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Neden dergi BU!? Neyi amaçlıyor?
Bu kadar çok basın-yayın organı, kitle iletişim aracı, dergi, gazete, radyo, TV kanalı varken yeni bir dergiye ne 

gerek var?
Bağımsızların Umudu nedir, neyi amaçlıyor?

Neyden, kimden bağımsız?
Ulaşabildiğimiz tüm okurları saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. İlk sayımızda dolu dolu, heyecan ve mutlulukla 

karşınızdayız, eksik ve hatalarımızı heyecanımıza verebilirsiniz. Genelde karılaştığımız sorularla başlamak istedik. 
Bu soruları kısaca cevaplayabilirsek, meramımızı anlatmış, kendimizi ifade etmiş oluruz diye düşünüyoruz.
Öncelikle bağımsızlık kavramını açalım. Bağımsızlığı; örgütlenmeden, siyasetten, politikadan, ideolojiden, 

kültürden, sanattan, inançtan, düşünceden, emek, demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, hukuk, doğa 
mücadelesinden bağımsızlık olarak düşünmüyoruz. Bağımsızlığı mevcut klasik, bürokratik, hiyerarşik, 

aşiretleşmiş, dar örgütlerden bağımsız ve herhangi bir örgütün arka bahçesi olmamak olarak tanımlıyoruz. Bu 
anlamda bağımsızlar çoğunluktur her yerde.

Amacımız ayrım yapmadan, darlaştırmadan, ötekileştirmeden, mümkün olduğunca geniş, her görüşten, 
ideolojiden, dilden, ırktan, cinsiyetten, mezhepten olanlarla; insan, kadın, çocuk, engelli hakları, emek, 

demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, hukuk, doğa mücadelesinde buluşarak taraf olmak, bu mücadele içerisinde 
olmak isteyenlerle okyanusta bir damla olmak ve bu damlaları çoğaltmaktır. Damlalar çoğaldıkça okyanusa 

dönüşecek, doğayı talan eden, insanları sömüren, ötekileştiren, ayrıştıran, kendi çıkar ve iktidarları için dini, dili, 
ırkı, mezhebi kullanan, baskı ve şiddetten beslenenleri içine alarak etkisizleştirecektir. 

Evet, amacımız en kısa tanımıyla gerçek anlamda bağımsız bir ses, bir nefes, özgür bir kürsü olabilmektir ve 
bütün bunları yaparken mevcut olan herhangi bir örgüte tabi olmadan bunu bağımsız bir platformda 

sürdürebilmektir.  Var olan ve kendisine bağımsız, tarafsız, özgür olarak tanımlayan yayınların üzerindeki örtüyü 
kaldırdığında pek öyle olmadığı, bir çevrenin, bir yapının açık ya da kapalı bir şekilde bağının olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla bu yayınlarda bağlı bulunduğu yapının/çevrenin görüşleri dışarısında ki görüşlere pek 
yer verilmez. Bu organlarda yazanlar ister istemez bu duruma önem vermek, en azından oto sansür uygulamak 

zorunda hissederler. Dolayısıyla gerçek ve tarafsız, bağımsız bir platformdan uzaklaşılmış olur. 
Bağımsızlıktan sonra UMUT kavramına göz atalım. Yaşama, amaç, mücadele, inanç, ekonomi, iş, sağlık, eğitim, 

ilişkiler, gelecek gibi her açıdan umutlarla devam ederiz. Umut tükendiğinde yaşam biter. BAĞIMSIZLIK ve 
UMUT kavramının birleşerek BAĞIMSIZLARIN UMUDU, BU!’ya dönüşmesi yaklaşık bir yıllık bir süreç aldı ve 

onunda üzerinden bir yıl daha geçti. Eski tarzda, klasik, dar kalıplarla oluşturulan örgütsel yapılara ve isimlere 
alışık olanlar tarafından romantik, hayalperest, arabesk olarak nitelendirildi ve eleştirildi. Arabesk yakıştırması 

dışında istediğimiz tam da buydu aslında, tersini herkes yapıyor ve her yerde görülüyordu.  Amacımız; bu şekilde 
insana özgü iki kavram olan romantik ve hayalperesti birleştirerek, eski klasikleşmiş dar kalıplardan kurtulmak, 

yeniliğe, değişime güncellenmeye açık bir platform haline gelebilmek. Tabi ki her şeyin hızla değiştiği 
günümüzde isim değişmez değil, ancak bu şekilde düşünülerek ortaya çıktığını belirtmek istedik.

Bu iki kavramının yanında, gelecek sayılarda ayrıntılı olarak işlemeyi düşündüğümüz demokrasi, birey ve örgüt 
ilişkisi kavramına kısaca değinmekte yarar olacaktır. Klasikleşmiş, dar kalıplarla örülmüş, tek tipleştirilmiş, 

örgütlenme ve mücadele amaçlarından uzaklaşmış, hiyerarşik, bürokratik, kariyerizm olgusunun üst boyuta 
çıktığı geleneksel örgütleri aşabilmek için, oluşturmaya ve birlikte olgunlaştırmaya çalıştığımız dergi ve platform 

için önemli tartışma konularıdır bu kavramlar.  
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Siyasi partisinden sendikasına, meslek örgütünden derneklere, odalara, kamu kurumlarına kadar, sağcısından 
solcusuna, laikinden dincisine kadar her örgütün ve örgütü oluşturan bireylerin ağzından düşürmediği demokrasi 
kavramının gerçekten işlediği bir yapı var mıdır? 
Görünüşte çok farklı gibi dursa da, bu örgütlerin iç işleyişleri ve yapıları ne kadar da birbirlerine benzemektedir?
Demokrasi kendileri için değil, kendi dışındakiler için mi istenmektedir?
Örgüt içi demokrasi nasıl olur?
Örgüt içi demokrasinin olmadığı örgüt, demokrasi vadedebilir mi?
Dikey hiyerarşinin değil yatay hiyerarşinin olduğu, hiyerarşinin olmadığı bir örgütlenme modeli olabilir mi?
Bireyleri tek tipleştirmek, yok saymak yerine, kendi özgünlükleri ve özgürlükleriyle örgütlerde var olması 
zenginlik yaratabilir mi?
Örgüt içi muhalefetin yok edilmesi yerine geliştirilmesi daha iyi sonuç verebilir mi?
Kişisel amaç ve çıkarların örgütsel amaç ve çıkarlardan öncelikli hale gelmediği bir örgüt mümkün mü?
Kolektivizm, denetim, kontrol, geri çağırma, şeffaflık, hesap verme, hesap sormanın gerçek anlamda yürüdüğü 
örgütlenme yapıları mümkün müdür?
“Kol kırılır yen içinde kalır” yerine her şeyin açıkça tartışıldığı bir örgütlenme mümkün müdür?
Günümüz teknoloji ve iletişiminin çok ilerlediği bu dönemde etkileşimli demokrasi, etkileşimli örgüt mümkün 
mü?
Lider ya da yöneticilerin yerine, gerçek anlamda kolektif karar alınıp uygulandığı örgütlenme modeli yaratılabilir 
mi?
Bireysel ve toplumsal/örgütsel davranışlar örnekte görüldüğü gibi çok farklılık gösterir. Öğretmenler toplu olarak 
katıldığı seminer, kurs vb. etkinliklerde, öğrencilerden yapmamalarını istedikleri çoğu davranışları farkında olarak 
ya da olmayarak kendileri yapar. Topluluk ya da örgütler insanların kendi davranış ve isteklerinin tersine, sürü 
psikolojisine uygun bir şekilde davranış ve eylemlerde bulunurlar. Örgüt içerisinde bireyler en kedi özgür 
düşüncelerini sürdürebilmeli mi?
Bu sorular bizim doğmamıza sebep olan olgular. Bu ve benzeri soruların cevaplarını tartışarak ortak bir yol 
bulmak ve birlikte hareket etmek örgütlenme ve mücadelenin önündeki tıkanmışlığı açacaktır. İşte BU! dergi 
bağımsız, özgür ortamda bu sorulara cevap arayacak, BU! Platformu bu cevaplar üzerinden ete kemiğe 
bürünecektir.
Dergi fikri oluşarak hayata geçirme planları yapmaya başladığımızda, ulaşabildiğimiz bazı aydın, siyasetçi, 
sendikacı ve yazarlardan katkı ve desteklerini istedik. Çoğu heyecanla karşılayarak ellerinde gelecek katkıyı 
sunacaklarını belirttiler ve ilk sayımıza yazılarıyla destek oldular. Bazılarının iş yoğunluğu nedeniyle bu sayıya 
yazıları yetişmedi. Onları da önümüzdeki sayılarda aramızda göreceğiz. Yazılarıyla, katkılarıyla, dergimizi insanlara 
ulaştırmalarıyla destek olan ve destek olacak olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyoruz.
Umarız dergimiz insanlara ulaşarak emek ve demokrasi mücadelesinde yeni bir nefes olarak gereken etkiyi 
gösterir ve iyi bir bilgilendirme, görüş alış verişi, tartışma platformuna dönüşür. Dergimizin ilk sayısı “YAZ” sayısı. 
Bundan sonra dergimizi mevsimlik periyotlarla dijital olarak yayınlamayı planladık. İleriki süreçte gelişmelere 
göre oluşacak imkânlar çerçevesinde hep birlikte yolumuzu belirleyeceğiz.
Bu sayımızda değerli yazarlarımızın çeşitli konulardaki yazılarının yanında, genel olarak farklı yönleriyle “Salgın” 
konusunu ele aldık, ilgi ve beğeninize sunarız.
Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle sevgi, saygı ve sağlıkla kalın…
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   DOSYA BU 

DOSYA:

Salgın ve Yeni Hayatımız

Özellikle COVID-19 salgınının kaynağı ile ilgili çelişki-
li ifadeler komplo teorileri ile birleşince, genel halk sağ-
lığı alanında zaten yürütülmesi gereken tıbbî protokol 
ve kriz yönetiminden de şüphe duyulmaya başlandı. 
Salgının coğrafi çıkış noktası ve karakutusu olan Çin 
Halk Cumhuriyeti'nin ABD, Avrupa, Güney Amerika 
ülkeleri ve Hindistan'dan daha az etkilenmesi de şüp-
heleri artıran cinstendi. Toplumsal hareketliliğin kısıt-
landığı, ülkelerin asayiş sağlamada daha otokratik tavır-
lar sergiledikleri salgının faturası da her toplumsal fela-
kette olduğu gibi alt sınıflara ve ezilenlere havale edildi. 
Toplumsal sınıflar, toplumsal cinsiyetler, ırklar ve daha 
az güvenlikli topluluklar arasında sürüp giden çelişkiler 
ve sıkıntılar, salgın sürecinde katmerlenerek arttı. Hü-
kümetlerin yasaklayıcı ve baskıcı tavırları, milyonlarca 
insanı sürdüregeldikleri ekonomik mücadeleden alıko-
yarken aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerini kul-
lanma konusunda da engelleyici oldu. Reel hayatın gi-
derek sanallaşması da salgının bir başka boyutuydu.

Küresel ölçekte salgın, yönetilemeyen süreci ve erken 
sonuçlarıyla Dünya'mızı kasıp kavurdu ve tüm tıbbî 
müdahalelere rağmen etkilerini göstermeye devam edi-
yor. Korku ve panik kriziyle başlayan süreç, ülke hükü-
metlerinin bir dizi askerî önlemi devreye soktuklarında 
sağlıklı yaşam hakkı ile demokrasi ikileminde pek çok 
soruya ve soruna neden oldu. Sağlıklı yaşam için temel 
hak ve özgürlüklerden feragat edilmemesi gerektiğini 
düşünen milyonlar alanlarda seslerini duyurmaya çalı-
şırlarken COVID-19 tıbbî müdahale prosedürü ve et-
kinlik dereceleri tartışmalı ve özellikle Üçüncü Dünya 
Ülkeleri için erişilebilirlikleri muğlak aşılar da, salgının 
kökünü kurutmaya yetmedi. Tüm bu süreçte; emek re-
jimlerindeki köklü değişiklikler, sosyal güvenlik politi-
kalarının eksiklikleri, salgından etkilenen dezavantajlı 
grupların nasıl finanse edileceği konusundaki çaresizlik, 
yaşam tarzlarında köklü farklılaşmalar, DSÖ'nün ku-
rumsal kimliğinin sorgulanması ve politik arenada kes-
kin karşılıklar daha da belirginleşti. 
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Salgının ilk ve ciddi etkileri Çin'de değil de Avrupa'da 
ve ABD'de vaka sayılarının artışı ve ölüm rakamlarıyla 
birlikte yükselen panik dalgası olarak görüldü. İlk algı, 
ölümcül bir virüs ile karşı karşıya olunduğu yönündey-
di ve bu virüs yaşlı nüfusu ve kronik rahatsızlığı olan bi-
reyleri tehdit ediyordu. Yüksek bütçeli sağlık sistemine 
sahip ülkeler bile virüs ile mücadelede eve kapanma 
modelini benimsemek zorunda kaldılar. Birleşik Krallık 
bile “sürü bağışıklığı” politikasından vazgeçmek zorun-
da kaldı ve kapanmayı bir adres olarak gösterdi. Panik 
havası komplo teorileri ile harmanlanınca, 1920 İspan-
yol Gribi Salgını'ndan sonra en ciddi salgın vakası ile 
karşı karşıyaydı Dünya; “pandemi” sözcüğü dilimize 
iyiden iyiye yerleşti. 

Salgının Ekonomik Boyutu

Salgının ekonomik boyutu, çift yönlü bir etki alanına 
sahipti; ilki ülkelerin salgınla mücadele için daha fazla 
bütçe ayırmaları gerekliliği, ikincisi salgın dolayısıyla 
üretimden kopan kitlelerin günlük hayatlarını sürdür-
meleri için zorunlu olan finansal destekler. Üretim nis-
bi azalışa giderken hizmet sektörü neredeyse durma 
noktasına geldi bu süreçte. Ülkelerin sınırlarını kapat-
maları, turizm dahil pek çok sektörün bekleme pozisyo-
nuna geçmesi, gelecek konusundaki belirsizlik gibi pek 
çok etken olası yatırımların önünü kesti. İşçi sınıfı ve alt 
gelir grupları salgın ile birlikte ortaya çıkan ekonomik 
krizden en çok etkilenen kesimler oldu.  
Kimi Avrupa ülkelerinde “sosyal devlet” rolü oynayan 
devletler, yurttaşlarını salgının olumsuz ekonomik etki-
lerinden korumak için yüklü destek paketleri açıklarken 
ülkemizde açıklanan destek paketleri muhataplarını 
pek de memnun eden cinsten değildi. Kamusal hizmet-
lerin çoğunun özelleştirildiği ülkemizde, fatura ertele-
me ya da hizmet alımından kaynaklanan borç erteleme-
leri olmasa da, tarım sektörü başta olmak üzere kredi, 
faiz, vergi, stopaj, vb. ertelemelere tanık olundu. Lakin 
destek paketlerinin maliyetinin karşılanması için artırı-
lan vergi oranları ve kapanmalarda yaşanan işyerlerini 
açamama sıkıntısı  yüzünden küçük esnaf ve küçük-orta 
ölçekli işletmeler süreci zarar yüküyle geçirdiler ve irili 
ufaklı pek çok işletme de kapanmak zorunda kaldı. Bu 
süreçte çalışanların önemli bir kısmı da ücret yerine 
“kısmi süreli çalışma ödeneği” ile yetinmek zorunda 
kaldı.
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İstihdam hacmindeki daralma, işsizliğin salgın ile bir-
likte ulaştığı rakamlar da dikkate alındığında, yalnızca 
ülkemizde değil daha büyük ölçekli ekonomilere sahip 
Dünya ülkelerinde bile maliyet artışı ve genel fiyat en-
dekslerine yansıyan yük ile bir ekonomik kriz kaçınıl-
maz görünüyordu. Reel sektör yatırımlarına sahip ülke 
ekonomilerinin bu krizi aşma avantajlarına rağmen dışa 
bağımlı ekonomik yapıların hayli sıkıntılı bir sürece gir-
dikleri açıktır. Bu sürecin maliyetinin işçi sınıfına yük-
lenmesi, ertelenen ve yasaklanan grevlerle, toplu iş söz-
leşmeleri için yapılan görüşmelerde işçi sınıfından daha 
fazla fedakârlık beklenmesiyle, işini kaybetme korku-
suyla milyonların daha talepkâr ve dirençli olamamala-
rıyla kendini göstermektedir.
Bir başka boyut da, salgının kamu sektörlerine duyulan 
ihtiyacı daha da belirginleştirdiği yönündedir. Başta 
sağlık hizmetleri olmak üzere kâr marjı düşük mal ve 
hizmetlerin arzlarının özel sektöre terk edilemeyecek 
kadar önemli olduğu bir bakıma kanıtlanmıştır. Özel-
likle özelleştirmeler konusu akıllara yeni sorularla yeni-
den takılmıştır. Kamu sağlık kuruluşlarının salgın döne-
minde ücretsiz sunduğu tanılama ve teşhis süreci hiz-
metlerinin özel hastanelerde astronomik fiyatlarla su-
nulması, bu gerçeği kanıtlayan bir olgu niteliğindedir. 
Öte yandan salgının çevresinde dezenfektanından mas-
kesine, aşısından ilacına, takviye gıdalardan bağışıklık 
güçlendiricilere uzanan bir “salgın ekonomisi” ortaya 
çıktığı ve hızla büyüdüğü ve salgın çevresinde oluşan ya 
da oluşturulan paranoyak ortam dolayısıyla daha da bü-
yüyeceği tahmin sınırlarını çoktan aşmıştır.

Salgının Toplumsal Boyutu

Salgının toplumsal boyutu, ilk elden salgın öncesi yaşa-
nan gündelik hayattan izole olmak üzere kendini kur-
gulamıştır. Yaşam birimi “ayak basabildiğin her yer” 
iken salgınla birlikte “ev” olmuştur. Evlerine hapsolan 
milyonlar, işleri başta olmak üzere pek çok şeyi evlerin-
den yapabilir hale gelmişler, hatta geleneksel hayata ait 
unuttukları pek çok şeyi de hatırlamak zorunda kalmış-
lardır. Milyonların evde yaşam bulmalarını kolaylaştı-
ran şey de bilgi ve internet teknolojileri olmuştur. Bu 
teknollojilere ve kullanma bilgisine sahip olanlar daha 
avantajlı konuma geçerken maddi imkânsızlıklar nede-
niyle bu teknolojilerden ya da altyapısından yoksun o-
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lanlar uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, uzaktan vb. 
alanlarında erişim sağlayamadıkları için dezavantajlı 
konumlara sürüklenmişlerdir. 
Salgının toplumsal alandaki en önemli etkisi, insanların 
toplum olma yolundaki en önemli yol ve yöntemleri 
olan toplanmanın ortadan kalkmasıdır. Uzunca bir süre 
evlerinde zorunlu ya da gönüllü karantinada kalan in-
sanlar için sosyalleşme fırsat ve araçları ellerinden alın-
mış yerine teknolojiyi ve soyutlanmayı koyan bir yaşam 
tarzı önerilmiştir. Bu süreçte her türlü örgütlenme zaafa 
uğrarken örgütlenme, sosyal ilişkiler, her türden kültü-
rel ve sanatsal faaliyet artık internet üzerinden yapılan 
sanal bir boyut kazanmıştır. Sosyal hareketliliğin de as-
gari düzeye indiği bu günlerde, toplum temel ihtiyaçla-
rını karşılamak dışında evinden dışarı çıkmamaya ikna 
edilmiş, hatta cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştır. 
Bu tablonun sonuçları, yalnızlaşma, sosyo-fobi, toplu-
ma yabancılaşma, psikiyatrik sorunlar, ruhsal travmalar 
olarak belirirken yeni düzen ve yaşam tarzı, yeni sıkıntı-
ları da birlikteliğinde getirecektir.
Her türden ikincil kimlikler ve zaten salgın öncesi dez-
avantajlı olan gruplar, bu süreci artan sıkıntılarla atlat-
maya çalışmaktalar. Örneğin eve kapanmayla birlikte 
kadının ev işlerindeki yükü daha da artmıştır. Benzer ya 
da farklı şekillerde yaşlılar, gençler, engelliler,  mülteci-
ler,  yoksullar, evsizler, hurda ve çöp toplayarak geçimi-
ni sağlayanlar salgından en çok etkilenen gruplar olarak 
dikkat çekmektedir. Kadına şiddetin ve kadın cinayet-
lerinin de salgın döneminde hız kesmediğini göz önüne 
alırsak, bu sürecin pek de sağlıklı geçmediğini anlayabi-
liriz. Bu sürecin dezavantajlı gruplar için merkezi ve ye-
rel otoritelerin desteğiyle atlatılması gerekirken destek-
lerin yetersiz kaldığı da göz önüne alınmalıdır.
TESEV'in hazırladığı “COVID-19 ve Veriye Dayalı 
Kentsel Dayanıklılık Politikaları” raporuna göre; “Eri-
şilebilirlik, herhangi bir ürünün, hizmetin, teknolojinin ya 
da ortamın engelliler ve yaşlılar dâhil olmak üzere herkes 
tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını ifade et-
mektedir. Dezavantajlı grupların kent hayatında eğitim, 
sağlık, kültür vb. hizmetlere erişimi sosyal destek çalışma-
ları ile desteklenmektedir. COVID-19 Pandemisinin orta-
ya çıkardığı koşullar, özellikle dezavantajlı grupları eko-
nomik olarak zor duruma düşürmüştür. Aynı zamanda, 
salgın süreci ekonomik dar boğazdan kaynaklı olarak 
dezavantajlı kesimlerin daha da büyümesine yol açmıştır.”
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Salgının toplumsal çıktıları, çeşitli araştırmalarda; trav-
ma sonrası büyüme, benlik algısında değişim, yaşam 
felsefesinde değişim, toplumsal ilişkilerde değişim, ge-
lecek hakkında endişeler, hayatın anlamını sorgulama, 
kaygı, odaklanamama, kurumlara güvensizlik, modern 
tıbbın etkisine olan inanç be inançsızlık, hastalık teşhisi 
ve tedavisi ve aşılama konularında komplo teorileri gibi 
ara başlıklar olmuştur. Şaşırtıcı olan ise, salgının düz-
mece olduğunu ileri sürenlerin sayısının hastalıktan 
korkanlardan az olmadığır. Toplumsal beklenti salgın 
sürecindeyken verilerin ve bilgi akışının şeffaf olması 
iken, pratikte ortaya çıkan durum da komplo teorileri-
nin lehine çalışmıştır. Bilim insanlarının farklı görüşleri 
de kafalarda soru işaretleri oluşturmaktadır. Tedavi ve 
koruyucu sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan mikro milli-
yetçilik öte yandan dini inaçların körüklediği kadercilik 
de farklı kesimlerin salgına, salgın sürecine bakışlarında 
etkili olmuştur.

Salgın ve Değişen Yaşam Tarzı

Salgın ile birlikte kamusal alanların ve kentsel mekânla-
rın kullanımı azaldığından ev içindeki yaşantıya dair ay-
rıntılar da ön plâna çıktı. Özellikle salgın ile yüzleşilen 
ilk günlerde panik ve korku dolayısıyla adeta evden dı-
şarı çıkmayan hane halkı, bir bölümü geleneksel yeni 
alışkanlıklar türetti. Evde ekmek yapımı, berber ve kua-
för ihtiyaçlarının evde karşılanması, internet üzerinden 
alışveriş, evde geçirilen süre arttığından ev dışı etkinlik-
lerin eve taşınması gibi bir süreç yaşandı. Hijyene veri-
len önemin, bağışıklık güçlendirici vitamin, mineral tü-
revleri ile takviye edici gıdalara talebin arttığı, özellikle 
sosyal medya kanallarının etkisiyle alternatif ve gele-
neksel tıbba ilginin doz artışına da tanıklık ettik.
Pek çok sektörde daralma yaşanırken kargo taşımacılığı 
ve kurye hizmetleri alanında olağanüstü bir genişleme 
söz konusuydu. Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler 
Federasyonu (TAMKF) tarafından yapılan basın açık-
lamasına göre hayli güvencesiz olan bu sektörde salgı-
nın ilk yılında 189 motokuryenin hayatını kaybettiğini, 
kurye sayısının artması ve kuryelerin mesleki yeterlilik 
belgesi olmadan yollara çıkması nedeniyle ölümlü tra-
fik kazalarında ‘inanılmaz’ bir artış kaydedildiğini öğre-
niyoruz. Öte yandan internet üzerinden kahve satışları-
nın patlaması da ayrıca düşündürücü.
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Dr. Seda Güven de yaşam tarzlarındaki değişime dikkat 
çekiyor; “Yaşam alanları evlerle sınırlı olunca tüketim bi-
çimleri de değişti. Daha önce tüketim alışkanlıklarının bir 
parçası olmayan sağlık ürünleri temel ihtiyaçlar arasına 
girdi. Bu gibi ürünler gündelik hayatın bir parçası oldu. 
Pek çok mağaza ve alışveriş merkezi kapatıldı. Temel ihti-
yaç maddelerinin alınması için online alışveriş uygulama-
ları kullanılmaya başlandı. Özellikle kargo firmaları bu 
dönemde online alışverişin artmasıyla talebi karşılayamaz 
hâle geldi. Kısacası pandemi, alışveriş yapma biçimimiz-
den eğitime varıncaya kadar hayatımızı farklılaştırdı. Ba-
rınma, dinlenme, alışveriş, çalışma gibi gündelik yaşamın 
farklı nitelikteki kesitleri/işlevdeki bölümleri aynı zaman 
dilimine sığdırıldı. Zaman ve mekân algısı aşındı.” Ama 
Güven'in şu satırları salgının farklı toplumsal sınıflar ve 
gruplar üzerindeki aşındırıcı etkilerinin altını daha 
kalınca cinsten çizer nitelikte:
“Karantinanın yol açtığı bir başka durum ise salgın süreci-
nin uzamasıyla toplumsal farklılıklar ve eşitsizliklerin gö-
rünür hâle gelmesi oldu. Özellikle 'beyaz yakalı' hizmet 
sektörü çalışanları hayatlarını bir süre evde sürdürebilecek 
güce sahipken kol gücüyle çalışanlar, esnaf ya da kısa dö-
nemli işlerde çalışanlar ekonomik açıdan zor bir döneme 
girdi. Kapanma dönemini kimisi bir odalı evlerde kimisi 
bahçeli konutlarda geçirdi. Benzer biçimde kimisi birkaç 
aylık yiyecek stoku yaparken kimisinin gücü ise ancak bir-
kaç güne zar zor yetti. Bu nedenle özellikle ekonomik ve 
sosyal ayrımlar derinden hissedildi. Pek çok kişi birikimle-
rini, iş ve gelirlerini kaybetti. Aradaki eşitsizlikler keskin-
leşti. Üstelik evlere çekilen insanlar için evler de eşit imkân-
lar sunmadı. Düşük ya da orta gelirli kimi ailelerin evle-
rinden dijital hizmetlerden yararlanmaları da kolay olma-
dı. Dijital platformlardan çeşitli film ve dizileri izlemek, 
online oyunlar oynamak, sosyal çevreyle internetten sohbet 
etmek, online eğitimlere katılmak, spor yapmak ya da mü-
zeleri, parkları sanal turlarla gezmek evdeki teknolojik do-
nanımla doğrudan bağlantılıydı. Bu nedenle ev, herkes için 
eşit biçimde konforlu bir alan olmadı.”
[Kaynak: https://trtakademi.net/koronavirus-
kategori/yeni-koronavirus-hastaliginin-toplumsal-
etkileri-uzerine-bir-degerlendirme/ Erişim tarihi: 
30.07.2021]
Dışarısı için de durum pek farklı değildi. Dışarıda da 
toplumsal farklılıklar ve eşitsizlikler tüm çıplaklığıyla 
göze çarpıyordu. Bir yanda özel otomobilleriyle seyahat 
edenler, öte yanda toplum taşımaya mahkûm olanlar. 
vv  

8

Otomobil kullanımının dolayısıyla sıfır km ve ikinci el 
araçlarda fiyatların artması da salgının ortaya çıkardığı 
görüntülerden biriydi. Toplu taşıma için getirilen ku-
rallara rağmen sosyal mesafenin korunamadığı da söy-
lenebilir. Temassız ilişkiler gündeme gelirken finans 
sektörü de zaten salgından önce kullanıma sunduğu te-
massız kredi kartlarını daha da yaygınlaştırdı. Salgının 
değişikliğe uğrattığı rutinlere gelecek olursak, hayatın 
pek çok alanında pek çok şeyin aksadığının, ertelendi-
ğinin, gerçekleşse bile eski içeriğinde ya da şeklinde 
gerçekleşmediğinin farkındayız. Bir dizi kısıtlama ve ya-
sak, salgın ile mücadele ile temel hak ve özgürlükler 
arasındaki ilişkiyi sorgulama gereğini gündeme getirdi. 
Toplumun büyük bir kesminin rutinlerinden vazgeç-
memek adına kısıtlamalara ve yasaklara uymadığı da 
TV ekranlarından yansıyanlardandı.

Salgın ve Dayanışma

Salgın ile birlikte dayanışma kavramının daha merkezi 
ve acil bir konum kazandığı söylenebilir. Pek çok kanal-
dan dayanışma ağları ile salgın karşısında dayanıksız ve 
dezavantajlı gruplara dayanışma ve destek olanakları-
nın yönlendirildiği de kamuoyunun nazarındadır. Ama 
dayanışma ile toplumsal eşitsizliklerin ortadan kalkma-
dığı da açıktır. Dayanışmanın  salgının ortaya çıkardığı 
olumsuzluklarla mücadele edebilmede zor durumda 
olanların hayata tutunabilmeleri adına çok önemli ol-
duğunu da göz ardı etmemeliyiz. Halk kesimlerinin bir-
birlerine tutunma ve buradan bir örgütlenme pratiği 
ürettiklerini de göz önüne alırsak, salgına karşı kolektif 
bir cevap üretme şansını da yakalamış oluruz. Salgınla 
birlikte dayanışma kültürünün gelişip zenginleştiğini 
söylemek de mümkün. 
Dayanışma ağlarını genişleterek  yeni bir toplumsal 
ilişkilenme ve örgütlenmenin mümkün olduğunu dile 
getiren bağımsız ve sivil inisaytiflerin sayısında da sal-
gın ile birlikte bir artış gözlemlenmekte. Ülkemizde 
özellikle doğal afetlerde yaşanan ama zaman geçtikçe 
unutulan ve mağdurların süreçte kaderlerine terk edil-
meleriyle işleyen dayanışma pratiği, bu kez salgının sü-
rekliliğinden kaynaklanan bir süreklilik ortaya koyuyor. 
Devlet destek ve yardım politikalarının eksikliği ve kap-
sayıcılığındaki yetersizlik nedeniyle bağımsız ve sivil 
dayanışma pratikleri öne çıkıyor. Bu pratiklere duyulan 
güven de had safhada.
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'Eski Normal'e Dönmek Mümkün mü?

Geçmiş salgın pratikleri göz önüne getirildiğinde 
COVID-19 pandemisinin önümüzdeki yıllarda da etki-
lerini göstereceği ve tam anlamıyla kontrol altına alına-
mayacağı tahmin ediliyor. Herkesin aklında aynı soru; 
“Eski 'normal'e dönmek mümkün mü? Bu soru bir süre 
daha cevapsız kalacak olsa da sol düşüncenin önemli 
isimlerinden Graduate Center of the City University of 
New York'ta (CUNY) Coğrafya ve Antropoloji profe-
sörü David Harvey, eskiyi değil yeninin inşasını düşün-
mek gerektiğine dikkat çekiyor. Yazımızı da ondan yap-
tığımız alıntı ile sonlandırıyoruz:
“Bizi bu ciddi krizden çıkarmak için kolektif eylem biçim-
leri gerekiyor. Virüsün yayılımını, karantinayı ve sosyal 
mesafelendirme gibi davranışları, tüm bu şeyleri kontrol 
etmek için kolektif eyleme ihtiyacımız var. Bu kolektif ey-
lem, nihayetinde bizi bireyler olarak istediğimiz gibi yaşa-
ma özgürlüğüne kavuşturmak için gereklidir.
Bu, aslında sermayenin ne olduğunu anlamak için iyi bir 
metafor. Çünkü, bu, aslında kapitalist sınıfa refah üretme-
miz gerektiği için çoğumuzun istediğini yapmakta özgür 
olmadığı bir toplum yaratmak demek. Marx’ın bu durum-
da söyleyebileceği şey, 26 milyon işsiz insan, eğer kendileri-
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ni destekleyecek, hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları 
ürünleri satın alacak ve yaşamak zorunda oldukları evi ki-
ralayacak kadar para bulabilirse, neden onları yabancı-
laştıran işlerinden kitlesel kurtuluş peşinde olmasınlar?
Bir başka deyişle, 26 milyon insanın işlerine [bazıları ol-
dukça kötü şartlarda olan] geri dönmesini isteyerek mi bu 
krizden çıkmak istiyoruz?  Bundan bu şekilde mi çıkaca-
ğız? Yoksa, herkesin yiyecek bir şeyleri, barınabilecek iyi 
bir yeri ve evden çıkarmalara karşı borç ertelenmesini sağ-
lamak için temel mal ve hizmetlerin üretimini organize et-
menin bir yolu var mı diye mi soracağız? Bu an, alternatif 
bir toplumun yaratılması hakkında gerçekten kafa yorabi-
leceğimiz bir an değilse nedir?
Bu virüsle başa çıkacak kadar güçlü ve ileriyse, neden aynı 
anda sermayeyle de mücadele etmeyelim? Hepimiz işe geri 
dönmek ve her şeyi bu kriz başlamadan önceki haline dön-
dürmek istediğimizi söylemek yerine, belki de şunu söyle-
meliyiz: Neden tamamen farklı bir toplumsal düzen oluş-
turarak bu krizden çıkmıyoruz?
Mevcut çökmekte olan burjuva toplumunun bilim, tekno-
loji ve üretim kapasitesi gibi faktörlerini özgürleştirip, ya-
pay zeka ve teknolojik değişimle birlikte örgütsel biçimler-
den faydalanarak daha önce olandan çok daha farklı bir 
şey yaratmıyoruz?”
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Pandemi ve İşsizlik

TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış 
dar tanımlı işsiz sayısı Mayıs 2021 döneminde bir ön-
ceki yıla göre 254 bin kişi artarak 4 milyon 237 bin ola-
rak gerçekleşti.TÜİK Mayıs 2021 döneminde 4 ayrı 
işsizlik oranı açıkladı:
§ İşsizlik 1: Gösterge işsizlik oranı (mevsim etkisinden 
arındırılmış dar tanımlı) yüzde 13,2 §
İşsizlik 2: Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bü-
tünleşik oranı yüzde 19,3
§ İşsizlik 3: İşsiz ile potansiyel işgücünün bütünleşik 
oranı yüzde 21,7
§ İşsizlik 4: Âtıl işgücü (geniş tanımlı işsizlik) oranı 
yüzde 27,2
TÜİK’in yeni kullanmaya başladığı metodolojiye göre 
açıklanan aylık veriler oldukça sınırlı bir kapsama sahip. 
Aylık verilerde daha önceki TÜİK metodolojisinde yer 
alan pek çok ayrıntı yer almıyor. Örneğin istihdam olup 
çalışmayanlar aylık verilerde yok. Bu nedenle salgın dö-
neminde istihdamda görünüp işbaşında olmayanların 
sayıları TÜİK verilerinde yer almıyor. Yine iş aramayıp 
çalışmaya hazır olanların sayısı, ümidini kaybeden işsiz-
lerin sayısı ve genç işsizliğe ilişkin ayrıntılar TÜİK’in 
aylık verilerinde yer almıyor. Bu veriler TÜİK tarafın-
dan çeyrek dönemlerde açıklanan verilerde yer alıyor.

İşsizlikle Mücadele Önerileri

§ İşten çıkarmalar Covid-19 pandemisi süresince kesin 
olarak yasaklanmalıdır.
§ İş Yasasının 25/II. Maddesi yeniden düzenlenmeli ve 
keyfi işten çıkarmalar sona ermelidir.
§ İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşulları ve 
ödenek miktarı iyileştirilmelidir.
§ Covid-19 koşullarında İşsizlik Sigortası Fonu öde-
neklerinden yararlanmada ön koşul aranmamalıdır.
§ İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımına son 
verilmelidir. Fon’dan işverenlere dönük teşvik ve des-
tekler sona erdirilmelidir.

Türkiye’de 2018 Eylül’de başlayan ekonomik kriz ve 
2020 Mart ayından bu yana yaşanan salgınının da etki-
siyle işgücü piyasası dışına çıkış eğilimi artıyor. Zamana 
bağlı eksik istihdamda artış ve iş bulma ümidinin kay-
bedilmesine paralel olarak dar ve geniş tanımlı işsizlik 
oranları arasındaki fark giderek açılıyor. Örneğin, Ma-
yıs 2019’da dar tanımlı işsizlik yüzde 13,7 iken geniş ta-
nımlı işsizlik yüzde 18,6 olarak gerçekleşmişti. Bu dö-
nemde geniş tanımlı işsizlik dar tanımlı işsizlikten 4,9 
puan yüksekti.
Mayıs 2021’de ise dar tanımlı işsizlik yüzde 13,2 iken 
geniş tanımlı işsizlik yüzde 27,2 olarak gerçekleşti. Dar 
ve geniş işsizlik arasındaki fark 14 puana yükseldi. Dar 
ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılması-
nın en önemli nedeni salgın dönemindeki işten çıkar-
ma yasağının dar tanımlı işsizliği sınırlı düzeyde tutmuş 
olması ve işbaşında olunan sürenin azalmasıdır. Böyle-
ce dar tanımlı işsizlik sınırlı kalırken geniş tanımlı işsiz-
lik fırlamıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 12 Temmuz 2021 
tarihinde Mayıs 2021 dönemine ait Hane Halkı İşgücü 
Araştırması (HİA) sonuçlarını açıkladı. Covid-19 salgı-
nının en yoğun hissedildiği Mayıs 2020’ye göre Mayıs 
2021 döneminde de işsizlik tablosu ciddiyetini koru-
yor. Mayıs 2020’de 3 milyon 983 bin olan dar tanımlı 
işsiz sayısı Mayıs 2021’de 4 milyon 237 bine yükseldi. 
TÜİK Mayıs 2021 dönemi gösterge işsizlik oranı ola-
rak ifade ettiği mevsim etkisinden arındırılmış dar ta-
nımlı işsizlik oranını yüzde 13,2 ve TÜİK’in âtıl işgücü 
olarak adlandırdığı, DİSK-AR’ın ise geniş tanımlı işsiz-
lik olarak ifade ettiği oranı ise yüzde 27,2 olarak açıkla-
dı. Mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik 
(âtıl işgücü) oranı ise son bir yılda 2,1 puan, son bir ay-
lık dönemde ise 0,2 puan azaldı. Ancak geniş tanımlı iş-
sizlik Mayıs 2019'dan Mayıs 3 milyon 283 bin kişi arta-
rak 9 milyon 671 bine yükseldi.
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§ Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altı-
na alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sen-
dika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır.
§ Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltıl-
ması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamala-
ra son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gere-
ken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağ-
laması ile kadının üzerinden alınmalıdır.

30 Haziran günü itibari ile işten çıkarma yasaklarının 
son bulması ile 10.000’e yakın işçi işsiz kalmıştır. Ayrı-
ca Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamış olduğu genç istih-
dam üzerinden işçi çalan işverene vergi ve SSK desteği 
işverenlerin işçileri Devir daim yapmasına sebep ol-
muştur.  Genç işçi alıp vergiden muaf tutulup bir yıl bo-
yunca teşvik alacaklar o yüzden eski işçileri kod 2946’-
dan çıkarıp yeni işçi olarak teşvikten faydalanıyorlar. 
Önümüzdeki günler işsizlik de çığır açılacak.

§ “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” 
ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı 
olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıl-
lık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
§ İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. 
Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve gü-
vencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli 
istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Ka-
mu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekil-
de yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı der-
hal kapatılmalıdır.
§ İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerle-
rin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanıl-
ması uygulamasına son verilmelidir.
§ Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese 
en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.
§ Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm ta-
şeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri 
kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.
§ Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) “insana ya-
raşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nite-
likli işler sağlanmalıdır.
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Pandemi ve Engelliler

bahçeye bile inmiyorum. Bu da bende psikolojik olarak 
çok yıprattı.) Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Baş-
kanı Adem Kuyumcu, pandemi sürecinde bütün engelli 
gruplarında sorun yaşandığını, özellikle evde kalmak 
zorunda bırakılan otizmli çocukların sıkıldığı, rutinleri-
nin bozulduğu, dışarı çıkamadığı için öfke nöbetleri ge-
çirdiği, kimi zaman annelerine, kardeşlerine zarar vere-
bildikleri, Otizmli çocukların öfke nöbeti geçirmeleri 
halinde destek olacak bir merkezin bulunmadığını ak-
tarıyor.
Yeti farklılığına sahip öğrenci ve öğretmenler eğitimde 
fırsat eşitliğinden yararlanamamıştır. Birkaç defadır 
çökme problemi yaşayan EBA uygulamasının kör yurt-
taşların telefon ve bilgisayarlarının ekran okuyucularıy-
la entegre edilmesinde büyük sorunlarla karşılaşılmış-
tır. Yanı sıra sağırların uzaktan eğitime erişemediği, zi-
hinsel farklılığı bulunanların özel eğitimden mahrum 
kaldığını belirtmek gerekir. Rehabilitasyon merkezleri-
nin kapalı tutulması bazı engel gruplarını olumsuz etki-
lemiştir.
Pandemi döneminde engelli kadınların yaşadıklarına 
ilişkin Engelli Kadın Derneğinden Psikolog Bahar Ya-
vuz, hem kadın hem de engelli olmanın beraberinde 
çoklu ayrımcılığın yaşanmasına neden olduğu, şiddetle 
karşılaştıklarını 67 engelli kadının katıldığı bir anket ça-
lışması üzerinden örneklendiriyor. pandemi süresince 
gelirinin azaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 26.86 
iken Katılımcıların yüzde 11.94’ü pandemide şiddetin 
arttığını dile getirdi. Yine sağır kadınlar maskenin du-
dak okumayı kolaylaştıran bir formu yaygınlaştırılmadı-
ğından iş yerlerinde dışlandıklarını ifade etti.” Yavuz'un 
dediğine ek olarak engelli LGBTİ, mülteci, Roman, 
Kürt olmak da çoklu ayrımcılığı tetiklemiştir.
Sağlık alanında da iyi bir sınav verilemediğini düşünü-
yorum. İsrail Kanal 13 Televizyonu, yeni tip Koronavi-
rüs (COVID-19) hastalarının solunum cihazına bağ-
lanması gerektiği durumlarda kimlere öncelik verilece-
ğiyle ilgili Sağlık Bakanlığına ait belgeyi nisan 2020'de 
yayımladı.

Pandemi engellilere ne vaat etti: erişilebilirlik mi, ay-
rımcılık mı?
COVID-19’un tüm dünyada etkisini göstermesiyle bir-
likte Birleşmiş Milletler, mayıs ayında pandeminin en-
gelli bireyler üzerindeki etkisini ortaya koyan bir çalış-
ma yayınladı. Çalışma, Dünya’da 60 yaş ve üzeri kişile-
rin yaklaşık %46’sının, her 10 çocuktan birinin engelli 
olduğu belirtiliyor. Ayrıca 1 milyarlık engelli nüfusun 
%80’inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını ortaya 
koyuyor.
Türkiye'de İlk COVID-19 vakasının zikredildiği 10 
Mart 2020'den bugüne kadar birçok kesim gibi engelli 
bireyler de ekonomik, sosyal, eğitim, sağlık, psikolojik 
olarak paylarına düşeni aldı.  Her gece yeni genelgeler 
yayınlanmakta, yeni yasaklar konulup kaldırılmaktadır. 
Üzücüdür ki alınan kararların duyurulmasında işaret 
dili kullanımı tercih edilmemiştir. Yanı sıra korona vi-
rüs önlemlerine dair yayınlanan görsel ve işitsel mater-
yallerde engelli bireylerin göz ardı edilmesi 21. yüzyıl 
Türkiye'sinin hala kat etmesi gereken yol olduğunu biz-
lere göstermektedir. Engellilerin büyük bir kısmına ba-
kıldığında kamu ya da özel sektör çalışanı, serbest çalı-
şan, yani orta ve küçük ölçekli işler yoluyla kendi ve 
ailesinin geçimini sağlamaktadır. Orta ve alt sınıfında 
yer alan herkes gibi engelli bireylerde de giderek yok-
sullaşma eğilimi görülmüştür. Özgürlükçü Demokratik 
Engelli Forumundan (ÖDEF) Zühtü Turgut, pandemi 
süresince özel sektörde çalışan 30 bin engelli işçinin iş-
lerinden olduğunu ifade etmektedir. Mevcut hükumet, 
her engel grubuna dair politikalar geliştirmesi gerekir-
ken, pandemiyi fırsata çevirip erişilebilirlik çalışmaları-
na hız vermesi gerekirken engelli bireylere idari izin ve-
rerek eve hapsetmiş, bunun yan etkisi olarak engelliler-
de bağımsız hareket etme yetilerinin gittikçe kısıtlandı-
ğı, özgüven kaybı yaşadıkları gözlemlenmiştir. Serebral 
Palsi farklılığına sahip yazar Ersin Ata'nın sözleri engel-
lilerin nasıl toplumdan izole kaldığını özetler biçimde.  
(Bir süreçten geçiyoruz. Yaklaşık 15 aydır sadece bir 
kere sağlık raporum için dışarı çıktım. Onun dışında 
vvvv
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ği, engelli bireylerin ücretsiz trene binme hakkının elin-
den alındığı belirtilmektedir. İlginç bir şekilde kent içi 
ulaşımda, yani Marmaray ve İZBAN’da bu risklerin ol-
madığı ön görülmüş ki, buralarda bir sınırlandırmanın 
söz konusu olmadığı da yazıya eklenmiştir. Fotoğraf 
yoluyla, yani engelli bireylerin erişemeyebileceği bir 
formatta yapılan talihsiz açıklama Engelli STK'ler'in, 
milletvekillerinin tepkisini çekmiş, akabinde bakanlık 
geri adım atmak zorunda kalmıştır. Ne yazık ki havayo-
lu şirketleri de engelli bireylerle temas etmeme bahane-
siyle uçağa binerken ve inerken isteği dışında körleri 
zorla tekerlekli sandalyeye oturtmuş, bu duruma diret-
mesi ve tüm itirazlarına rağmen çabası sonuçsuz kal-
maktadır.
Yanı sıra; Beykent Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ali 
Murat Ferman, 06.05.2021 tarihinde, yani 3 haftalık 
tam kapanma zaman diliminde Ekotürk TV YouTube 
kanalında yayımlanan 'Yatırımcılar hangi sektörlere yö-
neliyor adlı programda enflasyona dair konuşurken 
"Herkesin ortak bir anlayış beraberliğiyle, herkesin bildiği 
ama ifade etmediği ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyo-
ruz çünkü ondan çocuk parası geliyor. Herkes bir şekilde 
yararlanıyor ondan. Çok şikâyet ediyoruz, 'Yahu geceleri 
bağırıyor, çağırıyor, huzur bırakmadı, komşularla aramız 

Söz konusu belgede, kendi ihtiyaçlarını tek başlarına 
gideremeyecek düzeyde bedensel ve zihinsel engelliler, 
kalp, akciğer, karaciğer, böbrek hastaları ve sinir 
sisteminde bozukluk olanlar, psikolojik travma 
geçirenler, tedavisi olmayan hastalığı veya bunamadan 
muzdarip olanlar, ölüm döşeğindekiler ile COVID-
19'dan kurtulma şansı yüzde 20'den az olanların 
solunum cihazından en son faydalandırılacağı 
belirtiliyordu. Buna karşın, bu cihazlardan öncelikli 
olarak faydalandırılacak kişiler, “enfekte olmadan önce 
hayati organları tam kapasite çalışanlar, engelli yüzdesi 
düşük olanlar, hafif hastalıkları veya sadece bir 
organında rahatsızlığı bulunanlar ve virüsten kurtulma 
olasılığı yüzde 80'den fazla olanlar” şeklinde sıralandı. 
Bu belge engellilere Hitler döneminde yapılanları 
hatırlatmaktadır.
Koronavirüsün önlenmesine ilişkin Türkiye'de aşılama 
14 Ocak 2021'de uygulanmaya başlandı. İlk etapta Ba-
kanlık tarafından yayınlanan aşıda öncelikli meslek 
grupları tablosuna göre sağlık kurumlarında çalışanlar, 
yaşlı ve engelliler öncelenmiştir. Lakin Celal Karado-
ğan adlı yurttaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek: “Yüzde 
86 engelliyim. 13 aydır yarı açık cezaevi hayatı yaşıyo-
rum. Aşı önceliği olan kişiler arasında görünmüyorum. Sa-
yın Bakan bir yanıt verin. Ne olacak engelli yurttaşların 
hali?” diye serzenişte bulunmuştur.
Pandemi sürecinde bazı engellilerin hastaneye gideme-
diği, sonucu pozitif çıkan engellilerin eve gönderildiği, 
engelli sağlık raporlarının yenilenmediği, alınamadığı 
haberleri basında yer aldı. Sağlık Bakanlığı, mart 
2020'den bu yana kaç engelli bireyde COVID-19 vaka-
sı görüldüğü ve yaşamını yitirdiğini açıklamalıdır.
Tüm bunların dışında pandemide engelli bireylerin te-
mel hak ve özgürlükleri elinden alınmış, ayrımcılık, dış-
lama, etiketleme olağanlaştırılıp meşrulaştırılmak isten-
miştir. Örnek vermek gerekirse; Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığınca, 8 Temmuz 2020 günü, yani seyahat yasa-
ğının kaldırılmasının 38. Gününde “Engelli Yolcu Taşı-
maları Hakkında Açıklama” başlıklı çok talihsiz bir 
açıklama yayınlandı.  Açıklamada kısaca, engelli yolcu-
ların trenlere inerken ve binerken yardım aldıkları, bu 
esnada yardımcı personel ile kişisel temasları olduğu, 
ayrıca ortak kullanılan yüzeylere de çok fazla temas et-
tikleri için salgın bulaşma riskine karşı korumak ama-
cıyla, şehirlerarası tren seyahatlerine kısıtlama getirildi-
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bozuluyor,' diyoruz ama aslında çocukcağız da hayatı-
mızın bir parçası. Onun sayesinde özellikli yerlere gire-
biliyoruz, indirimli kart alıyoruz, çocuk parası alıyoruz, 
hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz. Enflasyon böyle bir 
şey, enflasyonun biz suç ortağıyız" ifadelerini kullandı. 
Sonrasında bu talihsiz açıklama üzerine özür dilemeye 
çalıştı.
Bu örnekler sadece ayrımcılığın görünen yüzü. Bura-
dan da anlaşılacağı üzere engelli bireyler kimsenin gün-
deminde yer almamakta, kendilerine sadece yardım ve 
sadaka nesnesi olarak bakılmaktadır. Pandeminin en-
gelliler açısından belli avantajlarını da görmezden gele-
meyiz. Mesela birçok market, uygulamalar üzerinden 
sipariş hizmeti vermeye başladı. Markete giden bir en-
vv
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gelli birey, her an istediklerini alamıyorken, kampanya-
lardan haberdar olamıyorken şu an erişilebilir sorunlar 
olsa da market ve yemek uygulamaları üzerinden dile-
diği ürünü sipariş etme imkanını yakalamıştır.
Sonuç olarak; geç kalınmış olsa da dezavantajları avan-
taja çevirme zamanı. Birlikte yaşama dair söylemler sık-
ça vurgulanmalı, engelli bireylerin görünür olmaları 
için fırsatlar yaratılmalı, alınacak kararlarda engelli akti-
vistler ve STK'leri dahil ederek hareket edilmeli, bakan-
lıklardan başlanarak herkes engelli farkındalığına ilişkin 
eğitimden geçirilmeli, engelli bireyler korunması gere-
ken bir özne olarak değil, kendisiyle eşitleyen, engelli 
bireyin hayatın bir parçası olduğu algısı kazanılmalıdır.
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İzmir Müzisyenler Derneği:

Hesabı Biz Ödemeyeceğiz!

dın cinayetlerine karşı, kadın ve çocukların cinsel istis-
marına karşı, müziğin ve ritmin gücüyle mücadelenin 
içinde yer aldı. KHK hukuksuzluğu ile işinden edilen 
kamu emekçilerinin yanında oldu. Soma'da iş cinaye-
tinde yitirdiğimiz 301 madencinin aileleri ve çocukları-
nın feryadını dile getirdi. Yırca Köyü’nde zeytinliklerini 
termik santral yapmak isteyenlere karşı savunan köylü-
lerin yanında olduğu gibi toplumsal ve ekolojik her so-
runda doğadan ve insandan yana taraf oldu...
Toplumun görmezden geldiği, duyarsız olduğu ya da 
haberdar olmadığı için gündemine dahi almadığı alzhe-
imer hastaları, huzurevi sakinleri, disleksi çocuklar, 
kanserli lösemili çocuklar, madde bağımlıları, cezaevle-
rinde kalan kadın ve çocuklar, kimsesizler ile müziğin 
diliyle buluştu, yaptığı ziyaretler ve etkinlikler ile daya-
nışma içinde oldu. Köylere ve yoksul mahallelerdeki 
okullara müzik odaları kurdu, müzikte yetenekli ama 
vvv 

İzmir müzisyenleri 21 Nisan 2012'de Alsancak Gün-
doğdu Meydanı'nda “Termik Santrallere Kirli Enerji 
Politikalarına Hayır! Diyerek Doğayı ve Yaşamı Savu-
nuyor!” adlı konserle İzmir Müzisyenler Derneği kurulu-
şunu ilan etti. 12 farklı müzik tarzından müzisyen ve 
grupların sahne aldığı, her dilden şarkıların söylendiği 
konserde emekten, demokrasiden, ekolojiden, adalet 
ve özgürlükten, haktan yana bir anlayışla hareket ede-
ceği sözünü verdi. Herkes için ve her yerde ulaşılabilir, 
nitelikli, ücretsiz sanat hakkı talebiyle ‘hayatı müzikle 
güzelleştireceğiz’ diyerek yola çıktı. Hak ve özgürlükleri 
kısıtlananların, gasp edilenlerin, düşünceleri, yaşam 
tarzları, cinsel kimlikleri, inançları ya da etnik kimlikleri 
nedeniyle baskı ve ayrımcılığa uğrayan tüm kesimlerin 
savunucusu ve dili oldu. Hayvan hakları, çocuk hakları, 
engelli hakları, mülteci hakları, kadın hakları, işçilerin, 
emekçilerin haklarını duyarlılık ile müziğe yansıttı. Ka- 
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imkânı olmayan çocuklara çalgı aleti hediye etti. Gö-
nüllü enstrüman eğitimleri verdi. Çocuk etkinlikleri, 
müzik aleti tanıtım atölyeleri, korolar kurarak hayata 
sanatla dokundu. “Karanlıkta ıslık çalmak ışığı getirmez. 
Karanlıktan şikâyet edeceğine bir mum yak!” diyerek Sa-
yısız alanda büyük emek, çaba ve fedakârlıklarla özveri 
göstererek, hiçbir karşılık beklemeden müziğin merkez-
de olduğu çalışmalarla hayatı güzelleştirmek için çalış-
maya devam ediyoruz.

Pandemi Öncesi Müzisyenlerin Genel 
Durumu

Ülkemizde pandemi öncesinde de müzisyenlerin duru-
mu maalesef her zaman sıkıntılıydı. Kötü çalışma ko-
şulları, güvencesizlik, düşük ücretler, gece çalışma ne-
deniyle yaşanan sağlık sorunları, can ve iş güvenliğin-
den yoksunluk ile kayıt dışı çalışmanın bedelini en ağır 
şekilde ödeyen bir sanat ve meslek grubudur müzisyen-
lik.  Düzensiz yaşam, kısmi süreli çalışma ve sürekli iş-
sizlik tehdidi ile insanca bir yaşam kurma imkanını bü-
yük oranda yakalayamayan, ek iş yapmak zorunda ka-
lan müzisyenler, örgütsüz oldukları için sosyal ve eko-
nomik haklarını savunma imkanını da elde edememek-
tedirler. Her sosyal ve toplumsal olayda ilk susturulan 
kültür-sanat gurubunun en başında müzik yer alır. 

Pandemi Süreci

Müzik ve sahne emekçileri COVID-19 pandemisi ön-
cesinde belirtildiği gibi olumsuzlukların üzerine bir de 
pandeminin getirdiği yasaklar da eklenince uzun bir sü-
re işsiz kaldılar. İşsizlik güvencesi ve birikimi olmayan 
sanatçılar zaten yetersiz olan gelirlerini de tamamen 
kaybettiler. Bu nedenle birçok sanatçı salgın dönemin-
de ev eşyalarını ve müzik aletlerini satarak temel ihti-
yaçlarını karşılamaya çalıştı. Hasta ya da engelli yakını 
olanlar, onların tedavi süresince gerekli bakımı sağlaya-
madı. Ödenemeyen kiralar nedeniyle anne-baba evine 
dönenler olduğu gibi evinden ayrılıp sokakta kalanlar 
hatta donarak ölenler oldu.  Sokak müzisyenleri için bu 
durumun daha vahim olduğu aşikârdır. Her ne kadar 
mekânlar kapandığında bir süre sokak performansları 
yapma imkânı olsa da yasaklar nedeniyle uzun süre 
işsiz kaldılar. Aynı zamanda mekânlarda çalışan müzik   
vv  
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emekçileri de sokak müziği yapmaya başladıkları için 
sokak performansı sergileyen müzisyen sayısının art-
masıyla  kişi başına düşen gelir azaldı. kesilen para ceza-
ları, çeşitli kısıtlamalar ve  baskılar yüzünden çaresizliğe 
düşüp intihar edenleri basından sıkça duyduk. İzmir'de 
ise bu sorunlar ek olarak depreminin yaşanmasıyla on-
larca müzisyen çadırlarda yaşamak zorunda kaldı. İşsiz-
lik ve yoksulluğun getirdiği yükler katlanarak arttı.
2020 Haziran ortasında normalleşme süreci kısmen de 
olsa başladı ancak bu dönemde işsiz kalan müzisyenler 
açısından yeterli bir istihdam olanağı sağlamadı. Dü-
ğünler yeniden yasakların başlayabileceği kaygısıyla ve 
saat kısıtlamasıyla yapıldığı ve canlı müzik hemen he-
men sürekli yasak olduğu için bu normalleşme süreci 
de müzisyenler için bir çözüm olmadı. Mekanların ço-
ğu kapalı kaldı ya da canlı müziğe ara verdi. 1/3 oranın-
da eğlence mekanı ya da canlı müzik yapılan mekân 
açıldıysa da süre kıstlaması nedeniyle  hem iş yerleri 
hem de müzisyenler giderlerini bile karşılayamadı. 
2012 yılında İzmir Müzisyenler Derneği, Müzik-Sen ve 
sanat işkolu platformu olarak bütün sanat dallarının ve 
sahne arkası, set emekçileri dahil bu sektörden geçimi-
ni sağlayan insanların iş ilişkileri kanununda tanımlan-
ması, mesleki olarak sosyal güvenlik kanununda yer al-
ması ve sigortalılığı için toplu dilekçe verdik. Bu süreçte 
kazanım olarak ilk defa Anayasada sanatın bütün dalları 
ve bileşen grupları artık tanımlı hale geldi. Ancak sigor-
talılık konusunda sanatçılar için kısmi sigortalılık kanu-
nu çıkarıldı. 10 iş gününü tamamlayamadığımız için 
kısmi çalışan statüsünde sigorta primlerimizi ödeme 
şansı verildi. Kanun maalesef müzisyenlerin ve diğer sa-
natçıların büyük bir oranını kapsamıyor. Çünkü sanat-
çılar meslek birliklerinde ve sendikalarda yeterli temsi-
liyete ve örgütlülüğe sahip değiller. Sigortalılık için ise 
bu iki kurumdan birine üye olmanız gerekiyor. Ancak 
mevcut meslek birlikleri ve sendikalar yine müzisyenle-
rin yüzde 80’den fazlasına kapılarını kapatmış durum-
da. Pandemi sürecinde müzik emekçileri sosyal güven-
cesizliğin olumsuzluklarını daha ağır hissetti. Halen 
gerçek anlamda bir sanat ve bir meslek grubu olarak gö-
rülmediği gibi sadece eğlencelik bir faaliyet olarak gö-
rülüyor.
Pandemi döneminde kültür-sanat eksikliğini dile geti-
ren toplumun, yüzbinlerce müzik ve sahne emekçisinin 
desteğini alan sanatçıların baskısı ile yapılan görüşme-
ler sayesinde netice alınabildi. örgütlü olmanın geç de 
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çaresizlik, umutsuzluk, terk edilmişlik, amaçsızlık da in-
sanların içindeki yaşam şevkini kırıyor. Başetme gücü 
ve direnç kırılması yaşanıyor. Var olan travmalar da te-
tikleniyor.
Sosyal devlet sanatı ve sanatçıyı korumakla yükümlü 
iken, müzik emekçileri eşe dosta el açmak zorunda bı-
rakılmış olmanın gurur kırıklığını, onuruna dokunan 
üzüntüsünü yaşıyor. yaşam şartları ve bu etkenler arka-
daşlarımızda bunalımlara yol açıyor. Dernek üyemiz ve 
gönüllümüz Mehmet Mert El İzmir’de kendine kıyan 
arkadaşlarımızdan biriydi. Ölümü çok ses getirdi maa-
lesef. Ancak canlar yitince yetkililer meseleye daha cid-
diyetle yaklaştılar. Ölümleri engellemek mümkün. Mü-
zisyenlerin anlam boşluğundan çıkması için müzikleri-
ni icra etmelerinin şartları sağlanmalı. En azından bu 
zorlu süreçte direnme ve baş etme güçleri artacaktır. 
Çünkü müzik sadece bir gelir kapısı değil aynı zamanda 
ruhumuzu besleyen temel bir bileşenimiz, parçamızdır. 
Son olarak hemen hemen bütün ünlü sanatçılarla çalış-
mış olan bu ülkenin yetiştirdiği en büyük keman üstat-
larından İlyas Tetik'in bile geçim sıkıntısı nedeniyle ca-
nına kıydığını öğrenmek, pandeminin müzik emekçile-
rinde yarattığı yıkımın, sahipsizliğin ve vefasızlığın bo-
yutlarını görmek için ibretlik bir acıdır.

 

olsa kazanımlar sağladığını görmek anlamlıydı. Çıkan 
yasa oldukça yetersiz olduğu gibi adil bir yasa olmaktan 
da uzaktı şöyle ki meslek örgütleri, albümü olan, beste-
leri olan, derlemeleri olan, bandrollü albümlerde 
eserleri yayınlanmış olan yani belli anlamda kendini ka-
nıtlamış veya popülerliği olan müzisyenleri kapsamak-
ta. Düğünlerde, barlarda, kafelerde, restoranlarda, otel-
lerde performans sergileyen, müzik icra eden ya da ton-
maisterlik, aranjörlük, set sahne işçiliği yapan müzik ve 
sahne emekçileri hiçbir şartta bu meslek birliklerine 
üye olamıyor. Bu kurumlar müzik emekçilerinin hakla-
rını anayasal güvence altına alma temelinde savunacak 
hiçbir çabaya da girmediler. İzmir Müzisyenler Derneği 
2020'nin son 3 ayında sessiz eylemler düzenleyerek 
hem müzik emekçilerini ve çalışanlarını hem de mekân 
sahiplerini bu eylemlere desteğe kattı. Haklı serzenişi 
duyurmada, gündem oluşturmada etkili olsa da katılı-
mın güçlü olmaması mücadeleyi yavaşlattı. 

İntiharlar Üzerine

Kamuoyunda 100 müzisyenin intihar ettiği haberi ya-
yılmış durumda ancak bu sayı abartılmıştır. Tespit edil-
diği kadarıyla bu sayı 20 civarındadır. Sayının zaten 
önemi yok. Bir sanatçının ekonomik sıkıntılarla çaresiz 
kalması sosyal örgütlenme kurumu yani devlet başta ol-
mak üzere meslek örgütsüzlüğünün ve toplumun eksik-
liği olarak bilinmelidir. Bu ülkenin sanat ve kültür 
emekçileri olarak, onurlu yurttaşları olarak insanca ya-
şama hakkımızı ve talebimizi ifade etmek haktır. Bu  
yüzden bize göre dili doğru kurmak,  sosyal devlet olma 
yükümlülüğünü hatırlatmak ve müzik emekçilerinin ya-
şam şartlarının iyileştirilmesini talep etmek, örgütlen-
me ve birlikte karşı duruşu güçlendirmeye çalışan yak-
laşımlar üretmek doğru bir yöntemdir.
İntiharlar müzisyenlerin pandemideki sosyal ekonomik 
ve psikolojik baskılardan başka sebeplerle ilişkilendiril-
diği için basına doğruluğuyla yansımadı. Mesleğini, sa-
natını  icra edememek, müzikten uzak kalmak, kendi 
emeğiyle ekmeğini kazanamamak ve yaşamın anlamını 
yitirmek, bir yandan da sosyal destekten, asgari geçim 
standardından ve  insani yaşam koşullarından uzakta 
çaresizlik duygusuyla baş etmek daha belirgin bir şekil-
de müzisyenlerin ruhunda  derin  yaralar açıyor. Eko-
nomik nedenler çok önemli ama intiharların nedeni 
salt parasızlık olarak açıklanırsa eksik olur. Belirsizlik, 
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Yardımlar

Müzisyen arkadaşlarımız diğer meslek guruplarında da 
olduğu gibi işsizlik nedeniyle çok zor durumdalar. İz-
mir’de büyükşehir belediyesi ile ‘askıda fatura – askıda 
kira’ uygulaması başlatılması için görüşmelerimiz de-
vam ediyor. Ayrıca konser organizasyonları ile hizmet 
alımı sağlayarak gelir oluşturmaya çalışıyoruz. Yakın za-
manda derneğimiz instagram hesabı üzerinden yasal 
izinler alındıktan sonra konserler düzenleyerek müzis-
yenlere ek bir gelir amaçlanılmaktadır.  
Kime dokunabilirsek kâr saydığımız zorlu bir süreçte-
yiz.  Bu dönemde yerel yönetimlerle olduğu gibi başta 
Kızılay  gibi yardım kurumları olmak üzere devlet ku-
rumları ile de iletişime girerek müzisyenlere yönelik 
destekte bulunmalarını sağlamaya çalışmaktayız.
İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla 2020 Nisan ve 
Temmuz aylarında 500’den fazla müzisyene 2 şer kez 
erzak koli dağıtımı yapıldı.  İzmir’de Çiğli, Karşıyaka, 
Karabağlar ve Konak ilçe belediyelerinin müzisyenlere 
yönelik erzak dağıtımı sağlandı. yine 2021 yılında İzmir 
Büyükşehir Belediyesi bizim aracılığımızla 2960 koli 
erzak ve hijyen  paketi dağıtımı yaptı.                                     
Kültür ve Turizm Bakanlığı dahil birçok kurumla aylar-
dır görüşmeler yapılıyor.  2020 Aralık ayınca bizim de 
dâhil olduğumuz 23 kurumla telekonferans gerçekleşti-
ren  Kültür ve Turizm Bakanlığı,  kayıt-dışı güvencesiz 
çalışan müzisyenler için yapılacak olan #müziksusma-
sın adlı kampanyayı başlattı. başvuru sürecinde 31000  
müzisyen proje kapsamında 4 ay boyunca 1000’er tl 
destek almaya hak kazandı. Destek Kültür Bakanlığı ka-
rarı ile 1 ay daha uzatıldı.
Haziran başında açıklanan 3000 tl hibe desteği sadece 
vergi mükellefi olan müzisyenleri kapsıyordu, bu da  
yüzde 1 ine ancak tekamül ediyordu müzisyenlerin ör-
gütlü şekilde bakanlıklarla görüşmeleri sonucunda mü-
zik susmasın projesi Haziran ayına uzatıldı ve 3000 tl 
ödeme daha yapılacak. Ancak ülkemizde yüzbinlerce 
müzik ve sahne emekçisine maalesef bu yardımlar ula-
ş(a)madı.
Bu yardımların yılsonuna kadar uzatılması için görüş-
me halindeyiz. Önceki süreçte yetkilendirilen 9 stk, 
Kültür Bakanlığı ile ek kontenjan açılması için görüştü. 
Her kurum kendi üyelerinden 300'er kişiye bu hakkı 
tanıdı. Maalesef kurumlara üye olmayan ve kayıt dışı 
çalışan müzisyenlerin umutları boşa çıkarıldı.                     
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Pandemi Sürecinde Dernek Çalışmaları

İzmir müzisyenler derneği olarak dernek üyelerimiz ve 
yol arkadaşlarımızın katıldığı bir dayanışma ağı kur-
muştuk. Mülteciler, müzisyenler, özellikle tek başına 
veya çocuklarıyla yaşam mücadelesi veren şiddet mağ-
duru kadınlar, yoksul aileler, hasta ve engelliler ile ya-
kınları ve depremzedeler başta olmak üzere dezavantaj-
lı gruplarla imkanlarımız ölçüsünde sosyal ve ekonomik 
bir dayanışma içindeyiz. İMD dayanişma ağı temelde 
2015 yılı itibariyle mültecilerle dayanışmak için oluştu-
rulduysa da tüm bu zaman boyunca ulaşabildiğimiz 
tüm ihtiyaç sahipleri ile sosyal dayanışma içinde olduk.
Bu dayanışma daha önce de belirtildiği üzere günü kur-
tarabilme amacını taşırken pandemi sonrasında ise da-
yanışmanın amacı sınıf mücadelesi içerisinde sosyal ve 
kanunsal haklarımıza ulaşarak nitelikli ve çağın gerekle-
rine uygun yerel ve ulusal bütün renkleri yansıtan mü-
zik-sanat üreterek toplumsal sorumluluğu sahiplenmek 
olacaktır. 
Örgütlenme çalışmaları doğrultusunda pandemi süre-
cinin başından itibaren İzmir'de yaklaşık 1000 müzis-
yenle tek tek iletişim kurarak telefon görüşmesi yaptık. 
Dernek gönüllülerinin desteğiyle oluşturduğumuz büt-
çelerden kira, erzak, fatura vb yardımı yaptık. Doğum 
yapacak olanlara, evinde acil hastası olanlara masrafla-
rına destek olarak en azından bir dayanma gücü sağla-
maya çalıştık. İş arayanlara iş imkânı sağlayacak kanal-
lar oluşturduk. İletişimde olduğumuz kurumlar aracılı-
ğıyla sağlık hizmeti, psikolojik destek, hukuki ve sosyal 
destek başta olmak üzere insanların yararlanmasını sağ-
lamaya çalıştık.   
Halihazırda oluşturduğumuz listelerde acil durumda 
olan müzik emekçileri için askıda kira-askıda fatura ça-
lışmasını başlatmıştık. Son süreçte artık dayanma gücü 
kırılan müzisyen sayısının artmasıyla bu çalışmayı daha 
yaygın ve sistemli hale getirmeye çalışıyoruz. zor du-
rumda olan elektriği, suyu, doğalgazı, telefonu vb. kesi-
len müzisyenlerin faturalarını derneğimize ulaştırıyor. 
bunları sosyal medya hesaplarımızda ve gruplarımızda 
paylaşarak dayanışma ile ödüyoruz.  son 6 haftada  
1500'e yakın fatura tarafımıza ulaştırıldı. tamamına ya-
kınını  dayanışma ile ödedik ya da ödenmesine aracılık 
ettik. 400’den fazla müzisyen aileye nakdi yardım yap-
tık, 100 ün üstünde ailenin birikmiş kira borçlarını da-
yanışma ile kapattık. Hukuki destek başta olmak üzere 



DOSYA BU

tinglerde lebaleb dolmasıyla bulaşmazken, eğlence sek-
töründe hizmet alan insanların 24:00'den sonra müzik 
dinlemesiyle, alkol tüketmesiyle ya da dışarıda olmasıy-
la da bulaşmıyor.                                         
Bu yasaklar ve sınırlamalar siyasidir.  
Toplumu kutuplaştırmaktan, farklı hayat tarzlarını şey-
tanlaştırmaktan ve birbirine nefretle bakar hale getir-
mekten başka hiç-bir işe yaramayan bu söylem ve tavrı 
tehlikeli buluyoruz.                                                                     
Siyasi söylemlerle müzisyenler hedef haline getiriliyor. 
Canlı müzik yapma deniliyor. Müzikten ekmeğimizi 
kazanmamız engellenmek isteniyor. Müzisyenlik siya-
sal erkin karşısında durduğu bir şey olarak lanse edili-
yor. Eğlence sektörü ve bu sektörde hizmet üretenler, 
hizmet satın alanlar ötekileştiriliyor, tercihleri sorgula-
nabilir ve tartışılabilir hale getiriliyor. 

Sonuç 

Ülkede farklı düşünen kim var ise ötekileştiriliyor. Oysa 
bir toplumun ilerlemesi gelişmesi ve dünya konjonktü-
ründe her alanda söz sahibi olması için daha fazla aykırı 
düşünen insanların çoğaltılması gerekir. Bu doğrultuda 
topluma yön veren, sahiplenen sorumluluk sahibi İzmir 
gibi demokrat bir şehirde müzik hayattır. Yaşamın ta 
kendisidir

Farkındalık

Gelişmiş ülkelerde ders programlarının yarısından faz-
lası sosyal etkinlikler ve sanatsal etkinliklere ayrılıyor 
sebebini ise şöyle açıklıyorlar bu etkinliklerin özgür dü-
şünen bireyler yetiştirdiğini bireysel girişimleri arttıra-
rak kendine güvenen nitelikli estetiği ön planda tutan 
doğaya ve yaşama saygılı bireyler oluştuğunu, bu insan-
ların çoğalmasının yolunun ise bu eğitim sisteminin ol-
duğunu dile getiriyorlar. Örnek olarak Japonya’daki pi-
yano eğitimini gösterebiliriz. 

gücümüzün yettiği her alanda müzisyenlere destek olu-
yoruz.
İzmir Müzisyenler Derneği  olarak pandemi boyunca ül-
ke genelinde müzisyenler ve diğer sanat dallarından 
kültür sanat emekçileri ile birçok platform çatısı altında 
bir araya gelerek çeşitli eylem, etkinlik ve sosyal daya-
nışma pratikleri ördük. müzisyenlerin hak taleplerini 
ifade etmelerini sağlayacak dernek ve yapıların oluşu-
munun İzmir bölge sorumluluğunu  üstlendik ve yine 
yardım ve dayanışma amaçlı olarak imkânlar yaratmaya 
çalıştık.
İzmir'de 5000 civarında bir müzisyen nüfusundan bah-
setmek mümkün. Elimizden geldiğince diğer müzisyen 
dernek ve kurumlarını da harekete geçirerek genel bir 
farkındalık yaratmaya, pandeminin getireceği yükleri 
ön görerek uzun vadeli bir dayanışma ve yardımlaşma 
zemini kurmaya ikna etmeye çalıştık çalışıyoruz.

Pandemi Sürecinde Kültür Sanat ve Eğlence 
Sektörüne Yönelik Politikalar

İktidarın pandemi üzerinden eğlence ve sanat sektörü-
ne yönelik yasakçı tavrı tamamen siyasidir. Amaç bu 
süreçte mümkün olduğunca farklı yaşam tarzlarını bas-
kı altında tutmak, olası ekonomik ve siyasal karşı çıkış-
ları sindirmektir. Muhafazakâr kitlelerde olumlu karşı-
lık yarattıığını düşünerek attıkları bu adımlar aslında 
tepkilerin yönünü değiştirmeyi de amaçlıyor. kutuplaş-
mayı arttırarak kurdukları hegemonyayi sürekli kılmak 
için her zaman başvurdukları bir yöntem şiddet oldu. 
Ancak bu yasaklama ve kısıtlamalar sürdürülebilir de-
ğil.
Şimdilik sektör 24:00 yasağı ile birlikte açılmış gibi gö-
rünse de halen müzik emekçilerinin ciddi bir oranı dü-
zenli iş bulmakta zorlanıyor. Saat sınırlaması nedeniyle 
çoğu mekân canlı müziğe ara verdi. Pandemi sürecinin 
bedeli eğlence, kültür ve sanat sektörüne en ağır şekilde 
ödetildi. Uzun bir süredir mekânlar kapalı, müzisyenler 
işsiz. Herkes bilmelidir ki bu yasakların temelinde pan-
demiyi fırsat bilerek farklı yaşam tarzlarının baskılan-
ması vardır.                                        
Bütün yasak ve sınırlamaların kaldırılması beklenirken 
müzik yasağının 24:00 olarak belirlenmesini eğlence ve 
müzik sektörünün sorunlarını çözmeyeceği gibi bu du-
rumu siyasal bir karar olarak değerlendiriyoruz. Virüs 
notalarla bulaşmıyor, virüs insanlar kongrelerde, mi-
vvvv                                 
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Derinden bakınca gözlerinin içine, başını öne eğdiği za-
manlar olsa bile, kapitalist modernite yarattığı eşitsizliği 
her keresinde kendi sosyolojisiyle servis etmenin bir 
yolunu bulmuştur hep.
Korona öncesi dönem gelmiş geçmiş en iyi günlerimiz 
miydi bilmem, ama dönemsel bir karşılaştırmayı Dic-
kens’ın Viktorya Dönemi İngiltere’sini betimlediği şu 
tümceleri okuyarak yapalım: Hem bilgelik  çağıydı hem 
ahmaklık hem inancın devriydi hem şüpheciliğin hem 
aydınlık hem karanlık bir mevsimdi; umudun baharı, 
umutsuzluğun kışıydı; hem her şeyimiz vardı, hem hiç-
bir şeyimiz yoktu; hepimiz ya doğruca cennete gide-
cektik, ya da tam aksi istikamete…
1921 ve 1931’de yaşanan İspanyol gribinin ekonomik 
ve toplumsal etkileri incelendiğinde sebep olduğu 
sorunların uzun yıllar devam ettiği görülecektir. Koro-
navirüsle birlikte yaşanabilecek olası sorunların ve ge-
lişmelerin de benzer sonuçlarının olabileceği ve yarının 
dünyasının, dünün dünyasıyla aynı olmayacağı yönün-
de yapılan tespitlerin hayli kabul gördüğünü belirtme-
vvv

miz gerekir. Fransız sosyolog Edgar Morin, bundan 
böyle kesinsizlikler çağına girdiğimizi öne sürerek, şu 
soruyu yanıtlamamızı ister: “Tüm insanları bir kader 
ortaklığına mahkûm eden, herkesi gezegenin biyo-eko-
lojik yazgısına bağlayan bu pandemiden ders çıkarabi-
lecek miyiz?”
Ar dünyası değil, kâr dünyası. Cervantes, toplumsal 
eşitsizliğin daima bir şeylere sahip olanlarla olmayanlar 
arasındaki ayrımdan ileri geldiğini söyleyeli beri beş 
yüz yıl geçti. Zygmunt Bauman, farklı dönemlerde ay-
rım yaratan şeyin, tutkuyla arzulanan farklı nesnelere, 
gıptayla bakılan farklı konumlara sahip olunup olunma-
dığına bakılarak görmemizi ister. Yokluklarına sert ve 
şiddetli bir öfkeyle karşılık verilen arzu nesnelerinin bu-
gün birden çok daha fazla ve çeşitli olduğunu söyler. 
”Onlara sahip olamamanın getirdiği gazap, aşağılanma, 
kin ve garez büyümekte, sahip olamadığımız şeyleri yok 
etme arzusu da kuvvetlenmektedir .Toplumsal konu-
mumuzu ve başarılı bir yaşam için verilen rekabet mü-
cadelesindeki skorumuzu belirleyen şey, alışveriş faali-
vvv
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yetimizin düzeyiyle, yerine yeni ve gelişmiş nesneleri 
koyarak tüketim nesnelerini rahatlıkla atabiliyor oluşu-
muzdur. Sıkıntılardan kaçınıp tatmin olmak için yürü-
düğümüz yolda, karşımıza çıkan tüm sorunların çözü-
münü alışverişte aramaktayız. Beşikten mezara, market-
leri bireysel ve toplumsal yaşamımıza musallat olmuş, 
onca hastalık ve rahatsızlığa deva olacak yahut en azın-
dan bunları hafifletecek ilaçlarla dolu eczaneler gibi gö-
recek şekilde tedristen geçirilmekteyiz. George Rit-
zer’in deyişiyle, süpermarketler tapınaklarımız, alışveriş 
listeleri dua kitaplarımız ve marketlerde yürüdüğümüz 
yollar da hac seferlerimizdir. Dürtülerimizi takip ederek 
alışveriş yapmak ve yerlerine daha güzel ürünler alabil-
mek, artık albenisini kaybetmiş şeylerden kurtulmak bi-
zi en çok heyecanlandıran duygulardır. Tüketicilerin 
bütünüyle tatmin olması yaşamsal bir tatmindir. “Alış-
veriş yapıyorum öyleyse varım. Alışveriş yapmak veya 
yapmamak, işte bütün mesele bu.”
Kusurlu tüketiciler için, çağımızın hiçbir şeye sahip ol-
mayan ve alışverişe çıkmayan insanları, doldurulmamış 
bir yaşamın, değersizliğin ve hiçliğin sarsıcı ve cerahatli 
damgasını yemiş kişilerdir. Sadece hazzın yokluğuna 
değil, insan haysiyetinin yokluğuna da işaret etmekte-
dir. Hayatın anlamdan yoksun olduğunu söylemekte-
dir. Nihayetinde insanlığın olmadığı, insanın kendisine 
ve başkalarına saygı göstermesi için hiçbir sebebin ol-
madığına işaret etmektedir.”
Günümüzün büyüme modeli, boş zaman faaliyetleri, 
sağlık ve eğitimden ziyade maddi üretimdeki artışla ta-
nımını bulur. Bu sebeple onarılması mümkün olmayan 
hasarlar vermeye devam etmektedir. Tim Jakson, With-
out Growth adlı kitabıyla alarm zillerini şöyle çalıyor:

“Yüzyılın sonunda çocuklarımız ve torunları-
mız düşman bir iklimle, tükenmiş kaynaklar-
la, yaşam alanlarının yıkımıyla, türlerin yok 
olmasıyla, gıda kıtlıklarıyla, toplu göçlerle ve 
kaçınılması zor savaşlarla karşılaşacak.”
Benzer bir uyarıyı Je Veux adlı şarkısıyla Zaz da yap-
mıştı: Ritz’de bir süit oda verseniz bana istemem. Cha-
nel’den mücevherler istemem. Bir limuzin verseniz ba-
na, onunla ne yaparım ki? Beni mutlu edecek olan sizin 
paranız değildir. Ölürken kalbimde bir el olsun istiyo-
rum.

Vaclav Havel, yaşam deneyimlerinden şu dersi çıkartır: 
"Dünyayı değiştirmek istiyorsanız ilk bilmeniz gereken şey, 
insanların hangi şarkıları söylemeye hazır olduğunu 
öğrenmektir, fakat insanların gelecek sene ağızlarına 
hangi şarkıları alacaklarını bilmenin hiçbir yolu yoktur.”
Görüp duyduğumuz ve bizi dehşete düşüren onca 
utanç verici olay karşısında sessizliğimizi bozmadan ya-
şamanın kuşatılmışlığı içindeyiz. Keit Tester, küreselle-
şen dünyanın en önemli ikilemini: “Dünya onca şeyin 
yanı sıra ,zulüm ve dehşetin de yaratıcısıdır, fakat öyle 
görünüyor ki yaşanan bu acıların çoğuna ahlaki bir tepki 
verebilmek için zemin teşkil edecek hiçbir kaynak yoktur.” 
Küresel kapitalizmin zıtlıklarıyla ilgili Ryszard Kapus-
cinski bir televizyon görüntüsünden söz eder: Ekranda 
ıstırap içinde aç insanların zayıf bedenleri ve hastaların 
acıyla çarpılmış yüzleri. Açlık için gıda, hastalık için ilaç 
çağrısında bulunulur. Hemen gelirler Fiyatları yüksek, 
zengin ülkelerin depolarında istiflenen fazla gıdalar 
kamyonlara yüklenmiş halde yardıma hazırdır. Elbette 
Sınır Tanımayan Doktorlar da dünden yerlerini almıştır. 
Kıtlığın ve kronik hastalıkların sebepleri konusunda 
hiçbir şey söylenmeden özveriyle görevlerini yaparlar. 
Onların yanında özveriyle görevlerini yapan sınır tanı-
mayan finansın insani amaçlı misyonerleri, bize hiç 
benzemeyen bu kabilelerin, kendi edip kendi bulduğu 
felaketi iyileştirmek için oradadır…
Hannah Arendt, kendimizi oyalamaya çalışmak ve kor-
kularımızı geçici hazlara gömmek yerine, öncelediği ey-
lemleri şu tümcelerle açıklar: “İnsanların işlediği tüm 
suçların sorumluluğunu almak, bütün suçu tek bir insa-
na atmadan, kimseyi üstün görmeden, iyi yurttaşların 
Almanların suçları karşısında dehşetle büzülüp, 
‘Tanrı’ya şükür, ben onlar gibi değilim,’ demediği, aksine 
insanlığın elinden gelen akıl almaz kötülükleri korku ve 
sarsıntı içinde dikkate alıp, her yerde buna karşı korku-
suz ve tavizsiz bir biçimde mücadele yürüttüğü bir ha-
yat yaratmaktı.” 
Kant, insanlık tarihinin nihai ufkunu, insan türünün or-
tak yurttaşlık vasıtasıyla eksiksiz bir biçimde bütünleş-
mesi olarak tanımlıyordu. Ne var ki, iki yüz yıldır dün-
ya, insanları denetlemekle meşguldür. Her ne kadar kü-
reselleşmeyle birlikte Ortodoks devlet egemenliğinin 
alışıldık ayrıcalıkları tasfiye edilmek istense de önünde 
sonunda küresel sermaye oyuncuları yeni küresel dü-
zensizliği sisteme dönüştürmenin büyük oyunuyla bir 
vvv
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kez daha sahnedeler.
Etkili bir karşı güç olmadığında küreselleşme sürecini 
Bauman, Woody Allen’ın yarım ağızla gülerek olsa bile 
ustalıkla yakaladığı türde bir ikilemin ortaya konmasına 
benzetecektir: “İnsanlık, tarihte hiç olmadığı büyüklükte 
bir kavşakla karşı karşıyadır. Yollardan biri çaresizliğe ve 
katıksız bir ümitsizliğe çıkmaktadır. Diğeriyse topyekûn 
yok oluşa.  Dua edelim de doğru tercihi yapacak bilgeliğe 
sahip olalım.”
2020 yılının şubat ayından beri devam eden epidemiyle 
bir kez daha ayrıştıran ve indirgeyen düşünce biçiminin 
uygulanan politikalara egemen olduğunu gördük. Bir 
yanda toplumsal eşitsizliklerin giderek ağırlaşmasına 
tanıklık ederken, öte yanda finansal güç odaklarının 
halkı kaçınılmaz fedakarlıklara ikna etme çabasında or-
ganize olduğunu deneyimledik. Edgar Morin: “Ekolo-
jistler, bilim insanları ve epidemiyogların belirttiklerine 
göre ekosistemlerin bozulması, biyoçeşitliliğe saldırılar, in-
san trafiği, kentlerde ve kırsaldaki kirlilik gibi faktörler, 
Ebola ve Koronavirüslerin ortaya çıkışını olduğu kadar, 
virüsün hızla yayılmasını da kolaylaştırdı,” diyerek, Dün-
ya gezegeninin biyo-ekolojik kaderine ayrılmaz bağlarla 
bağlı tüm insanların kader ortaklığını gözler önüne ser-
di.
Salgının ortaya çıkardığı politik, ekonomik ve sosyal ye-
tersizlikler kadar onun derinleştirmiş olabileceği gerile-
melerin yarattığı büyük tehlikeler sebebiyle yeni bir yo-
lun kaçınılmazlığı ortadadır.
E. Morin bu yolu, Thomas More’dan Fourier’e ütop-
yalarda, dinlerin cennetinde, özgürlükçü ideolojilerde 
ve 1968 gençliğinin başkaldırılarında ifadesini bulan, 
insanlığın başka bir yaşam ve başka bir dünya için duy-
duğu bin yıllık arzuyla açıklar. Bu özlem bugün tanığı 
olduğumuz ve Yol’da birleşmeye yazgılı reformcu yolla-
rı besleyebilecek çok sayıda dağınık girişimin yarattığı 
kaynaşmadan, yeniden yükseleceğini belirtir.
Arendt fitilin ateşini şöyle yakar: “En karanlık 
zamanlarda bile, şunu bekleme hakkına sahibiz: Teoriler 
ve kavramlardan ziyade belirsiz, titreşen ve çoğunlukla 
cılız bir ışık içinde, bazı erkek ve kadınların, yaşamları ve 
eserleriyle, koşullar ve onlara yeryüzünde verilen zaman 
aralığı ne olursa olsun bir ateşin fitilini ateşleyebilecektir.”
Hem bilgelik, hem inançla umudun baharı olacak yeni 
yolda, boşuna yaşamamış saymayacağım kendimi, ‘bir 
ardıç kuşunu koyabilirsem yuvasına’ yeniden.
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 EMEK-SENDİKA BU

Sendikalar ve Emekçiler
HANİFİ DUMAN

Sendikalar genel anlamıyla: emekçilerin ekonomik, de-
mokratik, özlük, işyeri ve çalışma koşullarıyla ilgili so-
runlarını çözen, haklarını koruyan ve geliştiren sınıf ör-
gütleri olmalıdır. Bu anlamıyla ırk, milliyet, cinsiyet, si-
yasi düşünce, görüş, örgüt, parti, din, mezhep, inanç, 
inançsızlık vb. ayrımı yapmadan bütün emekçilerin üye 
olacağı örgütler olmalıdır. Ancak gerçekte durum nere-
deyse tam tersidir. Gerek işçi gerek memur sendikaları-
nda neredeyse her siyasi düşüncenin, inançlıların, ikti-
dar yanlılarının, muhalefet yanlılarının vb. ayrı ayrı sen-
dikaları bulunmakta ve bunlar emekçilerin hakları için 
ortak mücadele vermek yerine çoğu zaman kendi çıkar-
ları için birbirlerine karşı mücadele vermektedirler. Bu 
durum en çok “Böl – parçala – yönet” taktiğini tuttur-
muş olan iktidarın ve işverenlerin yararına olmaktadır.

İşçiler ve Sendikalar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2021 verileri-
ne göre; istihdam edilen her 100 kişiden 27,4'ü kayıt 
dışı çalışıyor. Toplam kayıtlı işçi sayısı 13 milyon 856 
bin 801 olduğuna göre kayıt dışı işçi sayısı 5,5 milyon 

civarındadır. Tam kapanma uygulaması kapsamında işe 
gitmek zorunda olan ama çalıştığına dair belge alama-
yan kişi sayısı 7,5 milyona ulaşmış durumdadır.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde 
işsiz sayısı 3 milyon 861 bin kişi, %12,2 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. İstihdam edilenlerin sayısı 27 milyon 
706 bin kişi, istihdam oranı ise %43,8 olmuştur. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2021 Ocak ayı 
verilerine göre toplam kayıtlı işçi sayısı 13 milyon 856 
bin 801, sendikalara üye olan işçi sayısı 2 milyon 69 bin 
76 ile %13,84 oranında. Kayıtsız çalışan 7,5 milyon 
işçiyi eklediğimizde sendikalı işçi oranı %10,6’ya kadar 
düşmektedir. Tabii ki bu sonuçlar resmi verilere göre 
belirlenen sonuçlar ve gerçek değerler bunların daha 
üzerindedir.
Örgütlenme oranlarına baktığımızda işçi sendikaları 
2021 yılında işçilerin %13,84 ünü örgütlemiş durumda 
bulunmaktadır. 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 13 milyon 
856 bin işçiden 2 milyonu, yani 100 işçiden sadece 
13,8 işçi sendikalı durumdadır. Örgütlü olan %13,8’in 
%54’si Türk-İş’e %34’sı Hak-İş’e %9’u DİSK’e üye du-
rumda bulunmaktadır. 2012 yılında işçi sendikalarında 
örgütlülük oranı %9 iken, 2021 yılında bu oran 
%13,84’e ulaşmıştır. Bu durumda kamu taşeron işçileri-
ne kadro verilmesinin de etkisi bulunmaktadır. İşçi sen-
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TOPLAM BAĞLI SENDİKALAR

DİSK 193866 %9,3 114068 30699 10173 13393

HAK-İŞ 711295 %34,3 238666 41734 38155 2978

TÜRK-İŞ 1131749 %54,6 97760 209529 107823 41092

Toplam 
Üye

2069476 %13,84

Kayıtlı İşçi 
Toplam

13856801
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dikaların özel işletmelerde örgütlülük durumu kamuya 
göre daha zayıf bulunmakta, kamu işvereninin siyasi 
eğilimine göre, yetkili sendikaların değiştiği görülmek-
tedir. Bu duruma örnek iktidara yakınlığı bilinen Hak-
İş üye sayısının arttığının gözlenmesidir.
Pandemi sürecinde şu ana kadar sendikalı işçi üye sayı-
larında bir düşüş görülmemektedir. Ancak işten çıkar-
ma yasağının kalkmasıyla beraber işsiz sayısının ve sen-
dika üye sayılarının düşebileceği gözlenmektedir.
Örgütlenme oranı ve mücadele birliğindeki eksiklikler 
işçilerin ekonomik, sosyal haklarının kazanılması, ko-
runması ve geliştirilebilmesi önündeki en büyük engel-
dir. Ne yazık ki sendikalar ücret/maaş artışlarında dahi 
birlikte talep oluşturarak mücadele geliştirmekten uzak 
durumdadır.

Kamu Emekçileri ve Sendikalar

Kamu emekçileri (memur) sendikalarında durum ise; 
2021 yılında örgütlülük %6’e ulaşmış durumdadır. Bu 
örgütlülüğün %37’si Memur-Sen, %16’sı Kamu-Sen, 
%4,9’sı KESK, %2,5’sı B. Kamu İş’e üyedir.. 2002 yılın-
da 1 milyon 357 bin olan kamu emekçilerinden %47 si 
örgütlü iken, 2021 yılında 2 milyon 685 bin olan kamu 
emekçisinden %64’i örgütlüdür. Kamu çalışanlarının 
sendikalaşma oranı yüksek olmasına rağmen, kamu 
emekçileriyle aynı işi yapan özel işletmelerde sendikal 
örgütlenme bulunmamaktadır. Eğitimciler, sağlıkçılar 
vb. gibi.

Tablolardaki rakamlar resmi kaynaklardan alınmış, ba-
sitleştirmek için yuvarlanarak yazılmıştır. Bu rakamlara 
bakıldığında özellikle işçi sendikalarında örgütlülük dü-
zeyinin oldukça kötü durumda olduğu görülmektedir. 
Ancak işçi sendikalarının kamu emekçileri sendikala-
rına göre örgütlenme oranı daha düşük olmasına rağ-
men, işçi sendikaları eylem, grev vb. de daha etkili ol-
maktadır. Kamu emekçileri sendikalarında ise ilginç de-
ğişme ve gelişme görülmektedir. 2002 yılında Memur-
Sen’in üye sayısı 41 binle %15 iken, 2021 yılında 1 mil-
yon üyeyle %37’ye ulaşmıştır. 2002 yılında KESK’in 
üye sayısı 262 binle %41 iken, 2021 yılında 132 bin 
üyeyle %4,9’a düşmüştür. Kamu emekçileri sendikalaş-
ma oranı %64 gibi önemli bir yüksek orana çıkmasına 
rağmen, mücadele ve hak alma sonuçları aynı oranda 
ilerlemek yerine gerilediği, ekonomik kayıplarının her 
geçen gün arttığı görülmektedir. Bu durumun başlıca 
sebepleri ise; iktidar destekli sendikaların hormonlu bir 
şekilde üye kazanması, yöneticilerinin emekçilerin ge-
nel çıkarları yerine, bireysel çıkarlarını ön plana çıkart-
ması, iktidara yaranmak, nimetlerden yararlanmak için 
iktidarın vermeyi düşündüğü zam oranlarından daha 
düşük oranlar talep etmesi görülebilir. Bunların yanın-
da, muhalefette kalan sendikaların ise baskılarla üye sa-
yılarının düşürülerek, mücadeleden uzaklaştırılması ay-
rı bir etkendir.
Yukarıda ortaya konulan gerçekler sendikalarla emekçi-
ler arasındaki bağın oldukça zayıf olduğunu, emekçile-
rin talepleriyle sendikaların taleplerinin birbirinden 
vvvv
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TOPLAM BAĞLI SENDİKALAR

B.KAMU-
İŞ

68600 %2,55 50453 
%4,1

2788 
%0,4

1485 
%0,52

1347 
%10,4

KESK 132225 %4,9 71642 
%5,8

19398 
%2,9

 5663 
%2

24757 
%19,8

KAMU-
SEN

430183 %16 213888 
%17,4

101714 
%15,7

44192 
%15,6

16264  
%13

MEMUR-
SEN

1004152 %37 427386 
%34,8

245850 
%37,9

75671 
%26,8

58635 
%46,9

Toplam 
Üye

1718984 %64

Toplam 
Memur

2685555
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farklı olduğunu göstermektedir. Bütün bunların sonucu 
olarak ise, sendikaların örgütlenmede, mücadele ve hak 
almada yetersiz kaldıkları görülmektedir. Buna iki gün-
cel örnek verilebilir. Son seçimlerde iktidar, muhalefet 
tüm partiler bazı kamu emekçilerine 3600 ek gösterge 
vaadinde bulunmasına rağmen, vaat gerçekleştirilme-
miş, sendikalar birlikte bir talepte bulunamamışlardır. 
İşçi sendikaları kıdem tazminatının fona devredilmesi 
ile ilgili birlikte bir şey yapamamışlardır. İşçi ve kamu 
emekçileri sendikaları, kriz, zamlar, işsizlik, maaşlara ek 
zam, hak gaspları, vergiler, vergi dilimi, özelleştirmeler-
le ilgili birlikte bir eylem etkinlik, talep organize edeme-
mişlerdir. Bu durum açıkça sendikalarla, işçi ve emekçi-
lerin gündemlerinin, taleplerinin farklı olduğunu gös-
termektedir. Sendikaların, sendikal örgütlülüğün, emek 
ve demokrasi mücadelesinin, kazanımların vb. bu kadar 
kötü durumda olmasının sebebi sadece işverenlerin, ik-
tidarın baskılarıyla açıklanamaz. Bütün bunların yanın-
da sendikaların örgütlenme ve mücadele anlayışlarına, 
kaynaklarını kullanma önceliklerine ve iç işleyişlerine 
bakmak gerekir. Yazıda sendikalar genel olarak değer-
lendirildiğinden, bazı sendikaların bazı tespit ve değer-
lendirmelerin içerisinde ya da dışarısında olabileceği 
dikkatlerden kaçmamalıdır.

Birçok sendikanın örgütlenme için yeterince kaynak ve 
enerji harcamadığı, bunu yerine kaynaklarını ve enerji-
lerini yönetimleri oluşturan kişi ve grupların çıkarlarına 
harcadıkları görülmektedir. Kendi gücüne güvenerek 
mücadeleyi yükseltip, örgütlülüğü geliştirmek yerine 
beklenti, icazet, rica, minnet, görüşme, adam kayırma, 
torpil, üyelerden gizli saklı anlaşma vb. ile hakları koru-
yup geliştirmeyi, sorunları çözmeyi sağlayacak gibi dav-
ranmaktadırlar. Emek ve demokrasi mücadelesinin en 
güçlü bileşeni ve yürütücüsü olması gereken sendikala-
rın iç işleyişine bakıldığında kendi çalışanlarına savun-
dukları ve talep ettikleri hakları vermedikleri görülecek-
tir. Demokrasi açısından ise yine talep ettikleri birçok 
demokratik işleyişin ve şeffaflığın kendi içlerinde olma-
dığı görülecektir. Yıllardır yönetimleri oluşturan kişi ve 
gruplar değişmeden kalmaktadır. Bazı sendikalardaki 
profesyonel yöneticilerin maaşı ve imkânları işçi ve 
emekçilerden çok fazladır. Özellikle yüksek maaşlı, pro-
fesyonel yöneticilik uzadıkça meslek haline gelmekte, 
sınıftan ve mücadeleden uzaklaşılmakta, kariyerist, bü-
rokratik eğilimler güçlenmekte, ayrıcalıklı bir sınıf hali-
ne gelmekte, sendikal mücadelenin yerini kendi koltu-
ğunu, konumunu devam ettirme, daha da yükselme 
mücadelesi almaktadır. Bu sebeple profesyonel yöneti-
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cilik olabildiği kadar sınırlandırılmalıdır, yönetici maaş-
ları, seçilmeden önceki çalıştıkları işteki maaşla aynı ol-
malıdır, en çok 2 dönem seçilebilme kuralı getirilmeli-
dir. Yönetimlerde kadın, erkek eşit temsiliyeti olmalı-
dır. Genel merkez ve genel başkan ve şube başkanları-
nın yetkileri çok fazladır, kısıtlanmalı, tüm yönetime 
eşit yetki ve sorumluluk dağıtılmalıdır. Delegelik siste-
mi ve delege pazarlıkları üyeler ile yöneticilerin arasına 
mesafe koymakta, delege seçimlerinde üyeler arasında 
küskünlükler, kızgınlıklar yaratmakta, delegeleri kont-
rol edenler sürekli yönetimleri ellerinde bulundurmak-
tadır, bu sistem kaldırılmalı ve doğrudan seçim yapıl-
malıdır. Var olan uygulamayla yönetimlere kimin aday 
olacağına partiler, kişiler, gruplar karar vermekte, sade-
ce  üyelerin hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Yönetici 
adayları kişi ve gruplarca belirlenmemeli, doğrudan 
üyelerin %10’unun önerisiyle aday olunabilmeli ve üye-
lerin %50’sinin önerisiyle geri çağırılabilmelidir. Bugün 
sendika genel merkezleri şube yöneticilerini, temsilcile-
ri, kurul, komisyon, komite vb. leri anti-demokratik bir 
şekilde atayabilmekte, görevden alabilmektedir. Şube 
yönetimleri, İşyeri temsilcileri, kurul, komisyon, komite 
vb. birimlere seçimler, belirlemeler yöneticiler tarafın-
dan değil, demokratik yöntemlerle üyeler tarafından se-
çilmeli, belirlenmeli ve gerektiğinde geri çağrılabilmeli-
dir. Sendika yönetim kademelerinin milletvekilliği, be-
lediye başkanlığı  seçilmenin, kamu kurum ve belediye-
lere yöneticiliğe atlama basamağı gibi algılanmasına ve 
işlev görmesine karşı önlemler alınmalıdır. Sendika yö-
neticilik görevi bittikten en az 1 yıl sonraki seçimlerde 
aday olabilme zorunluluğu gibi. Çünkü bu şekilde seçi-
lenler işçi ve emekçilerden çok kendi siyasi ve kişisel çı-
karlarını koruma peşine düşmektedirler. Üyeler seçile-
cek yöneticileri belirlemede, alınacak kararları belirle-
mede, yöneticilerin maaşlarını belirlemede tek söz ve 
karar sahibi olmalıdır. Mevcut durumda kararlar yöne-
timdeki kişilerin, siyasal anlayışların veya grupların 
kararları şeklinde alınmakta emekçilerin ve üyelerin et-
kisi yok denecek kadar az olmaktadır. Harcamalar ve 
kararlar şeffaf yapılmalı üyeler ve kamuoyu ulaşabilme-
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lidir. Hesap sora bilirlik ve hesap vere bilirlik geliştiril-
melidir. Kamu işyerlerinde iktidar ya da muhalefet kim 
olursa olsun eşit mesafe korunmalı, özel ilişkiler geliş-
tirilmemelidir.
Bütün dış etkenlerle birlikte, iç etkenler de sendikaların 
örgütlülüğünü geliştirememesinin, emek ve demokrasi 
mücadelesini ilerletememesinin, var olan hakları koru-
yup geliştirememesinin başlıca sebeplerindendir. Sen-
dikalar içerisinde emeğin haklarını vermeyenlerin, de-
mokrasi ve şeffaflığı geliştirmeyenlerin, sendikalar dışa-
rısında bunları samimi bir şekilde talep etmesi ve müca-
delesini sürdürmesi beklenemez. Bu gibi olumsuzlukla-
rın yaşanmasının temel sebebi ise işçi ve emekçilerde 
yeterli sendikal bilincin oluşturulmaması, sendika yö-
netimlerinin üyelerden ve emekçilerden uzaklaşması-
dır. Sendikalardaki anti demokratik ve şeffaf olmayan 
yönetim şekillerini, anlayışlarını, örgütlenme yapılarını 
değiştirmek için, sendikaları sağcıların, solcuların, din-
cilerin, ulusalcıların, iktidarın, şu grubun, bu kişinin 
sendikası olmaktan çıkartıp, işçi ve emekçilerin gerçek 
sendikası durumuna getirmek için muhalefeti geliştirip, 
bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak bir çalışma yürüt-
mekten geçer. Ancak bu şekilde sendikaları işçi ve 
emekçilerin öz örgütü olan, söz ve karar hakkının sözde 
değil gerçekte işçi ve emekçilerde olduğu, emekçilerin 
ortak talepleri için mücadele eden örgütler durumuna 
getirebiliriz. Tüm sendikalarda örgütlenme ve mücade-
le düzeyini arttırmak, sendikalı ve sendikasız herkese 
sendikal bilinci taşımak, sendikasızları sendikalara ka-
zanmak, bir şekilde emek ve demokrasi mücadelesinin 
dışına düşmüş, umudunu, aktifliğini kaybetmiş, kenara 
çekilmiş kişileri tekrar örgütlenme ve mücadelenin içi-
ne katacak şekilde çalışma yürütmek gerekmektedir. 
Bunlar başarıldığında sendikalar gerçek etkili sınıf sen-
dikası olma işlevini yerine getirecek, işçi ve emekçilerin 
umudu haline gelecek, kitlelerle buluşacak, örgütlenme 
düzeyini yükseltecek, haklarımızı koruyup genişletecek, 
emek ve demokrasi mücadelesinde olması gerektiği 
yerdeki yerini alacaktır. Bunu ancak hep beraber başa-
rabiliriz.



Toplumsal, siyasal ve kültürel her alanda, her mekân ve 
zamanda bir biçimiyle iktidarın gölgesi var. Bunun far-
kında olarak tetikte olmak gerekiyor. Ancak son za-
manlarda siyasal kutuplaşma arttıkça devlet, patron, 
müdür, baba/koca, ebeveyn, öğretmen ve polis gibi ik-
tidar konumlarınca izlendiğimizi daha çok hisseder ol-
duk. Bu gözetleme hali sadec    e panoptikonda olduğu 
gibi okul, hapishane, fabrika gibi kapalı bir alanlarda 
gerçekleşmiyor, iktidar konumları, bedenlerimize ve zi-
hinlerime hükmedecek düzeyde gündelik yaşamımıza 
dâhil olmuş gibi gözüküyorlar. 
OHAL dönemi, öncesi ve sonrasında tutulmuş kayıtlar 
ve fişlemelerle, haklarında “kurum kanaatleri” oluştu-
rulmuş kamu emekçileri haksızca ihraç edildiler. Kısa 
süre önce yasallaşan kamu kurumlarına girişte güvenlik 
soruşturmaları, arşiv araştırması, torba yasa ile kamu-
dan kurum kanaatleri ile kolayca işten atmanın bir yıl 
daha uzatılması, sosyal medya hesaplarındaki paylaşım-
ların gözetlenmesi, KOD-29 uygulaması, muhbirler, 
gizli tanıklar… Bu gözetleme ve denetim hali sadece iş 
saatlerinde değil, yaşamın her anına, 24 saate yayılmış 
durumda. Sonuçta ortaya çıkarılmak istenilen şey sus-
kunluk girdabı! 
Sessizleştirilme, dilsizleştirilmenin, yaşadıkları hakkın-
da bir cümle kuramaz hale getirilmenin, kamusal sah-
neden çekilip alınmanın en çok hileli zarları kullananla-
rın işine yaradığını görmüşüzdür. Mekânı ve zamanı 
fark etmiyor, TBMM’sinde, sokakta, okulda, evde ve iş-
yerinde mülkleştirme, devletleştirme ve iktidar pratikle-
rinin pek çok çeşidi ile karşılaşıyoruz.

***
Günün öğleden sonrası, Leonard Cohen’in şarkısını 
(Everybody Knows) dinliyorum, biraz kederle… "Her-
kes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın 
yalan söylediğini, herkes biliyor zarların hileli olduğu-
nu…”diyor şarkısında. Antonio Gramsci’nin dönemine 
benzer bir şeyler yaşıyoruz sanki! “Eski dünya ölüyor, ye-
nisi ise ufukta görünmüyor ve bu alacakaranlıkta canavar-
lar ürüyor.” Canavarlar, hem dışındaki herkesle kavgayı  
-BBB

büyütüyor hem de kendi iç hesaplaşmaları artırıyor. 
Siyaset, yargı, medya ve mafya arasındaki kirli ilişkiler, 
yolsuzluk ve rüşvet orta yere saçılmış durumda, ama si-
nir bozucu bir sessizlik var. Ölmek üzere olan Marmara 
Denizi, biyolojik, kimyasal, ama esas olarak siyasal olan 
bu kirliliğin altını çiziyor adeta müsilaj salarak. Kuru-
yan Tuz Gölü’nde binlercesi ölen yavru allı turnalar da 
bir şeyler iletiyor insan merkezli yaşama! İstanbul Söz-
leşmesi’nden geri çekilme ile anlıyoruz ki kadınlar, 
LGBTİ+’lar, çocuklar erkek şiddetinden korunmaya-
caklar. Emeğe ve doğaya yapılan kötülükler karşısında 
sadece seyirci olma halinin kahredici bir yanı var. “Bir 
şey yapmalı!” diyoruz, yine bir Moğollar’ın şarkısından 
esinle, ama öğreniyoruz, umut yolunu bulur.
Herkes biliyor geminin su aldığını ve bu sürecin seyirci-
lerinin de milyonlar olduğunu! Kendisine bir şey olma-
yacağı rahatlığı ile batan gemiyi seyretmenin farklı veç-
heleri var. Bir maddeyi, bir olguyu, bir gemiyi sadece 
seyretmek, ondaki değişimi ve dönüşümünü izlemek ve 
kaydetmek demektir. Bu bildiğimiz akademinin emek 
süreçleri arasında pozitivizmin bilme biçimidir, dolayı-
sıyla toplumun neredeyse tüm ‘bilenler’inin bakış açısı-
dır seyretmek. 
Bu bakış açısı ile yapılan şey, karşımızda durana, bizim 
dışımızda olana, Öteki’ne yönelmek, öylece görmek ve 
seyretmek, hatta onu yargılamak demektir. Bu yaklaşım 
ve konumdan baktığımızda, benin/bizin, içinde yer al-
dığımız topluluğa, o maddeye, olguya ve sürece etkisini 
görmezden gelir; bir yandan kendi gücünü yadsır, bir 
yandan da ötekinin gücünü yeterince algılamaz. Top-
lumsal ve doğal olaylara bakışımız genellikle kendi etki 
gücümüzü azaltan, hatta yok sayan, ötekini ise nesne-
leştiren, anlamsızlaştıran bu bakıştan etkilenir: Ben ve 
Öteki! Kesişimler, ilişkisellik, etkileşimler görünmezle-
şir, bu ayrı tutuluş dünyasında.
Türkiye’de bu kötü gidişi, demokratik ve sosyal bir 
cumhuriyete evirme sadece seyretmekle ve anlamakla 
olmaz. Muhalefete bakıldığında, geminin su almasın-
dan rahatsız milyonlarca insanı yana yana getirebilecek  
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Herkes Biliyor 
Zarların Hileli Olduğunu!

NEjLA KURUL*

*Prof. Dr., EĞİTİM-SEN Genel Başkanı



Matematik, Coğrafya, Sosyal Bilgiler bilgisinden kaçtığı 
ve korkunun her yerde kol gezdiği ortada. Korku, hayat 
kurtaran bir duygu, bununla birlikte irade ve mantıkla 
denetim altına alınamayan, insanın içini daraltan bir ya-
kın tehdit hissi olduğu da açık! İktidarın en eski yönet-
me aracı olan korku ile sürekli yaşanmaz ki!
Herkes biliyorsa zarların hileli olduğunu neden bu hile 
açıktan söylenmiyor ve bu doğrultuda itiraz 
örülmüyor? Hissettiğimiz ve yaşadığımız tüm süreç, 
tekil ve kolektif bedenlerimizin üzerinde işliyor. İşlem 
sahası bizim bedenlerimiz! Sessiz kalmamız, 
dilsizleşmemiz ve iktidarın kötülüklerine kayıtsız 
olmamız için bir biçimde bedenlerimiz fethediliyor ve 
sömürgeleştiriliyor. Bizler bunun ne kadarının 
farkındayız? Ne kadarına bilerek ve hissederek izin 
veriyoruz? Neyi niçin arzu ediyoruz? Devletin zor ve 
rıza aygıtlarının bedenlerimizdeki etkilerinden kaçmak 
için ne yapmalıyız? Nasıl özgürleşmeliyiz? Can alıcı 
sorular bunlar!

***
Etienne de La Boẻtie’nin (1530-1563) gencecik sesini 
duyar gibiyim. İktidarla konuşmuyor La Boetie Gönüllü 
Kulluk Üzerine Söylev adlı kitabında bize sesleniyor san-
ki ve diyor ki: 

Size böylesine hâkim olan kişinin iki gözü, 
iki eli, bir bedeni var ve herhangi bir 
insandan daha başka bir şeye sahip değil. 
Yalnızca sizden başka bir şeyi var: o da sizi 
ezmek için ona sağladığınız üstünlük. 
Eğer siz vermediyseniz, sizi gözetlediği bu 
kadar gözü nereden buldu? Sizden 
almadıysa nasıl oluyor da sizleri dövdüğü 
kadar çok eli olabiliyor? Sizin tarafınızdan 
verilmiş olmasa üzerinizde nasıl iktidar 
olabilir?

La Boetie’nin ifade ettiği şey, gücümüzün farkında ol-
mayışımız, siyasal iktidarlara üstünlüğü sağlayan bu ül-
kenin yurttaşları olarak bizleriz! Özgürlüklerimizi, hak-
larımızı, sevincimizi kaybediyoruz. Genç düşünür özle-
mini duyduğumuz özgürlüğü anlatıyor bize: “Özgürlük 
öylesine büyük ve öylesine hoş bir iyiliktir ki bir kez 
kayboldu mu tüm kötülükler arka arkaya sıralanır.”

***
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İktidara üstünlüğü hangi süreç, araç ve ilişkilerle sağlı-
yoruz? Louis Althusser zihnimizi açıyor; devletin zor 
aygıtlarının korkuyu ve ideolojik aygıtlarının bedenleri-
mizde rızayı nasıl ürettiğini anlatıyor. İktidarın en eski 
aracı olan korku! Hayatta kalmak için eksik bir yaşama 
razı olmak! Korku altında yaşamak sürekli bir tehdit 
duygusuyla yaşamak demek! Korku pek de sevilen bir 
duygu değil? Korktuğu için çok sevinen birini anımsa-
mıyorum, korkudan kaçarak kurtulan pek çok kişiyi ta-
nıyorum.
Rıza üretimi ise daha karmaşık! İktidar talimatları, açık-
lamaları, çağrıları bir tahakküm ilişkisi kurar. İktidar 
“sürekli açıklama” yapan bir öğretmen gibidir. Tetikte 
olmayan izleyicilerin zekâsı Ranciere’nin Cahil Hoca 
adlı eserinde dillendirdiği gibi iktidarın ve öğretmenin 
zekâsına bağlanır. Düşünüre göre bir zekânın başka bir 
zekâya bağlandığı her yerde “aptallaşma” vardır. İnsan-
lar “iradelerini kendi yoluna sokacak ve o yolda tutacak 
kadar güçlü değillerse” zayıf olan irade güçlü olana bağ-
lanır.
Eğitim alanı, okullarımız ve üniversitelerimiz korku ile 
karışık rıza üreten bir mekanizma olarak işlev görüyor. 
Peki bu durumda, Boğaziçi Üniversitesi’nde iktidar ne-
den rıza üretemedi? Üniversiteye kelepçe vuruldu, öğ-
renciler gözaltına alındı, cezaevine gönderildi. Akade-
misyenler işlerinden atıldı, ama özgürlük için, istediği 
yerleşke yaşamını sürdürmek için direnç bitmedi, de-
vam eden bir onur mücadelesi var.
Ranciere’in bakış açısında “öğretme ve öğrenme edi-
minde iki irade ve iki zekâ" vardır. Çakışmalarına aptal-
laşma diyecektir düşünür. İrade ve zekâyı birbirinden 
ayırıyor ve bu ikili arasındaki farkın özenle korunmasını 
salık veriyor Ranciere. “İrade başka bir iradeye itaat 
ederken [NK: örneğin reis, şef, öğretmen, hoca, koca..] 
kendisinden başka bir şeye itaat etmeyen bir zekanın 
gerçekleştirdiği edime özgürleşme denir.” Özgürlüğün 
yolu, insanın zihinsel kapasitesine duyulan güvenin yo-
ludur. Öğrenme edimi farklı şekillerde bir araya getiri-
lebilen dört belirlenime göre üretilebilir: Özgürleştiren 
bir hoca veya aptallaştıran bir hoca tarafından; bilgin 
bir hoca tarafından veya cahil bir hoca tarafından. Ran-
ciere’in Cahil Hoca‘sı özgürlüğün yolunu açan biridir. 
Bilgin ya da aptallaştıran hocanın öğretiminde öğre-
nenlerin “boyun eğdiği şey korku değil, zekâ dünyası-
nın hiyerarşisidir.” Bu durumda özgürleşmek için savu- 

“a”

“a”



nulması ve yaşama geçirilmesi gereken şey “zekâların 
eşitliği varsayımı”dır. Ranciere bize zihinsel kapasite-
mize güvenmek, tekil ve kolektif olarak kendimizi güç-
lendirmek ve zekâmızı başka bir iradeye bağlamamak 
konusunda uyarılarda bulunuyor. Ancak hala iktidar 
konusunda açık olmayan bazı tuzaklar var.

***
Paola Freire’nin Ezilenlerin Pedagojisi  adlı kitabındaki 
uyarıları çok yerinde! Düşünme ve eylem radikal bi-
çimde etkileşim halindedirler. Gerçek bir söz söylemek 
dünyayı dönüştürmektir (praksis). Praksis önemlidir; 
salt düşünerek eylemin feda edilmesi boş laf, lafazanlık-
tır, düşünmenin feda edilmesi ise aktivizmdir, yani ey-
lem için eylem. Freire’de “diyalog” önemli, olumlu kav-
ramlardan birisidir. Dialog, birlikte öğrenme ve eyleme 
görevine girmiş insanların yüzleşmesi, karşılaşmasıdır. 
Düşünüre göre, “dialog karşıtlığı” gündelik yaşama dört 
iktidar yöntemi ile girer. Dördüne karşı da tetikte olmak
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gerekir: boyun eğdirme (fetih), böl ve yönet, ma-
nipülasyon (iktidar hedefleriyle ortak hale gelme) ve 
kültürel istila. Tersine diyalogcu eylemin kuramı ve 
özellikleri: işbirliği, birlik, örgütlenme ve kültürel 
sentez’dir.
Freire, Türkiye’de yeni bir yaşamı inşa etmek üzere 
muhalefetin yan yana gelişini örmek için iktidarın böl-
yönet’ine, manipülasyonuna, kültürel istilasına ve 
boyun eğdirmesine karşı uyanık olmak ve inadına 
işbirliğini, birliği, örgütlenmeyi ve kültürel sentezleri 
oluşturmayı öneriyor. Bu nedenle yalnızlaştırılmaya 
çalışılanlarla yan yana olmak, iktidarın zekâsından 
koparak kendi özgürleşme yolunu bulmak demektir.

Nefes Alabilmek

Hans Blumenberg, Gemi Batıyor Seyrediyorlar 
ismindeki denemesinin başlığına ilham vermiş batan 
gemi tasvirinde Lucretius’tan esinleniyor:

 

Cehennem Haritası (Chart of Dante's Hell), Sandro Botticelli, 1480-1495, Dante'nin İlahi Komedya'sından esinlenmiştir. 



Rüzgârlar dalgaları uçsuz deniz üzerinde 
karıştırmaktayken, karadan bakıp başkası-
nın çektiği zahmeti izlemek ne tatlıdır; bu-
nun sebebi, başkasının acı çektiğini gör-
menin bize keyif verip bizi mutlu etmesi 
değil, fakat belalardan uzak olduğumuzu 
düşünmenin keyifli olmasıdır.

Spinoza batan gemiyi seyredenlerden olmamıştır. Fel-
sefi varlığını, başkalarıyla birlikte, tarihin fırtınalarına 
kolektif biçimde göğüs germek ve tutkularla bu tutkula-
rın politik biçimlerini insanlara temas ederek düşün-
mek olarak algılayan biri olan ve gemideki filozof duru-
munda bulunan Spinoza’da felsefi yaşamın temsili askı-
ya alınacaktır. Praksis felsefesi, kendi görevini –hep birl-
ikte içinde olunan gemiyi seyir halindeyken onarma gö-
revini, yani felsefenin insan yaşamında “gerçekten var 
olan uğraşısı-, kırılganlığın ortasında, bir “sonsuzluk de-
neyi” ile birleştirir; bu deney, ayrı tutulmuş varoluşun 
sağlam toprağında değil, fakat tarihin fırtınalarında ve 
zamanın kendisinden üretildiği, konuşlanmış tekillikte 
meydana gelir. Politika, felsefi görevin içtenliğinde yeri-
ni bulan bir gizemin ismidir. 
Diego Tatian’a göre, Spinoza (1632-1677) “ilk seküler 
Yahudi’dir. Bu nedenle, “habis fikir ve işlerinden dolayı 
“İsrail milletinden sürülüp aforoz edilmiştir. Aforoz 
belgesine göre, “hayatta olanlara ihtar edilir ki ne kimse 
onunla konuşabilir, ne de ona yazabilir, ne ona bir iyilik 
edebilir, ne onunla aynı çatı altında durabilir, ne onun 
dört dirsek yakınına gidebilir,  ne onun yazdığı bir şeyi 
okuyabilir.” İnsanlık hakkında düşünen 17. Yüzyıl er-
ken aydınının damgalanması, yalnızlaştırılması ve tecri-

30

BU BAKIŞ 

di, bugün KHK’lerle ihraç edilerek “sivil ölüme” mah-
kûm edilmiş barış akademisyenlerini, öğretmenleri, ga-
zetecileri, doktorları, HDP’li siyasetçileri çağrıştırıyor. 
Neyse ki ne Spinoza ne de şimdinin KHK’lileri tam an-
lamıyla tecrit edilebildiler. Çünkü yaşam iktidarın çer-
çevelediğinden çok daha derin, daha dayanışmacı, daha 
yaygın, daha renkli ve farklı akıyor. 
Spinoza’ya göre, bir bedenin ne yapabileceğini hala bil-
miyoruz. Ancak öğrendiğimiz şey, insan onuruna yara-
şır ve doğayı gözeten bir yaşam sürmeye hakkımızın ve 
gücümüzün olduğu. Bunun için var olma gücümüzü 
azaltan kederli duygular yerine sevinçli duygular üret-
meli, etkin etkilenişler içinde olmayı deneylemeliyiz. 
Spinoza’da etkin olmak demek “kendi kendimizi deği-
şikliğe uğratacak şekilde düşünmek ve davranmak de-
mektir; bu, göreceli olarak kendi kendimizin nedeni, 
yaşam biçimimizin, düşündüklerimizin ve inandığımız 
şeylerin nedeni olmak ve sonuç olarak şu eski özerklik 
idealini gerçekleştirmektir. Ancak bu tek başına olmaz, 
bedenlerimiz birbirine bağlıdır, tekil ve kolektif öznellik 
üretimlerinin, karşılaşmaların, etkileşimlerin içinde ol-
malıyız okulda, sendikada, sokakta, siyasette.

Kaynakça:
Etienne de La Boẻtie, Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev, 
Çeviri ve Yorum: Mehmet Ali Ağaoğulları, İmge Kitabevi.
Jaques Ranciẻre, Cahil Hoca, Zihinsel Özgürleşme 
Üzerine Beş Ders, Metis Yayınları.
Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, 
İletişim Yayınları.
Paolo Freire, Ezilenlerin Pedagojisi, (Çev. Dilak 
Hattatoplu, Erol Özbek, Ayrıntı Yayınları.
Diego Tatiản, Spinoza Bir Başlangıç, Dost Yayınları.
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Tüm dünyada yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden 
pandemi bizlere bir kez daha gösterdi ki kapitalist siste-
min kriz dönemlerindeki çözümü her zaman sermaye 
yararınadır. İnsanlık, sermayeden önemli değildir. Sos-
yalist yönetimin temsili Küba ise 60 yıldır çok ağır bir 
abluka altında olmasına rağmen bu süreçte tüm dünya-
ya örnek olacak bir mücadele sergiledi. Covid-19 pan-
demisi, tam da Küba'nın gelecek dönem için planladığı 
bazı ekonomik dönüşümlerin uygulamaya geçirildiği 
esnada patlak verdi; fakat yine de hem gerekli düzenle-
meler yapılabildi hem sağlık alanında alınması gereken 
önlemler alınabildi. Küba halkı, kısıtlı kaynaklarıyla 
pandemiye karşı etkili aşılar geliştirmeyi başardı ve La-
tin Amerika’da kendi aşısını üreten ilk ve tek ülke oldu. 
Ağır abluka koşullarına ve pandeminin getirdiği ekono-
mik zorluklara direnen Küba bir de ABD tarafından 
desteklenen eylemlere karşı mücadele etmek zorunda 
bırakılıyor. ABD provokasyonlarına geçtiğimiz günler-
de bir yenisi daha eklendi.  

Küba’da 11 Temmuz Pazar günü ülkenin birkaç ufak 
noktasında ABD bayrakları açılarak vandalizm faaliyet-
leri düzenlendi ve bu faaliyetleri egemen medya “Kü-
ba’da komünizme karşı halk ayaklanması” olarak tüm 
dünyaya lanse etmeye çalıştı. ABD’de aşırı sağcılar ve 
eski Kübalı zenginlerin torunlarının düzenlediği eylem-
lerin fotoğraf ve videolarını Küba’da olmuş gibi göste-
ren medya bu kadar yalanla da yetinmeyip Küba devri-
mine sahip çıkmak için sokağa çıkan halkı “Castro kar-
şıtları” olarak dünyaya sunmaya çalıştı. Mısır, Venezue-
la ve Meksika’da çekilen cinayet fotoğraflarını ise “Kü-
ba’da polis şiddetinin kanıtı” olarak yayınladı. Tüm bu 
yalan ve kirli kampanyaya karşı Küba’da yayınlanan 
Granma  gazetesi yalan haberleri tanıma kılavuzu ya-
yımladı.1  Siyasi Büro üyesi ve Dış İlişkileri Bakanı 
Bruno Rodríguez Parrilla, “halkı istikrarsızlaştırmaya 
yönelik faaliyetlerin ve Küba karşıtı içerikleri çoğaltmak 
için haber kaynaklarını kullanarak sosyal medyada başla-
tılan karşıdevrimci kampanyanın -#SOSCuba gibi- 
ABD’nin müdahalesiyle başlatıldığını” belirtti. Devrim-
den kaçan Kübalı zenginlerin yoğun olarak yaşadığı 
Florida eyaletinde Trump’çı ABD Kongre üyeleri, 
ABD’nin derhal adaya askeri müdahalede bulunması 
çağrısı yapmış ve savaş çığırtkanlığına başlamışlardı.
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Küba'da Halk Kazanmaya 
Devam Ediyor!
JOSÉ MARTI KÜBA DOSTLUK DERNEĞİ



ABD’nin tüm bu provokasyonlarına karşı Küba halkı-
nın cevabı da hızlı oldu. Küba Devlet Başkanı ve Küba 
Komünist Partisi Birinci Sekreteri Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez,  "Devrimi teslim etmeyeceğiz" diyerek tüm 
devrimcileri ve devrimin gerçek sahibi Küba halkını 
devrimi savunmak için sokaklara çağırdığını duyurdu2 
ve bu çağrının ardından Küba'nın dört bir yanında halk 
sokağa dökülürken, ellerinde Fidel dövizleriyle devrime 
sahip çıktıklarını bir kez daha gösterdiler. Bermúdez de 
halkla birlikte sokağa çıktı ve sokakların devrimcilerin 
olduğunu bir kez daha ABD provokasyoncularına gös-
terdiler. Gece geç saatlere kadar sokakları boş bırakma-
yan Kübalılar Küba devrimini desteklediklerini tüm 
dünyaya bir kez daha göstermişlerdir. Protesto gösteri-
lerinde az sayıda da olsa kamu araçlarına zarar verilme-
si ve dükkânların yağmalanması gibi şiddet olayları da 
yaşanmış, kolluk kuvvetleri de asgari güç kullanımında 
bulunmuş, şiddetin tırmanmasının önüne geçilmiştir.
Geçtiğimiz günlerde Küba Dünya Halklarıyla Dostluk 
Enstitüsü (ICAP), Küba’da yaşanan ABD provokasyo-
nuyla ilgili 155 ülkede faaliyet gösteren 1600’den fazla 
Küba Dostluk Derneğinin davetli olduğu çevrimiçi bir 
etkinlik gerçekleştirmiştir. Etkinliği sunan Kübalı gaze-
teci Cristina Escobar “Ülkede kaos manzarası hakimmiş 
ve ikiye bölünmüş bir ülke, yönetemeyen bir hükümet söz 
konusuymuş gibi gösterilmeye çalışılsa da, aslında ülkede 
hayat olağan akışında. Örneğin aşılama kampanyamız 
önceki hızıyla devam ediyor, üniversitelerimizde dijital 
platformlarda dersler sürüyor” açıklamasıyla bir kere da-
ha egemen medyanın yayınladığı haberlerin gerçek dışı 
olduğunu vurgulamıştır. ICAP Başkanı Fernando Gon-
zález ise “Üzücü günler yaşadık. Emperyalizm, Küba’da 
iç karışıklık yaratmak için her gün daha fazla para harcı-
yor. Bu süreçte, yurtdışında yaşadıkları halde klavye ba-
şında Küba’ya yönelik yaptırımları destekleyen ve hatta 
ABD’nin ülkemize askeri müdahalede bulunmasını iste-
yen kişiler gördük. Bazı yerlerde vandalca eylemler oldu. 
Sahte haberlere, ülkede olanlar hakkındaki kanıyı çarpıt-
maya yönelik girişimlere şahit olduk. Fakat Devlet Başka-
nımız Miguel Díaz-Canel’in de belirttiği gibi ‘sokaklar 
devrimcilerindir’ ve bu söz her şeyi özetliyor. Vandalizm 
ve şiddetin sokaklarımıza egemen olmasına asla izin vere-
meyiz. 1959’dan beri ayakta kalmak için çok emek sarf 
eden devrimimizin en büyük kazanımlarından biri huzur 
ve barıştır, birileri istiyor diye bunu feda etmeyeceğiz” 
diyerek olayları özetlemiştir.3
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Küba ABD emperyalizmi tarafından durmaksızın süren 
saldırılarla baş etmek zorunda bırakılmaktadır. Ancak 
tüm baskılara rağmen Küba halkı devrime sahip çık-
makta ve sosyalizmden vazgeçmemektedir. Jose Marti 
Küba Dostluk Derneği olarak biz de Türkiye’de ve di-
ğer ülkelerde Küba’ya desteğimizi sürdürmeye ve Küba 
Dostlarını buluşturmaya devam edeceğiz.              

1. Tüm kılavuz için bakınız:  
https://haber.sol.org.tr/haber/kuba-hakkinda-yalan-haberleri-
tanima-kilavuzu-309543 Erişim tarihi: 22.07.2021. 
2. Ayrıntılı bilgi için bakınız: 
http://www.kubadostluk.org/kubadan-elinizi-cekin-kuba-halki-
kendi-sorunlarini-cozmesini-bilir/Erişim tarihi: 22.07.2021. 
3. Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.kubadostluk.org/icap-
kubada-yasanan-abd-provokasyonuyla-ilgili-cevrimici-etkinlik-
gerceklestirdi/Erişim tarihi: 22.07.2021.

Küba Devlet Başkanı ve Küba Komünist Partisi Birinci 
Sekreteri Miguel Díaz-Canel, “Küba’da sokaklar 
devrimcilerindir, sokağın kime ait olduğunu göstereceğiz,” 
demiştir.

http://www.kubadostluk.org/



Avrupa’da ev içi şiddet dahil olmak üzere kadınlara yö-
nelik şiddet oldukça yaygındır. AB’de her beş kadından 
biri 15 yaşından sonra geçmişteki veya mevcut partneri 
tarafından herhangi bir türde fiziksel ve/veya cinsel şid-
dete maruz bırakılmıştır.
COVID-19 pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çık-
ma yasakları, kadınları ve kız çocukları istismarcı 
partnerleri ve aile üyeleriyle daha fazla bir arada kal-
maya zorlamış ve devletlerin şiddetle mücadele biçim-
lerindeki boşlukları görünür kılmıştır.
İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadına Yönelik 
Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Müca-
deleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, devletlerin 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin yaşanmadığı bir 
dünya için nasıl çalışması ve çalışmak zorunda olduğu 
konusunda net bir yol haritası sunan çığır açıcı bir söz-
leşmedir.
İronik bir biçimde, 11 Mayıs 2011’de sözleşmeyi ilk 
imzalayan ülke olan Türkiye sözleşmeden çekilme ka-
rarı verdi. Bu durum milyonlarca kadın ve kız çocuğun 
yanı sıra cinsel şiddet ve ev içi şiddetten hayatta kalan 
kişilere hayati destek sağlayan örgütler açısından da fe-
ci sonuçlar yaratacaktır.

33

 KADIN BU

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!
Avrupa’da ev içi şiddet dahil olmak üzere kadınlara yö-
nelik şiddet oldukça yaygındır. AB’de her beş kadından 
biri 15 yaşından sonra geçmişteki veya mevcut partneri 
tarafından herhangi bir türde fiziksel ve/veya cinsel 
şiddete maruz bırakılmıştır.
COVID-19 pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa 
çıkma yasakları, kadınları ve kız çocukları istismarcı 
partnerleri ve aile üyeleriyle daha fazla bir arada kalma-
ya zorlamış ve devletlerin şiddetle mücadele biçimle-
rindeki boşlukları görünür kılmıştır.
İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadına Yönelik 
Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Müca-
deleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, devletlerin 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin yaşanmadığı bir 
dünya için nasıl çalışması ve çalışmak zorunda olduğu 
konusunda net bir yol haritası sunan çığır açıcı bir söz-
leşmedir.
İronik bir biçimde, 11 Mayıs 2011’de sözleşmeyi ilk 
imzalayan ülke olan Türkiye sözleşmeden çekilme ka-
rarı verdi. Bu durum milyonlarca kadın ve kız çocuğun 
yanı sıra cinsel şiddet ve ev içi şiddetten hayatta kalan 
kişilere hayati destek sağlayan örgütler açısından da fe-
ci sonuçlar yaratacaktır.

ULUSLARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ



Sözleşme, kadınlara yönelik şiddet ve ev 
içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla müca-
delenin ‘altın standartı’dır.

İstanbul Sözleşmesi kadınlara yönelik şiddet ve ev içi 
şiddetle mücadele etmek için özel olarak tasarlanmış en 
kapsamlı uluslararası sözleşmedir. Hükümetler için ka-
dınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi, ka-
dınların ve kız çocukların bu türde şiddete karşı korun-
ması ve şiddet uygulayanların yargılanması konusunda 
asgari standartları belirler.
Sözleşme, kadınlara yönelik şiddetle mücadele çerçeve-
sinde şiddetten hayatta kalanlar için diğer gereklilikle-
rin yanı sıra yeterli sayıda sığınak, tecavüz ile ilgili kriz 
merkezleri, 7/24 ücretsiz hizmet veren destek hatları, 
psikolojik danışmanlık ve tıbbi bakım gibi koruma ve 
destek hizmetlerini kurmak konusunda devletlerin yü-
kümlülüklerini içerir. Ayrıca yetkilileri toplumsal cinsi-
yet eşitliği, cinsellik ve sağlıklı ilişkilerle ilgili eğitimle-
rin verilmesini sağlamaya çağırır.
İstanbul Sözleşmesi hukuki bağlayıcılığı olan bir belge-
dir (sözleşmeye taraf devletler sözleşme hükümlerine 
uymakla yükümlüdür). Sözleşme, tüm dünyada, 
1994’te kabul edilen Kadınlara Yönelik Şiddetin Ön-
lenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılmasına 
Dair Amerikan Devletleri Sözleşmesi (Belém do Pará 
Sözleşmesi) ve 2003’ten beri yürürlükte olan Afrika İn-
san ve Halkların Hakları Şartı’na Ek Afrika Kadın Hak-
ları Protokolü’nün (Maputo Protokolü) ardından ka-
dınlara yönelik şiddeti ele alan üçüncü ve en kapsamlı 
bölgesel sözleşmedir.

Sözleşme, ayrımcılık yapmaksızın tüm 
kadınlara ve kız çocuklara koruma sağlar.

İstanbul Sözleşmesi’nin temel bir unsuru, hiç kimsenin 
geride bırakılmamasını sağlamak için, devletlere hiçbir 
gerekçeyle ayrımcılık yapmadan sözleşme hükümlerini 
uygulama yükümlülüğü getirmesidir. Böylelikle, sözleş-
me gereğince, Avrupa’nın dört bir yanında kökleri de-
rinlerde yatan önyargılar ve düşmanlıkla karşı karşıya 
kalan lezbiyen, biseksüel, trans kadınlar ve interseks-
lerin yanı sıra ev içi şiddete maruz bırakılan herkes ko-
runma ve onarım hakkına sahiptir.
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Önemli başka bir nokta da İstanbul Sözleşmesi’nin 
mülteci ve göçmen kadınlar ve kız çocuklar için spesifik 
hükümler içermesidir. Örneğin sözleşme, ikamet 
statüsü istismarcı partnerlerinin ikamet statüsüne bağlı 
olan, ev içi şiddetten hayatta kalan göçmen kadınlara 
partnerlerinden bağımsız olarak ikamet statüsü 
verilmesine olanak sağlamaktadır.

Ayrıca sözleşme, devletlerin, kadınlara yönelik 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti 1951 Mültecilerin 
Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme’deki anlamıyla bir 
zulüm biçimi olarak tanımasını ve kadınlar ve kız 
çocuklar Avrupa’da uluslararası koruma talep ettiğinde 
bir kriter olarak kabul etmesini gerektirir.

Sözleşme, önyargıların ve klişelerin orta-
dan kaldırılmasına odaklanır.

Kadınlara yönelik şiddet, toplumlarda kadınlar ile er-
kekler arasındaki eşitsiz güç ilişkilerinde derin bir bi-
çimde kök salmıştır. Bunun yanı sıra önyargılar, top-
lumsal cinsiyet klişeleri ve zararlı uygulamalar kadınla-
rın erkeklerden daha aşağı olduğu fikrinin sürmesine 
neden olmaktadır. Bütün bunlar, örneğin ırk, etnik aidi-
yet, kast, sınıf, yaş, engellilik, toplumsal cinsiyet kimliği, 
cinsel yönelim, dini inanç, medeni hal ve/veya diğer 
özellikler temelinde kesişimsel ayrımcılığa maruz kalan 
kadınlar için aynı anda işleyen etkenlerdir. İstanbul 
Sözleşmesi bu zararlı kanaatlere karşı net bir mesaj ile-
tir: Şiddetin ve istismarın bahanesi olamaz. Devletler, 
tutumları değiştirmek ve zararlı klişelerin şekillendirdi-
ği toplumsal cinsiyet normlarını, kişilerin ve toplumla-
rın kadınlara yönelik şiddete göz yummasına veya bu 
türde şiddeti kabul etmesine yol açabilecek ayrımcı kül-
türel örüntüleri ortadan kaldırmak için önleyici tedbir-
ler uygulamalıdır.
Sözleşme, kadınlara yönelik şiddetin, bir kadına sadece 
kadın olduğu için yöneltilen veya kadınları orantısız bir 
biçimde etkileyen şiddet olarak tanımlanmasına daya-
nır. Daha nadir olsa da erkekler de ev içi alanda bazı 
şiddet biçimlerine maruz kalabilir. Sözleşme, devletleri, 
bu şiddeti de kabul etmeye ve sözleşme hükümlerini, 
toplumsal cinsiyeti veya toplumsal cinsiyet kimliği her 
ne olursa olsun, ev içi şiddetten hayatta kalan herkes 
için uygulamaya teşvik eder. 



Sözleşme yaygın olarak kabul gören bir 
insan hakları belgesidir.

İstanbul Sözleşmesi’nin tasarlanması, birçok devletin 
ve sivil toplumun Avrupa’da kadınlara yönelik şiddetin 
yaygın olduğu ve birbiriyle uyumlu bir dizi tedbirin şid-
detten hayatta kalan kişilerin her yerde aynı düzeyde 
korumadan faydalanabilmesini sağlayacağı konusunda 
ortak bir anlayışın gelişmesinin ardından mümkün ol-
du. Sözleşme, ulusal çerçevelerin ötesine geçen ek hü-
kümler getirerek ilave bir koruma düzeyi sağlamakta-
dır.
Uluslararası Af Örgütü, 11 Mart 2011’de imzaya açılan 
sözleşmenin ayrıntılarının belirlendiği sürece katılan 
birçok örgütten biriydi. Sözleşme 1 Ağustos 2014’te 
yürürlüğe girdi.
Zaman zaman düşünülenin aksine, Avrupa Konseyi’ne 
üye devletlerin büyük bir çoğunluğu sözleşmeyi takdir-
le karşıladı. Sözleşme 40’tan fazla Avrupa devleti ile bir 
bütün olarak AB tarafından imzalandı ve 34’ü tarafın-
dan onaylandı. Sadece 2018’de dokuz ülkede (Hırva-
tistan, Kıbrıs, Almanya, Estonya, Yunanistan, İzlanda, 
Lüksemburg, Kuzey Makedonya ve İsviçre) yürürlüğe 
girdi ve 2019’da İrlanda tarafından da onaylandı.
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İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hiçbir 
tartışmalı konu yoktur.

İstanbul Sözleşmesi’nin hiçbir ‘gizli gündemi’ yoktur. 
Tek amacı kadınlara ve kız çocuklara yönelik şiddeti ve 
ev içi şiddeti önlemek ve bunlarla mücadele etmektir.
Buna rağmen, “toplumsal cinsiyet” sözcüğüyle ilgili ya-
nıltıcı söylemler ve bazı hükümetlerin ve çıkar grup-
larının sözleşmenin “geleneksel aile değerlerine” zarar 
verdiği yönündeki asılsız iddiaları sonucunda az sayıda 
ülke sözleşmeyi onaylamadı.
Örneğin, Slovakya ve Macaristan parlamentoları söz-
leşmeyi onaylama girişimlerini reddetti. Bulgaristan’da 
ise Anayasa Mahkemesi sözleşmenin Anayasa ile 
uyumlu olmadığına hükmetti.Sözleşmeyi ilk imzalayan 
ve onaylayan ülke olan Türkiye, Mart 2021’de çekildi-
ğini açıklarken sözleşmenin ‘Türkiye’nin toplumsal ve 
ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleş-
tirmek’ için kullanıldığını da öne sürdü. Türkiye yetkili-
leri tarafından bozulmadığı takdirde bu karar 1 Tem-
muz 2021’de yürürlüğe girecek. Çelişkili bir biçimde 
Türkiye, imzaya açıldığı dönemde sözleşmenin önde 
gelen bir destekçisiydi ve diğer Avrupa devletlerini söz-
leşmeyi imzalamaları için harekete geçirmekte rol oy-
namıştı.



Türkiye’nin bu benzersiz hamlesi Polonya’daki benzeri 
tehditlerin ardından atıldı. Polonya Başbakanı Anayasa 
Mahkemesi’nden sözleşmenin anayasa uygunluğunu 
değerlendirmesini istedi; ancak henüz bir karar çık-
madı. Ayrıca, parlamentoda Cumhurbaşkanı’nı Polon-
ya’yı İstanbul Sözleşmesi’nden çıkarmaya ve “aile hak-
ları” konusunda yeni bir sözleşme hazırlamaya çağıran 
bir yasa tasarısı sunuldu.
Sözleşme, çıkar gruplarının elinde yanlış bilgi yaymak 
ve toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadın haklarını ve 
LGBTİ+’ların haklarını şeytanlaştırmak için bir araç 
haline gelmeye başlıyor.
Bu ülkelerdeki hükümetlerin iddialarının aksine, sayısız 
LGBTİ+’nın da büyük önem verdiği “aile değerlerine” 
yönelik gerçek tehdit, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet 
ve ev içi şiddet failleridir.
Avrupa Konseyi’nin danışma organı olan Venedik Ko-
misyonu, 2019’da Ermenistan Adalet Bakanı’nın talebi 
üzerine sözleşmeyi onaylamanın anayasal sonuçlarını 
değerlendiren bir mütalaa yayınladı. Mütalaa, sözleşme 
hakkındaki pek çok yanlış kanıyı çürüten son derece 
faydalı bir inceleme sunuyor.

Sözleşme, fark yaratan hayat kurtarıcı bir 
belgedir.

Birçok ülkede, kadın grupları ve onlarla işbirliği yapan 
gruplar, İstanbul Sözleşmesi’ni temel ölçüt kabul ede-
rek kadınlara yönelik şiddete karşı başarılı bir mücadele 
yürüttü. İronik bir biçimde, sözleşmeyle ilgili yanlış bil-
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gilerin yayıldığı Türkiye ve Polonya da dahil bazı ülke-
lerde insanlar sözleşmeyi savunmak, kadınlara yönelik 
şiddeti önlemek ve toplumsal cinsiyet eşitliği için mü-
cadele etmek üzere bir araya geldi.
Bu sayede birçok ülkede değişim yaşanıyor. Örneğin 
Finlandiya’da, İstanbul Sözleşmesi sayesinde ev içi şid-
detten hayatta kalan kişilere yönelik sığınaklara kaynak 
ayrılması devletin yükümlülüğü olarak kabul edildi. 
Böylece daha fazla hizmet ve desteğin sağlanması gü-
vence altına alınmış oldu. Finlandiya ve Arnavutluk, 
Sırbistan ve Karadağ gibi diğer ülkeler sözleşmenin yü-
rürlüğe girmesiyle birlikte ulusal destek hatları oluştur-
du.
Buna ek olarak, son birkaç yılda İzlanda, İsveç, Yuna-
nistan, Hırvatistan, Malta ve Danimarka, sözleşmenin 
gerektirdiği gibi yasalarında değişiklikler yaparak onay 
olmadan cinsel ilişkinin tecavüz olarak tanımlanmasını 
sağladı. İsveç’te yasa sayesinde şimdiye kadar mahkû-
miyet kararlarında önemli bir artış, yargılamalarda ise 
daha sınırlı bir artış kaydedildi.
Gerçek şu ki hiçbir ülke kadınlara yönelik şiddetten 
muaf değil ve kalıcı değişimler yaratmak için daha gidi-
lecek uzun bir yol var. Ancak sözleşmeyi imzalayan ve 
onaylayan devletler şiddete son vermek için tedbirler 
alıyor. Bu da tüm dünyaya kadınların haklarını koru-
mak ve hayatlarını kurtarmak için siyasi bir iradenin 
mevcut olduğu yönünde güçlü bir mesaj iletiyor.

https://www.amnesty.org.tr/icerik/istanbul-
sozlesmesi-yasatir-iste-nedenleri



Kadına yönelik şiddet, cinsiyeti nedeniyle kadına 
uygulanan sistematik şiddet davranışlarıdır. Bu şiddetin 
ardında, erkeklerin her alanda görülen egemenlikleri ve 
kadın-erkek arasındaki eşitsizlik yatar. Erkeklerin 
kadınlara şiddet uygulamasının nedeni güç göstermek, 
kadınları kontrol etmek, kadınları cezalandırmaktır. 
Kadınlar kendi hayatlarına dair karar alma aşamasında 
şiddete uğruyorlar. Kadınların, erkekler tarafından 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak, 
kadın oldukları için öldürülmesidir kadın cinayeti. 
Ülkemizde kadın cinayetlerini durdurmak için verilen 
mücadele, kadınların yaşam ve eşitlik mücadelesidir. 
Kadınların hayatı erkeklerin eline kalmış bir hayat 
değildir.
İşte İstanbul Sözleşmesi bu şiddeti, en temel sorun olan 
kadın cinayetlerini durdurmanın çözümüdür. Kadına 
yönelik şiddet ve aile içi (ev içi) şiddetin önlenmesi ve 
bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi, “(…) şiddetin 
ortaya çıkamayacağı, eşitlikçi bir toplum yaratır, kadına 
karşı bir tehdit varsa etkin koruma sağlar, tüm çabasına 
rağmen kadın bir zarar gördüyse etkin kovuşturma 
yaparak adaletle faili cezalandır,” der. Ve bundan 
devletin tüm birimlerini sorumlu tutar. Toplumsal 
cinsiyet eşitliğine değinen en ilerici sözleşmedir, 
Eşitliği sağlamanın, kadınları geleceğe dair 
güçlendirmenin yollarını ayrıntılı, çözümleriyle birlikte 
anlatır. Şiddet ortaya çıkmadan önlemenin yolunun 
Toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçtiğini devlete 
verdiği sorumluluklarla ortaya koyar.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın 
Meclisleri olarak bizler; 10 yıldır İstanbul Sözleşmesi’ni 
etkin uygulatmak için mücadele veriyoruz. Bu zamana 
kadar kadın cinayetlerinin durmaması yasaların etkin 
uygulanmadığı içindir. Uygulandığı zaman kadınlar 
kurtuluyor. Yüzlerce kadın mücadelemizle 
uygulattığımız İstanbul Sözleşmesi’nin maddeleri ve 
6284 sayılı koruma kanununun sayesinde, hayatta 
kaldı. 

37

   KADIN BU

Kadına şiddetin devam etmesi bu yasaların etkin, 
yeterli uygulanmaması, adaletli ceza verilmemesi, 
haksız tahrik indirimlerinin olması, etkin kovuşturma 
yapılmaması sonucudur. Şüpheli kadın ölümlerinin 
aydınlatılmamasıdır. Hukuk devletinde yasalar 
önemlidir. İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamak, kadınları, 
çocukları, şiddete uğrayan her kesimi hiçbir ayrım 
yapmadan koruyacağım demekti. Peki sözleşmeden 
çekilmek? “Seni Korumayacağım,” demek. Platform 
olarak bizlerin yıllarca mücadele ettiği faili koruyucu 
davranışı ön plana çıkararak, faile cesaret 
vermektir.Ülkemizde her gün kadınlar öldürülürken ve 
önlenebilir ölümleri durdurmamak son derece politik 
bir karardır. TBMM’nin oybirliği ile alınan insan 
haklarına ilişkin bu sözleşmeden yine TBMM kararıyla 
çıkılabilirdi ancak. Dolayısıyla Anayasa’ya aykırıdır. 
Bunun yanında kamu vicdanına da aykırıdır. Anket 
firmalarının (Konda, vb.) yapmış olduğu 
araştırmalarda toplumun sadece küçük bir bölümünün, 
%7 sinin sözleşmeye karşı olduğu belirlenmiştir. 
Toplumun her görüşten düşünceye sahip olan siyasi 
tabanı, muhafazakâr partiler dahil. Milyonlarca kadının 
itirazına rağmen, toplumun büyük bir kesiminin 
itirazına rağmen sözleşmeden çekilmek siyasi, ancak 
çok yanlış bir hamledir.               
             Bizler Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu Kadın Meclisleri olarak İstanbul 
Sözleşmesi'nin yaşattığını biliyoruz. Hakkımız olan 
yasaların, sözleşmenin, siyasi malzeme olmasına izin 
vermeyeceğiz. Bir gece yarısı kararına karşı ertesi gün 
başlayan ve tüm yurt genelinde süren her gün 
mücadelemiz, öğrendiğimiz her bir maddesini 
uygulatmak için artarak devam edecek. Bir yanlışlık var 
bu işte deyip bu eşitsizliğe, ezilme ilişkisine itiraz 
etmek, sessiz kalmamak, sorgulamak isteyen her 
kesimden kadınlarla, bize rağmen alınan kararlara 
bilgiyle, kararlılıkla itiraz edeceğiz. Anayasayı, yasayı, 
sözleşmeyi uygulatacağız.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri:

“Mücadelemiz, yaşam ve eşitlik 
mücadelesidir!” NURSEN İNAL



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 
(UNHCR) yayınladığı rapora göre 2020 ortalarında 
zorla yerinden edilenlerin sayısı 80 milyonu geçmiş du-
rumda.  Son 20 yılda mültecilerin yüzde 85’i gelişmekte 
olan ülkelerde bulunuyor.
Türkiye geçmişte mülteciler için transit ülke konum-
dayken Suriye'de iç savaşla sonra Suriyeli Mültecilerin 
gelmesi ile birlikte  aynı zamanda hedef ülke haline de 
gelmiştir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün son veri-
lerine göre Türkiye’de 3 milyon 690 bin kayıtlı Suriyeli 
bulunuyor; İzmir’de kayıtlı Suriyeli mülteci sayısı ise 
150 bine yakın.

Mülteci, Sığınmacı, Misafir

Mültecilik ve hakları 28 Temmuz 1951’de Cenevre’de 
imzalanmış Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Söz-
leşme’de tanımlanmıştır. 1951 Sözleşmesi ve 1967 Pro-
tokolü’ne göre “mülteci” ırkı, dini, milliyeti, siyasi dü-
şüncesi ve belirli bir gruba mensubiyetinden dolayı, zu-
lüm görme tehdidinden ya da bu endişeden dolayı ül-
kesinden ayrılıp, başka ülkelere sığınma talebinde bulu-
nan ve talebi kabul edilen kişidir. “Sığınmacı”, yukarı-
daki gerekçelerden dolayı mültecilik başvurusunun so-
nucunu bekleyenler için kullanılmaktadır.

Türkiye, Monaco ile birlikte Avrupa Konseyi ülkeleri 
dışından gelenlere mültecilik hakkı tanımayan iki ülke-
den biridir. Ülkelerin yasalarının zulüm tehlikesi nede-
niyle kendi ülkesinden ayrılanlara mülteci statüsü ver-
memesi, onların mülteci olmadıkları anlamına gelmez. 
Zira onları mülteci kılan, sığındıkları ülkelerin yasaları 
değil içinde bulundukları zorunlu koşullardır.  Türki-
ye'nin Avrupa ülkeleri dışından gelenlere mültecilik 
hakkını tanıması önemli bir hak ihlalini ortadan kaldı-
racaktır.
Suriye’den gelenler için ise Geçici Koruma Yönetmeligi 
çıkartılmıştır.  Bu yönetmeliğe göre "Geçici koruma", 
ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri 
dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kit-
lesel olarak veya bu kitlesel akım döneminde bireysel 
olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ya-
bancılara sağlanan koruma olarak tanımlanmıştır.
Suriyeliler için birçok kavram (“geçici eğitim merkezi”, 
“geçici barınma merkezi”, “geçici kimlik kartı” vb.) “ge-
çici” olarak kullanılmaktadır. 2011’den beri Türkiye’de 
bulunan bu insanlar için geçicilik konumunun hâlâ sür-
mesi tartışmalı bir konudur, bizim için kabul edilemez.
Öte yandan yandan hem iktidar hem de muhalefet çev-
releri özellikle Suriyeli Mülteciler için "misafir" demek-
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Mülteci, haklarıyla 'mülteci'dir!
METE HÜSÜNBEYİ* 

*Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi Başkanı



tedirler. Misafirlik hem kısa süreli hem de evsahibini 
üzerlerinde irade sahibi yapan bir olgudur. Uzun süre-
dir burada yasayan ve hak sahibi olan mülteciler için 
misafir denilemez.

Kent Hakkı ve Mülteciler

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre herkesin 
“nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkı” 
vardır (Madde 6). Bu hüküm “insan hakları” kavramı-
nın coğrafi alanlardan, devlet sınırlarından bağımsız, 
“evrensel” niteliğini gösteren bir ilkedir.
Beyannamenin 14. maddesi de herkese zulüm karşısın-
da başka ülkelerden mülteci olarak kabul talep etmek 
ve bu ülkelerce mülteci muamelesi görmek hakkını ta-
nır.
Kent kuramcısı Henri Lefebvre, kent hakkı ile temel 
olarak bir kentte ikamet eden herkesin, ulus devlet dü-
zeyinde vatandaş olsun ya da olmasın, o kent üzerinde 
hakkı olduğunun altını çizmiştir. Bir diğer kent kuram-
cısı David Harvey mültecilerin kentin vazgeçilmez bir 
parçası olduğunu belirtmiştir.
Bu yaklaşımlar uluslararası anlaşma, sözleşme ve be-
yannamelerde de karşılığını bulmuştur.
2005’te Porto Alegre’deki Dünya Sosyal Forumu’nda 
kabul edilen Dünya Kent Hakkı Şartı, kent sakinlerini 
“kalıcı ya da geçici olarak kentte ikamet eden tüm in-
sanlar” olarak tanımlar. Şart, kentte yaşayan hassas, kı-
rılgan gruplara yönelik önlem alınmasını ve uygulan-
masını öngörmektedir. Kent hakkı, çocuklar, kadınlar, 
yaşlılar, yoksul ve düşük gelirliler, evsizler, engelliler, et-
nik azınlıklar, göçmen ve mülteciler, yerlerinden edil-
mişler gibi savunmasız grupları da ayrımcılık yapmadan 
kapsayacak şekilde tüm sakinlerin kentin olanaklarına 
eşit erişimi, yerel yönetime demokratik katılımlarının
teşviki, temel hak ve özgürlüklerin yaygınlaştırılmaları 
ve güçlendirilmeleri olarak tanımlanır.
Kent hakkının kapsamının genişliği yasalarımızda da 
yer almaktadır. Belediye Kanunu’nun “Hemşehri huku-
ku” başlıklı 13. maddesine göre:
Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşeh-
rilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye 
faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin 
yardımlarından yararlanma hakları vardır. Belediye, 
hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliş-
tirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda 
gerekli çalışmaları yapar.

Türkiye'de uygulamada henüz yetersiz de olsa bir çok 
büyükşehir, il ve ilçelerde  olumlu uygulamalar görme-
ye başladık. Bununla birlikte bazı Belediye Başkanları-
nın nefret söylemlerine tanık oluyoruz. Son olarak Bolu 
Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kentteki mültecilerin 
gitmesi amaçlı söylem ve davranışları nefret suçu teşkil 
etmektedir. Kendisi iki yıl önce de benzer söylemlerde 
bulunmuş,   hak temelli örgütler, mülteci örgütleri,  ba-
ro, tabip odası gibi birçok oluşum kendisini kınayan 
açıkla-malar yapmışlardı. Biz Bolu Belediye Başkanı’-
nın söylemlerini çok tehlikeli nefret sucu içeren söylem 
olarak görüyoruz. Bu söylemlerde bulunanlar mülteci-
lere karşı linçlerden ve olası dökülecek kanlardan birin-
ci dereceden sorumludur.

Suriyeliler ve Çalışma Yaşamı

Suriyeli Mültecilerin çalışma koşulları Geçici Koruma 
Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Buna göre Suriyeliler 
için ancak geçici koruma kayıt tarihinden altı ay sonra 
çalışma izni almak için başvuruda bulunabilinir. Başvu-
ru 1işvereni tarafından  e-devlet üzerinden Aile ve Ça-
lışma Bakanlığına yapılır. Bir işyerinde çalıştırılabilecek 
Suriyeli sayısı Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu 
geçemez. Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde 
çalışacak Suriyeliler, çalışma izni muafiyeti kapsamın-
dadır.  Suriyeli Mültecilere uygulanan yüzde 10 kota 
onları yasal olarak kaçak çalıştırılmaya sevk ediyor. Oy-
saki yabancı işçi kotası bile yüzde 5. Herkesin kayıt al-
tında çalışabilmesi için bu kısıtlamanın indirilmesi ya 
da ortadan kalkması gerekiyor. 
Mültecilerin sadece ucuz emek için tercih edilmesi, on-
ların bu durumlarını suistimal etmek isteyenler tarafın-
dan elbet söz konusu olsa bile gerçeği tam yansıtmıyor. 
Özellikle tarım işçiliği, tekstil, ayakkabı gibi sektörlerde 
ciddi işgücü açığı var.  Gençlerin çoğu artık tekstil ve 
konfeksiyon sektörünü tercih etmiyorlar, büyük oranda 
hizmet sektörüne kaydılar. Özellikle 4+4+4 eğitim sis-
teminden dolayı çırak yetişmiyor.  Bu açık özellikle Su-
riyeli Mülteciler tarafından kapatıldı.
Savunmamız gereken şey, vatandaş mülteci ayrımı yap-
madan tüm emekçilerin hak sahibi oldukları bilinciyle 
sosyal güvencelere sahip örgütlü, sendikalaşma önün-
deki engelleri kaldıran demokratik çoğulcu toplum ol-
malıdır.
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2019 Aralık ayı dünya için milat oldu. Bütün ezberlerin 
bozulmasına yol açan-ki daha önceden yaşanılan salgın 
deneyimlerine rağmen-bu salgın yakın zamanda yaşanı-
lanlardan farklıydı. Sosyal, ekonomik, siyasi, iktisadi, 
idari, hukuki, askerî, dinî ve kültürel alanlarda birçok 
önemli etkilere ve sonuçlara neden olan radikal kararlar 
alınmasına neden oldu. Yaşanılan bir dizi değişiklik pe-
şi sıra eğitim alanında da değişikliğe yol açtı. Ülkemiz-
de ilk COVID-19 vakasına 11 Mart 2020 tarihinde 
rastlandı. Salgın tedbirleri ekonomik kaygılarla her 
alanda alınıp, salgın gerektiği gibi yönetilemediği için, 
23 Mart 2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime ara 
verildi. Görünürde hızlı bir önlem gibi ele alınsa da 
Aralık 2019 tarihinden itibaren yayılım gösteren CO-
VID-19 için ne yazık ki hazırlıklı değildi ülkenin yöneti-
cileri. Eğitimle ilgili ilk başta alınan geçici süreli ara ver-
me kararından belliydi yaşayacaklarımız. Aslında sal-
gınla ilgili salt bilimsel adım atan bir yaklaşım esas alın-

sa idi - bizde maalesef ülkenin yönetilme şeklinden do-
layı - böyle bir şey söz konusu olamazdı. Alınan her tür-
lü tedbir yönetilme biçimimizle doğrudan ilişkili idi. 
Ekonomik öncelikler, turizm ekonomisi, fabrikaların 
salgına rağmen aynı şekilde çalışmaya devam etmesi, 
üretime verilecek aranın ciddi bir ekonomik tahribata 
yol açacağı ihtimali nedeniyle-ki her şeye rağmen kaçı-
nılanlar başa geldi- salgın konusunda tutarlı bir yakla-
şım sergilenmesine engel oldu.
Konumuz olan eğitime dönersek yapılan çalışmaları şu 
şekilde sıralayabiliriz; 
*Okulların hemen kapatılması, salgının yayılmasını en-
gelleyen iyi bir karar olmasına rağmen, işyerlerinin ça-
lışmaya devam etmesi, ani kararlarla aç-kapa yapılması 
olumluluğu boşa düşürmüştür. Ardından sınavlar için 
okulların tekrar açılması. Hatta bu istikrarsızlığa ilişkin 
sosyal medyanın ürettiği "kapaçmak" kelimesi dönemin 
mottosu olmuştu.
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*Eğitim emekçilerinin aşılanma işleminin köylerden 
kente doğru gerçekleştirilmesi-ki sosyal canlılığın kent-
lerde yoğun olması, kırda yaşanılan vaka sayıları dikka-
te alındığında bu kararın ne kadar rasyonel olduğunu 
tartışmaya gerek yok!
*Okulların açıldığı dönemlerde, okul ve kurumların, 
fiziksel olarak yetersizliğinin yanında maske dağıtımı, 
HES kodu uygulaması yapılamamış, hijyen kuralları 
uygulanamamıştır.
*EBA uygulaması ile eğitime online ve uzaktan eğitimle 
devam edilmesi, internet erişimine ve bilgisayara sahip 
olmayan öğrencilerin eğitim süreçlerinden uzak kalma-
larına, velilerin bu durumun ezikliğini yaşamasına se-
bep olmuştur. Bu durum, sınıfsal eşitsizliği daha net bi-
çimde açığa çıkartmıştır. Çalışmak zorunda kalan ebe-
veynlerin çocuklarının eğitim sürecini kontrol edeme-
mesi, eğitimin verimini düşürmüştür. Uzaktan eğitimin 
uzun süreli devam etmesi, öğrencilerin çoğunun fiziksel 
ve ruhsal olarak eğitim sürecinden kopuşlarına, depres-
yona, psikolojik olarak içe kapanarak sosyalleşememe-
lerine sebep olmuştur.
*Bütün okullar kapalı iken ana sınıflarında eğitime de-
vam edilmesi-çalışan anne-babalar nedeniyle zorunlu-
luk nedeniyle yapılan uygulama gibi gösterilse de anao-
kulu çocuğu ebeveynine verilecek ücretli izin daha iyi 
bir önlem olurdu.
*Eğitimin sürdürülmesine yönelik kararlar akılcı, uygu-
lanabilir gerçeklerle örtüşür olmaktan uzak anlık ve sü-
rekli değişen, yetersiz bir şekle dönüştürülmüştür. Bu 
durum karşısında çoğu zaman idareci, öğrenci, öğret-
men, personel, veli ne yapacağını bilemez duruma dü-
şerek paniklemiştir. Bu kararların neredeyse tamamın-
da İl ve İlçe Milli Eğitimlerde çalışan idari personel eği-
timin bir bileşeni değilmiş gibi görmezden gelinmiştir.
* Eğitim emekçilerinin ek ders ücretlerinin ödenmesine 
karşı birçok zorluklar çıkartılmış, buna rağmen eğitim 
emekçilerinin ücret alması nedeniyle sürekli hedef gös-
terilmesi ve yöneticiler tarafından yapılan itibar suikas-
tinin topluma yayılması ve dillendirilmesi sürdürül-
müştür. Nerdeyse okulların kapalı olmasının sebebinin 
öğretmenler olduğu izlenimi yaratılmıştır.
*Akademik başarısı yüksek olan öğrenciler ile-Anadolu 
ve Fen liseleri- akademik başarısı düşük olan meslek li-
seleri arasında yer alan makasın oldukça açılması.

*Anadolu Liselerinin sayısının azaltılması, İmam Hatip 
Liselerinin arttırılması nedeniyle özel okullara zorunlu 
bir yönelim sağlamıştır. Bu yönelim, pandemide resmi 
okulların kapalı olduğu dönemlerde, özel okulların kurs 
vb. şekillerde eğitime devam etmelerinden dolayı iyice 
artmıştır.
*Teorik eğitime ilişkin çalışmalar bir nebze olumlu olsa 
da pratik eksikliğinin baş göstermesi-bunun sonucunu 
gelecek yıllarda daha net göreceğiz
Sınav sorularının eğitimde yaşanan eksiklikler dikkate 
alınmadan yapılacağı kaygısı öğrenci ve veliler üzerinde 
büyük kaygı uyandırmıştır. Yapılan LGS ve YKS sınav-
larında bu kaygının ne kadar gerçekçi olduğu görül-
müştür.
Velhasıl eğitime ilişkin alınan tedbirler ülke yönetimi-
nin ne kadar akılcı bir politika izlediğine dair oldukça 
fazla veri sunuyor. Bilim kurulunun yaptığı öneriler da-
hi ekonomik ve politik gerekçelerle kabul görmezken 
salgına ilişkin gayri ciddi ve tutarlı olmayan politik bir 
hat çizilmiştir.
MEB pandemi döneminde aksaklıkları giderecek, 
salgını önleyecek, eğitimi sürdürecek bilimsel kararlar 
alarak uygulayamamıştır. Bu var olan durumu daha da 
sancılı hale getirmiştir. MEB eğitim bileşenleri, üniver-
siteler, sendikalarla birlikte ortak kararlar alarak uygula-
yabilseydi süreç daha akılcı yönetilebilirdi. MEB’in ya-
nında sendikalar ve yer yer TTB’de gerçekten uzak sü-
rekli değişen talepler dile getirmiştir. Önlemlerin he-
men alınmayacağını bilerek “önlemleri hemen alın, yüz 
yüze eğitime başlayın”, öğretmenlerin aşılanması salgı-
nın yayılmasını durduracakmış gibi “öğretmenleri aşıla-
yın, yüz yüze eğitimi başlatın” “eğitim emekçileri can 
kaybı arttı yüz yüze eğitime ara verin”, yüz yüze eğitim 
çağrılarıyla aynı anda yüz yüze sınavları erteleyin çağrı-
larının yapılması, bu eksik, aceleci yetersiz ve gerçeğe 
uymayan taleplere örnek olarak gösterilebilir.
Tüm merkezi sınavların 1 yıl ertelenmesi eğitim emek-
çilerini, öğrencileri velileri rahatlatacak en iyi karar ola-
bilirdi. Bu kararın yanında, internetsiz ve bilgisayarsız 
öğrencinin kalmayacağı tedbirler alınarak, eğitime 
uzaktan ve online olarak devam edilebilirdi. Umarım 
bütün yaşanılanlardan dersler çıkarılıp yaşadığımız 
pandemi daha fazla kötü yönetilmez.    
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EBA online eğitim sistemi ile eğitimin salgın nedeniyle 
yüz yüze aksamasını engellemek isteyen MEB, salgının 
eğitime etkisini ne kadar etkili yönetebildi? 
MEB'in online olarak sunduğu bu hizmetteki eleştirile-
ri tek tek sıralamak gerekir. Eleştirileri sıralamak ve çö-
zümleri, alternatif fikirleri ile pekiştirmek daha  mantık-
lı bir bakış açısı olacaktır. 
Eğitimin online olması akıllara şu soruları getiriyor:
Herkesin evinde internet var mı? Bu internet yeterli 
mi? İnternete bağlanıp derse katılım sağlanacak elekt-
ronik cihaz var mı? Ve bir başka soru daha; evde oku-
yan sayısına yetecek cihaz var mı? Sorular çoğaltılabilir 
elbette meselemiz soruları çoğaltmak değil çözümleri 
çoğaltmak. 
Köylerde yaşayan ve internetle tanışmamış olan çocuk-
larımız, internet var olsa bile baz istasyonu alt yapısı ye-
tersizliği ile çekmeyen internet üzerinden online eğiti-
me erişemeyen, katılamayan yüzlerce öğrenci oldu. 
Elektronik cihazlar konusunda MEB ve diğer kuruluş-
lar tablet dağıtımı yaptılar, bu tabletler ne kadar yeterli 
oldu veya ne kadar amacına uygun kullanıldı? Bu de-
netlenemedi. 
Özellikle okula yeni başlayan ilkokul grubu çocuklar ve 
aileleri bu süreçten olumsuz etkilendiler. Çocukların 
okul ve sınıf ortamında olamayışı, öğretmenlerin yüz 
yüze eğitimdeki iletişimden yoksun bırakması ilkokul 
çocuklarına okuma yazmayı öğretmeyi daha güç hale 
getirdi. Burada okuma yazmayı öğretmek yüz yüze 
eğitime nazaran biraz da velilere düştü. Çoğu veli yılın 
sonunda çocuklarının karne notlarına ortak oldu. Bir 
bakıma belki de öğretmen olmanın zorluğu anlaşıldı. 
Bir başka açıdan bakmak gerekirse ev ortamının dersi 
dinlemeye ve ödevleri yapmaya yeterliliği de ön plana 
çıktı. 
Evdeki hane bireylerinin sayısı, psikolojilerinin nasıl ol-
duğu, çocuğun bu durumdan etkilenişi ve bunun derse 
odaklanmaya, dersi anlamaya etkisi de yadsınamaz. Sal-
gın döneminde psikolojik olarak bulunulan durumun 
zorluğunun üzerine sosyalleşemeyen aileler ve 
akranlarıyla fiziki iletişim kuramayan öğrenciler daha 
vvv 

yoğun bir psikolojik baskının içinde buldular kendileri-
ni... Bu da yine her alana olduğu gibi eğitime de yansıdı.
Bir diğer konu ne yazık ki bu süreçte verilen can kayıp-
ları... 
Online eğitimi büyük bir mücadele içinde sürdürmeye 
çalışan, yüz yüze eğitimin belki de 3,4 katı emek harca-
yan eğitimcilerden bu salgın sürecinde kayıplar verildi. 
Diğer yandan online eğitime katılan öğrencilerin ailele-
rinde de can kayıpları yaşandı ve böylesi bir durumda 
psikolojik olarak eğitime odaklanmak mümkün olmadı. 
MEB, EBA sistemi ile birlikte belki TV kanallarından 
eğitim videoları veya direkt canlı dersler de yayınlan-
saydı ulaştığı öğrenci sayısı artardı. 
MEB, online derslere ek olarak psikologlar ve pedagog-
larla da işbirliği yapıp haftada bir öğrencilerin - velilerin 
ayrı ayrı katılım gösterdiği psikolojik destek ve danışma 
seansları düzenleyebilirdi. 
Gelelim sınav, ölçme - değerlendirme, karne notları ve 
sınavla yerleşim yapılan ölçümlere... 
Online eğitimin zorluğu nedeniyle sınavlar sağlıklı ve 
etkili yapılamadı. Yerleşim yapılacak sınavlarda da müf-
redatta hafifletme, süreyi artırma yapılabilecek en doğ-
ru hamlelerdi. Lakin yine de bu sınavın sonuçları sağ-
lıklı ve çok adil değildir. Çalışan ile çalışmayanın ayırt 
edildiği, genel geçerliliği yüksek değildir. 
Bu süreçte aileler de eğitim konusunda bir başarı müca-
delesi vermeye çalışmış ve eğitimcilere destek ver-
miştir. 
Okul duvarları olmadan, okul - sınıf ortamı olmadan da 
eğitimin olacağı ama zor olacağı ve başarı oranının dü-
şeceği  gözle görülmüştür. 
Okulun etkisi, yüz yüze eğitimin önemi, öğretmenlerle 
canlı iletişimin ehemmiyeti net bir tablo çizmiştir. 
MEB 'in EBA gibi bir online eğitim sistemini hızlıca 
devreye alması takdire şayandır ve eğitim camiası ola-
rak verilen mücadele bir alkışı hak ediyor.  
Bu sürecin tekrar yaşanmaması ve bu süreçten öncelik-
le insanlarımızın ve sonra tüm kurum ve kuruluşların 
gereken dersi almış olması dileğiyle...
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Pınar Kaya (Öğretmen):
Bu süreçten alınacak çok ders vardı!



Çoğumuzun içinde yer etmiş bir film repliği şöyledir:
“Sevgi neydi?
Sevgi emekti…”
Çok emek verdiğimiz ama donuk ekranların karşısında 
sevgiyi pek de hissedemediğimiz bir eğitim öğretim yılı 
geçirdik. Evet hayatlarımız bir salgın tarafından esir 
alınmıştı ve dört duvarın içinde eğitsel amaçlara ulaş-
mak için eskiden sınıflarda öğrencilerin dikkatini derse 
yönlendirmek için sessiz olmalarını sağlamaya çalışır-
ken eğitim öğretim yılı boyunca bazen sessiz bir duvara 
dönen ekranlardan onların ses vermesini istedik. Kimi 
zaman bizim sesimiz onlara kimi zaman da onların sesi 
bize ulaşamadı. Her hepimiz acımadı ki, acımadı ki hal-
lerinde ruh halimizi “iyi” tutmaya çalışırken birer konu 
tekrarcısına indirgenmemek için didinip duruyorduk 
ama evinde interneti olmayan, bilgisayarı olmayan eği-
tim öğretim çağındaki öğrenciler, eğitim öğretimin uza-
ğında, uzaktan eğitimden bir haber kim bilir neler yapı-
yordu?
Mini mini birlerin bir kısmı okulu neredeyse hiç gör-
medi. Sadece onlar değil, okul kapısından girmeden bir 
üst sınıfa geçen o kadar çok öğrenci oldu ki okulların 

eskisi gibi açıldığı günleri dört gözle bekler olduk.
Yeni konuları öğrenememeyi bırakın, geçmiş öğren-
melerini bile unutanların velileri bunu dile getiriyor ve 
bunun nedenine dair net bir görüşümüz yok. 
İki çocuklu bir öğretmen ailenin eve dört bilgisayar ve 
sınırsız internet için neredeyse altı aylık öğretmen maa-
şını harcaması gerektiği gerçeğini bir kenara bırakma-
mız pek mümkün görünmese de dillendirmesi bile in-
sanı duygulandıran, öğretmenim, sen bir ana, sen bir 
baba, her şey oldun artık bana”dan ekranda bir yüze 
dönüşen öğretmenleri dinlerken uyuyan, televizyon iz-
leyen, oyun oynayan, chatleşen ya da tahmin bile ede-
mediğimiz nicelerini yapan bir sınıf ortamına ışınlan-
dık. Elimizden geleni yaptık, müfredata uyduk, konu-
larımızı yetiştirdik ama dostane bir gülüşe, sıcacık bir 
bakışa ihtiyacı olan öğrencilerimizden uzaktık. Bu 
uzaklığın uzun dönemli sonuçları ne olur bilemiyoruz 
ama eğitimde kaybedilecek tek bir fert yoktur sözüyle 
bağlantı hatası yaşadığımız aşikar. Basit bir bilgisayar 
programından ibaret olmayan öğretmen, öğrenciler 
için de eğitim salt konu ezberlemekle ilgili bir şey değil. 
Umarım tüm bu açıkların da telafisini yapabiliriz..    
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Birkan Bayındır (Özel Eğitim Öğretmeni):
Sıcacık bir bakışa ihtiyacı olan öğrencilerimizden uzaktık!



İdil Altuntaş (Öğrenci):
Umarım pandemi bir gün 
geçer ve “eski” sıfatıyla 
birlikte kullanılır.
Pandemi sürecinde gerçekten çok zor zamanlar geçir-
dim. Ruhen ve psikolojik bakımdan zorluklar yaşadım, 
hayatımdaki alışkanlıkları, yaşantımı, düzenimi,  eğiti-
mimi, gelişimimi, aslında birçok şeyi etkiledi pandemi. 
Özellikle eğitim hayatım beni gerçekten çok yordu. Ge-
lişimimin en hızlı çağındayım ve sağlıklı olabilmem için 
dışarıda zaman geçirmem gerek. Ancak bu pek müm-
kün olmadı. Okula gidemedim. Arkadaşlarımı göreme-
dim. Çocukları eğiteceğiz derken bizlerin yorulmasına 
ve ruhsal sıkıntılara yol açtınız. Tabii ki bu zorunluluk-
tan kaynaklanıyordu. Pandemi, bunların dışında bana 
kuzenlerimle daha iyi zaman geçirme ve yeteneklerimi 
daha iyi kavramama neden oldu. Ama ben eski İdil de-
ğilim! Eski pozitifliğim, umutluluğum, çabalarım, haya-
ta bakış açım... Onların hiçbiri eskisi gibi değil. Eski iş-
tahım bile yok! Kilo alırım diye düşünürken kilo kay-
bettim. Daha yeni yeni toparlanıyorum. Umarım pan-
demi bir gün geçer gider ve "eski” sıfatıyla birlikte kulla-
nılır.
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Zeynep Karademir (Veli):
Gelecek beklentimiz 
kalmadı! Sadece günü 
kurtardık...
Eğitim hayatlarına devam eden üç çocuğum var. Koro-
navirüs salgının başlamısyla birlikte, ailecek eve tıkan-
dık. Eşim çalışıyordu. Çocuklar eğitimden uzak kaldı-
lar. Üç çocuğuma da bilgisayar, tablet alamadığım ve 
internetimiz yetersiz olduğu için çoğunlukla derslere 
bağlanamadılar. Cep telefonundan bağlandıklarında da 
pek verimli olmadı. Bir de uzaktan eğitim çocuklarda 
tablet, bilgisayar bağımlılığını artırdı. Benim öğrencilik 
yıllarımdaki pek çok eğitim-öğretim aracı; deney, ince-
leme, gezi, dramatizasyon, vb. çok şey kullanılmaz oldu. 
Okulların bir açılıp vaka sayısı artınca kapanması, de-
vam zorunluluğun olmaması, hele bizim gibi evinde 
yaşlı nüfus olan ebeveynlerin bulaştırırlar korkusuyla 
çocuklarını okula göndermemeleri, çocukları açıkçası 
eğitimden bir hayli soğuttu. Toparlamak nasıl mümkün 
olacak, bizler bilmiyoruz. Eğitimciler biliyorlarsa, açık-
lasınlar. Gelecek beklentimiz kalmadı! Sadece günü 
kurtardık.



Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitimden iş 
dünyasına kadar her alanda pandeminin olumsuz etki-
leri varlığını hissettirmeye devam etmektedir. Elbette 
her sektör özellikle ekonomik olarak zorluklar yaşa-
maktadır. Ekonomik zorlukların baş aktörü hükümet 
olsa da ekonominin doğru hamleler ile çok da uzun ol-
mayan bir sürede rayına girmesi mümkündür. Ancak 
eğitim alanında bilinçli bir şekilde yapılan hataların 
uzun vadede ülkeyi daha olumsuz etkileyeceğini söyle-
mek yanlış olmaz. Çünkü eğitimde yaşanan kayıpların 
telafisi kaybettiğiniz parayı yerine koymak kadar kolay 
olmayacaktır. Neredeyse bir buçuk yıl gibi bir süre 
okulların kapalı tutulması bir yana “Dünyada okulları 
en çok kapatan biziz” gibi bir ifade, bu durumla övünen 
bir yönetim anlayışının eğitime bakışını göstermesi açı-
sından da önemlidir.
Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı pandemi süresince 
okulları kısa da olsa bazı dönemlerde yüz yüze eğitime 
açmış, ancak çoğunlukla uzaktan eğitim adı verilen bir 
yöntemle devam etmeyi tercih etmiştir. Günü kurtar-
mak ve özel okulların zorda kalmaması için tercih edi-
len bir yöntem olduğu aşikârdır. Uzaktan eğitim kısa 
süreli kurslar gibi bazı alanlarda kabul gören ve tercih 
edilen bir yöntem olsa da, bütünüyle bir ülkenin eğitim 
sisteminin uzaktan eğitim modeli üzerine taşınmasının 
bilimsel bir yaklaşım olmadığı açıktır. Elbette uzaktan 
eğitimin kısa süreli uygulanabileceği durumlar olabilir 
ve gereklidir de. Ancak bir buçuk yıl gibi bir süre bo-
yunca tüm okul kademelerinde hatta üniversitelerin tıp 
fakültelerinde bile uzaktan eğitim uygulanmış olması 
kelimenin tam anlamı ile skandaldır.  v 

Uzaktan eğitimin tüm eğitim sistemi için uygulanamaz 
bir model olmasının yanında son zamanlarda pandemi 
döneminde ortaya çıkan bir yan etkisinden de bahset-
mek gerekir. Zoom Yorgunluğu! Bilindiği üzere Zoom; 
uzaktan eğitimde kullanıldığı şekli ile internet üzerin-
den öğrenci ve öğretmenleri sanal ortamda buluştur-
makta ve çeşitli araçlar ile öğretim yapılabilecek bir vi-
deo konferans ortamı sunmaktadır. Günün büyük bir 
bölümünü Zoom karşısında geçirmek zorunda kalan 
öğrenci ve öğretmenlerde görülen, “Zoom yorgunluğu” 
adı verilen bu hastalık: Stanford Üniversitesi tarafından 
yapılan bir çalışmaya göre çevrimiçi toplantılar beyinde 
olumsuz etkiler yaratıyor. Anksiyete ve stres bozukluğuna 
yol açan bu durumla ilgili Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
de bir araştırma yapılmış ve 470 üniversite öğrencisinden 
oluşan katılımcılarda yüksek düzeyde zoom yorgunluğu 
gözlenmiştir.1

Zoom yorgunluğu, sanal iletişim platformlarının, özel-
likle video konferans yolu ile iletişimin aşırı kullanımın-
dan kaynaklanan yorgunluk,endişe  veya tükenmişlik-
tir. Diğer video konferans platformlarında da aynı etki 
görülüyor olsa da dünyada en çok kullanıcıya sahip vi-
deo konferans platformunun Zoom olması nedeniyle 
bu isimle anılmaktadır. Yani diğer video konferans plat-
formlarını da kullanılsa da aynı etkiye maruz kalınıyor. 
İngilizcesi Zoom Fatigue olan Terim, insanların evde 
kaldıkları süre boyunca uzaktan eğitim, işletmelerin 
yaptığı sanal toplantılar gibi amaçlarla video konferans 
yazılımı kullanımının  sırasında popüler hale gelmiştir. 
Zoom yorgunluğu olgusu, normal konuşmada gerçek-
leşmeyen  ve iletişimin aşırı yüklenmesine ve görüntülü 
aramalarda artan ortalama grup boyutuna bağlanıyor.2 
Bir video görüşmesinin doğası gereği görüşmeye katı-
lanların bedenleri aynı ortamda değildir. Sadece ses ve 
varsa görüntü mevcuttur. Bu durum bilişsel uyumsuz-
luk adı verilen kişinin yorulmasına neden olan çelişkili 
vv
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Pandemide 
Uzaktan Eğitim 
ve Zoom Yorgunluğu

BEKİR SARI 



duygulara neden olur. Bu duygusal çelişki katılımcıların 
sanal olarak bağlı olmasına rağmen fiziksel olarak aynı 
ortamı paylaşamamalarından kaynaklanmaktadır. V
INSEAD'de doçent olan Gianpiero Petriglieri, Zoom 
yorgunluğunun, insanların ses tonu, yüz ifadeleri ve be-
den dili gibi sözel olmayan ipuçlarına daha fazla dikkat 
etmek zorunda kalmalarının bir sonucu olarak ortaya 
çıktığını belirtiyor. Yüz yüze bir ortama kıyasla zihnin 
ihtiyaç duyduğundan daha fazla çalışmasını gerektiren 
bir süreç olduğunu öne sürüyor.3  Katılımcılar sanal or-
tamda sözel olmayan ipuçlarını anlamlandırmak için 
daha yüksek düzeyde bilişsel enerji kullanırlar. Ayrıca 
görüntülü aramalarda oluşan kısa gecikmeler de izle-
yenler üzerinde olumsuz bir izlenim yaratmakta, mini-
mum düzeyde de olsa, o anda konuşan kişiyi daha az 
samimi ve odaklanmamış olarak algılamasına neden ol-
maktadır. Ayrıca yüz yüze iletişimde sessizlik konuşma-
ya doğal bir ritim verirken, görüntülü görüşmede ses-
sizlik kaygı yaratmaktadır. Çünkü insanlar sessiz, kim-
senin konuşmadığı bir ortamda bile iletişim halindedir. 
Ancak sanal ortamda oluşan sessizlik kişinin endişeye 
kapılmasına neden olacaktır. Özellikle sanal ders sıra-
sında öğretmenin yükü bu anlamda daha da fazla ola-
caktır. Öğretmenin hiç sessiz kalmaması gerekir ki bu 
çok yorucudur.
Clemson Üniversitesi'nde doçent olan Marissa Shuf-
fler, insanların kamera karşısında izlendikleri konusun-
da daha fazla farkındalığa sahip olduklarını ve kendi gö-
rüntülerini görerek daha büyük bir öz farkındalık duy-
gusu hissedebileceklerini savunuyor: “Bir video konfe-
ranstayken, herkesin sana baktığını biliyorsun; sahne-
desiniz, bu yüzden sosyal baskı ve performans göster-
meniz gerektiği hissi geliyor. Performatif olmak sinir 
bozucu ve daha stresli”. İnsan beyni, ev gibi özel alan-
larda genişlemiş bir yüzün varlığından tehdit algılar.4 
Yukarıda anlatılanlar ek olarak çok kişili ekranlar bu yo-
rucu sorunu büyütür. Tüm toplantı katılımcılarının Brady 
Bunch tarzı göründüğü galeri görünümü, beynin merkezi 
vizyonuna meydan okuyarak, bir kerede o kadar çok insa-
nı deşifre etmeye zorlar ki, kimse, hatta konuşmacı bile an-
lamlı bir şekilde konuşmaz.5vv
Video konferans platformları pandemi öncesinde de 
çeşitli alanlara kullanılmaktaydı. Özellikle iş dünyası 
uluslar arası toplantılarını video konferans yöntemi ile 
vv

yapmaktaydı. Bazı uluslar arası eğitim kuruluşları sanal 
olarak kurslar düzenlemekteydi. Ancak pandemi ile bir-
likte tüm dünyada sanal toplantı, kurs, ders sayıları yay-
gın olarak kullanılmaya başlanmış hatta bu nedenle 
mevcut internet ağları ihtiyacı karşılayamayacak duru-
ma geldiği olmuştur. Sanal iletişimdeki böylesine bir ar-
tış insanları evde, bilgisayar başında daha uzun süre 
kalmasına, video konferanslar ile de zoom yorgunluğu-
na maruz kalmalarına neden olmuştur. Peki zoom yor-
gunluğu ile nasıl baş edilir, bir yolu var mıdır:  
Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, Zoom yorgun-
luğu karşısında yapılabilecekleri şöyle sıraladı:
*Zoom’dan çıkman gerektiğinde bağlantıyı kes.
*Sanal buluşmalar arasında kendine zaman ayır. O sıra-
da yapmak istediğin şeyleri yap. Arkadaşınla buluş, dı-
şarı çık ve hava al. Gerçek bir etkileşime gir veya ken-   
dinle vakit geçir.
*Farkındalığı deneyimle. Yoga ya da meditasyon yap.
*Kendine karşı ve çevrene karşı şefkatli ol. Zor bir dö-
nemden geçtiğimizin ancak bunun sona ereceğinin bi-
lincinde ol.  
*Günlük rutinler belirle ve bunlara sadık kal.
*Öncelikle her zaman görüntülü görüşme yapmamız 
gerekmiyor. Görüntülü görüşmeye ihtiyaç duyulup du-
yulmadığı ya da katılımcıların kameralarını açmalarının 
gerekip gerekmediği noktasında iyi analizler yapılabilir. 
Eğer analiz size görüntü paylaşımının gerekmediğini 
söylüyor ise telefondan görüşmeyi teklif edebilirsiniz.
*Toplantıdan önce toplantıyla ilgili notların paylaşılmış 
olması görüntülü görüşme gerçekleşeceği zaman top-
lantıya dair hazırlığın tamamlanmış olmasına yani 
odaklanmış bir şekilde başlamasını sağlayabilir.
*Telefonunuzu sessize almak, mail bildirimlerinizi ka-
patmak gibi önlemler görüşme esnasında odaklanma-
nızı sağlayabilir.6

1 "Çağın hastalığı: zoom yorgunluğu"  https://www.hurriyet.com.tr/egitim/cagin-hastaligi-zoom-

yorgunlugu-41831913

2  Bailenson, Jeremy N. (23 Şubat 2021).  . Teknoloji, Zihin ve Davranış .

3 Bullock N., A., D. Colvin, A., & Sebrena Jackson, M. (2021). COVID-19 Çağında Zoom 

Yorgunluğu. 

4 Carolyn Reinach Wolf (2020). Sanal platform yararlı araçlardır ancak stresimizi artırabilir. 

5 ‘Zoom fatigue’ is taxing the brain. Here's why that happens.  

6 Zoom yorgunluğu nedir? Zoom yorgunluğuna karşı neler yapılabilir?

 https://www.milliyet.com.tr/pembenar/zoom-yorgunlugu-nedir-zoom-yorgunluguna-karsi-neler-

yapilabilir-6474973
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Habermas’ın temel sorusu şuydu: Kamusal meselelerin 
akılcı, eleştirel ve gerçekten açık tartışılmasının müm-
kün olduğu koşullar nelerdir? 17. yüzyılın sonu ve 18. 
yüzyılın başlarında ortaya çıkan (burjuva) kamusal 
alan, yeni tartışma alanları, daha açık ve erişilebilir 
kentsel kamusal alanı ve sosyalleşme biçimleri ile gaze-
teler, siyasal gazetecilik, romanlar ve eleştiri biçiminde 
matbaa kültürünün damga vurduğu bir iletişim dünya-
sıydı. Ancak Habermas, burjuva kamusal alanın sözde 
açıklık ve eşitlikçiliğinin daha baştan sınıfsal çıkarlar ta-
rafından maskelendiğini ve 19. ve 20. yüzyıllarda kitle 
tüketim kültürü tarafından soğurulduğunda işlevini yi-
tirdiğini kabul ediyordu. Habermas yine de kamusal 
alan normlarının kurtarılabileceğini ve açık, eleştirel ve 
akılcı tartışma için model olarak kalabileceğine inanı-
yordu. Habermas için burjuva kamusal alanı, uzun va-
deli iki gelişimin tarihsel ürünüydü: Modern ulus-dev-
letlerin ortaya çıkışı ve kapitalizmin yükselişi. Bir ko-
nuşma ve tartışma alanı olarak kamusal alan üç varsayı-
ma dayanıyordu: 1) Aklın gerekliliği, 2) hiçbir şeyin 
eleştiriden muaf tutulmaması, 3) açıklık veya gizlilik 
düşmanlığı (James Van Horn Melton, Aydınlanma Av-
rupa’sında Kamunun Yükselişi, 2011, s. 15-19). 
Ancak Habermas’a göre liberal burjuva kamusal alanın 
kahramanlık çağı kısa sürdü; 19. ve 20. yüzyılların dö-
nüşümlerinin kurbanı oldu. Zira kamusal alan, eleştirel 
niteliğini yitirip reklamcılık, kamusal ilişkiler ve kitle tü-
ketim kültürünün egemenliğine teslim bayrağı çekti. Bu 
noktada Habermas, Adorno ve Horkheimer gibi dü-
şünmüştü: Geç dönem kapitalist kültürün, konformiz-
mi ve rızayı beslemesi. Ancak onlardan farklı olarak, 
burjuva kamusal alanın eleştirel potansiyeline ve üze-
rinde yükseldiği Aydınlanma ideallerine biraz daha 
bağlıydı. Adorno ve Horkheimer, teknokratik denetim 
ve tahakküm kaynağı olarak Aydınlanma akılcılığının 
karanlık yönüne odaklanmışlardı. Oysa Habermas’a 
göre Aydınlanma’nın demokratik ve özgürleştirici po-
tansiyeli vardır. Melton ise, Habermas’ın “burjuva ka-
BBB

musal alan” kavramına karşı “Aydınlanmacı kamusal 
alan” kavramını önerir. Melton’a göre aydınlanmacı ka-
musal alan, kurtarıcı-özgürleştirici özelliklerinin yanı 
sıra, tartışma ve konuşma alanını genişleterek elitlerin 
ayrıcalıklarına meydan okuyacak potansiyele sahipti 
(Melton, age, s. 22). 

Peki, kamusal alanın Aydınlanma bağlamında kitlesel 
okuryazarlıkla ilişkisi nasıl oldu? Melton’a göre Aydın-
lanma yazar ve eleştirmenleri, okur kitlesine bir otorite 
olarak önem atfetseler de bu kitleyi nasıl şekillendire-
cekleri, denetim altına alacakları, hatta tanımlayacakları 
sorunuyla da boğuşmuşlardı (s. 97). Burada sorun, ba-
sit bir okuryazarlık ediminin (kişinin adını yazabilmesi, 
imza atabilmesi vb.) sergilenmesi elbette olamazdı; 
ulus-devletin eğitim ve okuryazarlık siyasetleri zaten bu 
tür şeyleri sağlamaya yönelikti. Mesele, okuryazarlığın 
iktidarın güçlendirilmesi, sınıflar arası mücadele, grup-
ların çıkarları gibi farklı saikler çerçevesinde bir araç 
olarak nasıl kullanılacağıydı. Örneğin Protestanlar tara-
fından köşeye sıkıştırılan Katolik reformcular, halkın 
okuryazarlığını iman propagandası için zorunlu bir araç 
olarak görmüşlerdi. Bunun için kimi Hıristiyan tari-
katlar (Frerler Cemiyeti gibi) kent yoksullarına okuma-
yazma, din ve aritmetik eğitimi veren ücretsiz okullar 
kurdular. Okuryazarlığı besleyen çeşitli mekânların (ki-
tapçı, kütüphane, kafe, salon vb.) kentlerde toplanması, 
mücadelenin asıl burada olmasına yol açmıştı. Bu da 
zamanla okuryazarlığın nimetlerinden kentsel insanla-
rın (burjuvaların), kırsal insanlara (köylülere) göre da-
ha fazla yararlanmalarına neden olmuştur. Bu durum, 
kentlere özgü zenginlik ve toplumsal konumun okurya-
zarlık konusunda en önemli belirleyici olmasını sağladı. 
Ancak okuryazarlığın toplumsal yelpazesi, okuryazarlı-
ğın genel olarak soylular, tüccarlar ve profesyonel sınıf-
larla sınırlı olduğu on altıncı yüzyıldan bu yana genişle-
mişti. Daha sonraki yüzyıllarda okuryazarlık, zanaatkâr 
ve köylülere değin yayılacaktır. Ancak bu genişleme, 
çok yavaş olacaktır zira 18. yüzyıl başında bile kitaplar 
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hâlâ çok pahalıydı. Evlerde çok az kitap vardı, onların 
da çoğu dinsel nitelikteydi. Dolayısıyla okuma-yazma, 
uzun süre boyunca seküler bir faaliyetten ziyade ibade-
te bir destekti. “Okuma edimi, dini vecibelerin tekrarı 
yoluyla kişinin imanını tazelemesini sağlıyordu; bunun 
için yalnızca sınırlı sayıda metne ihtiyaç vardı. Dahası, 
dini bir araç olarak okuma, çoğu zaman yalnız başına 
yapılan bir faaliyet değil, ev ahalisiyle birlikte yapılan 
bir edimdi. Akşamları ya da kiliseden sonra evin reisi 
aile fertlerine yüksek sesle okurdu.” (Melton, age., s. 
106) Köylü kitlelerinde kitapların doğaüstü güçler ba-
rındırdığı inancı hâlâ hakimdi. Örneğin dua kitapları 
çeşitli amaçlar için, yani yeni doğmuş bebek, hamile ka-
dın, yeni evliler ya da hastaların şifa bulması için oku-
nuyordu.  
Önemli bir gelişme, okuma pratiğinin yaygınlaşmasıyla 
basılı eserlerin gizemini ve kutsiyetini kaybetmesiydi. 
Okumanın yaygınlaşmasıyla okuma edimi, genellikle 
dinsel ortamdan kopuk, yalnız başına oluyordu. Dolayı-
sıyla yaygın okuma, zamanla basılı malzemeleri kutsal 
bağlamında koparıp dünyevileştirdi. Edebi pazarın (ki-
tap, dergi ve gazete) genişlemesi, bu süreci hızlandırdı. 
Basılı yayınların (yazılı metinler) kutsallıklarını kaybet-
mesi ile metalaşmaları eş zamanlı oldu.  Bu da yayınlara 
daha az hürmetkâr ve daha eleştirel davranılmasına yol 
açtı. Nitekim: “Kitap eleştirisinin ortaya çıkışı, Aydın-
lanma kamusal alanının ahlak ve pedagoji alanındaki 
ulvî ideallerini özetliyordu. Aydınlanmacı editörlerin ve 
eleştirmenlerin bakış açısından, kitap eleştirileri ve ilan-
ları bilgili ve incelikli bir okur kitlesinin oluşumuna kat-
kıda bulunmuştu; okurları gittikçe genişleyen yayınlar-
dan haberdar ediyor ve iyi kitaplarla kötü kitaplar ara-
sında ayrım yapmalarına yardımcı oluyordu.” (Melton, 
s. 110) Ancak bir yandan eleştirinin ortaya çıkışı, diğer 
yandan seküler okuma edimlerinin gelişmesi, Katolik 
ve Protestanların, edebi eserleri (seküler şiir ve roman 
gibi kurmaca eserleri) okumanın bireyleri ibadetten 
uzaklaştıracağı uyarısını yapmalarına da neden oluyor-
du. Özellikle romanların, insanları manevi kaygılardan 
uzaklaştırdığı, günaha soktuğu, kadınların ev işlerini 
yapmayıp cinsel iştahlarını kabarttığı eleştirisi yapılı-
yordu. Örneğin kadınların çokça okudukları dergiler, 
romanlar ve romansların, onları bir taraftan bilgilendi-
rip eğlendirirken, öte yandan dinsel eğilimlerini zayıf-
lattığı, romantikleştirip ev işlerini yapmalarını engelle-
diği iddia ediliyordu. Ne var ki, bu yayınların çoğu apo-

litikti; daha ziyade evlilik, aile ve arkadaşlıktan dem vu-
ruyorlardı. Özellikle haftalık dergiler, geleneksel kadın-
lık rollerini yeniden üretiyordu. Evlilik, moda, çocuk 
yetiştirme gibi konularda yayın yapan basılı yayınlar, 
orta sınıflardan eğitimsiz, çalışmayan ve apolitik kadın-
lara mesleki yönden ilerlemek yerine anne, kız ve eş 
olarak görevlerini ahlaklı biçimde nasıl yapacaklarını 
vazediyorlardı. “Kadınların ev işlerini boşlamalarına yol 
açmadığı sürece okumaları teşvik ediliyordu. Bu ba-
kımdan, haftalık ahlak dergileri eril bir kamusal dünya 
ile dişil bir ev içi dünya arasında ayrım yapan cinsel 
farklılık fikirlerini güçlendiriyordu.” (Melton, s. 115) 
Fakat haftalık ahlak dergilerinde okurların yazdıkları 
mektuplar, editör ile kamu arasında doğrudan ve karşı-
lıklı diyalog izlenimini besliyordu. Mektuplar bir şekil-
de okurlar ile yazarlar arasında gerçek veya hayali ola-
rak giriştikleri bir kamusal alanı inşa etmeye yol açıyor-
du. 18. yüzyılda edebiyat pazarı genişlemiş olsa da orta-
da henüz kitlesel bir okur kesimi yoktu çünkü kitap hâ-
lâ çok pahalıydı. Bu ancak daha sonra ucuz kitaplarla 
mümkün olacaktır. Yanı sıra ticari nitelikte olan ve ge-
nellikle kitap satıcılarının elinde bulunan ödünç kitap 
veren kütüphaneler ve okuma odalarının yükselişi de 
bunu telafi etti. Ancak kitap okuma işi ağırlıkla, örneğin 
18. yüzyıl sonlarında bile, hâlâ orta sınıflara (meslek sa-
hipleri, öğretmen, subay, vasıflı zanaatkâr, küçük tüc-
carlar vb.) hitap ediyordu. Okuma dernekleri de ayrıca-
lıklı, seçkin ve kültürlü üst sınıflara sesleniyordu. Asıl 
engel, uzun çalışma saatleriydi ki, yorucu çalışma günü-
nün ardından ışığın da olmadığı bir evde okuryazar 
köylü ve emekçi için okumak çok zordu. Aynı zamanda 
evin çalışma mekânı olduğu bir dönemde yaşam alanla-
rı sıkışıktı ve ev içinde okumak için gereken sessiz bir 
ortam da yoktu (Melton s.127)
Genel olarak, kamusal alanı şekillendiren okuma edimi-
ne karşı egemenlerde bir kaygı ve korku yok değildi. 
Özellikle Fransız devriminden sonra romanların, okur-
larda bir fanztezi ve yanılsama dünyası yaratarak onları 
mevcut dünyadan hoşnutsuz hale getirip ütopyacı siya-
sal fikir ve projelere açık hale getirdiğine inanılıyordu. 
“Cumhuriyetçi eleştirmenler, romanların yurttaşlık er-
deminden ziyade kişisel hazzı tercih ettiğinden yakın-
maya devam ediyorlardı.” (Melton, s. 131) Fakat tüm 
bunlara rağmen Aydınlanma eleştirisinin organları olan 
salonlar, dergiler, ansiklopediler, edebi sözlükler, oku-
ma dernekleri vb. güçlü bir demokratik kamusal alanı     
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var ediyordu. Bununla birlikte bu kamuyu komuta eden 
burjuvaziydi. Burjuva kültürünün ince beğenisi, seçkin-
ci tavrı ve estetik yargıları, belli bir kültürlü, eğitimli ve 
ilerlemeci kamuya sesleniyordu. Öte yandan kamu, 
okuma-yazma edimiyle kendisini ortaya koysa da bu 
kamuyu şekillendiren, onun adına konuşup kendi yar-
gılarına evrensellik havası katan aydınlardı. Dolayısıyla 
aydınların kafalarında türdeş bir kamu vardı. Bu türdeş 
kamu miti, “aklın uzlaşı ve mutabakat üretme gücüne 
duydukları aydınlanmacı inancı da yansıtıyordu… Ay-
dınlanma eleştirmenlerinin seslendiği kamu, nihayetin-
de eğitimli, mülklü, esasen burjuva ve soylu okurlardan 
oluşan görece kısıtlı bir zümreydi.” (Melton, s. 135-
136) Bu açıdan, Matthew Arnold’ın Kültür ve Anarşi 
(1869) adlı kitabında belirttiği gibi, zenginlik ve eğitim 
farklılıkları, her türlü edebi beğeni konusundaki ortak 
standardı yok etmekte, parçalı ve sınıfsal olarak bölün-
müş bir kültür yaratmaktadır.
Sonuç olarak Aydınlanma, getirdiği ideal, ilke, ütopya 
ve politik yaratımlarıyla (yurttaşlık, demokrasi, evren-
sellik, insan hakları, devrimci gelenek vb.) güçlü bir ka-
musal alanı var eden okuryazarlığın gelişmesindeki çok 
önemli momentlerden biri oldu. Ancak kapitalistleşme 
süreci içinde pek çok olgu/olay (kitle kültürü, reklam-
cılık, tüketimcilik, bireycilik, propaganda, manipülas-
yon ve doktrinasyon vb.), okuryazarlığın eleştirel, de-
mokratik ve bilinçlendirici yönlerine ket vurup kapita-
lizme uyumlu birey, toplum, düşünce, akım, örgüt ve 
düşüncelerin ortaya çıkmasına yol açtı. Onca yenilik, 
devrim ve evrime rağmen pek çok ülkede okuryazar ol-
mayan milyonlarca insanın durumunun yapısal neden-
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leri düşünülüp bulunacağına, bu kitleler (köylü, işçi, za-
naatkâr, işsiz vb.) “kara cahil” olarak damgalandılar. İş-
levselci modernleşme kuramları, sorunun kaynağını ge-
leneksel kültür olarak belirledi ancak kapitalistleşmenin 
eşitsiz, dengesiz ve sermaye yanlısı kalkınma politikala-
rını hiç sorgulamadı. 19. yüzyılda kırlardan gelip fab-
rikalara doldurulan işçilere (kara cahillere!) okuma öğ-
retilmiştir; o da kazaların iş akışında kesintilere, maliyet 
artışlarına neden olmasından dolayı. Oskay’ın dediği 
gibi: “Temel nitelikte bir okuryazarlık, çalışan kesime, 
fabrika üretiminin kendi iç mantığının bir gerekirliği ol-
duğu için açılmıştır.” (Ünsal Oskay, Yıkanmak İsteme-
yen Çocuklar” Olalım, 1999, s. 199) Ne var ki, işçilere 
sadece okuma yeteneğinin kazandırılması yeterli görü-
lecek ancak yazı yazma yeteneği kazanmaya izin verme-
yecek yöntemler araştırılacaktır. Dolayısıyla önceleri 
onlara sadece okuma öğretilmesinin nedeni, işçilerin 
yalnızca talimatları ve işyerine ilişkin uyarıları okuyabil-
melerinin beklenmesiydi. Yine de işçilerin zamanla 
okuryazar olmaları, onların giderek ilerici düşüncelerle 
tanışıp politikleşmelerini sağlamıştır. Özellikle kitle ba-
sının ortaya çıkması, kitapların ucuzlaması, onları ör-
gütlenmeye götürecek genel kültür ve bilincin oluşma-
sını kolaylaştırmıştır. Sonuçta, okuryazarlık pek çok ge-
lişmede (merkezileşmenin sağlanması, işgücünün eği-
tilmesi, ulusal entegrasyon, kitlelerin kontrol altına 
alınması, yeni sistem ve teknolojilerin bulunması vb.) 
bir taraftan eğitimin öte yandan kitlesel okuryazarlığın 
ürünleri olarak ileri roller oynamıştır. Elbette berabe-
rinde pek çok sorunu da getirerek.              



Karl Marks Bitcoin'in Varlığını 
Destekler miydi?
HENRY CORDERMAN*

Dünyanın dört bir yanında manşetlere konu olan dijital 
para birimi Bitcoin, insanların sanayi ve ticareti anlama 
yollarında dünyada devrim yaratıyor. 2009 yılında oluş-
turulan kripto para birimi, şu anda 7.000 $'ın üzerinde 
değerleniyor. Her ne kadar 2017’nin sonlarında yakala-
dığı 20.000 $'lık en yüksek seviyesinden düşmüş olsa 
da hâlâ şu soru gündemde: Bu kripto para birimi neden 
çok popüler? (Yahoo! Finance. 2019) Bitcoin'in köke-
nine dönersek, ulusal para birimini parçalayarak çağdaş 
kâğıt para biçimini baltalamak için yaratıldı. Amaç, 
engelleri aşmak ve her yerde harcanabilecek evrensel 
bir para oluşturmaktı. Bitcoin'in geliştiricisi takma adıy-
la Satoshi Nakamoto’dur ve bu fikri bir forumda ilk kez 
tanıttığında, yeni para birimini “merkezi olmayan” ola-
rak damgaladı ve pratik işlerlik için duyulan güven ihti-
yacını ortadan kaldırdı. (Nakamoto 2009). Merkezi bir 
kurum garantörlüğüne dayanan kağıt para birimlerinin 
aksine Bitcoin, eşler arası işlemlerin bir ağ üzerinde 
oluşturulduğu için benzersizdir. Bu ağ blok zinciri ola-
rak bilinir ve merkezi bir otorite olmadan çalışır. Daha 
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spesifik olarak, her Bitcoin topluluğunun bir parçası 
olan bilgisayar, yapılan her işlemi izler ve kaydeder. Şef-
faf ve sorunsuz bir meta alışverişi sağlar. Çünkü sisteme 
insanların yerleştirmesine gerek yoktur. Yine de insan-
ların bir bankaya ya da merkezi bir finans kurumuna 
olan inançları ve alışkanlıkları dolayısıyla Bitcoin güve-
nilmez bir para birimi olarak değerlendirilmekte-
dir. Bitcoin her ne kadar yeni oluşturulmuş olsa da, in-
celenirse, sosyalizm gibi tarihsel, politik ve ekonomik 
kuramlara paralel olarak ikisi arasındaki şaşırtıcı ilişkiye 
tanık olabiliriz. Aslında, sosyalizmin yaratıcısı 
Karl Marks, muhtemelen merkezi olmayan ve 
demokratik doğası nedeniyle Bitcoin'in varlığı-
nı destekleyecekti.
Marks ve Bitcoin arasındaki ilişkiyi anlamak için, 
Marks’ın 19. yüzyıl argümanlarının özünü anlamak ge-
rekir. Karl Marks, eserlerinin birçoğunda genellikle ka-
pitalizmden kaynaklanan sınırlamaları ve sorunları ta-
nımlar. Özellikle Komünist Manifesto’da Marks, kapita-
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lizmin birçok yeniliğe ve icada (yani demiryolları ve na-
vigasyon teknolojisi) yol açabileceğini vurgular. Kapi-
talist sistem, işçi sınıfının geride bırakıldığı sürekli bü-
yümeye dayanır (Marks ve Engels 1848, 10).  Proletar-
ya olarak da adlandırılan işçi sınıfı, Marks'ın hedefidir. 
Takipçileri de bu argüman üzerinden yürümüşler-
dir. Üst sınıf iken burjuvazi kendisi için sermaye birikti-
rir ve devamını sağlar, proletarya sömürülür. Marks'ın 
açıkladığı gibi, onun sorunu, sürekli genişleyen pazarda 
ve pazarın genişlemesinin gerekliliğinde ortaya çıkan 
bir kovalamacadır; “(…) dünyanın tüm kara parçaların-
da burjuvaziyi kovalar” (Marks ve Engels 1848, 12). Bu 
tür bir ekonomik sistemin ortaya çıkan sonucu, merke-
zileşmedir. Mülkiyet ve güç, iktidarın elinde toplanmış 
gibi görünse de, burjuvazi, hükümet sistemlerini tek bir 
ulus ve tek bir hukuk kuralı altında toplamıştır. (Marks 
ve Engels 1848, 13). Başka bir deyişle, ayrı kültürler ve 
topluluklar aynı kâr hedefi altında iç içe geçmiştir. Bu, 
Marks'ın sosyalizm için temel argümanını sunar. 
Marks, proletaryanın isyan etmesini ve bunu yaparak 
tüm toplumsal hiyerarşi biçimlerini parçalamasını isti-
yor. Sosyalizmle birlikte işçi sınıfının üretim  araçlarını 
ele geçirerek devleti yaratacağını ve devletin her şeyi 
düzenleyeceğini yazıyor. (Marks ve Engels 1848, 28).  
Kapitalist toplum ile sosyalist toplum arasındaki fark, 
sosyalist toplumun kâr isteğine dayanmayacağı ve bu-
nun yerine işçi sınıfının kolektif istek ve ihtiyaçlarına 
dayanacağı şeklindedir.
Marx'ın Bitcoin'i desteklemesinin ana nedeni, sosyaliz-
min merkezi olmayan yönlerinin, doğası gereği Bit-
coin'in blok zinciri kullanımını oldukça yansıtmasıdır. 
Daha önce bahsedildiği gibi, Bitcoin, merkezi bir oto-
riteye ihtiyaç duymaz. Bitcoin'in inşa edildiği eşler arası 
ağ nedeniyle bu mümkündür. Eğer bir blok zincirindeki 
bilgisayar yeni bilgileri paylaşır ve diğer bilgisayarlar 
izlemez veya değişikliği kaydetmezse, bilgi yok sayılır 
(Popper 2015, 22). Nathaniel Popper'a göre, Dijital 
Altın: Bitcoin ve Uyumsuzların İç Hikâyesi ve Milyonerler 
Parayı Yeniden Keşfetmeye Çalışıyor’un  yazarı , “Bitcoin 
ağına katılan insanlar, kelimenin tam anlamıyla hem 
bankanın hem de darphanenin hem müşterileri hem de 
sahipleriydi” (Popper 2015, 24). Tıpkı Marx'ın işçilerin 
devlet olmasını savunduğu gibi, Satoshi de müşterilerin 
banka olmasını savunuyordu. Aracıyı devreden çıkara-
rak herhangi bir merkezi kuruluşa güvene de ihtiyaç 
kalmaması gerektiğini ileri sürüyordu. 

Ademi merkeziyetçilik konusu, Bitcoin ve sosyalizm 
arasında ilginç bir şekilde benzer. Marks ve Satoshi, 
banka gibi tek bir düzenleyici otoriteye güvenmenin 
zor olduğu konusunda hemfikirdir. Marks, bu iddiayı 
özel olarak ortaya koymasa da, kapitalizm çok merkezi-
leştiğinde, bunun aşırı üretime ve aşırı üretimin 
sonunda kaosa yol açacağına inanıyordu (Marks ve En-
gels 1848, 15). 2008 mali krizini incelersek, insanlar 
ipoteğe dayalı menkul kıymetler yoluyla kâr etmeye 
çok fazla odaklandıklarında, Marks bu olayı muhteme-
len kapitalizmin bir sonucu olarak aşırı üretim olarak 
değerlendirecektir. Marks'ın bahsettiği kaos, tam da ko-
nut piyasasının çöktüğü anda görülebilir. Bu noktadan 
devam edersek, bu piyasa çöküşünden sosyal statüsü ne 
olursa olsun herkesin etkilenmiş olması, Marks'ın 
Komünist Manifesto'da bahsettiği kaosun bu olduğunu 
pekiştiriyor. Kapitalizmin çöküşü hakkında yazdığında, 
burjuvazinin başarılarını nasıl kendi kendini sabote et-
tiğini ve proleterleri nasıl “varlığa çağırdığını” da kay-
detti (Marks  & Engels 1848, 15). Başka bir deyişle, 
Marks, burjuvazinin ölümünün proletarya için başarı 
getireceğini ve sosyalizmin üzerinde duracağı sütunla-
rın inşasına yardımcı olacağını savundu. Bitcoin için, 
merkezi kurumlara olan güven eksikliği, kripto para bi-
riminin başlangıcından kaynaklanmaktadır. Kripto para 
birimlerinin yaratıcıları ve araştırmacıları olan Cypher-
punks, amaçlarının günümüzün finansal idarelerinin sı-
kıntılarına bir alternatif sağlamak olduğunu belirtiyor 
(Popper 2015, 16). Mevcut finansal sistem Cypher-
punks'a göre kusurlu. Bu kripto destekçileri, “devletin 
para arzını asla güvenilir bir şekilde kontrol edemeye-
ceğini savunuyorlar. Bunun yerine para, piyasanın 
'doğal yasaları' tarafından kontrol edilmelidir” (Barton 
2015, 33). Bu çalışmanın yazarı, "piyasanın doğal 
yasaları" ile, Bitcoin'in merkezi bir otorite olmadan iyi 
işleme kabiliyetine atıfta bulunuyor. “Blockchain Be-
yond Bitcoin” (Bitcoin'in Ötesinde Blok Zinciri) ma-
kalesinin yazarı Sarah Underwood, Bitcoin'in doğal iş-
levselliği ve faydaları konusunda hemfikirdir. Spesifik 
olarak, Bitcoin'in şeffaf ve güvenilir niteliklerinin, para 
biriminin ülkede birçok olumlu finansal sonuçla övüne-
bileceğini gösterdiğini savunuyor. Bu etkiler arasında, 
2008 krizinin tekrarlanması, artan sağlık hizmeti etkin-
liği ve tedarik zinciri ekonomisinin daha da geliştirilme-
si için olası bir yan adımı sıralıyor. (Underwood 2016, 
15). 2008'deki büyük durgunluk, hem Satoshi'nin hem  
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de Marks'ın merkezi ajansları neden eleştirdiğini 
açıklayan evrensel bir örnektir.
Bitcoin ve sosyalizm arasındaki benzerlikler, demokra-
tik temel değerlerine ve merkezi kurumlara olan güven-
sizliklerine dayanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, 
Marks  kesinlikle Bitcoin'in varlığını destekleyecektir. 
Ayrıca, ikisi arasındaki güçlü ilişki, bitcoin'in sosyaliz-
me doğru atılan bir adım olup olmadığı sorusunu akla 
getiriyor. Başka bir deyişle, Bitcoin, kapitalizm ve sos-
yalizm arasındaki geçiş için gerekli olan para birimi 
midir? Karl Marks bir asırdan fazla bir süre önce ölmüş 
olsa da, fikirleri ölmedi. Marks'ın temel argümanların-
dan biri, sosyalizmin milliyeti ve ayırt edilebilir ülkele-
rin varlığını yok edeceğidir. Komünizm olarak bilinen 
daha aşırı bir sosyalizm biçimine giden yolda, bu yolun 
ulusal sınırların yok edilmesini içerdiğini tartışıyor. “İş-
çi sınıfının ülkesi yoktur,” diye yazar Marks  ve bu ne-
denle sınırların modası geçmiştir (Marks  ve Engels 
1848, 28). Mevcut uluslar ve sınırlar düzenini ortadan 
kaldırmak için, insanların sınırlar arasında ticaret yap-
masına olanak tanıyan bir ekonomik araç veya para bi-
rimi olması gerekir. Bitcoin aslında bu geçişi sağlamak 
için mükemmel bir araç olabilir çünkü dünyanın her 
yerinden herkes bitcoin kullanarak çevrimiçi işlem ya-
pabilir (Barton 2015, 26). Bitcoin'in merkezi bir 
kuruma ihtiyaç duymadan evrensel olarak kul-
lanılabilmesi gerçeği, bu çağdaş para birimi sos-
yalist hareket için mükemmel bir araç kılar. Bu 
nedenlerle, Marks  yalnızca Bitcoin'in varlığını 
desteklemekle kalmaz, aynı zamanda para biri-
mini sosyalizm için birincil para sistemi olarak 
da benimser.
Sosyalizm ve Bitcoin, tarihsel zaman çizelgeleri söz ko-
nusu olduğunda birbirlerini kaçırmış olsalar da, yaygın 
demokratikleşme ve ademi merkeziyetçilik de dahil ol-
mak üzere aynı ideolojilerin çoğunu paylaşıyorlar. Karl 
Marks muhtemelen sadece Bitcoin'i desteklemekle kal-
mayacak, aynı zamanda belki de Bitcoin'in komünist 
hareketi katalize etmeye yardımcı olacak yol gösterici 
bir araç olduğunu fark etmiş olabilir. Bu güçlü bağlan-
tıdan ortaya çıkan soru, Bitcoin'in kapitalist toplumun 
geleceği için ne anlama geldiğidir. Bitcoin'in sınırları 
aşma yeteneğinin kapitalist toplumu tehdit etmesi ve 
güçlü bir sosyalist hareketin yeniden başlatılmasını teş-
vik etmesi mümkündür. Ancak, kapitalizmin sonunu 

görmeden çok daha makul bir sonuç ortaya çıkabilir. 
Bitcoin'in transglobal işlemlere girmesi ve benimsen-
mesi, gelecekteki ekonomistlerin Karl Marks'ı ve gö-
rüşlerini nasıl algıladıklarını yeniden tanımlayabilir. 
Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihsel figürü somut-
laştıran eleştiri ve olumsuz damgalama çok daha me-
raklı bir tutuma dönüşebilir. Bitcoin'in demokrasi ile 
ilişkisi, çağdaş dünyada fazlasıyla mevcut olan sınıf eşit-
sizliği gibi konularla ilgili önemli söylemleri ateşleyebi-
lir. Bitcoin ve onun Marks  ile olan ilişkisinin sosyal ve 
politik sonuçlar potansiyeline sahip olması gibi, önü-
müzdeki yıllarda gelişen kripto para birimleri sadece 
ekonomik sonuçlardan fazlasını görebilir.
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Editörün notu:
Yazıda geçen Bitcoin'in $ üzerinden finansal değerleri, 
yazının kaleme alındığı tarihe aittir. 61,683.86 $ ile  
zirveyi gören Bitcoin'in güncel değeri 30.800 $ 
civarıdır.
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Sebastião Salgado

Umut hep vardı!

Sebastião Ribeiro Salgado, 
(d. 8 Şubat 1944, Minas 
Gerais , Brezilya) Brezilyalı 
bir sosyal belgesel fotoğrafçısı 
ve foto muhabiridir.

“Fotoğraf makineli sosyolog”, 
“Fotoğrafın peygamberi”, 
“Kameranın arkasındaki şair”, 
gibi nitelemelere “Ben, 
yalnızca bir foto 
muhabiriyim,” diye karşılık 
veren Salgado, “"Fotoğrafı 
tüm ideolojinizle çekersiniz,” 
dedikten sonra yaptığı işi 
şöyle ayrıntılandırıyor:
“"Bir şeyi göstermek üzere 
fotoğraf çekerken kendinizi 
orada olma fırsatı bulamamış 
insanların yerine koyarsınız. 
Bu iki taraf arasında bir 
bağlantı kurarsınız. Sonunda 
belgesel fotoğrafı bir vektör 
olarak görürsünüz... Dünyada 
yaşanmakta olan her şey 
gösterilmelidir. İnsanlar 
dünyanın diğer yerlerindeki 
insanların neler yaşadıklarını 
öğrenmelidir. İşte bir
belgesel fotoğrafçının sahip 
olması gereken vektörel işlev 
de budur; insana diğerinin
varlığını göstermek... İnsanlar 
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dünyanın diğer yerlerindeki 
insanların çok zor bir hayat
yaşadıklarını öğrendiklerinde 
şoka uğruyorlar. Bu insanlar 
gayet ciddi ve dürüst, çünkü
bunu daha önce görme fırsatı 
bulamamışlar. Onlara bu 
fotoğrafları gösterip orada
yaşananları anlattığınızda, bu 
problemle bütünleşmiş hale 
geliyorlar, bu sorun onların
hayatlarının bir parçası haline 
geliyor.
Eduardo Galeano, onun 
fotoğrafları için; “Gerçeklik, 
sembollerin diliyle konuşur. 
Her parça bütünün bir 
metaforudur. Salgado'nun 
fotoğraflarında semboller 
kendilerini içeriden dışarıya 
doğru ifşa ederler. Sanatçı, 
sembolleri kafasından 
çıkarmaz, cömertçe gerçeğe 
sunar, kullanılmalarını 
gerektirir. Aksine, gerçeklik 
kendisi için en mükemmel 
olan anı seçer: Salgado'nun 
kamerası onu soyuyor, 
zamandan koparıyor ve 
görüntüye dönüştürüyor ve 
görüntü kendini sembol, 
zamanımızın ve dünyamızın 
bir sembolü haline getiriyor.” 
diye yazar.
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“Bağımsızların Umudu” adlı platform ve benzeri yapıla-
rı, bu tür çabaları -içinde yer almasam da, (ben bağım-
sızlardan da bağımsızım)-, önemli görüyorum. Ben tek 
başımayım ve tek başıma olacağım. Çünkü böylesi bir 
dünyada kurumsallamış ya da kurumsallaşmaya dönük 
her yapı otoriter olacaktır bence. Ben kendi üstümde 
hiçbir otoriteyi tanımıyorum. Ama yine de dışarıdan da 
olsa, böylesi bağımsız ve yeni düşünceler aramaya dö-
nük anlayışları olumlu görüyorum. Önce her şey 
sorgulanmalı.
Böylesi yapılanmalar, “özgür birey” oluşumuna bir öl-
çüde katkıda bulunabilir. Çünkü şimdiye dek örgütlen-
meler yukarıdan aşağıya hiyerarşik ve dar bir anlayışla 
var olmuşlar ve var olmaktadırlar. “Bağımsızların Umu-
du” platformunun bir dergi çıkarma çalışması yaptığını 
öğrendim, benden de bir yazı istediler. Öncelikle bu 
platformun dışında birisi olarak, benim düşüncelerime 
değer vererek, benden bir yazı istedikleri için kendileri-
ne teşekkür ediyorum.
Özgür birey konusuna birçok yazımda değindim. Bura-
da daha önce yazdığım bazı yazılarımdan da yararlana-
cağım bu nedenle; çünkü bu konuda çok yazı yazdım.
Toplum bireyle başlar, bireylerden oluşur. Ancak birey 
özgür değilse, toplum da özgür değildir; tersine toplum 
özgür değilse, birey de özgür değildir. Bu ikisi arasında 
koparılamaz bir bağ vardır. Bakunin’in dediği gibidir: 
“İnsan yalnızca eşitçe özgür insanlar arasında 
gerçekten özgürdür; bir tek insanın bile köleliği 
tüm insanlığı çiğner ve herkesin özgürlüğünü etki-
siz hale getirir.”
Ancak bireyi önemsizleştirerek, onun kişiliğini yok ede-
rek ve onu bir vidaya dönüştürerek, oradan bir özgür 
bir toplum çıkarmanız olası değildir. Birey, toplum için-
de kendi özgün kişiliğini koruyabilmeli, düşünce ve ifa-
de özgürlüğü, tüm hakları olmalı. Birey üzerinde otori-
ter yöntemler ve disiplin uygulanmamalıdır diye düşü-
nüyorum.

Burada birey derken kapitalizmin yarattığı içi boşaltıl-
mış ve bir robota dönüştürülmüş “bireyi” değil, gerçek 
anlamda özgür düşünen ve davranan özgür bireyi kas-
tediyorum. Birey şimdiye dek hiçbir sistemde -ne kapi-
talizmde, ne de reel sosyalizmde- sağlıklı bir şekilde ele 
alınmamıştır. Her iki sistemde de özgür birey yoktur. 
Birisinde birey bir robottur, çarkın bir dişlisi olarak; di-
ğerinde ise hiç yoktur neredeyse, toplumun kurbanı ve 
yine çarkın bir dişlisidir. Çünkü bireyin ortaya çıkabil-
mesi ve kendisini yaşayabilmesi için özgürlük gerekir. 
Bu özgürlüğe kaçınılmaz olarak, gerçek bir eşitlik de eş-
lik etmelidir. İşte özgürlük ve eşitlik ortamında birey 
kendisini özgür olarak yaşayabilecek ve çarkın bir diş-
lisi olmaktan kurtulacaktır. Bireyin çarkın bir dişlisi 
olmaktan kurtulabilmesi, ancak kendini özgür-
ce gerçekleştirebilecek olanaklara sahip olma-
sıyla gerçekleşecektir.
Aslında toplumsal ideolojilerin hedefi bile toplumu 
oluşturan bireyleri mutlu etmektir. Asıl olan bireydir. 
Çünkü toplum soyut bir kategori değil, bireylerden olu-
şan bir birliktir. Ancak yüzyıllardır dünyada egemen 
olan anlayışlar, bireyi toplumun, ulusun, sınıfın ve 
“yüksek ideallerin” hedefi için feda edilebilir, adeta de-
ğersiz bir nesne olarak ele almışlardır. Ne kadar çok bi-
reyi ölürse, o ulusun daha da fazla bir ulus ya da toplu-
luk olmaya layık olduğu düşüncesi dile getirilmiştir. Bir 
birey ne zaman kendi haklarını gündeme getirirse bir 
topluluk içinde, hemen yerine göre, “bencil”, “kendisin-
den başkasını düşünmeyen”, “küçük burjuva”, “bireyci” 
gibi damgaları yemekten kurtulamaz.

***

Bir yazımda şöyle yazmıştım: Disiplin kuruluna sa-
hip olan her parti, dernek, kurum, grup, çevre, 
topluluk faşisttir özünde. Adı ve ideolojisi ne 
olursa olsun.
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Çünkü disiplin adı verilen mekanizma özgür birey ve 
düşünceyi boğmak amacıyla kullanılmaktadır bu tür ya-
pılanmalarda çoğu zaman. Disiplin değil, ortak iradeli 
ve gönüllü bir uyum sağlanmalı diye düşünüyorum bu 
noktada, bir topluluğu oluşturan kişiler arasında.
Burada öncelikle şuna dikkat çekmek istiyorum: Ku-
rumlaşan her şey bir otorite ve iktidar alanıdır. Özel-
likle de hiyerarşik bir biçimde yapıldığında. Bu yüzden 
kurumlaşmanın bu tehlikesi vardır, niyetiniz ne olursa 
olsun size götüreceği yer bellidir kurumlaşmanın. Ör-
gütlenmek çoğu zaman kurumlaşmaya götürür. Ana 
akım solun handikapı, düşmanını, yani kapita-
lizmi taklit etmesidir tarihsel olarak. Kapitalist 
kurumları, örgütlenme biçimlerini aynen almış ve onun 
taklidi yapılar kurarak kapitalizm ile mücadele ede-
bileceğini düşünmüştür. Ve pratikte ise bu yüzden ba-
şarısız olmuştur.
Hiyerarşinin olduğu, yukarıdan aşağıya örgütlenme bi-
çimine sahip bir yapı, bence hiçbir zaman egemen sis-
teme alternatif olamayacaktır. Zaten egemen sistemin 
yaygın iktidar mekanizma ve biçimlerini taklit ederek, 
ona karşı  başarılı olmak olası değildir diye düşünü-
yorum. Örgütlenmeye karşı değilim, ama hiyerarşik ol-
mayan yeni örgütlenme biçimleri denenmelidir.
Böyle bir girişten sonra birey konusuna gelmek istiyo-
rum. Küresel anlamda tarihsel olarak baktığımızda 
özellikle “Marksist-Leninist” örgütlenme biçimlerinde 
ve Marksizmin kendisinde bireye önem verilmez. Psi-
koloji de adeta yok sayılmıştır bu kuramda. Bu yüzden 
tarihsel olarak kendisini “sosyalist” olarak niteleyen ör-
güt, kurum, grup ve devletlerde katı hiyerarşik bir ör-
gütlenme vardır ve bireye hiçbir rol verilmez belirleyici 
anlamda; o çoğunluğa genel ideolojiye ve onun ege-
men stratejilerine boyun eğmesi ve itaat etmesi gereken 
bir konumda ele alınır.
Erich Fromm şöyle diyor: “Örgüt adamı itaatsizlik yeti-
sini kaybetmiştir ve itaat ettiğinin bile farkında değildir.” 
(Erich Fromm: İtaatsizlik Üzerine, Say Yayınları, sayfa 
15.)
Öyle ki bu noktada bir vidaya, bir nesneye dönüşme 
tehlikesi vardır. Daha önce bazı yazılarımda değinmiş-
tim. “Demokratik merkeziyetçilik” kavramına inanmı-
yorum. Merkeziyetçilik varsa o yapıda, zaten demokrasi 
olamaz. Zaten merkeziyetçiliğin olduğu yapıda yuka-
rıdan aşağıya verilen “emir ve talimatlar”a uyulması zo-
runluluğu vardır. Yoksa üye disiplin kurulu ile karşı kar-

şıya gelir. Yukarısı şöyle diyecektir: 'Tabanın eğilim ve 
görüşleri dikkate alınarak bu karar oluşturuldu.' Ama 
gerçekte taban, sadece hiyerarşik yapıda alınan kararla-
ra uyulmaya zorlanan, hiçbir fonksiyonu, bireyi olma-
yan tümleşik bir yapıdır. İçinde özgür birey olmayan bir 
yapılanma adı ve kendine yüklediği misyon ne olursa 
olsun, özgürlüğü ve eşitliği getiremez. Bunu reel sosya-
list devletlerde gördük. Eski sistem aynen devam etti, 
yalnızca koltuklarda oturan kişiler ve rejimden besle-
nen kesimler değişti. Bunun dışında her şey aynıydı he-
men hemen. Retorik farkı ile.
Max Stirner’in söylediği gibi oldu aynen: “Devrim, şu 
bildik efendiyi tahtından indirdi ama, Efendiyi yok et-
medi.”  (Max Stirner: Biricik ve Mülkiyeti, Kaos Yayınla-
rı, sayfa 140.)
Merkezi olan bir kurum, demokratik olamaz. 
Gerçek anlamda demokratik olan bir kurum da, 
merkezi olamaz. “Demokratik merkeziyetçilik” 
denilen şey, tam anlamıyla bir yanılsamadır.  Hi-
yerarşik yapılanmada yukarıdaki beş on kişinin aldığı 
kararları, tabana dayatmaya yarayan bir kılıftır sadece. 
Çünkü merkeziyetçilik herkesi ve her şeyi belirli bir 
standart ve kurallar altına almaya çalışır. Dolayısıyla bu-
radan demokrasi çıkmayacaktır, çünkü bu herkesi ve 
her şeyi birbirine benzetme politikası, bir iktidar baskısı 
ile mümkün olacaktır ancak. Herkes aynı düşünmelidir 
kurum içerisinde, aynı düşünmüyorsa bile çoğunluk ka-
rarlarına uymalı (çoğunluk denilen de yukarıdaki beş 
on kişidir özünde) ve itaat etmelidir. İşte demokratik 
merkeziyetçilik denilen şey budur özünde.
Herhangi bir kurum, parti, örgüt, dernek vs… sizi bir 
şeyi yapmaya zorluyorsa, size seçme veya reddetme 
hakkı tanımıyorsa, üzerinizde hiyerarşik baskı uygulu-
yorsa, sizden koşulsuz itaat ve hatta biat istiyorsa, o ku-
rum özgürlüğün değil, köleliğin kurumudur. Tıpkı dev-
let gibi… Devlete karşı olsa bile, ondan hiçbir farkı 
yoktur. 
“Dışarıdan bir otorite karışmaksızın her bireyin, 
içinde dilediği gibi hareket etme özgürlüğüne sahip 
bulunacağı belli bir alan saptanırsa, genel mut-
luluk artar.”  diyor Russell. (Bertrand Russell: İktidar, 
İlya Yayınevi, sayfa 119.)
Örgüt, parti gibi ideolojik ve hiyerarşik yapıların, ku-
rumların sizden isteyeceği ilk şey itaat ve hatta biattır. 
Çünkü böylesi yapıların doğası budur. Demokratik bir 
y
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yapılanma değildir bu. Yukarıdan aşağıya işleyen, hiye-
rarşik bir iktidar mekanizmasıdır. Bu örgüt, kurum ya 
da parti, ister kapitalist ya da isterse “sosyalist” olsun 
aynı metotlarla ve aynı işlevlerle çalışır. Birbirinden hiç-
bir farkı yoktur özünde.
“Ben dört yılımı Sibirya'da harcadım. Çünkü insanların 
aç ve yarı çıplak kaldığını, çizmeler altında ezildiğini gör-
müştüm. Bu yüzden hürriyet istedim. Ama hâlâ insanların 
aç ve yarı çıplak kaldığını ve çizmeler altında ezildiğini gö-
rüyorum. Sadece bu seferki çizmeler kızıl renkte.”  diyor 
yazar Ayn Rand. (Ayn Rand, Yaşamak İstiyo-
rum, Plato, Ağustos, 2010, sayfa 407.)
Çizmelerin renginin değişmesinin ne önemi var ki, öz-
gürlük olmadıktan, baskı olduktan sonra? Ha Çarlığın 
kara çizmesi, ha Sovyetler'in kızıl çizmesi, hepsi aynı 
baskı üzerinde yükselmiyor mu? Hepsinin laboratuvarı 
Sibirya değil mi? Ya da dincilerin, mollaların yeşil çiz-
meleri... İnsanlar kurban edildikten, köleleştirildikten 
sonra bunu yapanın ideolojisinin, dininin ne önemi var 
ki?
Hiyerarşik bir biçimde örgütlenmiş herhangi 
bir örgütlü kurumsal yapıda, (ideolojisi ne olur-
sa olsun) bireyin hiçbir önemi yoktur. Birey o-
rada bir vidadan daha işlevli değildir.  Birey kendi 
haklarını, kendi düşüncelerini dile getirdiğinde hemen 
susturulur. Ona toplumun, halkın ya da içinde bulun-
duğu kurumun değerleri için kendini feda etmesi ge-
rektiği dile getirilir. Bireyin hiçbir hakkı ve değeri yok-
tur bu mantaliteye göre.
Sartre, Bulantı'da “Aynı şeyleri hep birlikte düşünmeye ne 
kadar da önem veriyorlar.”  der. (Jean-Paul Sartre: Bu-
lantı, Can Yayınları, sayfa 17.) 
Bence bunun nedeni, bir diğeri üzerinde iktidar kurma 
arzusudur. Güçlü olan kendi düşüncesini daha güçsüz 
olana dayatıyor.
Aynı şeyleri düşünmeye zorlamak, insanı kendisine ya-
bancılaştıran ve onu olmadığı şeye dönüştüren bir sü-
reçtir. O artık düşünen bir canlı olan insan olmaktan 
uzaklaşır, bir nesneye bir şeye dönüşür. Makro ve mik-
ro iktidarların bunu yapma amacı açıktır: İtaat ettir-
mek. Ve böylece bireyleri ya da kitleleri kendi amaçları 
doğrultusunda yönlendirmek. Onlar tektipleştirmeye 
işte bunun  önem verirler.
Her birey biriciktir özgür toplumda, kimsenin 
yeri doldurulamaz; herkes kendi yerindedir, 
olmak istediği yerde.

Buradaki ana düşüncem şudur: Özgür toplumda şimdi-
ye dek olduğu gibi birey topluma değil, toplum bireye 
hizmet edecek, onun kendini geliştirmesinin olanakla-
rını sunacaktır. Birey özgür bir biçimde geliştikçe, top-
lum da giderek gelişecek ve özgürleşecektir.

***

"Özgürlüğe sıçramak isterken, ayak bileklerimizde zincir 
taşıyorduk."  diyor Wilhelm Reich. (Wilhelm Reich: Ge-
leceğin Çocukları, Payel Yayınları, Çeviren: Bertan Ona-
ran, sayfa 16.)
Özgürlüğün önündeki en büyük engellerden bi-
risi ise onu önemsizleştirmek, başka amaçlara 
“yüce ideallere” özgürlüğü kurban etmektir. Öz-
gürlük bir zorunluluk değildir. Özgürlüğü başka amaç-
lara feda edenler, onu hiçbir zaman sağlayamazlar. 
Çünkü her zaman için özgürlüğü feda edecek ve insan-
lar üzerinde köleliği pekiştirecek bir takım amaçlara sa-
hip olacaklardır ve şöyle diyeceklerdir: “Şimdi özgürlük 
için koşullar uygun değil, bekleyiniz.” 
Beklerseniz, o gün asla gelmeyecektir. Kendi 
köleliğinizi kendi iradenizle onaylamış olacaksı-
nız böylece.
Özgürlük uzakta değil, yakındadır; yarında değil, 
şimdi’dedir; şurada değil, buradadır.
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ERDİNÇ AKKOYUNLU

Orhan Pamuk’tan söz etmek her zaman edebiyattan bi-
raz daha fazla anlam taşır. Pamuk’un ismi üzerinde kü-
melenen anlam dizisi içinde edebiyatın yeri, politika, 
tartışma ve reklam-kitap-çok satma ilişkisinin ardından 
geliyor, Pamuk’un tüm bunlara engel olma çabasına 
rağmen. Ne var ki Veba Geceleri, Orhan Pamuk ismin-
de akla gelen bu imgelerin kollarının birleştiği bir akışa 
sahip anlam nehrinden de farksız.
Orhan Pamuk’un hangi romanları yazmaya devam etti-
ği, onunla konuşan röportajcıların doğal soruları ara-
sında yer alıyor. 2015’ten beri Pamuk’un yakın dönem 
Osmanlı dünyasında geçen bir veba salgınını konu 
vvvvv 
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eden çalışması olduğunu biliyorduk. Bu çalışma hali ara 
sıra aklımızdan çıktı, çünkü ilgilenmemiz gereken yerel 
ve küresel birçok olay ardı ardına peyda oldu, Pamuk’-
un artık mesafe koymayı tercih ettiği basınla buluşma-
ları sırasında güdeme geldikçe, Sahi ne oldu Veba 
Geceleri’ne, diye edebiyat sohbetlerinde konuşuldu. Ve 
genellikle de dedikodunun gerçeklerden daha çok se-
vildiği bu sohbetlerde, Pamuk’un artık bir yazma sıkın-
tısına mı düştüğü, bu sebeple mi uzun süredir gelecek, 
geliyor, gelmek üzere dediği romanı bitiremediği dil-
lendirildi durdu. Orhan Pamuk’un yanında durmayı bir 
statü göstergesi sayanlar, ne var ki bu kaygılarını birer 
edebiyat makalesine dökerek arzı endam etmekte her 
zamanki gibi çok çekingen davrandı.
Her ne kadar Pamuk’un 2020 yılında, hayatımıza ani-
den ve çok ölümcül giren Covid-19 salgını günlerinde 
yine basınla temasında Veba Geceleri'ni tamamlamaya 
yaklaşırken böylesi bir hastalığın ortaya çıkmasının şa-
şırtıcı ve romanı için de tesadüfi olduğunu dile getirmiş 
olsa da, eserin yazıldığına ilişkin gündemi diri tutmak 
için romandan bir bölümü okurlarına sundu. Eserin 23 
Mart 2021’de raflardaki yerini almasıyla beraber de, Pa- 

Orhan Pamuk’un Veba Geceleri 
Niçin Okunmalı?
Veba Geceleri, bugün Türk edebiyatında 
çok satmaya ve Y kuşağı denilen 1990’ların 
Türkiye’sine bile 1900’lar muamelesi yapan 
okura seslenmeye dönük bir çabayla 
yazılmış popüler metinlerden değil. 



muk’un yazma sıkıntısına mı düştüğü soruları yerini ro-
manın incelemesine dayanan yeni sorulara bıraktı.

Teknik Özelliklere Dikkat

Bazı romanları konularından önce kurgu biçimleri yani 
kullandığı edebi tekniklerle anlatmaya girişmek gerekir. 
Çünkü bu metinler teknik özellikleriyle ön planda ta-
sarlanmıştır. Veba Geceleri, Orhan Pamuk’un Tolstoy-
vari tarzda yazdığı bir eser: Tolstoyvari tanımı, adını al-
dığı Leo Tolstoy’un edebiyata kazandırdığı bir tarz. Bu 
Rus usta, büyük ve kapsamlı metinleri Savaş ve Barış ile 
Anna Karenina’yı kurgularken her bölümü ayrı bir ka-
rakteri anlatarak ilerletti. Romanın konusunu derinleş-
tirirken, metne yan hikâyeleri tıpkı romana yeni bir gi-
riş yapıyormuşçasına üslupla ele aldı. Böylece kalabalık 
karakterler nedeniyle okurun yaşayabileceği akıl karı-
şıklığının önüne geçerken, beri yandan bir bölümde 
önüne çıkan ama onlarca bölüm boyunca görünmeyen 
bir karakterin ne zaman zuhur edeceğini okura merak 
ettirdi. Tolstoy öncesi bu tarzı deneyenler çıktı fakat 
onların romanlarında metin anlatıcısı olan roman kah-
ramanı tek kişiydi. Ve roman yazarı, bu tek boyutlu ro-
man anlayışının hüküm sürdüğü günlerde metni farklı 
açılardan, değişik karakterlerin üzerinden anlatmayı de-
nemedi, deneyemedi. Bunun iki sebebi var: İlki, o gün-
lerin edebiyat kanonunun bu tür değişik, bugünkü ha-
liyle modern metinlere sıcak bakmamasıydı. Düşünün 
bir kez, tek bir üslubun üstesinden gelebilen tek bir ka-
lıbı romanın ana gövdesi kabul ettirebilmiş bir avuç 
seçkinci yazar ile eleştirmen, mahalleye başka bir tezgâ-
hın açılmasına izin vermiyor. Yazarların o güne değin 
birinci kişi anlatısını derinleştirememesi, yani romanı 
anlatan kameranın farklı açılardan görüntü yakalaya-
mamasının sebebi de, bugünkünden daha vahşi olma-
yan yazar-yayıncı ilişkisine dayanıyordu: Unutmamak 
gerek, roman sanatı yayıncıların bu işten dini kitaplar 
kadar para kazanabileceklerini anlamasıyla bir sektöre 
dönüştü. Yazdığınız metinler her ne kadar derinlikli ya 
da edebiyat sanatına amade olursa olsun, edebiyat ger-
çekliğinde ilk sınav satmaya dönük bir metin oluşturup 
oluşturamadığınızdır. O sebeple de, Tolstoy öncesi ya-
yıncıların, bir yazarın biçim denemelerine harcayacak 
kâğıt ve mürekkep parası yoktu; daha doğrusu bunlar 
bugün olduğu gibi çok değerliydi. Fakat Tolstoy, bu ka-
lıpları kırabilecek niteliğe sahip tek yazar olduğunu ge-

leneksel form ile yeniyi, kimsenin yadırgamayacağı 
denli hassas ve bir yeniliğe imza attığının görüleceği ka-
dar kalın şekilde herkese göstererek yaptı. Esasında An-
na Karenina’nın Tolstoy’un anlatmak için giriştiği ve o 
günlerde de çok netameli bir konu olan kadın aldatma-
sı, kadının kendi cinsel arzularının peşinden gitmesi hi-
kâyesini daha iyi kavratma çabasını bir kenara bırakır-
sak, Tolstoyvari çabasının en çok tarihsel olayları ele al-
dığı Savaş ve Barış’ta gerçek haliyle ortaya konulduğu-
nu söylemek gerek. İşte burada Pamuk’un Rodos ile 
Girit adası arasında Ege kıyılarına yakın Osmanlı’nın 
bir vilayeti olan hayali Minger Adası’nda geçen ve ta-
rihsel öğelerden oldukça beslenen hikâyesinde kullanı-
lan roman kurgu tarzının da Tolstoyvari olduğunu dile 
getirmek gerekiyor. Orhan Pamuk’un bu kuramı yeğle-
mesinin nedenlerini şöyle açıklayalım:
– Veba Geceleri, yazarın oluşturduğu metin iklimi ne-
deniyle, birden fazla ana karaktere sahip: Pakize Sultan, 
Damat Doktor Nuri, Bonkowski Paşa, Vali Sami Paşa, 
Marika, Kolağası, Zeynep, Şeyh Hamdullah, V. Meh-
met, Abdülhamit…
– Bu karakterler kendi ana hikâyelerini yaratma gücüy-
le donatılmış. Tüm yan sayılan hikâyeler bir araya geti-
rildiğinde ana hikâyenin asli parçalarını oluşturuyor. 
Roman, her karakterin müstakil hikâyesinin ana hikâ-
yeye yaptığı katkı ile ilerliyor.
– Romanın tarihsel yanı, günümüze çok uzak olmayan 
120 yıl öncesine dayanıyor. Aynı zamanda bu tarih ke-
siti, Osmanlı’nın bu en yakın ama en az bilinen, aynı za-
manda da onlarca çok önemli olayın yaşandığı bir za-
man diliminden oluşuyor.
– Karakterlerin çokluğu, anlatılan tarihsel hikâye, kurgu 
hikâye, yaratılan Minger Adası ve onun sadece yazarın 
zihninde bulunup okurlarca ilk defa kavranması.
Tüm bunlar Orhan Pamuk’un başlıksız pek çok bölüm-
den oluşan ve her biri beş ile yedi-sekiz sayfa arasında 
devam eden kısa bölümlü anlatı üslubunu seçmesini 
gerektirmiş. Pamuk’un kendi adıyla özdeşleşen tarzın-
da ise Veba Geceleri’nden farklı yanlar var.
Klasik Pamuk romanlarında,
– Metin bölümleri birer hikâye başlığı ile birbirine eşit 
olmayan sayılardaki sayfalardan oluşur.
– Roman karakterleri Veba Geceleri’ndeki kendini oku-
ra tanıtan bölümleri öncelemek yerine, hikâyenin akışı-
na dahil olur.
– Hikâyenin akış hızı genellikle daha yavaştır.
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– Metinde olay temelli ve okurun daha fazla canlandır-
ma yaparak metinde aktif olması yerine, betimlemele-
rin daha az olduğu, okura daha az hayal kurma imkânı 
tanınan üslup kullanılır.

Mesafe mi Koyacaksınız?

Orhan Pamuk’un Tolstoyvari biçimi tercih etmesi Veba 
Geceleri’ni giriş bölümünden itibaren, bugün popüler 
Türk romanlarında bu Tolstoyvari biçimin oldukça sık 
ve gereksiz şekilde kullanılmasının yorgunluğunu gör-
mek mümkün. Bu üsluptan yetersiz nitelikteki metin-
lerdeki sık kullanımından dolayı benim gibi sıkılmış ve 
haz etmeyen okurlar, daha ilk baştan Veba Geceleri  ile 
arasına Orhan Pamuk’a rağmen bir mesafe koyabilir: 
Metnin içine girmekte, karakterleri kavramakta zorla-
nabilir. Hatta karakterlerin biraz ayaklarının yere bas-
madığını, yazarın hikâye-tarih anlatma kaygısına düşe-
rek, nitelikli roman kurmayı ikinci plana attığını düşü-
nenler çıkabilir.
Bunda görece de haksız sayılmazlar. Çünkü Pamuk’un 
Veba Geceleri  romanını diğer romanlarıyla özellikle de 
Pamuk’un kült haline gelen Cevdet Bey ve Oğuları, Kara 
Kitap, Benim Adım Kırmızı, Beyaz Kale gibi metinleriyle 
kıyaslayarak yapabilirler.
Ama burada unutulmaması gereken bir nokta var: Or-
han Pamuk, romanlarını bir tabloyu yapar gibi yazıyor. 
Bir tabloda her noktada aynı renk, aynı fırça darbesi ve 
aynı üslup kullanılmaz. Resmin bütünü önemlidir: Pa-
muk gibi külliyatı önemli yazarlarda tüm eserlerin bü-
tünlüğü önem taşır. O nedenle Orhan Pamuk’un,
– tarihsel bir metin yazdığı,
– kurgusal karakterlerin ele alındığı,
– ve hayali bir adada geçtiği için daha kolay okunup an-
laşılması üzerine okurlarını düşünerek giriştiği teknik 
çalışmayı baştan metne karşı önyargı aracı olarak kul-
lanmamak gerekiyor.c
Aynı zamanda Veba Geceleri’nde seçilen anlatı biçimi 
Orhan Pamuk’un alt metin yaratabilme çabasını okura 
biraz daha kolay anlama imkânı vermesinden kaynakla-
nıyor: Minger Adası, görünüş itibariyle caddeleri, so-
kakları, tekkeleri, kiliseleri, camileri hatta limanın 
önündeki kulesi ile beraber Orhan Pamuk’un romanla-
rının neredeyse tamamının geçtiği İstanbul’un Ege’deki 
küçük bir kopyası. Pamuk’un olayları İstanbul yerine, 
İstanbul’u kopyalayan hayali Minger Adası’nda geçir- 
vv
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Veba Geceleri’nde 
seçilen anlatı biçimi 
Orhan Pamuk’un alt 
metin yaratabilme 
çabasını okura biraz 
daha kolay anlama 
imkânı vermesinden 
kaynaklanıyor.

mesinin sebebi ise, romanın çok sayıdaki karakterlerin-
den biri olan ama romanda bol bol görünürken hiç di-
yalogu bulunmayan Sultan Abdülhamit ile doğrudan il-
gili. Ve bu da başka bir edebiyat kuramından kaynaklı.
– Yazar, İstanbul’u ele alan romanlarıyla tanınıyor.
– Bu niteliği ona Nobel Edebiyat Ödülü’nün yolunu da 
açtı. Çünkü şehirlerin yer üstü ve yeraltı hikâyelerini 
anlatmak hem o şehri edebileştiriyor hem yazarını o 
şehrin yazarı haline getiriyor.
– Kurmaca, Minger Adası’nda geçiyor ama ada fena 
halde İstanbul’a benziyor: Alt metin, o dönem İstan-
bul’da yani Osmanlı’nın başkenti ve kalbinde yaşanan-
lar, Osmanlı topraklarının tamamında da aynı şekilde 
yaşanıyor.
Metini oluştururken ortaya çıkan kısa metinlerle ilerle-
me çabası; Pamuk’un hem bir hayali mekân olan Min-
ger Adası’nı hiç bilmeyen okurlara hikâyenin geçtiği 
mekânları anlatma ve bir şekilde öğretme zorunlulu-
ğundan kaynaklanıyor.
Burada Veba Geceleri’nin bir başka özelliği daha ortaya 
çıkıyor. Yazarın kurguladığı gerçek dışı bir ada, gerçek 
bir mekân olan İstanbul’dan esinleniyor. Fakat adına 
Minger dediğiniz andan itibaren bu ada, bir roman ger-
çekliği adasına dönüşüyor. Bir mekanı anlatmak için 
üslup oluşturmak gibi yorucu aynı zamanda da özen is-
teyen bir işi de ancak Orhan Pamuk gibi, her romanını 
titizlenerek ve sanki ilk metnini yazıyormuşçasına he-
yecanla ele alan bir yazar yapabilirdi. Yani,
– Pamuk, Minger Adası’nı yaratıyor.
– Ada, yazarın İstanbul’una çok benziyor.
– Aynı zamanda Minger’in dönemin Osmanlı İmpara-
torluğu’nun başkenti olması ve olayların bir kısmının 
geçmesi nedeniyle İstanbul ile bağı bulunuyor.



– Pamuk, Minger Adası’nı okurun adanın İstanbul’un 
Ege Denizi’ndeki bir kopyası olduğu gerçeğini bildiğini 
bilerek, bir ada kurarak yani bir coğrafyayı roman ger-
çekliğine dönüştürerek aktarıyor. Bunu da daha kolay 
anlatabilmek, kendisi için değil okuru düşünerek yalın 
üslubu seçiyor.

Gerçek Ana Karakteri Kim?

Buraya kadar Veba Geceleri’nin roman tekniği açısından 
taşıdığı özellikleri gördük. Şimdi de sıra Veba Gecele-
ri'nin karakterleri ve konu örgüsünde: Veba Geceleri, 
1900’lü yılların hemen başında, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’na bağlı Minger Adası’nda baş gösteren veba salgını-
nı durdurmaya çalışan yukarıda saydığımız karakterle-
rin başından geçen hikâyeleri ele alıyor. Roman piyasa-
ya henüz yeni çıktığı için, uzun bir özet vererek şimşek-
leri üzerime çekecek değilim. Fakat Veba Geceleri, Os-
manlı’nın dağılmaması gerekçesiyle 33 yıllık sultanlığı 
döneminde ülkeyi hemen herkesin ihbar edildiği bir 
jurnalci ağı ile demir yumruk altında yöneten Sultan 
Abdülhamit’i merkezine alıyor. Abdülhamit’in polisiye 
romanlara özellikle de Sherlock Holmes’e ilgi duyduğu 
biliniyor. Bu tarihsel bir gerçek. Pamuk, bu tarihsel ger-
çeği alıp, Minger Adası’nda işlenen bir cinayet üzerin-
den yine Abdülhamit’in konuyu Holmes gibi çözülmesi 
talimatıyla bir roman gerçekliğine dönüştürüyor. Aynı 
zamanda Veba Geceleri  her ne kadar Pakize Sultan, 
vvvvv 

Doktor Damat Nuri Bey, Vali ve Kolağası gibi karakter-
lerin üzerinden ilerlese, romanın üst kurmacadaki yaza-
rı-anlatıcısı Mina Mingerli adlı Pamuk’un hayali karak-
teri Veba Geceleri’ne kurgu olduğu bilindiği halede bir 
üst gerçeklik yaratmaya çalışsa da, metnin asıl ana ka-
rakteri Sultan Abdülhamit’ten başkası değil. Romanda 
Minger Adası’nda baş gösteren vebadan esrarengiz ci-
nayete, gazetecilerin hapse atılmasından baskı görmesi-
ne, bürokrasinin Vali karakteri üzerinden bir kopya Ab-
dülhamit gibi davranmasına, adada yaşanan ihtilâlden 
önce cumhuriyet, ardından monarşiye geçilmesine dek, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin de siyasal geçmişine yapılan 
vurgunun odağında Abdülhamit var. Pamuk, bu met-
ninde ilk kez adı geçen fakat roman gerçekliğinde bu-
lunmayan bir kişiyi ana karakter yaparak ilerliyor.
Veba Geceleri, Orhan Pamuk’un belki bir çeviri kolaylığı 
olması bakımından aynı zamanda yurt dışında en çok 
okuru bulunan yazar olmasından ötürü yine Müslü-
manlık, Osmanlı coğrafyası, Türklerin karakterleri gibi 
birçok konuda Türk okuruna ‘Ne gerek var bu bilgilen-
dirmeye’ denilecek bölümlerle ilerliyor. Fakat artık bu-
nun bir Oryantalizm suçlamasından çok, yabancı oku-
run bol olmasından dolayı bir dipnot yerine metne ye-
dirilmiş yazar üslubuna dönüştüğünü bilmekte de fay-
da var. Öte yandan romanın bazı bölümlerinde cümle 
içinde birden fazla aynı fiilin okumayı pürüzleştiren 
halinin, ilerleyen baskılarda değişebileceğini umuyo-
rum.
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Tecavüzler yaşanmasın 
diye ses çıkardığım için 
sahneden indirildim. 
Mikrofonum elimden 
alındı. Evime gelip 
hüngür hüngür 
ağladım. Bu nasıl bir 
ahlaki değer?



Veba Geceleri, bugün Türk edebiyatında çok satmaya ve 
Y kuşağı denilen 1990’ların Türkiye’sine bile 1900’lar 
muamelesi yapan okura seslenmeye dönük bir çabayla 
yazılmış popüler metinlerden değil. Öte yandan Pa-
muk’un romanın hacminin uzun olacağına karar verip, 
metni derinleştirdiği 200’lü sayfalardan da anlaşılacağı 
üzere, kendi edebiyatını da çeşitlendirmeye dönük bir 
çabanın eseri. İçerdiği veba gibi bugün Covid-19 ile da-
ha görünür ve anlamlı hale gelen hikâyesinin yanında, 
Türkiye tarihine hem geçmişe hem şu an yaşadığımız 
siyasi iklime yaptığı göndermeleriyle de bunu yapmaya 
cesaret edemeyen yazarların yanına yaklaşamayacağı 
nitelikte. Roman için şu bölümü böyle yazsa, ya da şu 
üslubu kullansa daha farklı olurdu diyebileceğimiz bir 
alanı bırakmamış Orhan Pamuk. Çünkü bu romanı, bu 
içerikle başka türlü anlatmak galiba bu romanı anlatma-
mak olurdu.
Peki Orhan Pamuk romanları Nobel sonrası bir düşüş 
mü yaşıyor? Bence Pamuk, yola çıkarken kurduğu ro-
man fikirlerini zaman ona izin verdikçe bizimle paylaşı-
yor. Pamuk’un tüm romanlarının birer Kara Kitap ol-
masının imkânı yok. Hem o üslubu ve tarzı ancak bir 
kez kullanabilir bir yazar. O derinlikteki imgeler sık ya-
zılabilecek türden de değil. ‘Ama bu yeni Kara Kitap 
değil’ demek yerine, Pamuk’un büyük bir öğretici yazar 
olduğu gerçeğini kanıksayarak, metninden neler kavra-
yabileceğinizle ilgilenmek daha uygun bir okur çabası 
olur. Yoksa Pamuk zaten Kara Kitap’ı, Benim Adım Kır-
mızı’yı ve Beyaz Kale’yi yazmış. Nobel’i de almış. Bu 
saatten sonra onun Veba Geceleri’ni yazması, bu kadar 
uğraşmadan çok basit ve kısa bir metin oluşturması bile 
kayda hem de övgüye değerken, o kariyerde bu denli 
uğraşılmış, düşünülmüş ve çalışılmış bir metni ortaya 
koyması her yıl 2000’den fazla yeni romanın yazıldığı 
Türkiye’de Pamuk gibi olmak isteyenlerin sorgulaması 
gereken bir gerçek sayılır.
Orhan Pamuk, bu kariyerine, ödüllerine, geçmişine ve 
satış rakamlarına rağmen bunlara sığınmayıp hâlâ çok 
çalışkan, titiz ve geleceğe kalan metinler üretmenin pe-
şinde. Çalakalem yazmayı, beş yıl çalışıp roman yazma-
ya yeğlerken, kozmik güçler de bu çabayı yadsımıyor. 
Dünyanın iklimi Covid-19’a dönüşürken, artık yaşam 
mı gerçek yoksa roman gerçekliğinde mi yaşıyoruz, 
hepsi iç içe geçiyor.
(oggito.com)
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Notos'un yeni sayısını Murat Gülsoy 
hazırladı. Konu başlığını “Sınırlar Geçişler 
Dönüşümler” olarak belirleyen Gülsoy, 
sunuş yazısında, “Edebiyatın ve sanatın en 
önemli işlevi özgürlüğümüzün sınırlarını 
genişletmektir. Yazar kendi bedeni ve 
yaşamı üzerinde deneyler yaparken 
okurlar da bu deneylere tanık olmanın 
dönüştürücü gücüne sahip olurlar. Amaç 
daha özgür, daha eşitlikçi, daha iyi bir 
dünyada yaşamaktır,” diyor.



Yine bir göç vaktidir.  Yağmur yağıyordur, mutlaka gök 
öfkesinden patlayacakmış gibi denizi yırtıyordur. Eski-
miştir dünya, sökülmüş yerlerinden çocuklar dökülü-
yordur.  Göz bebekleri kocaman parlak kırık iki sedef 
parçasıdır ve kanıyordur mutlaka, bir çocuğun sesinden 
damlar yeryüzüne;
Neredeyiz biz şimdi? 
Tek kelimeyle cevap verir annesi:
Gurbetteyiz!
Suskunluğu parçalar o tek bir kelime. Yola çıkılan anın 
kendisidir gurbet. O andan sonra bir mülteci teknesi, ya 
da   çöl de olmanın   bir   anlamı var mıdır?  İçine sakla-
dığın umudu sığdıramadığın yer midir dünya? Belki de 
her şeye rağmen umut edebilme sanatıdır ustalıkla. Bel-
ki de sırf bu yüzden umudun umutsuzlukla olan huku-
kudur biraz da.  Yargıla beni ey dünya!  Dilim başkadır, 
derim başkadır. 
Bir ömür boyu yakalarını bırakmayacak bir ötekinin 
yalnızlığına mecbur olmak hayatta kalabilmenin diyeti-
dir, yaşadıkça ödenir, eksilmez hiç. Bu yüzden gurbet 
üstüne çok şey yazılmıştır. Hepsi de hüzünlüdür alışıl-
mazdır.  Hem uzağında hem de yakınında olmaktır 
içindekinin. Uzaklaşamayacağın kadar yakın yakın ola-
mayacağın kadar uzağındasındır kendinin. Zordur yani 
hem bugün hem de yarında olmak.

Kanlı bir çağın mirası mıydı bulaştırdık her ye-
re.   Yüzyıllardır göçlerle gelen hep bir öteki olmanın 
acısını mı çekiyoruz hepimiz, peki öyleyse kimindir 
bu yeryüzü, kimi örter bu gökyüzü? Sahibi var mıdır 
güneşin, ayın?...   Aranır yüzyıllardır, bize kalansa edebi 
sözlerin anlattıklarıdır. 
İnsan bazen düşünmeden edemiyor; acaba insanlık ta-
rihinde acılar ve sürgünler bu kadar çok olmasaydı, 
Dünya edebiyatı bu kadar zengin olabilir miydi diye.
Baskı ve zulüm karşısında söylenen edebi sözler, yaşa-
nan vahşeti   unutmak ve unutturmak için değil; hiçbir 
zaman unutulmasın diye tarihe not düşmek değil mi-
dir?  
Kim diyebilir ki Nâzım’ın şiirleri hasret kokmuyor diye 
hangimiz tutkuyla dönmedik ki yüzümüzü aydınlık ve 
sevdaya kendi sürgünümüzde.
Mehmet Uzun Aşk Gibi Aydınlık Ölüm Gibi  Karanlık 
romanını yirminci yüzyılın sonlarında, kendi deyimiyle 
çok vahşi ve canlı bir yüzyılı geride bırakırken gelecek 
yüzyıla umut taşısın diye yazdığını itiraf eder. Yirmi bi-
rinci yüzyılın geçen yüzyılı aratmayacak denli kanlı ge-
leceğinden habersizdir. Umut doludur, geçen kanlı 
yüzyılın kin, nefret, ırkçılık, milliyetçilik, şiddet, terör ve 
totalitarizmine karşı edebi bir eser olarak yirmi birinci 
yüzyıla armağan olarak sunmak ister. Yazarken şiddetin 
ve korkunun betonlaştırdığı bir toplumsal ve entelektü-
el ortamda sıkışmış, çaresiz bireyin kuşku ve tedirgin-
liklerini anlatabilmek, korkularını ve yaşadığı değişik-
likleri tasvir edebilmek, çeşitli totaliter aidiyetlerin mut-
lak kabül edildiği bir ortamda düşünce ve duygularını 
ifade etmekte güçlük çeken bireyin korkunç sessizliğini 
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Conrad'ın Gurbeti
NESLİ ÇETİNKAYA



ve yalnızlığını edebi olarak anlatabilmek kaygısında-
dır.  Roman yazılırken; dünya tarihinin ilk yazılı eseri 
olan ve insanoğlunun aydınlık ve ölümsüzlük arayışı-
nı anlatan “Gılgamış Destanı”; ABD’nin tutucu ve ırkçı 
Güney eyaletlerindeki bireyin trajik yalnızlığını kurgu 
olarak anlatan Amerikalı yazar William Faulkner’-
in Ağustos Işığı kitabı ve geçen yüzyıllardaki Avrupa 
merkezli ırkçılık ve ön yargıların panaromasını çizen 
Leh kökenli İngiliz yazarı Joseph Conrad’ın Karanlığın 
Yüreği’ni referans alır.   Bu yüzden roman “Aşk Gibi Ay-
dınlık Ölüm Gibi Karanlık”tır.  
“Ne giysi sandıklarını ne mutfak eşyalarını, kap kacağı, ne 
yağ ne yiyecek küplerini ne yorgan yastık denklerini, ne 
yayık ve tulumları ne atadan yadigar urbaları, heybeleri, 
ne kitap rafı ve rahlelerin ne sevdiklerinin, dedelerinin, 
babalarının resimlerini aldılar. Ve ne de sarı yeşil 
ovalarda, yeşil ve beyaz yaylalarda kartal gibi uçan seglavi 
taylarını. Ve ne de vadilerde, kayalarda, dağlarda 
kaplana dönen çoban köpeklerini, sırtları alacalı tazıların. 
Ve ne de uysal koyun sürülerini, uzun ibikli horozlarını ve 
güvercinlerini. Ve ne de başka bir şeyi. Hâki üniformalı 
askerlerin gözetiminde sıcak yuvalarını, ata topraklarını 
terk ederek düştüler yola.” Bir sürgün başka nasıl 
anlatılabilirdi ki o acı yaşanmadan…izi 
Joseph Conrad’ın Almayer’in Sırça Köşkü  adıyla dilimi-
ze kazandırılan ilk romanı Almayer’s Folly (Almayer’in 
Çılgınlığı) 1895 yılında yayınlanırken Cenevreli filozof 
Amiel’den bir alıntı ile başlar; “İçimizden hangisi Adan-
mış toprağına, coşkunluk demlerine ve ölümüne gur-
bette kavuşmadı?”
Asıl adı Josep Korzeniowski olan olan Joseph Con-
rad, inançları olmayan benliğine gömülü bir yazardır. 
Yalnızlığının tuttuğu aynada hep kendi kendini arayıp 
durmuştur. Şaşılacak nokta şudur ki bu içe dönük 
adam; yalnızlığı sayesinde, binlerce ve binlerce insana 
yalnızlık duygusundan başka dayanışma duygusunu da 
verebilmiştir. “Dünya sürgünleridir insanlar.” der Yeri 
yurdu olmayan insanların gurbetidir yeryüzü. Yoklu-
ğun vatansızlarıdır herkes.
1857 yılında Berdiçef yakınlarında dünyaya gelen Po-
lonya kökenli Joseph Conrad’ın doğduğu topraklar Rus 
işgali altında, vatan olarak kabül edilmeyen topraklar-
dandır. İlk sürgünü böyle başlar yazarın.  
Çocuk yaşta anne ve babasıyla birlikte başladığı sürgün 
hayatı hiç bitmez ömrünün sonuna kadar hayalini kur-

duğu topraklarına bir daha dönemez.  Ezberidir dilimi-
zin “gurbette ölüm” deyimi, silinmez, acı buruk bir tadı 
vardır belleğimizde. Başka coğrafyadan mı demeli yok-
sa, ama belli ki yeryüzü sürgünlerindendir Conrad.  Bu 
yüzden gurbette ölüm deyimi çok uygun düşer.   
Sürgünde anne ve babasını kaybeden Conrad bir Fran-
sız gemisinde çalışmaya başlar. Miço olarak başladı-
ğı denizcilik hayatının tüm romanlarına ilham kaynağı 
olacağından habersizdir.  İngiliz ticaret gemilerinde ça-
lışmaya başlamasıyla birlikte yirmi dokuz yaşında 
iken İngiliz vatandaşlığına geçer ve İngiliz edebiyatı-
na yirmili yaşlara kadar tek kelimesini dahi bilmediği 
dilde çağının   en büyüklerinden sayılabilecek eserlerini 
kazandırır. 
Kırk yıl yaşadığı ülkede hep yabancılık çektiğini itiraf 
eder.  Sayıkladığında kullandığı dil de öfkesini ifade 
ederken kullandığı dil de Polonya’nın dilidir. Sadece 
vatanından değil dilinden de sürgündür.  “Yerli yerinde 
bir kelime verilsin bana, dünyayı yerinden oynatırım.” 
demiştir. Kullanıla kullanıla köhnemiş deyimleri ingiliz 
dilinde tazelemeyi bilmiş bir yazardır Conrad. Yine de 
ölümüne değin konuşulan ingilizceden kıvranıp dur-
muştur.  Elli sekiz yaşındayken kitaplarının yayını ile 
uğraşan Pinker’i hırçınlığı yüzünden kızdırınca “Gücü-
nüz yetiyorsa, İngilizce konuşun bakalım!” cevabını al-
ması canevinden vurmuştur onu.  Conrad’ın şivesi her 
zaman kötüdür. Kabul edilen eserleridir. Ömür boyu 
yargılanır gurbetliği.
Conrad’ın kendisi hiçbir zaman oralı olamamanın acı-
sını çekmiştir. Acıları dünya ile ilgili hayallerini yok 
edecek denli güçlüdür. "Gençlik", "Gölge Çizgisi" ve 
"Merdane’nin Ucunda" başlıklı hikayeleri bu yokluğun 
başlangıcına götürür bizi.  "Gençlik" adlı hikâyesinde 
hikâye anlatıcısı hep şu nakaratı tekrarlar: “Hey gidi 
gençlik! Hey gidi gençlik büyüsü! Zamanın söndürmeye 
hazırlandığı gençlik alevi, sihirli ışık, meçhullerle dolu ge-
cenin sarıp sarmalayacağı okyanustan daha insafsızdır, 
daha zalimdir!” der Conrad. "Gençlik güzel bir şeydir, 
güçlü bir kuvvettir, üzerinde düşünülüp durulmadığı müd-
detçe.” Üzerinde düşünüldüğünde ise “hayat yolumuzun 
orta yerinden fırlayan bir gölge çizgisi, olgunluk çağının 
çöküntülerini haber verir; elde edilen mevkiler birer serap-
tır ihtiyarlık yakındır zira, bize yaklaşmaktadır boyuna. 
Ardı sıra ölüm çıkagelir. Merdane’nin ucuna varıldı mı, ya 
kaptan Whalley gibi ya da Conrad gibi düpedüz hayattan 
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el etek çekmek gerekir.”  Conrad’ın gurbeti çalkantılı de-
niz gibidir. Sıkça dibe vuruyordur.    Hiç bitmeyen gur-
betlerin yolcusudur Conrad. Acı içindedir. 
Conrad’ın romanları engin bir duvar tablosu gibidir. 
Gurbetin bir çeşit atlasını veren değişik ufukları alır içi-
ne. Conrad denildiğinde denizlerin akla gelmesi bun-
dandır.  Bütün maceraları kıyıdan kıyıya sürükler bizi.  
Conrad’ın romanları dünya yazınındaki eşsiz yerini ça-
ğımızın kaygılarına uygun düşen ruh haberciliğine ve 
muhakkak ki gurbetine borçludur. Peki ya Dünya Ede-
biyatının ve hatta Dünya'nın bu insanlara borcu ödene-
cek gibi midir?  
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https://romankahramanlari.com/



Protest Melek:
Melek Mosso

ANIL GÜCE

Türkiye onu bir ses yarışmasında çaldığı yan flüt ile ta-
nıdı. Çok geçmedi, dinleyeni kendinden geçiren yoru-
muyla tanıştı. Hele “Keklik Gibi”deki performansıyla 
sosyal medyada çok kalbi fethetti. Son olarak TRT'de 
çıktığı programda söylediği Yıldız Tilbe'nin “Vursalar 
Ölmem” şarkısıyla YouTube'da 5.000.000 dinleyiciyi 
aştı. Kah İstanbul Sözleşmesi'ne destek verdiği için sah-
neden indirildi kah kısmî ve tam kapanma süreçlerinde 
müzik ve sahne emekçilerinin sesi oldu “Gözünü Yum-
ma!” diye. Şimdilerde sosyal demokrat belediyelerin 
halk konserlerinde buluşuyor dinleyici kitlesiyle. Bunca 
solistin arasında niye mi öne çıkıyor son günlerde? 
Melek Mosso; halk kültürünün geçmişiyle gü-
nümüz insanının isyanını birleştiriyor efsunkâr 
sesinde.
Asıl adı Melek Davarcı. Doğuştan bir yetenek. İlk bes-
tesini 7 yaşında yapmış. Yeteneğini müzik eğitimiyle 
taçlandıran Melek Davarcı'nın Mosso soyadını seçmesi 
de ilginç. Mosso, müzik literatüründe “gittikçe hızlana-
rak” anlamına geliyor.  Canlı ve heyecanlı icra edilmesi 
gereken parçalar için kullanılıyor. “Canlı ve heyecanlı”, 
Melek Mosso'nun müzik performansını da fazlasıyla 
karşılayan bir niteleme olmanın yanında onun hedefi-
nin yönünü de belirliyor. 

Melek Mosso; halk kültürünün geçmişiyle günümüz insanının isyanını birleştiriyor 
efsunkâr sesinde. 
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Bir söyleşisinde, “Ben hayatım boyunca hep mücadele 
verdim. 7 yaşına kadar Kayseri’de yaşadım. Denizli’ye 
taşındığımızda kültürel kimliğim için savaş verdim. 
Sonra ailemin tutucu bakış açısını yenmek ve müzisyen 
olabilmek için savaştım. Erkek egemen toplum fikriyle 
savaştım. 23 yaşımda İstanbul’a gelince bu kez de 
İstanbul’la savaştım. Şarkı söylerken elbise giy, topuklu 
ayakkabı giyden tacizlere kadar birçok şeyle savaştım. 
Hep savaşmak durumunda kalmak da beni güçlü yaptı. 
Annem babam bana çok inatçısın der. Öyleyim çünkü 
söke söke alıyorum hayattan istediklerimi. Bu şekilde 
olması çok kıymetli. Benim gibi benden küçük kadın 
kardeşlerime bunu hissettirebiliyorsam, örnek de ola-
biliyorsam ne mutlu. İyi bir idol olabilmek, 20 yıl sonra 
da Melek Mosso olarak kalabilmek istediğim. Popüler, 
bir numara, en en olmak gibi kaygılarım yok. Sadece 
yaptıklarıma dönüp baktığımda içim rahat etsin iste-
rim,” diyor. Bu satırlar onun hem sahne önünde hem 
arkasında yaşadıklarını ve mücadelesini özetler nite-
likte. 
(İnsan ve Yaşam, 
https://www.insanveyasam.com/melek-mosso-
roportaji-1423/)



Kendini var etmek için bir dönem vapurlarda yan flüt 
çalıp şarkı söyleyen Mosso, “Vapursever Melek” olarak 
da tanınıyor. “Yumuşacık ve şefkatli bir sesi vardır flü-
dün. İnsanı mistik alemlere götürür. Anlatmayıp çalsam 
daha kolay olurdu,” diyor the magger'a verdiği söyleşi-
de. (https://www.themagger.com/melek-mosso-ro-
portaji/) Amy Winehouse'a, Tracy Chapman'a, cover-
ları dolayısıyla Ayten Alpman'a, Ceylan Ertem'e, Sena 
Şener'e benzetiliyor. O ise, “Hayır!” diyor. Tarzını ifade 
etmek için “Melek Mosso tarzı...” demekle yetiniyor. 
Hayatın ritmini kendi ritmiyle yaklamaya çalışan bir 
müziyen portresi çiziyor.
Ali Mert Alan'ın genç sanatçı ile yaptığı söyleşi de ver-
diği yanıt tarzı ve yaptığı türü açıklar nitelikte; “'Şu mü-
ziği yapıyorum,' diyemem. Her tarzı söyledim. Müthiş 
bir elektronik müzik geçmişim var, iyi bir dinleyiciyim. 
Ailemden etnik, yöresel tavrı aldım. Bizim evde türkü, 
arabesk ve halk ozanları dinlenirdi hep. İlk bestemi 7 
yaşındayken yaptım. Adı da 'Beyaz Gelinlik'ti ve ara-
besk bir besteydi. Bulunduğun ortam ve kişiler seni ta-
mamen etkiliyor. Sonrasında klasik müzik ortamına gir-
dim. Orkestrada da, çok sesli korolarda da çalıp söyle-
dim. Tabii ki metal ve rock müzikle iç içe olduğum bir 
dönem de vardı. Punk oldum; Saçlarım yeşil, her yerim 
piercing’le düğünlerde söyledim (gülüyor). Benim için 
önemli olan keyif almaktı. Şu an biraz daha geleneksel 
pop ve batı tarzını harmanlamış durumdayım. Ama, 
'Melek Mosso pop yapıyor ya da rock yapıyor,' gibi bir 
durum olmayacak. Fusion türkü çalmak ve bununla 
dünyaya açılmak istiyorum. Türkü benim özüm ve 
ondan asla vazgeçemem.”
(“Melek Mosso: Korkusuz Olmak Beni Daha Fazla 
Üretime İtiyor”, http://filhakikat.net/melek-mosso-
bu-ay-kedi-isimli-singleini-sony-muzikten-yayinladi/)
Türkülere cover yapma, müzik piyasasında kendini 
patlatma uğraşında yüzlerce müzisyen var. Türkülerin 
otantik formlarında dinlemeleri gerektiğini düşünen ve 
bu “cover” işine soğuk duran müzik eleştirmenleri ve 
dinleyicilere rağmen müzik piyasasında “cover”lar epey 
yer tutuyor. Lakin Doğu’dan aldıklarını Batı’ya aktar-
ma, yeni yorumlar ile genç kuşakları yakalama ve türkü-
lerin ölümsüzlüğüne katkıda bulunma konusunda mu-
azzam  işler  çıkaran sanatçılar ve gruplar var. İlk akla 
gelenler Pinhani, Duman, Pentagram, Jehan Barbur, 
Ceylan Ertem,  Siya Siyabend, Jülide Özçelik. Melek 
ccc

Mosso da özellikle “Keklik Gibi” yorumuyla bu listeye 
girmeyi hak edenlerden.
Biraz da Mosso'nun dile getirdiği “fusion türkü” kavra-
mını açalım. Fusion terimi iki tür müziği harmanlamak 
anlamına geliyor. Pratikte  elementer akordu geliştirip, 
ayartıcı ritmi yakalayarak doğaçlamaya yönelen, üs-
lupta çeşitliliğe inanan günümüzün deneysel müzik an-
layışlarına  destek olan ve inişleri çıkışlarıyla provakatif 
ve protest bir tarz yakalama imkânı sunuyor icracılara. 
Bu tür hakkında geniş bir izlenim edinmek isteyen 
müzikseverler Apple Music'in “En İyileri – Türk Füz-
yon Müziği” listesine başvurabilirler.
Melek Mosso, kitlelerle buluştukça üretkenliği artan bir 
sanatçı. Salgın döneminde sahnelerden uzak kalması 
verimliliğini bir nebze düşürmüş olsa da, şimdilerde 
konserleriyle gücünü toplamaya başlamış. “Benim ha-
yatta tutunduğum tek şey, sahne. Orası benim nefes al-
dığım, kendimi var ettiğim yer. Kendimi ancak sahnede 
tamamlayabiliyorum,” diyen genç müzisyenin yolu din-
leyecilerinin kalplerine uzanıyor artık. Melek Mos-
so'nun icra ettiği türden öte duruşu, samimiyeti ve kor-
kusuzluğu dinleyenlerini cezbediyor:

“İnsanlardan ya da durumlardan korkmam. 
Korkusuz olmak beni daha fazla üretmeye iti-
yor. Denediğim bir yol olmazsa başka bir yol 
denerim. Çaresizlik insanlara her zaman alter-
natif yöntemleri öğretir.” Melek Mosso, bir yandan 
da tümüyle umutsuz olmadığımızı, elimizde dilimizde 
taşıdığımız bir kırıntı da olsa umudun varlığına işaret 
ediyor. Biz de o umut kırıntısını kalplerimize taşıyoruz. 
Sağ ol, var ol Melek Mosso; sesin umudun taşıyıcılarıy-
la daha çok buluşsun... 
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Tecavüzler yaşanmasın 
diye ses çıkardığım için 
sahneden indirildim. 
Mikrofonum elimden 
alındı. Evime gelip 
hüngür hüngür 
ağladım. Bu nasıl bir 
ahlaki değer?



Kadınların Yeşil Sahalardaki Umudu:

Stéphanie Frappart
TOLGA ERSARI
(tolgaersari@hotmail.com)

Futbol, dünya genelinde en çok takip edilen ve izleni-
len spor dalı. Popülerliği her geçen gün artan ve günü-
müzde büyük bir endüstri halini alan futbol, kendisine 
yüklenilen misyonlarla bir oyun olmanın çok ötesine 
geçmiş durumda. Bu anlamda UEFA da son yıllarda 
“Equal Game” (Eşit Oyun) mottosunu ön plana çıkar-
mış bulunuyor. Lakin  endüstriyel futbolun eşit bir 
oyun olduğunu söylemek maalesef mümkün 
değil.  Coğrafi faktörlerden ekonomik koşullara kadar 
pek çok alanda ciddi eşitsizlikler söz konusu. Özellikle 
ekonomik alandaki eşitsizlikler tartışma konularının 
başında geliyor ki bu, başlı başına bir yazının konusu 
olabilecek bir mahiyet taşıyor.

Şüphesiz futbolda eşitsizliklerin yaşandığı alanlardan 
biri de cinsiyet. “Erkek oyunu” anlayışının hâkim oldu-
ğu yeşil sahalarda kadınların var olma çabaları eskiye 
dayansa da ancak son yıllarda bir ivme kazanabilmiş 
durumda. “Kadın futbolu” olarak adlandırılan bu alan-
daki ilerlemelere rağmen “futbol” terimi hâlâ tek başı-
na, erkeklerin kendi aralarındaki oyunu manasında kul-
lanılıyor. İşte erkeklerin hâkim olduğu bu dünyada ka-
dınların var olmaları çok büyük anlam ve önem ifade 
ediyor. Bu açıdan umut olan isim ise Stéphanie Frap-
part. 
14 Aralık 1983’te Fransa’da Le Plessis-Bouchard’da 
doğan Stéphanie Frappart, 2011'den itibaren Fransız 
erkek futbolunun Üçüncü Lig’inde hakemlik yapmaya 
başladı. 2014'te Fransa profesyonel erkek futbolu İkinci 
Lig’i olan Ligue 2'de hakemlik yapan ilk kadın olan 
Frappart, Kanada'da düzenlenen 2015 FIFA Kadınlar 
Dünya Kupası'nda görev aldı. Fransa’daki 2019 FIFA 
Kadınlar Dünya Kupası’nda da görev yapan Stéphanie 
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Frappart, 7 Temmuz 2019’da Amerika Birleşik Devlet-
leri ile Hollanda arasında oynanan turnuvanın final ma-
çını da yönetti. Yine 2019’da Fransa’nın en üst düzey 
profesyonel erkek futbol ligi olan Ligue 1'e terfi eden 
başarılı hakem, 28 Nisan 2019'da SC Amiens ile RC 
Strasbourg arasındaki karşılaşmayı yöneterek Ligue 
1’de görev yapan ilk kadın hakem olma başarısına erişti.
Stéphanie Frappart’ın kariyerinin zirvesi ise 14 Ağustos 
2019’da İstanbul Vodafone Park’ta Liverpool ile Chel-
sea takımları arasında oynanan UEFA Süper Kupa kar-
şılaşması oldu. Frappart, böylece bir ilke daha imza 
atarken bu tarihi ana İstanbul’un ev sahipliği yapması, 
bizim açımızdan ayrıca önem taşıyordu. Bu maçta 
Stéphanie Frappart’ın yardımcılıklarını yine kadın ha-
kemler İtalyan Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle 
O'Neill yaparlarken müsabakanın dördüncü hakemi 
olarak Cüneyt Çakır bu tarihi olaya tanıklık etti.
Bu tarihi karşılaşma öncesi basın tarafından Stéphanie 
Frappart’a sorulan soru da erkek hâkim anlayışı ve cin-
siyetçiliği ortaya koyuyordu : “Korkuyor musunuz?”
Frappart gayet sakin bir şekilde, sürekli antrenman yap-
tıklarını, her zaman hazır olduklarını ve korkmadığını 
belirterek fiziksel, teknik ve taktik olarak erkeklerle aynı 
olduklarını kanıtlamaları gerektiğini ve bu maçın kendi-
si açısından diğer maçlardan bir farkı olmadığını ifade 
ederek bu soruyu yanıtlıyordu.  1

Stéphanie Frappart, UEFA Süper Kupa müsabakası 
için görevlendirildiğinde de şunları söylemişti: 
“Umarım bu, kadın hakemler için ve hakem olmayı 
arzulayan genç kızlar için örnek teşkil eder.” 2

UEFA ise Twitter hesabından Frappart'ın bu sözünü 
alıntılayarak yaptığı paylaşımda “Kesinlikle örnek teşkil 
edecek Stéphanie,” ifadelerini kullanmıştı. 3 
Frappart, bu tarihi karşılaşmanın ardından Ekim 
2020’de UEFA Avrupa Ligi’ndeki Leicester City- Zor-
ya Luhansk karşılaşmasını yöneterek UEFA Avrupa 
Ligi’nde maç yöneten ilk kadın hakem olma unvanını 
elde etti. Hemen ardında da Şampiyonlar Ligi’ndeki 
Juventus- Dinamo Kiev maçını yöneterek Şampiyonlar 
Ligi’nin de ilk kadın hakemi olmayı başardı. Onun bu 
başarısı İtalyanlar tarafından “devrim” olarak nitelendi-
rildi ve dönemin İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafo-
ra da “Cinsiyet eşitsizliği ve stereotipleri aşmak için 
spor da bir adımla katkıda bulunuyor,” değerlen-
dirmesini yaptı. 4  

İtalyanların ünlü gazetesi Corriere della Sera, bu maçı, 
“Stéphanie Frappart sayesinde tarihe geçecek bir maç” 
başlığıyla haberleştirirken Frappart'ın maç öncesinde 
“Kızlar için bir örnek teşkil etmeyi umuyorum. Kız 
çocuklarına, büyük hırsla hayal kurun diyorum,” dediğini 
de yazdı.  5

2022 Dünya Kupası Elemelerindeki Hollanda- Letonya 
maçını yöneten Stéphanie Frappart, böylece Dünya 
Kupası elemelerinde maç yöneten ilk kadın hakem ol-
mayı da başarmış oldu. Ardında da pandemi nedeniyle 
bu yıla ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 
(Euro 2020) yer alacak hakemler arasına seçildi. Türki-
ye ile İtalya arasındaki turnuvanın açılış maçında dör-
düncü hakem olarak görev alan Frappart, Avrupa Fut-
bol Şampiyonası’nın da ilk kadın hakemi oldu. Ancak 
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bu turnuvada hiçbir maçta düdük çalmaması, benim 
açımdan şampiyonadaki en büyük eksiyi oluşturdu.
Elbette kadın hakem konusundan söz edince, bu alan-
da ülkemizde ilk akla gelen isim olan Lale Orta’ya de-
ğinmeden geçmemek gerekir. Lale Orta, dönemimin 
şartları içerisinde önemli başarılara imza attı. Gelgele-
lim, bugün de kadınlar için koşulların mükemmel ve 
tam anlamıyla bir eşitlik içerdiğini söyleyemeyiz. Ülke-
mizdeki kadınların karşılaştıkları zorluklar ise Avrupalı 
hemcinslerinden daha fazla.
Bu anlamda Stéphanie Frappart, erkeklerin egemen ol-
duğu futbol dünyasındaki başarılılarıyla sadece kadın 
hakemlerin değil, tüm kadınların ve cinsiyet ayrımcılı-
ğının son bulmasını amaçlayan tüm insanların yeşil sa-
halardaki umudu oldu.
Tebrikler Stéphanie Frappart…
Her türlü ayrımcılığın son bulduğu, özgür ve eşit bir 
dünya dileğiyle…
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Oyunu geri al!
Avrupa Futbol Taraftarları Birliği ve birçok ülkeden 
çeşitli tribün grupları, başlattıkları “Reclaim The 
Game” (Oyunu Geri Al) isimli kampanya ile futbol 
taraftarlarını tribünlerde yaşanan zorluklara, futbolun 
endüstriyelleşmesine, bilet fiyatlarının artmasına ve 
dev kulüplerin giderek daha fazla söz sahibi olmasına 
karşı çıkmaya davet etti. Türkiye'den Taraftar Hakları 
Derneği de bu çağrıya destek verdi. Taraftar Hakları 
Derneği'nin kaleme aldığı bildiriyi yayımlıyoruz:

“Süper Lig fiyaskosu, futbolun arızalı olduğunu 
kanıtladı. Ancak Avrupa'nın dört bir yanından 
taraftarlar bunu zaten biliyor ve onlarca yıldır bunun 
hakkında tezahüratlar yapıyorlar. Şimdi, UEFA'nın, 
Federasyonların, liglerin, kulüplerin ve politikacıların 
bunu düzeltmek için harekete geçerek sözlerine sadık 
kalmalarını talep ediyoruz. Talep ettiklerimiz: 
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1. Taraftar dahiliyeti: Eğer 'taraftarı olmayan futbol 
bir şey değilse', o zaman anahtar paydaş olarak 
tanınmalı ve oyunun geleceği ile ilgili tüm tartışmalara 
ve kararlara katıImalıyız.

2. Taraftarlara ve taraftar kültürüne saygı: Oyunu 
finanse etmesine rağmen, taraftarların görüşleri ve 
hakları büyük ölçüde göz ardı ediliyor. Bunun sona 
ermesi gerekiyor. İtibarlı bir tavır görebilmeli, 
kendimizi stadyumda özgürce ifade edebilmeli ve 
haksız toplu cezalara, maruz kalmamalıyız. Ligler ve 
kulüpler saçma zamanlarda oyun planlamayı 
bırakmalıdır. 

3. Tercih özgürlüğü: Futbol taraftarları ikinci sınıf 
vatandaş değildir. Oturmayı veya ayakta durmayı, bir 
içki içmeyi veya deplasman maçlarına seyahat etmeyi 
seçebilmeliyiz.

4. Erişilebilir futbol: 'Halkın oyununu' takip etmenin 
maliyeti son yıllarda büyük ölçüde arttı. Bu, gençler de 
dahil olmak üzere çok fazla taraftarı dışladı. Çok yüksek 
maaşlar ve menajerler ücretleri için daha fazla bilet 
parası vermeyi reddediyoruz. Ev sahibi tribünlerin 
biletleri ucuz olmalı ve deplasman tribünlerinin 
biletlerinde bir fiyat sınırı olmalıdır.

5. Herkes için futbol: Herkes futbol oynama ve izleme 
hakkına sahiptir. Oyunun daha çeşitli, daha kapsayıcı ve 
daha Avrupalı olması gerekiyor.

6. Daha güçlü düzenleme: Zengin kulüplerin tek 
başına futbolu yönetme ve geleceğine karar verme 
gücüne sahip olmaması gerekir. Kurallar, eşit şartlar 
altında bir oyun alanı yaratmalı, şeffaflığı teşvik etmeli, 
mali adaleti güçlendirmeli ve oyunu baştan aşağıya 
korumalıdır.

7. Zenginliğin paylaşılması: Futbol her zamankinden 
daha zengin, ancak yalnızca bir avuç kulüp bundan 
fayda sağlıyor gibi görünüyor. Alt liglere daha fazla para 
gitmesi ve tabandan gelen futbolun gelişmesi ile 
oyunun zenginliği daha eşit olarak dağıtılmalıdır.

8. Rekabetçi denge: Ligler arasında ve büyüyen 
uçurum, futbolu daha az rekabetçi, ve sonuçları daha 
öngörülebilir hale getirdi. Bunu tersine çevirmenin tek 
yolu, oyunun kaynaklarını paylaşmak ve sporun 
değerini korumaktır. 

9. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi reformlarını iptal 
etmesi: Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla kulüp ve maç 
eklemek, Avrupa futboluna her seviyede zarar 
verecektir. Kulüplerin geçmiş başarılarına göre katılımcı 
olmasına izin vermek ise, Süper Lig kışkırtıcıları için bir 
ödüldür. Reform süreci durdurulmalı ve taraftarlar 
Avrupa kupalarının geleceği konusundaki tartışmalara 
dahil edilmelidir. 

10. Ulusal hükümetlerin ve AB'nin, kulüplerimizi ve 
topluluklarımızı koruması: Kıtadaki kulüplerin 
varlığı, açgözlü risk fonları ve temelsiz düzenlemeler 
tarafından tehdit ediliyor. Hükümetler ve AB, 
kulüplerimizi ve bir bütün olarak futbolu korumak için 
ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır. 

11. Federasyon ve liglerin zengin kulüplerin 
etkisine engel olması: FederasyonIar ve ligler, zengin 
kulüplerin gücüne karşı bir denge oluşturarak oyunun 
çıkarlarına hizmet etmelidir.

Şimdi “#OyunuGeriAl'ma zamanı."



32. Olimpiyat Oyunları,  bir yıllık salgın tedbirlerinden 
sonra nihayet 23 Temmuz -8 Ağustos tarihleri arasında 
Japonya’nın Tokyo kentinde yeniden sahnede... 
Olimpiyat oyunları, ilk olarak Antik Yunan’da MÖ 776 
yılında yapılmaya başlanmış olan enternasyonel bir 
spor festivalidir. Oyunların adı, Yunanistan'ın güneyin-
deki Mora yarımadasının batı kıyısının yakınında bulu-
nan kutsal bir yer olan Olympiya Dağı'nda oynanmas-
ından dolayı Olympiya olarak seçilmiştir.  
Günümüzde Oyunlar, merkezi İsviçre'nin Lozan ken-
tinde bulunan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 
tarafından yönetilmektedir.
Tarihteki ilk Olimpiyatlar sadece yerel çekiciliğe sahip,  
günde bir yarışla sınırlı,  sadece erkeklerin katılımına 
izin veren ve sadece tanrılara armağan edilmek üzere 
düzenlenen yarışmalardı.  Güçlü, savaşçı Spartalılar’ın 
yarışmalara katılmasıyla artan rekabet koşulları Olimpi-
yatların farklı bir ivme kazanmasına neden oldu.  18. 
Olimpiyat; güreş, koşma, uzun atlama, disk atma ve ci-
rit atmadan oluşan bir pentatlonu içeriyorken  23. 
Olimpiyat'a boks eklendi ve oyunlar, araba yarışı ve di-
ğer sporların eklenmeye başlamasıyla  bir günlük yarış-
ma süreleri de beşer günlük yarışma programları olarak

uzatıldı.  Oyunların büyümesi, rakipler arasında "pro-
fesyonelliği" teşvik etti ve Olimpiyatların tanrılar için 
yapılmış olma idealleri, özellikle araba yarışmalarında 
olmak üzere, kişisel kazanç için rekabet edilmeye baş-
landıkça azaldı. Birçok yarışmacı galip geldiğinde  ken-
dilerini  tanrılaştırmak için heykellerini dikmeye başla-
dılar.  Artık  olimpiyatlarda  Tanrılar kadar insanlar da 
yüceltiliyordu;  Giderek amacından uzaklaşan oyunlar, 
MS.339 yılında Zeus'a tapınmayı, pagan uygulamalar 
olarak gören Hıristiyan İmparator Theodosius tarafın-
dan kaldırıldı. 
Daha sonra Yunanlılar 1800'lerde Atina'da yerel atle-
tizm oyunları düzenleyerek Olimpiyatları yeniden can-
landırmaya çalışmışlarsa da  kalıcı bir başarı elde ede-
memişlerdir .  1896'da Olimpiyat Oyunlarının yeniden 
canlanması Pierre de Coubertin'in   yarışmaların Dün-
ya barışına ve dostluğuna  katkı sunacağı inancı ve  ka-
rarlılığı ile mümkün olabilmiştir.  Genç bir Fransız asil-
zade olan Pierre de Coubertin, Fransa'da dengeli bir zi-
hin ve beden gelişimi fikrine benzeyen bir eğitim prog-
ramı başlatabileceğini hissetmiş ve bunun üzerinde ça-
lışmalar yapmıştır. 

78

BU SPOR 

Buyurun Olimpiyat Şölenine...
GÜLŞEN SÖNMEZ



Coubertin, bu çalışmaları yürttüğü sırada  Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi  ile iki kez karşı karşıya gelir.  Bun-
lardan birincisi; antik çağda Yunan yarımadasında ger-
çekleşen oyunların  Atina yerine  Paris’te yapmak iste-
mesinden  ikincisi  ve  en önemlisi  ise  antik çağdaki 
olimpiyat oyunlarında kadınların bırakın yarışmacı ol-
mayı, izleyici dahi olamamasından kaynaklanmıştır.   
Ölüm cezasına  dahi varabilen cezalandırma  yöntemi 
kadınların olimpiyatlardan geri bırakılmasına neden ol-
muştur. Coubertin ısrarı ve mücadelesi ile olimpiyatlar 
dört yıl sonra Paris’te düzenlenirken 22 kadın oyuncu-
nun dahil edilmesi büyük başarıdır.
Olimpiyat tarihine kısaca değindikten sonra bu güne 
kadar olimpiyatlarda yaşanan önemli olaylara kısaca bir 
göz atalım;
1904 Olimpiyat Oyunları sol ayağı ağaçtan (o yılların 
protezi)  olan Alman jimnastikçi George Eyser’in altın 
madalya kazanması oyunların en can alıcı noktası oldu.
1906 Olimpiyatlarına bayrak krizi damgasını vurdu.
İngiliz kraliyet ailesinin izleyebilmesi için, maraton ya-
rışı Windsor şatosu önünden başlatıldı, final ipi stad-
yumda göğüslendiğinde, mesafe ölçüldü ve 42195 mt. 
olduğu anlaşıldı. Günümüzde de 42195 metre olarak 
koşulan maratonun, ölçüsü böyle tespit edilmiştir.
Olimpiyat, Londra’da biraz düzene kavuşmuşken, 
Stockholm’de artık tam bir organizasyondan bahsedile-
bilirdi.
Osmanlı Devleti’nin olimpiyatlara ilk kez katılma isteği 
1906 yılında “Ara Olimpiyatlar” olarak kayıtlara geçen 
Atina Olimpiyatları oldu.
1908 Londra Olimpiyatlarına katılmayan Osmanlı İm-
paratorluğu 1912 olimpiyatları için Ulusal Olimpiyat 
Komitesi Başkanı Selim Sırrı Bey (Tarcan) yarışacak 
sporcu bulmak amacıyla, yol ve diğer masraflar, sporcu-
lara ait olacak şekilde Sabah ve İkdam gazetelerine ilan 
vermişti. 
1920 Anvers Olimpiyatları eskrimde 5 madalya kaza-
nan Nedo Nadi’nin tarihe geçtiği yarışmalarda 72 ya-
şında atıcılıkta altın madalyaya ulaşan İsveçli Oscar 
Shawn en yaşlı olimpiyat şampiyonu olarak spor tari-
hindeki yerini aldı.
İkinci Dünya Savaşı nedeniyle iki olimpiyata ara verildi. 
Dünya ülkeleri savaş nedeniyle birbirlerini boykotla 
tehdit ederek “barış’ın timsali olimpiyat düşüncesine 
“savaş” dayatmasını empoze edecekti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi başkanlığında yapılan 
ilk olimpiyat olarak kayıtlara geçen 1928 Amsterdam 
Olimpiyat Oyunlarında olimpiyat meşalesi ilk kez ya-
kıldı. Daha önceki oyunlarda bazen aylar süren yarış-
malar bu oyunlarda 16 gün ile sınırlandırıldı.
1925 yılında “şeref başkanı” olarak IOC den ayrılan 
Coubertin’in ardından kadınlara daha fazla branşta ya-
rışma imkânı verildi. Bunlardan ikisi Atletizm ve Cim-
nastik oldu. Ancak atletizmde beş branşta yarışmalarına 
izin verilen 800m gibi maratondan sonra atletizmin en 
zor branşı olan “Direncin Göstergesi” branşta kadın 
sporculara pahalıya mal oldu.  800 metre yarışında 22 
atletin 6'sı yarışmayı terk ederken, 4 sporcu ise hastane-
lik oldu. Dünya rekoru kırarak birinciliği kazanan Al-
man Lina Radge, sağlına aylarca kavuşamadı. Bu du-
rum kadın karşıtlarının  ekmeğine yağ sürdü ve kadınlar 
100m'den daha uzun yarışmalarda boy göstermeleri 
olimpiyat oyunları programından kaldırılacak ve tekrar 
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yarışabilmek için kadın atletler 32 yıl bekleyeceklerdi.
15 yaşında ateşli romatizma geçiren ve doktorların spor 
yapmamalı dediği Kanadalı Percy Williams 100 m'deki 
10.6 sn'lik derecesi ile sürpriz bir şekilde şampiyonluğa 
ulaştığı oyunlarda 200 m'de de şampiyonluk ipini 
göğüsleyerek otoriteleri şok etti.
Sadece 2000 araçlık park yeri bulunan Amsterdam’da 
dışarıdan gelen çok fazla araç nedeniyle, sadece mavi 
üzerine beyaz baskı ile “P” harfi bulunan arabalar park-
lara yönlendirilebildi. Günümüzde P harfi ile simgele-
nen park işareti ilk kez Amsterdam Olimpiyatlarında 
sergilendi.
1968 Mekico City olimpiyatlarında en çok dikkat çe-
ken olay 200m yarışı madalya töreninde yaşandı. ABD 
nin iki siyahi atleti Tommie Smith ve John Carlos ABD 
milli marşı okunurken bayrağın göndere çekilmesi 
esnasında siyah eldivenle ellerini yumruk yapıp havaya 
kaldırarak ırkçılığı protesto etmeleri sonucu takımdan 
çıkarıldılar. Bu yumruk yüzyıllardır süren ırk, din, dil gi-
bi ayrımcılık kavramları adına kalkan ilk el olarak tarihe 
geçecekti.
1972 Münih, olimpiyat tarihine maalesef kanlı oyunlar 
olarak geçen yarışmalar sırasında İsrail’de bulunan 200 
tutuklu Filistinli’nin serbest bırakılması amacıyla İsrail 
kafilesine yapılan baskın ve sonrasında yaşanan olay-
larda 11 İsrailli sporcu, bir yönetici Alman ve 5 örgüt 
üyesi öldü. Olaylar nedeniyle oyunlara 34 saat ara veril-
di. Norveç, Hollanda ve Filipin takımları oyunları terk 
ederek ülkelerine döndüler. Barış ve kardeşliğin bir ara-
da olduğu tek dünya organizasyonu olan olimpiyatlar 
bu olaydan sonra da “güvenlik tedbirlerinin farklı ve 
her geçen gün daha az risk taşıyacağı bir konuma bü-
ründürecekti.
1980 Moskova ve 1984 Los Angeles Olimpiyatlarının 
karşılıklı olarak ev sahibi ve taraf ülkelerin boykotu ile 
katılımın az olması 1988 Seul Olimpiyatlarına yansıma-
dı. Dünya toplumlarını bir araya getirme düşüncesi bir 
kez daha darbe alıyor ve barış güvercini aldığı ağır yara-
dan dolayı büyük güçler arasında soğuk hava estiriyor-
du.

1988-1992-1996 Olimpiyatlarına halter branşında 
damgasını vuran oyuncu hiç kuşkusuz 1986'da 'de dü-
zenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Bü-
yükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etmiş olan Nai-
m Süleymanoğlu’dur.   
Kadınların seyirci olarak dahi katılamadığı antik olim-
piyatlardan sonra 1896’da yarışmacı olarak dahil edil-
mediği Olimpiyatlara uzanan süreç, 1988 Seul’de bini-
cilikte “dresaj” müsabakalarının tamamını kadınların 
kazanmasıyla tarihe yeni bir sayfa açıldı.
1991 yılında 1500m kadınlarda dünya şampiyonu olan 
Cezayir'in Hassiba Boulmarka’sı, kıyafetleri vücudunu 
belli ediyor diye ölüm tehditleri aldığı ülkesindeki bazı 
grupların baskısı arasında 1500 m'de yeni bir Afrika re-
koruyla şampiyonluğunu süsledi.
1896’nın 100. Yılındaki olimpiyatları organize etmek 
için büyük çaba sarf eden Atina bu azmine ancak 8 yıl 
sonra ulaşabildi. Türkiye 53 sporcuyla katıldığı 
oyunlarda 10 madalya kazanarak 1948’den sonraki en 
büyük başarı gerçekleştirdi.
2020 Tokyo Olimpiyatları büyük heyecanla başladı. İlk 
madalyalarımız uzak doğunun felsefik branşı Tekvan-
doda Hakan Reçber ve Hatica Kübra İlgün’ den geldi. 
Voleybolda ise kadın takımımız muhteşem bir oyunla 
ilk maçta Çin’e karşı unutulmaz bir galibiyetle başladı. 
Olimpiyatların anası atletizm yarışmaları başladı, Yase-
min Can finale kaldı. Mete Gazoz, okçulukta ilk olimpi-
yat altın madalyasını getiren isim oldu. Olimpiyatları 
heyecanını izliyoruz.
Dünden bu güne olimpiyatlara baktığımızda, olimpi-
yatların çıkış felsefesi olan barış ve dostluğa aykırı bir-
çok olayın yaşandığını görüyoruz. Umarız önümüzdeki 
olimpiyatlar bunların yerini barış, dostluk, kardeşlik, 
sevgi, saygı, centilmenlik alır. Olimpiyat oyunları, spor; 
ekonomik ve ticari kaygı/kazançlar için, ülkelerin, ırk-
ların, dinlerin, inançların birbiriyle rekabet ederek bir-
birlerini aşağıladıkları, kazananların kendini üstün gör-
düğü arenalar olmaktan çıkarak barış, dostluk ve sağlık 
için yapılan oyunlar haline gelir.
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