenleri bir taban ve hatta yer 

yer bir toplumsal hareket haline geldi ve 

Saraçoğlu’nun izah ettiği biçimiyle bir 

kimlik inşa sürecine girebildi
6
. Buradan 

hareketle, medyanın sıradan seçmenlerden 

reaksiyonel bir toplumsal hareket yarata-

bilme gücü küçümsenemez. Geleneksel ay-

dınların kazanılmasından kendi işler ve 

yüksek bütçeli STK’lerinin yaratılmasına 

dek medyanın pozitif bir ikna ile değil 

reaksiyonlar üzerinden ürettiği söylem mu-

azzamdır. Benzer bir alan ise Gezi eylem-

lerinden sonra muhalif kesimler için açıl-

mış durumda. 

   Özetle, toplumsal hareketlerin medya yo-

luyla beslenmesi, iyi temsili ve kitleleri ik-

na edebilme gücü hareketlerin kimliğinden 

ve ekonomik-siyasal ilişkilerden bağımsız 

olarak düşünülemeyeceği için iyi işleyen 

bir demokraside bile her toplumsal hare-

ketin gündeminin kamuoyu tarafından adil 

bir şekilde yargılanması mümkün olama-

yabilir. Hareketlerin amaçlarına ulaşması 

medya desteği ile mümkün olsa dahi bu 

sistematik bir pozitif medya etkisini kanıt-

layamamaktadır. Kaldı ki demokratik ol-

mayan hareketlerin medya yoluyla fren-

lenebilmesi mümkün iken medyadaki karar 

alıcılığın demokratik olamaması nedeniyle 

                                                           
6
 http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akp-

doneminde-insan-bir-toplumsal-muhendislik-oykusu-
haberi-89388 
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kimi hareketlerin ise  siyasal söylemin dı-

şına itilmesi ve marjinalleştirilmesi de 

mümkün olabilmektedir. 
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21. Yüzyılda Feminizm 
                                                                                      

Elif Sercen Nurcan                                                      

sercen.nurcan@boun.edu.tr 

 

“Hayatım boyunca feminizmin tam olarak 

ne olduğunu çözemedim: tek bildiğim şey, 

beni bir  paspastan ayıran düşünceler 

ifade ettiğimde insanların bana feminist 

demeleri.” – Rebecca West 

 

  Çoğu zaman yanlış yorumlanan ve hak-

kında çok az bilgi sahip olunan feminizm, 

19. yüzyılın sonlarına doğru doğmuş olup, 

21. yüzyılda da kadınların üreme hakları, 

aile içi şiddet, doğum izni, eşit maaş, oy 

kullanma hakkı, cinsel taciz ve cinsel şid-

det gibi konulara odaklanmaktadır. Bu ya-

zının amacı, çok yönlü ve dinamik yapı-

sından ötürü takip etmenin gittikçe zorlaş-

tığı 21. yüzyıl feminist hareketlerinin genel 

bir özetini sunarak ve okuyucuyu bilgi-

lendirerek ona sağlıklı bir fikir edindir-

mektir. Yazıda öncelikle feminist hareketin 

3. Dalgasının varlığı tartışılacak, takiben 

14 yıldır süregelen faaliyetlerin arasından 

en fazla yankı uyandıranları paylaşılarak 

feminizmin güncel bir yorumu ortaya ko-

nulacaktır. 

 

3. Dalga Feminizm? Dalgasız Feminizm? 

  

  Feminizm akımını 19. yüzyılın sonu ile 

20. yüzyılın ilk on yılında 1. Dalga, 1960-

1980’ler arasında 2. Dalga ve 1990-

2000’ler arasında 3. Dalga olarak üç kısma 

ayırarak incelemek literatürde süregelmiş 

olsa da, feminist düşünürlerin arasında ha-

tırı sayılır bir grup, feminist hareketleri 

dalgalarla adlandırmanın feminist düşün-

cenin özüne artık aykırı olduğunu savun-

maktadır. Neden böyle bir düşüncenin doğ-

duğunu açıklamak gerekirse, 3. Dalga ile 

tam olarak neyin kastedildiği ve feminist 

teorinin son yıllarda geçirdiği dönüşüm in-

celenmelidir.  

 

  İlk iki dalganın devamı, antitezi ve sen-

tezi niteliklerini aynı anda taşımayı başaran 

3. Dalganın fikir annesi Rebecca 

Walker’dır. 1992’de yazdığı bir denemede 

2. Dalganın bünyesine katmaktan aciz kal-

dığı genç, cinsel tercihleri heteroseksü-

ellikten farklı ve beyaz ırkın dışında kalan 

kadınların feminist hareketlerini temsil et-

me amacıyla ‘3. Dalga feminizmi’ terimini 

kullanan Walker, biseksüel ve Afrikalı 

kimliğiyle 3. Dalganın yaşayan bir örne-

ğidir.  

 

  Hatırlamak gerekirse, 1. Dalga çoğun-

lukla Batı Avrupa ve ABD’de kadınların 

oy hakkına kavuşmasına odaklı bir hareket 

iken, 2. Dalga ise ABD’den başlayarak 20 

yılda dünyaya yayılan bir kanuni eşitlik 

mücadelesiydi. 2. Dalganın başlattığı mü-

cadele; erişebildiği çoğu ülkede bir takım 

başarılı sonuç doğursa da, başta gelişmiş 

ülkeler olmak üzere, kullandığı dil ile des-

tekçilerinin davranışlarının zaman içinde 

oluşturduğu söylem yüzünden feminist ha-

reketin dar bir kalıba sıkışmasına, toplum-

ların geniş bir kesimine seslenememesine 

ve kendisini yeniden tanımlayarak yola de-

vam edememesine sebep olmuştur. Oluşan 

bu boğucu sonuca verilebilecek güzel ör-

neklerden birisi son yıllarda toplumsal ha-

fızada ‘feminist kadın’ kavramının cin-

siyeti ne olursa olsun insanların eşitliği için 

mücadele eden bir kadından ziyade,  ken-

disine özen göstermeyen, erkeklerden nef-

ret eden ve ‘normal’ bir kadın olmamak 

için çırpınan tuhaf bir varlığı canlandır-

masıdır. Her ne kadar bu sonucun günahı 

tamamen 2. Dalga ve düşünürlerine ait ol-

masa da, fikirlerin formülasyonu, halka su-

nulması ve dağılımında faydalanılan dilin 

çarpıtılmaya ne kadar müsait olduğu ve 

akımın bünyesinde ne denli az bir popü-

lasyonu barındırmaya açık olduğu orta-

dadır. 3. Dalga, bu şekilde açıkta kalarak 

feminist söylemin dışına itilen kesimin tek-

rar fikirlere ve reel hareketlere dahil edil-

mesini amaçlamaktadır.  

 

  Kadınlığın katı tasvirlerini reddeden, 

mikro-politiğe odaklanarak kadınların 

medya ile hukuktaki temsiliyetlerinin eşit-

likçi bir anlayışla düzenlenmesini öngö-

rerek kadını tasvir eden dilin yeniden in-
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şasını hedefleyen 3. Dalganın 21. yüzyılda 

güçlenen ekofeminizm, siberfeminizm, 

LGBTİ akımı gibi canlandırıcı birçok un-

suru yapısına katması feminist harekete ye-

ni bir soluk kazandırsa da; bu çok kat-

manlı, heterojen ve parçalı yapı aynı za-

manda dalganın kendi içindeki sürtüş-

melerin sürekliliğine de sebebiyet vermek-

tedir. Belirtildiği üzere, feminist düşü-

nürler ile aktivistlerin içinde gün geçtikçe 

büyüyen bir kesim, artık feminist hareketin 

bölünmeden bir bütünlük içinde incelen-

mesi gerektiğini, yoksa bu iç sürtüşmelerin 

dalgalara ayrılan genel akımın içinden ko-

parak temel düşünce iskeletini çökerte-

bilme potansiyeli taşıdığını dillendirmek-

tedir. Bu hayati tehdit göz önüne alınırsa, 

diğer tümsel sunumla kendini koruyabilmiş 

toplumsal hareketlerde olduğu gibi, 21. 

yüzyıl dinamiklerinin feminizmin dalgasız-

laştırılmasını öngördüğü savunulabilir. 

 

Slut Walks, FEMEN, ‘Benim Bedenim 

Benim Kararım’ ve Pussy Riot 
 

“Hayatımızdaki feminizmin varlığını hafife 

alıyoruz. Neslimiz için feminizm florür 

gibi, sanki suda halihazırda var olan, var-

lığının bile farkında olmadığımız bir mad-

de.” – Jennifer Baumgardner ve Amy 

Richards 

 

  Bilinç oluşumuna yönelik radikal eylem-

ler 21. yüzyıl feminizmin ayrılmaz bir par-

çasıdır.  Toplumsal hafızaya kazınan 

önemli feminist faaliyetlerin hepsine bura-

da yer vermek imkansız olsa da, payla-

şılacak olanların bu yüzyılda ve sonrasında 

hatırlanacağı kesindir.  

 

SlutWalks, Nam-ı Diğer ‘Sürtük Yürü-

yüşleri’:  

 

  24 Ocak 2011 tarihinde York Üniversi-

tesi’nin suçları engelleme konusunda dü-

zenlediği bir konuşmada, polis memuru 

Michael Sanguinetti “Bunu söylememem 

gerektiği belirtildi ancak kadınlar mağdur 

duruma düşmemek için bir sürtük gibi 

giyinmemeliler.” sözlerini sarf etti. 

Konuşma hakkında bir gazete makalesinin 

yazılmasıyla medyanın ve halkın dikkati 

konuya toplandı. Eleştirilerin yoğunlaş-

ması üzerine Sanguinetti özür diledi ve 

belirttiği görüşün son derece yanlış olup, 

asla Toronto Polis Teşkilatı’nın görüşü 

olamayacağını söyledi; ancak 18 Şubat’ta 

Hakim Robert Dewar’ın bir cinsel şiddet 

davasında, saldırılan kadının ‘uygunsuz’ 

giyiminden ötürü zanlıya ceza indirimi 

vermesiyle tartışma daha da hararetlendi. 

Akademisyenlerin, feminist örgütlerin, öğ-

rencilerin ve medyanın baskısıyla hatasını 

gören hakim, davadan çekildiğini ve tüm 

cinsel şiddet mağdurlarından özür diledi-

ğini ifade etti. Bu gelişmelerden sonra so-

runun sadece yargı sisteminde olmadığına 

ve asıl düzeltilmesi gereken noktanın top-

lumun kadına olan bakış açısı olduğuna 

karar veren Sonya Barett ve destekçileri 3 

Nisan 2011’de Toronto’da ilk SlutWalk’ı 

düzenlediler.  

 

  Kadınların davranışlarının veya giyimle-

rinin suça teşvik sebebi kabul edilemeye-

ceğini, toplumun onaylamadığı kadınlara 

‘sürtük’ gibi aşağılayıcı ifadelerle yaftala-

maması gerektiğini ve şu andaki hukukun 

ve polis teşkilatının mağdur kadınlar için 

cezalandırıcı olduğunu düşünen herkesin 

katılabileceği yürüyüşler kısa sürede ulus-

lararası bir eylemler zincirine dönüştü. Kli-

şeleşmiş ‘kötü kadın’ giyiminin parodisi 

yapılan eylemlerde, çoğu günlük hayatta 

‘normal’ giyinen eylemcilerin yüksek 

topuklu ayakkabılar, son derece kısa etek-

ler, abartılı makyaj vb. ile donanması, hem 

övgü hem de yergi alan bir eylem oldu. 

Eleştiriler, eylemcilerin teşhirciliğe sığın-
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dığına ve böyle bir feminizm odaklı 

eylemde bile kadın vücudunu aterkil düze-

nin şematiğine göre kullandıklarına odak-

lanmaktadır. Yıkıcı eleştirilere ve çoğu ül-

kenin ‘genel ahlakı tehdit etme’ kanun-

larına karşılık, eylemciler kışkırtıcı kıyafet-

lerini giyinip ABD ile Kanada’nın çeşitli 

kentleri, Brezilya, Arjantin, Hindistan, 

Kolombiya, Meksika, Singapur, 

Venezuela, Bolivya, Uruguay, Peru ve 

Şili’de SlutWalks düzenlemektedirler. 

Diğer ülkelerde de eylemcilerin destek bul-

maya başlamasıyla bu hareketin toplumsal 

bakış açısını düzeltmekte önemli bir payı 

olacağı düşünülmektedir. 

 

FEMEN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “Kadın hakları için sekstremizm” slo-

ganıyla 10 Nisan 2008’de Ukrayna’dan yo-

la çıkan bu feminist örgütün en fazla dikkat 

çeken özelliği eylemlerinin teşhirciliğidir.  

Amacını “ataerkil yapıyı kendi 3 dışavuru-

mundan- kadınların cinsel sömürüsü, dikta-

törlük ve din- yenmek” şeklinde tanım-

layarak kurulduğundan beridir birçok ülke-

de destekçi bulan FEMEN, haç kesme 

eyleminden sonra Ağustos 2013’te 

Ukrayna’yı can güvenliği ve özgürlük so-

runları nedeniyle terk ederek Fransa’ya 

yerleşti.  

 

  Anna Hutsol, Ukraynalı kadınların hem 

yurt içinde hem de yurt dışında yaşa-

dıklarından etkilenerek 10 Nisan 2008’de 

FEMEN’i kurdu. Bir süre Viktor Sviatsky 

tarafından yönetilen örgüt, ilk eylemlerini 

2008 yılında gerçekleştirdi. Ancak örgütün 

gerçek anlamda dikkati çekmesi Ukrayna 

Bağımsızlık Günü olan 24 Ağustos 

2009’da Oksana Shachko’nun üstsüz pro-

testosu ile oldu. 2010’dan itibaren 

Shachko’nun örneğini izleyen diğer 

FEMEN eylemcilerinin yarı çıplak eylem-

leri uluslararası medyada geniş yankı uyan-

dırdı. Hafızalara kazınan protestoların ara-

sında Kasım 2011’de Alexandra 

Shevchenko’nun Papa 15. Benedict’in 

Pazar Ayini’nde soyunarak “Kadınlara 

Özgürlük” pankartı açması, 2012 Londra 

Olimpiyatları’nda ‘kanlı İslami rejimlere 

karşı’ bazı eylemcilerin üstsüz, bazılarının 

da Müslüman erkek kıyafetleri ve “Şeriat’a 

Hayır” pankartlarıyla katıldığı eylem, 

Ağustos 2012’de Pussy Riot’a destek için 

Inna Shevchenko ile birlikte 2 eylemcinin 

Kiev’de elektrikli testerelerle tahta bir haçı 

kesmesi ve 8 Nisan 2013 tarihinde 5 

FEMEN üyesinin, Hanover Ticaret 

Fuarı’nda Almanya Şansölyesi Angela 

Merkel ile Rus Başkanı Vladimir Putin’e 

karşı düzenledikleri üstsüz eylem sayıla-

bilir. FEMEN’in en güncel eylemi 30 Mart 

2014’te Türkiye’deki yerel seçimleri 

Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önceki yıl-

larda oy verdiği Burhaniye İlköğretim 

Okulu’nda protesto etmesi oldu. 

 

  Eylemlerin saldırganlaşması ve anti-İslam 

doğası FEMEN’e karşı başlangıçta olumlu 

olan genel fikri tersine çevirmiştir. Kadın 

bedenini kullanarak dikkat çekme taktiğini 

kullanan örgütün eleştirildiği diğer iki 

nokta da Ortodoks Hristiyanlığı’na karşı 

olan duruşu ve aşırı teşhirciliğidir. Örgüt 

dini ataerkil düzenin bir parçası olarak 

gördüğünden, din konusunda hassas olan 

feminist eylemciler, ister Müslüman ister 

Hristiyan olsunlar, FEMEN’i destekleme 
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konusunda çekimser davranmaktadır. Bu 

destek sorununa, çeşitli ülkelerde eylemci-

lere karşı davaların açılmasına ve 

Ukrayna’nın bütünlüğünün bozulmasına 

rağmen FEMEN, dünya çapında 20.000 

üyesiyle eylemlerine devam etmektedir. 

 

Benim Bedenim, Benim Kararım: 

  

26 Mayıs 2012’de Recep Tayyip 

Erdoğan’ın “Sezaryenle ilgili doğumlara 

karşı olan bir başbakanım. Kürtajı bir cina-

yet olarak görüyorum. Buna kimsenin mü-

saade etme hakkı olmamalı. Ha anne kar-

nında bir çocuğu öldürürsünüz ha doğduk-

tan sonra öldürürsünüz. Hiçbir farkı yok.”  

ile ardından “Her kürtaj bir Uludere’dir.” 

ve dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın 

“Tıbbi gereklilikler hariç, gerekirse tama-

men yasaklanabilir” demeleriyle Türkiye’ 

nin gündeminde kürtaj konusu hararetle 

tartışılmaya başlandı. Kısa bir süre sonra 

da yasal kürtaj süresini düzenleyen yasanın 

değiştirilme talebi Meclis’e gelince,  ka-

muoyunda tepkiler büyüdü. Bu tepkilerin 

simgesi ve sloganı, bianet.org’da düzen-

lenen “Benim Bedenim, Benim Kararım” 

adlı kampanya oldu.  

  Erkeklerin de aralarında bulunduğu, 

vücutlarına kampanyanın sloganını yazarak 

fotoğrafını çekip gönderen katılımcıların 

sayısı birkaç günde binlere ulaştı. Kadın-

ların bedenlerine dair alabilecekleri 

kararların kapsamının hükümetin fikir-

leriyle şekillenmesini ve bu yapay sınırla-

rın devlet eliyle zorla kabul ettirilmesine 

karşı olan kampanya, toplumun her kesi-

minden yoğun destek gördü. Radikal bir 

unsur içermeyen bu eylem, spontane yapısı 

ve sosyal medya sayesinde birçok platfor-

ma hızla yayıldı. STK'lerin tepkisinin de 

eklenmesiyle hükümetin yasal kürtaj süre-

sini 4 haftaya çekme isteği engellenmiş 

olsa da, yasadaki değişiklikler sebebiyle 

ikna odaları ile hastanelerin keyfi uygula-

malarına izin verilmesi sonuçları ortaya 

çıktı. Kampanya %100 olmasa da ulaştığı 

başarısı ile Türkiye feminist literatürüne 

“Benim Bedenim, Benim Kararım” sloganı 

ile yeni bir açı kazandırmış oldu. 

 

Pussy Riot:  

 

  Moskova bazlı feminist punk rock protes-

to grubu Pussy Riot, Ağustos 2011’de ku-

ruldu. Yaklaşık 11 üyeye sahip grup, bek-

lenmedik kamusal alanlarda izinsiz ve kış-

kırtıcı protestolar düzenlemekte, daha son-

ra bu protesto görüntülerini müzik video-

larına dahil ederek internette paylaşmak-

tadır. Grubun şarkı sözlerinin ilham kay-

nakları feminizm, LGBTİ hakları, Rusya 

Başkanı Vladimir Putin’e muhalefet ve 

Rus Ortodoks Kilisesi’dir.  

 

  Grubun uluslararası medyanın dikkatini 

çekmesi, 5 üyenin 21 Şubat 2012’de 

Moskova Kilisesi’nde Putin’i protesto 

amacıyla gerçekleştirdiği eylemin “Tanrı’ 

nın Annesi, Putin’i Defet!” şarkısıyla 

müzik videosu şeklinde internette yayılma-

sının ardından 3 Mart 2012’de 3 üyesinin 

tutuklanmasıyla gerçekleşti. Amnesty 

International’ın desteğini sunduğu 

Nadezhda Tolokonnikova, Maria 

Alyokhina ve  Yekaterina Samutsevich 

kefaletsiz 5 ay boyunca hapiste kaldılar ve 

17 Ağustos 2012’de “dini nefret amaçlı 

holiganlık” suçundan 2 yıllık hapis ceza-

sına çarptırıldılar. Aynı gün içinde New 

York, Moskova ve diğer büyük kentlerde 

Pussy Riot’a destek amaçlı protestolar ve 

konserler düzenlendi. Davanın bitiminden 

sonra Samutsevich 10 Ekim’de şartlı salı-
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verildi, ancak Tolokonnikova ile 

Alyokhina’nın hükümleri devam etti. 23 

Aralık 2013’te Duma Kararı ile affedilen 

Tolokonnikova ve Alyokhina Sochi 

Olimpiyatları’nı protesto için tekrar eylem 

düzenlediler. Sochi’de polis şiddetine ma-

ruz kalan bu iki üye,  Taisia Krugovykh 

adlı başka bir üyeyle beraberken 6 Mart 

2014’te Nizhny Novgorod civarında bir 

grubun saldırısına uğradı ve sağlık duru-

mları halen ciddiyetini korumakta.  

 

  Pussy Riot’ın bu denli ilgi ve takiben şid-

det görmesi, ataerkil Rusya’nın tarihinde 

bir ilk olmasına bağlanabilir. Rus medya-

sının ve halkın görüşleri göz önüne alın-

dığında, Rusya’nın Sovyet deneyiminden 

sonra feminist hareketlere ve siyasi protes-

tolara ne denli uzak kaldığı ortaya çıkmak-

tadır. Grubun dine, LGBTİ’ye, siyasete ve 

kadın haklarına dair birçok mesaj içeren 

eylemleri incelendiğinde, 21. yüzyıl femi-

nizminin bahsedilen katmanlı ve çok yönlü 

yapısı rahatlıkla görülebilmektedir. 

  

Kaynakça: 

 

Banerji, Rita (September 2, 2011), 

‘Slutwalk To Femicide: Making The 

Connection’, The WIP (Women's 

International Perspective). 

 

Lopez, Karina (December 19, 2013), 

‘Pussy Riot members freed from prison’, 

USA Today.  

 

Sarralde Duque, Milena, (February 25, 

2012), ‘'Este es mi cuerpo y se respeta', 

gritaron mujeres en marcha nacional’, El 

Tiempo 

.  

Thompson, Paul (February 27, 2011), 

‘Judge facing calls to resign after he let 

rapist go free because victim sent out ‘sex 

was in the air’ signals’, Daily Mail. 

 

Walker, Shaun (February 19, 2014), ‘Pussy 

Riot attacked with whips by Cossack 

militia at Sochi Olympics’, The Guardian.  

 

‘A Rally to find the slut in everyone’, The 

Sydney Morning Herald, May 29, 2011.  

 

‘Cross to bare: Topless Vatican protest’, 

Russia Today, November 7, 2011. 

 

Görsel Kaynakça: 

 

www.nbcnews.com 

www.standard.co.uk 

www.haber365.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu Bülteni 

46 
 

Çocuk Hakları Hareketi 
 

Elif GÜNEY                                                                                                                 

elif.guney@boun.edu.tr 

                                                                                                                                

Sinem SEÇİL                                                                                                               

sinem.secil@boun.edu.tr 

 

   İnsan haklarının en önemli tartışma ko-

nularından biri olduğu ve bu bağlamda 

konuşulan alt başlıkların sosyal hareketlere 

dönüştüğü şu günlerde çok da üzerinde 

durulmayan, ilk akla gelenlerden olmayan 

bir konuyu seçtik: Çocuk Hakları Hareketi. 

Günümüz şartlarında pek çok kanalla ihlal 

edilmeye çalışılan hakların korunması veya 

kazanılması için mücadele vermenin ge-

rekli olduğu bir düzende tam da “çocuk” 

olmaları hasebiyle hak mağduriyetine uğ-

rayan bireyler nasıl korunabilirler sorusuna 

farklı kaynaklardan cevaplar aradık. 

Türkiye’de 1990 yılında Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla başlayan 

ve 2005 yılında Avrupa Birliği’ne uyum 

süreci ile devam eden bu hareketi, alanda 

çalışan kişilerle konuştuk. Çocuk 

Bedenime Dokunma İnisiyatifi ve İstanbul 

Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nden isim-

lere ulaştık. Konuşacak çok şey vardı, sığ-

dırabildiklerimizi sizlere sunuyoruz. 

 

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi 

Başkan Yrd. Av. Ayşenur DEMİRKALE 

G.Sekreter Av. Selmin Cansu DEMİR 

 

- Öncelikle sizleri kendi cümleleriniz-

le tanımak isteriz. 

 

Ayşenur Demirkale: Cansu üniversiteden 

beri çocuk hukukuyla ilgileniyor. Benim 

ise avukatlığım epey ilerledikten sonra 

çocuk haklarıyla ilgili somut çalışmalarım 

var. Şu an her ikimiz de İstanbul Barosu’na 

bağlı avukat olarak çalışıyoruz, serbest 

avukatlarız, çocuk alanındaki tüm çalışma-

larımızda gönüllülük esasına bağlı çalışı-

yoruz. Bu bağlamda herhangi bir kurumsal 

ilişkiye sahip değiliz. Yine her ikimiz de 

İstanbul Barosu’nda Çocuk Hakları 

Merkezi’nde yöneticiyiz ayrıca dernek-

lerde ve birkaç farklı alanda çalışmalarımız 

da var.  

 

- Hukuksal bir çerçevede çocuk 

haklarına nasıl bakıldığını öğrenmek 

istiyoruz. Türkiye’de çocuk haklarına ne 

kadar yer var? Siz bu alana nasıl dahil 

oldunuz ve çocuk haklarını seçmenizdeki 

ana sebep Türkiye’de bu konuda gör-

düğünüz temel eksiklikler miydi?  

 

Selmin Cansu Demir: Avukat olmak be-

nim için en başından itibaren hak savu-

nuculuğu yapmak anlamına geliyordu. 

Üniversitede çocuk hakları üzerine çalış-

maya karar verdikten sonra çocukların 

kaldığı yurtlarda, yuvalarda, hapishane-

lerde yaşadığım deneyimler sayesinde as-

lında diğer tüm kesimler içerisinde en çok 

hak mağduriyetine uğrayanların çocuklar 

olduğunu gördüm. Çünkü gelişimlerinin 

çok erken bir dönemindeler ve kendi hak-

larını savunamıyorlar, örgütlenemiyorlar, 

siyasi mekanizmayı belirleyemiyorlar ve 

tehlikelere çok açıklar. Bu açıdan yaklaş-

tığımızda, ben yetişkin bir avukat olarak 

bile adli mekanizmaların önünde hak mağ-

duriyetine maruz kalırken bir de örneğin 

13 yaşındaki halimle suçlanarak ya da bir 

suçun mağduru olarak hakim karşısına çık-

tığımda haklarımı korumamın çok zor ol-

duğunu biliyorum.  Bunu fark edince ve bir 

de devlet eliyle dahi çocuklara yapılan hak 

ihlallerinin vahametini tespit edince, bu 

alanda bir şeyler yapma ihtiyacı hissettim. 

Avukat olarak bu konuda çalışmaya başla-

dığımda anladım ki üniversitedeyken karşı-

laştığım olaylar aslında görünenin çok kü-

çük bir bölümüymüş. Tabi, çocukların ya-

şadıkları mağduriyetler yalnızca hukuksal 

değil aynı zamanda sosyal, ekonomik ve 

kültürel altyapısı da olan şeyler.  

 

Ayşenur Demirkale: Ben esasen uzun yıl-

lar boyunca üst başlık olarak insan hak-

larını ele aldım ve insan hakları temelli bir 

çalışmanın adalete ulaşma anlamında ye-

terli olabileceğini savundum. Halen bunun 

öncelikli olarak var olması gerektiğine ina-

nıyorum ama çocuk, kadın gibi birtakım 
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alanların da üzerinde özellikle çalışılması 

gerektiğini düşünüyorum çünkü hem ulus-

lararası sözleşmeler hem de sosyal ve siya-

sal gelişmeler mağdurun tanımını değiştir-

miştir. Geçmişte mağdur yalnızca suçtan 

zarar gören kişiyken şimdi bunun yanı sıra 

hak sahibi olamamak, var olan bir hakkını 

kullanamamak, hakkın olduğunu bilmemek 

de sizin mağdur tanımı içinde yer almanızı 

sağlar. Çocuklar bu dediğim mağdur ta-

nımlarını kapsıyorlar. Hem kendileri hem 

de kendilerinden sorumlu olan kişiler hak-

larından habersizler. Aynı zamanda pratik 

uygulamada çocukla karşılaşan resmi ve 

özel kurumlar da çocuk hakları ve çocuğa 

davranış konusunda eksik bilgilenmeye 

sahipler. Bu yüzden de çocuk hakları özel 

bir çalışma alanı gerektiriyor. Benim tercih 

ediş amacım tam da bu yüzden.  

 

- Kısa süre önce çocuk yaştaki 

Berkin Elvan’ı kaybettik. Bunun yanı sıra 

tacizler, suistimaller ve daha niceleri her 

gün gerçekleşmekte. Siz bu alanda yapılan 

çalışmaları yeterli buluyor musunuz ve bu 

çalışmalar yeteri kadar destek buluyor 

mu? Çocuk Hakları Hareketi Türkiye’de ne 

kadar dikkat çekiyor? Devlet eliyle yapılan 

bir çalışma var mı? 

 

Ayşenur Demirkale: Bir ülkedeki sivil 

toplum örgütlerinin gelişkinliği veya 

faaliyet çeşitliliği ile o ülkenin demokratik 

yapılanmasına dair fikir sahibi olmak 

mümkündür. Sadece çocuk konusunda de-

ğil, bir bütün olarak düşünelim. Gönüllülük 

esasına dayanan çocuk ve çevre gibi ko-

nuları örnek gösterebiliriz. Olan yapıların 

bir kısmı proje destekleriyle ayakta kal-

maya çalışıyor ki bugün projelerin varlık 

ve uygulanış şekilleri de önemli oranda 

sorgulanıyor çünkü her zaman amaca uy-

gun projelerle ya da proje sonuçlarıyla kar-

şılaşamayabiliyoruz. Bunun yanı sıra, çalı-

şılan konuda hak almaya dayalı en ufak bir 

eylem dahi çok sert müdahale ile karşı-

laşabiliyor. Eğer eylemlilik, basın açık-

laması, hayatın her alanına ilişkin muhalif 

bir duruş siyasi iktidar tarafından yaptı-

rımla karşılığını buluyorsa sivil toplum 

hareketlerinin gelişmesini bekleyemezsiniz 

ki çocuk hareketi de aynı potada düşü-

nülebilir. Örneğin Berkin Elvan’ın ölü-

müyle ilgili yapılan şeyleri düşünün. Çocu-

ğun eyleme katılıp katılmadığı, taş atıp at-

madığı son derece üst iktidar diliyle konu-

şuluyor ve oradaki çocuk ölümü farklı 

alanlara çekilmeye çalışılıyor. Velev ki ka-

tıldı ve öldü. Orada emri vereni, silahı 

çekeni, olayların böylesine büyümesine 

katkıda bulunan kişileri sorumlulukla-

rından bağımsız düşünemezsiniz. Devletin 

her şeyden önce insanlara güvenli yaşam 

alanları sağlamak gibi bir zorunluluğu 

vardır ve çocuklar da bundan öncelikli ola-

rak faydalanmalıdır. Bu noktada devlet her 

türlü toplumsal tepkiyi bir yaptırımla karşı-

larsa öfke patlamalarının yaşandığı başka 

olaylara zemin hazırlamış olur. Burada de-

mokratik yapıların varlığını ve işlev-

selliğini sorgulamak gerekir. Çocuk konu-

suna geri dönecek olursak, bu alanlarda 

çalışan STK’lerin az olmalarının ya da var-

lıklarını sürdürememelerinin temelinde bü-

yük oranda devlet tarafından çıkarılan bü-

rokratik ve ekonomik güçlükler vardır. 

Bunun yanında alanın yeterince para getir-

memesi de sayılabilir elbette. Tüm bunları 

göz önüne aldığınızda,  yaptıklarınızın her 

anlamda karşılığını yeterince alamıyor-

sunuz. Kısaca bu alanlardaki yetersizliği 

ülkenin demokratik yapısındaki eksik-

liklerle de açıklayabilirsiniz.  

 

Selmin Cansu Demir:  Ben de şu açıdan 

değerlendiriyorum: Özünde çocuk meselesi 

sosyal hizmetler, eğitim, sağlık, spor,  hu-

kuk gibi pek çok disiplini içinde barındıran 

bir başlık. Ülke olarak ne yaptığımıza gele-

cek olursak, bir yanda çocuğun her alanda 

desteklenmesi gerektiğini savunurken,  ay-

nı zamanda devletin çıkardığı ekonomik ve 

bürokratik engellerin içine sıkışıyoruz ve 

sonuca gidemiyoruz. Türkiye’de, sadece 

çocuk konusunda değil pek çok meselede, 

kurumların içinin boşluğunu ve işlevsel 

olamadığını ya da altyapı eksikliklerini gö-

rüyoruz, biliyoruz. Örneğin ilgili kurum-

ların katıldığı bir koordinasyon toplantısı 

yapılıyor, bir kurum diyor ki, bu konu di-
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ğer kurumun işi, diğeri diyor ki hayır bizim 

değil şuranın. Sonuçta o çocuğun sorununa 

bir çözüm getirilemeden toplantı bitiyor. 

Çocuklar için hizmet vermekle ve koordi-

nasyonu sağlamakla görevli bakanlık 

nerede peki? Ya da önemli gördüğümüz 

kanuni bir düzenlemeyi ya da uluslararası 

sözleşmeleri hukuk uygulayıcılarının dik-

kate almama iradesine tanıklık ediyoruz. 

Bunlar yıllardır sürekli mücadele ettiğimiz, 

karşısında durup değiştirmeye dönüştür-

meye çalıştığımız şeyler. Diğer yandan 

Türkiye’deki sivil toplum anlayışı aslında 

sivil toplum kuruluşlarının da gücünü kısan 

bir şekilde işliyor. Sivil toplumdan bekle-

nen şey, devletin yapamadığı işleri üstlen-

mesi bu noktada. Örneğin hayırseverlik 

gibi, olmayan yere okul yaptırılması, kitap 

gönderilmesi gibi. Esasen insan hakları 

mücadelesini güçlendirecek sivil toplum 

devlete baskı unsuru olur ve o hakkın alın-

ması için lobicilik yapar ve yaygın-

laştırılmasını sağlar. Diğer yandan Mor 

Çatı, Koruncuk ya da Türkiye Çocuklara 

Yeniden Özgürlük Vakfı’nın  yaptığı gibi 

modeller sunar o meselenin en iyi nasıl 

çözülebileceği ile alakalı. Devlete düşen 

görev de bu modelleri desteklemek ve 

yaygınlaştırmaktır. Fakat az önce konuştu-

ğumuz gibi muhalif duruşlar yaptırımla 

karşılanır. Ayrıca devletin eksiklikleri sivil 

toplum örgütleri eli ile pansuman edilmeye 

çalışılırsa hareket en baştan tıkanmaya 

başlar ve sanki sivil toplum üzerine düşeni 

yapamıyormuş, bir çocuk hareketi yokmuş 

gibi bir algı oluşur. Ayrıca 80’li yıllara ve 

bugünlere bakıldığında, Türkiye’de çocuk 

hareketi konusunda nispeten iyi gelişmeler 

olduğunu söyleyebiliriz ve bu gelişmeler 

sivil toplum örgütlerinin mücadelesi ile 

elde edildi. Örneğin TMK (Terörle Müca-

dele Kanunu) yasası çocuklar için bu şekil-

de değiştirildi, Pozantı’da yaşanan işkence-

ler böyle su yüzüne çıktı, dolayısıyla sivil 

toplum asıl işlevini böyle yerine getirdi. 

 

- Global olarak da aynı durumdan 

söz edebilir miyiz? 

 

Ayşenur Demirkale: Ben kendi adıma 

ülkeler düzeyinde bir yorum yapmak iste-

mem. Var olan ülkelerin yapılanmasından 

bağımsız olarak değerlendirebileceğimiz 

birtakım hükümetler dışı kurumları düşü-

nebiliriz, UNICEF gibi (çocuk konusu ile 

alakalı olduğu için bu örneği veriyorum). 

Fakat bu kurumları uluslararası gelişmeler-

den uzak düşünemeyiz. Çünkü politik 

tercihler bu alanlarda çalışan hükümet dışı 

örgütlerin de faaliyetlerini şekillendiriyor 

diye düşünüyorum. Sonuçta bu kurumlara 

da ekonomik katkıyı en çok kimler 

sağlıyorlarsa onların da kurum politikaları 

üzerinde etkileri vardır. Bunlar dönem 

dönem basına yansıyor, dönem dönem 

farklı biçimlerde şekilleniyor belki ama 

pratiğe baktığınızda herkese eşit derecede 

önem verildiğini ve hizmet sunulduğunu 

söyleyemeyiz. UNICEF de böyledir, her 

ülkede çocuk hakları ihlalleri konusunda 

aynı düzeyde faaliyet göstermez. Bu benim 

fikrim elbette. Bu noktada belirleyici 

olarak, kendilerine göre açıklamaları vardır 

tabi, politik tercihleri ve ekonomik katkı-

ları görüyorum ben. Şu da ayrıca söylenen 

bir şeydir: kapitalist dengelerin nispeten 

gelişkin ve yerleşik olduğu ülkelerde 

elbette ki sosyal devlet anlayışına uygun 

yardım ve faaliyetler daha yaygın ve daha 

etkin. Bu ülkeler daha fazla ekonomik güce 

sahip, nüfusu daha az; böylece kendi yapı-

lanmalarını da istedikleri gibi şekillen-

direbiliyorlar. Belki İsviçre’de sokakta ço-

cuk yoktur ama oradaki sömürü de farklı 

biçimde gerçekleşiyordur. Tam da bu yüz-

den ülkelere ait spesifik yorumlar yapa-

mam. 

 

Selmin Cansu Demir: Ben de tabi bir mu-

kayese yapabilecek noktada değilim ama 

aklımda kaldığı için şunu söyleyeyim: Biz 

kamu vicdanını oldukça sarsan bir cinsel 

istismar olayını Türkiye’de tartışırken 

Kuzey Avrupa ülkelerinden birinde doktora 

yapan arkadaşım “Burada da çocukların 

beslenme saatindeki yemeklerinin kalori 

değerleri tartışılıyor.” demişti. Tabi ki nü-

fustan, sosyo-ekonomik kültürden ba-

ğımsız bir tartışma yürütemeyiz ama iki uç 
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noktayı buradan da görebiliyoruz. Şu anda 

global bir değerlendirme dediğiniz için 

şunu da söyleyeyim, Suriyeli çocukların 

her köşe başında dilendirildiğini, eğitim-

den, beslenme hakkından barınma hakkına 

her türlü haktan yoksun bir halde Türkiye’ 

de yaşamaya çalıştıklarını görüyoruz.  Bu-

radan hareketle dünyada olan biten savaş, 

yoksulluk gibi pek çok konunun çocuklara 

yansıması doğrudan bu şekilde. Dolayı-

sıyla çocuk hakları ihlalleri elbette sadece 

Türkiye’nin sorunu değildir, en yakınımız-

daki savaşın çocukları ne hale getirdiği 

ortada.  

 

Çocuk Bedenime Dokunma İnisiyatifi 

Kurucu: Çocuk ve Ergen Psikiyatri 

Uzmanı Dr. Tuğba CAMCIOĞLU 

ÇHD Bilim Kurulu Başkanları: Uzman 

Psikolog Nergiz ÖZDEMİR 

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. 

Serhat NASIROĞLU 

https://www.facebook.com/cocukbedenime

dokunma 

http://cocukbedenimedokunma.tumblr.com 

https://twitter.com/cocukBD 

 

-  Sizden ilk olarak, çocuk hakları 

konusuna inisiyatif çerçevesinde nasıl 

yönlendiğinizi öğrenmek istiyoruz? 

 

   ÇBD her geçen gün yeni destekçilerin 

katılımıyla daha da büyüyen ve güçlenen 

ve her bir üyesinin “Çocuk susar sen 

susma, istismara ortak olma.” demek için 

yola çıktığı dokuz ay önce kurulan bir ini-

siyatiftir. ÇBD, çocuk istismarı sıklığının 

dünyada ve ülkemizde geldiği korkunç 

boyutun farkındadır ve toplum içinde bu 

farkındalığın artmasını amaçlamaktadır. 

Konuyla ilgili farkındalığı arttırmak üzere 

farklı platformlarda faaliyet gösterecek 

olan çekirdek grubumuz dört alt başlık 

altında çalışmalarına devam etmektedir. 

Bilim grubu; alanında uzman psikiyatrist, 

psikolog, avukat, adli tıp uzmanı, sosyal 

hizmetler uzmanı üyelerinden oluşmak-

tadır. ÇBD medya grubu; gazeteci, sosyal 

mecralarda çalışma deneyimine sahip stra-

tejist, web uzmanı, grafik tasarım ve 

yazılım uzmanlarından oluşmaktadır. Bir 

diğer grup sanat grubu ise; ÇBD amaç-

larını, sanatın diliyle duyurmayı hedefle-

yen bir gruptur. 

 

-  Çocuk hakları denilince tabi ki 

geçmişi ve geleceği olan, zaman içerisinde 

çeşitli evrimler yaşayan bir olgudan bah-

sediyoruz. Peki siz bu alana nasıl dahil ol-

dunuz, yöneliminizdeki ana sebep Türkiye 

çapında bu konunun temel sorun oluşu 

muydu? Bu inisiyatifi kurma fikri aklınıza 

geldiğinde belirli bir olaydan mı yola 

çıkıldı? 

 

   ÇBD; çocuğa yapılan her türlü fiziksel, 

duygusal şiddetin, cinsel istismar ve ihma-

lin karşısında duran bir oluşumdur. Şüphe 

yok ki, çocuğa uygulanan istismar, şiddet 

ve ihmal, yaşamın olağan seyrinde din, 

gelenek, ülke, ırk, yaş, cinsiyet ve sosyo-

ekonomik sınıf ya da kültür gözetmeksizin 

her yerde ve çok yakınımızda meydana 

gelmektedir. Çok az bir kısmı bilinirken 

büyük bir kısmı ise ya çocuk ya da aile 

tarafından saklanmaktadır. Paylaşıldığında 

yaşanacaklardan korkulmaktadır. Özellikle 

cinsel istismar vakalarında çocuk bu du-

rumdan kendini sorumlu tutmakta, utan-

makta ve istismarı uygulayan kişiyi sak-

lamaya çalışmaktadır. Başına gelen bu 

olayı aile fertlerinden biriyle paylaştığında 

suçlanacağı, inanılmayacağı endişesiyle 

saklamaktadır. Bu sebeple ebeveyn ve 

öğretmenlerin çocuğa uygulanan her türlü 

istismar, ihmal ve şiddet konusunda bilgi-

lendirilmesi ve farkındalık kazandırıl-

masının önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

Gerek sosyal medya kanallarını kullanarak 
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gerekse yaptığımız etkinliklerle istismarın 

yaygınlığını ve çocukta bıraktığı acıyı an-

latmaya, öğretmeye çalışıyoruz. 

 

-  Çocuk hakları konusunda ilk olarak 

ele aldığınız ihlal neydi? Bu yolculuğunuz 

boyunca en çok dikkatinizi çeken neydi? 

Kurulum aşamasında yeteri kadar destek 

bulabildiniz mi? Bu inisiyatif Türkiye’de ne 

kadar dikkat çekti? 

 

   Çocuğa uygulanan istismar, şiddet ve 

ihlalin ayrım yapmaksızın her türlüsüne 

karşıyız; ancak cinsel istismarın nispeten 

daha yaralayacağı ve örseleyici olduğunu 

biliyoruz. Cinsel istismar hasıraltı edilmek-

te ve paylaşılmamaktadır. Paylaşılmadıkça 

ve çocuk destek almadıkça daha onarılmaz 

yaralar almaktadır. Yola çıkarken az kişiy-

dik ancak biliyorduk ki aynı hassasiyette 

olan birçok insan aramıza katılacaktı. Şu 

an gerek Twitter gerekse Facebook’tan 

binlerce insan bizi takip etmekte ve bize 

sayısız mailler göndermektedir. “Ne yapa-

biliriz, nasıl bu acının önüne geçebiliriz?” 

diye destek olmak istediklerini söylemek-

tedirler. Her ay iki kez toplantı yapmak-

tayız. Alanda çalışan ruh sağlığı çalışanla-

rının yanı sıra avukat, insan kaynakları, 

mühendis ve farklı çalışma alanlarında ça-

lışan gönüllüler de ekibimize katılmaktadır. 

Zaman içinde bizimle birlikte elini taşın 

altına koyacak gönüllülerin   de   dahil     

olacağına olan inancımız tamdır. 

 

-  Çeşitli tacizlerin, suistimallerin ve 

daha nicelerinin haberini her gün almak-

tayız, üstelik bir de bu durumun görülme-

yen yüzü var. Siz bu alanda yapılan çalış-

maları yeterli buluyor musunuz? Çocuk is-

tismarları ve Çocuk Hakları Hareketi kap-

samında global olarak da durum ülkemiz-

deki ile benzer mi, yoksa temelde farklı-

lıklar var mı? Başlattığınız bu hareketin 

Türkiye çapında geçmişten günümüze al-

dığı yol sizin öngördüğünüz bir sonuç 

muydu? Geleceğe dair bu hareketten bek-

lentileriniz nelerdir? 

 

   Aslında son yıllarda çocuk istismarı 

haberlerini daha sık görüyoruz; bu bazen 

yanlış bir algıya yol açabiliyor, gerçekte 

çocukların tarihin her döneminde yetiş-

kinler veya akranları tarafından istismara 

uğradığı, köle olarak satıldığı ve öldü-

rüldüğünü tarihi kayıtlardan görebiliyoruz. 

Örnek olarak; kız çocuklarının ekonomik 

sebeplerle satılmaları, İslamiyet öncesi dö-

nemde Arap toplumlarında canlı olarak gö-

mülmeleri yine birçok toplumda ekonomik 

nedenlerle bebeklerin öldürülmesi, kız ço-

cuklarının özellikle de Hindistan ve Çin’de 

kurak geçen yaz aylarında veya zor ekono-

mik koşulların zor olduğu dönemlerde 

öldürüldüğünü biliyoruz. Eski toplumlarda 

çocukların tanrılara kurban edilmesi de na-

dir değildir; bazı tarih öncesi kabilelerde 

çocuklar tanrı için kurban edilirken, Orta 

Amerika kabilelerinde çocuklar yaygın 

olarak ve kitleler halinde yağmur yağdır-

ması için yağmur tanrısı Quiateot’e kurban 

edilmiştir. Peru, Mısır ve Japonya’da krali-

yet ailelerinin saflığını korumak için enses-

te izin verdiği bilinir. Yaşadığımız yüz-

yılda da maalesef bu alanda pek olumlu bir 

noktada olduğumuzu söyleyemeyiz, aksine 

erişkin bireylerle karşılaştırıldığında; ço-

cukların suça bulaşma ve suçun mağduru 

olma durumlarının giderek arttığını bili-

yoruz. Sosyal medyanın toplum genelinde 

yaygın olarak kullanılması ile birlikte ço-
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cuk istismarına karşı genel bir duyarlılık 

artışı olduğunu görüyoruz; inisiyatif olarak 

bizlerde bu alanda çalışmalarımızı günde-

me getirerek toplumda farkındalık yarat-

mayı amaçlıyoruz. Ancak elbette bunlar 

tek başına yetersiz çalışmalar çünkü sadece 

yazarak veya görsel olarak ulaşmaya çalış-

tığınız kitle bir süre sonra duyarsız-

laşabiliyor. Bunu hayatın her alanında gö-

rebiliyoruz, insanların cinayetlere ya da su-

ça alıştırılması gibi. Bu durumda neler yap-

malıyız? İşte asıl can alıcı soru burada ya-

tıyor. Sanırım genel olarak kültürel bir 

devrime ihtiyacımız var düşünün türkü-

lerimizde bile “Daha on dördünde bir kız 

sevdim.” cümleleri geçiyor. Çoğu insanın 

anne babası bizim istismar yaşı dediğimiz 

18 yaş altında evlenmiş. Toplumun geneli 

mesela çocuk gelinleri normal karşılıyor 

çünkü etraflarında gördükleri birçok evlilik 

bu şekilde; bu tabi varoluşsal bir sorunu da 

beraberinde getiriyor; “Annem babam o 

yaşta evlenmeseydi, ee ben olamazdım 

ki.!?” Biz asla durduğumuz yeri yeterli 

görmüyoruz sorun o kadar büyük ki ne ka-

dar ileri gidersek yine de geride oldu-

ğumuzu görüyoruz. Ne kadar çok çocuğa 

ulaşırsak o kadar çok çalışmamız gerekti-

ğini anlıyoruz. Bizlerin bu noktada toplu-

mun kılcal damarlarına girmesi gerekiyor; 

çocuklarımıza konuşmaktan korktuğumuz 

cinsel eğitimi vermeyi, kendini korumayı 

öğretmeyi, küçük yaş evliliklerinin sorun-

larını anlatmayı istiyoruz. Ailelerle, öğret-

menlerle ve bu alanda yasa çıkaracak olan 

politikacılarla bunları bilimsel yönleri ile 

tartışmak istiyoruz. İnsanlarla yüz yüze gö-

rüşüldüğü zaman daha çabuk ikna ola-

bildiğini görüyoruz; bu nedenle sokakta 

okulda, televizyonlarda, radyoda, camide, 

mecliste, evlerde çocuk istismarını anlata-

cak gönüllülere ihtiyacımız var. 

   Tabi geçmiş tarihlerde sorun sadece cin-

sel istismar bağlamında değerlendirilme-

miş çocuk ihmali kapsamında çocukların 

bakım sorunu olarak da ele alınmış. 16. 

yüzyıldan başlayarak iki yüzyıldan uzun 

bir dönem kilisenin bu alana eğildiğini gö-

rüyoruz ABD’de de yaygınlaşmış; kiliseler 

alkol-madde bağımlısı çocukların yerleşim 

sorununu çözerken devlet kurumları ba-

ğımlıların yanında engelli, ruhsal hastalığı 

olan gençlerin sorumluluğunu almıştır. 18. 

yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl başlarında ar-

tan hümanist grupların çabalarına örnek 

olarak; Fransa’da “Villai’nin Yenilikçi 

Çalışma Evi” ve “Londra Hayırsever 

Topluluğu”nun muhtaç çocuklar için açtığı 

küçük evler örnek gösterilebilir. Nazi iş-

kencesinden kaçıp ABD’ye sığınanların 

1930’dan sonra oluşturduğu grup, reziden-

tal tedavi merkezlerinin öncülerindendir. 

Bu merkezlerde çocuk istismarına uğrayan 

ya da bakıma ihtiyacı olan çocuklara hiz-

met verilmiş. Günümüzde bizlerde bunla-

rın arttırılmasını istiyoruz çünkü ailesi tara-

fından istismara uğrayan çocuk nerede ka-

lacak sorusu önümüzde duruyor. Günü-

müzde çocukların kaldıkları yurtların şart-

ları son zamanlarda önemli aşamalar kay-

detmesine rağmen bu çocukların daha özel 

bir ruh sağlığı hizmeti alması gerektiği de 

bir gerçek. Günümüzde UNICEF öncülü-

ğünde bir çok sivil toplum kuruluşu bu 

alanda büyük bir mücadele içerisinde. 

1975'te kurulan CAPA (Child Abuse 

Prevention Association), 1977'de kurulan 

ISPCAN (International Society for the 

Prevention of Child Abuse and Neglect), 

yine 1985 yılında Avustralya'da kurulan 

NAPCAN (The National Association for 

Prevention of Child Abuse and Neglect), 

aynı zamanda The BASPCAN (British 

Association for the Study and Prevention 

of Child Abuse and Neglect) benzeri 

organizasyonlar bizim Türkiye'de yapmaya 

çalıştığımız şekilde aile-çocuk eğitimleri 

için çalışıyor; tabi bazı durumlarda mağdur 

çocuklara ruhsal destek hizmeti de sağ-

lanıyor. Bu alanda tüm dünyanın yapması 

gereken daha çok şey var. Çocuklar bizim, 

onların, kimsenin çocuğu değil. 

 

-    Başlattığınız bu hareketin Türkiye ça-

pında geçmişten günümüze aldığı yol sizin 

öngördüğünüz bir sonuç muydu? Geleceğe 

dair bu hareketten beklentileriniz nelerdir? 

 

   Biz, inisiyatifin üyeleri, kendi aralarında 

konuştuklarında bunu bir bebeğe benze-
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tiyoruz ve şu anda dokuz ayını doldurdu ve 

bebeğimiz dünyaya geldi diyoruz. Ve bu 

bebek gülümsemesiyle, etrafta yarattığı 

enerjiyle ve heyecanıyla bu alandaki müca-

deleye yeni bir soluk getirecek. Çocuk is-

tismarı neredeyse orada Çocuk Bedenime 

Dokunma diyoruz. Biraz iddialı bir söz 

ama inanın o kadar çok çocuğun bize ih-

tiyacı var ki evde oturup düşünürken “Şu 

anda bir çocuğun bize ihtiyacı var.” diyo-

rum ve “Biz ona ulaşamadık.”. Gidecek 

daha çok yolumuz var ama bu anlamda iyi 

bir ekip kurduk ve bu alanda çalışmaya de-

vam edeceğiz. İlerleyen yıllarda Çocuk 

Bedenime Dokunma İnisiyatifi’ni daha sık 

duyacaksınız. Türkiye’nin her ilinde gönül-

lülerimiz olacak ve okullarda öğrencilerin 

yanında mağdur çocukların mahkemelerin-

de gözlemci olarak bizleri göreceksiniz. Bu 

Türkiye için yeni bir inisiyatif farkındayız, 

gücümüzün sınırlarını da biliyoruz ama bu 

alanda çalışmak isteyen gönüllüler arttıkça 

evde “Sesimi duyan var mı?” sessiz çığlık-

larının karşılığında büyük bir güçle “Evet 

var!” diyebilmek istiyoruz. 

 

Görsel Kaynakça: 

 

https://pbs.twimg.com/profile_images/378

800000082666475/737819e5a45152a3da3

42dcbc244017a.jpeg 

 

pic.twitter.com/CauUe4s2V5 

 

pic.twitter.com/wGmtb3CIQy 
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Daniel H. Levine ile 

Söyleşi: 
Latin Amerika Katolik 

Kilisesi ve İlerici 

Hareketler 
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 Ceren Günel                                                                                              

ceren.gunel@boun.edu.tr 

 

Prof. Dr. Daniel H. Levine Michigan Üni-

versitesi öğretim üyesidir. “Din, Toplum ve 

Siyaset”, “Demokrasi, Demokratikleşme” 

ve “Sivil Toplum ve Toplumsal Hareketler” 

üzerine çalışan Levine, Latin Amerika’da 

bu konular üzerine saha çalışmaları yap-

mıştır. 

 

- Çoğu sosyal bilimci, dinden kay-

naklanan bir değişimi tasavvur dahi ede-

mezken, siz nasıl “Din ve ilerleme” konu-

suna yöneldiniz? Diğer akademisyenler 

bunu nasıl kaçırdı? 

 

   Ben konunun hem ilerici, hem de muha-

fazakâr taraflarını çalışıyorum. Çünkü ha-

kikat bu. Birçok sosyal bilimci hala sekü-

lerleşme (secularization) ve modernleşme 

(modernization) gibi eski teorilerin pers-

pektifine sahip. Ve bu teoriler; dini, gele-

neksel ve muhafazakâr olarak tanımla-

makta. Ama pratikteki durumlar bu teori-

lerden daha güçlü. 

 

- Latin Amerika’da yüzyıllardır siyasi 

güç ve din arasında güçlü bir ilişki varken, 

devlet ve Kilise çatışması nasıl ortaya 

çıkmıştır? Bunun sivil toplum üzerindeki 

etkisi nasıl olmuştur? Kilise’nin desteğini, 

devlete karşı arkalarına alabilecekleri bir 

avantaj olarak mı görmüşlerdir? 

 

   Kilise ve devlet çatışması; mülkiyet, güç, 

eğitim ve meşruiyet gibi birçok sebepten 

19. yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır. Top-

lum açısından da, dinî meselelerin ve ak-

törlerin önemli roller oynadığı iç savaşlar 

yaşanmıştır, Meksika’da, Kolombiya’da… 

 

- Protestanlık gibi dinî alternatifler, 

Katolik Kilisesi’nin değişmesinde nasıl et-

kili olmuştur? Katolik Kilisesi ilerici hare-

ketleri, konumunu bu alternatiflere karşı 

korumak için mi desteklemiştir? 

 

   Sebep çok yönlü. Katolik Kilisesi reka-

betle karşılaşınca, şüphesiz ki kendi zemi-

nini korumaya çalışmıştır ve bu da biraz 

yenilenmeye sebep olmuştur. Ama Kato-

likliğin kendi içerisindeki değişimini gös-

teren belirgin kaynaklar da vardır. Bu deği-

şimler; 2. Vatikan Konsili buluşmasını, 

Medellin ve Puebla’yı izlemişlerdir. Bunlar 

sadece savunma argümanına indirilme-

yecek kadar geniş ve derinlerdir. 

 

- Kilise; ilerici hareketleri, tesirini 

korumak ve arttırmak amacıyla mı des-

teklemiştir? Bu destek için gerçek moti-

vasyon nedir? 

 

   İlerici hareketler genellikle büyük riskler 

getirmiştir ve bu tesirler düşük maliyetle 

sağlanabilirdi. Bu yüzden tesir argümanını 

da sevmiyorum, çünkü çok kısır. Bence 

teolojiye, ideolojiye ve tabandan başlayıp 

Kilise’nin elementlerini bu işbirliğine iten 

organizasyonel baskılara bakmamız gere-

kiyor. 

 

- Peki ilerici hareketler neden Kilise 

desteğine ihtiyaç duymuştur? Bunun se-

bebi, Latin Amerika’da siyasi güç ve din 

arasında güçlü bir ilişkinin bulunması 

mıdır, yoksa günlük hayatta dinin önemi 

midir? 

 

   Bence Kilise’nin desteğine ihtiyaç duy-

ma ve bu desteği isteme sebepleri, eylem-
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lerinde inançlarını yerine getirdiklerini dü-

şünmeleriydi. Ama her zaman destek alma-

dılar. Arjantin’deki dinî hiyerarşi ve din 

motivasyonlu insan hakları grupları örneği 

gibi. 

 

- Genelde din muhafazakâr bir ku-

rum olarak algılanmakta ve muhafazakâr 

siyasi güç için kullanılmakta. Bu Latin 

Amerika’da nasıldı? 

 

   Ben bu genellemeyi kabul etmiyorum. 

Hakikatler çok daha değişken. 

 

- Bazı Latin Amerika ülkelerinde 

Kilise ve ilerici hareketlerin örtüşmeme se-

bebi neydi? Ve aralarındaki problemleri 

çözmek için herhangi bir strateji izlediler 

mi? 

 

   Bunun sebebi Kilise içindeki çeşitlilikti. 

Katolik Kilisesi birçok farklı gruptan ve 

eğilimden oluşmakta. Bu yüzden anlaş-

mazlık ve çatışma olması çok doğal, özel-

likle de siyaset ve toplumda da çatışma ol-

duğu zaman. Nihayetinde kiliseler de ayda 

yaşamıyorlar. Bu toplumlarda yaşıyorlar ve 

onların yaşadıklarını paylaşıyorlar. 

 

- Bazen dinî yerler, buluşmak ve 

gündem belirlemek için yegâne ulaşılabilir 

yerler olmuşlardır. Kutsal oldukları için, 

devlet onlara dokunmaktan, saldırmaktan 

kaçınmıştır. Ama bu her zaman, her yerde 

böyle olmamıştır. Mesela Suriye’de camiler 

bile saldırı altında. Bu, Latin Amerika’da 

nasıldır? 

 

Genel olarak baktığımızda doğru olsa da, 

her zaman böyle olmamıştır. Latin 

Amerika’daki rahipler, piskoposlar, rahibe-

ler ve diğer Kilise mensupları son 50 yılda 

büyük işkencelere ve cinayetlere maruz 

kalmıştır. 

 

Latin Amerika ülkelerinin demokratikleşme  

süreci Kilise’yi nasıl etkilemiştir? 

 

   Demokratikleşme süreci bütün kiliseler 

için yeni alanlar açmıştır. Devlete, kaynak-

larına, sivil topluma, medyaya ulaşılabilir-

liklerini arttırmıştır. Bu, üstünkörü bir 

sekülerleşmeyle karıştırılmamalıdır. Bazı 

durumlarda Kilise’ye daha çok güç ve tesir 

sağlarken, bazılarında daha az sağlamıştır. 

 

- Kilise ve ilerici hareketler ilişki-

sinde kadının rolü nasıldır? Bu; onların, 

boşanma ve kürtaj da dahil hak ve özgür-

lüklerini geliştirmiş midir? 

 

   Kadının rolü çeşitlidir. Daha üst düzey 

roller, ataerkil gelenekler yüzünden sınırlı-

dır. Ve rahiplik hala sadece erkeklere öz-

güdür. Tabi bu yeni ve hızla büyüyen 

Pentekostal kiliseleri için çok doğru değil-

dir. Boşanma ve kürtaj hakkı, ama özellikle 

de boşanma hakkı gelişmekte. Ama bu dinî 

olmaktan ziyade siyasi bir mesele. Kili-

selerse bu gibi konulara karşı çıkmayı sür-

dürmekte. 

 

- Kilise ilerici hareketleri destek-

lerken insan haklarından dem vurmuştur. 

Peki ya Kilise’nin LGBTİ haklarına, özel-

likle de eşcinsel evliliklere bakışı nasıldır? 

Diğer hareketleri desteklediği gibi, LGBTİ 

Hareketi’ni de destekleyebilir mi? 

 

   Eşcinsel hakları ve evliliğinin de bir par-

çası olduğu cinsellik konusu, kiliseler için 

en zor ve değişimine en çok karşı çıkılan 

konu olmaya devam etmekte. Ama yine de 

değişim mevcut, Arjantin ve Meksika’da 

olduğu gibi. 

 

- Peki ya Kilise’nin Vatikan’dan kay-

naklanan uluslararası hiyerarşik karak-

teri? Bu, kiliselerin ilerici hareketleri des-

tekleyip desteklememesinde nasıl etkili ol-

muştur? 

 

   Diyebileceğim şu ki, belirleyici olan 

transnasyonel kontaklar. Her çeşidiyle: 

kiliseler hiyerarşisi içinde, yerel gruplar ve 

transnasyonel organizasyonlar arasında, in-

san haklarında, eğitimde… Muhafazakâr 

da olabilir, ilerici de. Bu olaya ve kon-

tekste çok bağlı. Genel bir kural yok. 
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- Brezilya Katolik Kilisesi neden bu 

kadar ilerici? Ve sınırı ne? Özellikle de 

LGBTİ hakları açısından… Onun ilericiliği 

Latin Amerika’daki diğer kiliseleri de 

etkiliyor mu? 

 

   Brezilya Kilisesi, özellikle insan hakları, 

kırsal organizasyonlar ve alanlar konu-

sunda ilerici olmuştur. Bu daha çok o za-

manlardaki piskoposların özellikleri yü-

zündendir. Yeni piskoposların atanması 

bunu çok yaralamıştır. Ama dinî cema-

atlerin ve grupların aktiviteleri hala belir-

gin ve ekoloji gibi yeni alanlara da kay-

makta. Bu, kilise sivil toplumunun bir par-

çası. Ve bu sivil toplumun dinî hiyerarşi dı-

şında bir hayatı var.  

 

   Levine’ye göre; din, siyaset ve arala-

rındaki ilişkiye eğilen birçok sosyal teori 

olmasına rağmen, maalesef birçoğu hala 

19. yüzyıl Marksist ve liberal düşünce-

lerinin oluşturduğu önyargılara sahiptir. 

Kaçırılan şey şudur ki; din de değişime ta-

bidir, statik değildir. Zaten eğer din; deği-

şim hareketlerinin bir elementi olacaksa, 

önce kendisi değişmek zorundadır. Bu da 

sadece Latin Amerika’ya özgü değildir. Ay-

rıca Latin Amerika ülkelerinde de tek tip 

bir kiliseden ve hareketlerle ilişkisinden 

bahsedilemez. Nitekim her ülke kendi kon-

tekstine sahiptir. İşte bu bağlamda Daniel 

H. Levine’nin yaptığı çalışmalar çok de-

ğerlidir. Kendisine bize zaman ayırdığı için 

çok teşekkür ediyoruz. Konuya dair kap-

samlı bir bakış açısı kazanmak isteyenlere 

aşağıdaki çalışmalarını öneriyoruz: 

 

(2012) “Politics, Religion and Society in 

Latin America” 

 

(2001) Editörlüğünü Susan Eckstein’ın 

yaptığı “Power and Popular Protests: Latin 

American Social Movements” kitabında, 

Scott Mainwaring ile yazdığı “Religion 

and Popular Protest in Latin America: 

Contrasting Experiences” 

 

(1993) “Popular Voices in Latin American 

Catholicism” 

 

(1993) Editörlüğünü yaptığı “Constructing 

Culture and Power in Latin America” 

 

(1986) Editörlüğünü yaptığı “Religion and 

Political Conflict in Latin America” 

 

(1982) “Religion and Politics in Latin 

America” 
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“Cezayir Savaşı”:
7
 

Toplumsal Hareketler 

Ters/Yüz 
 

Erdem Selvin 

erdem.selvin@yahoo.com 

 

   The Battle of Algiers (Cezayir Savaşı) 

Gillo Pontecorvo’nun yönetmenlik koltu-

ğunda oturduğu 1966 yapımı siyah beyaz 

bir belgesel savaş filmidir. Kuzey 

Afrika’daki Fransız hükümetine karşı 

Cezayirliler tarafından yürütülen Cezayir 

Bağımsızlık Savaşı’nın (1954 – 1962) ko-

nu edildiği filmin, İtalyan neorealist sine-

masının özgün bir örneği olmasının yanı 

sıra savaşa katılan gerçek kişilerin oyuncu 

kadrosunda bulunması ve savaşın acı iz-

lerini taşıyan Kasbah şehrinde çekilmesi 

açısından film, sinema tarihinde önemli bir 

yer tutuyor.  

   Film, özellikle isyancı gruplar ve kentli 

gerilla savaşının uygulandığı bölgelerde 

sıkça karşımıza çıkan bir manzarayı gözler 

önüne seriyor. Cezayir’de 1954 – 57 yılları 

arasında gerilla hareketinin organizasyonu 

ve sömürgeci güçlerin bu hareketi bas-

tırmak için kullandığı metotlar üzerine inşa 

edilen filmin dokümanter bir değer taşı-

dığını da söylemek yanlış olmaz. Bu ne-

denledir ki filmin, 2003 yılında 

Amerika’nın Irak müdahalesinde Pentagon 

tarafından bir gösterimi düzenlenmiştir. 

   Film, sanatsal özelliklerinin yanında yap-

tığı sosyolojik ve politik göndermeler açı-

sından da incelemeye değer bir yapıt. Top-

lumsal hareketleri incelediğimiz bu bül-

tendeki yazımda özellikle ulus devletlerin 

kurulum aşamasında gözlenen toplumsal 

hareketler, ortak düşmana gösterilen top-

lumsal tepki, bu süreçte kadınlara düşen 

görevler, vatandaşlık kavramının yaratıl-

ması, devletin üzerine inşa edileceği politi-

kaların belirlenmesi gibi bir çok konuya re-

ferans veren sahnelerin bulunduğu filmin 

analizini yapmaya çalışacağım. 

                                                           
7
 Gillo Pontecorvo’nun “La Battaglia di Algeri” adlı 

filminin analizidir.  

   The Battle of Algiers Fransız 

Cezayiri’nin başkentinde 1954 ve 1957 yıl-

ları arasında Cezayir Bağımsızlık 

Savaşı’nın sürdüğü esnada gerçekleşen 

olayları yeniden inşa ediyor. Kasbah’ta 

devrimci karargahların birinde başlayan hi-

kaye Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) ile 

Fransız Ordusu arasındaki çatışmalarla 

devam ediyor. Paraşütçüler olarak tanım-

lanan ordu tüm FLN üyelerini yakalayıp 

idam ederek direnişin yok edilebileceğini 

düşünüyor.  

   Filmin ilk sahnesinde Cezayir’deki milli-

yetçilik olgusunu gözler önüne seren bir 

anlatım var. Fransız ordusu, yakaladıkları 

bir FLN üyesine ordu şapkasını giydiriyor 

ve “Millileşti!” diyorlar. Yani semboller 

üzerinden tanımlanan ve bu sembolleri de 

en çok giyiniş tarzlarında ayırt ettiğimiz bir 

milliyetçilik var Cezayir’de. Duvarın için-

de saklanan son FLN üyesini de yakala-

dıktan sonra organizasyonun dağılacağını 

düşünen askerler gerilla karargahına baskın 

yapıp tüm insanları tutukluyorlar.    

  Başkent Cezayir, 1954’te Avrupa Şehri ve 

Kasbah adında iki yerleşim bölgesinden 

oluşmaktadır. Fark edileceği üzere Avrupa 

Şehri’nde Batılı sömürgeci yerleşimciler, 
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Kasbah ve ötesinde ise nüfusu çoğunlukla 

Arap Müslümanlardan oluşan Cezayir hal-

kı yaşamaktadır.  

   Ulusal Kurtuluş Cephesi yayınladığı ilk 

bildirisinde halkı Fransızlara, sömürge-

ciliğe karşı birleşmeye ve İslam kurallarına 

bağlı bağımsız eşitlikçi Cezayir’i kurmak 

için silahlanmaya çağırmaktadır.  

   Kasbah ile Avrupa Şehri arasında gelir 

dağılımı bakımından keskin bir uçurum 

vardır. Kasbahlılar Avrupa Şehri’nde izin-

siz, enformel bir şekilde çalışırken Kasbah; 

sarhoş, fahişe ve esrarkeşlerin yatağı haline 

gelmiştir. Başkahramanımız Ali, kurallara 

uymadığı için her defasında sürekli hapis 

yatıyor. Bir gün idama götürülen bir mah-

kumun “Allahu ekber! Yaşasın Cezayir!” 

nidalarını duyan Ali, direnişçi olmaya ka-

rar veriyor. Burada film, dini bir atıf ile 

kurgulanan  milliyetçiliğe vurgu yapıyor. 

Din, yalnızca toplumu birleştirici bir öğe 

olarak değil, aynı zamanda devrime çok 

farklı bir yönden de yardım ediyor. 

Kasbah’ın çarşaflı kadınları örtü altında 

gizledikleri silahlarla örgüte yardımcı olu-

yor.  

   Ulusal bir birlikteliği ve bağımsız 

Cezayir’i kurmanın öncelikli koşulunun 

toplumu bir araya getirip örgütlemek ol-

duğunu bilen FLN, halkı politize etmek 

adına 1956 yılında yayınladığı 24 nolu bil-

dirisinde Fransızların onları sefalete sürük-

lemekle kalmadığını, içki ve kumara da 

alıştırdığını söyleyerek alkol ve kadın satı-

şının yasaklandığını söylüyor. Burada far-

kına vardığımız bir başka algı da ulus dev-

let kurulumunda akıl sağlığı yerinde olma-

yan bireylerin, disiplinsiz, halkı bir olmak-

tan alıkoyan alışkanlıkların ulus devlette 

yer alamayacağı düşüncesidir. Bildiri sonu-

cunda sokakta oynayan çocuklar, artık deli-

leri ve sarhoşları kovalayarak mahalleyi te-

mizleme işlevine ulaşıyor. Ali ise, bölge-

deki fahişe satıcılarının patronu olan üvey 

babasını öldürerek Ulusal Kurtuluş 

Cephesi’ne (FLN) bağlılığını perçinliyor.  

   Filmdeki bir başka gönderme ise günü-

müzde sıkça rastladığımız evlilik prose-

dürü ve merasimlerinin Kasbah’ta cephe-

nin varlığı ile nasıl şekil değiştirdiği üze-

rine. Burada ulus devletlerdeki mantığın 

bağımsızlık öncesinde de uygulandığı göz-

leniyor:  örgüt içi evlilikler yapılarak dev-

rimci nesiller yetiştirmek. Memur eşliğinde 

dini ve resmi nikahın birleşimi şeklinde 

uygulanan düğünler geleneklere göre kut-

lanamıyor, kapalı yapılıyor ve bunun bi-

linçli bir eylem, bir savaş eylemi olduğu 

vurgulanıyor. 

   Cephenin gücü arttıkça silahlı çatışmalar 

hız kazanıyor ve başkent Cezayir sokakları 

savaş alanına dönüyor. Paris hükümeti so-

runun çözümü için kentte sıkıyönetim ilan 

ediyor ve Kasbah ile Avrupa Şehri arasına 

dikenli teller çekilerek kontrol merkezleri 

kuruluyor. FLN, kadınların çarşafı altından 

silah taşımacılığına devam ederek bu so-

rundan kurtuluyor. Artık bu noktada küçük 

çocukların da silah kuşanıp Fransız polis-

lerini öldürmeye başladığını görüyoruz. 

Her ne kadar akşamları sokağa çıkma yasa-

ğı olsa da bu kural Fransızlar için deline-

biliyor ve bu fırsattan yararlanan sivil po-

lisler Kasbah’ta bir mahalleye bomba yer-

leştiriyor. Patlama sonrasında halk gale-

yana geliyor ve FLN hareketi daha da güç 

kazanmış oluyor. 

   Filmdeki bir başka kırılma noktasında 

cepheli kadınların peçelerini kaldırıp, mak-

yaj yapıp, modern, açık giysiler ile çanta-

larına yerleştirdikleri bombaları kontrol 

merkezlerinden rahatlıkla Avrupa Şehri’ne 

taşıdıklarını görüyoruz.  Eğlence mekanları 

ve restoranlar patlatılarak her iki tarafta da 

masum insanların bu savaşta mağdur ol-

dukları vurgulanıyor. 

   Paris hükümeti 1957 yılında bu savaşı 

kazanmak için Cezayir’e özel birlikler 

(paraşütçüler) gönderiyor. Bu yeni askeri 

birlik rasyonel hesaplamalar ile FLN’yi çö-

kertmeyi amaçlıyor. Yaşanacak bir olayın 

askeri eylemleri yasallaştıracağını düşünü-

yorlar. Tam bu sırada Birleşmiş Milletler’ 

in sorunu görüşeceği duyuluyor ve FLN çı-

kacak kararı etkilemek için genel grev çağ-

rısı yapıyor. Fransız ordusu fırsattan ya-

rarlanıp Şampanya Operasyonu’nu düzen-

leyerek herkes evlerinde, kafesteyken gre-

ve katılanları FLN’ye üye olmaktan yaka-

layıp örgütü bitirmeyi amaçlıyor. 
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   FLN lideri bu durumu önceden kestirip 

yer değiştiriyor ve ulus devlete giden süre-

ci şöyle özetliyor:  “Her devrimde başta öf-

ke ve silah işe yarar fakat sonra halkın 

kendisi harekete geçmelidir. Bir devrimi 

başlatmak zordur ama sürdürmek daha da 

zordur ve en zoru kazanmaktır.” Fransız 

ordusu grev ile başlayan sükuneti bozmak 

için greve katılan dükkanları yıkıyor, talan 

ediyor. Dükkanları zorla açtırdıktan sonra 

Kasbah’ta yürüyüş yaparak halka ekmek 

ve şeker dağıtıyorlar.  

   FLN üyelerinden dördü kadın çarşafı gi-

yerek askerlere saldırıyor ve bir başka ka-

musal alana yeniden bomba düzeneği kuru-

larak cephe saldırılarına devam ediyor. Te-

sadüfen yakalanan FLN liderinin yine tesa-

düfen hücresinde kendini asması üzerine 

kamuoyunda Fransız askerleri tarafından 

uygulanan acımasız işkence yöntemleri tar-

tışılmaya başlanıyor. Fransız General ise 

bu tartışmaların manasız olduğunu savu-

nuyor. Tüm FLN üyeleri yakalanıp idam 

edildikten sonra geriye bir tek Ali kalıyor. 

Ali ise filmin başında gördüğümüz sahne-

deki gibi ailesi ile birlikte duvarın arkasın-

da saklanıyor ve askerlerin bomba yerleş-

tirdiğini bildiği halde yakalanmaktansa 

Fransızlar tarafından öldürülmeyi tercih 

ediyor. FLN hareketi sona erse de 1960 yı-

lında şehir yeniden karışıyor, halk ayak-

lanıyor.  

   Filmin en can alıcı ve imge yüklü sah-

nesinde sokaklara dökülen kadınların baş-

örtülerinden yaptıkları yeşil – beyaz bay-

rakları salladıkları ve saçlarının açık ol-

masını önemsemediklerini görüyoruz. Bir 

ulus, kadınların peçesinden doğuyor, kuv-

vetleniyor ve dalgalanıyor. 

 

Kaynakça:  

 

Pontecorvo, Gillo (1966), ‘The Battle of 

Algiers’. 

 

Fanon, Frantz (1959), ‘Algeria  

Unveiled’, The New Left Reader. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Battle_of

_Algiers 

 

Görsel: 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Battl

e_of_Algiers_poster.jpg 

 

 

Filmden bir kare.                             
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“Al Midan”
8
 

     

  Ebrar Şahika Küçükaşcı                                                                                          

ebrarsahika@gmail.com 

 

   Mısır’da son üç senedir olanları 108 da-

kikada özetleyen bir belgesel “Meydan”. 

Jehane Noujaim olayları tüm gerçekliğiyle 

üç kişinin ağzından bize aktarıyor. Bunu 

yaparken kurguya yok denecek kadar az 

müdahalede bulunmuş olması ve olayları 

kronolojik sırayla aktarması belgeseli ko-

nuyla ilgili fazla bilgiye sahip olmayanlar 

için daha da değerli kılıyor. 

   Belgesele geçmeden önce bu olayların 

yaşanmasındaki temel oluşum ve kişileri 

özetlemek belgeseli anlamak için daha ya-

rarlı olabilir. Mısır Devrimi’nin başlan-

masına sebep olan rejimin 30 yıllık yöne-

ticisi Hüsnü Mübarek 1981-2011 yılları 

arasında cumhurbaşkanlığı yapmış, Mısırlı 

bir asker ve devlet adamıdır. 25 Ocak 

2011’de Mısır’da başlayan protestolar so-

nucu yönetimi orduya devredip istifa et-

mek zorunda kalmıştır. Mısır’da ve birçok 

Arap ülkesinde etkili olan Müslüman 

                                                           
8
 Jehane Noujaim’in “Al Midan” (Meydan) adlı 

belgeselinin analizidir. 

Kardeşler ise Mısır Devrimi’nde kritik po-

zisyonda olan bir örgüttür. Muhammed 

Mursi ise Müslüman Kardeşler’in de des-

teğiyle 2012’de cumhurbaşkanı seçilmiş ve 

Mısır’ın seçimle başa gelen ilk cumhur-

başkanı olmuştur. Ancak Mursi yönetimi 

Mübarek’in yönetimden pek de farklı ol-

mamış ve Mursi protestolar sonucu yapılan 

darbeyle devrilmiştir.  

   Jehane Noujaim belgeseli üç ana karak-

terin ağzından bize sunuyor: Ahmed 

Hassan, tüm hayatını 30 yıllık Mübarek 

rejimi altında yaşamış olan Mısırlı dev-

rimci bir Müslüman. Belgesel boyunca 

Ahmed Hassan’ı durmadan insanlara dev-

rimin gerekliliği ve yapılan yanlışlar hak-

kında açıklamalar yaparken görüyoruz. 

Khalid Abdalla, “The Kite Runner” fil-

miyle tanınan Mısırlı bir aktör. Jehane 

Noujam’ın teklifiyle belgeselin kadrosuna 

dahil olmuş ve Tahrir Meydanı’nda olan-

lara bizzat şahitlik etmiş. Khalid 

Abdalla’nın sosyal medyaya verdiği önem 

belgesel boyunca dikkat çekiyor. Dünyaca 

bilinen bir aktör olması dolayısıyla CNN 

International’a verdiği röportajlar, dünya-

nın olaylardan haberdar olması açısından 

son derece önemli. Ayrıca devrimin gerek-

liliğini açıklama konusunda Ahmed Hassan 

gibi insanlarla konuşmanın yanında, onlara 

videolar izleterek canlı kanıtlar sunmaya 

uğraşması da diğer dikkat çeken unsur-

lardan. Magdy Ashour, Müslüman 

Kardeşler topluluğuna üye olan ama fi-

kirlerini Müslüman Kardeşler’in fikirleri 

doğrultusunda oluşturmak yerine olaylar 

hakkında düşünerek oluşturan bir Mısırlı. 

Belgesel boyunca devrimci Müslümanlarla 

birlikte ana karakter olarak kullanılması 

belgeselin objektifliği açısından oldukça 

önemli. Bu üç ana karakterin yanında bel-

geselde “devrimin şarkıcısı” olarak adlan-

dırılan Ramy Essam’a da bir parantez aç-

mak gerekirse, onun Mısır Devrimi sıra-

sında Tahrir Meydanı’nda devrim slo-

ganları içeren şarkılarıyla insanları coş-

turan bir sanatçı olduğunu söyleyebiliriz. 

Ayrıca askerler ve siyaset adamlarının da 

demeçlerine belgeselde yer veriliyor. Bu da 



Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu Bülteni 

60 
 

olayların birçok tarafın bakış açısıyla su-

nulmasını sağlıyor. 

   Belgeselin başında, Ahmed bize Mısır’ın 

30 yıllık Mübarek rejiminin sonucunda ne 

hale geldiğini ve insanların buna bir son 

vermek istemeye başlamasını anlatıyor.  

Adalet kavramının yok oluşu, insanların 

insan gibi yaşamaya özlem duymaya baş-

laması ve demokratik bir yönetime duyulan 

istek milyonların Tahrir Meydanı’na akın 

etmesinin en büyük sebepleri. Tahrir 

Meydanı’nı dolduran bu kalabalık devrim-

ci Müslümanlardan, devrimci Hıristiyan-

lardan, Müslüman Kardeşler üyelerinden; 

kısacası Mübarek diktatörlüğüne karşı gel-

mek isteyen farklı fikir ve inançlara sahip 

Mısırlılardan oluşuyor. Kalabalık için faz-

lasıyla coşkulu diyebiliriz. Akşam oldu-

ğunda Ramy Essam’ın şarkılarıyla daha da 

hareketli hale geliyorlar.  

   11 Şubat 2011’de protestolar sonucunda 

Mübarek istifa ediyor. Bunun sonucunda 

Meydan’da oluşan coşku, belgeseli izler-

ken insanı bir süre gülümsetiyor. Ancak 

ordunun başa gelmesi yeni sorunların da 

habercisi olma niteliğinde. Ordu, halkın is-

teklerini yerine getireceğine söz veriyor ve 

insanlardan Meydan’ı boşaltmaya davet 

ediyor. İnsanların Meydan’ı boşaltmayı ka-

bul etmesi daha sonradan anlaşılacağı üze-

re devrimcilerin yapmış olduğu en büyük 

hata. Çünkü insanların Meydan’ı boşaltma-

sının ardından yeni bir anayasa yapılmıyor, 

ülkede askeri rejim hüküm sürmeye başlı-

yor. Halbuki devrimcilerin de sık sık belirt-

tiği gibi devrim sonucunda Mübarek reji-

mine son verilmesi onlar için yeterli değil, 

devletin kurumları da baştan düzenlenmeli. 

   İnsanlar yavaş yavaş ordunun isteklerini 

yerine getirmediğini fark ediyorlar ve tek-

rar Meydan’a gelmeye başlıyorlar fakat sa-

yıları baştaki kadar çok değil. Böylece ikna 

etme süreci başlıyor. Burada Ahmed film-

deki birkaç özeleştiriden birini yapıyor: 

“En büyük hatamız güç elimize geçmeden 

Meydan’ı terk etmek oldu.” Bu özeleştiri 

belki de Mısır Devrimi’nin kilit noktası. 

Çünkü ordu Mübarek’i indirmekten ötesini 

düşünmüyor. Böylece Mübarek sonrası yö-

netim öncekinden çok da farklı olmuyor. 

Daha sonra Meydan’daki insanlar bu kez 

de ordunun zulmüne uğruyor. Ordu çadır-

ları yakıyor, birçok insanı gözaltına alıyor, 

bu insanlara işkence ediyor. Devrim’in bu 

kısmının dünya çapında kendine fazla yer 

bulamaması da hüzün verici. BBC, CNN 

gibi uluslararası kanallar bu olaylardan 

neredeyse hiç bahsetmiyor. Bunun sonu-

cunda sosyal medyanın önemi bir kez daha 

anlaşılıyor ve bu alandaki çalışmalar hız 

kazanıyor. 

   Müslüman Kardeşler’in orduyla yakın-

laşması sonucu devrimciler güç kaybet-

meye başlıyor. Ordu, Müslüman Kardeşler 

ve medyanın devrime güç kaybettirme ça-

lışmaları başlıyor. Ama bir yandan dev-

rimciler şarkılarında bile demokrasi isti-

yorlar. Çatışmaların artması da devrimciler 

için ayrı bir engel. 2012’de Müslüman 

Kardeşler seçimi kazanıyor. Burada tıpkı 

ordu gibi Müslüman Kardeşler’in de bir 

bakıma devrimcilerin gücünü kullandığı 

söylenebilir. 24 Mayıs 2012’de 

Muhammed Mursi Müslüman Kardeşler’in 

de desteğiyle cumhurbaşkanı seçiliyor. Ge-

nel kapsamda bakıldığında sevinenler, 

Mursi’ye şans verilmesi gerektiğini dü-

şünenler olsa da birçok insan sonuçtan yine 

memnun olmuyor.  

   Ramy Essam “Devrimciler olarak soru-

numuz, çoğu zaman, sadece itiraz edip ha-

yır demek ama asla alternatif üretmemek” 

diyerek devrimcilerin bu konudaki soru-

nunu özetleyen bir özeleştiri yapıyor. Dev-

rimcilerin siyaset konusunda yetersiz ol-

ması başta ordu ardından da Müslüman 

Kardeşler tarafından yenik düşürül-

melerinin en büyük sebeplerinden. Mursi 

’nin Mübarek’in bile sahip olmadığı ay-

rıcalıklara sahip olmaya başlaması ve adeta 

Müslüman Kardeşler ile birlikte devrimi 

çalmış olması insanların tekrar ayaklan-

masına sebep oluyor. Devrimciler Mübarek 

ve orduya karşı kazandıkları zaferi Mursi’ 

ye karşı da kazanmak istiyorlar. Sokaklar 

yine doluyor. Bu sefer sokaklardaki dev-

rimcilere Müslüman Kardeşler’in de zarar 

verdiğini görüyoruz. Ancak devrimciler so-

kaklardaki bu hareketliliğin yine ordunun 

gücü ele alması ile sona ereceğinin far-
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kında ve öyle de oluyor. 3 Temmuz 2013’te 

Mısır ordusu askeri müdahale ile yönetimi 

ele geçiriyor. 

   Ahmed’in Mursi’nin devrilmesi sonucu 

söyledikleri dikkat çekici. “Mursi düştü, 

tıpkı Mübarek ve ordu gibi. Bir sonrakini 

bekliyoruz.” Burada devrimcilerin devrimi 

yapma ama sonuca ulaşamama gibi bir so-

runlarının olduğu çıkarımı yapılabilir. Bel-

geselde yapılan alternatif bir yönetici öne-

rememe özeleştirisinin doğruluğu bu kı-

sımda bir kez daha netlik kazanıyor. 

   Belgeselin sonunda Ahmed “Biz lider 

aramıyoruz, biz bilinç arıyoruz. Lider de-

diğin ne ki? Cennetten çözüm mü getiriyor 

liderler? Hayır! Önemli olan şu ki eğer biz 

toplum içinde bir bilinç oluştururabilirsek, 

zaten iyi bir cumhurbaşkanını da bulmuş 

oluruz. Bizi yönetmesi için bir lider ara-

mıyoruz. Çünkü Tahrir’e giden herkes bir 

lider. Biz bilinç arıyoruz” diyerek bize dev-

rimin özünü açıklıyor.  

   Genel olarak baktığımızda “Meydan”ı 

Mısırlı devrimcilere uzaktan değil yakın-

dan bakan bir belgesel olarak görüyoruz. 

Jehane Noujaim olaylar süresince devrim-

cilerin bizzat yanında yer alarak, onların 

içinde bulundukları çalkantıları izleyiciye 

aktarma aşamasında işini çok iyi yapmış. 

Belgeselin olaylarla eş zamanlı olarak çe-

kilmiş olması nasıl özverili bir çalışma ya-

pıldığının da bir göstergesi. Bunların ya-

nında olay akışı içersinde devrimin üç se-

nedir, asıl istenilen şekilde, başarıya ula-

şamamasını da yapılan özeleştiriler başarılı 

bir şekilde özetliyor.  
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