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Üçüncü sayımızdan bu yana geçen süre, gündemimizi değiştirmedi pek. Savaş, hâlâ savaş, ekonomik koşullar her 
geçen gün daha olumsuz etkiliyor bizi. Umuttan yana toplumsal algının daha da karardığı günlerde bize dayatılan 

baskıcı poliitikaların ve faşizan söylemlerin ağırlığı da cabası. Bu ağırlığa karşı bir güvenlik duvarı oluşturmanın 
mümkün olmadığı bu süreçte, demokratik toplumsal güçler ile sivil toplumun mücadele birliği tek seçenek olarak 

önümüzde dururken, geleceğe atılacak her adımda geçmişten edinilmiş birikim ve çıkarılacak dersler kılavuz 
edinilmeli. Ayrımlaştırıcı kimlik politikalarına karşı emeğin örgütlü gücünü bir çatı olarak görmeli ve tüm 

farklılıklara rağmen ve farklılıkların zenginleştiriciliğini de hesaba katarak yola çıkmalıyız!  
 BU dergi olarak dosya konumuzu savaşa ayırdık. Savaşın tarihsel kökenlerine ve bileşenlerine yöneltilen 

derinlemesine bakışla barışçıl bir hayat pratiğine yol almanın mümkününü tartışmaya açıyoruz. Savaş konusunda 
tarihteki en anlamlı karşı çıkışlardan biri Walter Benjamin'den gelmiştir. Benjamin “estetize edilmiş savaş” 

kavramlaştırmasıyla savaşın ancak ve ancak tüm olgularla birlikte ele 
alındığında anlaşılabilir olduğunu dile getirir:

“Birinci Dünya Savaşı’nda görüp de yazılarında değinmekten 
özenle kaçındıkları bir gaz savaşının bile, gelecek savaşlarda 

savaşçının sportmence nitelikler denen askerce davranabilmek 
ve savaşı askerce karşılayabilme niteliklerinin savaşta ortaya 

konulmasını ebediyen olanaksız hâle getireceğini dahi anlamamış 
bulunmaktadırlar. Gelecekteki savaşta, savaş alanındaki 

çarpışmanın heroik (kahramanca) bir yanı kalmayacak; savaşlar 
bir tür hesaplama ve sayım sorununa dönüşecektir. Gelecekteki 
savaşların artık bellidir ki strateji yönünden en önemli özellikleri, 

topyekûn ve radikal bir biçimde saldırı savaşları biçiminde 
planlanmaları ve uygulamaları olacaktır. Biliyoruz ki hava 

saldırıları ile uygulanacak bir gaz savaşında yerdeki 
“kahramanın” yeterli hiçbir savunma olanağı yoktur.”

Kahramanlık mitolojisinin ve milliyetçiliğin elinden kurtarılacak bir birlikte barış içinde yaşama düşüncesi, 
Dünya'ya nefes aldırabilecek tek çözüm yoludur. Bu çözüm kampında yer alacak tüm güçler, aynı zamanda 

mücadelenin de ortakları olarak ele alınmalı, savaşçı zorbalığa karşı birlikte stratejiler geliştirilebilecek paydaşlar 
olarak görülmelidir. Hayatın her alanındaki şiddeti lanetlemekle kalmayıp şiddete karşı bir söylem ve mücadele 

birliği oluşturulmalıdır. Bu tarihsel bir görevdir!
“Bu gelen savaş ilk değil.

Çok savaş oldu bundan önce.
Bittiği gün en son savaş

bir yanda yenilenler vardı gene,
bir yanda yenenler vardı.

Yenilenlerin yanında
kırılıyordu halk açlıktan.

Yenenlerin yanında
halk açlıktan kırılıyordu.”

Bertolt Brecht
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Enflasyon mu, hayat pahalılığı mı diye tartışılan ekonomik sıkıntıların özellikle gıda fiyatlarındaki aşırı artış ile 
hane bütçelerini sarsmasıyla tarım da, tarımsal kayıplar da medyada ve halk arasında konuşulmaya başlandı. 
Hükümetin ithalata dayalı tarım politikaları ve özellikle başta mazot olmak üzere tarımsal üretim girdilerindeki 
maliyet yükünün artmasıyla birlikte başta alt gelir grupları ve emekçi kitleler olumsuz etkilenmeye başladı. 
Askıda ekmek kuyruklarının gün be gün uzadığı şehirlerde alt gelir grupları ve emekçi kitleler yeni geçinme 
yolları bulmaya ve yeni stratejiler geliştirmeye çabalamaktalar. Biz de bu sayımızda tarım ve tarımsal 
kayıplarımızı masaya yatırdık. Küresel ısınmanın ve savaşın tarımı olumsuz etkilediği ve hükümetin bu 
olumsuzluğa ve gıda fiyat artışlarına karşı çözümünün ithalata yönelmek olduğunu savunan Tarımda Yeni Düzen 
kitabının yazarı Ali Ekber Yıldırım, “Halbuki ithalat yaptığınız zaman üreticiyi üretimden kaçırıyorsunuz. Bu sefer 
üretim azalıyor. Üretim azalınca fiyatlar daha çok yükseliyor. Daha fazla ithalat yapmanız gerekiyor. Türkiye’nin 
bu çözümsüzlük sarmalından tek çıkış yolu tarımdan zenginlik üretecek, üretime dayalı politika benimsemesi” 
diye dile getiriyor çözümü. 
Ekonomiye dair görüntü ve beklentiler her gün değişyor. Hiçbir ürüne ertesi gün bir gün önceki fiyatından 
erişilemiyor. Akaryakıt fiyatı artıyor, SWAP'larla düşürülmeye çalışılsa da döviz kurları sürekli artış halinde, altın 
ve değerli madenlerin fiyatları artıyor, temel mal ve hizmet fiyatları artıyor, vergiler artıyor. Zamlar günlük 
hayatın bir parçası haline geldi. Bir de emekçilerin vergileriyle büyüyen ekonomi “Kur Korumalı Mevduat” adı 
altında sermayedarları besliyor. Gitmedikleri yolun, geçmedikleri köprünün borçlarını faiziyle birlikte 
ödeyenlerin bu kötü gidişata neden sesleri çıkmıyor? Bu konuda hayli çarpıcı fikirler öne süren Temsili 
Demokrasi, Kuşak Çatışması, Yüzleşme / İkiyüzlülük yazılarımız ufuk açıcı olabilir.
Özellikle gençlerin geleceğe dair umutlarının tükendiği, öte yandan sisteme entegre ve angaje olmuş yaşlılar 
tarafından sürekli eleştiri bombardımanına tutulduğu öte yandan eğitimden güvenli bir geleceğe kadar pek de 
tatminkâr olanakların sunulmadığı ortada. Sosyal Demokrasi Vakfı SODEV'in 2020'de yaptığı bir araştırmanın 
sonuçlarına göre gençliğin en belirgin değeri de, kaygısı da özgürlüğü. Siyasî partilerin ve toplumsal hareketlerin 
bu veriyi dikkate almaları kaçınılmaz. Aynı araştırmada, “güvensizlik ortamı gençleri başka ülkelerde yaşama 
hayallerine sürüklerken, günü kurtarmaya dönük politikalar yerine, özellikle salgın sonrası birincil dereceden 
gençleri etkileyecek olan istihdam sorunlarının çözümü için acil önlemler paketi beklentisi” dile getiriliyor. Başta 
hekimler olmak üzere nitelikli nüfusun umutlarının tükendiği ve ülkeyi terk etme istekleri sosyal medya başta 
olmak üzere ayyuka çıkmış durumda. Nüfusun büyük bir bölümü günü kurtarma peşinde. Geleceğe dair 
belirsizliğin sürüklediği bir travma ile karşı karşıyayız.
Peki hiç umut yok mu? Umudun kaynağı kuruyor mu? Yarısı boş bir bardağın diğer yarısının dolu olduğunu dile 
getirmek gibi bir bakış açısı sistematiğine bağlamak da değil asıl mesele. Marksist düşünür Terry Eagleton'un dile 
getirdiği üzere “Hani şu meşhur bardağın yarısını boş gördüğü yetmiyormuş gibi, diğer yarısının da tadı berbat 
bir şeyle dolu olduğundan neredeyse emin biri olarak, umut üzerine yazmak için biçilmiş kaftan değilim 
muhtemelen. Bir yanda hayat felsefesi "ye, iç, eğlen, yarın öleceğiz nasılsa" cümlesiyle özetlenebilecek olanlar 
var, bir yanda da kendime çok daha yakın hissettiğim, "yarın öleceğiz" diyenler. İnsanı dertlere salan bu eğilimlere 
rağmen bu konu üzerine yazmayı seçmemin bir nedeni, umudun, Raymond Williams'ın deyişiyle, "geleceğin 
kaybının hissedildiği" bir çağda merak uyandırıcı biçimde ihmal edilmiş bir kavram olması.”
Bu ihmal edilmiş kavrama sahip çıkmak, sadece geleceğimizi kaybetmemek için değil yaşadığımız ana dair 
varlığımızı, onurumuzu korumak adına da tek silahımız. Umuda, umudumuza sahip çıkalım!
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   DOSYA BU 

DOSYA:

Savaş

lar, silah harcamaları vs.  masum görünsün diye “barış 
ya da savunma” kisvesi altında gerçekleştirilirken (sa-
vunma harcaması, savunma bakanlığı vb), savaş giri-
şimlerine de ironik bir biçimde yine “barış harekatı” 
veya barışın simgesi olan “zeytin dalı harekatı" gibi 
isimler verildi. 

Savaşı Meşrulaştırma Aracı Olarak 
Milliyetçilik

Ortaçağ’da savaşlar, toplumsal kitlenin tümünü 
içermezdi; paralı askerler, devşirmeler, köleler, bilinçli 
bir siyasal topluluk olarak değil daha çok hanedanlar 
gibi siyasal aktörlerin çıkarları için savaştırılırdı. 16. 
yüzyıldan itibaren savaşlar merkezi devlet eliyle değerli 
toprak ya da kaynaklar uğruna yapılmaya başladı. 
Kapitalizmin ortaya çıkıp geliştiği bu süreçte bir taraf-
mm
 

Tarihte savaşa dair anlamlı ilk tanımlama “Savaş önce 
gerçekleri öldürür.” sözüyle Antik Yunan oyun yazarı 
Eshilos (MÖ 525-546) tarafından yapıldı. İnsanlık için 
acı, kan, gözyaşı anlamına gelen savaş, savunulamaya-
cak bir eylem olarak görüldü ve tarihin her döneminde 
evrensel bir doğruyla tüm toplumlar ve topluluklar 
tarafından “vahşi, ahlak dışı bir eylem” olarak kabul 
edildi. Hal böyle olunca savaş müsebbipleri, savaşın 
bedelini ödeyecek halklara bu vahşi ve ahlak dışı eylemi 
kabul ettirebilmek için gerçekleri (savaşın nedenlerini 
ve savaşta yaşananları vb) en büyük düşman olarak 
gördü dolayısıyla önce bu gerçekleri ortadan kaldırma-
yı amaçladı. Tarihin her döneminde toplumda oluştu-
rulan din, mezhep, vatan, millet, toprak gibi değerler 
gerçeklerin üzerini örtmek ve savaşı meşrulaştırmanın 
aracı olarak kullanıldı; bu değerler uğruna savaşmak, 
ölmek, öldürmek kutsandı. Savaş için oluşturulan ordu-
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an merkezi devlet yapıları oluşurken “şiddet tekeli” de 
merkezi devlet elinde toplanıyordu. Böylece “şiddet” 
tamamen “devlet bütçesinden finanse edilen kamusal 
bir hizmet" olarak örgütlenmeye başlandı ve savaş, 
“savunma ya da güvenlik” kisvesi altında her daim hazır 
olunması gereken topyekûn bir süreç haline geldi. 
Her ne kadar merkezi devlet eliyle örgütlenen modern 
savaş süreçleri, devletin nüfus alanını genişletmesine 
yol açmışsa da savaşın tüm toplumu aktif katılımcı ola-
rak ilgilendirmesi Fransız İhtilali sonrasına denk gelir. 
İhtilalin ardından Kıta Avrupası ülkelerinde “zorunlu 
askeri yurttaş” kavramı ortaya çıkmış ve bunun temeli 
de milliyetçilikle sağlanmıştır.
Milliyetçilik akımının ortaya çıkması ve gelişmesinde, 
kapitalizmin feodal toplum düzene son verip egemen 
bir sistem haline gelmesini sağlayan iki olayın;  Sanayi 
Devrimi ve Fransız İhtilali’nin önemli rolü vardır. Sana-
yi Devrimi’yle birlikte artan üretim yeni hammadde ve 
enerji ihtiyacını ortaya çıkarırken öte yandan yeni pazar 
arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Sermaye biriki-
mini sürekli arttırma güdüsüyle hareket eden kapitalist 
üretimde bunu sağlamanın yegane yolu “rekabet"tir. 
Rekabet ortamı içinde burjuvazi, korumacı bir anlayışla 
iç pazarı rakiplerine kapatırken, ucuz üretim kaynakla-
rına ve üzerinde egemenlik kuracağı pazar arayışına gir-
miştir. Erken sanayileşen ülkeler, bir taraftan doğal kay-
nak ve pazar kapma yarışı içinde birbirleriyle kanlı sa-
vaşlara girerken; diğer taraftan sanayileşmenin getirdiği 
hammadde ve mamul mallara pazar bulma çabası için-
de sömürgeleşme politikaları izlemiştir. 
Sanayi devrimiyle birlikte ekonomik anlamda üstünlük 
sağlayan burjuvazi, -daha önce gerçekleşen İngiliz ve 
Amerikan devrimlerinin deneyimi ışığında- 1789’da 
gerçekleştirdiği Fransız İhtilali’yle siyasi iktidarı da ele 
geçirerek, burjuva kapitalist toplumunun inşa sürecini 
başlatmıştır. İhtilalle birlikte “egemenlik ulusundur” 
düşüncesinin hakîm olmaya başlaması politik alanda 
milliyetçilik ideolojisi temelinde ulus-devletlerin kurul-
masına da zemin hazırlamıştır.
Fransız İhtilali’yle koşulları hazırlanan ulus-devlet yapı-
lanması, kapitalizmin varlığını sürdürmesini sağlayacak 
olan “korumacılık, savaş ve sömürgeleşme politika-
ları”nın uygulanabilmesi için gereklidir. Zira tekil 
sermayelerin, rekabetin gerektirdiği gümrük tarifelerini 
kontrol altında tutabilmesi, savaş ve sömürgeleşme 
politikalarını gerçekleştirebilmesi mümkün değildir; bu 

6

politikalar ancak ulus-devlet yapılanması içinde başa-
rıyla ulaşabilecektir.
Burjuvazinin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan ve 
ideolojik bir akım haline gelen milliyetçilik, feodal 
toplum düzeninde bir arada yaşayan halklar arasından 
düşmanlık –ötekileştirme- yaratarak hem savaşların 
meşrulaşmasını hem de toplumsal sınıf ayrılıklarının 
üzerinin örtülmesini sağlayan bir araç olarak kul-
lanılmıştır.

Cumhuriyetin Temeli: Milliyetçilik

Türkiye, mevcudiyeti fetihlere yani savaşlara dayanan 
Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçısı bir ülkedir. 19. 
yüzyıl ilk yarısında erken sanayileşen ülkelerle yapılan 
ticaret anlaşmaları ve ardından Tanzimat’la gelen 
kapitalizme eklemlenme süreci, “ulusçuluk” fikrinin 
gelişmesiyle birlikte ulus devletleşmenin de ilk 
adımlarıdır. İmparatorlukların, yerini ulus devletlere 
bıraktığı burjuva devrimler dalgası Osmanlı’yı da 
etkilemiş; kapitalizme eklemlenmeyle birlikte dağılma 
süreci hızlanan Osmanlı’nın yerini Türkiye Cumhuri-
yeti almıştır.
Yeni cumhuriyet’in bugün de geçerli olan “müesses ni-
zamı”, kapitalist düzenin kabullenildiğinin ilan edildiği 
1923 İzmir İktisat Kongresi’nde kararlaştırılan milli 
burjuvaziyi (sermaye sınıfını) yaratmak ve onunla kal-
kınmak prensibine dayanır. Kapitalizmin dönüşüm 
dinamiklerine bağlı olarak kimi değişimlere uğramışsa 
da özü itibariyle yüz yıldır sadık kalınan bu prensibin 
“milli” karakteri Sünni-Türk” olmayı başat unsur sayar. 
20. yüzyıl başlarından itibaren Ermeniler, Rumlar, 
Kürtler ve ilerleyen yıllarda Aleviler bu prensip çerçeve-
sinde ötekileştirilmiş, kimliksizleştirilerek asimile edil-
meye çalışılmıştır. Ötekileştirilen halklar içinde asimile 
olmaya ya da göç ettirilmeye direnç gösterenler ise kimi 
zaman şiddete maruz bırakılarak baskı altına alınmıştır. 
Dolayısıyla Sünni-Türk’ler dışında kalan ırk, din ve 
mezheplere yönelik ayrımcılığa dayanan milliyetçilik; 
Cumhuriyet’in kuruluş nizamının en temel ilkelerinden 
biri olarak kabul edilebilir.
Türkiye’de yaşayan halklar arasında düşmanlaştırmaya 
varan ayrıştırma temelinde oluşturulan milliyetçilik an-
layışı ile “iç ve dış düşman tehdidi” algısı yaratılarak sü-
rekli teyakkuz halinin gerekliliği üzerinden bir toplum-
sal hafıza yaratılmıştır. Başta eğitim olmak üzere devle-
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tin ideolojik araçları vasıtasıyla nesilden nesile aktarılan 
bu hafıza sayesinde sınıfsal çıkarlar milliyetçiliğin 
gölgesinde kalmış; sosyalist sol dışında siyasi 
anlayışlarca milliyetçilik, toplumla ilişkilenmenin başlı-
ca aracı olarak kullanmıştır. Siyaset kurumunun oluşu-
munda da belirleyici temel anlayış haline gelen 
milliyetçilik; iktidarını tahkim etmek, başarısızlıklarının 
üzerini örtmek isteyen hükümetlerin savaş politikaları-
na sıkça başvurmasını da kolaylaştıran bir faktör olmuş-
tur.  

Milliyetçiliğin Panzehiri: Enternasyonalizm

Sınıf çelişkilerinin üzerini örtmesinin yanı sıra bir avuç 
burjuva ile hegemonya heveslisi iktidar sahibinin çıkar-
ları için gerçekleştirilen savaşları meşrulaştırmanın da 
bir aracı olarak kullanılan milliyetçilik, emekçi halkın ve 
sınıf mücadelesinin en büyük düşmanıdır. “Enternas-
yonalizm”, kapitalizmin ürünü olan milliyetçiliğe karşıt 
olarak dünyadaki tüm emekçilerin birliğini savunma 
düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Milliyetçiliğin panzehiri 
olarak da kabul edebileceğimiz enternasyonalizm, 
burjuvazinin çıkarları doğrultusunda savaş rüzgârları-
nın estiği bir süreçte toplanan II. Enternasyonal’de 
(1889) işçi sınıfının burjuva hükümetlerin savaş 
politikalarına karşı çıkması gerektiğini benimseyerek 
uluslararası barış taleplerini savunma kararı alınmıştır. 
Fransız Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) gibi bazı 
sendikalar bu karara uyarak, savaşa karşı “genel grev” 
çağrısı da yapmıştır. Ancak I. Dünya Savaşı’nda sosya-
listler bölünmüş; Enternasyonal’in bileşenlerinden olan 
sosyal demokrat partiler savaşı desteklemiştir.
II. Enternasyonal’de oluşan işçi sınıfının savaşa karşı 
uluslararası barış taleplerinin sosyal demokratlar 
tarafından bozulması, işçi sınıfının burjuvazinin çıkarla-
rı için savaşmasını engellemeye yönelik büyük bir fır-
satın kaçırılmasına neden olmuştur. Böylece I. Dünya 
Savaşı’nda “zorunlu askeri yurttaş” olarak askere alınan 
milyonlarca emekçi yaşamını yitirdiği gibi savaş sonrası 
dönemde kapitalizmin krizi daha da derinleşmiş; geniş 
toplum kesimlerinin içine düştüğü işsizlik ve yoksulluk 
yaygınlaşmıştır. I. Dünya Savaşı gibi II. Dünya Savaşı’-
nda da “sosyal demokrat parti ve sendikalar” ulusal bur-
juvazilerini destekleyerek çeşitli ülkelerde askere alınan 
milyonlarca emekçinin birbirini öldürmesinde pay sa-
hibi olmuştur. 
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İki dünya savaşında akıtılan milyonlarca emekçi kanı 
üzerinden krizini aşabilen kapitalizm, büyük ölçüde 
merkez ülkelerle sınırlı kalmak kaydıyla ancak 25 yıl sü-
ren genişleme ve refah dönemi geçirdikten sonra 
1970’lerin başında yeni bir krizle karşı karşıya kalmıştır. 
Kapitalizmin içine düştüğü bu yeni krizden çıkmak için 
burjuvazi çevre ülkelerde milliyetçi akımları ve faşist 
darbeleri destekleyerek bölgesel savaşları kışkırtırken, 
Marksizm’den uzaklaşan “sol partiler ve sendikalar”, 
enternasyonalizmden de uzakta ırkçı, milliyetçi politi-
kaların parçası haline gelmiştir.
Hem Türkiye halkları arasında kışkırtılan düşmanlık 
hem de yakın ve uzak ülkelerde gerçekleşen savaşlar, 
yerkürede sadece ekonomik değil insani tahribatı da 
arttırmaktadır. Savaşların ve savaşları kışkırtırken aynı 
zamanda meşrulaşması için de kullanılan milliyetçiliğin 
karşısında sınıfsal bir perspektifle mücadele yürütmek 
gerekir. Tarih, kapitalizmin savaşlar olmadan var ola-
mayacağını; savaşların ve savaşların gerçekliği öldür-
mek için kullandığı milliyetçiliğin ise ancak enternas-
yonalizmle durulabileceğini göstermiştir! 

* Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar 
ölür. 

Jean Paul Sartre
* Savaşı sonlandırmazsak, o bizi 
sonlandıracak. 

Herbert George Wells



“Savaşın sonunu sadece ölüler görür.” Platon

Kelimeyi duyunca bile ürperirken gerçekliğini oldukça 
sade bir şekilde insanlara anlatmanın tam da zamanı. 
Savaş kelimesini irdelerken tarihselliğini göz ardı 
etmeden ele almamız gerekiyor. İnsanlık tarihi boyunca 
ya da insanlaşma sürecimiz boyunca gelişme kavramını 
doğa ile savaşmak olarak gördük. Savaşın tanımından 
yola çıkarsak örgütlü bir gücün başka bir güce yönelik 
üstünlük kurma çabası olduğunu görürüz. Doğaya epey 
zarar verirken bir yandan da ulusların başta ekonomik 
nedenlerle savaş fikrine ikna edilerek kapitalizmin 
çarkına sürüldüğüne tanık olduk. Savaş ya da savaş ol-
madan silahlara ayrılan bütçenin ne olduğunu tekrar-
dan hatırlayalım. 2020 yılında 53,9 milyar tl olan MSB 
Ç

bütçesi, 2021 yılında %14 lük artışla 61,5 milyar tl 
olarak kanunlaşmıştır. Küresel askeri harcamalar ise 1 
trilyon 980 milyar doları geçmiştir. Savunmaya en fazla 
bütçe ayıran ülkeler ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve 
İngiltere’dir. Yanı başımızda olan savaşın taraflarından 
Rusya’nın 61,7 milyar dolar bütçe ayırdığını görüyoruz, 
Ukrayna ise 4,258 milyar dolar harcama bütçesi ayır-
mıştır. İki ülkenin ayırdığı bütçeye bakarsak Ukrayna’-
nın uzun vadede bu savaşı sürdüremeyeceğini varsay-
sak bile gerçeklikte böyle de yaşanmayabilir. ABD’nin 
Dünya'nın en büyük askeri gücüne sahip olmasına 
rağmen Vietnam, Afganistan, Irak gibi ülkelerde ne 
kadar başarısız olduğunu hatırlayalım. Sonuçta savaşla-
rın kazanılmasında askeri bütçe tek başına yeterli 
olmuyor.
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Savaşlar olmasa dahi dünyanın neredeyse bütün ülkele-
ri silahlanmaya bütçe ayırıyor. Uluslar ararası silahlan-
ma yarışı 1950'li yıllardan sonra büyük bir ivme kazan-
mıştır. Özellikle Dünya'nın sosyalist ve kapitalist 
bloklara ayrıldığı dönemde başlayan silahlanma yarışı 
uluslararası politikanın da önemli konularından birisi. 
1. Dünya Savaşı öncesinde İngiliz-Alman denizaltı silah 
yarışı, daha sonraları ABD - SSCB nükleer silahlanma 
yarışına dönüşmüştür. Savunmaya dönük bu hamleler 
artık çıkmaza dönüşmüştür. Ulusal devletlerin savun-
maya harcadığı yüksek bütçelerin sağlık, eğitim, 
kalkınma gibi alanlara kaydırılmasının hayatımıza ne 
kadar olumlu yansıyacağını anlatmaya gerek dahi yok. 
Daha insani bir yaşam için silahsızlanma talebini 
yükseltmek gerektiğini yaşadığımız koşullarda net bir 
şekilde görmekteyiz.
Ulusal devletlerin savaş gerekçelerini bir kenara bırakıp 
yazımıza bireyin savaş kavramına nasıl yaklaştığı, 
bireyin doğasının buradaki rolü üzerine devam 
edeceğim. İnsanı biyolojik varlık kategorisi üzerinden 
ele alırsak doğasına neyin ya da nelerin etkide bulundu-
ğunu görebiliriz. İnsan, doğasında yer alan içgüdülerini 
zihinsel yolla kontrol edebilen mekanizmaya sahiptir. 
Düşündüğünün bilincinde olması, dilsel yeteneklerini 
sergileyebilmesi, toplumsal yapılar oluşturması üzerin-
den vicdan ve ahlak yapısı geliştirmesi ve bunları 
sistematik olarak ortaya koymasından dolayı var ol-
muştur insanın tarihsel gelişimi. Güncel Ukrayna-Rus-
ya savaşı ekseninden uzaklaşarak ele almamız gereken 
duruma psikolojik açıdan yaklaşacağım. Savaşın askeri, 
coğrafi, ulusal vs. etkenlerini ele alacak kapsamda bir 
yazı yazmak hem imkansız hem de oldukça kapsamlı 
olacaktır. Kitleleri savaş fikrine kanalize etmek için 
milliyetçi duyguların köpürtülmesi, yüceltilmesi ve 
bunun etkili bir şekilde kullanılmasına vurgu yapmak 
gerekiyor. Kitleler, milliyetçi duygularla hiç tanıma-
dıkları başka bir kültüre, dine, ulusa düşmanlaşabiliyor. 
Coğrafyamızda bunun epey olumsuz örneği mevcut (6-
7 Eylül olayları, Çorum ve Maraş illerinde Alevilerin 
katledilmesi, Madımak, acı tarihler olarak toplumsal 
belleğimizde yer etmektedir. Manipüle edilen toplum-
ların ortak özelliği demokratik olmayan ve totaliter 
rejimle yönetilen ülkeler olması. Egemen medyanın, 
egemen eğitimin olduğu ülkelerde farklı ses olmak 
gittikçe imkânsızlaşmış iken aykırı bir şekilde öne 
çıkmak bazen kişinin yaşamının dahi yok edilmesine  
bb  

yol açabiliyor. Savaş konusunda pasifist ya da militarist 
tavır almanın kökeninde de aslında bu durum yatıyor. 
Pasifist tavrın kökeninde koşulsuz olarak savaş fikrinin 
reddedilmesi yatıyor. Uluslararası anlaşmazlıklarda 
barışın ancak savaşa ve şiddete karşı çıkmakla 
sağlanabile-ceği savunulur pasifizmde. MÖ ortaya 
çıkan Jainizmin merkezinde insan ve hayatı kutsal 
addedilir ve insanın öldürülmesini iğrençlik olarak 
kabul eder. Tarihi barış kiliseleri, Amiş toplumu yüzyıl-
lardır pasifist bir yaşam sürmektedirler. Yine 1900'lü 
yıların başında savaş karşıtı hareketler özellikle solun 
verdiği mücadelenin köşe taşlarından birisini oluşturur. 
Edebiyatta ise Tolstoy pasifizmin ısrarlı bir savunucu-
suydu. Peki, bazı insanların pasifist tavır alması ile 
bazılarının militarist tavır almasının arka planında ne 
yatıyor? Kuşkusuz bireylerin içinde yetiştikleri maddi 
koşullar onların bilinçlerinin belirlenmesinde ciddi bir 
rol oynamaktadır. Modern psikoloji kuramlarında 
çevresel koşulların mı daha baskın olduğu yoksa 
genetik özelliklerin mi önde olduğu hep tartışıla 
gelmiştir. Ülkemizde yer alan psikolojik ortamı baz 
alırsak asker millet kavramından bahsetmeden geçeme-
yiz. Anadolu da yer alan uygarlıklar Osmanlı-Türkiye 
Cumhuriyeti geçişinden beri tarihsel olarak toplumun 
iliklerine işlemiş, hegemon erkek rolünün öne çıkartıl-
dığı ve topluma da rol biçilerek günümüze kadar işlev-
sel olarak kullanıldığı görülmektedir. Ölmenin - öldür-
menin – şehit olmanın kutsanması yine "peygamber 
ocağı" kavramı ile ilişkilendirilmesini sağlamıştır. Görü-
yoruz ki hem milli hem dinsel motivasyonlar militarist 
zihniyetin şekillenmesinde rol oynamaktadır. Bu iki 
faktöre toplumsal rol olarak savaşan erkeklerin hege-
monyasında olmasını da eklersek halka tamamlanmış 
olacaktır. Böyle bir biyo-politik-toplumsal iklimde barış 
kavramından bahsetmek toplumun geniş kesimlerinde 
hemen yankı bulmayacaktır.
Savaşa ilişkin verilen tepkiler bireyin doğası, içinde 
bulunduğu koşullar ve yetişme biçimleri ile doğrudan 
ilişkilendirilebilir. Günümüzde salt çıkar gruplarının 
amaçları doğrultusunda ortaya çıkan savaşlar her ne 
kisve altında olursa olsun-din, milliyet, enerji ve doğal 
kaynak elde etme-amasız hayır dememiz gerekiyor. 
Belki de o diyeceğimiz hayır la sistemin dönüşümünde 
başlangıç adımı bile atmış olabileceğiz. 
Savaşa ilişkin etik gerekçelerle karşı çıkmanın savaşları 
önleyemediğini tarih bize gösterdi. Savaş karşıtı müca-
nn
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delenin merkezinde etik, pratik karşıtlık, aktif olarak 
bütün toplumun ezilen kesimlerini dahil etmek, savaşa 
ve silahlanmaya ayrılan bütçenin kesilmesini sağlamak 
ve dünyanın neresinde olursa olsun kapitalist açmazla-
rın gerekçesi olarak ortaya çıkan bütün savaşlara Hayır 
demek gerekiyor. İnsanlık tarihinde savaş karşıtı olan-
ların verdiği mücadeleyle milyonlarca insan ölümün 
mmm mmm
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eşiğinden kurtarılmıştır. Etik, insani, vicdani bütün de-
ğerlerimizle sonuna kadar bu savaş karşıtlığını, barış 
için çabayı, pasifizmin neden değerli olduğunu anlat-
mak gerekiyor.

“Ey bu topraklar için toprağa düşen!..
Bir karış toprağın var mıydı yaşarken?” 
                                                                        Ataol Behramoğlu 
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ta etkin rol alması, sorunların çözümünde şiddet kulla-
nımının meşru görülmesi, hiyerarşinin yüceltilmesi, 
erkekliğin şiddet kullanımı kadınlığın ise korunma 
ihtiyacı ile özdeşleştirilmesi  gibi özellikler de vurgu-
lanmaktadır.  Militarizmde erkeklik devletin dayanakla-
rındandır ve ulusu oluşturan temel nosyonlardan biri-
dir. “Dış tehdit” algısı her daim göz önünde tutulurken, 
milliyetçi ideolojinin “biz- öteki” ikiliği ve militarizmin 
cinsiyetçi yapısı gereği, “vatandaş beyaz erkek” karşı-
sında dış tehdit vardır. Erkek/Devlet bu noktada kurta-
rıcıdır. 
Feminist yaklaşımların 80’li yıllar ile birlikte uluslar 
arası ilişkiler disiplinine dahil ile kadın düşünce yapısı-
nın devlet, bekâ ya da egemenlik gibi kavramlara yansı-
ması sağlanmıştır. Bu sayede hakîm uluslararası ilişkiler 
yaklaşımlarındaki tek taraflı, erkek merkezli ve eşitsiz-
likçi yapının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Özel-
likle savaş kavramı Feminist Teorinin en çok önemse-
diği konulardan biri olmuştur. Savaşı büyük ölçüde 
NNN

Militarizm bir ülkede ordu gücünün aşırı derecede 
ağır basması, her tür sorunu askerî yöntemlere başvura-
rak çözme, bundan dolayı silahlı kuvvetlere öncelik ta-
nıma eğilimi ve savaşı yüceltmek olarak tanımlanmıştır. 
Militarizmin birçok tanımında ‘savaş’ ve ‘savaş hazırlığı’ 
ön plana çıkmaktadır. Örneğin, Michael Mann’a göre 
militarizm “savaş ve savaş hazırlığını normal ve arzu 
edilir bir sosyal etkinlik olarak algılayan tüm yaklaşım-
lar ve kurumsal oluşumlardır.” 
Ancak militarizmin savaş ve savaşa ait ideolojilerle öz-
deşleştirilmesi, yalnızca savaş bağlamında düşünülmesi 
yanıltıcıdır. Militarizm üzerine kapsamlı çalışmalardan 
birini yapmış olan tarihçi Alfred Vagts’ın “Militarizm 
savaş zamanından çok barış zamanında gelişir.” sözü, 
militarizmin salt savaş karşıtlığı üzerinden değil, ayrıca 
sivil hayata egemen kılınmış askerî zihniyet, yorumla-
ma ve davranış biçimleri ile de tezahür ettiği düşüncesi-
ni vurgulamaktadır. Militarizmin çeşitli kaynaklarda yer 
alan tanımlarında, ordunun siyasal ve toplumsal hayat-
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milliyetçilik ve militarizmin bir sonucu olarak gören 
Feminizm, güç ve savaşın toplumsal cinsiyet ilişkileri 
üzerindeki rolünü (Griffiths ve O’Callaghan, 2002: 
107) incelemiştir. Militarizmin toplumsal cinsiyete dair 
empoze ettiği yapı, devlet içerisindeki birtakım kurum-
lar vasıtası ile de gözlemlenebilmektedir. Özellikle or-
du, eğitim ve aile kurumu savaş dönemleri ve sonrası 
militarizmin patriarkal yapısını gözler önüne sermekte-
dir. Louis Althusser bahsi geçen üç kurumu, modern 
devletin baskı ve ideolojik aygıtları olarak isimlendir-
mektedir. Her üç kurum da bünyesinde hiyerarşik yapı-
yı barındırır. Bu kurumlar, uygulama esnasında kadın-
erkek rollerini pekiştirmekte ve kadının erkek karşısın-
daki edilgen konumunu meşrulaştırmaktadır.
Feminizme göre savaş, hali hazırda derin olan cinsiyet 
ayrımını derinleştirir, çünkü savaş erkeğin otoritesini 
artırarak kadınlık ve erkeklik arasındaki mesafeyi abar-
tır. Bir erkek uğraşı olan savaşın, kadını en önemli mağ-
dur haline getirmesinin yanında; savaşı meşrulaştırmak 
için geliştirilen maskülen dilde var olan toplumsal cin-
siyet eşitsizliğini daha da derinleştirir.  Özellikle 
militarizmin yaygın olduğu toplumlarda, askerlik 
yapmayan erkek, henüz erkek olmamış sayılır ve sanki 
erkeklere cinsiyetleri ordu aracılığıyla kazandırılıyor-
muş gibi bir izlenim yaratılır. Ayrıca, erkekler vatanı 
uğruna savaşarak hayatını kaybeder, cinsel istismara 
uğrayabilir veya ciddi psikolojik sorunlarla evine dö-
nebilir. Dolayısıyla, Feminist yaklaşıma göre, etkilenen 
sadece kadınlar değildir; militarist pratiklerden erkekler 
de zarar görmektedir. Bu durum, bizatihi erkelerin ya 
da kadınların yaptıklarına bağlı değildir, geçmişten 
günümüze kadar içine doğduğumuz toplumların norm-
larına bağlı olarak gelişmektedir. 
Anti-militarist hareketin güç kazandığı, Amerika Bir-
leşik Devletleri'nin (ABD) 26 Şubat 1967'de başlattığı 
Vietnam Savaşı’nın ardından ülkesine dönen askerlerin 
uzun yıllar etkilerini atlatamadığı, binlercesinin intihar 
ettiği savaş, "Vietnam sendromu" denilen bir psikiyatrik 
durum da yarattı. Toplumsal cinsiyet kurguları gereği 
ordu içerisinde savaşçı, saldırgan, egemen karakterin-
den ötürü erkeklik fiilen savaşan olarak inşa edilirken, 
kadınlık savunmasız, korunmaya muhtaç, narin, duy-
gusal “karakter”inden ötürü daha çok “yardımcı işler-
de” görev alan olarak kategorileştirilmektedir. 
Cyntia Enloe gönüllülük esasının kabul edilmesinin 
ardından, ABD ordusu içerisinde faaliyet gösteren ka-
ÇÇ

dınların rütbe alma hakkını elde etmesinin nedeninin 
de, siyahların hiyerarşik sistem içerisinde üst konuma 
gelmesinin engellenmesi olduğunu belirtir. Kadınlar 
genellikle cephe gerisinde bulunmakta, hiyerarşik sis-
tem içerisinde en üst rütbeye kadar çıkamamaktadırlar. 
Kadınların ordu içerisinde en çok faaliyet gösterdiği 
alanlar hastabakıcılık, hemşirelik, aşçılık, terzilik, 
temizlik görevliliği olarak sıralanabilir. Bunun temel 
sebebi militarizmin kendi içerisinde barındırdığı ve 
askeri eğitim sırasında erkeklerin içselleştirmesini sağ-
ladığı, “kadınlığa ilişkin özelliklere” karşı gözetilen 
mesafedir. Kadınlık halleri uzak durulması gereken, 
aşağılanmaya neden olan, her daim “öteki” olarak ta-
nımlanan hususları ifade eder. 
Kadınların düzenli olarak orduya alındığı İsrail’de, 
kadınların bulunduğu bölümün adının baş harflerinden 
oluşan kelime İbranice’de çekicilik anlamına gelen 
“Khen”dir ve bu birimin görevlerinden biri ordunun 
geri kalanının moralini yükseltip, diğer askerlere “göz 
kulak” olmaktır. Fahişeler de askerlerin erkekliklerini 
besleyen etmenlerden biridir. İç savaş öncesi Amerika’-
sı (Antebellum Amerika) anne rolüne büyük önem at-
federken, 19. yüzyıl  Amerika iç savaşının varlığıyla be-
raber mahkeme kayıtları 100.000’den fazla cinsel istis-
marı belgeliyor. Aynı zamanda Birleşik Devletler Ordu-
su iç savaşın varlığı ile birlikte 183.00’den fazla cinsel 
yolla bulaşan hastalık vakası listeledi. 
Kadınlara yönelik cinsel şiddet, hemen her savaşta ol-
duğu gibi, oldukça yaygın durumdadır. Silahlı grupların 
üçünün de bu uygulamaya başvurmasının amacı ya 
yanlış tarafta olduğunu düşündükleri kadını ya da –on-
ların sahibi olan- düşman erkekleri cezalandırmaktır. 
Özellikle kolonileşme geçmişi olan coğrafyalarda bir-
çok kadın açıkça kadın düşmanı bir tavırla uygulanan 
kötü muameleye tabi tutulmaktadır. Pek çok kadın ka-
çırılmakta, tecavüze uğramakta ya da gerillalara ve pa-
ramiliterlere hizmetçilik yapmaya zorlanmaktadır. Do-
ğum kontrolü neredeyse mümkün olmamakla beraber 
bu ülkelerin çoğunda kürtaj yasaktır. Doğum yapacak 
olan kadınlar ise, hastaneye gitmenin tehlikeli olması ve 
kırsal kesimdeki tesis yetersizliği nedenleriyle evde do-
ğum yapmak zorunda kalmaktadır.
Darfur bölgesinde 400.000 civarında Afrika kökenli Su-
danlının öldürüldüğü olaylarda, Sudan devleti destekli 
paramiliter Janjaweed kuvvetlerinin sloganı bu çalışma-
nın konusu açısından ideal bir örnektir: 
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“Erkekleri öldür, kadınlara tecavüz et” (Hagan, 
Rymond-Richmond ve Parker, 2005). On binlerce Gü-
ney Sudanlı kadın Janjaweedler tarafından tecavüze uğ-
ramış, tecavüz bu kadınların ülkeyi terk etmelerini sağ-
lamak için bir silah olarak kullanılmıştır. -ç
Savaş ve savaş sonrası iyileşme sürecinde kadın ulusun 
üretimini sağlayan ve devam ettiren bir konumdadır. 
‘Toprak ana’ ve ‘Güneş’ gibi sembollerle de özdeşleşti-
rilen, milletin “biyolojik, kültürel ve sembolik” yeni-
den üretimini gerçekleştiren kadın bedeni milliyetçi ve 
militarist ideoloji temelinde araçsallaştırılır. Milliyetçi-
lik ideolojisi milleti, aile mefhumu üzerinden tanımlar-
ken, ailenin namusu olarak görülen kadının cinselliği-
nin kontrol altına alınması, millet söz konusu olduğun-
da kadın bedeni üzerinden tanımlanan “vatan toprağı-
nın” korunması namus meselesi haline getirilir.  Savaş 
sırasında kadın, ailesinin bütünlüğünü korumak ile gö-
revlendirilirken, savaşan evin erkeğine de hizmet eden 
konumdadır.
Savaşın kadınlar üzerindeki etkileri ile savaşlardaki cin-
siyet politikaları üzerinde duran feminist kadınlar, tep-
kilerini farklı şekillerde dile getirmişlerdir. Bu anlamda, 
uluslararası alanda en çok tanınan örgüt Kolombi-
ya’daki en büyük kadın örgütü,  olan “Çatışmalarla İlgi-
li Politik Müzakereler İçin Kadınların Barışçıl Yolu”dur 
(Cockburn, 2009: 43).
Savaşların günlük yaşam ve kadınlar üzerindeki etkileri 
yüzlerce kadını bir araya getirmiştir. Kadınların Barışçıl 
Yolu gibi daha pek çok savaş karşıtı kadın örgütlenmesi 
mevcuttur. 
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Filistinli Gazeteci Şirin Ebu Akile’ye

2000’li yılların başında iletişim fakültesinde öğrenim 
görürken literatürde yerini yeni almış bir kavram 
karşılamıştı bizi: “embedded journalism”, yaygın 
Türkçe çevirisiyle “iliştirilmiş gazetecilik”. Özellikle 
pozitivist/ ana akım/ davranışçı/ liberal iletişim 
kuramlarına karşı eleştirel kuramı savunan tarafta, bu 
kavramın malzemesi de maalesef hiç eksilmedi. Zira 
2003’te ABD’nin Irak’ı işgali sırasında kurumsallaşan 
bu gazetecilik türü, işgallerin bitmediği dünyada 
internet/ yeni medya ve sosyal medyanın evrimi ile 
başka formlar kazandı. 
ABD işgalindeki bazı gazetecilik pratikleriyle tanım 
bulan, savaş muhabirliği üzerinden şekillense de çok 
daha kapsamlı haber süreçlerine denk gelen iliştirilmiş 
gazetecilik, Suriye İç Savaşı’nda da başat araştırma 
konularından birini oluştururken en son Rusya’nın 
Ukrayna işgali sonrasında da anahtar kavramlardan biri 
olmaya devam etti. 

Kerameti egemenlerin çıkarlarından menkul bütün 
işgallerde, askeri başarı olduğu kadar psikolojik 
üstünlük, iletişim düzeyinde de zafer ve Gramsciyen 
terimle rızanın yeniden üretilmesi söz konusudur. Pek 
çok insanlık suçu, demokratik hak ihlali içeren ve hem 
yenen hem de yenilen ülkelerin halklarına ağır yükler 
yükleyen savaş süreçleri, aynı zamanda meşruiyetin 
inşa süreçleridir. Bu nedenle ABD’nin Irak’ı işgal 
etmeden önce orduya başvuru yapan 3 bin gazetecinin 
arasından seçtiği muhabirler de “asker gazeteci” 
sıfatıyla anılsalar da bu meşruiyet inşasında istenen 
randımanı sağlayamamış görünüyorlar. 
Dün saray görevlilerinin yaptığı “haklı çıkarma” 
hamlelerinin kitle iletişimiyle birlikte gazetecilere 
verilmesiyle birlikte iki sorunsal gündeme gelmektedir. 
Bunlardan ilki eski bir tartışma olan ve genellikle ana 
akım ekolün medyanın rolünü yasama, yürütme ve 
yargının yanında dördüncü bir güç olarak ele alan 
“gazetecinin gerçeklere ayna tuttuğu” savıdır.

İşgal ve iliştirilmiş gazetecilik: 
Yeni güncelleme geliyor mu? 

BURCU TANER



İkincisi de iliştirilmiş gazeteciliği can güvenliği ve haber 
alma özgürlüğü ekseninde “normalleştirerek” sistemin 
devamlılığını sağlama ve kurumsallaşmanın dijital dün-
yaya entegre edilme çabasıdır. 
İlk sorunsalda saflar açık ve nettir. Güncel medya ve 
toplum çalışmalarında üç farklı ayrım bilinmektedir. 
Bunlardan ilki; liberal yaklaşım, ikincisi; Marksist kö-
kenli eleştirel yaklaşım ve üçüncüsü fenomenolojik 
yaklaşımdır. Savlarını anımsayacak olursak; 

1-Medya, toplumsal gerçekliği olduğu gibi yansıtır ve 
sunar. 

2-Medya, toplumsal gerçekliği çarpıtır ve bozar. 

3-Medya, toplumsal gerçekliği inşa eder.* 

Bu metinde sözü edilen “iliştirilmiş gazetecilik” kav-
ramı kuşkusuz gücünü ilk yaklaşımdan almaktadır. 
Makalenin yazarına göre de sağlıklı bir argüman üre-
tilmesi, savaş ve gazetecilik bağlamında ezilenlerin lehi-
ne bir perspektif sunulması için ikinci ve üçüncü yakla-
şımlar üzerinde durmak gerekmektedir ki o da uzun bir 
tartışmanın konusudur.  
Öte yandan bu tartışmanın devamındaki “iliştirilmiş 
gazeteciliğin güncellenmesi” sorunsalı da dezenformas-
yon, manipülasyon ve savaş kışkırtıcılığına karşı yakın-
dan izlenmesi ve alternatif sunulması gereken bir yerde 
durmaktadır. Zira liberal yaklaşımla “dördüncü güç” 
medyanın yanında “beşinci güç” olarak anılan dijital 
teknolojiler ve internetin kuralları, söylem biçimleri ve 
izler kitle alışkanlıkları her geçen gün değişmekte, kitle 
iletişimine dair yeni sözleri söylemeyi gerektirmektedir. 
Rusya’nın Ukrayna işgali de bu yönde yerinde bir 
örneklem oluşturmaktadır. Körfez Savaşı’nda canlı ya-
yından izlenen savaş, bugün akıllı mobil cihazlardan ta-
kip edilen, sadece akredite kaynakların değil sıradan bi-
reylerin de savaş alanından canlı yayınlarla deneyimle-
rini anlatabildikleri bir yöne evrilmiştir. Özellikle 
Twitter  gibi sosyal medya mecraları, dünya çapındaki 
pek çok geleneksel kitle iletişim “markasını” geride 
bırakmış, işgalle ilgili pek çok gelişme sosyal medya 
aracılığıyla takip edilir hale gelmiştir. Bu durumun 
avantajları olduğu kadar handikapları da mevcuttur. 
çççç

Bunlara kısaca değinecek olursak; sosyal medya gele-
neksel kitle iletişim araçlarına nazaran “denetlenebilirli-
ği” daha az bir mecradır. Diğer yandan interaktif iletişi-
me dayanmasından kaynaklı okur-izler kitle aynı za-
manda enformasyonu üreten, onu kamusal alanda 
sorgulayan bir konumdadır. Bir diğer avantaj da 
kullanıcılar enformasyon kaynaklarını kişisel 
tercihlerine göre daraltabilmekte ve anlam haritasını 
buna göre oluşturabilmektedir.  Öö
Ancak diğer yandan sosyal medyanın habere ulaşma 
olanaklarına, düşüncelerin çoğulluğuna ve özgürlüğüne 
yönelik bir “sihirli değnek” olmadığı, onların mülkiyet 
ilişkilerinin de neo-liberal/ kapitalist sistem içinde ye-
şerdiği bir ön kabuldür. “Gazeteci” kimliği ile “bölge-
den bildiren” pek çok gazetecinin mesleki pratiği sor-
gulanmış ve eleştirilmiştir. Bu figürler içinde öne çıkan 
Gülsüm Khalilova adını kullanan, Kırım Türkü bir ga-
zeteci olduğunu iddia eden ve Ukrayna taraftarı Twitter 
kullanıcısı, “troll” olmaktan ajanlığa ve Neonaziliğe va-
ran pek çok eleştiriyle karşılaşmıştır. 
Sosyal medya çağında gazetecilik pratiğinin bir diğer 
handikabı da geleneksel medya alışkanlıklarının ve ak-
redite gazetecilik tekelinin kırılmasıdır. Başka bir deyiş-
le akıllı mobil cihaza sahip her kullanıcı, haber alma ka-
dar haber verme işlevi de üstlenmekte, bu durum da 
olumlu yönleri ile birlikte bilgi kirliliğini artırabilmekte-
dir. 

Sonuç Yerine…

1990’lı yılların sonunda filizlenmeye başlayan ve 
2000’li yılların başında kurumsallaşan “iliştirilmiş gaze-
tecilik” kavramı bugün egemenlerce kendini yenileme 
ihtiyacı duyarken dijital dünyaya uyumlu bir alternatif 
gazetecilik modelini geliştirmek ve uygulamak elzem-
dir. İliştirilmiş gazetecilik pratiklerinin sansür ve oto-
sansür mekanizmalarından bağımsız olmadığını ortaya 
koyarak, hâkim medya ideolojisine “yamuk bakarak” 
yaratılacak pratikler sadece savaş muhabirleri için değil 
gazetecilik etiğine ihtiyaç duyan tüm kesimlere “başka 
bir yol” sunacaktır.
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İki hak ihlalini birbiriyle kıyaslamak, bir insan hakları 
ihlali dile getirildiğinde, “Ama onlar da şunu yaptı!” 
demek, ister istemez şu an yaşanan hak ihlallerinin, 
işgalin yol açtığı savaş suçlarının üzerini örtmeye ve 
emperyalist bir tarafa karşı çıkarken, gizli ya da açık 
olarak diğer bir emperyalisti aktörü desteklemeye kadar 
götürüyor insanı niyeti bu olmasa da.
Önce şu an var olan insan haklarının ve ekolojik hakla-
rın ihlaline, doğanın tahrip edilmesine ve insanların 
öldürülmesine, askeri işgale ve savaşa karşı çıkmak 
gerekiyor bence.
Ondan sonra bu sürece gelene dek yaşanan olay ve 
olguları analiz ederek, bütün tarafların neden olduğu 
hak ihlalleri dile getirilebilir. Burada ihlaller birbiriyle 
kıyaslanmadan, - kime ve kim tarafından yapılırsa yapıl-
sın- doğaya ve insanlara, hayvanlara yönelik bütün hak 
ihlallerine karşı çıkmak gerekir.
Yaşanan de facto durumda, Rusya’nın askeri işgaline ve 
savaşa karşı çıkan her kişi ve kuruma hemen saldırılı-
yor, hakaret ediliyor hatta.
“Ama Amerika ve Avrupa, Batı şunu yaptı, Irak’ta, 
Somali’de Libya’da vs...” Bunu diyenler Rusya işgalini 
kınamıyor çoğunlukla, ya da savaşa karşı değiller.
Elbette herkesi eleştirelim, herkesin sorumluluğunu, 
hatasını, yanlışını dile getirelim. Ama şu tetiği çeken, 
sivil halkın üzerine bombalar yağdıran, hastaneleri, 
okulları vuran Rus emperyalizmine de söyleyecek bir 
çift lafımız olsun.
Diğer bir anlayış ideolojik olarak kendi sorununu 
dünyanın merkezine koyup, yine kıyaslamaya giden 
anlayıştır. Hemen her kesimde egemen bu. “Biz şunu 
yaşarken, onlar da şunu yapmadılar.” şeklinde bir bakış 
açısı.
Bu anlayış, bir taraftan yana olurken, diğer tarafı haklı 
çıkarmak, onun yaptığı ihlalin önemini azaltmak için 
bilinçli, ya da bilinçsiz olarak dünyanın her tarafında di-
le getirilen bir yaklaşım. 

Manipülasyon ve dezenformasyona dönüşüyor. Örne-
ğin deniliyor ki, “Rusya işgaline karşı çıkanlar NATO’-
ya hayır demiyorlar.” Öyle değil benim için. Ben Rusya 
işgaline de karşıyım, NATO’ya da hayır diyorum.
Bu bakış açısı, birçok ülkede hem trollerce yapılıyor, 
hem de gönüllü olarak dezenformasyonun etkisi 
altinda kalan bazı insanlarca.
Yani asla antiemperyalist bir yaklaşım değil. Bir 
emperyalist tarafa karşı çıkarken, diğer bir 
emperyalistten yana taraf olmak, örtülü ya da açık 
biçimde onu savunmak anlamına gelebiliyor.
“Ama Amerika şunu yaptı Somali’de...”, “Ama Amerika 
ve NATO şunu da yaptı Libya’da...”, “Amerika, Afga-
nistan’da, Irak’ta savaş suçu işledi...” gibi yaklaşımlar şu 
an savaşın yaşattığı dehşeti gizlemek ve işgalciyi akla-
mak anlamında yönlendiriliyor bilinçli ya da bilinçsiz 
olarak. Bu da esas aktörü gözden kaçırarak, ikincil dere-
cede sorumlu olanları hedef almayı getiriyor. Aynen 
bugünlerde popüler olan ünlü Nasrettin Hoca fıkrasın-
da olduğu gibi: “Hırsızın hiç mi suçu yok?”
Elbette, ABD birçok yerde savaş suçu işledi, NATO da 
günahsız değil. Bütün bunları söyleyelim, yazalım, çize-
lim. Ama bunu şu an Rusya’nın işgalciliğini örtmek için 
kullanmayalım, acıları yarıştırmayalım. Bir tarafın yap-
tığı yanlış, diğer bir tarafın yanlışını örtmez, onu akla-
maz, ona haklılık kazandırmaz. Hem Rusya’yı eleştire-
lim, hem de diğer emperyalistleri. Yoksa tek taraflı 
olarak barışa ve gerçeğe ulaşmamız mümkün değildir.
Atlantik birliği medyası dezenformasyon yapmıyor mu 
peki? Elbette yapıyor. Ama şu anki savaş ortamında 
gördüğüm Rus trollerinin ve gönüllü trollerin çok daha 
doğrudan ve yoğun bir şekilde yaptığı kara propaganda, 
dezenformasyon ve manipülasyon yaptığı. Örneğin 
Brezilya’da bazı bloglar var. Bunların bir kısmı Mark-
sist, bir kısmı ise faşist. Bunların çoğu Ukrayna-Rusya 
savaşında, manipülasyon amaçlı haberler yayıyorlar: 
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Savaşlar, İşgaller ve 
Çifte Standartlarımız 
Üzerine

EROL ANAR



Örneğin “Ukrayna ordusu kendi tv kulesini vurdu” gibi 
manipülatif haberler. Bunların bir kısmı hükümetten 
besleniyor, bir kısmı da başka yerlerden.
En güzeli, herhangi bir emperyalist güçten yana 
olmamak. Hak ihlali, adaletsizlik, zorbalık kim tara-
fından ve hangi nedenle yapılırsa olsun ona karşı 
çıkabilmek. ABD'nin, Avrupa'nın, NATO'nun yaptığı 
katliamlara çıkarken, onların emperyalist amaçlarını 
teşhir ederken, aynı şeyi Rusya ya da Çin emperyalizm-
lerine de yapabilmek, işgale ve savaşa açıkça karşı çıkıp, 
sorunların diplomatik olarak çözümünü savunmak. İşte 
benim duruşum budur.
Ukrayna'da ve Polonya'da Afrikalı insanlara yapılan 
ırkçı ve ayrımcı uygulamaya da karşı çıkıyor ve 
mahkûm ediyorum bu anlayışı, kim ve hangi amaçla 
yaparsa yapsın. Ya da Dostoyevski gibi evrensel hale 
gelmiş edebiyatçılara yönelik yaptırım girişimlerini aynı 
şekilde. Bunlara karşıyım.
Ama bunu yaparken Rusya işgaline de karşı çıkıyor ve 
savaşın bir an önce durmasını savunuyorum. İşte bu 
rahatlık ve çifte standartsızlık içinde, kendi mantalitem 
ve vicdanımı, adaleti ölçü alarak herkese ve her şeye 
karşı dururken, burada tek istisna herkes için hak ve 
özgürlüklerden yana olmaktır benim için.

Yanlışı, haksızlığı savunmak zorunda kalmamak, çifte 
standartlar içinde boğulmamak. Kendi sorununu 
dünyanın merkezi yapmadan olay, olgu ve kavramları 
nesnel olarak değerlendirmeye çalışmak. Farklı 
düşünüyor diye diğer insanları suçlamamak, hakaret 
etmemek, ötekileştirmemek. Çünkü bu etiketi ne 
olursa olsun faşizmdir.
Diğer yandan “ulusların kendi kaderlerini tayin 
hakkı”nı savunurken bu konuda da çifte standarta 
düşüldüğü görülüyor; Avrupa Birliği ya da herhangi 
başka bir kuruluş içinde yer almak, Ukrayna ulusunun 
özgür tercihi ise, buna kimse karışamaz. Çünkü o 
zaman “ulusların kendi kaderini tayin hakkı’ndan söz 
etmememiz gerekir. “Ben istediğim ulusa, halka bu 
hakkı tanırım, benim gibi düşünmeyenlere tanımam” 
anlamına gelir bu.
Almanya’da yaşayan bir arkadaşım var. Onunla zaman 
zaman sohbet ederiz sosyal medya üzerinde. Rus 
işgalini açıkça kınayamıyor. Birçok kesimin yaptığı gibi, 
birinci derecede ABD ve NATO’yu sorumlu tutuyor 
savaştan. Ukrayna halkını da onlardan yana olmakla 
suçluyor. Ona bir soru sordum:
“Sen Almanya’da mı yaşamayı istersin, yoksa Rusya’da 
mı?”
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“Elbette Almanya’da.” dedi.
“Peki sen Almanya’da, Avrupa’da yaşamayı tercih 
ediyorsun da, aynı şeyi Ukrayna halkı tercih ettiğinde, 
buna neden karşı çıkıyorsun?”
Ukrayna hükümetinin aşırı "ABD ve Avrupa yanlısı" 
tavrını eleştirebiliriz. Ama Ukrayna halkının özgür 
tercihlerine karışamayız
Arkadaşımın sayfasına baktım Rusya'yı kınayan, Rus 
işgalini mahkûm eden hiçbir paylaşım yok, söz yok. 
ABD’yi, içinde yaşadığı Avrupa'yı ve NATO’yu eleştiri-
yor. Doğru şeyler de söylüyor, söyledikleri yanlış değil 
büyük ölçüde. 
Ama önce sen işgalciyi eleştirmeden, sadece savaşın ne-
denleri arasında gördüğün, ikincil aktörleri tek yanlı 
olarak eleştirirsen, orada bir çifte standart vardır. 
Savaşı kim başlattı? Şimdi Ukrayna'da tetiği kim çeki-
yor, sivil halka füze ve bomba yağdıran kim? 
Bu bir manipülasyondur ve kendini kandırmaktan öte-
ye gitmeyecektir. 
Senin gibi düşünen birkaç kişi dışında kimse sana inan-
mayacak. Avrupa’da, Amerika’da yaşamayı tercih eden, 
çocuklarını eğitim için oraya gönderen, ya da bizzat 
kendisi gidip Avrupa’ya siyasi iltica eden Marksist, 
siyasal İslâmcı, fanatik Atatürkçü, ulusalcı, faşist, aşırı 
sağcı... bazı kişiler açıkça ya da gizli olarak Rus emper-
yalizmini savunuyor günlerdir. Avrupa’ya, Amerika’ya 
gitmek için her şeyi yapan birçok insan orayı tek so-
rumlu görüyor bu noktada. Sadece Türkiye'de değil, 
dünyanın her yerinde. Bunu görürken, aynı şeyi Rus 
emperyalizmi için de söylemek gerekir diye düşünüyo-
rum. Yoksa size kimse inanmaz, çifte standarta dü-
şersiniz.
Benim gibi düşünenlere tanıdığım hak ve özgürlükleri, 
benim gibi düşünmeyenlere de tanımam gerekiyor. 
Yoksa o özgürlük değil, kölelik olacaktır etiketi ne 
olursa olsun.

Paraná, 3 Mart 2022
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Propagandayla zehirlenmedikleri 
sürece, kitleler asla savaş düşkünü 
değildir.

Albert Eintein





"Toprağa saygısız bir şekilde sağlıklı ve sağlam bir 
topluma sahip olmak imkânsızdır.”

                                         Peter Maurin   

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) anayasasında sağlık şöy-
le tanımlanmıştır: “Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın 
olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam 
iyilik halidir.” Bu tanımda bedence ve ruhça iyilik hali 
sağlığın bilinen yönü durumundadır.
Küresel Anamalcı sistem neoliberal politikaları gereğin-
ce tüm alanlarda olduğu gibi TOPRAĞA SAYGISIZ 
DAVRANMASI doğası gereğidir. Sağlıklı bir toplumun 
en önemli öğelerinden birisi olan TARIMSAL ÜRE-
İİİİ

TİM maalesef geri bıraktırılmış emperyalizmin deneti-
minde ve kontrolünde olan bizim gibi ülkelerde insan-
lar bu nedenle açlığa terkedilmiştir. Artık çocukların ya-
tağa aç girmesi olağan hale gelmiştir. Aşık Özlemi'nin 
türküsünde dediği gibi maalesef toprağımıza, tarlamıza 
BAYKUŞLAR TÜNEMİŞTİR. Biz hekimlerin bile bu 
yarayı sarmamız artık çok zor.

Lokman Hekim Gelse Sarmaz Yarayı
Hilebaz Dostunan Açtık Arayı
Ne Köşkümu Koydu Ne De Sarayı
Baykuşlar Tünedi Dalıma Benim
Değme Felek Değme Telime Benim
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Bir Doktor Gözüyle
Tarımda Kayıplarımız!
MUSTAFA TORUN* 

* Dr., Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı



Çünkü bunlar aşımıza ekmeğimize göz koymuşlar, ade-
ta bizleri açlığa terk etmişlerdir. Ahmet Arif'in Hasretin-
den Prangalar Eskittim adlı eserinde ne kadar güzel ifa-
de edilmiş:

Bunlar,
Engerekler ve çıyanlardır,
Bunlar,
Aşımıza, ekmeğimize
Göz koyanlardır,
Tanı bunları,
Tanı da büyü…

Ülkemiz tarımındaki aşırı kayıplara; Türkiye sermaye 
gruplarının en üst temsilcisi olan  TÜSİAD  dikkat çe-
kerek, açık bir şekilde hastalığa tanı koymuştur.
Türkiye’de tarım kaybı yaşanmaktadır.
Tarım katma değeri 40 yılda 26 milyar dolar gerilemiş-
tir.
TÜSİAD’a göre birincil sorun ithalattır.
TÜSİAD 2020 yılında yayınladığı “Tarım ve Gıda 
2020” raporunda Türkiye’nin üretimindeki düşüşünü 
gözler önüne sermiştir. Son yıllarda üretimde ciddi dü-
şüş yaşanırken; aynı Türkiye ölçek ve çeşitlilik açısın-
dan lider ülkeler arasında bulunmaktadır.
Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (TÜSİAD) 
raporuna göre;1990’lı yıllara göre dünyada tarım katma 
değerinin gayri safi yurtiçi hasılasında (GSYH) düşüş 
yaşandığı gözler önüne serilmiştir. Özellikle günümüz-
de yüzde 50’den fazla kayıp yaşayan sektörün, dünyada 
yüzde 3,5 seviyesinin altına gerilediğine değinilmiştir. 
TÜSİAD’ın verilerine bakıldığında tarım katma değeri-
nin; Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu orta gelirli 
ülkelerde yüzde 7,8 seviyelerine kadar gerileme yaşan-
dığına yer verilmiştir. 
TÜSİAD Türkiye’nin tarım katma değerinde 1980’ler-
den 2010’a kadar sürekli artış olduğunu, 70 milyar 
dolar seviyesine ulaştığını, fakat 2010’dan 2018’e kadar 
keskin bir gerileme yaşayarak, 44 milyar dolar düştüğü-
nü özellikle belirtmiştir.
TÜSİAD raporunda düşüşün temel sebepleri arasında 
ithalatı ilk sıraya koyarken, özellikle 2005- 2015 arasın-
da yapılan ithalatta işlenmiş gıdada yüzde 7 olan ithala-
tın yüzde 13’e, birincil tarım ürünü olarak nitelendiri-
len arpa, buğday, yulaf, çavdar gibi ürünlerde de yüzde 
4 seviyesinden yüzde 11’e yükseldiğine dikkat çekilmiş-
tir. 

TÜSİAD Türkiye’nin tarım ve gıda sektöründe ölçek 
ve çeşitlilik açısından lider ülkeler arasında bulunduğu-
na, fakat aynı Türkiye’nin gelişen teknolojiler ve 
yenilikçi çözümler karşısında diğer ülkelerin gerisinde 
kaldığını belirtmiştir.
Hububat özelinde; orta ve yüksek gelirli ülkelerle Tür-
kiye’nin karşılaştırıldığı raporda, 1992 yılında hektar 
başına 500 kilogram, 2018 yılında da 1200 kilogramın 
üzerinde bir azalma yaşandığı belirtilmiştir.
Araştırma-geliştirmeye (AR-GE) ayrılan pay Türkiye’-
de yüzde 0,96 olarak kaydedilmiştir. Rapora göre 2015 
yılındaki veriler göz önüne alındığında, tüm AR-GE ça-
lışmalarına 20,84 milyar TL ayrılırken; tarımsal AR-
GE’ye 0,78 milyar, gıda AR-GE harcamasına da 0,12 
milyar TL olduğuna dikkat çekilmiştir.
TÜSİAD çözüm önerilerine de raporda yer vermiştir. 
TÜSİAD’ın raporunda ürün niteliğine göre üreticinin 
katma değerden alacağı payı önceliklendirme, endemik 
ürünlerin teşviki, tarımsal iş gücünün destekleme ve ni-
telikli tarım işgücü, tarım teknolojisi ve kurumsal yapı-
nın güçlendirilmesi şeklinde çözüm önerileri listelen-
miştir.
TÜSİAD Türkiye’de bir yıl içerisinde yaklaşık 80 mil-
yar lirayı bulan ve yaklaşık 50 milyon ton yaş meyve 
sebze üretildiğini fakat yıl içerisinde toplamda yüzde 
15-50’yi bulan kayıpların yaşandığına dikkat çekti. Ha-
sat sırasında yüzde 4-15 arasında olan kayıpların ürün-
lerin pazara veya hal’e taşınmasında yüzde 2-8 arasın-
da, pazara hazırlık aşamasında yüzde 5-15 arasında, de-
polamada yüzde 3-10 arasında ve tüketici aşamasında 
da yüzde 1-5 arasında kaybın yaşandığına değindi.
Türkiye tarımında yaşanan kayıpların nedenleri arasın-
da hasat yönetiminde yapılan yanlış uygulamalar, ürü-
nün iklim koşullarında korunamaması, soğutma bölü-
münde yapılan yanlışlar gibi noktalar işaret edildi. Ka-
yıpların kalite, lojistik, gıda güvenliği gibi çalışmalarla 
aşılabileceğine değinen TÜSİAD, tarım- gıda tedarik 
zincirinde ürünlerin yaklaşık 3’te 1’inin zincir boyunca 
kaybolduğuna dikkat çekti. TÜSİAD az gelişmiş veya 
gelişmekte olan ülkelerde ise bu kayıpların yüzde 40’ı-
nın perakende ve tüketim soncunda gerçekleştiğini be-
lirtti.
Tarladan sofraya verimli, maliyeti etkin ve gıda güven-
liğinin olduğu bir politikayı öneren dernek, buna yö-
nelik olarak çiftçiyi destekleme, ulusal gıda vadisi, ulus-
lararası antlaşmalara uyum, toptancı hallerinin gelişti-
ğğğ
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rilmesi, üretici ve tüketici arasındaki süre ve maliyetler-
de kayıpların azaltılması ile teknolojinin etkin biçimde 
kullanılması gibi çözüm örneklerini sıraladı.
Dünyada ve Türkiye’de etkisini iyiden iyiye hissettir-
meye başlayan iklim değişikliğinin tarıma yönelik zarar-
larına da yer veren TÜSİAD 2030 ve 2050 politikaları-
nın bir an önce belirlenmesini önerdi. Sıcaklıkta 2050 
yılında artışların 2,5-3 derece olacağını, yüzyılın sonu-
na gelindiğinde ise 6 dereceyi bulacağına vurgu yaptı.
Yağışlarda ise genel olarak düşüş yaşandığını belirtilen 
raporda 1980 yılından bugüne kadar Kuzey ve Doğu 
bölgelerinde artış olduğu; Orta, Güney ve Batı bölgele-
rinde ise düşüş yaşandığı gözlenirken 2050’den itiba-
ren Doğu Karadeniz’in dışında kalan bölgelerde 250-
300 mm’ye varan azalmaların olacağına dikkat çekildi.
TÜSİAD iklim değişikliğinden kaynaklı oluşan sorun-
ların fiyatlara da yüzde 84 oranında yansıyacağını tah-
min ediyor. Ayrıca iklim değişikliği nedeniyle ortaya çı-
kan küresel hasar 1992-2014 yılları arasında dört kat 
artarak 100 milyar dolara ulaştığına da vurgu yapıldı.
İklim değişikliklerinden oluşan kayıpların gayri safi yurt 
içi hâsıla tablosuna da yansıyacağına dikkat çeken 
TÜSİAD, 2050 yılına yaklaştıkça hemen hemen bütün 
bölgelerde verim kaybının yaşanacağını belirtti. En 
yüksek etkinin İstanbul, Bursa, Konya, Kayseri ve Batı 
Karadeniz bölgesinde beklendiğine; en az etkinin ise 
İzmir, Trabzon ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ya-
şanacağına yer verdi.
Bizler bunları desek belki inanılmazdı. TÜSİAD'ın bu 
çalışması bence çok anlamlıdır. Tarımdaki Kayıp konu-
sunda TÜSİAD 'ın hiç mi payı yok? Varın yorumu siz 
yapın.
Dünyada kendi kendine yetebilen ülkelerin başında ge-
len ülkemizin, tarımda erime sürecine girmesi son dere-
ce üzüntü vericidir. Yeterince gelişmemiş sermaye sını-
fımızın bile  açık bir dille TARIMDAKİ KAYIPLARI 
anlatması bizce son derece önemlidir. Sağlımızın en 
önemli unsurlarından biri olan "Tarım ve Gıda" yerler-
de sürülmektedir. Bir hekim olarak tanıyı koymada yar-
dımcı olmaya çalıştım. Bence sorun siyasi olup, çözüm 
de siyasidir. Yurtsever, demokratik bir iktidarın ve kad-
rolarının bu sorunu öncelikle çözeceğine inanıyorum. 
Her karanlığın bir aydınlığı vardır.
Sevgilerimle...

*Desteğinden dolayı gazeteci arkadaşım Aziz Muhammet 
Ulubaş'a teşekkür ederim.
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Temsili Demokrasi
Üzerine

HALİL ESEN

Yönetim şekli, iktidar gücünü kimin kullanacağı ile ilgili 
düşünceler bütünüdür. İktidarın kim tarafından, ne şe-
kilde ve nasıl temsil edileceği, iktidar erkinin kullanımı 
ve zorlayıcı gücünün kişi ya da grup olarak nasıl kulla-
nılacağı ve bu zorlayıcı gücün hangi kurallarla uygula-
maya döneceği fikri üzerinedir. Yöneticiyi belirleme, 
kabullenme veya yöneticiyi seçme yöntemleri ile doğ-
rudan değil ancak dolaylı olarak ilişkilidir. Doğrudan 
ilişkili değildir, çünkü, yönetim şeklini belirleyen şey, 
bu tür konuları araştıran bütünsel düşünceler değil, her 
devirde devrin gücünü elinde bulunduranların çıkarla-
rıdır.  Tanrısal liderler, dinsel kurumlar, bürokratik, as-
keri, yargısal ve / veya ekonomik oligarşi, etkin önder-
likler, medyatik kişilikler, baskı gruplarından öne çıkan-
lar veya demokratik ya da antidemokratik seçilmişler-
dir. 
Hâkim gücün çıkarlarının savunması amacıyla anti-
demokratik kavramları demokratikmiş gibi uygulama 
alanına sokan kalıcı olmayan zorlama düşünceler ise ta-
rihin arka bahçesinde unutulup gitmektedirler. Hiç bit-
meyecek diye düşündüğümüz, yaşadıklarımızdan daha 
iyisinin var olamayacağını sandığımız doğrular zama-

nın acımasızlığı karşısında teker teker yok olup gitmek-
tedirler. Eskinin yerini yenisi almakta, eski yenilmezler 
yıkılmakta, yeni yenilmezler hüküm sürmektedir. Za-
man ne kadar o aşılmaz duvarları alçak hale getirmekte 
ise de, insan yeni duvarlar inşa etmeye devam etmekte-
dir. Sonsuzluğa uzanan evrensel mücadele işlemekte-
dir.
Erkin kullanımına sahip olmak, her zaman, pek çok 
toplumsal faktörün bir araya gelerek şekillendirdiği ve 
bu faktörlerin derinlemesine etki ettiği, ancak eşdeğer 
özellikleriyle birlikte varoluşu çıkar gruplarının inisiya-
tifinde olan herkesin ortak faydalarını yoğurarak biçim-
lendirdiği yaşam kültürünü de oluşturur. Oluşmuş ya-
şam kültürü alışkanlık ve konfor yaratır. O nedenle, tek 
tek bireylerin alışkanlıklarının değişmesi, gelişmesi ve 
farklılaşması bütün herkes için aynı anda olmaz. Kültü-
rel, teknolojik, ekonomik, sosyolojik ve bilimsel geliş-
melerin bireye yansımaya başlamasıyla birlikte, yeni 
alışkanlıklar haline gelmesi arasında geçmesi gereken 
belli bir yaşanmışlık süresi zorunludur. Ancak, ondan 
daha önemlisi karmaşık toplumların alışkanlıklarının 
bireysel zorlukların çok ötesinde ve üzerinde bir müca-
nn
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dele ile giderilebilir olması ve bununla beraber daha 
uzun zaman dilimlerine de ihtiyaç duymasıdır. 
Çoğu kez yaşam alanı içinde kendi hayatını sağlıklı de-
vam ettiren ve kendisinden sonraki nesillerin de sağlıklı 
yaşadığını gören insan, kısıtlı yaşam süresi içinde, dün-
ya üzerinde var olabilmek için gerekli ihtiyaçlarını kar-
şılayabildiği sürece konfor alanının dışında başka bir 
yaşam standardı aramaktan kaçınacaktır. İnsanın uy-
garlık tarihi boyunca otoriteye ne kadar az başkaldırıp, 
ne kadar fazla itaat ettiğini düşünecek olursak, en azın-
dan büyük çoğunluğunun böyle olduğunu düşünürsek, 
daha ilk kurumsal yapıların ortaya çıkmasıyla birlikte 
kendini bu kurumsal yapının içinde güvende hisseden 
insanın zorlayıcı kurallara rağmen otoritenin varlığını 
savunmaya başladığını görürüz. İktidar gücünün dışın-
da kendini korumasız hisseden insan, bu gücün kaybe-
dilmesiyle birlikte dışarıdan gelen tehlikelere açık 
olacak, öldürülecek, malları gasp edilecek veya köle ola-
caktır. Bu durum kaçınılmaz olarak önem derecesinde 
yaşam koşullarının kötülüğünü dikkate almayı gerilere 
iter. Hayatta kalmak güdüsü ağır basar. İktidar ile insan 
arasındaki bu ilişkiler bir çağdan bir çağa değişiklik gös-
terse de temel noktalarda hep aynı kalmıştır. Üretim 
ilişkilerindeki değişikliklerin ekonomik alandan top-
lumsal alana yansımasıyla gösterdiğimiz gelişim bir 
başka iktidar gücü, bir başka egemen sınıf yaratırken yi-
ne büyük insan nüfusları baskı altında tutulur ve yine 
otorite savunucularının zenginlik ölçütü kölenin şartla-
rı ile serfin şartlarından asgari ücreti çalışanın şartlarına 
evrilir. 
Beklentileri azaltılmış, istekleri sınırlandırılmış, kendi-
lerine alternatif umutlar sunulmamış insanlar, geçmiş 
yıllara nazaran daha iyi hayat koşullarına sahip iseler ve 
önlerinde daima kendilerine ibret alacakları sınır ötesi 
yoksunlukların örnekleri varsa, var olan sistem onlar 
için en iyi sistemdir. Dahası, kendi zararına olan şeyi 
kendisi korumaya başlar. Koruyucu hükümranlığın ko-
runmasıdır bu. Koruyucu hükümranlık sistemi kendi 
varlığını devam ettirmek için egemen sınıfın dışındaki-
lere güç uygulayabildiği gibi bazen egemen sınıf kendi 
içinde de zora başvurabilir. Hükümranlık bir elden di-
ğerine geçebilir. Ancak, bu el değiştirme egemen bir 
gücün başka egemen bir güce karşı üstünlüğü şeklinde-
dir. Güç el değiştirse de yaşam aynı yaşamdır ve geniş 
insan toplulukları için herhangi bir şey değişmez. O, 
kendisini koruyan hükümranlık sistemini savunmaya 
şşş
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devam eder. ‘’Kral öldü, yaşasın kral sözü’’ bunu en iyi 
şekilde anlatır.  Kutsal devlet anlayışının altında yatan 
da budur.  Korunma güdüsü köleliği kutsar. Sonuçta 
Devlet, insanın ölümü görüp sıtmaya razı olmasıdır.
Her devirde barınak ve yemek ihtiyaçları karşılanan in-
san, sahip olunan bu ayrıcalıklı imkânı kaybetmenin te-
dirginliğiyle yaşar. İhtiyaçların karşılanamama korkusu-
nun sürekli yeniden üretildiği bu yaşam şeklinde iktidar 
gücünü kimin ne şekilde kullandığı ile öncelikli olarak 
ilgilenmedikleri ortadadır. Egemen güçlerin imkanları 
ile kendi imkanları arasında var olan ayrıcalıklı yaşam 
şeklini göz ardı ettikleri, bir konfor alanını sahiplenme 
refleksiyle hareket ederler. Oysa bu konfor alanı kendi 
kendine yarattığı bir sahiplik olmayıp, kendi dışında ve 
çoğu kez kendisinin hiçbir etkisi olmadan oluşturul-
muştur. Güç sahibi olan insan ya da insanlar olağan 
şartlar altında daha iyi yetişmiş olmalarından dolayı 
baskın düşünsel birikime de sahiptirler. Servet birikimi 
düşünsel ufku açan imkanlar tanır. Daha iyi eğitim al-
mak, eğitimli insanlar arasında bulunmak, hayatın işle-
yişine etki eden önemli kişilerle yakın olmak, çalışmaya 
ayrılan zamanı kişisel gelişimin artmasına harcamak, 
tarih boyunca sanatın, bilimin ve kültür uygarlığının ge-
lişmesine katkı sağlamıştır. Hâkim gücün aynı zamanda 
entelektüel güç olmasının nedeni varlık sahibi olmanın 
bu itici gücüdür. Düşünsel birikimi daha yüksek olan 
insanların etkisinde kalan diğerleri ise ister istemez 
kendilerine sunulan yaşam anlayışını kabul etmeye yat-
kındırlar ve egemen düşünceye tabi olarak ideolojik 
baskı altına alınırlar. Fakat bireyler bu somut durumun 
kendilerine sunulmuş olduğunu gündelik yaşam içinde 
çoğu kez hissetmeyeceklerdir. Ancak, tüm bunlara rağ-
men yaşanan çelişkiler görünmez de değillerdir. 
Toplumsal katmanlar arasındaki farklılık gözle görü-
nürdür ve çoğu kez gizlemeye gerek duyulmaz.  Aynı 
şekilde daha iyi yaşam seviyesine ulaşmak isteği bu gö-
rünürlüğün kaçınılmaz sonucudur. İstenilen bir şeyin 
görünür olması ona ulaşmak fikrini hâkim hedef haline 
getirir. Kimi zaman esnek olsa da sınıflar arası geçiş 
genelde katı kurallara bağlıdır. Varlık, zenginlik, şan, 
şöhret veya toplumsal sözleşmeye kendiliğinden veya 
geleneksel normlarla varılmış olunduğunda, herhangi 
bir güç,  amaç için kabul edilebilirdir. Amaç hâkimiyet 
olduğunda iktidar olmak ya da iktidar gücünü destek-
leyici davranmak bireysel fayda sağlar. Sonuçta zengin-
lik veya buna eşdeğer bir güce sahip olmak sistemin 
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idare mekanizmasına daha yakın olmak anlamına gelir. 
Erkin kim ya da kimler tarafından ve nasıl kullanılacağı 
işte tam burada bir sorun olarak ortaya çıkar.  Varlığı 
korumak, zenginliği genişletebilmek ve yüksek yaşam 
seviyesini sürdürebilmek amacıyla sistemin işleyişini 
devam ettirmek kaygısı koşulsuz olarak – bazen de ko-
şullu- erkin kullanımı hakkında söz söylemek ve karar 
mercilerinde yer almak mücadelesini de beraberinde 
zorunlu kılar. Bir şekilde konfora dayalı yaşam alanını 
genişletmiş insan, sınıf atlamış insan diyelim, söz söyle-
me ehliyetine sahip olduğu andan itibaren aynı zaman-
da işleyişe etki etme hakkını da kazanmış olur. Ehliyet 
sahibi olmak ve bir hakkın kullanımına irade beyan et-
mek yönetim erkinin nasıl, ne şekilde ve kim tarafından 
kullanılacağı konusunda hareket etme ayrıcalığını da 
verir.
Toplumu oluşturan diğer kişilerden derece olarak ay-
rıştığı anda kişi, sahip olunan veya sahiplenilmiş varlık 
toplamı değeriyle orantılı olarak ayrıcalıklı sınıflardan 
birine dahil olup seçkin tanımına geçer. Buradaki varlık 
toplamından kasıt, zenginlik, şöhret, ün kazanmak vb. 
gibi nedenlerden dolayı diğer kişilerden çok daha fazla 
güç elde etmek ve bunu kendinden daha güçsüzler üze-
rinde kendi lehine kullanmak anlamındadır. Hangi un-
surdan kaynaklanırsa kaynaklansın, ortaya çıkış sebebi-
nin kabul edilebilir olup olmamasına bakılmaksızın, 
Seçkinlik, seçmek hakkı verir ki, bu anlamda zaten seç-
kinlik diğerlerinden ayrılmış, farklılaşmış ve bir anlam-
da yücelmiş demektir.
Yönetim şekillerinde seçkin insan tanımı zamanın evri-
mine göre kimi zaman lidere tabi olan kul, kimi zaman 
temsilci, kimi zamanda her ikisi birdendir. Temsilcinin 
kim olduğu ve niteliği de zamana göre evrimleşir. Antik 
Yunan’da yurttaşlık hakkına sahip olanlar arasından se-
çilen elit tabakadan kimseler iken, orta çağ Avrupa’sın-
da feodal derebeyleridir. Kabile federasyonunu oluştu-
ran askeri nitelikli toplumlarda kurultaya ve ya toy’a ka-
tılanlar arasında daha küçük toplumsal kümelerin bey-
leridir. Feodal derebeyleri ve kabile şefleri aynı zaman-
da zorunlu temsilci durumundadırlar. Bunlar topluluk-
larını oluşturan köylerin veya klanların duygu ve dü-
şüncelerini üst makama taşımak amacından çok, varlı-
ğının dayanağı olan küçük zirai topluluklar ve köyler ile 
aşiretlerin devam edegelen yaşantı içinde kendilerine 
sağladığı ayrıcalıklı konumlarının sürdürülebilmesi için 
şartların dayattığı zorunlu temsilcilerdir. Merkezi dev-
mm
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let yapısı güçlü doğu toplumlarında, merkezdeki zayıf-
lamaya bağlı olarak, Osmanlı İmparatorluğunda olduğu 
gibi, temsilci büyük arazi parçasına hâkim kılınmış ve 
toprak geliriyle birlikte aynı zamanda askeri güç 
oluşturmuş ve böylece toplumdan farklılaşmış Ayan’-
lardır. Diğerlerinden ayrılmış ve bir nedenden dolayı 
farklılaşmış insanlar yönetim şekli sorununu belirleyen 
‘kim’, ‘nasıl’, ‘ne kadar’ gibi soruların yanıtlarındaki gizli 
etkenlerle, bu şekliyle doğrudan ilişkilidir. Sonuçta si-
yasetin belirlenmesine düşünceler dolaylı, çıkarlar doğ-
rudan etki eder.
Atina’da demokrasi yurttaş olanlara tanınırdı. Yurttaş-
lık hakkını kazanmış olan kimseler aynı zamanda varlık-
lı kişilerdir. Varlık sosyal statü sağlar. Antik Yunan’da 
varlık sahibi olmayan özgür halk ta bulunmaktaydı ve 
yurttaşlık haklarından da yararlanmaktaydılar. Ancak 
her ne kadar doğrudan demokrasinin ilk örneği olduğu 
söylense de mülksüzlerin politikanın belirlenmesinde 
etkileri yoktu. Onlara askere ihtiyaç duyulduğunda baş-
vuruluyordu.  Bir şeklide mülksüzler ve ya azat edilmiş 
köleler mülk sahibi olmaya başlayınca statüleri yükseli-
yor ve iktidar gruplarına yaklaşabiliyorlardı. Bu durum 
aynı zamanda daha fazla mülk sahibi olmalarını sağlı-
yordu. Varlık politikayı, politika varlığı yükseltiyordu. 
Eşit yurttaşlar arasında tam eşitlik yoktu. Tüm yurttaş-
lar yüksek mevkilere ulaşma imkanına sahip değildi. 
Nüfusun üçte ikisini yurttaş olmayanlar ile köleler olu-
şuyordu. Dolaysıyla yurttaşlar birbirini tanıyorlardı. Sı-
nıflar arası geçiş kısmen mümkündü. Köleler çoğunluk-
la ölünce özgür kalıyordu. Yurttaş olmayan biri zengin-
leştikçe yurttaşlık hakkı kazanabiliyor, yani bir Yunanlı-
ya dönüşebiliyordu ve bir Yunanlı da zenginliğini kay-
bedince yurttaşlık haklarından mahrum kalabiliyordu.  
Şehir devletlerinin nüfus azlığından dolayı bu işleyişe 
doğrudan demokrasinin ilk ve en güzel örneği denmesi 
daha iyisinin o ana kadar yaşanmamasından kaynakla-
nıyordu... Sistem dışındaki onca insan sürekli çalışarak, 
sistem içindekileri besliyor ve sistemdekiler çalışmadan 
aylaklık yaparak yaşıyorlardı. Tüm haklara sahiptiler. 
Dahası haklar onlar için vardı. Çıkar grupları arasındaki 
kavgalar haricinde seçim yapmaktan ve oy kullanmak-
tan dolayı herhangi bir sorumlulukları yoktu. İstenildiği 
kadar tarihsel koşullar göz önüne alınarak düşünülsün 
bu eksik demokrasi için övgüler düzelmesinin, ‘’meclis 
varsa demokrasi vardır’’ seçkinci anlayışın sonucu ol-
duğu açıktır. Aynı durum aşağı yukarı Roma için de ge-



çerlidir. Meclis var, o halde seçim de var. Ama o meclis 
ve o mecliste oy kullananlar günü geliyor diktatör de 
seçebiliyor. 
1215 yılı İngiltere’sinde ise durum biraz farklıydı. Oto-
ritesini güçlendirmeye çalışan krala karşı rahatları bo-
zulan baronlar, kilisenin de katkılarıyla, kralın yetkileri-
ni sınırlandırmaya uğraşıyorlardı. İsteklerinin karşılan-
maması durumunda krala savacaklarını söylüyorlardı. 
Kral sözleşmeyi imzalamakla, kanunlara uymayı taah-
hüt ediyor, yasaların kendi arzu ve isteklerinden daha 
üstün olduğunu kabul ediyordu. Artık, Lortlardan olu-
şan bir parlamento kralla birlikte kararları ortak alacak-
tı. Lortlar Konseyinin varlığı kilisenin gücünün de azal-
masına yol açtı. Kuşkusuz derebeyleri büyük bir güç el-
de etmişlerdi ancak, halk derebeylerin toprakla birlikte 
alıp sattığı serf konumundan kurtulamamıştı. Bu belge, 
içeriği dikkate alınarak günümüz anayasal sistemin ilk 
adımlarının atıldığı şeklinde yorumlanır. Buna karşın, 
vatandaşın yer almadığı bu yeni sistem, egemen güçler 
arasındaki güç mücadelesinden öteye gidememişti ve 
tarafların sözleşmeye uymamaları yüzünden tekrar sa-
vaş başlamıştı.  
Manga Carta; özü itibariyle krala kafa tutacak kadar 
güçlenmiş derebeylerinin zor kullanarak krala boyun 
eğdirmesinden başka bir şey değildir. Derebeyleri ken-
dileri lehine önemli kazanımlar elde etmişlerdir ancak 
topraksız köylüler, ırgatlar, hizmetçiler, esiler bu hakla-
rın hangisinden ne ölçüde pay alabildiler.  Güçlü mer-
kezi devlet yönetimi geliştirememiş toplumlarda, çevre-
den merkeze doğru her zaman güç kullanımını da içe-
ren baskı ve tehdit vardır. Çevrenin merkezi baskı altı-
na almasının demokrasi ilkeleri ile uyumunu anlamak, 
Sistemin içinde halk yoksa zordur. Kralın gücünün sı-
nırlandırılması, halka karşı bir sınırlandırma değil, dere-
beylerine karşıdır.  Kralın artık derebeylerine danışma-
dan önemli konularda tek başına karar alamayacağı 
soylulardan oluşan danışma meclisleri hatta onay mec-
lisleri söz konusudur. Köylülerin bu temsilde oyunları 
yoktu. Mutlakıyete karşı farklı bir sistem yaratılmamış-
tı. Çıkarlar uğruna verilen bir savaşta sadece kralın kay-
betmiş olduğu bir mücadele vardı. Belge içeriğinde 
evrensel konulara değinilen maddeler olmakla birlikte, 
bu maddelerden yarar sağlayanların yalnızca baronlar 
olması ve Kralın isyancılar tarafından küçük düşürü-
lmesinin demokrasi ile ilişkilendirilmesi zorlama bir 
çabadır.      
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Senedi İttifak ‘ta nitelik olarak Magna Carta ile aynı şey 
demektir. Merkezi otoritesi zayıflayan Osmanlı Devle-
tinin geç dönem derebeyleri olan Ayan’ların Padişaha 
zor kullanarak ve tehditle istediklerini yaptırmalarıdır. 
Halk bu oyunda da yoktur. Ne seçme hakkı vardır, ne 
vatandaş olabilmiştir ne de Ayan’ların mücadelesinden 
kendisine bir pay düşmüştür. İsmi farklı olsa da burada 
da Soylular sınıfı zenginliği ölçüsünde güçlenerek ikti-
dara istediğini yaptırabiliyordu. Padişaha kabul ettir-
dikleri bir kararın kötü sonuçlarından etkilenmek dı-
şında ve üzerine düşen görevi yerine getirmekten başka 
kararlara katılmaktan dolayı herhangi bir sorumluluğu 
yoktu. Karar ortak birliktelikte alınmış olduğundan so-
rumluluğun tek kişi tarafından üstlenilmesi diye bir du-
rum oluşmuyordu. Senedi İttifak ile Manga Carta’da 
kararların olumsuz sonuçları genellikle kral ya da padi-
şah tarafından düzeltilmek zorunda kalıyordu. Monarşi 
bunu zorunlu kılıyordu.   
Kabile yaşantısında da benzer bir soyluluk geleneği var-
dır. Aile geçmişi soylu bir sınıftan gelmeyen hemen hiç 
kimse kendini kabile reisi olarak kabul ettiremiyordu. 
Bu nedenle bazen sahte soyağaçları uyduruluyordu. 
Toplantılara katılanlar yine belirli bir varlık seviyesine 
erişmiş ve belli bir insan kitlesine hükmeden beylerden 
oluşuyordu. Ortak kararlar alındığı gibi genellikle en 
büyük beyin emirleri iletiliyordu. Kabile federasyonla-
rında ise durum tümüyle kağan’ın emirleri ve istekleri-
nin bildirildiği toplantılar şekline dönüşüyordu. Katılım 
zorunluydu. Mazeret bildirmeden toplantıya katılma-
yan lider temsilci göndermek zorundaydı. Aksi durum-
lar hayati tehlike taşırdı. Federasyon içi savaşlara bile 
yol açabilirdi. Halkın kurultaylara ve toylara katıldığı 
yoktu. Aynı soylular ve varlıklılar sınıfı kabile yaşantı-
sında da kendini gösteriyordu. Sorumluluk tek tek bey-
lere ait olmuyor, alınan kararın sonuçlarına ortak yaz-
gıyla katlanılıyordu.
Tanrılar ülkesi Mezopotamya’da da önemli konularda 
benzer toplantılar oluyordu. Sümer ve Babil’de savaşa 
karar vermek gibi hayati kararların alınmasında danış-
ma meclisi niteliğinde ihtiyar heyetleri bulunuyordu. 
Söylemeye gerek yok tabi ki bunlarda ayrıcalıklı sınıf-
tandı. Gençlerden oluşan ayrı meclislerde var olabildiği 
gibi, aynı meclis içinde daha genç üyelere de yer veril-
diği oluyordu. Savaş tehdidi altında kalan bir Sümer 
şehrinin ihtiyarlar meclisi sakin davranıp anlaşma yolu-
nu seçerken, gençler meclisi savaşmak isteyebiliyordu. 
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Gençlerin deneyimsizliği ve maceraperestliği, ihtiyar 
meclisinin daha üst konumda yer almasından dolayı ih-
tiyarların deneyimiyle kontrol atına alınıyordu. Pers 
komutan İskender Termessos’u almak için şehre yak-
laştığında, gençler yine savaşmak istemişler, ihtiyarlar 
anlaşma yolu aramışlardır.  Günümüzde ihtiyar meclis-
lerinin bu akıl danışma görevi toplumsal önderler olan 
akil adamlara bırakılmakta ya da ombudsmanlık kuru-
mu çalıştırılmaktadır.     
Tüm toplumu oluşturan bireylerin yer almadığı, bu ilk 
örneklerde halksız demokrasiden bahsediliyor. Seçkin-
lerin demokrasisinden. Seçkin sınıfa mensup olmanın 
verdiği sorumluluklardan ayrı olarak, seçime katılma-
nın veya oy kullanmanın dışında herhangi bir sorumlu-
luk almadan azınlık iktidarının çoğunluk üzerindeki he-
gemonyası oluşturuluyor. Aristokrasi ve Oligarşi tanım-
ları buradan başlıyor. En kötü senaryoda fatura halka 
çıkartılıyor, hiç etkisi olmayan bir sistemin faturasını 
hep halk ödüyordu. Bu deneyimlerde halkın iktidardan 
uzak tutulmasının gerekçesi devleti koruma düşüncesi-
dir. Eğitimli bir azınlığın topluluk için neyin daha iyi ol-
duğuna karar verdiği bu sistemde, azınlığın çoğunluğun 
haklarını da koruduğu varsayılırdı. Eğer çoğunluğa bu 
yetki verilirse, eğitimsiz kitlelerin yanlış yönlendirilebi-
leceği, kandırılabileceği ve devleti zaafa uğratarak sınıf-

27

POLİTİKA-KURAM BU

sal hakimiyetin tehdit edilebileceği endişesi hakimdi. 
Platon, devlet adlı yapıtında, ‘’eğitimsiz kimselerle de-
mokrasiye geçilirse oligarşi olur, devam edilirse dema-
goglar türer ve demagoglardan da diktatörler çıkar’’, 
der. Aristo hocası Platon’dan aldığı bilgilerle ideal yö-
netim biçimini belirlemeye çalıştığında, yönetim şekli-
nin birkaç kişi veya grubun elinde olduğu aristokraside, 
sistemin bozulmasının oligarşiye dönüşeceğini söyler. 
Demokrasi ise günümüzde halkın kendi kendisini yö-
netmesiyle özdeşleşmiştir. Halk kendi kendini yönetme 
işini doğrudan veya dolaylı yoldan gerçekleştirir. Do-
laylı kendi kendini yönetme, seçme hakkı bulunan in-
sanların kendilerini en iyi şekilde temsil edecek kişileri 
seçerek yönetim mekanizmasına dahil etmesiyle olur.  
Kendi istek, duygu ve düşüncelerinin seçilen temsilci 
tarafından en rasyonel şekilde ortaya konulacağı varsa-
yımına veya inancına dayanır. Temsilcinin tümüyle 
temsil edilenin duygu ve düşüncelerini taşıdığı inancı 
varsayımdır. Burada varsayımın inanca dönüşmesi seçi-
lenle seçenler arasında var olan ve bunu bu ilişkideki ki-
şiler arasında açık ara hissettiren bir donanım farklılığı 
ile açıklanabilir. Bu donanım farklılığı daha iyi eğitim 
alma, kültür seviyesi, yetişme ortamından kaynaklanan 
farklılık, varlıklı olmanın getirdiği özgüven, yüksek 
bilinç düzeyi gibi seçilenin o ana gelene kadar kendisi-
çç          



ne kattığı artı değerler toplamıdır. İnsan donanımına 
artı değerin etkisi, yüksek tabakanın ve varlıklı kişilerin 
kendilerinden sonra gelen nesillere daha iyi eğitim 
imkânı sunmalarından dolayı eğitimin içinde dolaylı 
olarak yer almaktadır. Artı değerin sağladığı farklılıklar 
antik dünyada yurttaşlık hakkı kazanmak, orta çağda 
toprak hakimiyetini kurmak, bozkırda bey olmak, 
cumhuriyette vatandaşlık bilincine sahip olmak, dini 
gruplarda cemaat önderi olmak gibi edinilen 
farklılıklardır. Temsilcilik bunların dışındakilere kapalı 
değildir ancak zordur. Çoğunlukla bir partinin veya 
çıkar grubunun kontenjanından olur. Eğitimli halk 
kitlelerinin kendi iradeleri ile belirlediği temsilciler de 
bulunabilmektedir ancak sayı çok sınırlıdır.
Seçmenin değil seçilenin belirlenme aşamasında artı 
değeri fazla olan, artı değeri az olandan görece daha se-
çilebilir konumdadır. Kaldı ki, artı değeri az olan seçen-
lerin artı değeri fazla olan seçilenlerin kültürel seviyesi 
veya karizmatik kişiliğinin etkisinde kalması her zaman 
olmasa da teorik olarak mümkündür. Temsilcinin en 
iyi temsil kabiliyetine sahip olduğu inancı varsayımdan 
burada ayrılır. Çünkü bir kişinin bir başka kişiyi en iyi 
şekilde temsil edeceğine dair katıksız inanç hayalcilik-
tir. Günümüzün modern dünyasında inançtan çok var-
sayım rol oynamaktadır.  İnanç etkisini giderek yitirme-
ye başlamıştır. Çünkü temsilci işini başarıyla yerine ge-
tiremeyebileceği gibi, temsil ettiklerinin tüm istekleri-
nin gerçekleştirilebilmesi mümkün olmayıp toplam or-
tak taleplerin sözcüsü olduğunu da bilir. Ayrıca, temsil-
cinin temsil edilenden daha az artı değere sahip olma 
olasılığı da bulunmaktadır, hatta bazı toplumlarda ve 
bazı toplumsal tabakalarda bunun böyle olduğu açıkça 
ortada olan örnekler doludur.  Gücün tek elde toplan-
dığı iktidarlarda ve ya tek bir politik veya sınıfsal taba-
kanın süreklilik gösteren iktidarında seçilmiş aristokrat-
lar arasında yer olan temsilciler daha çok bu az artı de-
ğere sahip olan insanlar arasından belirlenmektedir. İk-
tidarların her açıdan yönetilmesi mümkün insanlara ih-
tiyacı olduğu kadar yönetilmesi mümkün temsilcilere 
de ihtiyacı vardır. Dolayısıyla temsilcinin artı değeri dü-
şük insanlar arasından seçilme ihtimalinin arttığı kar-
maşık toplumlarda yaşadığımız gerçeği, insanlığın de-
mokrasi tarihinde geldiği son noktada düşünsel engel-
leri henüz tam anlamıyla aşamadığını ortaya çıkarır.  
J.J. Rousseau daha 1762 yılında Toplum Sözleşmesi'nde, 
demokrasi yönetimi için "sözcüğü tam anlamında alır-
ççç
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sak, diyebiliriz ki, gerçek demokrasi hiçbir zaman var ol-
mamıştır ve olmayacaktır" demekle konuyu noktala-
maktadır. Rousseau bu sözünü şöyle gerekçelendirir. 
"Kamu işleri ile uğraşmak için halkın ara vermeden top-
lanması düşünülemez." Toplumun tümünün bir araya 
toplanması zaten mümkün değildir. Bunun için Aristo 
gibi düşünerek devletin küçük olması gerektiğini öne 
sürer. Burada açmaza düşer çünkü insanlar sayıca çok-
turlar ve devletler büyüktür. Devam ederek "Hiçbir yö-
netim demokrasi ya da halk yönetimi kadar iç savaş ve ka-
rışıklıklara elverişli değildir," diyerek kendi içinde çelişki 
barındıran önemli bir tespit de yapıyordu. ‘ Bir tanrılar 
ulusu olsaydı, demokrasi ile yönetilirdi. Böylesi olgun 
bir yönetim insanların harcı değil.’ derken de mecazi 
anlamda demokrasiyi hem tanrılara özgü sayarak kut-
sallaştırıyor hem de politik insanın henüz düşünsel ev-
rimini tamamlayamadığını itiraf etmiş oluyordu.
Modern zamanlarda Demokrasi olabildiğince işlemeye 
uğraşırken bu noktada temsilcilik sorunları ağır basma-
ya başlar. Devletler büyük, insanlar çok ve herkesin her 
an kamu işleriyle ilgilenmek imkânı olamayacağından 
veya insanlar arasında bu işlerle uğraşmak istemeyenler 
her zaman olacağından, ayrıca topluma dahil tüm bi-
reylerin aynı bilinç seviyesinde olmayacağı değişmez 
tespit olarak ortadayken, bu işleri görmek için temsilci 
seçmek gerekecektir. Partiler kurulacak, meclis oluştu-
rulacak, tüzükler hazırlanacaktır. Genel karakteristik 
özelliği itibariyle Seçimler tüm bu nedenle var oldukla-
rından, seçilmişlerin görevlerini layıkıyla yerine getire-
meyebileceği ve belli çıkar gruplarının etkisinde kalabi-
lecekleri ve ya kendi şahsi çıkarları uğruna seçmenleri-
nin faydasına olacak işleri aksattıkları olabilecektir. 
Montesquieu bu nedenle cumhuriyetin temel ilkeleri 
arasında erdemi sayarak soruna çözüm arar. Yazarın 
cumhuriyetin nitelikleri arasına aldığı bu İlke, tam ola-
rak yerli yerine oturmayınca günümüz insanı bunu 
temsilcinin kişisel özellerine bırakmayarak yasalarla 
gerçekleştirmeye çalışıyor. Yasalarla belirlenmiş kuralar 
bütünü içinde temsilcinin yanlış işler yapması engellen-
meye çalışılırken, sorumluluğunu da sadece yasal açı-
dan değerlendiriyor. Yasalara uyan temsilci iyi temsilci-
lik görevini yerine getirmiş kabul ediliyor. Fakat halka 
karşı görevleri konusunda yapılabilecek bir yanlış veya 
aksamanın hesabının sorulabileceği bir sorumluluk ala-
nı bırakılmıyor. Vatandaşlık görevi gereği temsilci se-
çen halkın kendi istek ve düşüncelerinin politik sahaya 
çç



taşınmadığı durumlarda, vekilin halka karşı sorumlulu-
ğu herhangi bir yasal yaptırım içermeyen toplumsal kı-
namanın ötesine geçememektedir. Tıpkı seçmenin oy 
verdiği yönetimin hataları nedeniyle sorumluluk alma-
ması gibi temsilcinin halka karşı sorumluluğu vicdani 
değerlendirmenin ötesine ulaşamıyor. Sorumluluk sa-
dece vicdana bırakılınca işleyişte sorunlar kaçınılmaz 
bir şekilde devam ediyor. Montesquieu’ un erdeminin 
işe yetişemediği zamanlar oluyor.    
İnsan, kendi kendine uzun zaman içerisinde deneyime 
dayalı bir kültür yaratarak dünya üzerinde var olabildi. 
Ancak, toprağa ilk yerleşimden itibaren kendini çeşitli 
şekillerde gösteren yönetim sorunlarını birbirinden çok 

29

POLİTİKA-KURAM BU

değişik şekillere dayalı bu deneyimleriyle henüz aşama-
dı. İster tam demokrasi ister doğrudan demokrasi, ister-
se ideal demokrasi adı verilsin, demokrasinin bu ütopik 
şekliyle zorunlu veya iradi temsilcilik sorunlarını aşıla-
bilmesi de henüz hayal olmaktan öteye gidememekte-
dir. Burada durup geri dönerek J.J.Rousseau’nun ideal 
demokrasiyi anlatırken kullandığı "kendini her zaman 
iyi yöneten bir halkın yönetilmeye ihtiyacı yoktur,"  sözü-
nün düşünsel aşama kaydettiğimiz çağımıza uygunlu-
ğunu araştıralım ve demokrasi düşüncesinde bir üst 
aşamaya geçmenin bir zorunluluk olarak önümüzde 
durduğunun farkında olalım.
 



unutmadımaklımda



Aralık 2019'da Çin’in Wuhan kentinde başlayan corana 
virüs haberlerini o tarihlerde dinlerken bu virüsün ülke-
mize ve dünyaya bu kadar yayılarak tüm yaşantımızı 
değiştireceğini hiç tahmin etmemiştik.  Ancak virüs 
tüm dünyayı ve ülkemizi kısa sürede etkisi altına aldı ve 
üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, 
ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinlikle-
rine, seyahatten alışverişe kadar akla gelebilecek her 
alanda toplumsal yaşamı etkisi altına aldı. 
Tüm dünyayı saran pandemi sürecinden  ‘Kadın’ nasıl 
etkilendi? BM Kadın Birimi’nin “Türkiye’de COVID-
19 Etkilerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlen-
dirilmesi” araştırmasına göre COVID-19 pandemisi 
sürecinde dünya genelinde kadına ve kız çocuklarına 
yönelik raporlanan şiddet vakalarında ciddi bir artış ya-
şandı. Aynı araştırmaya göre koronavirüs; toplumsal 
cinsiyet, yaşadıkları bölge, yaş ve diğer tüm etkenle-
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Pandemi Sürecininin Kadının
Haneiçi ve Bakım Emeğine Etkileri  

re bağlı olarak kadın ve erkekleri farklı etkiliyor. 
COVID-19 salgınının başlamasıyla birlikte istih-
dam ve gelir kaybı yaşayan kadınlar ekonomik ola-
rak derinden etkilendi. Araştırmaya katılan kadın ve 
erkek katılımcıların çoğu, COVID-19 salgınının 
başlamasıyla birlikte ev ve bakım iş yükünün ciddi 
oranda artış gösterdiğini kaydetti. Ancak kadınlar 
ücretsiz ev içi bakım kategorilerinin hepsinde iş yü-
künün, erkeklere ve pandemi öncesi dönemle kıyas-
la, ciddi oranda arttığını kaydetti.
Bu konuda yapılan bir diğer araştırma İpek İlkkaracan 
ve Emel Memiş’in hazırladığı “COVID-19 Küresel Sal-
gın Sürecinde Türkiye’de Bakım Ekonomisi ve Top-
lumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizlikler” raporuna göre 
pandemi sürecinde kadının aile, iş yaşantısı ve toplum 
içindeki rolünün ne kadar önemli olduğu bir kez daha 
fark edildi ancak cinsiyet eşitliği konusunda yaşanan 
mmm

EBRU İPKİN



sıkıntılar daha da belirginleşti. Kadının yaşadığı 
zorluklar katlanarak arttı.
Araştırmalardan da anlaşılacağı gibi Pandemi sürecinde 
Toplumsal Cinsiyet eşitsizliği kadınlar açısından 
istihdam, şiddet, hane içi emek, bakım emeği gibi 
konularda daha da belirginleşti. Bu çalışmanın amacı 
pandemi sürecinin Kadının ev içi emeği ve bakım 
yüküne olan etkilerini, toplumsal cinsiyet bakış açısıyla 
genel olarak ortaya koymaktır.Bu amaçla bu konuda 
yazılmış makale ve gazete haberleri taranmıştır.

Bulgular

Kadının ev içi emeği 1970’lerden beri Feminist 
tartışmaların konusudur. Ev işleri katma değer yarat-
madığı için üretken bir emek olarak değerlendirilme-
mekte, ev içinde harcanan emek bir iş olarak görülme-
mektedir.  Ataerkil yapıda kadın ve erkek arasında işler 
arası ayrım mevcuttur. Erkek sadece çalışıp para kazan-
makla sorumlu iken kadın ücretli bir işte çalışsa da ev 
işleri ve bakım emeğinden de sorumludur. Klasik ata-
erkilde kadının asli görevi ev içiyle sınırlı olarak görülse 
de yoksulluk ve yaşanan ekonomik krizler kadını ücretli 
bir iş karşılığı çalışmaya mecbur bırakmıştır.
Ücretsiz emek kavramı metalaşmamış, ücret olarak kar-
şılığı olmayan bir emek biçimidir.  ev kadınlığı (hane içi 
emek) ve ücretsiz aile işçiliği bu emek biçimidir.
(Baş,2019) Kadının ücretsiz emeği ev içinde yemek, 
temizlik, ütü, çamaşır gibi ev işlerini kapsarken aynı za-
manda annelik, eşe - çocuklara- yaşlılara bakım gibi 
bakım emeği işlerini de kapsamaktadır.
Hane içinde yapılan işlerde zaman kavramı yoktur. 
Yapılan işler günün her saatini kapsamaktadır. Yine de 
kadının evde yalnızken yapacağı işler eşi ya da çocukla-
rı varken yaptığı işlerden farklılık göstermektedir. Ka-
dın eşi işteyken veya çocukları okuldayken evin tüm 
temizlik, yemek, bulaşık yıkama gibi işlerini üstlenir-
ken; eşi veya çocukları evde olduğunda onlarla ilgilen-
mektedir. Tüm bunlar kadının görevi olarak algılandığı 
için kadın emeğinin gerçek değeri görülememektedir.
Özkaplan’a göre bakım emeği iki anlamı ifade etmek-
tedir. Birincisi bakımla ilgili işleri, diğeri ise bakımla 
ilgili duyguları kapsamaktadır. (Özkaplan, 2009, s. 17) 
Hane içindeki çocuk sayısının azalması, teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte annelerden beklenilen yükün art-
masına sebep olmaktadır. Bu durumda az çocuğa daha 
nn

32

BU KADIN 

fazla bakım emeği istenerek annelerden, eğitim, peda-
goji, psikoloji gibi alanlarda daha fazla sorumluluklar 
yüklenmiştir (Acar- Savran, 2009, s.22) Ancak kadının 
bakım emeği de görmezden gelinmektedir. Bu emeğin 
de maddi değeri görülmemektedir.
Bakımın dahil olduğu ev içi emek, bazen geniş aile 
içinde kadınların kadınlara, kız çocukların annelere 
destek olduğu akrabalık ilişkileri ile bazen de dışarıdan 
bir başka kadına ücret ödenerek çoğu zaman enformel 
bir biçimde karşılanıyordu. COVID-19 sürecinde bu 
desteğin azalması ile çocuk bakımı, yaşlı bakımı, temiz-
lik, yemek yapımı gibi bütün ev içi emeğin yükü özellik-
le belirli bir sosyoekonomik sınıftan kadınlar ve çalışan 
anneler için katlanarak arttı. Kadının ev içindeki ve iş 
yaşamındaki çifte mesaisi, mesai kavramının tamamen 
yittiği gecenin gündüze karıştığı bir hâl aldı. Şüphesiz ki 
kadınlar bu süreçten çok daha şiddetli biçimde 
etkilendiler. COVID-19 nedeniyle gerekli olan sağlığa 
uygunluk koşullarını sağlamak, okulların çevrimiçi 
eğitime geçmesiyle çocuk bakımına yönelik işlerin 
artması, dışarıda yemek yemenin azalması ev içi ücret-
siz iş yükündeki artışta en önemli faktörler arasında sa-
yılabilir.
Bakım emeği yükünün büyük bir bölümünü pandemi 
öncesinde olduğu gibi pandemi sonrası da kadınların 
üstlenmek zorunda kaldığı görülmektedir. Örneğin 
pandemi öncesi verilere bakıldığında Oxfam’ın bakım 
emeğinin cinsiyetlendirilmesini incelediği raporunda 
gösterdiği gibi, küresel çapta bakım işinden büyük 
oranda kadınlar sorumludur. Raporda yer alan ILO-
2018 verilerine göre, “Dünya çapında çalışma yaşında 
olan kadınların %42’si ücretlendirilmeyen bakım so-
rumluluklarına sahip olduğu için iş gücüne dâhil ola-
mıyor. Bu oran erkeklerde ise sadece %6’dır” (Öztürk 
&Üstünalan &Metin ,2020 Sf:7). Yine TÜİK’in 
(2015) “Zaman Kullanım Araştırması”nın ortaya koy-
duğu gibi, Türkiye’de “çalışan kadınlar aile bakımına 
erkeklerden 5 kat fazla zaman ayırmaktadır. Hane halkı 
ve aile bakımına kadınlar günde ortalama 3 saat 31 
dakika, çalışan erkekler 46 dakika zaman ayırmaktadır”. 
OECD’nin raporuna göre (2015), Türkiye’de kadınlar 
ücretsiz işlere günde ortalama 5 saat 8 dakika zaman 
ayırırken, erkekler yaklaşık 1,5 saat zaman ayırmakta-
dırlar.
UNDP tarafından Türkiye’de Mayıs ayında gerçekleş-
tirilen bir araştırmaya  göre COVID-19 nedeniyle gerek-



li olan sağlığa uygunluk koşullarını sağlamak, okulların 
çevrimiçi eğitime geçmesiyle çocuk bakımına yönelik 
işlerin artması, dışarıda yemek yemenin azalması ev içi 
ücretsiz iş yükündeki artışta en önemli faktörler olarak 
görülüyor. Araştırma sonuçlarına göre kadınların yüzde 
50’si üstlendikleri bu iş yükü altında bunalmış oldukla-
rını belirtirken, bu oran erkekler için yüzde 24 düze-
yinde. Rakamlar çalışan kadınlarda yüzde 63’e; çalışan 
erkeklerde ise yüzde 27’ye çıkıyor. Aradaki yüksek fark 
çalışan kadınların iş hayatı ile ev içi işleri bir arada 
yürütürken yaşadığı zaman sıkışıklığına ve bu durumun 
yarattığı duygusal yüke işaret ediyor.
Pandemi süreciyle birlikte ise, bu durumun açık bir 
şekilde kadınların gündelik yüklerini ağırlaştıran bir 
(yeniden) üretim krizine döndüğünü söyleyebiliriz. 
Kadının ev içi ve ev dışında sorumluluğunda bulunan 
sayısız faaliyetin yanı sıra pandemiye özel fiziksel ve 
duygusal yükler eklendi. Kandiyoti’nin ifade ettiği gibi 
(2020), pek çoğu görünmez olan ev içi ve ev dışı işlerin 
büyük bir kısmının kadınlar tarafından yapıldığı fark 
edildi. Sosyal devlet ve piyasa tarafından karşılanama-
yan hizmetlerin neredeyse tamamının kadınlara devre-
dilmiş olduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı. (Öztürk 
&Üstünalan &Metin ,2020 Sf:7)
Pandemi öncesi ev dışında da çalışan, çoğunlukla eko-
nomik ve kültürel sermayesi görece yüksek kadınlar, ev 
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içindeki iş yüklerini yine (çoğu göçmen) kadınlar 
arasında gerçekleştirilen bir devretme sistemi ve piyasa 
ilişkileri aracılığıyla azaltmıştı. Çocuğun bakımının bir 
bölümünün ailedeki diğer kadınlara havale edilmesi, 
temizlik işlerinin yine başka kadınlar tarafından ücretli 
bir şekilde yapılması ve benzeri mekanizmalar çekirdek 
aile üyeleri arasındaki cinsiyete dayalı iş bölümünü es-
netmişti (Kandiyoti, 2020). Ancak pandemi süreci ile 
birlikte tüm bu mekanizmalar devre dışı kalmıştır. Ka-
rantinayla birlikte,  ev içi iş bölümünün geleneksel po-
zisyonlar almış ve bunun kadınların çoğu tarafından 
gerçekleştirildiği görülmüştür.(Kandiyoti, 2020).
Salgın öncesinde de aileye destek faaliyetlerinin nere-
deyse tamamının koordinatörü kadınlardı.  Ancak ka-
dın pandemi süreci ile birlikte koordinatörlüğün yanın-
da icracı konuma düşmüştür. Mesela evinizin temizliği 
için yardım mı alıyordunuz. Artık yok. Temizlikçi siz-
siniz. Öğretmen mi yok? Öğretmen sizsiniz. Evde birisi 
mi hasta? Hasta bakıcı sizsiniz. Çocuğun arkadaşı mı 
yok? O arkadaş sizsiniz. (Kandiyoti, 2020).
Pandemi nedeniyle ev ve iş alanının mekânsal ve za-
mansal sınırlarının muğlâklığının yoğunlaşması, evden 
çalışan kadınların, ev işleri, ücretli iş ve eğer sorumlu 
iseler çocuk bakımı arasında bölünmesine neden olu-
yor. Çalışma saatlerinin evden çalışmaya geçişle birlikte 
esnekleşmesi, bu iç içe geçmenin getirdiği yükü artırı-
şşş



yor. Çalışma saatlerinin esnekleşmesi ve günün tümüne 
yayılması nedeniyle, toplam çalışma saatleri de tam ola-
rak hesaplanamıyor. Bu çalışma koşulları, çalışan lehine 
olmasa da kapitalist iş süreçlerinin birikmiş yorgunluğu 
çoğu kadının evden çalışmayı yine de tercih etmesine, 
bu süreci biraz da dinlenebildikleri bir süreç olarak 
deneyimlemelerine yol açabiliyor, kadınların ev içi iş 
yüklerinin pandemi sonrasında ortalama %60 oranında 
arttığı görülmüştür.  Pandemi sürecinde evden çalışma-
ya başlamış ya da işsiz kalmış çocuklu kadınlarda bu 
artış, öncesinin 5 katına kadar çıkıyor. Evde kalmayla 
birlikte çocuk bakımına yardımcı mekanizmaların 
askıya alınması kadınlara çok büyük yük getiriyor, “tam 
zamanlı annelik” kadınları zorluyor. Ayrıca her gün her 
öğün için farklı yemek hazırlamak, çocuğun dengeli ve 
sağlıklı beslenmesini sağlamak için öğün içeriklerini 
planlamak kadınların üstlenmek zorunda kaldıkları bir 
sorumluluk. Evlerde pandemi karşısında alınan önlem-
ler nedeniyle, temizlik için ayrılan sürede de ciddi bir 
artış görülüyor. (Öztürk &Üstünalan &Metin, 2020 
sf:17-18)
Tüm bu süreç içinde Covid-19 pandemisi ile beraber, 
birçok işyerinin faaliyetine ara vermesi, göçmen ve 
mültecilerin büyük çoğunluğunun işini kaybetmesine 
neden olmuştur. Türkiye vatandaşları, oldukça sınırlı 
ve yetersiz de olsa, devletin sağladığı ekonomik destek-
lerden yararlanabilirken, vatandaşlık statüsü olmayan 
göçmen ve mülteciler kadınlar neredeyse hiç yardım 
alamamaktadır. Güvencesizliği en kuvvetli şekilde yaşa-
yan gruplardan bir diğeri de evlerde çalışan temizlik ve 
bakım işçileri. Evin içi tehlike arz edebilecek her şey 
dışarıda bırakılarak güvenli hale getirilmeye çalışılırken, 
temizlik işçileri de pandemi sürecinde evin ve ailenin 
sağlığına bir tehdit olarak görüldüğü için işsiz 
kalmaktadır.  (Öztürk &Üstünalan &Metin, 2020 
sf:19)
Tüm aile üyelerinin evde olduğu, kamusal alanda 
karşılanan ihtiyaçların hane içinde görüldüğü sosyal 
izolasyon sürecinde kadın hem evden çalışarak hem 
çocuğunun online eğitimiyle ilgilenerek hem ev işlerini 
yürütmek zorunda kalmıştır.  Orta sınıf kadınların baş-
ka kadınların emeğini satın almak yoluyla azalttıkları ev 
içi iş bölümündeki eşitsizlik çok keskin bir şekilde bu 
süreçte kadınların karşısına çıkmıştır.(Kandiyoti,2020)
Yaşadığımız olağanüstü dönem de göstermiştir ki;  top-
lumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların ve er-
öö
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keklerin yaşamın her alanında eşit yurttaşlar olarak gö-
rülmesi, hakların kullanımında eşitlik sağlanması 
önemlidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak, ba-
kım sektörüne odaklı bir ekonomik dönüşüm progra-
mının hayata geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Top-
lumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak eğitim politikaları-
nın da geliştirilmesi gerektiğini düşünmekteyim.
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“Gençlikte dünyayı, yaşlılıkta gençliği düzeltmeye 
çalışırız” der Sheridan Le Fanu.
Kuşak çatışması sadece gençlerle yaşlılar arasında mı-
dır?
Genç, yaşlı, siyasi partiler, örgütler dernekler arasında 
da yaşanır mı kuşak çatışması?
İnsanlık tarihi boyunca kuşak çatışması yaşanmış ve ya-
şanacaktır. 15 ila 20 yaş  farkla doğanlar farklı kuşakları 
oluşturmaktadır. Bilim, teknoloji, düşünsel gelişim, de-
ğişim hızlandıkça daha kısa sürede kuşaklar ayrışmak-
tadır. Kuşak çatışmasının en yoğunu birbirine uzak 
olan kuşaklar arasında yaşanmaktadır.
M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış Sokrates “Gelecek neslin nasıl 
bir devleti yöneteceğini tahmin dahi edemiyorum. Günü-
müzün çocukları lüksü seviyor. Görgüsüzler, otoriteye 
başkaldırıyorlar, yaşlılara saygıları yok, çalışmak yerine 
laklak etmeyi seviyorlar. Çocuklar artık ailenin hizmetçisi 
değil, tiranı. Yaşlılar içeri girince ayağa kalkmıyorlar!” 
demiştir.
M.Ö. 350 yılında yaşamış Aristotales, "Bugünlerde genç-
ler kontrolden çıkmış durumda. Kaba bir şekilde yemek yi-
yorlar, yetişkinlere karşı saygısızlar, ebeveynlerine karşı çı-
kıyorlar ve öğretmenlerini sinirlendiriyorlar. Bu gençlerin 
bir gün bu dünyayı yöneteceğini düşünüyorum da dehşete 
kapılıyorum." diye yazmıştır.

8. yüzyılda yaşamış Hesiod, "Günümüz gençleri öyle 
umursamaz ki, ileride ülke yönetimini ele alacaklarını dü-
şündükçe umutsuzluğa kapılıyorum. Bizlere, büyüklere 
karşı saygılı olmayı, ağır başlı davranmayı öğretmişlerdi. 
Şimdiki gençler kurallara boş veriyorlar. Çok duyarsızlar 
ve beklemesini bilmiyorlar." yazmıştır.ÇÇ
14. yüzyılda yaşamış  İbn-î Haldun kitabı Mukaddime’-
de, “öğrencilerin ve gelecek kuşağın bireysel ve bencil” 
olmalarına vurgu yapmıştır.
Gençler için bugün benzer cümleleri birçoğumuz söy-
lüyor ve duyuyoruz. “Bilgisayarın, cep telefonunun ba-
şından kalkmazlar, tek dertleri internet, sosyal medya, 
oyun, chat, laklak. Hiçbir şeyden haberleri yok, sorum-
suz, apolitik ve asosyaller. Bunlardan insan olmaz…” 
Yaşlıların gençlere bakış açılarının benzerini, yaşlı ör-
gütlerin yeni ve genç oluşumlara bakışında görebiliriz. 
“Bunlar dünkü çocuklar, bunlardan örgüt olmaz, müca-
dele edemezler, başarıya ulaşamazlar, en ufak bir zor-
lukta dağılırlar…”Ç
Gençliğe karşı, geçmişten bugüne, temelinde güvensiz-
lik olan, apolitik-teknoloji bağımlısı, asosyal, sorumsuz 
vb. şekillerde tanımlar yapılıyor olsa da gençler her dö-
nem olduğu gibi bu dönemde her şeyin farkındalar. 
Gençler doğası gereği bir önceki kuşakla çatışma yaşa-
MM
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yan, eşitlik, özgürlük duygusuyla hareket eden, hareket-
li, canlı, heyecanlı enerjileriyle, toplumu dönüştüren, 
yenileştiren itici gücü durumundalar, bunu birçok defa 
göstermişlerdir. Geçmişten bugüne dünyaya, insanlığa, 
bulunduğu topluma, iktidara, devlete, sosyal dönüşüm-
lere yön veren birçok mücadelenin temelinde gençlik 
hareketleri vardır.
Yaşadığımız dönemde X, Y, Z ve hatta K olarak isim-
lendirilen kuşakların varlığı ve 7 kuşağın bir arada yaşa-
dığı görülmektedir. Doğum tarihleri birbirine karışmış 
olsa da genel belirlemelere göre kuşaklar şu şekildedir. 
1925-45 arası doğanlar sessiz, 1946-1963 yılları arası 
doğanlar “Baby Boomers (2. Dünya Savaşı sonrası)”, 
1961-81 arası doğanlar X, 1981-2000 arası doğanlar Y, 
1995-2002 arası doğanlar K, 2000 ve sonrası doğanlar 
Z, 2011 ve sonrası doğanlar alfa kuşağı olarak tanımlan-
maktadır. Bu anlamda çatışma daha yoğun bir şekilde 
sürmektedir.
Günümüz dünyasında bir taraftan genç kuşağın gelişi-
mi, değişimi hızla sürmekte iken, işçi ve emekçilerin ya-
şamı ve çalışma şartları bilimsel, teknolojik gelişmeler, 
yapay zekâ, dijitalleşme, robot, nanabot vb ile “siber-fi-
ziksel, otomasyon, veri alışverişi, internet, üretimin bir-
leştiği teknoloji 4.0” a geçildiği belirtilerek değişim sür-
mektedir. Bununla beraber “toplum 5.0, süper akıllı 
toplum, bölüşüm ekonomisi”nin kurulduğu ileri sürül-
mektedir. Bu gelişmelerin gençlik ve işçiler, emekçiler 
açısından doğuracağı sonuçlar, olanaklar ve kısıtlılıklar 
önümüzdeki süreçte ortaya çıkacaktır.
Şüphesiz gençlik, hızla değişen bu yeni döneme en hızlı 
ayak uyduracak, eksikliklere karşı mücadele edecek, 
toplumun en ileri, dönüştürücü, yenileyici gücü olacak-
tır. Tarihsel gelişim içerisinde ve yaşamdaki konumları 
gereği, gençlik devrimci, orta yaş evrimci, ileri yaş statü-
kocudur. Gençlik cesareti, ileri yaş  temkinliliği temsil 
eder. Gençliğe güvenmek zorundayız. Yeter ki geçmiş-
ten gelen çatışmalar, dar-geri bakış açısı, rekabet, ayrı-
lıklar, hastalıklar gençlere aktarılmasın.
Ülkemizde gençlik hareketi ve siyasal hareketlerle ilgili 
üç kuşak öne çıkmaktadır. 68, 78, 80 ve sonrası. Bun-
lara kısaca göz atalım.

68 Gençlik Hareketi

Antiemperyalist mücadelelerin dünya genelinde 
yükselmesinin etkisiyle bağımsızlık, özgürlük, eşitlik 
ÇÇ

taleplerinin ön plana çıktığı gençlik mücadelesi 1968-
70'li yıllarda ülkemizde de yükselmiştir. Bu mücadele-
nin temel karakteri, aynı siyasi eksendeki gençlerin, 
ufak tefek farklara bakmaksızın, birlikte mücadele 
içerisinde olmasıdır. Bir tarafta gençlik örgütleri ve 
mücadelesi antiemperyalist şekilde gelişirken, diğer 
tarafta mücadelenin karşısında yer alan dinci ve mil-
liyetçi gençlik hareketi yükselmiştir. Bu dönemki genç-
lik hareketleri dünya genelindeki yükselen antiemper-
yalist mücadelenin etkisinin yanı sıra, kendi özgün ve 
özgür dinamik ve düşünceleriyle geliştiğinden kitlesel 
ve etkili olmuştur.

78 Gençlik Hareketi

68’de dünya genelinde güçlü çıkış  yapan mücadelenin 
ve bu mücadelenin oluşturduğu örgütlerin etkisiyle 
78’de gençlik hareketi hızla toparlanmıştır. 78 gençlik 
hareketi, daha ideolojik bir çizgide gelişerek, sağ, sol 
ideoloji ve İslami düşünce akımlarının etkisinde sür-
müştür. Bu dönem ideolojik ve düşünsel ayrılıklar daha 
çok gençlik örgütleri ve mücadelesi içerisinde yer bul-
muş, bu durum aynı siyasi eksendeki gençlerin dahi bir-
likte mücadelesi yerine birbiriyle mücadelesini ve ayrış-
maları getirmiştir. Genel anlamda gençlik, kendi talep-
leriyle iktidara karşı vermesi gereken mücadelenin 
yerine, sağ-sol-İslami gençliğin birbiriyle mücadelesini 
geçirerek eksen kaymasına uğramıştır. Bunun sonucu 
kendi içlerinde ve karşıt görüşler arasında birleşik örgüt 
ve mücadele yerini her alanda ayrışmaya ve birbirleriyle 
mücadeleye bırakmıştır.

80 Sonrası Gençlik Hareketi

12 Eylül 1980 Darbesi sonrasında demokrasi, özgürlük 
ve eşitlikler ekseninde insan hakları büyük yara almış, 
toparlanma oldukça uzun sürmüş  ve zor olmuştur. 
Gençlik büyük baskı, korku ve sınırlamalarla politika-
dan uzak tutulmaya çalışılmıştır. Genel mücadele ve 
örgütlenmelerden ayrı olarak, ulusal mücadele ve bu 
mücadele içerisindeki gençlik hareketi kendi özgü-
lünde canlı bir şekilde büyümüştür. Bunun dışarısında 
kalan gençlik 1985-1986 işçi ve emekçi bahar eylem-
lerinin etkisiyle hareketlenmeye başlamıştır. Ancak bu 
hareketlenmeye ve örgütlülüğe katılanlar,1980 öncesi 
örgütlerin devamları, örgütlü mücadele içerisinde olan-
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ların yakın çevreleri ve akrabaları ile sınırlı kalmıştır. İlk 
hareketlenme, canlanma öğrenci hareketleri, dernekleş-
me, çeşitli yayınlar çıkarma, siyasal, sendikal örgütlen-
me şeklinde başlamıştır. İlk sıralar değişik gruplar ara-
sında ortak iş  yapma ve başarma ruhu hâkimken, olu-
şumlar tamamlandıkça sınırsız bir rekabet ve egemen 
olma duygusu pratiğe yansımıştır. Geçmişteki ayrılık, 
çatışma ve hastalıkların etkisinin bu günlere taşınması 
sonucu, ortak oluşturulan yapılar zayıflayarak, ayrışma-
lar en üst boyutta yaşanmış, her örgüt kendi içerisine 
kapanarak, az olsun, küçük olsun benim olsun tutumu-
nu hayata geçirmiştir. Bu durum ortak amaçlar uğruna 
birlikte olma ve birlikte mücadele yürütmenin önünde-
ki en önemli engel olmuştur. Birlik; sohbetlerde söyle-
nen güzel bir söylemden öteye gitmemiş, her birlik de-
neyimi daha çok parçalanmayla sonuçlanmıştır.

Örgütler ve Mücadele

Gençlik hareketiyle, devinim gücüyle başlayan ve yeni 
oluşturulan genç örgütlerle ilerleyen mücadelelerin ço-
ğu 5 ila15 yıl içerisinde geliştiği toplumu ve dünyayı et-
kileyerek, devrimlere, değişime yol açarak başarıya ve 
amaçlarına ulaşmıştır. Tarihsel gelişimde hızlı değişim 
sağlayarak, dünyaya ve insanlara yön veren, iktidarı de-
ğiştiren gençler ve genç örgütlerdir. Hiç gençlik hareke-
tiyle başlayan, belirli sürede başarıya ulaşamayan, uzun 
yıllar sonra “100 yıllık tecrübemizle” diyerek bu geç-
mişleriyle övünen ve bu süreçte amaçlarından o çok 
övünülen geçmişin değerlerinden uzaklaşarak başarı 
kazanan, bir örgüt, parti var mıdır? Uzun süreli varlığını 
sürdüren, geleneksel olmakla, tecrübeleriyle övünerek 
reklam yapan, sistemin merkezinde olan siyasi partiler, 
kısmen dini, ulusal örgütlenmeler, sendika, oda vb. ku-
rumlar ve ticari, üretim yapan işletmelerdir.

Yaşlanmış Örgütler

1968 ve 1978’ li yıllarda yükselen gençlik, işçi, emekçi, 
halk hareketi birçok siyasi parti ve örgütün oluşumuna 
sebep olmuş, oluşan bu yapılar eksikleri, fazlalıklarıyla 
mücadeleye, kitle hareketine yön vererek örgütlemiştir. 
Ancak ne yazık ki bu günlere kadar gerçekçi ve detaylı 
bir değerlendirme, eleştiri, özeleştiri süreci yaşanma-
mıştır. Bu sebeple güncellenen, eksiklerinden arınarak 
doğruları çoğaltan, yenilenen, değişen, gençleşen, yeni 
oluşan genç yapılar oluşturulamamıştır.

68’de gençlik hareketiyle başlayan, 78 ve 80 sonrası de-
vam eden parti ve örgütlerin omurgasını 68 ve 78 kuşa-
ğı oluşturmaktadır. Yeni olduklarını belirten örgüt ve 
partilerin birçoğu geçmişte oluşan bu hareketlerin de-
vamı niteliğindedir ya da bu yapılardan bölünerek oluş-
muşlardır. Bugün artık bu örgütlerin çoğuyla birlikte, 
örgütleri oluşturan yönetici, önder, lider kadroları ta-
rihsel, örgütsel, düşünsel ve biyolojik olarak yaşlanmış 
ve genç kuşaklarla, genç örgütlerle çatışma içerisine gir-
miş olmalarına rağmen, ne yazık ki bu gerçeğin farkın-
da bile değildirler. Oysaki yaşlılar durumu kabullene-
rek, koltuğa yapışmak, işin başında olmak, müdahaleci 
olmak ve bu endişelerle hareket etmek yerine, bilgi ve 
tecrübeleriyle yardımcı, destekçi, yol gösteren, eğiten 
konumunda olmalıdır.
Uzun süre geçmesine rağmen mücadelede başarılı so-
nuca ulaşamayan örgütlerin bazıları, giderek etkisizle-
şerek tarih sayfalarındaki yerini alarak sonlanmıştır. 
Varlıklarını devam ettiren bir kısmı, eski söylemleri kıs-
men devam etse de sistemden beslenen, sistemin deva-
mını sağlayan statükocu, merkezi yapılar halini gelmiş 
ya da bu yapıların içerisinde kendisini sürdürmeye çalı-
şır duruma gelmişlerdir.
Geçmişte var olan örgüt ve mücadelenin mirasına sahip 
çıkarak devamı olduklarını vurgulayan örgütlerin ço-
ğunluğu ise; inanç, mücadele, örgüt, amaç, ideolojiye 
sahip çıkma söylemine söz de devam etmektedir. An-
cak; bu örgütler gelinen noktada, geçmişle beslenen, 
daraldıkça kendi içerisine kapanan, kitlelerle bağı kop-
muş, pratik mücadeleden, ideallerinden, amaçlarından 
uzaklaşmış, varlığını devam ettirmeyi amaç haline getir-
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miş yapılara dönüşmüş durumdadır. Bu yapılar, yöneti-
cilerin yaşam alanı haline getirilmiş, yöneticilerin ko-
numlarının devamını sağlamak adına örgüt içi demok-
rasi yok sayılmış, kariyerizm, bürokratizm egemen hale 
gelmiş, kadrolar yöneticilere benzeyen, biat ve itaat 
edenler tarafından doldurulmuştur.
Örgütler kendi ideolojik, politik, örgütsel, eylem ve 
mücadelelerinin yerine, kendi varlık ve konumlarını 
devam ettirecek faaliyetleri merkezlerine alarak 
amaçlarından uzaklaşmış, bunu gerçekleştirmek için 
çeşitli yönelimlere girmişlerdir.
Her örgüt varlığını devam ettirmek ve bağ  kurduğu 
kişileri kendine çekerek tutabilmek için, üyelerinin ihti-
yaçlarını karşılayan, işlerini gören, yardımlaşan, kendi 
içerisinde sosyal, ekonomik kapalı dar bir çevre oluş-
turmuştur. Örgütler; üyelerini sendika, dernek, oda vb. 
yapıların yönetimlerine taşıyarak, diğer siyasi partilerle 
seçim ittifakları, destekler geliştirerek, belediyeler, ku-
rumlar, kuruluşlarda çeşitli kademelerde geçişler, kadro 
ve iş imkânı sağlayarak kişisel ve örgütsel çıkar, yarar, 
fayda temelinde ilişkiler geliştirmiş durumdadır.
Bir şekilde ilişki kurarak örgütlemiş oldukları kişilerin 
bağını güçlendirmek için, sürekli en iyi, en güçlü, en 
doğru oldukları propagandasıyla, örgütün dar bakış 
açısı işlenmekte, taraflı yayınlar okutularak görüş açısı 
iyice sınırlandırılmakta, bu şekilde sanal, gizemli, ilâhi, 
güçlü parti, örgüt kavramı oluşturma çabası her an sür-
mektedir. Böylece üstten, tartışılmadan alınan kararlar 
parti-örgüt kararı şeklinde dayatılarak karşı çıkılmama-
sı, eleştirilmemesi, sorgulanmaması sağlanarak, biat-
itaat kültürü geliştirilerek, düşünülmeden, sorgulanma-
dan kabullenilmesi sağlanmaktadır. Yöneticiler her 
alanda oldukça keyfi, özgür hareket ederken, her soru-
na kendilerine uygun çözümü işlerine geldiği gibi yo-
rumlarken, yazılı, yazısız oluşturulan kurallara, teamül-
lere, geleneklere sadece tabandakiler uymaya zorlan-
maktadır. Örgüt yöneticileri bu durumun ortaya çıkart-
tığı rahatlıktan dolayı, yaptıkları hata, eksik, yanlışlar 
sebebiyle eleştirilmemekte, özeleştiri vermemekte, kol-
tuklarında kalmaya devam etmektedirler. 
Bu yaşananlara karşı, olumsuzlukları eleştirerek, alınan 
kararları, akıl süzgecinden geçirerek, karar süreçlerine 
katılmaya, düzeltmeye, olması gerekenleri uygulamaya, 
değiştirmeye çalışanlar, örgütü korumak adına, yöneti-
ciler tarafından uzaklaştırılmaya, yalnızlaştırılmaya ve 
ötekileştirilmeye çalışılmaktadır. Ne yazık ki örgüt çev-

resinin çoğunluğu yaşananlar karşısında sürü psikoloji-
si ve güçlüden taraf olmanın rahatlığıyla sorgulama 
yapmadan yanlıştan, yöneticilerden taraf olmaktadırlar.
Gelinen aşamada örgütler, amaç, inanç, ideolojisi uğ-
runa, kitleleri örgütleyerek mücadeleye sevk eden yapı-
dan uzaklaşarak, birbirleriyle güç, eylem, mücadele bir-
liği yapmak yerine, birbirleriyle rekabet eden, birbirleri-
ni zayıflatan, ayrılıkları körükleyen konuma gelmiştir.
Tüm bu gerçekliklerle yaşanan süreç sonrasında örgüt-
ler demokratik, ideolojik, siyasi, mücadele örgütü ol-
maktan çok, sınıftan, pratikten uzak kabile benzeri, aris-
tokrat yapılara dönüşmüştür. Böylece yöneticilere biat-
itaat ederek, örgütte yönetici/profesyonel kademesine 
getirilen, birkaç dergi, kitap okuyan, birkaç etkinliğe ka-
tılan, örgütün basın-yayın, TV vb. organlarında görev 
alanlar, örgütün imkânlarından en çok yararlan ayrıca-
lıklı aristokrat kesim oluşturmuştur. Bu kişiler zamanla, 
yüksek egolu, lafazan, aydın, teorisyen, şekline dönüşe-
rek pratik çalışma ve mücadeleden uzaklaşmaktadır. Bir 
süre sonra bu kişilerin bir kısmı tamamen örgütlü mü-
cadeleden uzaklaşarak, kendini beğenmiş, bireysel, 
bencil, bohem bir yaşam içerisine girdikleri görülmek-
tedir.
Amaç, inanç ve ideolojileri uğruna mücadele etmek için 
örgütlere katılan gençler, kadınlar, işçiler, emek-çiler, 
örgüt içerisinde yaşamın, çalışmaların hiç ideal 
yazılanlar gibi demokratik, kolektif, kararların birlikte 
alındığı, kuralara yöneticiler dâhil herkesin uyduğu, 
eleştiri, özeleştirinin işletildiği yapılar olmadığını kısa 
sürede yaşayarak anlarlar. Kararların hep üstten alına-
rak dayatıldığı, yöneticilerin hiç değişmediği, yönetici-
ler ve onlara  yakın olanlar dışındakilerin afiş asma, 
bildiri, yayın, gazete dağıtma, ekonomik gelir getirici iş-
ler yapma, eylem, etkinlik, örgütlenme faaliyetlerine 
katılma ile sınırlandırıldığı kısa sürede açıkça yaşanarak 
görülür. Yaşanan bu ve benzeri olumsuzluklar, bu kişi-
lerin kısa bir süre sonra örgüt ve mücadeleden tama-
men uzaklaşması sonucunu doğurmaktadır. Böylece bu 
yapılar insan öğüten bir mekanizmaya dönüştüğünden, 
gelişmek yerine gerilemekte, örgüt ve mücadeleyi güç-
lendirmek yerine, geriletmekte ve zarar veren bir duru-
ma gelmektedir. Ancak örgüt yönetici ve üyeleri bu ger-
çeklerden çeşitli bahanelerle kaçar, farkına bile varma-
yarak kabul etmezler. Hatta farklı örgütler, sendika, oda 
vb. de yapacakları ittifaklar için birbirlerinin benzer 
yanlışlarını kapatmakta, birbirlerini korumakta, yeni 
şşşş
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oluşumları engellemek için birbirlerini desteklemek-
tedir.
Örgüt psikolojisi ile gerçekliğin farkında olmayan, ger-
çeklikten kaçan üyeler ve hatta yöneticiler, bireysel psi-
kolojileriyle birçok gerçeğin farkındadırlar. Çoğu kendi 
örgütlerinin bu yapılarıyla amaçlarına ulaşamayacakla-
rını bilerek, kendi çevrelerini ve çocuklarını kendi ör-
gütlerinden bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde uzakta 
tutmaktadırlar. Ancak yalnızlaşmamak, örgüt imkânla-
rından uzaklaşmamak ve çevre kaybetmemek, problem 
yaşamamak için bu konuyu fazla gündeme getirmeye-
rek bağlarını sürdürmektedirler.

Gençlik Açısından Durum

Günümüzde varlığını sürdüren siyasi parti ve örgütlerin 
birçoğu, yukarda “yaşlı örgütler” başlığıyla açıklanan 
yapılara benzemektedir. Yaşlı örgütler, örgütledikleri 
gençleri koruyup kollamak adına, kendi istek ve 
kontrollerinin dışına çıkmaması, kendilerine ve örgüte 
zarar veren bir boyuta gelmemesi için, gençleri her 
şekilde kuşatarak, sınırlandırarak, kendi düşüncelerini 
dayatarak, gençlere akıl veren duruma gelmiştir. 
Gençleri kitlelerin, mücadelenin, ideolojinin, inanç ve 
amaçlarının ihtiyaçları doğrultusunda değil, yöneticile-
rin ve örgütün istek ve ihtiyaçları doğrultusunda 
yönlendirmektedir. Bu şekliyle gençler  kendi istek, 
ihtiyaç, heyecanlarına göre çalışmalar yaparak kendi 
inisiyatifleriyle mücadele geliştirmek, örgütlenmek, 
enerjilerini açığa çıkartmak yerine, yukardan gelen 
talimatları uygulamakla sınırlandırılırlar. Bu kontrollü 
gençlik hareketi gençliğin doğasına aykırıdır. Sonuç 
olarak gençler bir süre bu duruma yaşadıktan sonra 
enerji ve mücadele isteklerini kaybederek uzaklaşır. 
Yaşananların diğer gençlere yansımasıyla gençler 
kendilerini bu örgütlerden uzak tutar. Bu haliyle bu 
örgütler gençler için çekici değil itici konuma gelmiştir.
Gençler amaçlarına ulaşan mücadeleleri kendi özgür-
lük ve özgünlükleriyle, kendi kararlarını hayata geçire-
rek, kendi yanlışlarından öğrenerek, sorumluluk ve 
görev alarak başarmışlardır. Her adımların da bağımlı, 
hareketlerinde kontrollü ve yönetici ve üstlerinin 
sözünden çıkmayarak değil.

Gençler, örgütlenme ve mücadele isteklerini gezi vb 
hareketleriyle birçok defa göstermişlerdir. Örgütlü olan 
gençler, örgütler içerisinde yöneticilerine biat, itaat 
eden, inisiyatif geliştirmekten, karar almaktan uzak 
yapılar içerisine hapsedilmiş durumdadırlar. Bu durum 
mücadele ve örgütteki gelişmeyi imkânsız kılmaktadır. 
Örgütlenme ve mücadele etme isteğiyle bu tip 
örgütlerle bağ kuran gençler, örgütün dar açılı yayınları 
ve taraflı bakış açısıyla beslenmeleri sonucu, bir süre 
sonra bu atmosfer içerisinde, önceki kuşakların hastalı-
ğını taşıyan, çatışma, ayrılık, yok edici rekabeti körükle-
yen, diğer örgütleri beğenmeyen tutum geliştirmekte-
dir. Böylece her şeyi bilen “büyümüşte, küçülmüş”, 
heyecanını ve mücadele isteğini kaybetmiş, pratikten 
uzaklaşmış bir profil ortaya çıkmaktadır. Gençler bu 
şekliyle idealleri, inançları, amaçları ve mücadele istek-
leri törpülenmekte, bir süre sonra tamamıyla bütün 
mücadele ve örgütlerden uzaklaşmaktadır.
Gençlik; 68-78 yıllarında dünyada, apolitik denen 
gençlik gezide olduğu gibi pratik içerisinde neler yapa-
bileceği, nasıl ve ne hızla gelişeceği, değişip dönüşeceği, 
mücadeleye ve örgütlenmeye katılacağı yaşanarak gö-
rülmüştür. Yeter ki gençlere müdahale edilerek kısıtlan-
mak yerine, örgüt ve mücadeledeki olumluluklar akta-
rılarak, önleri açılsın. Gençliğin coşkulu, eşit, özgür 
düşünce örgütlenme ve mücadelesi hiçbir şekilde sınır-
lanmamalı, inisiyatifi geliştirilmeli, bütün kararları, 
biçimleri, şekilleri kendileri yaparak, yaşayarak hayata 
geçirmelidir. İşçi, emekçi, halk, kadın, gençlik hareketi 
var olan yapıların barındırdıkları olumsuzluktan arın-
malı, var olan yapılar çok müdahaleci olmamalı ve ken-
dini değiştirerek düzeltmelidir. Ancak bağımsız gelişip 
şekillenen, kitleselleşen gençlik hareketi, talepleri doğ-
rultusunda kendi mücadele yolunu bulacak ve kendine 
uygun genç örgütler yaratacaktır. Umut ömrünü tüke-
tenlerde değil, gençlerdedir. Bağımsızların umudu, işçi, 
emekçi, genç, kadın, LGBT+ her bireyin, kendini 
dayatmadan, kendi özgün ve özgürlükleriyle kendini 
ifade edebileceği emek, demokrasi, eşitlik, özgürlük, 
doğa, mücadelesi verebileceği hiyerarşik olmayan de-
mokratik bir platformdur.
Gençlik gelecektir. Gençliğe güvenerek destekleyerek 
enerjilerinin önü açılmalıdır.
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Yüzleşme, İkiyüzlülük
DENİZ HAN



Yüzleşme çok yönlü sorgulamaya neden olan  önemli 
bir kavram. Bazen insan kendisiyle, yaptıkları, yapama-
dıkları, sustukları, susmadıkları, yanlışları ve doğrularıy-
la yüzleşmelidir. Bazen  de karşısındakiyle yüzleşmeli, 
bazen de karşısındakinin kendisiyle yüzleşmesine izin 
vermelidir. Ancak yüzleşmede çoğu zaman kendimizi 
dışarda tutarak ve haklı görerek, karşımızdakileri suçlar, 
eleştiririz. Oysaki en zor ve gerekli olanı kendimizle 
yüzleşmektir. Bu anlamda, yazıyı okurken lütfen kendi-
mizi dışarda tutmayalım. Yazıyı yazarken kendimle be-
raber birçok isim geçiyor aklımdan.  Çünkü bu yazı se-
ni, beni, bizi  anlatıyor. Kimse yazıda belirtilenlerden 
azade değil. Önce aynaya bakmak gerekiyor.

Kendimizi Ne Kadar Tanıyoruz?

İnsanların bilinen bilinmeyen yönlerini inceleyen 
psikologlar “Johari Penceresi” ni geliştirmişlerdir. 
Johari Penceresi insanlar arasındaki ilişkide, kişi tara-
fından bilinen yani paylaşılan ya da kişinin kendi 
tarafından bilinmeyen, paylaşılmayan iletişimi 
inceleyen bir yöntemdir.  Amerikalı iki psikolog Joseph 
Luft ve Harry Ingram tarafından 1955 yılında ortaya 
atılmıştır. İsimlerinin baş harflerinin birleşmesiyle (Jo-
Hari) oluşturulan kavram, Kaliforniya Üniversitesi, Los 
Angeles’ta geliştirilmiştir. İnsanların bilinen ve bilin-
meyen yönleri dört alana ayrılmıştır. Buna göre;

Açık Alan: Kişinin hem kendisi hakkında bildiklerini 
hem de diğerleri tarafından bilinen özelliklerini içer-
mektedir. 
Kör Alan: Kişinin kendisinin bilmediği fakat diğerleri 
tarafından bilinen alanı açıklamaktadır. 
Gizli Alan: Kişi tarafından bilinen ancak diğerleri tara-
fından bilinmeyen özellikleri içermekte, kişinin paylaş-
mak istemediği ve bilinçli olarak gizlemek istediği bilgi-

     

leri kapsamaktadır.
Bilinmeyen Alan: Kişinin hem kendisi hem de başka-
ları tarafından bilinmeyen özelliklerini içermektedir.
İnsan “kara kutu” gibidir. Bu yüzden bazı 
davranışlarımıza kendimiz, bazılarına karşıdakiler 
şaşırmaktadır. İnsanlar, doğrudan kendilerine isimleri 
geçerek söylenenler dışındakileri, kendisiyle ne kadar 
ilgili olursa olsun, hiç üzerine alınmamakta, hatta 
söylenenleri destekler nitelikte konuşabilmektedir. 
Aslında sorumlu  da suçlu da kendisi olduğu durumla 
yüzleşmesi gerekirken, kendine kör olabilmektedir. 
Kendisi mükemmel ve her şeyi doğru yapandır, hata 
eksiklik hep karşı taraftadır.

Eleştirilerimizi bizim dışında olan kişi ve örgütlere 
yapmak, eksiklik ve hataların sorumlusu olarak onları 
görmek, işin en kolay yanıdır. Çok az insan özeleştiri 
yapabilme, hata ve eksikleriyle yüzleşebilme özelliğine 
sahiptir. Oysaki Nâzım  Hikmet’in aşağıda şiirinde çok 
açık bir şekilde vurguladığı gibi kabahatin çoğu onlarda 
değil bende, sende, bizdedir.
Akrep gibisin kardeşim,
korkak bir karanlık içindesin akrep gibi.
Serçe gibisin kardeşim,
serçenin telaşı içindesin.
Midye gibisin kardeşim,
midye gibi kapalı, rahat.
Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, 
kardeşim.
Bir değil,
           beş değil,
                      yüz milyonlarlasın maalesef.
Koyun gibisin kardeşim,
gocuklu celep kaldırınca sopasını
sürüye katılıverirsin hemen
ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye.
Dünyanın en tuhaf mahlûkusun yani,
hani şu derya içre olup
                            deryayı bilmiyen balıktan da tuhaf.
Ve bu dünyada, bu zulüm
                                    senin sayende.
Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer
ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi 
eziliyorsak
                      kabahat senin,
                                     - demeğe de dilim varmıyor ama -
                      kabahatin çoğu senin, canım kardeşim!
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Yazımızda iğneyi biraz kendimize batıracağız. Okuyan 
herkes kendisinden bir şeyler bulacaktır.

Toplumu ve Bireyi Yaşanan Ortam 
Şekillendirir

İnsan yaşadığı toplumun, ailesinin, eğitim seviyesinin, 
sosyal-kültürel çevresinin/konumunun, ekonomik 
durumunun kısaca yaşamla ilgili kendisini etkileyen 
bütün olayların hamuruyla yoğurulur, mayalanır kişiliği 
oturur. Osmanlı devlet geleneğinde, sarayı 1. ve 2. Meş-
rutiyet gibi değişime zorlayan kısıtlı aydın hareketleri 
olsa da her türlü karar saraydan alınarak uygulanır ve 
tebaa  (halk) buna razı olarak itaat  ve biat etmek 
durumunda kalırdı.
Cumhuriyet döneminde çok yönlü değişim gerçekleşti-
rilirken, yine bu değişim tabandan halkın aydınlanması, 
isteği, mücadelesi ve kazanımıyla olmamış, tavandan 
“çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma” hedefiyle şe-
killenerek, ileri  ülkelerden çeşitli kanunlar alınarak 
uyarlanmıştır.
68’lerde Dünyada ve ülkemizde gelişen sosyalizm ve 
antiemperyalist  mücadele sonucunda mücadele gele-
neği yükselmiştir. 12 Mart 1971 Darbesi’ni yapan aske-
ri cuntanın generallerinden Memduh Tağmaç’ın 15-16 
Haziran 1970 İşçi Direnişi için “sosyal uyanış ekono-
mik gelişmeyi aştı, bunu durdurmak gerekiyor” demiş 
ve arkasından darbe gelmiştir.
Arka arkaya gelen darbelerle gençlerin, işçi ve emek-
çilerin bir bütün olarak halkın “hak verilmez alınır” söy-
lemini hayata geçirecek ve bilince çıkartacak yönelimi-
nin önü kesilmiştir. Bu anlamıyla dişiyle-tırnağıyla mü-
cadele ederek hak kazanma bilincine ulaşamamış birey 
ve toplumun, yeni haklar kazanma, var olan haklara sa-
hip çıkma, direnme  bilinci de  güdük kalmıştır. Bugün 
dahi iktidar da muhalefet de değişimi hep üsten kendi-
lerinin yapacağını, halkın oy vermek dışında tabandan 
bir şey yapmasına gerek olmadığını her fırsatta dile ge-
tirmektedirler.
Oysaki gelişmiş ülkelerde ufak bir hak kaybına karşı 
toplum hızlıca refleks göstererek hak kaybını önlediği 
gibi yeni hakların kazanılmasını da sağlamaktadır. Bir-
çok örnekte olduğu gibi,  1990 yılında İngiltere’de 
%1’lik kelle vergisine karşı yoğun tepki ve eylemler, kısa 
sürede sonuç getirmiş aynı zamanda Demir Leydi la-
kaplı Thatcher hükümetinin sonunu hazırlamıştır. Ge-

lişmiş ülkelerde hükümetler halkın karşı çıktığı hiçbir 
uygulamayı, zammı, vergiyi vb. yasa çıkartarak 
uygulamaya geçiremezler.
Geri bıraktırılmış, geleneksel, tutucu, biat ve itaat gele-
neğinin oturmuş olduğu, her şeyin yöneticilerin insa-
fında değiştiği ülkelerde durum tam tersidir. İktidar ve 
muhalefetin seçimlerde vaat ettikleri de dahil olmak 
üzere halk lehine hiçbir vaat gerçekleştirilmemişken, 
her gün yeni bir hak gaspı yaşanırken, asgari  ücret ve 
maaşlar hızla erimekte, enflasyon, işsizlik, yoksulluk, 
gelir dağılımındaki adaletsizlik hızla artmaktadır. Kadı-
na ve çocuğa şiddet, taciz tecavüz yaygınlaşarak art-
maktadır. İğneden ipliğe her gün her şeye zam gelmek-
tedir.  İktidar yanlıları için her türlü eylem, söylem, et-
kinlik ve hareket cezasızlıkla karşılaşırken, hak arayışın-
da olan muhaliflerin yaşam tarzına müdahale her alan-
da artmakta iken, grevler, mitingler, yürüyüşler, gösteri-
ler, konserler yasaklanmakta, ağzını açana, muhalif bir 
şey paylaşana cezalar yağmakta iken, demokrasi ve 
özgürlüklerin kırıntısı dahi yok edilmektedir. Doğa ta-
lan edilmekte, tüm varlıklar varsıl ülkelere ve onların 
vatandaşlarına ucuza satılmakta, peşkeş çekilmekte, ge-
lecek  ipotek altına alınmaktadır. İsraf, hırsızlık, talan, 
torpil, rüşvet artmakta, tüm gelirler  yandaşların hiz-
metine sunulmakta, parası olan daha çok kazanmakta, 
sabit gelirli, esnaf ve yoksulların ekmeği  her gün biraz 
daha küçülmektedir.  Hile, baskı ve yolsuzlukla seçim-
leri aldılar diyen muhalefet, bunları unutarak seçim 
sonuçları normalmiş gibi kabullenmekte ve bütün 
değişimin bir sonraki seçimde olacağı hayallerini 
yaymaktadır. Bütün bunların en hızlı ve acımasız bir 
şekilde yaşandığı süreçte yeterli tepki 
gösterilememekte, ses çıkartılamamakta, mücadele 
edilememektedir.  Ne yazık ki tüm bu yaşananları 
değiştirecek gücün kendisinde olduğunun farkında 
olmayan  toplumun büyük bir kesimi her şeyi sesiz 
kalarak izlemekte, korkarak, sinerek kendi dışında bir 
kurtarıcı beklemektedir. Büyük çoğunluk, ses çıkaran 
küçük bir azınlığı dahi suçlayıcı, ortalığı karıştıran, 
rahat durmayanlar olarak nitelendirmektedir. Hatta 
iktidar zaten karışıklık istiyor, bunlarda karışıklık çı-
kartıyor diyerek mücadele edenleri suçladığı gibi ken-
disinin katkı sunmamasına gerekçe üretmektedirler. Bu 
durumun sebebi baskıcı yönetim ve gerici toplumda 
yetişen bireylerin ve toplumun davranışlarındaki çar-
pıklıklardır.
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Çarpık Toplum, Çarpık Birey

İnsanlar sürü psikolojisine çok iyi uyum sağlarlar, nor-
malde yapmayacakları davranışları sürü içerisinde hiç 
sorgulamadan yaparlar. Örneğin lider aynı kişiye söver-
ken hep beraber söverler, överken hep beraber överler. 
Aidiyet duyulan örgütün, tutulan takımın, kendinin, 
sevgilinin (aşkın gözü kördür), çocuğun hata, eksiklik 
ve yanlışlarını çoğu zaman görmez, kabul etmezler.  
Savaş, toplu kavga, miting, doğa olayı gibi yerlerde top-
luluk nasıl davranıyorsa hiç sorgulamadan aynı şekilde 
davranırlar. Sürüye ayak uydurmak için dillerini, dinle-
rini, inançlarını inkâr eder, isimlerini, davranışlarını de-
ğiştirirler. Öyle ki, özellikle Ermeni, Kürt ve Aleviler 
Türk, Öztürk, bozkurt gibi soy isimleri almışlardır. Bu-
nu bilen yönetenler, ellerindeki ekonomik-askeri güç, 
basın yayın vb. imkânları kullanarak toplumun büyük 
çoğunluğunu istedikleri şekilde yönlendirirler. 
İnsanları tanımak ve davranışlarını anlamak bazen çok 
kolay bazen çok zor bazen imkânsızdır. Yerine göre 
insandan daha iyi, insandan daha kötü bir canlı yoktur. 
Nazi kamplarında görevi insanları fırında yakmak olan 
bir Nazi askeri, özel hayatında çok duygusal, iyi niyetli, 
hayvanlara, doğaya, çocuklara, insanlara duyarlı, 
karıncayı incitmeyen, sıcak ve sevgiyle dolu biri olarak 
bilinebilmektedir. Bu durum, insanların görev olarak 
algıladıkları, yapması gerektiğini düşündükleri şeyleri 
düşünmeden, sorgulamadan yaptıklarını göstermekte-
dir.
Bütün bunlara rağmen bu toplumda yetişmiş örnek ve 
mücadeleci kişiliklerin bireysel ve toplumsal mücadele 
örnekleri bulunmaktadır. 68 gençlik hareketi ve Deniz-
ler söz konusu olduğunda, Gezi eylemleri dile getirildi-
ğinde neredeyse toplumun çoğu sahiplenmektedir. 1 
Mayıs, Cumhuriyet ve seçim mitinglerine milyonlarca 
katılım olmaktadır. İlerici sanatçı, aydın, yazar, şair ve 
müzisyenlerin etkinlik, film, konserlerinde, yoğun 
katılım olmaktadır. Bütün bunlara rağmen durumumu-
zun bu şekilde olmasına şaşmamak mümkün değil. 
Nerde bu insanlar sadece bazı zamanlarda ortaya çıkıp 
saman alevi gibi kısa sürede kayıp mı oluyorlar. 
İnsan yaşamını konumu belirlemektedir. İnsanlar eko-
nomik konumları, statüleri değiştiğinde düşünceleri, 
çevreleri ve hizmet ettikleri de değişmektedir. Bu deği-
şim sonucunda bugün olduğu yerin tam karşısında ola-
bilmektedirler. Geçmişte kendini tam olarak geliştire-
iiii

rek kişiliğini oturtmamış o günlerde ortaya çıkan siyasal 
ortam ve dalgadan etkilenerek kendilerini bir yerde ifa-
de edenlerin kişilikleri ve konumları zamanla çok değiş-
miş, geçmişten kalan alışkanlıkla düşünceleri, söylemle-
ri ve davranışları, yaptıkları çok farklı kişilikler ortaya 
çıkmıştır.
Bu ortam çarpık kişilikleri ortaya çıkartarak yaygınlaş-
tırmıştır. Özüyle sözü bir olmayan, mangalda kül bırak-
mayan, masa başında/klavyede devrim yapan, gerçekte 
boş laf ve gevezelikten öte hiçbir şey yapmayan insan 
tipinin yaygınlaşmasıdır.  Bu  ailesel toplumsal şekille-
nişte ortaya çıkan birey ve toplum davranışları aşağı-
daki şekillerde görülmektedir;
*“Biz zamanında çok yaptık, birazda başkaları yapsın.” 
Gerçekte bunların çoğu zamanında da hiçbir şey yap-
mamış olanlardır. Çünkü zamanında çok şey yapmış 
olanlar bugün de hâlâ çok şey yapanlardır. Yeniden ha-
reketlenmenin başladığı 80 sonrası zor koşullarda, uzak 
durmak yerine, aç ve işsiz kalmamak, çocuklarına baka-
bilmek için,  mümkün olduğunca aileden birini dışarda 
tutarak diğerleri mücadeleye katılanlardır,
*“İnsani, ahlaki, vicdani, etik, adil, hukuki değerleri yok 
sayarak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenler, dini 
ve milli değerleri çarpıtarak yaptıklarını bu değerlere 
göre açıklayanlar.” Bu kişiler, 3-5 yerden maaş almak, 
şşş
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rüşvet, torpil, haksızlık, çalınan sorularla sınav kazan-
mak, koltuk kapmak, hak etmediği yere getirilmek, baş-
kasının yemekten hiçbir çekince duymadığı gibi kendi-
ne bunları hak olarak görebilmektedir. Kendisi torpille 
bir yere gelen liyakati savuna bilmekte, çaldığı sorularla 
sınav kazanan sınav kendi emeğiyle kazandığını savu-
nabilmekte, hiçbirisi de  çıkıp  bunları hak etmediğini 
belirterek doğruluk, dürüstlük ve inanç örneği göster-
memektedir. Hatta elde ettiği bu imkânları herkesin 
gözüne sokarcasına ve üstünlük taslarcasına hoyratça 
harcamaktadır. “Mülk Allah’ındır” derler  fakat sürekli 
mülk biriktirir, kimseyle paylaşmazlar. Yandaş yaşamla-
rında açıkça görülür birçok yeni yetme örnek.  Top-
lumsal ve bireysel dejenerasyon birbirini tetikleyerek 
açık şekilde çoğalmaktadır.
*Kişiler ve örgütler karşılıklı çıkar içerisinde hareket 
eder duruma gelmiştir. Örgütler kişileri kaybetmemek 
için, gerekenleri yapmasa da eleştirip uzaklaştırmaz, 
kişiler çevre kaybetmemek, için örgütü gerektiği gibi 
eleştirmez ya da düzeltmeye çalışmaz. Olumsuz bir 
durumda kişi örgütü, örgüt kişiyi veya ikisi birden dış 
etkenleri suçlar. 
*Herhangi bir eylem, etkinlik ya da çalışmaya “bana ne 
kim katılırsa katılsın,” “bana değmeyen yılan bin 
yaşasın” yaklaşımı kadar “siz yapın sonuçtaki kazanım-
lardan bizde yaralanalım” yaklaşımı da yüzsüzlük içer-
mektedir. Hatta bu tutumda olanlar bütün sorumlulu-
ğu mücadele edenlere yükleyebilmektedir. Oysaki  alı-
nan karara inanmasa dahi “ben katılmazsam bir kişi ek-
sik olacak, katılanlar daha çok baskı görecek, talep edi-
lenler kazanılamayacak” düşüncesiyle güç ve destek 
için katılma tutumu geliştirilmelidir. 
*Hiç Gezi eylemlerine katılmamış, uzaktan seyretmiş, 
hatta bazen gereksiz taşkınlık yapan kendini bilmezler 
ya da teröristler diye bakmış olanlar, bu ülkede gezi 
dahi bir şeyleri  değiştiremedi, umudum kalmadı söyle-
miyle  geçmişte hiçbir şey yapmamasına, gelecekte de 
bir şey yapmayacağına dayanak oluşturabilmektedir. 
Böylece; kendini haklı çıkarttığını sanarak kendini ve 
karşısındakileri kandırdığını zannedebilmektedir.
*Coronayı bahane ederek hiçbir şeye katılmayanlar, 
ekonomik kazanç için her türlü görevi kabul ederken, 
işyeri ve toplu taşımadaki riskleri göz ardı edebilmekte-
dirler.  Ucuz market, indirimli ürün peşinde koşarken, 
akaryakıt gibi kuyrukla gününü geçirirken, kendisinin, 
ailesinin, çocuklarının geçmişinin, bugününün, gelece-

ğinin satılmasına, yok edilmesine karşı ufacık bir zaman 
ve enerji harcamamayı normal görülebilmektedir. 
*Aile, sevgili, eş, iş, çocuk, çevre sahibi olana kadar var-
lık gösterirken, sonrasında her türlü eylem, etkinlik, 
toplantı, çalışma vb.ye katılmamak için bunları bahane 
ederek, kendi tembellik, bencillik, konformizm ve kor-
kaklıklarını  gizlemeye çalışmaktadırlar. Bazıları birey 
olma özelliğini yitirerek kendi benliğini eşine teslim et-
miş eş korkusuyla, bazıları cimrilikten üç kuruş harca-
mamak için dışarı çıkamamaktadır. Oysaki benzer de-
ğerlere katılanlar dahil  hemen hemen herkes sahiptir, 
önemli olan bunu bir engel ve bahane haline getirme-
mektir. 
*Toplumu mevcut bölünmüşlüğüyle kabul ederek, kü-
çümseyerek, üstenci tavırla “bunlardan bir halt olmaz” 
tutumu yaygınlaşmıştır. Karşı görüşlü insanları değişti-
rip dönüştürmeden geriye gidiş hızlanarak sürecektir.
*Pavlov’un köpekleri gibi boş vaatlere ağzı sulanan, 
güce tapan, kendinden güçsüze köpek, kendinden 
güçlüye kuzu gibi davrananlar  bu durumu değiştirmek 
için hiçbir şey yapmamaktadır.  Özgürlüğü sadece 
akvaryumdaki balık gibi dar alanda sokağa çıkmak, işe 
gidip gelmek olarak, geçinmeyi kuru ekmek yiyebilmek 
olarak algılayanlardan bu değerler için mücadele etmesi 
beklenemez. Bu değerler ne kadar azalırsa onlar daha 
çok yaptıklarını kısıtlar, korkar, itaat eder, şükreder. 
İnsanca yaşam, eşitlik, özgürlük değerlerini bilince 
çıkartmak gerekmektedir.
*Hâlâ sendikaya üye olmak, toplu imza atmak, en 
küçük bir gösteriye katılmak, haklarını dile getirmek ve 
savunmaktan korkanlar oldukça fazladır.
*Çıkarları sürdüğü müddetçe “Kraldan çok kralcı 
olanlar” aslında o düşüncede olmadığı halde kendile-
rini kabul ettirmek, aklamak, için karşısındakine daha 
çok saldırarak, onun üzerinden kendini var etme, ispat-
lama telaşına girmektedir. Bu tip kişilikler güç kimdey-
se ondan taraf gibi görünen her devrin adamı omurga-
sız, bukalemunlardır. Gücün el değiştireceğini anladık-
larında tam karşı tarafta yer almakta hiç tereddüt et-
mezler. İktidarın seçimi kaybedeceği endişesine kapılan 
bürokrat ve yandaş örgüt üyelerinin durumu gibi. 
İnsan davranışları çok değişik şekillerde ortaya çıkmak-
tadır. Tembel olduğu halde çalışkanlığı savunmak, ya-
parım dediği halde yapmamak hatta hiç üzerine alın-
mamak, yanlışlarını ve kandırıldıklarını kabul etmemek, 
gerçeklerle yüzleşmemek normal davranışlar haline ge-
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lebilmektedir. Kandırıldığını, dolandırıldığını kabul 
etmeyen daha çok bu davranışlara uğrama olasılığını 
yükseltmektedir.
İkiyüzlülük durumu oldukça yaygındır. Giydiği yakış-
mamış, makyajı, saç tıraşı güzel olmamış, fotoğrafı kötü 
çıkmış  olan birine, çok güzel, harika demek, şiir, yazı, 
film vb. kötü olan birine güzel demek, yapmaması gere-
ken şeyleri yapan çocuğuna benim çocuğum yapmaz 
demek bunlardan bazılarıdır. Samimi eleştiri olmadan 
yanlışları düzeltmek mümkün değildir, düzeltilmeyen 
yanlışlar daha büyük yanlışların ortaya çıkmasının se-
bebidir. 
Birçok madde daha sıralanabilir. Bu kadar riyakârlıktan 
sonra yaşadıklarımızı hak etmiyor muyuz? “İnsanlar la-
yık oldukları şekilde yönetilir”, “böyle başa böyle tıraş” 
sözleri anlam kazanmıyor mu? Bireysel davranışlar la 
kitlesel davranışlar farklılık göstermekle birlikte, kit-
lelerde bireylerden oluşur ve birbirlerini etkiler. Aslında 
birçoğu  söylediklerine kendileri de inanmamaktadır, 
oysa başkalarını kandırdıklarını sanmaktadırlar.
Birinci Dünya Savaşı’nda denizaltı subayı olan Martin 
Niemöller, savaştan sonra ilahiyat okuyarak papaz ol-
du. Şu sözleri tarihte kalıcı bir iz bıraktı:  “Önce komü-
nistleri götürdüler ben komünist olmadığım sesimi çıkar-
madım. Sonra sendikacıları götürdüler, sendikacı olmadı-
ğım için sesimi çıkarmadım. Sonra Yahudileri götürdüler, 
Yahudi  olmadığım için sesimi çıkarmadım. Sonra benim 
için geldiklerinde, benim için sesini yükseltecek kimse kal-
mamıştı!” yaşananların özeti gibi. Yaptıklarımız kadar 
yapmadıklarımızdan, konuştuklarımız kadar, sustuk-
larımızdan sorumluyuz. Çocuklarımız  ve tarih bir gün 
bunların hesabını bizlerden soracaktır.
Kendi başına bir şey yapma cesaret ve becerisinden 
yoksun her kişi, kurum, dernek, örgüt, yapı geçmişten 
bugüne gelen çeşitli yaşanmışlıkları bahane ederek, hiç 
kendine bakmadan, kendi dışındakileri suçlayarak ay-
rışmakta, yalnızlaşmakta, güçsüzleşmekte ve bu şekilde 
bir şeyler yapamamasına bahane bulmaktadır. Oysaki 
geçmişle ayrışmak değil, gelecek için birleşmek gerek-
mektedir. Kitlesellik cesaretlendirir, bireysellik sindirir. 
Korku  da cesaret de bulaşıcıdır.  “Hayatın iyi, uslu bir 
seyircisi olmaktansa, hayatın içinde başarısız bir insan 
olmak bin kere daha iyidir. İyi bir boks seyircisi olmak-
tansa, kötü bir boksör olmayı göze almak daha iyidir 
oğlum." Yılmaz Güney. Kendimizden başlayarak her-
kesle her şeyle yüzleşmeliyiz, ikiyüzlülüğü bırakmalıyız 
çç

sadece lafla değil pratik olarak hayatın içinde olmalıyız.
Gençler, örgütlenme ve mücadele isteklerini gezi vb 
hareketleriyle birçok defa göstermişlerdir. Örgütlü olan 
gençler, örgütler içerisinde yöneticilerine biat, itaat 
eden, inisiyatif geliştirmekten, karar almaktan uzak 
yapılar içerisine hapsedilmiş durumdadırlar. Bu durum 
mücadele ve örgütteki gelişmeyi imkânsız kılmaktadır. 
Örgütlenme ve mücadele etme isteğiyle bu tip örgüt-
lerle bağ kuran gençler, örgütün dar açılı yayınları ve 
taraflı bakış açısıyla beslenmeleri sonucu, bir süre sonra 
bu atmosfer içerisinde, önceki kuşakların hastalığını 
taşıyan, çatışma, ayrılık, yok edici rekabeti körükleyen, 
diğer örgütleri beğenmeyen tutum geliştirmektedir. 
Böylece her şeyi bilen “büyümüşte, küçülmüş”, heyeca-
nını ve mücadele isteğini kaybetmiş, pratikten uzaklaş-
mış bir profil ortaya çıkmaktadır. Gençler bu şekliyle 
idealleri, inançları, amaçları ve mücadele istekleri tör-
pülenmekte, bir süre sonra tamamıyla bütün mücadele 
ve örgütlerden uzaklaşmaktadır.
Gençlik; 68-78 yıllarında dünyada, apolitik denen 
gençlik gezide olduğu gibi pratik içerisinde neler yapa-
bileceği, nasıl ve ne hızla gelişeceği, değişip dönüşeceği, 
mücadeleye ve örgütlenmeye katılacağı yaşanarak gö-
rülmüştür. Yeter ki gençlere müdahale edilerek kısıtlan-
mak yerine, örgüt ve mücadeledeki olumluluklar aktarı-
larak, önleri açılsın. Gençliğin coşkulu, eşit, özgür dü-
şünce örgütlenme ve mücadelesi hiçbir şekilde sınırlan-
mamalı, inisiyatifi geliştirilmeli, bütün kararları, biçim-
leri, şekilleri kendileri yaparak, yaşayarak hayata 
geçirmelidir. İşçi, emekçi, halk, kadın, gençlik hareketi 
var olan yapıların barındırdıkları olumsuzluktan arın-
malı, var olan yapılar çok müdahaleci olmamalı ve ken-
dini değiştirerek düzeltmelidir. Ancak bağımsız gelişip 
şekillenen, kitleselleşen gençlik hareketi, talepleri doğ-
rultusunda kendi mücadele yolunu bulacak ve kendine 
uygun genç örgütler yaratacaktır. Umut ömrünü tüke-
tenlerde değil, gençlerdedir. Bağımsızların umudu, işçi, 
emekçi, genç, kadın, LGBT+ her bireyin, kendini da-
yatmadan, kendi özgün ve özgürlükleriyle kendini ifade 
edebileceği emek, demokrasi, eşitlik, özgürlük, doğa, 
mücadelesi verebileceği hiyerarşik olmayan demokra-
tik bir platformdur.
Gençlik gelecektir. Gençliğe güvenerek destekleyerek 
enerjilerinin önü açılmalıdır.
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Daha önceki bir yazımda, dünya çapında etkili olan ve 
çeşitli kurum, mekanizma ve kavramsal literatürü 
bulunan “uluslararası eğitim rejimi”nden bahsetmiştim. 
1980’lerden başlayarak bu rejimin kuruluşu sürecinde, 
başta Türkiye olmak üzere pek çok Arap/İslam ülkesi 
eğitim sistemleri dönüştürülmeye başlandı. Bu ülkeler-
deki dönüşüm, kendine “dinsel vaaz” ve “işletme dersi” 
arasında yer bulan geniş bir alanda gerçekleşti. Arap/ 
İslam ülkelerinde önce ekonominin neoliberalleştiril-
mesinin ardından bu ekonomik dönüşüme uydurulma-
ya çalışılan bir “eğitimin liberalleştirilmesi” söz konusu 
oldu. Eğitimin bu yeni kimlik ve işlevini analiz etmeden 
önce, ekonomik alanda neler olduğuna bakacağım.  
1980’lerde küreselleşmeyle birlikte ortak bir piyasa ak-
lının zemin bulabilmesi için zihniyetlerin de dönüşmesi 
gerekiyordu. Ne kadar aşırı, radikal veya özcü yaklaşım, 
düşünce, kişi, pratik ve norm varsa dönüştürülmeliydi. 
Önce, reel sosyalist ülkeleri kuşatmak için İslami “yeşil 
kuşak” projesi başlatıldı; ardından reel sosyalizmin yı-
kılmasıyla tüm orta doğuda piyasa dostu bir sözde libe-
ral görünümlü “ılımlı İslam” üretildi. Bu dönüşüm 
modeli, Türkiye ve pek çok Arap-İslam ülkesi, hatta 
çeşitli Afrika ülkelerinde neredeyse eşzamanlı olarak 
uygulandı. Gerek ekonomi gerekse eğitim gibi sosyal 
alanlar/kurumlar için dönüşümü hazırlayıp gerçekleşti-
recek politik kadrolar hazırlandı. Özal’ın 1970’lerde 
ABD’de eğitim almış prenslerinin ardından, Patrick 
Haenni’nin “Piyasa İslamı-İslam Suretinde Neolibera-
lizm” adlı kitabında belirttiği gibi çeşitli İslam ülke-
lerinden (Mısır, Endonezya, Ürdün vd.) pek çok genç, 
seksenlerin sonlarından itibaren ABD’ye “işletme” 
okumaya gitti; beraberlerinde İslam’ı, piyasa ile barış-
tıracak/bütünleştirecek veya daha doğru bir ifadeyle, 
“piyasa içinde ehlileştirecek” bir donanım veya formas-
yonla döndüler.  
Model şöyleydi: ABD’de neoconlar (yeni muhafaza-
kârlar), nasıl evanjelist Hrıstiyanlar ile neoliberal kapi-
talistleri birtakım uzman ve teknokratların piyasa bilgi-
si, görgüsü ve anlayışları etrafında birleştirmişlerse, ay-
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nısı orta doğudaki İslamcıların liberalleştirilmesiyle, gi-
derek neoliberalleştirilmesiyle başarılabilirdi. Patrick 
Haenni, bu süreci ayrıntılı biçimde anlatır. Ona biraz 
kulak verelim: Radikal, geleneksel veya arkaik birtakım 
dinsel düşüncelerden kurtulup “ekonomik başarı”, “gi-
rişimcilik” ve “zenginleşme” değerleri etrafında bulu-
şacak, “bireysel gelişimi”ni sağlayıp dışa açılarak eski 
kavramlarını (ilim-irfan, fazilet, hakkaniyet, hatta gide-
rek cihat, şeriat, fıkıh vb.) terk edecek, “mümin”den 
“birey”e doğru gidecek; artık yoksulluk, ezilmişlik, hor-
lanmışlık, sadelik ve bir lokma-bir hırkayı değil, zengin-
liği, parayı, başarıyı, kazanmayı ve yatırım yapmayı ko-
nuşacak, “cihadist felsefe”den “neoliberal felsefe”ye ge-
çecek ama bütün bunları yapıp yırtıcı bir kapitaliste dö-
nüşürken sosyal devleti de yıkıp onu “dinsel hayırse-
verlik” ile ikame edecek, sadaka ve zekat ile sosyal poli-
tikaları zayıflatacak, emeğin kazanım alanlarını (sendi-
kal hak, sosyal politika, dayanışma/beka stratejileri vb.) 
güçsüzleştirecek bir model, yeni bir kavramsal-ide-
olojik alet çantası getirilecektir. Aslında siyasal İslamcı-
ların bir tür burjuvalaşması olan bu süreç, yapısal so-
runların (eşitsizlik, adaletsizlik, yoksulluk, sömürü, do-
ğanın talan edilmesi vb.) çözümünü by-pass ederken, 
öte yandan neoliberal kapitalizmin donanımını edinir 
ve diğer yandan da İslami felsefenin geleneksel/sem-
bolik mekanizmalarını (sadaka, zekât vb.) devreye 
sokar. Bu süreçte “din kardeşliği” (ümmet) söylemi ile 
üzeri örtülmeye çalışılan çok sayıda çelişki, çatışma ve 
olumsuzluk elbette daha da artar. Sonuçta, korkunç bir 
borç batağına saplanan, savaş ve terörizmden geçilme-
yen, yoz yönetimlerin hâkim ve Müslüman halkların ve 
diğer etnik toplulukların sefaletten perişan olduğu bir 
İslami coğrafya (Yemen, Sudan, Libya, Irak, Suriye, 
İran vd.) ortaya çıkar. Peki, bu noktaya nasıl gelindi?    
Arap-İslam dünyasının piyasa düşmanı olmadığı açık. 
Fakat küreselleşmeyle birlikte piyasaların yayılması ve 
etkili olabilmesi için bu piyasalara daha etkili bir tüke-
tici olarak girecek bir donanım, zihniyet ve davranış 
modelinin üretilmesi gerekiyordu. Bu konuda da Arap/ 
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İslam toplumlarının entelektüelleri, iş insanları, eğitimli 
kadroları, popüler kişilikleri vb. öncülük yapabilirlerdi. 
İslam’ın dar bir çevrede kanaati (az ile yetinme) temsil 
eden değerlerinin yerine kişisel tatmin/haz, bireysel 
başarı ve kendi kurtuluşunun ancak ve ancak yeni bir 
ekonomik mantık çevresinde iktisadi sahada olabilece-
ği algısı giderek yerleştirildi. Bu süreç içinde sayıları 
birden artan yeni İslami aktörler (hatipler, uzmanlar, 
yorumcular, şifacılar vb.), kamusal alanlara çıktılar ve 
Batılı modernitenin kurum ve değerlerini yeni bir ah-
laki söylem ve maneviyat anlayışı içinde sunmaya, daha 
doğrusu ekonomik bir mantıkla pazarlamaya başladılar. 
İslami TV programı yapımcıları, sunucuları, medyatik 
kişilikleri, kamusal alanları, özel alandan transfer edilen 
birtakım kavramlarla (sohbet, vaaz, çeşitli dini ritüeller 
vb.) doldurup şekillendirmeye başladılar. İslami özün 
modernitenin maddi kurumsal alanlarına uyarlanma-
sıyla birlikte dinsel olan hemen her şey, kolektif düzey-
den (ümmet) bireysel düzeye inmeye başladı. İslam’ın 
yedirildiği hemen her maddi alan (giyim/moda, spor, 
müzik, yemek, sinema vb.) yeni, melez ve ilginç karı-
şımlara yol açtı.
Bütün bu sürecin piyasa üzerinden bir tür burjuvalaştı-
rılması, o eski ütopik hedeflerin (İslam devleti, şeri dü-
zen, cihadist felsefe vb.) yavaş yavaş bir kenara atılmaya 
başlamasına neden oldu (kuşkusuz bu tam da böyle 
olmadı, yok-sa bin bir çeşit terör tekniği uygulayan o 
kadar cihatçı örgüt ortaya çıkmazdı). Fakat her şeye 
rağmen sinsi bir süreç, hükmünü okumaya devam etti. 
Arap/İslam ülkelerinin, egemen küreselleşmeden muaf 
olması, modernleşmeye direnmesi ve kentleşmenin ya-
rattığı dinamiklere (örneğin rant, site hayatı, lüks vb.) 
ilgisiz kalması beklenemezdi. Piyasada yer edinen, ken-
dini ona uyarlamaya çalışan (örneğin daha dün Diya-
net, kapitalist bankacılığın modern bir mekanizması 
olan “faiz”in haram olmadığını ve hükümetin bu 
mekanizmayı kullanabileceğine hikmetti; yani bu ko-
nuda fetva verdi) ve hatta piyasa dinamiklerini yönlen-
direbilecek sermaye, kadro ve lojistiğe sahip olan kad-
roların kuşkusuz alamet-i farikası, yetiştikleri “işletme” 
(management) kültürüdür. 
Haenni’ye göre 1990’lardan itibaren bu yeni süreç, dört 
temel etmen çerçevesinde incelenebilir: 1) Müslüman 
“olumlu düşüncesi” (positive thinking). 2) Müslüman 
olmanın onurunu (“muslim pride”) performans, başarı 
ve rekabet ölçütleri üzerinden algılayan yeni bir ekono-

mik refah ilahiyatı. 3) “İşletme kültürü” (management) 
altında şirket kültürünün ve temel değerlerinin dinsel 
alana sirayeti. 4) “İslamın neoliberalleşmesi” ki bu sü-
reçle, “devletin kamu hizmetleri üzerindeki tekelini kır-
mak ve bu alanı özel dini referanslı kurum veya yapılara 
açmak amaçlanmaktadır.” (s. 20) Bu süreç birey ve 
toplum düzeylerinde giderek “itaat” ve “kulluk” gibi ge-
leneksel dinsel kavramların “kişisel gelişim” gibi mo-
dern kavramlara dönüştürülmesine yol açacaktır. Din-
sel geleneğin bu modern şartlara tercümesi, adaptasyo-
nu ve intikali, sonuçta çok farklı öğelerin eklektik bir şe-
kilde harmanlanmasına meydan verecek; yeni kavram-
ların (“elektronik cihat” gibi) üretilmesini sağlayacak; 
çeşitli olgular (örneğin namaz ve yoga) arasında bir ya-
kınlık kurulacaktır. Militan dindarlıktan soft Müslü-
manlığa geçiş, artık sıradan dindar insanların maneviya-
tına yoğunlaşmaktansa, tüketici taleplerini dikkate alan 
bir piyasa felsefesini güçlendirecektir. Bu da dindar 
kuşaklar arasında giyim, konut, eşya, eğitim, sağlıklı 
yaşam, spor, turizm gibi pek çok alanda farkların 
belirmesi-ne ve artmasına yol açacaktır. Artık kimliksel 
kodlar ile bireysel tercihlerin birbiri içinde 
harmanlandığı bu yeni konjonktürde temel referans, 
dipte veya derinlerde hâlâ İslami olsa bile, şekilde ve 
uygulamada gayet kapitalisttir. Bu süreç-te İslami 
ümmet anlayışı, kapitalizmin eleğinden geçen yeni bir 
“İslami kozmopolitizm” yaratacaktır. Bu kozmopolitiz-
me hâkim rengini veren, burjuva talep ve arzulardır 
artık. Lüks yaşam, son model otolar, nezih mekânlar, 
abartılı tesettür, modern ritüeller (bekârlığa veda, do-
ğum günü, mezuniyet vb.) ve makam-mevki hırsının 
amacı, öncelikle Müslüman kimliğinin yeniden üretimi 
değil, maddi yaşamın her alanına (doğal hayat, yaşam 
kalitesi, sağlıklı hayat, kaliteli eğitim vb.) nüfuz edip bu 
dünyanın nimetlerinden sonuna değin yararlanmaktır. 
Medyatik İslami figürlerin vaazları, yoğun bir katarsis 
(gözyaşı seli, kendinden geçme vb.) eşliğinde İslami 
bilginin modern yaşam şartlarına nasıl tercüme ve 
adapte edileceğinin bilgisi eşliğinde bir tür “tele-dinsel 
kimlik” yaratacaktır. Kişinin dini sorularına cevap arayı-
şının amacı, içine girdiği yeni kapitalist ilişkiler demeti 
içinde neyi nasıl yapabileceğinin bilgisini edinmek ama 
en çok da o lüks, bireyci ve maddiyatçı yaşamın nasıl 
meşrulaştırılabileceğinin motivasyonunu edinmektir. 
İşyeri ile mabet arasındaki mesafe uzarken, kolektif 
aidiyetler ile kişisel yaşam hırs ve arzuları arasındaki 
çççç     
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boşluk giderek bir uçuruma dönüşecektir. Dinselliğin o 
özel alana ait eski aidiyeti ve pratiği yok artık; yeni alan, 
kamusal taleplerin ifade edileceği piyasalardır ve bu ifa-
de de medya ile takip edilmeli, üretilmeli ve yaygınlaştı-
rılmalıdır.
Nilüfer Göle gibi liberal sol sosyologlar bu süreci 
1990’lardan itibaren mahremin modernleşmesi, mo-
dernliğin bir başka versiyonunun gerçekleşmesi olarak 
gördüler ve alkışladılar. Onlara göre İslami düşünce ve 
pratiklerin kamusallaşması, bir tür sivil toplum yarata-
cak ve devlet ile vatandaş arasında yeni bir demokratik 
sözleşmenin yapılmasına vesile olacaktır. Bu sivil top-
lum düşüncesinin ekonomik temeli aslında 1974’de 
Enver Sedat’ın ekonomide dışa açılma politikası ile 
başlatıldı. Sonra 1980’lerde bayrağı Özal devraldı. Ka-
tıksız bir Amerikan hayranı olan dindar Özal, ekonomi-
yi neoliberalleştirirken muhafazakâr kimlik ve düşünce-
lerinden ödün de vermedi; o ülkemizin ilk “sivil” cum-
hurbaşkanı olacak ama öldüğünde ardında büyük bir 
ekonomik ve sosyal yıkım bırakacaktır. “Hayali ihracat” 
onun döneminde patlamıştı (öncesinde aslında 1970’-
lerin sonlarında bu işi bu-lan ve ilk kez gerçekleştiren 
Süleyman Demirel’in yeğeni olacaktı). Özal da zengin-
leri sever, fakirlerden uzak dururdu. Çok sonra Anado-
lu Kaplanları holdingleşirken, MÜSİAD kurulurken bu 
zenginleşme tutkusu İslami düşünce ve pratiklerle meş-
rulaştırılacaktır. Mücahit’ten önce müteahhitte, oradan 
müteşebbise (3M yolculuğu) doğru girilen evrim süre-
cinde siyasal mücadele kültürü şirket kültürü değerle-
riyle iç içe geçirilecektir. Bu ruhların kurtarılmasından 
(öteki dünya inancı) ruhun bu dünyada maddi inşasına 
gidilen yolda ekonomide neoliberalleşmeye eşlik edil-
mesi düşünülen eğitim ve siyasette liberalleşme (de-
mokratikleşme) elbette gerçekleşmedi. Onca (sözde) 
demokratikleşme çabası, reform, “Arap Baharı” vb. İsla-
mi/Arap ülkelerin daha fazla otoriterleşmesinden ve en 
vahşi yöntemleri kullanan yüzlerce cihadist örgütün 
üremesinden başka bir sonuç vermedi. Ekonomi ala-
nında işletme değerleri (kendini geliştirme, bireysel 
gerçekleştirme, beceri oluşturma, kariyer peşinde koş-
ma vb.) ile dini uzlaştırma ve yeni bir ılımlı, demokratik 
görünümlü İslam yaratma, Arap ülkelerinin imajını dü-
zeltme piyasada yırtıcı bir neoliberalizmin yerleşmesi, 
siyaset alanında otoriterliğin daha da artmasıyla sonuç-
landı. Peki, bu arada Arap/İslam ülkelerinin eğitimi ne-
den, nasıl ve ne zaman dönüştürülmek istendi, sonuç 
mmm

48

BU GÖRÜŞ 

ne oldu?
Bu konuda Imed Labidi bize epey ayrıntılı bilgiler ver-
mektedir. Labidi, Arap/İslam ülkelerindeki bu eğitsel 
yeniden yapılanma veya dönüşüm hareketini “yeni sö-
mürgecilik” çerçevesinde ala alır. Ona göre işe 1980’-
lerde başlandı. Arap/İslam ülkelerinin müfredat ve ders 
kitapları önce “Yeşil Kuşak” projesi çerçevesinde 
SSCB’ye karşı bir muhalefet oluşturmak için elden ge-
çirildi. Asıl amaç, SSCB’nin Afganistan işgali sonrası 
“komünist tehlikenin durdurulması”nı sağlamaktı. Bu-
nun için de Ruslar karalanmalıydı. Bu amaçla, Afganis-
tan, Pakistan ve Suudi Arabistan’da okutulan ders ki-
taplarına ABD, 1986’den 1994’e değin 50 milyon do-
larlık bir bağış yaptı. Bu ders kitapları ABD’nin mali 
desteğiyle Nebraska üniversitesinde üretilip basıldı. Bu 
kitaplarda çocuklara, örneğin Müslümanlar tarafından 
Rus askerilerin öldürmesiyle ilgili matematik problem-
leri soruldu. Daha sonra da müfredat ve ders kitapların-
da Amerikan karşıtı propagandalar yok edilmek ve te-
rör tehditlerini kontrol altına almak amacı güdüldü. 
“Batının sarsıcı politik baskısı altında, Arap devletleri 
Batının nasihatlerine güvenmek zorundaydı ve okulla-
rını nefret eğitim iddialarından uzaklaştırmak ve Arap 
okullarındaki Batı temsilini “silmek” için Batılı yöntem-
lerin benzeri reformları hemen uygulamaya koymak zo-
rundaydılar.”  Bu süreçte Arap eğitimini terörün meşru 
kaynağı olarak göstermek, Batılı söylemlerin merkezine 
oturtuldu. Bu anlayışa göre Arap/İslam ülkelerinde çok 
sayıda genç, geleneksel İslami okullarda (medrese) Ba-
tı karşıtı radikal fikirler-le yetişiyor ve birer İslami mili-
tana dönüşüyorlardı. Bunu önlemek için Arap/İslam 
ülkeleri, başta müfredat ve ders kitapları olmak üzere, 
pek çok öğretim materyalinden çeşitli İslami değerleri 
(cihat başta olmak üzere) çıkarıp attı (aynı süreç 
AKP’ye karşı da işletildi). Amaç, “iyi Arap”ı 
yetiştirmekti. Fakat Batının zoruyla girilen eğitim 
reformlarına karşın Labidi, yaptığı araştırmada 
Arap/İslam dünyasında Batı temsilinin ilerlemesine 
dair bir kanıt bulamadığını iddia eder ve şöyle devem 
eder: “Bilakis, saldırgan devlet politikaları İslami eği-
timlerin gizli olarak yürütülmesine neden oldu ve eği-
tim politikalarının merkezileştirilmesine katkı sağladı; 
Arap eğitim sistemi tek kültür yapımcı olarak devleti 
kuran beceriksiz hükümetler için yeni bir can simidi ol-
du.” 
   



Fakat Labidi’ye göre bu tutum yani Batıya dönük eği-
tim reformları, “eğitimin tarihsizleştirilmesi”, “yaratıcı 
ve eleştirel düşüncenin önüne geçilmesi” ve “öğrenme-
nin gerçek hayattan koparılması”na yol açtı. Batı, Arap/ 
İslam eğitim sistemlerini tek, homojen ve birbiriyle iliş-
kili olarak ele aldı oysa Labidi’ye göre bu ülkelerin eği-
tim sistemleri de diğer alanlar gibi bir çatışma alanıdır 
ve rakip etmenler tarafından kolayca manipüle edilebil-
mektedir. Ona göre ABD’ye cihatçıların saldırdığı 11 
Eylül 2001 sonrası, “yeni-sömürgecilik” dönemine gi-
rildi ve bu sorunu ortadan kaldırmak için Arap/İslam 
pedagojik materyallere, eğitim sistemlerine yeni-den 
dikkat çekilmeye başlandı. ABD’nin Ortadoğu’yu öz-
gürleştirme ve demokrasi ihracı hedefi, bir yandan as-
keri işgal diğer yandan yeni gözde kavramların (temsil, 
kültürel farklılık, demokratik pedagoji vb.) dolaşıma 
sokulmasına yol açtı. Labidi’ye göre bu süreçte yaşa-
nanlar (emperyalist yayılmacılık, işgaller, küreselleşme, 
eğitim sistemlerinde reformlar, başta cihat olmak üzere 
İslami değerlerin sorgulanması vb.) ve kısaca yeni-sö-
mürgecilik, Arap eğitimini şu üç rekabetçi gücün orta-
sında bıraktı: Batılı güçler, başarısız Arap devletleri ve 
İslami söylem. 
Arap/İslam ülkelerinde ekonomi gayet hızlı, etkin ve 
yırtıcı biçimlerde neoliberalleşirken eğitimin liberalleş-
memesini (güya demokratikleşmemesini) neye yorma- 

lı? Aslında bunun böyle olmamasına şaşırmamalı zira 
burada öğretilenler ile pratikte yaşananlar arasında bü-
yük bir çelişkili alan oluş-tu. Örneğin okullarda öğren-
cilere faizin haram olduğu öğretilirken öğrencilerin 
aileleri bankalardan aldıkları ev kredisini (mortgage) 
ödemek için açıkça faiz ödemek zorundaydılar. Yine 
okulda öğrencilere demokrasi öğretilir ama gündelik 
yaşamda demokrasinin kırıntısı bulunmaz. Matematik-
te “5+5’in inşallah 10” olduğu öğretilirken, pratik ha-
yatta bilim kendi seyrini sürdürür. Arap/İslam devlet-
leri Batının yönlendirmesiyle pek çok radikal okulu ka-
patır, camileri daha sıkı bir devlet kontrolü altına alır, 
öğretim programlarını ve materyallerini yeniler, okul 
duvarlarına çeşitli sloganlar (“İslam barıştır”, “Teröre 
hayır”, “Cami kötülük için değil, ibadet içindir”) yazar, 
okuma parçalarında tipik Batılı bir aile imajı rol modeli 
olarak gösterilir, Arap-İsrail çatışmaları ders kitapların-
dan çıkarılırken, beklenen kültürel çoğulculuk, demok-
rasinin yerleşmesi ve öteki ile barış içinde yaşama talebi 
gerçekleşmedi. BM gibi uluslararası kuruluşlar, Arap/ 
İslam toplumlarının pek çok göstergede başarısız oldu-
ğunu ve çok az ilerleme kaydedildiğini ilan eder sürekli 
olarak. Dünya barışı için Arap/İslam okullarında teşvik 
edilen yaratıcı düşünme, eleştiri, grup çalışması, prob-
lem çözme, teknolojiyi kullanma vb. beceriler, ekono-
mik alanda az-çok bir karşılık buldu ama ne sosyal ne 
iiii
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de siyasal yaşamda bir demokratikleşme yaşandı. De-
mokratikleşme talep eden Arap Baharı kanla bastırıldı. 
Yemen, Sudan, Irak, Libya, Irak gibi pek çok Arap/İs-
lam ülkesinde demokratikleşme taleplerine işgal ve iç 
savaşla karşılık verildi. Ekonomide özel girişimciliğe 
gayet çabuk, etkin ve verimli biçimde uyum sağlayan 
yoz ve otoriter Arap/İslam ülkelerinin yönetimleri, aynı 
uyumu eğitimin, siyasi hayatın ve sanat-kültür dünyası-
nın demokratikleştirilmesinde göstermedi. Labidi’nin 
belirttiği gibi son yıllarda Arap eğitim sistemindeki re-
formlar sonucu İslam ve Arap kültürüne daha az yer ve-
rilmeye başlandı ancak bu, ne dinsel bağnazlığı ne de 
şiddet, terör ve cihat anlayışını ortadan kaldırdı. Labidi 
sözlerini şöyle bitirir: “Son yıllarda yapılan yeniliklerin 
olumsuz yanı, Arap gençliğinin içeride devlet baskısı al-
tında, dışarıda ise Batı’ya bağımlı bir halde yaşamaya 
zorlanmasıdır. Bu şartlar altında Arap öğrencileri asla 
kendi düşüncelerine sahip olamayacaklar, kendi yargı-
larını dile getiremeyecekler, yerinde kararlar veremeye-
cekler ya da salt bilgiyle ideoloji arasındaki farkın ayrı-
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mına varamayacaklardır.” (s. 15)  
Sonuç olarak, Türkiye dâhil olmak üzere, Arap/İslam 
halkları, bir yanda otoriter ve yozlaşmış devlet yönetim-
leri, diğer yanda ABD, Rusya ve Çin gibi emperyalist 
ülkelerin çeşitli baskıları arasında kalarak korkunç bir 
sefalet içinde yaşamaya mahkûm edildiler. Uluslararası 
eğitim rejiminin bir yararı varsa, o da bu ülkelerin eği-
timde geldiği kötü noktayı somut rakam ve kanıtlarla 
göz önüne sermesidir. Onca eğitim reformuna rağmen 
okullar bir türlü kaliteli eğitim verememektedir çünkü 
okullar, sınıfsal, etnik ve kültürel ayrım noktalarında 
bölünmüştür. Hemen her reform, orta ve üst sınıfların 
gittiği okulların kalitesini daha da yukarı çekerken, di-
ğerlerini daha da aşağı indirdi. Neoliberal kapitalizm, 
uluslararası eğitim rejimi aracılığıyla bu eşitsiz, adalet-
siz ve bilimsel/demokratik olmayan eğitim sistemleri-
nin hatalarını gösterirken çözümü eğimin kamusallaş-
masında değil, özelleştirilmesinde buldu. Asıl sorun da 
burada başlamakta ve bitmektedir.      



Bornova Şehir Tiyatrosu'nun
30. yılı kutlu olsun...

Bütün dünya bir sahnedir...
Ve bütün erkekler ve kadınlar

sadece birer oyuncu...
Girerler ve çıkarlar.

Bir kişi birçok rolü birden oynar.

William Shakespeare



Mor Kuyu

Merkeze yakın bir yerde, apartman dairesinde 
oturuyordum. Yeni sürülmüş tarlaların ortasında, 
göğün kendine doğru çekip uzattığı eski bir taş 
binanın orta katındaydım. Yanına yaklaştıkça insana 
korku veren bu terkedilmiş binanın hazin bir öyküsü 
vardı. Anlatıcının sesi, dalgaların hiç ara vermeden 
dövdüğü kıyılar gibi beynimizde yankılanırdı. 
Çocukluğumuzda, merak korku ve heyecanla 
birbirimize sokularak dinlediğimiz hikâyelerdendi. 
Bilmediğimiz çok şey vardı aslında ama biz en çok 
mor kuyu ile bodrum kapısının açılırken çıkardığı 
çığlığa benzer sesi merak ederdik. 
Kuyunun, sevgilileri tarafından atılan kadın 
cesetleriyle dolu olduğu söylenirdi. Mor Kuyu 
denmesinin nedeni de buydu sanırım. Biz hiçbir 
zaman gidecek cesareti bulamadığımız için ne rengini 
ne de cesetleri görebilmiştik. Ama yine de gıcırdayan 
kapıları ile esrarını koruyan bodrum kata inme 
hayalimizi canlı tutuyorduk. Yaşça bizden büyük olan 
oyun arkadaşlarımıza yalvar yakar olduğumuz 
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günlerin birinde, nihayet bodrum kata inmeyi 
başarabilmiştik. Defalarca denememize rağmen 
kapıdan tek bir çıt sesi bile çıkmamıştı. Anlamıştık ki 
çıkan korkunç sesler kapıdan değil anlatıcılardan 
geliyordu. Duyduğumuz da kapının değil anlatıcıların 
çığlığıydı. O soğuk buz gibi nefeslerinin sırtımızdan 
esip geçmesi için makul bir süre bekledikten sonra da 
ellerini bellerini bükerek daha da korkunç hikayelerle 
bizi, daha doğrusu çocukluğumuzu hissiz bir sfenks 
gibi kaskatı yapmaya çalışıyordular. Gerçek 
olmadığını biliyor ama yine de ölesiye korkuyorduk. 
Başka şeyler anlatılmasın, belki de mor kuyuyu 
düşünmeyelim diye bu hikayeler anlatılıyordu bize. O 
zaman bizim korkularımız da korkulacak şeyler 
olmuyordu haliyle. 
Aradan yıllar geçmişti, ve ben kim bilir hangi akıllının 
sözüne uyup aldıysam bu evi, değil izlerimi bulmak, 
ömrümün sonuna kadar bu cehennem soluğunu 
içime çekerek yaşayacakmışım gibi bir hisse 
kapılmıştım. Sanki bekleyecek başka bir şey yokmuş 
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gibi, bütün bir kışı baharı bekleyerek geçirmiştim. 
Akşam alacakaranlığı çöktüğünde altı-yedi yüz metre 
uzaklıktaki bir binada -eskiden mor kuyunun olduğu 
yerde- de olsa yanan ışık her seferinde içime çöken 
sessizliği dağıtır, tükenmekte olan ümidimi yeşertirdi. 
Soğuk fırtınalı bir kış gecesinde sadece tesadüf ile 
açıklayamayacağım bir şey olmuştu. Perdeler açıktı, 
salonda oturduğum kanepeden dışardaki karanlığa 
bakıyordum. Taş bir kuleye benzeyen o uzaktaki 
binada muntazam aralıklarla ışıklar yanıp sönmeye 
başlamıştı. Bütün dikkatimi o ışığa vermiştim ki 
duyduğum bir sesle irkildim, gündüzleri neyse de 
akşam karanlığında korktuğum için dışarı çıkamadım 
ama sanırım bir çan sesiydi, tıpkı o da ışık gibi 
muntazam aralıklarla belirip kayboluyordu. Yerimde 
doğrulmuş, nefesimi tutmuştum. Anlatılan 
hikayelerde karşı binadan söz edildiğini hiç 
duymamıştım. Orası iskeletlerle dolu görünmez 
kuyunun olduğu boş bir arsaydı, üstelik üzerinden 
yıllar geçmişti. Yirmi sekiz yıl aradan sonra 
döndüğüme göre büyümüş olmalıydım. İnsan 
büyüdükçe korkularının ne denli küçülmüş olduğunu 
görmek istiyor galiba, ama ben yine de, kış boyunca 
Niobe’nin çığlığını getiren Spil dağı rüzgarlarının 
baharda neler getireceğini kestirmenin imkansızlığını 
yaşıyordum. 
Evin küçücük bir balkonu vardı. Salon ve mutfak 
arasındaki karanlık, dışarı doğru çıkıntı yapmış gibi 
duruyordu. Etrafı korkuluklarla çevrelenmişti ve 
sanırım bu karanlık, sınırını aşmasın diyeydi. 
Koyu karanlık kış günlerinin geride kaldığı Ilık bir 
bahar ayının ilk günleriydi. Sayfaları eprimiş kitabı 
elimden bıraktım. Hüzünlü bir kitaptı. Kapak sayfaları 
koptuğu için bu acıların tanığı kim bilemiyordum! 
İçimde müthiş bir kuraklık hissettim. Kelimeler kuru 
kuruydu, konuşmaya kalksam birbirine tutunmadan 
toz olur uçardı. Boş ver dedim kendi kendime. 
Aldırma. Boş kalan ellerimi koyacak yer bulamamanın 
verdiği sıkıntıyla bir aşağı bir yukarı dolanıp durdum. 
Ne kadar dolaştığımı hiç hatırlamıyorum bile, en 
sonunda bu karanlığın sınırına -korkuluğa- yaslanıp 
aşağıya doğru baktım. Başım dönüyordu. Gelincikler 
açmıştı tarlanın ortasında , ama sanırım onlar da 
hareket halindeydiler. 
Kah gelinciklerin arasından tarlalar, kah tarlalar 
arasından gelincikler boy veriyordu. Onlar büyüdükçe 
büyüyorlardı, ben ise yukardan baktığım halde 
küçücük kalıyordum. Nihayet kendimden uzaklaşıp 
bakmaya başladığımda ancak o zaman görünebilecek 
aydınlığa çıkmış olduğumu anlayacaktım. Diz

çöktüğüm kederin ortasında aslında ben hem 
görünen hem de görendim. 
Derin bir uykudan uyanıyor gibiydim. Ne zamandan 
beri burda olduğumu, neler düşündüğümü, en 
önemlisi de yirmi sekiz yıl sonra neden dönmüş 
olduğumu hatırlıyordum. On sekiz yaşındaydım. 
Gözlerimi fal taşı gibi açmış, dizlerime koyduğum 
aynaya bakıyordum. Cımbızın tutabildiği kaşımı, 
kirpiklerimi yolmuş; iki parmağımla altın varaklı 
aynada sanki dünyayı dolaşıyordum. Gittiğim her 
yerde onları görüyordum. Saçlar, sakallar, bıyıklar! Ne 
istiyorlardı benden bu adamlar, anlayamıyordum. 
Canım yanıyordu, içim yanıyordu, ben de bir şeyler 
yakmak istiyordum ama ne? Bilemiyordum. 
Uzaktaki boş arsada tam da şimdiki taş kuleye 
benzettiğim evin olduğu yerde biri bana bakıyormuş 
gibi geldi. Kaşlarım, kirpiklerim olmadığı için güneş 
gözlerimi alıyordu; seçemiyordum ama yine de o, 
kuyunun yanı başında olduğu için çok cesur olduğunu 
düşündüğümü hatırlıyorum. 
Bir müddet sonra önceden gelen bir tanışıklığımız 
varmış gibi yaklaşmaya başladı. Üzerinde kareli bir 
gömlek vardı, dalgın dalgın yürüyordu. Yaklaştığında 
tiz bir çığlık attı. Sanırım ayna gibi parlayan yüzümü 
görmüştü. Başımı kaldırdım, karşımda beliren 
yabancının dikkatle yüzünü süzüyordum. Gözlük 
takıyordu. İlk kez gördüğümden emindim. Konuşması 
oldukça düzgün, seçtiği kelimeler özenliydi. Attığı 
çığlıktan sonra sıra bendeymiş gibi bir müddet 
bekledi. Ben çığlık atmadım. Berbat bir 
durumdaydım. O an için benden kötü görünebilecek 
tek bir hakikatin kainata gelmemiş olduğunu 
düşünüyordum. “Neden yaptın?” dedi. Sözcükler 
etime saplanıyordu, bir kez daha dayanılmaz bir acı 
içinde olduğumu hissettim. Acıları söze dökmede pek 
usta değildim. O kadar ilgiydi ki gözlerimden bir 
damla yaş geldi. Sanırım gözyaşlarına dokunabilen 
biriydi. Hayat ne kadar acımasız fakat ne muhteşem 
tesadüflerin olduğu bir yerdi. Aynayı aldı dizlerimden, 
ters çevirdi, “Aynaya bakacağına gözlerime bak!“ 
dedi. Verecek cevap bulamamanın verdiği sıkıntıyla 
gözlerimi kapadım. Maksadım biraz da gözlerimi 
saklamaktı. Bakmış olsaydım, belki de onu bana 
getiren nedenin; bir boşluk, başkasından alınacak bir 
intikam için şah çekilen bir satranç hamlesi olduğunu 
anlardım. Ben o savaşta yalnızca sığınılan bir 
limandım ve kesinlikle bak dediği yerde kendimi 
göremezdim. Kocaman bir sessizlik... İkrar gibi oldu. 
Bu muhteşem limanın güvenilirliğinin sessizlikten 
geldiğini zannetti. 
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Bir ömre birkaç ömür sığdırmak istiyor gibiydi. Hayat 
suyunun bir katresini dahi ziyan edemezdi. 
Gözlerimi saklayabilmiş miydim? Hiç bilemedim ama 
ben de karanlığıma tesadüf eden bu ışık kapısını 
sonuna kadar açmak niyetinde olduğumu 
sezinleyebiliyordum. 
Annemin ölümünü, babamın yeniden evlenmesini 
unutamamıştım. Babamın söylediği her söz bir yalan 
bir inkar gibi geliyordu. Üstelik annem onun 
yüzünden ölmüştü. Hiç incinmeye gelmeyen 
tarafımdı güvensizlik. Ama ne yazık ki bunu besleyen 
yığınla bir şeyler oluyordu hayatımda . 
Deniz gibiydim, atılan bir taşla dalgalanabiliyordum. 
Dalgalandıkça benliğimi saran kin nefret yerini 
sevgiye bırakmıştı. Tutku ya da aşk, itirazı da isyan 
etmeyi de öğretiyordu. 
Babam yeni evliliğinde beni tamamen unutmuştu. Bu 
sayede gece yarıları dışarı çıkıyor, gözlerimi zifiri 
karanlıklardan geçirip boş arsaya bakıyor, orada 
yanıp sönen ateşin sihrine kaptırabiliyordum kendimi. 
Dar vakitlerin tutkulu buluşmaları, mermerin soğuk 
gövdesine su halinde akan zamanmış gibi hızla 
geçiyordu. Eğer bu tutkuyu yaşamadan ölen biri var 
ise, uyanıp kendi mezarının başında yas tutsa yeriydi. 
Ayrılık dayanılmaz olunca, geceleyin yanıp sönen 
ışıklar gündüzleri yerini çan seslerine bırakıyordu. 
Sevdiği adamın yanında, kim tutkuların esiri olmadan 
bir an geçirebilmiştir ki? Ah... yanmak isteyen 
kelebekler gibi kim alevlere koşmamıştır? 
Her tutkulu aşk gibi bu aşk da kendi kehanetini 
gerçekleştirecek kadar imkansızlıklarla doluydu, bunu 
görüyor olmam bile gerçeği değiştiremezdi. 
Bir gün göz kapaklarımı araladığımda rüya bitmiş ve 
sanırım o kuyuya biri daha atılmıştı. Arkasından 
gitmek istediğiniz bir hakikat var ise yalan 
söyleyemiyorsunuz işte, o kuyudakinin ben olduğumu 
saklamamıştım hiçbir zaman. Gözlerine bakmamanın 
cezasını şimdi çekiyordum. Ne elimde cımbız ne de 
dizimde ayna vardı kuyuya atıldığım zaman. Ama ben 
yine de bu ateşi söndürebilen kudretin, beni de 
kuyudan çıkarabileceğine inanıyordum. 
Aradan geçen zamanı hiç hatırlamıyorum, büyümüş 
olgunlaşmış olmalıyım ki o olgunluğun verdiği 
hakikatle kuyudan çıkmayı başarabilmiştim. Tutku ile 
yaşamak hayatın her yerindeydi. Bana tutkuyu 
öğreten bu muhteşem tesadüf, hiç kuşkusuz   

gerçeklerden koparabildiğim bir düş gibi hayatıma 
tesir etmeye devam ediyordu. Yirmi sekiz yıl sonra 
dönüp gelmiş, o taş binanın orta katına yerleşmiştim. 
Beni buraya getiren tutku muydu gerçekten? Eğer 
soğuk fırtınalı bir kış gecesinde taş bir kuleye 
benzeyen o uzaktaki binada, muntazam aralıklarla 
ışıklar yanıp sönmeye başlamamış olsaydı ya da en 
azından onun kadar muntazam aralıklarla kulağımda 
çınlayan o çan sesini hiç işitmemiş olsaydım gerçekten 
tutku da diyebilir, ya da bana söylendiği gibi 
tamamlanmamış bir hikâyenin ardı sıra gelmiş 
olduğumu dahi kabul edebilirdim. Ama o ışık ve çan 
sesi bana başka bir şey anlatıyordu. Beni çağıran bir 
şeyler vardı, anlayamadığım.
Kışın soğuk fırtınalı günlerini bir başına korkarak 
geçirmiştim. Şimdiyse bahar gelmişti ve ben kuşlar 
böcekler gelinciklerle birlikte tarlada yaşıyordum. Her 
gün birileri ile karşılaşıyordum fakat yalnızlığa 
alıştığımdan mıdır nedir kimseyle konuşmuyordum. 
Arada bir alış-veriş yapmak için ya da arabaya benzin 
koymak için merkeze gidip geliyordum. Bu 
gidişlerimin birinde çocukluk arkadaşım Hülya ile 
karşılaştım. Geldiğimi duymuştu. Yanıma gelemediği 
için üzgün olduğunu söylüyordu. Ayaküstü muhabbet 
bitmeyince en kısa sürede yeniden görüşmek üzere 
sözleştiğimiz sırada bana Haluk’tan haberim olup 
olmadığını sordu. Hiç görmemiştim, leylak ağacına 
doğru birkaç adım attım. Yakmak istediğim ne varsa 
yakmıştım, yirmi sekiz yıl önce. Savuracak kül dahi 
bulamazdım. ”Yok.” dedim. Umudu kırılmış gibiydi 
“Ya!” dedi buruk bir sesle. “Biliyor musun, nerede 
olduğu bilen bir Allah’ın kulu bile yok!” Şaşırmıştım. 
Hangi sebep Haluk gibi hayatla arasına mesafe 
koymamış birini sessiz sedasız bırakmıştı? Hülya 
sükunetle eğildi; “Anlarsın işte, o kadından 
şüpheleniyorlar!” Anlayamamıştım. Tüm korkuma 
rağmen hangi sözün nereden gelip nereye gideceğini 
bilemeden dinlemeye başladım. Nasıl tahmin 
edilebilirdim ki! Artık sonuna yaklaşılan bir hikayenin 
en korkunç yerindeydik sanki, meğer işte o kadın 
dediği eski sevgili, Spil Dağı kraliçesi Tanrıça Leto 
sanıyormuş kendini. 
“ Aman Tanrım!” Kuyuyu hatırladım birden! yanıp 
sönen ışıkları bir de çan seslerini... 
“Haluuk! Haluuk! Haluuk! “ 
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Seçkin kitabevlerinde ve web sitelerinde...



ERDİNÇ AKKOYUNLU

Dünya edebiyatı bir korsanın ömrü boyunca topladığı 
ve artık denizden sıkılıp taşta toprakta yaşamaya karar 
verdiği vakit gemisinin bir başka aç gözlü meslektaşı ta-
rafından batırılmasıyla yok olan hazineye benzer. Ça-
lıntı altınların definecilerin rüyalarına girip yerlerini 
söylemek gibi kötü huyları bulunduğundan bu haram 
servet ile karşılaşan açgözlü hangi tacı başına geçirece-
ğini, hangi kolyeyi bileziği takacağını, hangi parayı baş 
ve işaret parmaklarıyla parlatıp cebine atacağını şaşırır. 
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Böyle bir hengâme arasında çoğunlukla da hazinenin 
en kıymetli parçaları o çığırından çıkan yağmalama sal-
dırısında gözden kaçıverir. İşte bir ahmak, altın denilen 
sarı metalin ona sağlayacağı zenginlik düşüyle kendin-
den geçip altına verilen şekli görmekten aciz kalırsa bir 
ahmaktan pek farkı olmayan okur da yazarın sunduğu 
imge hazinesiyle karşılaştığında durup etrafını incele-
meyi düşünmez. Sadece alacağı edebi zevke kilitlenir.

Her şey böyle başlıyor

Nikolay Vasilyeviç Gogol’den söz ettiğimiz zaman Rus 
edebiyatının Puşkin ile birlikte bu işi yapma amacı ol-
masa da artık başka bir sıfat verilemeyen Kurucu Baba-
sı’nın edebi hakkının hayli yendiğini, daha doğrusu ha-
zinenin en gözden kaçırılan parçası olduğunu söylemek 
cahil cesareti istemez. Buhranlar, sinir krizleri ve kendi-
ni yiyip bitiren ruhsal bunalımlarla geçen 42 yıllık yaşa-
mından geriye birkaç öykü ve bir iki roman bıraka-
bilmiş Gogol, dünya denilen yeryüzü cehenneminde 
kıymeti bilinmeyenler listesinin başına geçmeyi başarı-
yor. Galip sayılır bu yolda mağlup ifadesinin yenilgi öz-

Ölü Canlar'ı Niçin Okumalısınız?
Gogol, Çiçikov üzerinden ölü canları 
toplatırken, beri yandan aslında 
yaşayanların da ölülerden farksız olduğunu 
hatta ölülerin adlarının yazılı olduğu bir 
mezara sahipken dirilerin ne sahipleri feodal 
beyler ne de onları koruyup kollamakla 
mükellef devlet tarafından hiçbir hakka 
sahip bulunmadığını ortaya koyar.



nesi Gogol, daha küçük yaşlardan itibaren hep oyuncu 
olmanın hayalini kurdu. Ne var ki katılmak istediği 
Petersburg tiyatro seçmesinde onu hayli yeteneksiz 
bulduklarında umut kırıklığını bir hayata küsme 
eylemine dönüştürmeyi seçmez. Çıtayı daha yukarıya 
çekip dönemin en vahşi kültürel savaşlarının yaşandığı 
edebiyata yönelir. Ki her şey de böyle başlar…
Edebiyat dediğimiz ve bugün büyük değerler atfettiği-
miz yazın sanatı, yazarların dünyada kalıcılık kazığı 
kakmak için yaptıkları eylemlerin birikimi değildir. Bu, 
ancak bir dizi romantiğin yalan yanlış görüşü olabilir. 
Edebiyat, dini kitaplar dışındaki metinlerde de para 
kazanılabileceğin keşfeden yayıncıların okurlara sundu-
ğu bir eğlence aracından başkası değildi. Ne var ki bu 
yazarak para kazanma hâli, bir süre sonra bilgi, kurgu ve 
biçim birikiminin derinleşmesinin ardından kendi en-
telektüel sınıfını yaratınca o günlerde (nitelikli olarak 
dile getirilmese de) şu anki ismiyle popüler metinler 
kendi aralarında bu ayrıcalıklı sınıf tarafından tasnif 
ediliyordu. Hele ki 19’uncu yüzyıl Rusya’sında bu ente-
lektüel okuryazar kesimi hayli güçlü bir örgüte sahipti. 
Ve gün aşırı çeşitli derecelerden prenseslerin evlerinde 
verdiği davetlerin gündemi edebiyattı. O gün Peters-
burg ile Moskova’da hangi roman ve öykü yayınlanmış-
sa bu edebiyat entelektüelleri bir araya gelerek metni, 
yazarını ve üslubunu didik didik edip bu edebiyatçının 
ve eserinin varlığını sürdürüp sürdürmeyeceğine dair 
nihai kararı veriyorlardı. O günlerde okurun tercihi ta-
bii ki önemliydi ama okuru yönlendiren edebiyat gaze-
telerinin ve dergilerinin hemen tüm sahiplerinin birlik-
te hareket etmeleri, her şeyin ötesinde bir var ve yok 
olma gücüne sahipti.

Eleştirilerden yılmıştı

Bu ortamda yani tam olarak 1820’li yıllarda Gogol adlı 
Ukrayna asıllı bir gencin yazdığı ve Rus edebiyatının o 
günkü en büyük Tanrısı Puşkin’in dergisinde yayın-
lanan “Burun” adlı öyküsü bir anda çok dikkat çekti. 
Ardından Gogol’den Bir Delinin Hatıra Defteri ve 
Müfettiş  isimli yapıtları geldi. Hayli şakacı fakat alay 
ederken tam olarak da saygı sınırlarını geçip alay 
etmeyen farklı bir üsluba sahip bu gencin metinleri, 
klasik edebiyatın değiştirilmesine kesin kez karşı olan 
entelektüellerce önceleri görmezden gelindi. Gogol’ün 
yazma ısrarı sürünce onu Puşkin’i taklit etmekle suçla-

yıp, yazar devamını getirip yeni metinler yayınlayınca 
da onu yerin dibine sokan makaleler kaleme aldılar. Gı-
yabında balolarda ve toplantılarda ağza alınmayacak 
laflar ettiler. İftiradan sakınmadılar. Yalandan gocun-
madılar. Aslında böyle davrananlar, kendi dümen sula-
rın girmeyip hayli isyankâr bir tavırla yenilikçi şekilde 
metinlerini yazan Gogol’e bir ders verip patronun kim 
olduğunu hatırlatmak istemişlerdi. Fakat sinirleri hayli 
zayıf olan Gogol, bu söylenenlerden fazlasıyla etkilendi 
ve bir süre elini eteğini yazma işlerinden çekti. Yıllar 
sonra edebiyat alemine döndüğünde ise yanında Ölü 
Canlar  adlı romanı vardı. Ve iş o saatten sonra döndü-
rülemez şekilde değişti.
Edebiyatla ilgilenen herkes az çok bilir ki yazmanın ilk 
kuralı çok okumaktır. Okumanın da doğal sonucu, bir 
ya da birkaç yazarı kendine örnek seçip onun üslup ile 
biçiminden etkilenmektir. Gogol, Ölü Canlar’ı yazdı-
ğında Rus edebiyatının radarına o güne kadar nüktedan 
üslup girmemişti. Üstüne üstlük, Gogol’un metni alaycı 
olduğu kadar karakter yaratma konusunda Çiçikov ka-
dar diğer yazarlara meydan okuyan derinliğe de sahipti. 
Öte yandan Rus köylüsünün ve köylü entelektüellerin 
acınası durumunu da Fransız gerçekçiler kadar salt bir 
dikkatle ele alabiliyordu. Nasıl mı?

Bir karakter yaratmak

Gogol, ustası Puşkin’in olaylara duru bir gözle bakıp, 
roman gerçekliği oluştururken yaşam gerçekliğini 
olabildiğince muhafaza etme diskurunu benimsediğini 
Ölü Canlar ile ortaya koyar. Hatta bir süre ara verdiği 
edebiyata dönüşü, tamamen Rus edebiyat kuşakları 
arasında sağlam bir birbirinden el almaya yani kuşaklar 
arası bağ kurmaya dönük çabanın eseri sayılır. Ölü 
Canlar, ismiyle uyumlu bir roman: Çiçikov adlı bir 
memur eskisinin başına gelen birkaç felaketin ardından 
kendine bir çiftlik kurmak ve bunu bedavaya getirmek 
için Çarlık Rusya’sının yasal açıklarından faydalanma 
macerasını anlatır. O günlerin Rus toprak ağalarının 
hâkimiyeti altında bulunan köylerde yaşayan insanlar, 
bu Rus derebeylerin kölesi sayılıyordu. Dolayısıyla 
birer mal olan bu köylüler için soylular da devlete bir 
vergi ödemek zorundaydı. Bu vergi yükünü çok iyi 
bilen Çiçikov, Gogol’un romanında N. adlı ismi açıkça 
yazılmayan fakat hemen hemen tüm Rus kentlerinin 
ortak özelliklerini taşıyan şehrine gider. Yanında  Selif-
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han adlı köylü kurnazı at arabasının şoförü ve Petruşka 
adlı temizliğe inanmayan aynı zamanda ağır kokusuyla 
meşhur uşağı bulunan Çiçikov, uzaklardan gelen soylu 
görmeye ve onunla hemencecik dost olmaya dünden 
hazır N. şehrinin yöneticileriyle tanışmaya koyulur. 
Vali, emniyet müdürü, savcı ve hâkim ile birkaç saat 
içinde ahbaplık kuran Çiçikov, onlardan civarın çiftlik 
sahiplerini ve mülklerini, yanlarındaki kölelerinin 
durumunu öğrenir. Bir hafta süren türlü ağırlanma, 
yeme içme ve kumar oynama sosyalleşme faaliyetleri-
nin ardından işe koyulan Çiçikov, cimri, budala, 
güvenilmez, içten pazarlıklı, kurnaz, saldırgan, dengesiz 
ve deli edercesine zavallı çiftlik sahiplerini tek tek 
ziyaret ederek her biriyle türlü pazarlıklara girişir. 
Hepsi çoktan ölüp gitmiş Can’larını yani kölelerini 
Çiçikov’a hediye eden, tek tek pazarlığa tutuşan, 
yaşayanlardan daha fazla para isteyen çiftlik sahipleriyle 
çeşitli maceralar yaşayan Çiçikov, ne toprak ağalarının 
ne de okurun anlayamadığı bu ölü canlar takıntısının 
sebebini kimseye açmadan yoluna devam eder. Sadece 
arada bir bu artık var olmayan insanları iradesi altına 
alarak kendisiyle evlenmek isteyen fakat hayli varlıklı 
olan bir kadını etkilemek ya da bir akrabasının takdirini 
kazanmayı arzuladığı şeklindeki yalanları sıralar. Gogol, 
ölü canlar peşindeki Çiçikov’u Rusya’nın vicdan 
girmemiş ıssız topraklarında bir çiftlikten ötekine 
koştururken 19. yüzyılda bu ülkenin feodal yapısını da 
gözler önüne serer. Üretimi ile gücünün tamamı bu 
çiftliklerin düzgün işlemesine bağlı olan Rusya’da, işin 
mutfağında yaşananların Petersburg ile Moskova gibi 
büyükşehirlerde görüldüğünden çok daha farklı 
olduğunu anlatır. Çünkü Çiçikov’un uğradığı tüm 
toprak ağaları ister erkek olsun isterse kadın, tamamen 
işlerini kişisel akıl sağlıkları ile vicdanlarına göre 
ayarlar. Ölü canları toplama derdiyle her girdiği kalıba 
göre şekil alan Çiçikov, bu çiftlikleri gezerken köylüle-
rin aç, çıplak, yoksul ve insan yerine dahi konulmayan 
mahlukatlar olarak yaşamlarını sürdürdüklerine tanık 
olur. Gogol, Çiçikov üzerinden ölü canları toplatırken, 
beri yandan aslında yaşayanların da ölülerden farksız 
olduğunu hatta ölülerin adlarının yazılı olduğu bir 
mezara sahipken dirilerin ne sahipleri feodal beyler ne 
de onları koruyup kollamakla mükellef devlet tarafın-
dan hiçbir hakka sahip bulunmadığını ortaya koyar.
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Rus köylüsünü gösterdi

Roman Çiçikov’un toprak sahipleriyle yaptığı bu 
amansız pazarlıklarla ilerlerken daha sonra güç bela 
yapılan anlaşmalarla birlikte iş satış aşamasına 
geldiğinde bu alışverişten hayli memnun baş 
karakterimiz parsayı toplayıp gitmenin derdine düşer. 
Ne var ki, otuzunu hayli geçmiş ve Rusya’nın genel 
yaşam şartlarına göre evlenmeyip karta kaçmış Çiçikov, 
on altı yaşında bir içim su Rus güzeli ile karşılaşınca 
Gogol, her türlü kötülüğü üzerinden anlattığı bir nevi 
İsa’nın Yahuda’sı gibi resmettiği Çiçikov’u ne âşık ne 
de cesur bir adam olarak yeniden rezil etmenin peşine 
düşer. Kızdan sadece hoşlanan fakat diğer insanlar gibi 
kıza dair hülyalara dalmayan Çiçikov’un adı valinin 
kızını kaçırmaya dönük gerçek olmayan bir komploya 
karışır. Esasında ortalığı bulandıran Nozdryev adlı biraz 
kaçık, biraz yalancı ve hayli görgüsüz bir toprak 
ağasıdır. Çünkü diğer çiftlik sahipleri ölü canlarını 
Çiçikov’a vermek için çeşitli pazarlıklar ya da 
komplimanlar yaparken Nozdryev ise bu ölü can 
tüccarına olmadık şartlar ileri sürüp onu canından 
bezdirdikten sonra üstüne bir de dövdürmeye kalkınca 
son bulan alışverişten duyduğu hıncı bir partide ortaya 
döker. Ve tüm N. şehri halkının çok sevdiği, üstüne 
üstlük 100 bin ruble değerinde Can satın alarak bir 
milyoner olduğuna inandıkları Çiçikov’un aslında ölü 
can peşindeki bir dolandırıcı olduğunu açıklar. 
Nozdryev karakteri, Gogol’un Ölü Canlar romanında 
Çiçikov’dan sonra yarattığı en canlı isim olarak ön 
plana çıkıyor. Çiçikov ne kadar içten pazarlıklı, 
duygusuz, yalancı, düzenbaz ve işbirlikçi ise Nozdryev 
ise Çiçikov’un anti-karakteridir.
Ölü Canlar  gibi nitelikli ve derinlikli gerçek edebiyat 
ürünü metinlerde yazar başkarakterini yaratırken ona 
bir de başkarakteri ile uyumlu ama her an farklı 
davranabilecek (davranması şart değildir, hatta 
davranmasa daha iyi olur) bir anti-karakter de yaratır. 
İşte bu nedenle Çiçikov ne kadar namussuz ise ve hem 
devleti hem de çiftlik sahiplerini dolandırıyorsa 
Nozdryev ise başta Çiçikov ile birlik olmak isteyip 
sonra keyfi nedenlerle (bu anti-karakterlerin tipik 
özelliğidir) işten vazgeçen ve Çiçikov’un planını faş 
eden bir başka namussuzun teki.



Unutulmaması gereken şu ki etrafımızda ne kadar çok 
namussuz olması onları oldukları gibi yazınca roman 
gerçekliğine tam hâliyle aktarabilmemizi sağlamaz. O 
gerçeği bilen Gogol, Nozdryev karakterini ortaya 
çıkarabilmek için sayısız sayfa kaleme alır ve nüktedan 
bir üslupla gerçekçiliği birleştirerek ortaya Ölü Canlar’ı 
koyar.
Romanın bugünkü yazımıza konu özelliği ise 
başlangıçta yadırganıp kovulan Gogol’un Ölü Canlar ile 
beraber Rus edebiyat nehrinin yönünü değiştirme 
gücüne erişmesinden geliyor. Eğer bugün Ölü Canlar 
olmasaydı, biz Rus edebiyatında kendi halkını bolca 
eleştiren, entelektüeline, bürokrasisine ve yönetimine 
bunca eleştiride bulunan başta Dostoyevski metinleri 
olmak üzere diğer büyük sıra dağ dizilerini 
göremeyecektik. Gogol, bir edebiyat eleştirisi parato-
neri gibi tüm elektriği üzerine aldıktan sonra onu 
topraklamayı da başardı. Ölü Canlar, Gogol’un 
üslubunun özelliği olan iğneleyici şakacı-alaycı-
nüktedan-gerçekçi bir bileşimden ibaret olduğu için 
büyüktür. Aynı zamanda elimizde tek cilt olan fakat 
tarihe göre diğer cildi bitirildikten sonra yine bir histeri 
krizine giren Gogol tarafından imha edilen Ölü Canlar, 
Rus edebiyatında Puşkin ile Dostoyevski-Tolstoy 
arasındaki zincirin halkası, bağı ve ilintisi olması 
bakımından hayli önemlidir. Eğer Gogol roman 
yazmasa ve Ölü Canlar’ı ortaya koymasaydı, romanda 
da sıkça söz edildiği gibi kendi dilleri yerine Fransızca 
ve İngilizceye daha hâkim olmayı entelektüel birikim 
sayan Rus edebiyat kanonu, Puşkin sonrası edebiyatın 
yönünü Avrupa’ya doğru çevirebilir, biz bugün Suç ve 
Ceza ile Anna Karenina’dan habersiz olabilirdik. Ne var 
ki tiyatrocu olmak isteyip yapılmamış bir yazarın 
nüktedanlığı eleştirisine şurup yaptığı bir üslupla 
yazdığı metinler, bugün Rus edebiyatı binasının harcını 
oluşturuyor.

Edebiyatta kuşaklar arası bağ

Metinlerde böyle ifadeler kullanmam pek; alt 
metinlerde okurun görmesini isterim ama eğer bizde de 
Gogol gibi Türk edebiyatının kendi kuşakları arasında 
bağ kuran, onlara atıf yapan metinler yazılmamaya 
devam edilip de Anglosakson ya da Latin Amerika’ya 
benzemek için romanlar var edilmeyi sürdürülürse 
yarınki kuşaklar Sait Faik’in derinliğinden, Tanpınar’ın 
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yaratıcılığından, Yaşar Kemal’in lirizminden haberdar 
olamayacaklar. Daha doğrusu onları tam olarak 
anlayamayacaklar. Yeri gelmişken, Dostoyevski bir 
konuşmasında "Hepimiz Gogol’un 'Palto’sundan (aynı 
adlı öyküsü) çıktık" demişti. Şimdi o Palto’dan dünya 
edebiyatı çıktı. Herkesin çıktığı-geldiği yeri iyi bilmesi, 
kendi menzilini seçmesi açısından faydalı olabilir. 
Öteki türlü… O da ayrı bir hikâye… (oggito.com)

“Hayatımız nedir? 
Çilelerle, dertlerle dolu 
vadi.. Dünya nedir? Bir 
hissiz insanlar 
kalabalığı.”



ARZU LEYLAK*

Savaş olgusu insanın, doğayla ve birbiriyle yaptığı 
mücadeleyi tanımlamaya başladığı andan beri çözmeye 
çalıştığı, sebeplerini tarih yazıcılarının insafına bıraksa 
da sonuçlarına katlandığı bir kavram olagelmiştir. As-
lında “sav” yani söz kelimesinden türeyen savaş bir ağız 
dalaşını tanımlıyor, oysa  daha geniş çerçeveden bakıl-
dığında içinde bundan çok daha fazlasını taşıyor. Kişi-
nin kendiyle ya da toplumla giriştiği mücadele de savaş-
mak olarak nitelendirilse de  bizim konumuz şimdilik 
kitlesel düzeyde etki gösteren savaş olacak. 

60

BU KÜLTÜR-SANAT 

Savaş,  özü gereği içinde bir çatışma unsuru barın-
dırıyor. Çatışmanın olduğu her yerde ise sanatsal olarak 
söylenecek söz var. Çünkü sanatın en temel 
amaçlarından biri, genel anlamda, insanın kendiyle ve 
çevresiyle yaşadığı çatışmaları ve bunların gerekçelerini 
bulmasını sağlamak, bu çatışmalar  nedeniyle bozulan 
dengesine tekrar kavuşabilmesi için  nasıl davranması 
gerektiğine dair yol göstermek ve nasıl daha iyi olabilir 
diye insanın beynine soru işaretlerinden çengeller 
atmaktır. İzleyene direkt temas eden, anlatmak istediği 
şeyi sözcükler, müzik ve görsellerden oluşan bir 
bütünlük içinde anlatarak onu her yönden saran, canlı 
olduğu için etkili ve direkt etkileşim içinde olduğu için 

Tiyatronun Savaş Karşıtlığı 
Üzerine Birkaç Söz

* Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Dramaturg ve Eğitmen



de gösterdiği değişkenlik ile her seferinde yeniden yara-
tılan bir sanatı ifade eden tiyatro için çatışma, diğer 
sanat dallarında olduğu gibi büyük önem arz ediyor. 
Her şeyin yolunda gittiği, ortada çözülmesi gereken bir 
sorunun olmadığı bir oyun, aynı zamanda seyircinin iz-
lemekten keyif almayacağı bir oyundur. Türü ne olursa 
olsun, insanın özüne dair söz söylemeyen hiçbir oyun, 
ulaşmak istediği kitleye ulaşamaz. Dolayısıyla çatışma-
nın, tiyatro için en önemli unsurlardan  biri olduğunu 
söylemek yanlış olmaz.
Tüm bunlardan hareketle savaş dendiğinde, yoğun bir 
çatışmadan, mücadeleden, karşıtlardan bahsedildiği ve 
yüzyıllardır insan davranışlarının özünü inceleyen ve 
tüm buluşlarını seyircinin alkışlarına sunan tiyatro 
içinse bunun, insanın kendini bir başkasına ifade etme-
ye çalıştığı andan itibaren eğildiği önemli bir konu ol-
duğunu görmek hiç de zor değil. Bundan olsa gerek, ya-
zılı metni elimize ulaşmış olan oyunların içinde, günü-
müzde dahi sahnelenme imkanı bulunan “Persler” oyu-
nu, M.Ö 472’de yazılmış olmasına rağmen çağdaş bir 
metin gücünde.  Yunan kent devletleri ile Persler ara-
sında gerçekleşen Salamis Savaşı’yla ilgili  olan oyunda, 
tragedyanın babası olarak kabul edilen Yunan yazar 
Aiskhylos (M.Ö 525-456), ters köşe yaparak, kazandık-
ları savaşı Perslerin gözüyle anlatmış ve bu sayede Yu-
nanların nasıl başarılı savaşçılar olduğunun övgüsünü 
düşmanlarının ağzından dile getirerek,  kendi savaş-
çılarını yüceltmiştir. Yani savaş olgusuna kaybedenlerin 
gözüyle bakarak, Kral Serhas’ın özelinde kibrin sonu-
nun tanrılarca nasıl bir felaketle cezalandırılacağının al-
tını çizmiş ve tarihsel olarak gerçekleşmiş bir olaya sa-
natsal bakış açısını katmıştır. Savaşa karşı söylediği söz, 
savaşların getireceği felaketler üzerine değildir elbette. 
Henüz bunun için erken. Ancak yine de unutulmamalı 
ki, “Persler” oyununun hâlâ sahnelenebilmesinin sebe-
bi, savaşın sonuçlarının trajik boyutlarını fark etmemizi 
sağlaması. Yani yazıldığı tarihte amaç savaşın kötü 
yanlarını aktarmak olmasa da çağdaş yorumlar bizim 
bunu görmemizi sağlıyor. 
Atina’nın Altın Çağ’ı (M.Ö 448-404),  Antik dönemin 
bilinen ilk doğrudan demokrasi denemesini kapsamak-
tadır. Bu demokrasi içinde yabancılar, köleler ve 
kadınlara yer yoktur. Ama en azından “yurttaşlar” ara-
sında söz söyleme hakkı var. Bu da savaşın kötücül tara-
fının özgürce dile getirilmesini sağlamaya yetiyor. 

Günümüzde de sık sık sahnelenen savaş karşıtı komed-
yaları “Kömürcüler”, “Barış” ve “Lysistrata” ile Aristop-
hanes (M.Ö 446-386) insanları sanat yoluyla uyarmaya 
çalışmıştır. Oyunlarında savaşın nedenleriyle ilgili ana-
lizler yapar, savaştan fayda görenlerin halklar olmadığı-
nı vurgular.  “Kömürcüler” (M.Ö 425) oyununda sava-
şın demagoglar tarafından körüklen-diğini, onları da se-
çenlerin cahil olduklarını dile getirir. “Barış”  (M.Ö 
421) oyununda tanrılar tarafından mağa-raya kapatılan 
barış tanrısını kurtarmaya çalışır, “Lysis-trata”da (M.Ö 
411)  ise o dönem için hiç de gerçekçi olmayan bir 
kurguyla kadınların savaş karşısındaki protestosunu ve 
bu sayede erkekleri dize getirmeyi başarmasını işler. Bu 
üç oyunda da barış hep coşkuyla kutlanır, bolluk ve 
bereketin kaynağı olarak gösterilir. Yani bir yazar olarak 
toplumu savaşa karşı uyarmış, yöneticileri bu konuda 
acımasızca eleştirmiştir.  “Barış Oyunları”nın önsözün-
de Azra Erhat Aristophanes’i şöyle tanımlıyor:

“Aristophanes, emperyalist ve savaşçı demokrasinin karşı-
sındadır. Vatandaşlarını demogogların elinden kurtarmak 
…için canla başla çalışmıştır.” 1

Ancak Aristophanes’in oyunlarında bahsi geçen savaş 
karşıtlığı, “dünya barışı” için bir savaş karşıtlığını değil, 
Yunanistan’ın kendi içinde bölünmesine karşı bir duru-
şu kapsıyor. Yani savaşılması gereken “asıl düşman” 
kendilerinden olan değil, bir başkası. Zaten içinde yaşa-
dığı dönem göz önünde bulundurulduğunda bu kabul 
edilebilir bir durum. Yine de çağdaş yorumlamalar, da-
ha kapsamlı bir savaş karşıtlığıyla bu metinleri günü-
müze taşımayı başarıyor.
Roma Dönemi gibi vahşeti öven, Orta çağ gibi Avrupa’-
da karanlığın hüküm sürdüğü dönemlerde tiyatro, ge-
nel beğeniye ve talebe hizmet etmiş, çeşitli nedenlerle 
sansüre maruz kalmasına rağmen şekil değiştirerek 
varlığını sürdürmüş, demokrasinin olmadığı her evrede 
söz söyleme amacından sıyrılıp beklentiyi karşılamaya 
yönelmiştir. Bu bağlamda Roma ve Orta çağ  dönem-
lerinde,  tiyatro anlamında, önceki dönemlerdeki gibi 
bir savaş karşıtlığı bile bulmak güç. Çünkü savaş kar-
şıtlığı demek otoriteye baş kaldırmak demek ve Roma 
Dönemi’nde Romalı bunu sevmemekte, düşünmekten 
çok hoşça vakit geçirmek istemekte, Orta çağ’da ise 
tüm bunların üzerine dinin baskısı da eklenmektedir. 
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15. yüzyılda Batı Roma’nın çöküşüyle beraber Orta çağ 
Avrupası’nda başlayan gerileme, “yeniden doğuş”un 
ateşini yakmıştır. 15., 16. ve 17. yüzyıllar Avrupa’da 
büyük değişimlerin, keşiflerin yaşandığı yüzyıllar ol-
muştur.  Matbaanın keşfi, pusula, Coğrafi Keşifler, re-
form hareketleri…Sanatı ve yenilikleri belirli çerçeveler 
içinde destekleyen aristokrasinin yanı sıra, ticaretin 
gelişmeye başlamasıyla burjuva sınıfının da temelleri 
atılır.  Orta çağ’ın dinsel karanlığından aydınlığa çıkan 
insanlık, birey olarak da var olduğunun farkına varmaya 
başlamış, kendini keşfetmeye adamıştır. Tiyatro anla-
mında da karanlığın öncesine dönüp bakan sanatçılar, 
Yunanca olan Antik dönem eserlerini değil Latince 
olan Roma Dönemi eserlerini görmüş ve o dönemin 
kurallarını yer yer benimseyerek –ki bu benimseme 17. 
yüzyılda klasik akım ile yerini mutlak kurallara 
bırakacaktır-, tiyatroyu o ışıkla yeniden ve yenileyerek 
inşa etmeye koyulmuşlardır. Bahsi geçen yüzyıllarda 
yaşamış, günümüzde en çok bilinen ve oyunları sürekli 
olarak sahnelenen en önemli yazarlardan biri kuşkusuz 
William Shakespeare’dir. (1564-1616) Yaşadığı döne-
min koşulları onu, idealize edilmeyen, bu dünyayı 
önemseyen ve istem, tutku ve sorunlarıyla oyunlarda 
varlık gösteren oyun kişileri yaratmaya itmiştir. Gele-
neksel değerleri yüceltme görevi verilen tiyatroyu ve 
Antik Dönem’den bu yana, başına gelenlerden kader ve 
tanrılar düzeninin sorumlu olduğu oyun kişileri biçimi-
ni esneten Shakespeare, “Macbeth”le (1606) kişisel 
hırsların bir ülkeyi  nasıl bir iç savaşın içine atabildiğini 
gözler önüne sermiştir. Macbeth’e göre bir isyanı bastı-
ran ve tahta çıkmaya en yakın aday olan kendisi yerine, 
sadece kan bağı olduğu için kral olma hakkına sahip 
Malcolm ya da Donalbain, ülkenin yöneticisi olmama-
lıdır elbette. Prof. Dr. Özdemir Nutku’nun tanımıyla 
“kanlı bir saltanatın şiirsel öyküsü”2  olan Macbeth’te, 
cinayet cinayeti doğurur. Önce kralı, sonra kralı öldür-
düğünü gören tanıkları, sonra dostlarını, sonra koskoca 
orduyu, birer birer ölümün kucağına atar. Bu oyun yal-
nızca hırsın, şiddetin, güç sarhoşluğunun oyunu değil-
dir. Jan Kott’un tespitiyle;

“Macbeth’te yalnızca bir tek tema vardır: Cinayet…
Tarih en basit şekline, bir imgeye ve bir bölüme indirgen-
miştir: Öldürenler ve öldürülenler.”3

Tüm savaşların sonucunda gördüğümüz gibi.
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17. yüzyılda yavaş yavaş temelleri atılmaya başlayan 
burjuva devrimi, 18. yüzyılaa gelindiğinde gerçekleş-
meye başlar. Aklın doğru yolu bulabileceğine duyulan 
inancın doruğa çıktığı Aydınlanma Çağı’nda, metafizik 
dünya görüşünün mantığı bilimsel anlamda yıkıma 
uğramış, bireycilik ve para ön plana çıkmıştır. Bahsi 
geçen değişim rüzgârı sadece siyasi ya da toplumsal 
anlamda değil, kültürel anlamda da göze çarpmaktadır. 
Burjuvazi yükseldikçe bir önceki dönemin biçimsel 
kalıpları da artık kırılıyordur çünkü burjuvaların dünya-
yı algılayış biçimleri ve ahlak anlayışları farklıdır. Her 
çağda olduğu gibi, değer yargılarının  ve beklentilerin 
değişmesiyle, bunların savunulması ve genel geçer 
kurallarmış gibi yaygınlaştırılabilmesi ihtiyacı doğmuş, 
bunun için de sanatın gücünden faydalanılmıştır. Siyasi 
bir devrim, kültürel bir devrim yapılmadan somut ha-
yatın içindeki yerini alamaz çünkü. Dolayısıyla tiyat-
roda da değişim başlar. Sıradan insan ve onun sorunları 
daha fazla anlam kazanır. Yüzyıllardır zenginliğin 
güvencesi içinde yaşamış ve kültürle yoğrulmuş 
aristokratların karşısında, az verip çok almak isteyen, 
kısa yoldan bilgili, kültürlü ve zengin olmaya çalışan, 
derinlikli duygular peşinde koşmayan  ve yeni yaratılan 
anlayışın eleştirilmesini istemeyen burjuva sınıfı, “seyir 
değeri edebî değerinden ağır basan”4 oyunları tercih 
etmiştir.  Her ne kadar felsefik açıdan Gottfried 
Wilhelm Leibniz, John Locke, J. J Rousseau, Immanuel 
Kant gibi önemli düşünürler, savaşın ne olduğu ve 
barışın nasıl sağlanabileceği üzerine değerlendirmeler 
yaptılarsa da savaş ve nedenleri gibi derinlikli bir soru 
burjuva seyircisinin ilgisini çekmemektedir.
19. yüzyıl, tarih bilincinin geliştiği, düşüncenin ve 
felsefenin tarihle birlikte ele alınıp değerlendirildiği bir 
yüzyıl olmuştur.  19. yüzyıl siyasal teorilerin, sosyoloji 
gibi disiplinlerin, edebiyat anlamında romantizm, rea-
lizm,  natüralizm, sembolizm; düşünce anlamında 
rasyonalizm, idealizm, materyalizm, pragmatizm, anar-
şizm, nihilizm gibi akımların ortaya çıktığı, düşünsel ve 
sanatsal anlamda yoğun  ve  karşıt görüşlerle ilerleyen 
bir dönemi ifade eder. Birbirine zıt bu kadar çok görü-
şün olması, tiyatro anlamında da çok çeşitli bir yelpaze-
nin oluşmasını sağlamıştır. İnsanı düzeltmenin toplu-
mu düzeltmekle olabileceği fikrinden hareketle yarat-
ma özgürlüğünü yücelten romantizmden, günlük yaşa-
mın nesnel bir şekilde sahneye getirilmesi gerektiğini 
savunan realizme, doğal sahnelemenin önemli olduğu-



nu vurgulayan natüralizmden, simgelerle gerçek bir his 
yaratmanın gerekliliğine inanan sembolizme kadar pek 
çok değişik biçimlerde eserler verilmiştir. Hepsinde de 
temel hedef gerçeğe, gerçekçi bir şekilde ulaşmaktır. 
Gerçekçiliği bozan ya da bununla ilgili kafa karıştırabi-
lecek hiçbir şeyin oyun içinde fazladan yer almaması 
gereklidir. Anton Çehov, ilerleyen zamanlarda savaşla-
rın kaynaklarından biri olarak da gösterilecek tespitiyle, 
“…Eğer ilk bölümde ‘duvarda bir tüfek asılı’ diyorsanız 
ikinci veya üçüncü bölümde o silah patlamalıdır. Eğer 
ateşlenmeyecekse o silah orada asılı olmamalıdır”5  der. 
Bu tanım Orta Doğu’daki savaşları ve Ukrayna-Rusya 
Savaşı’nı açıklamak amacıyla günümüzde de sık sık kul-
lanılıyor. Dünyadaki tüm ülkelerin  gelirlerinin büyük 
bir kısmının harcandığı savunma sanayi ve silah ticareti 
gibi önemli sektörler varken, bu sektörlerin sürdürüle-
bilmesi  için gerekli koşulların üretilmeyeceğini düşün-
mek safdillik değil mi? Ayrıca tüm bunları destekleyen 
ülkelerin,  savaş karşıtıymış gibi davranmaları  ne kadar 
gerçekçi?

Elbette bu düşünüş biçimi 19. yyda temelleri atılan, 
20.yyda kendine daha fazla söz alanı yaratan diyalektik 
materyalizmin düşünüş biçimi. Diyalektiğin en önemli 
özelliklerinden biri zıtların birliği ve mücadelesidir. Or-
tada bir çatışma durumu varsa, tiyatro hemen o konu-
nun üzerine yoğunlaşacaktır. Nitekim Bertolt Brecht 
(1898-1956), diyalektik materyalizmi kaynaklarından 
biri olarak kullandığı Epik Tiyatro anlayışıyla, konu se-
çiminden sahnelenme biçimine, müziğinden oyuncu-
luk anlayışına kadar yeni bir biçimsellik önermiştir. Sta-
nislavski’nin (1863-1938)  rolün, tüm gerçekliğini ger-
çekçi bir şekilde kurgulayıp, duygulanımın  rastlantıya 
bırakılmayacak şekilde oluşturulması yöntemine karşı 
Brecht, sınıfsal tavrın ön plana çıkarıldığı, seyircinin 
özdeşlik kurması yerine yabancılaştırma ile kişilerin ve 
olayların nedenlerini sorguladığı bir oyunculuk yönte-
mini asal kabul eder. Bu bağlamda “Cesaret Ana ve Ço-
cukları”  (1949)  oyunu, ekmek için savaşa, çocukları 
için barışa ihtiyaç duyan Cesaret Ana’nın dünyasını, 
fakirlik, din ve savaş üçgeninde incelememizi sağlar. 
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Kendi döneminde, o zamana kadar yazılmış en önemli 
savaş karşıtı oyunların içinde yer alan oyunda Brecht, 
Otuz Yıl Savaşları’yla, II. Dünya Savaşı  arifesindeki Al-
manya ile  İskandinav ülkeleri arasındaki ilişkiyi örtüş-
türmüştür.  Cesaret Ana da bu savaşlar sırasında asker-
lere yiyecek ve askeri eşya satan seyyar arabalı, fakir bir 
tacirdir. Yaşamının kaynağı olan savaşla, çocuklarını 
korumaya çalışırken süreç içinde ve seçimleri nedeniyle 
onları birer kurbana dönüştüren savaş, aynı savaştır. Sa-
vaş, gerekçesi hangi ulvi amaçlar olarak açıklanırsa 
açıklansın, insanların erdemlerini geri döndürülemez 
biçimde yozlaştıran, çıkar ağları içinde çırpınmalarına 
neden olan bir kazanç-sefillik kumarıdır. Bu kumarın 
halk açısından kazananı yoktur.
20. yüzyıl iki dünya savaşı, çeşitli kurtuluş savaşları, iç 
savaşlar ve müdahaleler, soğuk savaş dönemleri geçir-
miş bir savaşlar yüzyılıdır. Keşiflerin ve teknolojinin 
insanlığı nereden nereye getirdiğini ve sıcak savaşların 
sonuçlarını bu yüzyılda yaşayanlar net bir şekilde 
deneyimlemiştir. Toplama kamplarında, Hiroşima’da, 
Vietnam’da, Körfez Savaşı’nda, daha nicelerinde…
Tiyatro da böylesi bir yüzyılda, seküler devlet anlayışı, 
kapitalist ve emperyalist dünya düzeni ve bir yandan da 
milliyetçilik ile sarmalanan bireyi ve toplumları, tüm bu 
savaşları anlamlandırmaya çalışan, nedenlerini sorgula-
yan, sonuçlarının acısını çeken bir şekilde sahneye 
taşımıştır. Arthur Miller “Orkestra”,  Jaroslaw Haşek’in 
çeşitli yazarlarca defalarca sahneye uyarlanmış romanı 
“Aslan Asker Schweyk”, Boris Vian’ın “Generallerin 
Beş Çayı”, Curzio Malaparte’nin “Kadınlar da Savaşı 
Yitirdi”, Fernando Arrabal’ın “Cephede Piknik”, Irwin 
Shaw’ın “Ölüleri Gömün”, Yakavos Kambanellis’in 
“Savaş Baba”, Aziz Nesin’in “Düdükçülerle Fırçacıların 
Savaşı”…Birini ansak diğerinin hatırının kalacağı, 
birbirinden farklı söyleme biçimleriyle yüzlerce oyun…
Hepsinde yazarlar tiyatro aracılığıyla savaşa karşı 
sözlerini söylemişler, tiyatrolar bu sözleri kendilerince 
bir biçimle sahnelemişler ve hepsinde de savaşın gerek-
çelerini aramışlar, sonuçlarının acısını göstermişlerdir. 
Çünkü sanat, tiyatro, yaşamın yanında yer alır.
Kısacası tiyatro, çağlar boyunca seyircinin beklentisini, 
koşullarını, egemen düşünce ve ahlak anlayışını gözet-
mekle beraber, sözünü söylemekten sakınmayan bir 
çizgiye de sahip olmuştur. Burada adı anılan  oyunlar, 
tiyatro tarihinde yer alan oyunlardan sadece birkaçı. 21. 
yüzyılda hâlâ, sıcak ya da soğuk, savaşı konuşuyorsak, 
öö
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binyıllardır yazılan tarihten, anlatılagelen hikâyelerden, 
yüzümüze tokat gibi vurulan oyunlardan bir ders 
çıkarmayı beceremediğimiz anlaşılıyor. İnsanın, var 
oluş nedenini çözebilmek için tasarladığı inanç sistemi, 
varlık alanını belirleyebilmek için koyduğu sınırlar ve 
kendinden “öteki” ile uyum içinde yaşayabilmek için 
oluşturduğu “devlet” mekanizması, savaşın kaynağı ola-
rak, onu var eden insanlığı yiyor. Dolayısıyla savaşın bir 
kazananı yok. İnsanlık böyle giderse kendi kendini ye-
meye, yok etmeye devam edecek. İklim krizi örneğinde 
gördüğümüz gibi. Bu sona doğru adım adım giderken, 
sanat ve özelinde tiyatro, inançla ve inatla, insanları 
uyarmaya, keşfettiği gerçekliği keşfettiği çeşitli biçim-
lerle göstermeye, anlatmaya devam edecektir. Çünkü 
tiyatro, insanlığın susmayan vicdanı olarak varlığını hep 
sürdürmüştür ve daha iyinin peşinde, insanlara soru 
sordurmaya devam edecektir.

¹ “Barış Oyunları”, Aristophanes, Çev. Azra Erhat, Hürriyet 
Yayınları, İstanbul, Mayıs 1975 s.14
² “Kötülüğün Metafiziği: Macbeth”, Macbeth, William 
Shakespeare, Mitos Boyut Yay., İstanbul, 2015 (s.7)
³ “Çağdaşımız Shakespeare”, Jan Kott, Çev. Teoman Güney, 
Mitos Boyut Yay., İstanbul, Mart 1999 (s.74) 
4  Tiyatro Tarihi ve Kuramları IV. Sınıf Ders Notlarından, 
Eğitmen: Prof. Dr. Murat Tuncay. (s.231) 
5 Vikipedi, “Çehov’un Silahı” maddesi.
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Notos’un bu sayısını Meltem Gürle 
Hazırladı

Konu başlığını Edebiyat ve Yürüyen 
Kadınlar olarak belirleyen Meltem 
Gürle, sunuş yazısında, “Bu sayıda hem 
yürüyüşün doğasına dair düşünmek 
hem de yürüyen kentli kadınların 
edebiyat ve sinemadaki temsillerine 
yakından bakmak istiyoruz” diyor.



Türkiye'den İnti-İllimani Geçti!

ANIL GÜCE

Biz onları “El pueblo unido, jamás será vencido” (Birle-
şen halk asla yenilmez!) sözleriyle tanıdık. Eylemlerde, 
yürüyüşlerde, demokratik kitle örgütlerinin düzenlediği 
gecelerde muhakkak haykırılırdı bu sözker. Grup 
Yorum başta olmak üzere ülkemizden pek çok müzis-
yen ve müzik grubu onların şarkılarını seslendirdi, 
onlardan esinlendi. Onlar Şili'nin “Yeni Türküsü”y-
düler.  Dünya çapında tanınıp sevildiler. Kasetleri elden 
ele dolaştı, kopyalandı, arkadaşlara dostlara dağıtıldı. 
Dünyada sosyalist mücadeleye verilen kültürel desteğin 
tarihi yazılsa, altın harflerle yerlerini alacaklar bu 
tarihte. Coşkumuzun, heyecanımızın, devrimci 
duygularımızın sözcüsü olmuş bu grubu gelin yakından 
tanıyalım.

Şilili efsane müzik grubu ‘İnti-İllimani Historico’, Türkiye’ye geldi. Ankara'da ve İzmir 
Urla'da sahne aldı. 1967’de kurulan grup, o tarihten bu yana farklı enstrüman 
kullanımlarıyla dünya çapında tanındı. 1973’te Şili’de seçimle başa gelmiş Salvador 
Allende’yi deviren Pinochet’in iktidara gelmesi sonrası 14 yıl ülkelerine geri 
dönemediler.
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İnti-İllimani, 1967 yılının Mayıs ayında eski Santiago 
Teknik Üniversitesi'nde okuyan gençlerce kuruldu. 
1973 yılında Şili diktatörü Pinochet'nin Salvador 
Allende'ye yönelik darbesi sırasında Avrupa'da konser 
vermekteydiler. Bu darbenin başarıya ulaşması sonucu 
14 yıl boyunca ülkelerine geri dönemediler. Bu yıllar 
boyunca gruba İtalya evsahipliği yaptı. 1988`de 
yasakları kalktıktan kısa süre sonra Şili'yi turlayarak 
konser vermeye başladılar. Şili kültürünün temsilcileri 
olarak görülürler. 2002 yılı tarihli Viva Italia  albümü, 
kendilerine kucak açan ülkeye bir teşekkür mahiyetin-
dedir.
Grupta müzikal anlamda Horacio Salinas etkisi görül-
mekteydi, 2001 yılında yaşanan bölünme sonucunda 
şşş



üç önemli üye (José Seves, Horacio Durán ve Horacio 
Salinas) gruptan ayrıldı. Yerlerine Manuel Meriño, 
Cristián González ve Juan Flores geldi. Eski eleman-
ların ayrılmasından sonra grubun aynı ismi kullanıp 
kullanamayacağı tartışma yarattı. Bu süreçte ayrılan üç 
eleman aynı isimle yeni bir grup kurdu. 2005`ten beri 
bu ismi taşıyan iki grup vardır: Inti Illimani Histórico 
(José Seves, Horacio Durán ve Horacio Salinas), Inti-
Illimani (Jorge ve Marcelo Coulón kardeşler).
Inti Illimani popüler müzik geleneğinden gelen gitar, 
tiple colombiano, charango, cuatro venezolano, sikus, 
quena, rondador, bombo leguero, zampoña, maracas, 
guiro, quijada ve pandereta gibi çeşitli enstrümanlarla 
viyolonsel, kontrbas ve keman gibi klasik müzik enstrü-
manlarını birlikte kullanır.
Grup ilk dönemlerde geleneksel müziklerin yanı sıra, 
Violeta Parra ve Víctor Jara gibi bestecilerin eserlerini 
de seslendirmiştir. Daha sonraları kendi bestelerini 
yaparken Pablo Neruda ve Rafael Alberti gibi şairler-
den yararlanmışlardır. Birlikte yaşadıkları yoksul halk-
ların, emekçilerin duygularını yansıtmayı hedeflediler 
hep. Bu yoksul insanların aşkları, acıları, düşleri ve 
yaşadıkları her tür insani değişimler, anlar bu grubun 
(ve quilapayun'un) şarkılarının kopmaz parçasıdır. 
1982 yılında İngiliz Akademi Ödülünü de aldılar. 
Ülkemize de pek çok defa konser vermeye geldiler. 
2001 yılında grubun bel kemiği Horacio Salinas’ın, 
ardından Jose Seves’in de gruptan ayrılmasıyla ikiye 
bölünen, iki grup da isim hakkından vazgeçmediği için 
2005’ten itibaren de İnti-İllimani (Coulon Brothers) ve 
İnti-İllimani Histórico isimleriyle müthiş müziklerine 
devam etmişlerdir. Dinleyicilerini devrimci romantiz-
min doruklarına ulaştıran grup, milyonların hayalleri-
nin ve özlemlerinin de sözcüsü olmuştur:

Ayağa kalk mücadele et
başaracağız ellerimizde bayraklar
sen de katıl saflara
yürüyelim birlikte
yükselsin bayrağımız göklere 
ve güzelleşsin şarkımız dillerde.
Işık görünüyor
kızıl bir şafağın ucunda 
kurmak için gelecek hayatı 
ayağa kalk mücadele et
halk kazanacak.

Daha iyi olacak
gelecek hayat
fethetmek için
mutluluğumuzu
ve ağlayarak
bin kavga sesi yükselecek.
Diyecekler
özgürlük şarkısı dillerinde
bir gün mutlaka
bu ülke ve halk kazanacak.
Ve şimdi köylerden, kentlerden
yükselir kavganın sesi
sıklaşır saflar.
Bağırarak: devam edin!
Birleşen halk asla yenilmez!
Birleşen halk asla yenilmez!
Bir ülke 
el tutuşa tutuşa halkı
kuzeyden güneye
seferber olacak 
yeni bir dünya kurmak için
maden ocaklarından, ormanlardan, tarlalardan
halk akın akın
özgürlüğe yürüyecek.
Emekte ve mücadelede birleşen halk
asla yenilmez
haykırın milyonlara 
halk kazanacak 
ve yeni bir dünya kuracak!
Adalet ve akıl taşımak için
kadın-erkek, genç-yaşlı, kentli-köylü
ateş ve cesaretle
işçinin yanında.
Ve şimdi 
bu kavga yükseliyor
bir devin sesiyle
Bağırarak: devam edin!
Birleşen halk asla yenilmez!
Birleşen halk asla yenilmez!
Birleşen halk asla yenilmez!
Birleşen halk asla yenilmez!
Birleşen halk asla yenilmez!
Birleşen halk asla yenilmez!
Birleşen halk asla yenilmez!
Halk birleşti (Lara-lara-lara)
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TOLGA ERSARI

Maalesef, insanlığın en acımasız yüzlerinden biri olan 
savaş ile bir kez daha karşı karşıya kaldı Dünyamız.
Konuyu spor yönünden ele aldığımızda, Ukrayna’ya 
saldıran Rusya’ya uygulanan ilk ciddi yaptırımlarda 
spor dünyasının da başı çekenler arasında yer aldığını 
söyleyebiliriz. Formula 1 yönetiminin Rusya Grand 
Prix’ini 2022 yarış takviminden çıkartması, UEFA’nın 
2022 Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg şehrin-
den alıp Paris’e vermesi, Uluslararası Voleybol Federas-
yonu’nun (FIVB) 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şam-
piyonası ev sahipliğini Rusya'dan alması, Rus sporcula-
rı ve kulüplerinin uluslararası organizasyonlardan men 
edilmeleri, Rus şirketleri ile olan sponsorluk anlaşma-
larının sonlandırılmaları bu ciddi yaptırımlara örnek 
olarak verilebilir.
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Savaş olgusuna spor özellikle de futbol açısından baktı-
ğımızda, 1970 Dünya Kupası elemelerinde karşılaşan 
iki komşu ülke El Salvador ve Honduras arasındaki 
üçüncü maç sonrasında çıkan savaş geliyor ilk anda ak-
lımıza. 100 saat süren ve kimi kaynaklara göre 2 bin ki-
mi kaynaklara göre ise 4 bin kişinin öldüğü ve 12 bin ki-
şinin yaralandığı bu savaş, dünya literatürüne “Futbol 
Savaşı” olarak geçmiştir.
Esasen iki ülke arasında bir süredir devam eden bir ger-
ginlik söz konusuydu. Bir tarım ülkesi olan El Salvador, 
yüzölçümü bakımından Orta Amerika'nın en küçük 
ülkesi olmasına karşın kilometrekare başına 160 kişiyle 
tüm Amerika Kıtası'nın en yoğun nüfusuna sahipti ve 
toprak ağaları yüzünden köylülerin üçte ikisinin hiç 
toprağı yoktu. Bu topraksız köylüler çareyi Honduras'a 

Yeşil Sahalardan Savaş 
Meydanına Sıçrayan Maç
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göç etmekte bulmuşlardı.  Çünkü Honduras, El Salva-
dor'a göre altı kat daha büyük ve %50 daha az nüfusa 
sahipti.
Kısacası, El Salvador’daki toprak problemi ve Hondu-
ras’taki kullanılabilir topraklara olan yakınlık, yaklaşık 
300.000 Salvadorlu köylünün Honduras’a göç edip 
yerleşim yerleri kurmalarına neden olmuştur. Fakat bu 
kitlesel göçler, Honduras’ta önemli ölçüde siyasal ve 
toplumsal huzursuzluklara yol açmıştır. Honduras Dev-
let Başkanı Oswaldo Lopez Arellano ve destekçileri, ül-
ke ekonomisindeki kötü gidişten Honduras'taki El Sal-
vadorlu göçmenleri sorumlu tutmuş ve çözüm olarak 
Salvadorluların yerleştikleri toprakları Honduraslı köy-
lülere dağıtmayı içeren bir toprak reformundan söz et-
meye  başlamışlardır. Salvadorlular ile Honduraslılar 
arasındaki ilişkilerin iyice gerginleştiği bu dönemde, 
topraklarından tahliye ettirilerek sürgüne zorlanan mül-
tecilerin  görüntülerinin ve hikâyelerinin El Salvador 
basınında yer alması gerginliğin daha da artmasına 
neden olmuştur. İki ülkenin hükümetlerine de yayılan 
gerginlik, yine her iki ülkenin basın-yayın kuruluşları-
nın yaptıkları kışkırtıcı propagandalar ile de katlanmıştır.
İşte böyle gergin bir ortamda, 1970 Dünya Kupası’na 
katılabilmek için üç maçlık bir elemenin ilk ayağında 
Honduras’ın başkenti Tegucigalpa'da karşılaştı iki ülke. 
8 Haziran 1969’daki maçtan bir önceki geceyi otellerini 
saran fanatik Honduraslı taraftarların gürültülerinden 
dolayı uykusuz geçiren El Salvador, karşılaşmayı son 
dakikada yediği golle 1-0 kaybetti.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte El Salvador’da karşılaş-
mayı televizyonunun başında izleyen 18 yaşındaki 
Amelia Bolanos, babasının silahını kalbine dayayarak 
tetiği çekmiş  ve ertesi gün Salvador gazetesi El Nacio-
nal, “Genç kız, vatanının yıkılışını görmeye tahammül 
edemedi” başlığı ile çıkmıştır.  Amelia Bolanos, başba-
kan ve bakanların da katıldığı ve televizyondan canlı ya-
yınlanan devlet töreniyle toprağa verilirken rövanş 
maçı öncesinde gerginlik de hızla artmıştır. ( Ali Murat 
Hamarat, daha sonra “#tarih” dergisindeki yazısında bu 
bilginin tartışmalı olduğunu belirtmiştir. )
15 Haziran 1969’da El Salvador’daki ikinci maç işte bu 
gergin ortamda yapıldı. Honduras’taki ilk maçtan bir 
gece önce El Salvadorlulara yapılanlar, bu sefer misliyle 
Honduraslılara uygulandı. Halk tarafından linç edilme-
sinler diye stadyuma zırhlı askeri araçla götürülen Hon-
duras Milli Takımı, orada da büyük bir baskı ve tacize 
maruz kaldı.

Bu ortamda oynanan maçı 3-0 El Salvador kazandı ve 
Dünya Kupası’na gitme yolunda büyük bir avantaj ya-
kaladı. Maçtan sonra Honduras Teknik Direktörü, 
“Kaybettiğimiz için çok şanslıyız!”  diyerek yaşananları 
çok güzel bir şekilde özetliyordu.
Yine zırhlı araçla stadyumdan havaalanına götürülen 
Honduras Milli Takımı’nın ülkeden sağ salim ayrılması 
sağlanmış ama onları desteklemeye gelen Honduraslı 
taraftarlar bu kadar şanslı olamamışlardır. İki taraftar 
hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralanmış ve Hon-
duraslılara ait 150 araç da yakılmıştır.
Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak ekibi belir-
lemek için yapılan üçüncü maç, yaşanan gerginlikler-
den dolayı El Salvador’un Honduras ile bütün ilişki-
lerini kestiği ve iki ülke arasındaki sınırın kapatıldığı bir 
ortamda oynandı. 27 Haziran 1969’da Meksika'da ya-
pılan bu üçüncü karşılaşmayı uzatmalarda bulduğu 
golle 3-2 kazanan El Salvador, Dünya Kupası biletini al-
dı. Maçın tamamlanmasıyla birlikte iki ülke arasındaki 
olaylar artarak devam etti ve 14 Temmuz 1969'da, 100 
saat sürecek ve tarihe “Futbol Savaşı” adıyla geçecek 
olan savaş resmen başladı.
Amerikan Devletleri Örgütü’nün araya girmesiyle ateş-
kesin sağlandığı bu kısa savaşın kazananı olmadı. Fakat 
etkileri, uzun süre kendisini gösterdi. El Salvadorlu 
köylülerin bir bölümü yurtlarına dönmek zorunda bıra-
kılırken, bir bölümü Honduras’ta kaldı.  Dönenler hiç 
hoş karşılanmadı ve El Salvador on  yıl sonra yeniden 
bir kaosa sürüklenerek on bir yıl sürecek olan bir iç sa-
vaşın içine düştü. Honduras ise ülkesindeki El Salva-
dorluları sınır dışı ettiği için daha sonra tazminat öde-
mek zorunda kaldı. Honduras ile El Salvador devlet 
başkanlarının buluşup el sıkışması ise ancak 2006 yılın-
da gerçekleşebildi.
İki ülke arasındaki gerginliğin futbol müsabakalarıyla 
birlikte hızla yükselip savaşa dönüştüğü bu acı olay kar-
şısında Simon Kuper’in kulaklarını bir kez daha çınlat-
mamız  gerekiyor; “Futbol asla sadece futbol değil-
dir!”
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