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M imar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Sosyoloji Bölümü lisansüstü 
öğrencilerinin tez konularına dair 

çalışmalarını paylaşmalarını amaçlayan “Sosyoloji 
Seminerleri”nin üçüncüsünü “toplumsal hareket-
ler” başlığı altında Kasım 2011’de gerçekleştirdik. 
Bizleri bu seminer dizisini organize etmeye yönel-
ten temel saik lisansüstü öğrencilerimizin üzerin-
de çalışmayı düşündükleri tez konularını formüle 
ederken yaşadıkları sorunları tartışmaktı. Bir diğer 
amacımız da farklı dönemlerde programa başla-
mış oldukları için benzer alanlarda çalışmakta olan 
araştırmacı arkadaşlarımızın birbirlerinin çalışma-
larından haberdar olmasını sağlamaktı. Bunun 
yanı sıra, bireysel bir edim olarak tahayyül edilen 
araştırma ve yazma dönemini dayanışmacı, pay-
laşımcı ve eleştirel kolektif bir emek süreci haline 
getirmeyi de arzuladık. 

Bu sayı, daha önceki sayılar gibi, seminerde su-
nulan çalışmaları ve tartışmacıların yorum-
larını bir araya getirerek bir gün 
boyunca bir derslik içerisinde 
yapılan tartışmaları okuyucu-
ya sunmayı amaçlıyor. Ayrıca, 
Türkiye’de lisansüstü düzeyin-
de sayısı gittikçe artan, fakat 
birkaç istisna dışında yayım-
lanmayan toplumsal hareketler 
çalışmalarını da görünür kılarak 
tartışmayı hedefliyor. Bu dergi-

de bir araya getirdiğimiz metinler farklı aşamalar-
da olan araştırmalardan oluşmakta. Banu Taban, 
Özlem Işıl ve Begüm Savun’un yazıları üzerinde 
çalıştıkları yüksek lisans tezlerinin ilk mahsulleri. 
Bahtiyar Mermertaş ve Mustafa eren ise bitirmek 
üzere oldukları tezlerinden bir bölümünü sundu-
lar. Bu şekilde seminer, benzer konulara odaklanan 
farklı aşamalardaki  araştırmaların karşılaşmasını 
sağlamakla kalmadı, özellikle tez yazma sürecine 
yeni başlayanlar için sorunsallarını tartışmacıların 
ve katılımcıların sorularıyla birlikte yeniden dü-
şünme fırsatı da verdi.

Toplumsal hareketler çalışmaları üzerine 
Türkçede yayınlanan nadir kitaplardan biri olan 
Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim 
(2008) adlı derlemenin giriş bölümünde doğan 
çetinkaya’nın belirttiği gibi “hareketlerin sosyolo-
jik teorisi ve hareketlerin gerçekliği ve tarihi arasın-
da bir gerilim söz konusudur, zira tarihin ve top-

lumsal yapının tüm zenginliği ile ele 
alınması, tahlil edilmesi, yazılması, 

bir kurama sığdırılması mümkün 
değil” (60). Bu durum, araştır-
macılar için hâlihazırda hiç de 
kolay olmayan konu belirleme, 

sorunsalı oluşturma ve araştır-
mayı formüle etme sürecini iki 
kat güçleştirmekte. Özellikle 

politik kimlikleriyle toplumsal 
hareketleri araştırmaya niyetle-
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nen araştırmacıların sosyolojik olduğu kadar poli-
tik ve etik kaygılarla hareketlere “haksızlık” ettik-
lerini düşündüklerine tanık oluyoruz. Bu noktada 
yapılması gereken elbette teoriyi bir kenara bırak-
mak değil; tersine teoriyi hareketleri kendi özgün 
deneyim, ilişkisellik ve tarihsellikleri içerisinde an-
layarak dönüştürmeye çalışmak gibi görünüyor. 

Gelelim toplumsal hareketler üzerine çalışma-
ya başlayan bütün sosyoloji öğrencilerinin  öğren-
mek ve akabinde “yüzleşerek” kabullenmek ya da 
eleştirel olarak reddetmek durumunda  oldukları 
sosyolojik kuramlara. 1960’larda 
“yeni” addedilen hareketlerin or-
taya çıkmasıyla birlikte Avrupa 
ve Amerika üniversitelerinde ege-
men hale gelen klasik toplumsal 
hareketler sosyolojisi literatürü 
alanın sistematik olarak incelen-
mesine olanak sağlamakla birlik-
te, günümüz hareketlerinin de-
neyimlerini kavramakta yetersiz 
kalıyor. Bu literatür 19. yüzyılın 
“eski” sınıf hareketlerine karşı en-
düstri sonrası toplumda patriyar-
ka, heteroseksizm, militarizm, ge-
rontokrasi gibi “yeni” iktidar iliş-
kilerini sorunsallaştıran toplum-
sal ve kültürel dönüşüm odaklı 
hareketler arasında kurulan (ko-
puşa ya da sürekliliğe odaklansa 
da) keskin ayrım üzerinden yük-
seliyor.1 Bu ikilik öncelikle, Calhoun’un (1993) 
da vurguladığı gibi, 19. yy işçi sınıfı hareketlerini 
merkezi, kurumsallaşmış (sendika ve komünist 
parti) ve homojen bir bütün olarak kabul ederek 
bu hareketlerin içerisindeki farklılıkları görmez-
den gelmekte, diğer yandan da yeni hareketlerin 
gündeme getirdiği ekonomik ve siyasi  antago-
nizmaları dikkate almamaktadır. Bu anlamda ha-
reketler arasında yapılan analitik ayrımın tarihsel 
ve sosyolojik “hatalar” üzerinden kurulduğunu 

1 “Yeni” ve “eski” hareket paradigmaları için, bkz. çetinkaya 
(2008), çayır (1999), Jasper (2002: 49-84), çoşkun (2006).

söylemek mümkündür. Öte yandan bu yaklaşım 
emek-sermaye çelişkisinin sönümlendiğini ve te-
mel toplumsal çelişkilerin kimlik sorunsalı çerçe-
vesinde yükseldiğini iddia ettiği ölçüde neoliberal 
döneme içkin olan yeni proleterleşme süreçlerini 
ve muhalefet biçimlerini yok saymaktadır. dahası 
bu kuramsal yaklaşımlar (kaynak mobilizasyonu /
politik süreçler ve yeni toplumsal hareketler yak-
laşımlarının her ikisi de) hareketlerin “içeriden” 
deneyim odaklı ve ilişkisel analizine imkân verme-
diği oranda tabandan bir sosyolojik okumanın da 

önüne geçmektedir.
çetinkaya’nın tartışma met-

ninde de altını çizdiği gibi hare-
ketlerin deneyimlerinden yük- 
selen farklı sınıflandırma ve kav-
ramsallaştırmalar geliştirmek öz- 
gürlükçü ve dönüştürücü bir sos-
yal bilim pratiği için elzem gö-
zükmekte. Günümüzde böylesi 
bir angaje sosyal bilimci tavrın 
alternatif küreselleşme hareke-
tinin ortaya çıkmasıyla birlikte 
akademi içerisinde kendine has 
bir araştırma alanı açtığını söy-
leyebiliriz. “Aktivist araştırma”, 
“angaje/militan etnografya” gibi 
tanımlarla hareketler arasındaki 
tarihsel ve toplumsal farklılıkları 
fetişleştirmeyen, bu yaklaşımla-
rı şablonlaştırmayan, hareketleri 

içeriden ve özellikle kendi maddi ilişki ve mücade-
leleri üzerinden ve tarihselliklerinden yola çıkarak 
anlamaya çalışan interdisipliner bir çalışma ala-
nıyla karşı karşıyayız.2 Bu yeni nesil araştırmacılar 
hareket örgütleyicisi (sokak çatışmalarından Fo-
rum organizasyonlarına kadar) ve eleştirel akade-
misyenler olarak Marksist işçi araştırması (workers 
inquiry) ve feminist epistemolojik yaklaşımları ka-
teden ve hareketlerin minor bilgisini (tabandan, 
kolektif, otonom ve dayanışmacı) ortaya çıkaran 

2  Angaje/militan araştırma tartışmaları için bkz. Colectivo Situa-
ciones (2003), Juris (2007), Smith (1990), Molina (2004a, b).

“Aktivist araştırma”, 
“angaje/militan 
etnografya” gibi 

tanımlarla hareketler 
arasındaki tarihsel ve 
toplumsal farklılıkları 

fetişleştirmeyen, 
hareketleri içeriden ve 
özellikle kendi maddi 
ilişki ve mücadeleleri 

üzerinden ve 
tarihselliklerinden yola 

çıkarak anlamaya çalışan 
interdisipliner bir çalışma 
alanıyla karşı karşıyayız.
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alternatif yöntem ve kavramsallaşma pratiklerini 
oluşturmaktadır. 

Bu araştırmalar yeni toplumsal hareketler yak-
laşımıyla  özleştirilen mesafeli, dışarıdan ve nesne-
leştirici perspektif kadar literatür içerisinde görece 
ayrıksı duran, Alain Touraine’nin hareketlerin dü-
şünümsel niteliğini artırmayı ve aktörlerin bilinçle-
rini yükseltmeyi hedefleyen “müdahaleci sosyoloji” 
tavrının da derinlemesine eleştirilmesine dayan-
makta. Günümüzde George Katsiaficas tarafından 
Leninist parti modelinin akademik yansıması ola-
rak kabul edilen müdahil sosyolojik yak-
laşım yerine, Paulo Freire’nin eleş-
tirel pedagojik düşüncesinden 
ve Antonio Gramsci’nin 
organik aydın pratiğin-
den beslenen, düşü-
nümsel olanı kolektif 
bilgi üretim süreci 
içerisine yerleştiren, 
dayanışmacı ve di-
alojik bir yöntem 
geliştirilmeye çalı-
şılmakta. Bu anga-
je tavırla bağlantılı 
olarak gündeme gelen 
temel sorunsal araştır-
manın kimin için hangi sa-
ikle yapıldığı ve nasıl yayıldığı-
dır. Bu noktada Michel de Certeau’nun 
gündeme getirdiği şekliyle “dayanışma zamanı” ve 
“redaksiyon zamanı” arasında bir uçurum ortaya 
çıkar. dayanışma zamanı araştırmacının araştır-
mayı yanıtlayanlara ya da araştırma nesnesine karşı 
geliştirdiği uysal tavır ve minnettarlık ifadesini be-
lirtirken, redaksiyon zamanı kurumsal ittifakların 
(bilimsel, toplumsal) ve  konukseverliğin somut 
bir biçimde araç işlevi gördüğü çıkar ilişkilerini 
(düşünsel, profesyonel, finansal) betimler (2008: 
98). de Certeau bu durumu Lévi-Strauss’un 
“hüzünlü” ikilemine atıfta bulunarak örnekler: 
“Bororos’lar yavaş yavaş toplu ölümlerine giderken 
Lévi Strauss da akademiye girmektedir” (98). Bu 
öykü, de Certau’ya göre, hepimizin öyküsüdür. 

Peki araştırmacılar olarak etik ve politik sorumlu-
luklarımız nelerdir? Ürettiğimiz bilgiyi alana nasıl 
geri döndürebiliriz?3 

Bununla bağlantılı diğer sorun mücadele içe-
risindeki aktörlerin sıklıkla yönelttikleri bir soruda 
somutlaşır: “Peki ne yapmalıyız, nasıl mücadele 
etmeliyiz?” Özetle, hareket aktörleri için mesele, 
stratejiye dair bir sorundur. Bu doğrultuda Pier-
re Rimbert “Akademik çitlerin Ardında eleştirel 
düşünce” (2010) adlı yazısında angaje araştırma-
nın akademik eleştirinin sınırına tosladığından 

bahseder:

eğer Rosa Luxemburg metinleri-
ni onay için bir panele suna-

cak olsa, muhtemelen aynı 
okuyucu kitlesini hedef-

lemez ve yazdıklarında 
aynı amaçları güt-
mezdi. Örgütlenme, 
sınıflar-arası ittifak 
kurma, hemen şim-
di toplumsal düzeni 
yıkma ve iktidarı 
ele geçirme gibi ko-
nular 20. yüzyılın 

devrimcilerinin ve 
21. yüzyılın sosya-

listlerinin de paylaştığı 
konular. Bu meselelerin 

hiçbiri, bir parçası olabilse-
ler bile, akademik araştırmalarda 

çözülebilecek meseleler değil. Bilginin 
en ileri hali ile silahlanmış ama akademik başarı 
normlarından ve disipliner deli gömleklerinden 
azat olmuş entelektüellere ihtiyacı olan meseleler 
bunlar.

Bu sorular, bölümümüzde “toplumsal hare-
ketler sosyolojisi” dersini farklı dönemlerde alan 
pek çok farklı öğrenci tarafından sık sık günde-
me getirilmekte. Hareket içerisinde, harekete dair 
üretilen bilginin harekete nasıl döneceği -seminer 
sırasında da vurgulanan- üzerinde dikkatle düşü-

3 nancy Scheper-Hughes’un (1995) Brezilya’da yaptığı alan 
araştırması üzerinden “objektif ” antropologdan politik ve etik 
angaje “yoldaşa” dönüşümünü anlatan makalesi benzer sorulara 
cevap arıyor. 
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nülmesi gereken bir mesele. Şüphesiz, sosyal bi-
limciler toplumsal hareket stratejistleri değillerdir. 
Fakat, yine de hareketler üzerine araştırma yapar-
ken hareketler için de bilgi üretmenin sorumlu-
luğunu taşıdığımızı unutmamalıyız. Bu dergideki 
yazılar doğrudan bu soruları açmaya yeltenmese-
ler de araştırmacıların dayanışma ve redaksiyon 
zamanı arasındaki gerilimi sıklıkla yaşadıklarını, 
bunu aşmak için taktikler geliştirmeye çalıştıkla-
rını belirtmek gerekir. 

Bu sayıda, seminerde yapılan sunumların yanı 
sıra tartışmacılarımız doğan çe-
tinkaya ve Ferda Keskin’in  çalış-
malar üzerine yorum ve eleştiri-
lerini de yayınlıyoruz. ek olarak 
seminerde sunulmayan bir çalış-
mayı da yayınlamayı uygun gör-
dük. Özlem Işıl ve Banu Taban’ın 
metinleri tez konuları üzerine 
ortaya çıkan ilk mahsulleri. Işıl, 
metninde hareket kuramlarıyla 
eleştirel bir ilişki kurarak litera-
türde tanımlandığı şekliyle eko-
lojik hareket olarak nitelendirile-
meyecek olan HeS (Hidro elekt-
rik Santral) karşıtı mücadeleleri 
tartışmaya açıyor. Yazı neoliberal 
politikaların sonucu olarak ortaya 
çıkan ekolojik tahribatın yarattığı 
direniş alanlarından biri olarak 
HeS karşıtı mücadele pratikleri-
nin nasıl ortaya çıktığını, bu öznel deneyimlerin 
öznelerinin siyasal alan içinde nasıl varlıklarını 
kurduklarını, hangi kültürel ve siyasal formlar-
dan beslendiklerini ve örgütlenme deneyimlerini 
inceliyor. Işıl, suyun metalaştırılmasına karşı bu 
hareketlerin nasıl örgütlendiğine bakarken Banu 
Taban Türkiye’de sakat örgütlenmelerinin hak te-
melli hareketlere dönüşememesinin önündeki en-
gelleri gündeme getiriyor. Makale, neoliberalizmin 
günden güne sosyal hak ve güvenceleri hızla yok 
etmeye çalışıp ezilen grupların kendilerini ifade 
edip haklarını alacakları ortamın yok edilmeye 
başlandığı günümüzde, kapitalist üretim sürecine 

genellikle “dahil olamadıkları için” toplum tarafın-
dan “engelli” olarak adlandırılan, sakatların hak ve 
mücadelelerine odaklanıyor. Taban, Türkiye’de hak 
temelli bir hareket olarak engelli örgütlenmesinin 
hem yasalarla hem de engellilerin kendileri için 
kendi sözlerini söylemesine fırsat vermeden onla-
rı koruma ve kollama görevini üstlenen hayırsever 
organizasyonlarla önlerinin kesilmeye çalışıldığını 
iddia ederek neoliberalizm ve hayırseverlik arasın-
daki ilişkiyi irdeliyor. 

Mustafa eren, dikkatimizi toplumsal hare-
ketlerin denetlenmesi ve ceza-
landırılması süreçlerine çekiyor. 
Metin, denetim ve cezalandır-
manın öncelikle iktidar tarafın-
dan şekillendirilen kavramlar 
üzerinden gerçekleştirildiğini, bu 
nedenle araştırmalarda “suç”, 
“suçlu”, “ceza”, “iyileştirme” gibi 
kavramlar kullanıldığında bun-
ların beraberinde getirdikleri ta-
rihsel ve politik bagajı da yeniden 
üretme riskini taşıdığını söylüyor. 
Bu anlamda metin sosyal bilim-
ler alanında kullanılan kavramlar 
üzerine bir tartışma açarak, ha-
pishaneleri kimlik mücadelesinin 
sürdüğü kendine has alanlar; sol 
siyasi ve milliyetçi mahpusları da 
siyasal kimlikleriyle varolma mü-

cadelesi veren kişiler olarak tanımlamayı öneriyor. 
çalışma, koğuşlardan “oda tipi”ne evrilen Türkiye 
hapishanelerini ele alarak, bu dönüşümün neden-
lerini ve sonuçlarını irdeliyor, yasalarda “iyileştir-
me” olarak nitelendirilen yaklaşımın aslında bir 
kimliksizleştirme ve yeni kimlik dayatılması oldu-
ğu tezini ileri sürüyor. Buna karşılık, hapishaneler-
de bulunan mahpusların kendi kimliklerini koru-
ma ve bu kimliğin gerektirdiği tarzda yaşayabilme 
hakkı ve bu mahpusların kendi yapılarını, kendi 
temsilciliklerini oluşturarak hapishanedeki yaşan-
tıları üzerinde söz söyleme hakkının demokratik 
hak olarak görülmesi ve savunulması gerektiğini 
belirtiyor.  

Bu araştırmalar yeni 

toplumsal hareketler 

yaklaşımıyla  özleştirilen 

mesafeli, dışarıdan ve 

nesneleştirici perspektif 

kadar literatür içerisinde 

görece ayrıksı duran, 

Alain Touraine’nin 

hareketlerin düşünümsel 

niteliğini artırmayı ve 

aktörlerin bilinçlerini 

yükseltmeyi hedefleyen 

“müdahaleci sosyoloji” 

tavrının da derinlemesine 

eleştirilmesine dayanmakta.
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Bahtiyar Mermertaş ise 1960 öncesinde top-
luma nüfuz etmiş bir Kürt milliyetçiliğinin ve bu 
milliyetçiliğin bir tezahürü olarak ortaya çıktığı 
iddia edilen isyanlara dayanan çalışmaların eleş-
tirel bir okumasını yapıyor. Yazıda 1960 sonrası 
toplumsal karşılığını bulan “Kürt milliyetçiliği” 
üzerinden yola çıkan bu literatürün, 1960 öncesi 
olayların tümünü “milli” bir okumaya tabi tuttuğu 
iddia ediliyor. Mermertaş’a göre bu “milli” okuma 
arayışı, pek çok isyanın/direnişin, merkezileşme-
Batılılaşma karşıtı çehresini görünmez kılmakla 
kalmıyor hem Kürt milliyetçiliğini hem de kurul-
maya çalışılan Türk milliyetçiliğini ve hatta devlet 
şiddetini besliyor. çalışmada bu hâkim tarih ya-
zımına karşı Kürt geleneksel seçkinlerinin (aşiret 
reisi, dini otoriteler vb.) 19. yüzyılda başlayan ve 
Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar devam eden is-
yanlarını/direnişlerini kendi otoritelerini koruma 
arayışlarının bir neticesi olduğunu belirtiyor.  İs-
yanların kitlesel ve yaygın şiddetin bahanesi olarak 
kullanıldığını, Kürt toplumunun tanzimine meşru 
bir gerekçe sağladığını iddia ediyor.

Bu sayıya seminer dışı bir makaleyi de ekle-
meyi uygun gördük. Begüm Savun, yazısında 12 
eylül 1980 askeri darbesi sonrasında ortaya çıkan 
“Öğrenci dernekleri” deneyimi ile 1990’ların or-
talarına denk gelen “Öğrenci Koordinasyonu” de-
neyimine odaklanarak Türkiye öğrenci hareketine 
dair üzerinde çok az çalışma yapılmış bir döneme 
sosyolojik bir bakış yöneltiyor. çalışma söz konusu 
örgütlenme deneyimlerinin gelişim ve dinamikleri, 
örgütlenme modelleri ve eylem repertuarlarına yo-
ğunlaşarak hareketlerin biçimsel niteliklerinin ha-
reketlerin ne olduğunu ve ne yaptığını anlamaktaki 
önemine değiniyor. Metin aynı zamanda, kuşaksal 
süreksizlikler ile malul olan öğrenci hareketini ta-
rihsel bir süreklilik içerisinde okuyarak hareketle-
rin toplumsal belleğini de oluşturmaya çalışıyor.

İyi okumalar...
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“İktidar sizi nerenizden yaralıyorsa, 
orası kimliğiniz olur.”

(M. Kundera)

Özet

B u çalışmada, günümüzde tüm toplum-
sal hareketlerin emek/sermaye çelişki-
si üzerinden açıklanamaması üzerine 

yeni/eski toplumsal hareketler tartışmalarından 
yola çıkarak “HeS Karşıtı Mücadeleler” değer-
lendirilecektir. ekoloji hareketleri, yeni toplumsal 
hareketler tartışmaları içerisinde değerlendiril-
mekte ve ortaya çıkan öznellik biçimlerinin kim-
lik/kültür ekseninde oluştuğu söylenmektedir. 
çalışmada, neoliberal politikaların sonucu olarak 
ortaya çıkan ekolojik tahribatın yarattığı direniş 
alanlarından biri olarak HeS karşıtı mücadele 
pratiklerinin nasıl ortaya çıktığına, bu öznel de-
neyimlerin öznelerinin siyasal alan içinde nasıl 
varlıklarını kurduklarına, hangi kültürel ve siya-
sal formlardan beslendiklerine, örgütlenme dene-
yimlerine bakılmaya çalışılacaktır. Sonuç olarak 
HeS karşıtı mücadelelerin, toplumsal hareketler 
tanımlamaları içerisinde yerel ekolojik hareketler 
tanımlamasına denk düşüp/düşmediği tartışılma-
ya çalışılacaktır.  

“Yeniden” Toplumsal Hareketler

Yeni toplumsal hareketler yaklaşımları, top-
lumsal aktörlerin üretim sürecindeki konumlarına 
göre belirlendiği ve diğer tüm kimliklerin ikincil 
olduğunu söyleyen eski toplumsal hareket ku-
ramlarından ayrılarak geliştirilmiştir. Bu kuram 
toplumsal hareketlerin hedefini artık devlet ola-
rak değil sivil toplum olarak saptamaktadır. Bu 
hareketlerin “yeni” yanı, sivil ilişkileri dönüştür-
me amacının, merkezi iktidara topyekûn yönelme 
fikrinin yerini alması olarak açıklanmaktadır. Bu 
yaklaşım, genel olarak toplumsal hareket ekseninin 
sınıf temelinden kimlik-kültür temeline kaydığını, 
bu bağlamda merkezsiz, sorun temelli, toplumu 
yatay kesen örgütlenme biçimlerine dayandığını 
savunmaktadır.

Toplumsal hareketler içinde “yeni” olarak ta-
nımlanan birçok hareketin doğuşu gibi ekoloji 
hareketinin ortaya çıkışı da 60’lı yıllara tekabül 
eder. 1968 ve sonrasında ortaya çıkan toplumsal 
hareketlerin geleneksel sola –özellikle başarısızlık-
lar nedeniyle- duyulan bir tepkiden ve onu aşma 
arzusundan dolayı ortaya çıktığını söyleyebiliriz. 
ekonomik talepler üzerinden şekillenen, sınıf te-
melli, iktidara yönelik merkezi hareketlerin yerine, 
kimlik yönelimli, merkezsiz, iktidarı ele geçirmek 
üzerinden hedefini belirlemeyen örgütlenme pra-
tikleri olarak ayrıştırılır. Hareketlerin hangi refe-
ranslar üzerinden yeni oldukları, eski ile aralarında 

Toplumsal Hareket Örneği: 
HeS Karşıtı Mücadeleler

ÖZLEM SAADET IŞIL 
Yüksek Lisans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 

Sosyoloji Bölümü
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bir süreklilik mi kopuş mu olduğu literatür içinde 
tartışmalı bir konudur. 

Touraine; yeni toplumsal hareketleri, post-
endüstriyel toplumun açmış olduğu alanda, yani 
sivil toplum alanında mücadele ettiklerinden yeni 
olarak değerlendirir; dolayısıyla sivil toplumun ye-
niden yapılandırılması ve devlet iktidarını ele ge-
çirmeye yönelik amaçları olmadığından yeni olma 
özelliklerini sergilerler. Yeni toplumsal hareketler 
kültürel alana yönelmiş, yeni ortaya çıkan kim-
liklerin ve bu kimliklerin yaşam tarzlarının müca-
deleleri olmuştur (çayır, 1999). Melucci ise, yeni 
toplumsal hareketlerin sembolik karakterlerine 
vurgu yaparak onları kolektif kimliğin inşa edildiği 
bir alan olarak görür. Sembolik kodların bozulma-
sı, yeniden anlamlandırılması mücadelesidir. eski 
olan ile  yeni arasındaki ayrımı; toplumsal tabanla-
rın farklılığı, merkezilik yerine adem-i merkeziyet-
çi olmaları, karar mekânizmalarının farklılığı hare-
keti yeni yapan özelliklerdendir (çayır, 1999). eski 
toplumsal hareketler işçi sınıfına yönelirken yeni 
toplumsal hareketlerin aktörleri eğitimli yeni orta 
sınıftır. Bu yeni orta sınıf yaşam tarzlarını ve sahip 
oldukları, yarattıkları ya da edindikleri kimlikleri 
savunmak, bunların varlık alanlarını genişletmek 
(sivil toplum içerisinde) için mücadele eder. Offe; 
yeni toplumsal hareketleri değer temelli hareketler 
olarak görür ve mücadele pratiklerinin tehdit altın-

daki yaşam tarzlarının savunulması olarak belirler. 
ekonomik talepler yerine bireysel özerklik talepleri 
ağırlık kazanmıştır (çayır, 1999). Tilly’e göre top-
lumsal hareketler, kaynakların dağıtımındaki adet-
sizliğe karşı egemen olan ile dışlanmış olan arasın-
daki çatışmalardır, ötekilerin siyasal alana giriş\dö-
nüş mücadeleleridir (çayır, 1999). Yeni toplumsal 
hareketlerin mücadele alanı modernleşme süreciyle 
daha fazla görünür olan adaletsiz kaynak dağılımı 
olarak görülür. 

Yeni ile eski arasında yapılan keskin ayrımlar 
yeni olarak tanımlanan tüm mücadeleleri tarihsel-
liklerinden  koparabilmektedir.

Toplumsal hareketler tartışmaları içerisinde 
iki kuvvetli akım, kaynak mobilizasyonu teorisi ve 
yeni toplumsal hareketler yaklaşımı olmuştur. Her 
iki akım da homojen bir tanımlamaya sahip olma-
sa da en geniş tanımlarıyla kaynak mobilizasyonu 
teorisi, çatışmaların siyasal boyutuna odaklanır ve 
grupların ortak çıkarlarını ifade eden kolektif  ha-
reket üzerine kurulur. Yeni toplumsal hareketler 
teorisi ise; kültürel alana yönelmiş davranış biçim-
lerine odaklanır ve çatışmanın alanını sivil toplum 
olarak belirler. 

Bir tanımlama kültürel alana yönelirken diğe-
ri siyasal alana yönelmekte, hareketin kendisinde 
bulunan özellikleri, belki de hareketin bize ger-
çekten ulaştırmak isteği mesajı anlamamızı zor-
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laştırabilmektedir. Birbirini dışlayan tanımlamalar 
arasında sıkışan hareketlerin ne olduğu, nasıl an-
laşılabileceğine dair yoğun bir külliyatın içinden 
çıkmak elbette bu çalışmanın konusu değil. Bura-
da vurgulanmak istenen tüm tanımlamaların top-
lumsal hareketlerde ne görmek istediğimize bağlı 
olarak değişebileceğidir. Bir hareket, ürettiği söz 
ve eyleyiş biçimi ile hem politik hem de kültürel 
alanda mücadele etmektedir. Bu nedenle iki ana 
toplumsal hareket tanımlaması birbirini dışlayan 
değil birbirine bağlanan tanımlamalar olarak de-
ğerlendirilmelidir. 

Başka bir önemli nokta ise, yeni ile eski arasın-
da yapılan keskin ayrımlar yeni olarak tanımlanan 
tüm mücadeleleri tarihselliklerinden de koparabil-
mektedir. eğer kimlik yönelimli hareketlere yeni 
diyorsak, ulus-devletlerin inşasında önemli bir rol 
oynayan milliyetçiliği, toprak ve gıda için ayak-
lanan köylü/yerel hareketleri anlamaya çalışırken 
kimlik dışı tanımlamalar yapmamız gerekmez mi? 
Toplumsal hareketler arasında bir kopuş olduğunu 
iddia etmek yerine sürekliliğe yapılan vurgunun 
daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Ancak bu 
süreklilik, toplumsal hareketlerin kendilerini var 
etme formlarında meydana gelen yenilikleri yad-
sımaz. daha da önemlisi birçok toplumsal hareket 
yaklaşımı ideal bir tipe dayandırılmaktadır, dolayı-
sıyla hareketlerin geliştiği toplumun tarihsel-kül-
türel-politik yapısından dolayı ortaya çıkan fark-
lılıklar genel tanımlamalar içerisinde özgün olanın 
kaybolmasına neden olabilmektedir. 

Yukarıda yapılan tartışmalardan hareketle eko-
loji hareketlerine yeni toplumsal hareketler demek 
gibi iddialı bir tanımlama yerine, “yeni” olana bel-
ki de en yakın hareket demeyi daha doğru buluyo-
rum. Bunu, mücadelenin tarihselliği içinde hare-
ketin görünürlüğü bağladığımının farkında olarak, 
neoliberal dönüşümün doğayı her geçen gün daha 
fazla metalaştırması ile yükselen, çeşitlenen ve öz-
neleri farklı kimlikleri de kapsayarak çoğalan bir 
hareket olmasına dayanarak söylüyorum. 

Her hareketin özgünlüğünün olduğuna dair 
vurgunun güçlenmesi ve bakış açımızı toplumsal 
hareketi tanımlamak yerine önce onu anlamak 

olarak kurabilirsek, kavramlarımızı da hareketin 
içinden çıkarabilir ya da kavramlara yeni anlamlar 
yükleyebiliriz.

Günümüzde birçok akıma bölünmüş, talep-
leri, çözümleri, toplum ve doğa arasındaki ilişki 
biçimlerine yaklaşımları noktasında birbirinden 
ayrılmış olan ekoloji mücadelesi öncelikle ABd 
ve Kuzey Avrupa’da güçlenmiştir. Ancak ekoloji 
hareketleri farklı akımlar, farklı kendini ifade ediş 
ve mücadele biçimleri içinde olsa da kısa denile-
bilecek bir zaman aralığında tüm dünyada etkili 
toplumsal hareketlerden biri olmuştur. en kaba 
genellemeyle liberal müdahaleciler, reformcular, 
radikaller, devrimciler birbirinden oldukça fark-
lı ekoloji mücadeleleri sergilemektedir. Buradaki 
ayrım karşı oldukları şeye ve karşı oldukları şeyin 
yerine koydukları alternatiflere göre belirlenebil-
mektedir. Şirket karşıtlığı, serbest piyasa karşıtlığı, 
neoliberal politikalara karşı, kapitalizme karşı vb. 
Bu durumu büyük kimliklere bağlanmadan ideo-
loji sonrası yeşil bir mücadele biçimi olarak tanım-
lamak mümkündür. Tormey bu yeşil mücadeleyi; 
“Birçok yeşil kendilerini öncelikle “failler” olarak, 
yani kapitalist üretimin zararlı etkilerini önleme-
ye doğrudan çabalayan eylemciler olarak görürler; 
yani kendilerini bir noktada kapitalizm sonrası bir 
geleceğe taşıyacak olan bir organizasyon için çalışır 
durumda görmezler. Bu açıdan bakıldığında onla-
rın eylemcilikleri ekseriyetle daha “gayrı resmi”dir, 
ideoloji dışı veya ideoloji sonrasıdır, gevşek bağlar-
la birbirine bağlıdırlar” (Tormey, 2006; 92) diye-
rek tanımlar. Tormey’in burada altını çizdiği nokta 
Marksist ve anarşist eylemciliği yeşil eylemcilikten 
ayırmaya dair işlevsel bir tanımlamadır. Ancak 
ekoloji hareketleri kendi içinde hem reformist hem 
de sistem karşıtı olabilirler. Mücadeleyi talep siya-
seti ile yürütenler sistem içinde karşılanamayacak 
taleplerde bulunabilirler ya da sistem karşıtları tüm 
kurum ve yapıları aynı anda hedef almayabilirler. 
Bu noktada sınırlı da olsa Castells’in çevre hareketi 
tipolojilerinden faydalanabiliriz. Castells toplumsal 
hareketlerin aktörlerini kimlik, karşıt ve hedef üze-
rinden tanımlamaya çalışarak, çevre hareketlerinin 
aktörlerini  beşe ayırır: (Castells, 2006) 
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Örneğin Castells’in ayrımındaki ikinci tipo-
loji olan “kendine ait uzamın korunması” yani 
“benim arka bahçemde olmaz”, hem sistem karşı-
tı hem de reformist olabilir. Yereli savunmak için 
mevcut kurumlardan düzenlemeler talep edebilir, 
aynı zamanda da yaşadığı sorunu daha büyük bir 
olguya mesela kapitalizme bağlayarak sistem karşıtı 
mücadele içinde yer alabilir. Castells’in bu ayrımı 
bize genel bir çerçeve sunmakla birlikte her tipo-
lojinin içinde yer alan hareket biçimleri de kendi 
içinde ayrışmaktadır. Hem doğa merkezci yaklaşı-
mı hem de insan merkezci yaklaşımı aynı şekilde 
tanımlanabilir bir hareket olarak görmek oldukça 
genellemeci ve iki hareketin birbirinden ayrıştık-
ları tüm farklılıkları görmezden gelmek olacaktır. 
Kategorize etmek yerine hareketlerin ne söyledik-
lerine baktığımızda hareketi anlamak konusunda 
daha başarılı olacağımızı düşünmekteyim. elbette 
bu tüm literatürü rafa kaldırmak anlamına gelmi-
yor, zira 70’lerden bu yana sürmekte olan tartış-
malar hareketleri anlamamız noktasında ön açıcı 
birçok katkıda bulunmuştur. Ancak hareketleri 
eski/yeni ayrımına tabi tutup ayrıştırdığımızda, 
hareketin aktörlerini parçaladığımızda kısacası 
hareketin kendisini sürekli bir tanımlamaya tabi 
tuttuğumuzda gerçekten toplumsal hareketlerin ne 
olduğunu anlayabiliyor muyuz? Bir diğer sorun, 
ekoloji hareketine dair tanımlamalarda tıpkı diğer 
hareketlerde olduğu gibi Avrupa merkezli tanım-
lamalardır. Salt bu tanımlamalardan yola çıkarak 
başka bir coğrafyada, mesela Türkiye’de ortaya çı-
kan ekoloji hareketlerini bu ayrıştırılmış tanımla-

malar ile açıklamaya çalışmak hep bir yanı eksik 
bırakmak olacaktır. Bakış açımızı, her hareketin 
özgünlüğünün olduğuna dair vurguyu güçlendir-
mek ve toplumsal hareketi tanımlamak yerine önce 
onu anlamaya çalışmak üzerine kurabilirsek, kav-
ramlarımızı da hareketin içinden çıkarabilir ya da 
kavramlara yeni anlamlar yükleyebiliriz. 

Türkiye’de ekoloji hareketleri

Türkiye’de ekoloji hareketlerinin yaklaşık otuz 
yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve bunun temel-
de yerel hareketler üzerinden yükseldiğini söyle-
yebiliriz. Akkuyu, Aliağa, Gökova Termik Sant-
rallerine karşı yürütülen mücadeleler, Bergama 
köylülerinin bölgelerinde altın madeni aranmasına 
karşı direnişleri bunlara örnek olarak verilebilir. Bu 
mücadelelerin en büyük ortak paydası, hareketin 
omurgasını yerelde yaşayan insanların oluşturmuş 
olmasıdır. Yeni toplumsal hareketlerin aktörle-
rinin yeni orta sınıf olduğu belirlemesine karşın, 
Türkiye’de  yükselen bu mücadelelerin belirleyici 
gücü, yerelde yaşayanlar olmuştur. Bu elbette tüm 
mücadelenin köylüler üzerinden yürüdüğü anla-
mına gelmemektedir. Platformlar, dernekler, siyasi 
partiler aracılığıyla metropol ile bağ kurulmuştur. 
Örgütlenme pratiklerinin ilk talepleri, Castells’in 
ayrımına dönersek “Benim arka bahçemde olmaz” 
üzerine kurulmuş, hareketin genişlemesiyle bu ta-
lep çoğu zaman yerini mücadele etmelerine neden 
olan şeye dair bir karşıtlığa bırakmıştır. 

Türkiye’de ekoloji hareketleri Avrupa’daki ben-

TİP KİMLİK KARŞIT HedeF

doğanın korunması doğa âşıkları Kontrolsüz kalkınma Vahşi doğa

Kendine ait uzamın 
korunması

Yerel cemaat çevreyi kirletenler Hayat/sağlık kalitesi

Karşı kültür /             
derin ekoloji

Yeşil benlik Sanayileşmecilik, 
teknokrasi, ataerkillik

ekotopya 

Gezegeni kurtarın Uluslararası ekosavaşçılar dizginlenmemiş küresel 
kalkınma

Sürdürülebilirlik

Yeşil siyaset İlgili yurttaşlar Siyasi müessese Karşı-iktidar

*Kaynak: Manuel Castells, enformasyon çağı: ekonomi, Toplum ve Kültür Kimliğin Gücü, s. 223
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zerlerinin çoklu müca-
delelerinin aksine çok 
yakın tarihe kadar ma-
dencilik, enerji sorun-
ları üzerinden kendisi-
ni var etmiştir. Ulaşım 
alanında verilen belki 
de en kapsamlı mücadele 
başarısızlıkla sonuçlanmış (Ordu sahil 
yolu kazanımı dışında) Karadeniz otoyo-
lu mücadelesidir. Karbon emisyon oranları, iklim 
değişikliğine dair verilen mücadeleler, atık sorunla-
rı entelektüel alanda tartışılan ve sınırlı sayıda ak-
tivistin mücadele alanı olarak kalmıştır. Yakın bir 
tarihe sahip olan hareketin bütünsel ve politik bir 
karakter (Şahin, 2010)  taşıdığını iddia etmek ol-
dukça güçtür. Avrupa’daki ekoloji mücadeleleri bu 
iddiayı büyük ölçüde gerçekleştirmiş, çevre kirlili-
ğinin, iklim değişikliğinin, enerji ihtiyacının; yok-
sulluk, küresel adaletsizlik, kalkınma politikaları 
arasındaki bağın kurulması başarılmıştır. Farklı-
lıklar elbette ki bununla sınırlı değildir. Toplumsal 
dönüşümlerin ve bunların etkilerinin hissedilmesi 
dünyadaki ekoloji hareketleri arasındaki farkların 
bir başka belirleyenidir. Türkiye’de ve neoliberal 
dönüşümün benzer tezahürlerinin olduğu coğraf-
yalarda doğanın kendisinin metalaştırılma süreç-
lerine karşı yükselen mücadeleler Batı’daki ekoloji 
hareketlerinden farklılık arz etmektedir. Öncelik 
siyanüre karşı mücadele, termik, nükleer santral-
lerin kurulumuna karşı verilen mücadele ve yakın 
zamanda gündeme gelen suya erişimin kısıtlanma-
sına ve baraj yapımlarına karşı yükselen mücadele-
ler olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlar ekoloji 
hareketlerinin ortaya çıktığı toplumsal yapıdan, bu 
yapıdaki dönüşümlerin yol açtığı sosyal, kültürel, 
ekonomik etkilerden, bunların her birinin özgün-
lüğünden bağımsız değildir. 

Türkiye’de kitleleri mobilize eden, iktidar üze-
rinde baskı yaratan ekoloji hareketleri hâlâ çok az 
olsa da aktörlerin çokluğu ve kapitalizmin sınır-
sızca her yere nüfuz etme çabası bu mücadelelerin 
yükselme zemini olduğunu göstermektedir. Son 
yıllarda yükselen toplumsal hareketlerden birisi de 

HeS karşıtı mücadele-
lerdir. 

neoliberal dönü-
şümlerin bir sonucu 

olarak sermayenin do-
ğal kaynaklara yönel-
mesi yeni yatırım ka-
nallarına duyulan ih-
tiyacın bir sonucudur.

Bugün sayıları iki bini geçmiş HeS 
projelerinin yapımına uluslararası kurumlar ve fi-
nans sektörü tarafından hızla fon sağlanmaktadır. 
dünya Bankası, Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım 
Bankası enerji verimliliği kredilerine öncelik tanı-
yarak, verilen kredilerin en az %25’ini kalkınma-
da öncelikli kırsal alanlarda yatırım yapacak olan 
KOBİ’lere yönlendirilmesini talep etmektedir. 
Uluslararası kuruluşlar aracılığıyla projelerin ger-
çekleşmesinin gerekliliği üzerinde durulmaktadır. 
Bunun en belirgin örneklerinden biri, 1997’de ilk 
formunu düzenleyen ve 3 yılda bir tekrarlanan, su-
yun geleceğinin tartışıldığı, suyun metalaştırılma-
sının yollarının arandığı dünya Su Forumu’dur. 
Forumun hedefleri “sulu tarımın sınırlandırılması, 
uluslararası havzalarda işbirliği sağlanması, suyu 
yöneten kurumların reforma tabi tutulması” ola-
rak sıralanabilir. Üstün, “1992’ de dublin’de baş-
layan su forumları ile sürdürülen süreçte strateji 
suyun ticarileştirilmesidir. Aktörler ise dünya Su 
Konseyi’nin organizasyonundaki su şirketleri ve 
yerel idarelerdir. Yerel ölçekte hedef ise doğal su 
kaynaklarının kullanım hakkının şirketlere devri, 
doğa ve canlı yaşamı göz ardı edilerek suyun ser-
mayenin emrine verilmesidir” diyerek dünya Su 
Konseyi’nin ana hedefini açıklamaya çalışmaktadır 
(Üstün, 2010; 53).

devlet politikaları ise suyun çevrelenmesine 
dönük yatırımların gerçekleştirilmesi için ulusla-
rarası kurumlar ile iş birliği içinde çalışmalarını 
sürdürmektedir. Yatırımların gerçekleşebilmesi 
için hukuki dayanaklar yaratmakta, kurumlarını 
yeniden yapılandırmaktadır. 

Bugün sermaye çoklu bir saldırıyla geçmişten 
daha fazla doğaya yönelmektedir. Sermayenin sı-
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nırsız gelişimi, yeni yatırım alanı ihtiyacı ve olu-
şan çevre kirliliği bedava malları1 birer ürün olarak 
piyasaya soktu ve kendine yeni bir alan açtı; yeni 
amaç “bedava mallardan” kâr elde etmekti, yani 
kapitalizmin bir kez daha dönüşmesiydi. Bu dönü-
şümü ercan şöyle açıklamaktadır:

Üretim sürecinde yaratılan zenginlik emek-gü-
cünün yani ücretlilerin sömürülmesi\baskı altına 
alınması anlamına  gelirken, buradan elde edilen 
sermayeler yeni çevirme hareketini başlattığı ölçü-
de su, eğitim, sağlık, ormanlar, tohum gibi alanları 
da sermaye birikim süreci içine çektiği ölçüde ka-
pitalizmin fabrikalarda başlayan sömürü-egemen-
lik ilişkileri doğayı daha fazla üretilecek ve tüketi-
lecek bir girdiye dönüştürmekle kalmamış, ayrıca 
doğanın kendisi (dereler, ırmaklar, ormanlar, su 
havzaları, madenler) sermayenin değerlenme ala-
nına dönüşmüştür (ercan, 2010; 124). 

neoliberal dönüşümlerin bir sonucu olarak 
sermayenin doğal kaynaklara yönelmesi yeni yatı-
rım kanallarına duyulan ihtiyacın bir sonucudur. 
Kapitalist dönüşüm içerisinde sermaye daha akış-
kan hale gelmekte; yerel, bölgesel ve ulusal düzlem-
lerinden koparak düşük maliyet için dünyanın bir 
başka yerini üretimin mekânı haline getirebilmek-
tedir. Sermaye birikiminin yeniden üretilebilmesi-
nin koşullarını sağlamakla mükellef olan neoliberal 
devlet, kurumlarını yeniden yapılandırmakta, yasal 
düzenlemelerini gerçekleştirmekte, bakir alanların, 
değerli mülklerin özelleştirilmesinin yolunu aç-
makta ve sermaye birikimine kısıtlamalar koyan/ 
koymaya çalışan toplumsal hareketlerin karşısında 
konumlanmaktadır (Harvey, 2006).

Kapitalizm varlığını sürdürmesini sağlayacak 
araçlar geliştirirken, bu dönüşümlere karşı top-
lumsal hareketler de kendi varlıklarını geliştir-
mektedir. Türkiye’de son zamanların en görünür 

1  İktisat teorisi yakın bir geçmişe kadar  yerüstü ve yeraltı kaynak-
ları ayrımından hareketle değerli ve elde edilmesi gereken olanı 
yeraltı kaynaklar olarak görmekteydi. Sınırsız bir doğal kaynak 
arzından hareket ederek hava ve suyu bedava mallar olarak de-
ğerlendirmiştir. dolayısıyla kaynak arzının sınırsızlığı, sınırsız 
üretim anlamına gelmekteydi. Sermayenin birikim süreçlerinde 
yeni yatırım kanalları ihtiyacı sınırsız varsayılan bedava malları 
üretim ilişkileri içine sokmuştur.  

mücadelelerinden biri olan HeS karşıtı mücadele-
ler sayısız formlarda örgütlenerek bir direniş alanı 
yaratmaktadır. 

İlk Ses: Fırtına Özgür Aksın!

HeS karşıtı mücadele ile ilk karşılaşmamız, 
sesini ilk duyduğumuz yer, çamlıhemşin vadisidir. 
1990’lı yılların sonunda çamlıhemşin, çinçiva 
Köprüsü’ne birkaç gün içinde yasadışı ilan edilen 
bir pankart asıldı; pankartta “Fırtına Özgür Ak-
sın” yazılıydı.  dönemin başbakanı Mesut Yılmaz, 
bölgeyi ziyaret ettiğinde de ilk eylemlerini örgüt-
lüyorlar ve kadınlar siyah elbiseler giyinip, köprü-
lerden siyah balonlar salarak, başbakanın selamı-
nı almadıklarını göstermek için sırtlarını Kaçkar 
dağları’na döndüler.

Fırtına mücadelesi hem ilk olması hem de 
ardılların deneyimlerinden faydalanmaları sebe-
biyle önemli bir örnektir. Yuvarlakçay köylüleri 
ağaçların başında 24 saat nöbet tutarak, Loç Vadi-
si köylüleri şirket önünde her gün oturma eylemi 
yaparak, Fındıklı köylüleri tek bir ağaç bile kestir-
meyerek yaşam alanlarını korumaya, savunmaya 
çalışmaktadırlar. Mücadeleleri sırasında örgütlene-
rek platformlar kuruyor, sokak eylemleri gerçekleş-
tiriyorlar, vadilerde çadır nöbetleri tutuyorlar. Tüm 
bunları bir yandan deneyimleyerek öğrenirken bir 
yandan da aralarındaki bağları kuvvetlendirmenin 
zeminlerini hazırlıyorlar. 

Her vadinin ortak paydası HeS’lere karşı ol-
mak olsa da, bunu gerçekleştirirken birçok ne-
denden dolayı özgün deneyimlerinin tarihini de 
yazıyorlar. Mücadele edenlerin HeS karşıtı söy-
lemlerinin dayanaklarından, siyasal angajmanları-
na, kültürel yatkınlıklarından, toplumsal ilişkiler 
ağına, doğayla kurdukları ilişkilerden, temsiliyet 
ilişkilerine kadar bir dizi fark, deneyimlerinin öz-
günlüğünü de belirliyor. 

7’den 70’e Fındıklı 

dernekler, platformlar, siyasi partiler gibi 
örgütlenme pratikleri mücadele içinde şüphesiz 
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önem arz etse de vadilerin kendi mücadelelerinin 
belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyse yerel 
mücadelenin nasıl örgütlendiği sorusunun cevabı 
bizi öznelere de götürecektir. 

Mücadelenin örgütlenme pratikleri neredeyse 
her vadi için öznel deneyimlere dayanıyor; örne-
ğin, Fındıklı ile Loç’un örgütlenmeleri ve mobilize 
olmaları iki bambaşka süreç olarak yaşanmıştır. 

Fındıklı deneyimi mücadele içinde “tek bir 
ağaç bile kestirmediği” için önemli bir noktada 
duruyor. Bunu nasıl başardılar, insanlar nasıl bu 
kadar iyi örgütlenerek mobilize olabildiler? Bunun 
çok katmanlı bir mesele olduğunu görerek doğru-
dan siyasal alan içerisinde bir özne olarak yer al-
malarının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: sosyal 
statüsü kuvvetli bireylerin varlığı, daha önce tah-
ribatın gerçekleştiği yerellerle kurulan bağlar, çayın 
hâlâ bölgede önemli bir geçim aracı olması ve top-
lumsal ilişkiler ağının  önemi.

Fındıklı merkez ile köyleri arasında siyasal an-
gajmanlar açısından önemli bir fark vardır. Merkez 
sosyal demokrat eğilimi olan geçmişte sol fraksi-
yonlar içerisinde mücadele etmiş birçok insanın 
yaşadığı bir yerken, köyler mevcut iktidara ya da 
milliyetçi söylemleri kuvvetli olan siyasal eğilimlere 
daha yakındır. İki ayrı akımın yan yana gelebilmesi 
yönündeki çabayı merkezde yaşayan sosyal statüsü 
aracılığıyla insanlar üzerinde etki yaratabilen biri 
şöyle anlatıyor:

Biz geçmişte halka rağmen halk için bir şeyler 
yapmaya kendimizi adamış bir kuşağız. Yenildik, 
yapamadık. Ama bu mesele öyle ki halkla birlikte 
yapamazsan yine yenilirsin. Halk, ben, diğeri, bu-
rada yaşayan herkes. O zaman hep beraber müca-
dele etmemiz gerektiği aşikar.

diğer birçok mesele ayrı tutularak konu HeS 
meselesine gelince siyasal angajmanları ne olursa 
olsun ortak hareket edebiliyorlar. Fındıklı’da 80 
darbesi öncesinde mücadele etmiş önemli bir ku-
şak var ve bugün mücadeleyi ideoloji-ötesi olarak 
görüyorlar.

direnişi örgütlerken öğretmen olmalarının ay-
rıcalığının getirisini bir emekli öğretmen anlatıyor: 

Biz onların çocuklarıydık. Geçmişte iyi şeyler 
yapmaya çalışmış ama cezalandırılmış, bildikleri 
temiz çocuklardık. çünkü yan yana yaşıyorduk, 
şehirde okuyan ama yazın birlikte çay toplayan 
köylü gençlerdik. Biz dışarıda değildik, onlardan 
biriydik. Okulda çocuklarına ders anlatıyoruz, bu 
işler (HeS’lerden bahsediyor) başımıza gelince kö-
yümüze de anlattık.

Fındıklı deneyiminde o yerelden olmanın ol-
dukça önemli olduğunu görmek mümkün. Yerel 
dışında elbette bağları olmakla birlikte, ivmesi-
ni yerele bağlamış bir mücadele deneyimi ortaya 
çıkmış. Geçmişte mücadele deneyimlerine sahip 
insanların olması önemli bir farkı ortaya çıkarmış. 
HeS inşaatlarının başladığı Senoz, İkizdere gibi 
vadilere gidilerek incelemeler yapılması ve bu va-
dilere sık sık köylülerle birlikte gidilerek tahribatın 
anlatılması  köylülerde bir kırılma noktası olmuş 
ve karşı mücadelenin örgütlenmesinin önemli bir 
ayağını oluşturmuş.

Fındıklı’da yereldeki insan, mesleki ayrıcalıklar 
ve akademi içinde üretilen bilgi  birbiriyle ilişkiye 
sokularak mücadele ağları örülmüş.

çukulit (Aslandere) köyünden bir genç anla-
tıyor: 

Gittik gördük, tam bir kıyımdı. Yaptıklarının aynı-
sını burada da yapacaklardı. Her köyü gezdi hoca-
larımız, biz de gezdik onlarla, kahvelerde akşamları 
erkeklerle kadınlarla toplandık. HeS’leri anlatan 
dia gösterileri yapıldı. Avukatlar, üniversitelerden 
hocalar gelip anlattılar. defalarca gidildi köylere.

Görülen o ki; Fındıklı’da yereldeki insan, mes-
leki ayrıcalıklar ve akademi içinde üretilen bilgi  
birbiriyle ilişkiye sokularak mücadele ağları örül-
müş. derelerin Kardeşliği Platformu ilk önce Fın-
dıklı derelerini Koruma Platformu olarak kurul-
muş, daha sonra her yerel kendi deresinin ismiyle 
bu platformda kendini temsil ederek şemsiye bir 
platform halini almış. Platform en büyük işlevini 
mücadele ettikleri meselenin sürekliliğinin sağlan-
masında gösteriyor. Tekrar yapmak isterlerse yeni-
den örgütleniriz gibi bir fikriyattan ziyade politize 
olmuş bireylerin mücadele ile bağının sürekliliği-
nin korunmasını sağlamaya çalışıyor. Sık sık mese-
le çeşitli araçlarla gündemleştiriliyor. 
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duyan herkesin gelebildiği, geniş katılımlı 
açık toplantılar yapmak bir ilke haline getirilmiş. 
Böylece mücadelenin ayrıcalıklı  bir kesim tara-
fından yürütülmesinin engellendiği düşünülüyor. 
Trabzon’da patlayan HeS borusun görüntüleri, he-
men gecesinde köylerde camilerden anonslar yapı-
larak çay alım yerlerinde gösteriliyor ve tartışmalar, 
toplantılar gerçekleşiyor. Bu “hayır”ı sürekli güçlü 
tutmanın bir aracı olarak görülüyor. 

Vadide HeS karşıtı mücadele örgütlenirken 
tek argüman çevrenin tahribata uğramasının ya-
nında birçok neden arasında ilişki kurulmaya 
çalışılmış ve sonuçlar mücadelenin gerekliliğine 
bağlanmış. en büyük etkenler çay üretimi, suyun 
ticarileştirilmesi ve doğa.

çay üretimi bölgede hâlâ önemli bir geçim 
kaynağı. neoliberal politikalar sonucu özelleştir-
melerin yaşanması, çay alım fiyatlarının düşürül-
mesine rağmen yöre nüfusunun büyük bir kesimi-
ni çay üreticileri ve çay fabrikalarında çalışan işçiler 
oluşturuyor. Geleneksel üretim biçimleri uzun yıl-
lardır yok edilirken (hayvancılık, geçimlik tarım) 
çayın da tamamen bitirileceği düşüncesi köylüleri 
mücadeleye bağlamakta. 

İkincisi ise bölgede yaşayanlar için su önemli 
bir yaşam kaynağı. Üretimleri için vazgeçilmez ol-
duğu kadar suyla kurdukları ilişki de vazgeçilmez 
bir önem taşıyor. Yaşlı bir kadın; “Bu su olmadığın-
da biz yaşayamayız. çay biter, biz biteriz. Ben bu 
suyun sesiyle büyüdüm, bu saatten sonra onu duy-
mazsam yaşayamam.” diyor. Suyun ekonomik bir 
değeri olduğu kadar gündelik hayatlarda, mekânla 
kurulan ilişkilerde ve kültürde önemli bir yeri var.

Mekânlar ile kurulan ilişkilerin, kültürel ak-
tarımın, toplumsal cinsiyet rollerinin mücadelede 
nasıl karşılık bulduğuna ve mücadelenin eylem 
repertuarına dair tartışmayı örgütlenme pratiğinin 
Loç Vadisi’nde nasıl vuku bulduğunun ardından 
yapmak benzerlikleri ve farkları görmemiz açısın-
dan daha anlamlı olacaktır. 

Sarı yazma isyanda!

Sarı yazmalıların isyanı başladığında artık gö-

rünürlük kazanmış, enformasyonu genişlemiş bir 
HeS karşıtı mücadele ortaya çıkmıştı. Kendileri-
nin dışındaki yerellere ulaşmak, deneyimlerden 
faydalanmak Loçlular için önemli bir artıydı, yine 
de mücadeleleri kendi özgünlüğünün izlerini fazla-
sıyla taşımaktaydı. 

Loç Vadisi’nde yaşayanların çok önemli bir 
kısmı tarımsal üretimin geçimlerini sağlayamaması 
sonucu metropollere göç etmiş dolayısıyla köyleri 
ile ilişkileri yılın belirli zamanlarında devam eden 
insanlar. Vadilerine HeS yapılacağına dair bilgi, 
halihazırda İstanbul’da kurulu olan dernekleri ara-
cılıyla gerçekleşmiş.

Yoğun göç sonucu metropollerde hemşehrilik  
ilişkilerinin devamının sağlanması, köylerindeki 
yaşam formlarının unutulmaması amacıyla bölge, 
kent, köy isimlerinden yola çıkarak birçok dernek 
kurulmuştur. dernekler, cemaat ilişkisinin ve geç-
mişte yaşadıkları mekânla bağın sürekliliğini sağla-
masının önemli bir aracını oluşturur. Böylece bir 
yandan modern bir dünyada varolmaya çalışırken 
öte yandan kültürel kodlarını dinç tutma ve kay-
betmeme zemini yaratılır. 

dernekleri aracılığıyla bilgi edinen bölge hal-
kı bu yatırıma karşı çıkmak gerektiğini düşünüyor 
ve örgütlenmeye başlıyor. Öncelikli olarak metro-
polde yaşayanlar, daha önceki deneyimler üzerine 
araştırma yapmaya başlıyorlar ve çeşitli platform-
larla ilişkiye geçiyorlar.

Zurna sesini, tulum sesini duyunca rahatladık

Köylerine yapılması planlanan HeS’e karşı çık-
mak için İstanbul’dan memleketine dönerek, oraya 
yerleşen biri bu deneyimlerini şöyle anlatıyor:

Hayatımızda hiç eyleme katılmamıştık, mitinge 
gidilince ne yapılır onu da bilmiyorduk. İstan-
bul’daki arkadaşlar bizlere yardımcı oldular, pan-
kart yaptık. İstanbul’daki insanlar zaten gelecekler-
di ama köyden insanların gelmesinin de önemli ol-
duğunu düşündük. Köylerden insanları otobüslere 
bindirdik, İstanbul’a geldik. Otobüsten inmemizle 
ne olduğunu anlamadığımız bir durumun içinde 
bulduk kendimizi, korkuyorduk. O güne kadar 
eylemleri hep televizyondan izlemiştik ama şim-
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di eylemciydik! Birden davullar zurnalar tulumlar 
çalmaya başlayınca biraz rahatladık, sesimizi de 
orada duyurduk.

İlk eylemleri Munzur Vadisi’nde yapılacak 
olan baraja karşı Munzurlularla dayanışma için 
gittikleri, ardından kendi köylerinde HeS ya-
pacak olan firmanın önünde gerçekleştirdikleri 
eylem ve 26 nisan Mitingi ile eylem pratikle-
ri ve mücadelenin sokak ayağı örgütlendi.  Loç 
Vadisi’nin deneyimi, HeS’lere karşı mücadele 
etmenin gerekliliğine dair müzakere sürecinden 
ziyade bireylerin eylem anında örgütlendiği bir 
pratik üzerinden kurulduğunu görmekteyiz.

Sonrasında toplantılar yapılmaya başlandı ve 
hukuksal süreç için dava açıldı, vadilerindeki tahri-
batın devam etmesi nedeniyle, projenin sahibi olan 
Orya enerji/Ümran Boru önünde oturma eylemi 
yapmaya karar verdiler. 28 gün süren oturma ey-
lemleri boyunca birçok farklı toplumsal hareketle 
yan yana gelerek dayanışma sağlandı, oturma eyle-
mi devam ettikçe internette ve televizyonda görü-
nür oldular ve toplumsal alanda yarattıkları baskı 

mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verme-
sinde önemli bir yer tuttu.

Mücadeleleri boyunca en çok interneti kullan-
dılar. “Haberleri toplayarak birbirimize gönderi-
yorduk, diğer vadilerde olanlardan haberdar olu-
yorduk, şirketin vadimizde yaptıklarını kameraya 
çekip sonra internet aracılığıyla yayıyorduk. Köyle 
şehrin arasındaki bağı koparmamış oluyorduk böy-
lece” diye anlatıyor vadi yaşayanlarından biri. 

Tüm direniş yöntemlerinin şüphesiz ki ortak 
bir kullanım ağı var: İnternet. Bugün internet, hem 
hareketler arası hem de yeni aktivistlerin hareket-
lere katılımını, hareketlerle tanışmasını, ilk elden 
bilgisini aldığı bir mekân işlevi görmekte. Tormey 
hareketler için internetin önemini şöyle sıralamak-
tadır: Marjinal kalacak grupların görünürlüğünü 
sağlamıştır, eylemci ağlarının oluşturulmasını hız-
landırmıştır, eylemcilerin daha koordineli olmasını 
sağlamıştır, alternatif haber ve bilgi yayılımına alan 
açmıştır, hacktivizm, net savaşı gibi yeni doğrudan 
eylemlerin doğmasını sağlamıştır (Tormey, 2006).  

Bugün internet üzerinden örgütlenen birçok 
toplumsal harekete tanık olmaktayız. HeS karşıtı 
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mücadelelerde oluşturulan sayfalar, vadilere dair 
bilgiler, eylem duyuruları, çalışmaların son durum-
ları, hukuk ihlalleri gibi birçok konuda hem vadi 
yaşayanları arasında hem de harekete bağlanan 
aktivistler arasında teması sağlamaktadır. Bugün 
internet tüm toplumsal hareketlerde olduğu gibi 
HeS karşıtı mücadelelerde de önemli bir araç ha-
line gelmiştir. Bugün internet sadece Loç’un değil 
tüm vadilerin en kuvvetli aracı olmaktadır.

Fındıklı yereli örgütleyerek mücadele ederken, 
Loç metropolü örgütleyerek mücadele ediyor.

Fındıklı ve Loç deneyimleri, HeS karşıtı mü-
cadeleye dair temel bir eleştiriyi ortaya çıkarmak-
tadır: Yerelcilik ve dolayısıyla buradan beslenen 
mikro milliyetçilik. Birbirini tanımayan, ortak 
değerlere, kültüre sahip olmayan insanların yerel 
hareketlerin ilk oluşumlarında yan yana gelebilme 
durumları oldukça güç görünmektedir. İlk ivme 
yerel cemaatlerin yaşam alanlarını savunması ara-
cılığıyla açığa çıkmaktadır. “Benzerlerin” yan yana 
gelebilmesinden sonra mücadele kendi öznelliği 
içinde inşa edilmekte ve “dışarısıyla”  temaslarını 
artırarak toplumsal bir harekete dönüşebilme po-
tansiyelini yaratmaktadır.  Castells bu teması şöyle 
açıklar:

… yaşadıkları bölgeye zehirli atıkların boşaltılma-
sını protesto eden insanlar kuşkusuz anarşist de-
ğillerdir, aralarında pek azı hayatlarının dokusunu 
tümden değiştirmeye hazırdır. Fakat argümanın iç 
mantığı, insanın akışlar uzamının zorunlulukları-
na karşın kendi mekânının savunması ile yerelliğin 
ekonomik ve siyasi temellerinin güçlenmesi arasın-
daki bağlantı, sembolik bir olay gerçekleştiğinde 
(nükleer enerji merkezinin inşası gibi) bu bağlan-
tılardan bazılarının, kamuoyunun zihninde birden 
tanımlanmasını sağlar. Böylece günlük hayatın 
sorunlarıyla, alternatif toplum projelerinin yakın-
laşması için koşulları yaratır: Toplumsal hareketler 
böyle oluşur (Castells, 2006; 237).

Bu karşılaşmadan sonra, mücadele “yerel” olsa 
bile “yerelci” olmaktan uzaklaşma eğilimine girebi-
lir. Yerelci olmaktan uzaklaşma şüphesiz ki uzun bir 
sürecin, mücadelelerin farklı aktörlerinin yan yana 
gelmesinin ve bu karşılaşmaların ortaya çıkardığı 
çokluğun bir sonucu olabilir. Öncelikle yerel ola-

rak hareket eden ve mücadele süresince kendinden 
başka aktörlere de bağlanan bir hareket söz konu-
sudur. dirlik, yer eksenli hareketlerin mutlaka tep-
kisel bir milliyetçiliğe, yerele yönelmesinin küresel 
mücadeleyle çelişmediğini şöyle açıklamaktadır:

…yerele yönelmek yereller arasındaki farkların 
daha keskin bir şekilde ortaya konulmasına olanak 
tanır; bu farklılıklar da ekonomik eşitlik, kültürel 
homojenlik ve siyasal eşitlik yönündeki milliyetçi 
varsayımlara meydan okur. Bu içsel farklılıkların 
fark edilmesi, içerisi ile dışarısı arasındaki sınırları 
bulanıklaştırıp yeni bir sınır yaratır (dirlik, 2008; 
78).

Fındıklı yereli örgütleyerek mücadele eder-
ken, Loç metropolü örgütleyerek mücadele ediyor. 
İkisinin de mücadelesi büyük başlık altında HeS 
karşıtlığı üzerinden yürütülüyor. Ama deneyimleri 
birbirinden oldukça farklı bir şekilde. en önem-
li ortaklıkları hayatlarında farklılaşan bir şeylerin 
olduğu. Bu farklılık ise, haksızlığa uğradıkları dü-
şüncesinden hareketle, iktidara bakışlarındaki es-
nemeler, kırılmalar, değişimlerdir.

 Türkiye’de modern-ulus devlet şekillenişinin 
kendisinden ayrı bir sivil toplum ve müzakere edi-
lebilir bir toplum sözleşmesi etrafında şekillenme-
diği ve bu bağlamda “hak talebi” üzerinden gelişen 
bir devlet-toplum ilişkisi yerine devletin farklı si-
yasal dinamikleri yönetmesi üzerinden şekillenen 
bir siyasal anlayışın hegemonik olduğu bir top-
lumsal alanda, HeS karşıtı mücadelelerin özneleri 
için bir kırılmanın yaşandığından bahsedebiliriz. 
Tanımlanmış olan devlet-vatandaşlık ilişkisi içeri-
sinde temsiliyetlerini oy verme pratiği üzerinden 
gerçekleştiren bireyler HeS karşıtı mücadelenin 
birer öznesi olarak doğrudan siyasal alan içerisinde 
bir aktör olmaktadırlar. İktidar mekânizmalarının 
yaşadıkları alandaki tasarruf haklarına karşı çıkarak 
bir mücadele alanı yaratmaktadırlar.

Platformlar, dernekler, siyasi partiler

Halihazırda siyasal alan içinde bulunan ör-
gütlenmeler ise mücadelenin başka bir boyutudur. 
HeS karşıtı mücadeleler oldukça geniş bir yelpaze-
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de yürütülmektedir. Yerelin kendisinin örgütlediği 
koruma platformları, metropollerde mücadelenin 
görünürlüğünün sağlanması amacıyla kurulmuş 
olan platformlar, çeşitli STK ve siyasi partiler ara-
cılığıyla yürütülen çok boyutlu bir mücadele ağı 
vardır.

Fındıklı deneyiminde bahsettiğimiz, Karade-
niz vadilerinde oldukça örgütlü olan “derelerin 
Kardeşliği Platformu” mücadele deneyimi açı-
sından  diğer yapılardan ayrı bir yerde durmak-
tadır. HeS çalışmalarının olduğu birçok yerelde 
örgütlenerek,  yerelin kendi temsilini sağladığı 
bir örgütlenme modeli inşa ettiler. Kendi seslerini 
kendileri dile getiren yerel inisiyatiflerin esas alın-
ması gerekliliğine vurgu yapan platform tabandan 
örgütlenme konusunda mücadele içinde önemli 
bir yere sahip durmaktadır. “derelerin Kardeşli-
ği Platformu” altında toplanan yerel inisiyatiflerin 
her birinin talepleri benzerlikler gösterdiği kadar 
farklılıklar da göstermektedir. Bir vadi “Can suyu-
nu bile tartışmayız” derken, diğeri “Havza planla-
ması yapılsın, bu vadi kaç tane HeS kaldırıyorsa 
o kadar yapılsın” demektedir.  İşleyişlerini, müca-
dele stratejilerini merkezi karar organlarına tes-
lim etmeyen yerel mücadeleler eylem birlikteliği, 
dayanışma ve hareket etme kolaylıkları yaratması 
sebebiyle kendi talepleri ile platform içerisinde yer 
almaktadır.

Bir diğer yapılanma olarak “Karadeniz İsyan-
dadır Platformunu” gösterebiliriz. Bu platform 
yerelden ziyade yerelin mücadelesini metropoller-
de görünür kılmak ve yerel hareketle dayanışma 
üzerinden örgütlenmektedir. Platform içerisinde 
mücadele edenler bölgeden metropollere taşınmış 
aileler, bu ailelerin genç nüfusları ve “duyarlı” çev-
reciler olarak görülebilir. Platform medyada görü-
nürlük sağlayan birçok eylem gerçekleştirmekte ve 
başka çevre hareketleri ile yerel dinamiklere göre 
daha kolay temas kurabilmektedir. Platformun bi-
leşenlerinin siyasi angajmanları çeşitlilik gösterse 
de “derelerin Kardeşliği Platformu” kadar çoklu 
bir yapıya sahip olmadığından diğer toplumsal 
hareketlerle ilişkilenmesi daha kolay olmaktadır. 
1 Mayıs’tan, Hrant dink anmalarına kadar birçok 

eylemlilik içinde kendi duruşlarıyla bulunabilmek-
tedirler. 

“Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu” 
(STHP) ise birçok siyasi parti, sendika ve dernek-
ten oluşan kent merkezli bir platformdur. Bu plat-
formun bileşenleri arasında “derelerin Kardeşliği 
Platformu” gibi yerel dernekleri içinde barındıran 
bir platformun yanında, büyük kentlerde bulu-
nan “Karadeniz İsyandadır Platformu”, “Su Poli-
tik Grubu” ve çeşitli partilerin ve sendikaların il 
yapılanmaları bulunmaktadır. Bu platformun te-
meli “suyun ticarileştirilmesi ve metalaştırılması” 
tespiti üzerine kuruludur. Bu minvalde, şehirde ve 
yerellerde örgütlenen çeşitli bileşenlerin yan yana 
gelmesi ve ortak bir mücadele deneyimi kurması 
amaçlanır. 

Yerel mücadeleler, stratejik ortakları konusun-
da birbirlerinden ayrılabilir, hareket alanlarını bu 
ortaklıkla belirleyebilirler.

Bir başka ve son dönemde oldukça gündem-
de olan örgütlenme deneyimi ise “Anadolu’yu 
Vermeyeceğiz”dir. neden yan yana gelmek ve mü-
cadele etmek zorunda olduklarına dair bir mani-
festo yayınlayan “Anadolu’yu Vermeyeceğiz” bi-
leşenleri vadilerden hem platformlar düzeyinde 
hem de bireysel katılımlarla Türkiye’deki ekoloji 
hareketlerine Bergama köylülerinin direnişinden 
miras kalan Ankara yürüyüşünü gerçekleştirdiler. 
Yürüyüşlerini tamamlayıp Ankara’ya geldiklerinde 
şehrin girişinde polisler tarafından durduruldular. 
Ankara’ya girmek konusunda kararlılık göstereme-
melerinin en büyük nedeni kitlesel ve yerel  ka-
tılımın sınırlı olmasıydı. Birçok platformun yan 
yana gelebildiği eylem birliktelikleri Anadolu’yu 
Vermeyeceğiz deneyiminde gerçekleşmemişti. Bu-
nun temel sebebi, platformların bileşenleri içinde 
TeMA, doğa derneği gibi STK’ların da yer alma-
sıydı. Bu kurumlarla derelerin Kardeşliği, Karade-
niz İsyandadır, STHP platformları beraber hareket 
etmek istememişlerdir. 

Yerel mücadeleler, stratejik ortakları konusun-
da birbirlerinden ayrılabilir, hareket alanlarını bu 
ortaklıkla belirleyebilirler. STK ve “çevreci” söyle-
me sahip partilerle birlikte hareket edebilirler ya 
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da temsiliyetlerini sadece kendilerinin sağladıkları 
örgütlenmelere giderek, aynı hatta ilerleyen müca-
delelerle yan yana gelmeyi tercih edebilirler. doğal 
yaşam ve çevre açısından STK’ların, Türkiye’de en 
bilinen örneği TeMA’dır. Türkiyeli “işadamları” 
tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 
bir vakıf olarak kurulan TeMA ile yan yana ha-
reket eden mücadeleler mevcuttur. “İşadamları” 
ekolojiye ve bu düzlemde verilen mücadeleye fon 
sağladığında, kendi muhalefetlerini de kontrolleri 
altında yarattıkları ve bu hareketlerin sınırlarını 
belirledikleri görüşü oldukça yaygındır. Arundhati 
Roy bu durumu Hindistan’dan bir örnekle şöyle 
açıklamaktadır: 

Büyük şirketlerin sanatçıları, yazarları, aktivistleri 
fonlayan bağlantıları vardır. Büyük maden fabri-
kaları üniversite kurarlar, bütün bir dağı delerken 
çevrecilere fon yaratırlar. Oldukça gerçek görülebi-
len sahte bir muhalefetin oluşumuna katkıda bulu-
nurlar böylece, bu sahte muhalefet çok radikal de 
görünebilir, ancak yine de kontrol edilir… Birini 
fonlamak, onu öldürmekten çok daha akıllıcadır. 
Böylece bütün sorun çıkaran kişi ve kesimleri satın 
almış olursunuz (Roy, 2010; 255).

Türkiye’de Aksu Vadisi’ne HeS yapan Boru-
san şirketinin, Loç Vadisi’ne HeS yapan Ümran-
Boru şirketinin TeMA’ya fon sağlaması gibi. dola-
yısıyla birçok platform bu yan yana gelişi bir içerme 
stratejisi olarak okudu ve hareketi ehlileştirmek için 
bir oyun olarak değerlendirdi.

Son olarak mücadele içinde yer alan ancak tüm 
HeS karşıtı hareketlerden daha geniş bir söyleme 
sahip olan “Yeşil Devrim” in gerekliliği üzerine orta-
ya çıkan yeşil partilerdir. Köklerini Alman Yeşiller 
Partisi’nden alan çevreciler, feministler, eşcinseller 
ve azınlıklarla bir arada mücadele etme çağrısında 
bulunan siyasi oluşumun özellikle Türkiye’de ba-
şarılı bir örgütlenme deneyimine sahip olduğunu 
söyleyemeyiz. İktidar odaklı hareket eden (bunu 
karşı iktidar olarak görse de), birlik çağrısı yapan, 
programatik davranan ve kaynaklarını aldığı eko-
loji hareketinden gittikçe koparak uzaklaşan yeşil 
partiler, sadece mücadele eden aktivistleri yutmak-
la kalmaz aynı zamanda kendi yok oluşunu da ha-

zırlar (Benasayag ve Aubenas, 2008). Bu oldukça 
ağır eleştiri kendini mevcut siyasi partilerden ayrı 
tutarak örgütlenmeye çalışan Yeşiller Partisi’nin 
gittikçe sistem içinde eriyen parti haline gelme-
sinin bir sonucu olarak görünmektedir. daha da 
önemlisi ayrıcalıklı konumunun gün geçtikçe kay-
bolması ve neredeyse bütün partilerin çevreci vur-
gularının artmasıdır.

Platformlar, dernekler, siyasi partiler müca-
delenin içerisinde olsa da yerelin kendi sesi, ren-
gi yoksa cılız bir ses olarak kaldığından daha önce 
bahsetmiştik. Yukarıda anlatılan örgütlenme pra-
tiklerinin yereli kapsamaya çalışma çabası bundan 
dolayıdır. Platformlar yerelle yan yana gelebilme 
noktasında daha başarılı görünmektedirler. 

Kültürel aktarımlar ve eylem repertuarları

Hareketlerin kültürel formlarını ve ortaya çı-
karttıkları söylemleri daha yakından anlamamıza 
eylem repertuarları yardımcı olabilir. Bu durumda 
geniş bir yelpazeden bahsettiğimizi söylemeliyiz. 
HeS’leri gizli ya da açık protesto etmek, hukuksal 
zeminde mücadele etmek veya bunu yetersiz gör-
mek, iktidar mekânizmaları ile doğrudan karşı kar-
şıya gelmek/gelmemek, sokak eylemleri yapmak/
yapmamak, medya-iletişim kanallarını kullanmak/
kullanmamak, kültürel formlarını direnişe taşımak 
gibi harekete dair birçok verinin eyleyişteki yansı-
malarını bulmamıza yardımcı olur.

Tilly kolektif eylem repertuarını “ortak çıkar-
lar uğruna birlikte hareket eden insanlar” olarak 
tanımlar (Hunt ve Lynn, 2009). Kolektif eylemi 
modern öncesi ve modern olarak ikiye ayırır. Mo-
dern öncesi kolektif eylem repertuarlarını ortak ve 
güdümlü olarak (gıda isyanları, tarlaların kolektif 
istilası, bir meslek dalının toplu grevleri…), mo-
dern döneme ait repertuarı ise ulusal ve özerk ola-
rak değerlendirerek (grevler, seçim kampanyaları, 
yürüyüşler, toplumsal hareketler…) üçüncü bir 
eylem repertuarının olmadığından ve ikincisinin 
dönüştüğünden söz eder (Offerle, 2007). Cohen 
ve Rai (Offerle, 2007) ise üçüncü bir eylem re-
pertuarının ulusötesi ve dayanışmacı olarak orta-
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ya çıktığından bahsederler. dünya kadın zirveleri, 
uluslararası boykot kampanyaları, dünya Sosyal 
Forumları gibi. Bu yaklaşımlar benzer zamansal-
lıktaki hareketler için bütünleştirici oldukları ka-
dar dönemselleştirmeleri dolayısıyla aynı zamanda 
ayrıştırıcıdırlar. Tilly kolektif eylem repertuarını 
ikiye ayırırken; birinci grubu reaktif kolektif ha-
reket olarak görür ve “defansif ” mobilizasyonla, 
dışarıdan yaşam alanlarına müdahale edilmesi so-
nucu ortaya çıkan hareketler olarak değerlendirir. 
Modern zamanların kolektif hareketi ise proaktiftir 
ve daha fazla güç elde etmek adına kaynakların bir-
leştirilmesidir (Cohen, 1999). Bu ayrım bizi, HeS 
karşıtı mücadelenin ortaya çıkışında önemli etken-
lerden biri olan yaşam alanlarına kendi inisiyatif-
leri dışında müdahale edilmesine direndiklerinden 
dolayı, HeS karşıtı mücadeleleri modern öncesi 
zamanlara iten bir kolektif eylem olarak değerlen-
dirilmesi sonucuna götürür.

Bugün hareketlerin içinde yer alan birçok fak-
törün eylem repertuarlarında belirleyici olduğunu 
söyleyebiliriz. Hareketin ortaya çıkış dinamiği ve 
hedefine ulaşma biçimleri farklılık göstermekte-
dir. Zapatistaların Chiapas’ta kurdukları özerk 
bölgeyi sadece ulusal bir mücadele olarak görüp 
modern zamanlara itmek ya da Topraksızlar ha-
reketinin kolektif olarak toprakları işgal ettiğini 
söyleyerek modern öncesi olarak adlandırmak bizi 
hareketin gerçekte ne olduğundan ziyade hareketi 
sınıflandırarak tanımlamak hatasına götüreceğine 
inanıyorum. Bu nedenle ortaya çıkan hareketlerin 
ne söylediğine, bu sözün eyleyişe dökülüşünün na-
sıl gerçekleştiğine bakmak daha anlamlı olacaktır. 
Hareketler durağan olmadıkları gibi stratejileri ve 
eylem repertuarları da durağan değildir. Kültürel 
formlardan toplumsal ilişkilere, örgütlenme bi-
çimlerinden kaynakların sınırlılığına kadar birçok 
neden bu repertuarları genişletebilir, daraltabilir, 
eskiye ya da yeniye ait olanı iç içe geçirebilir. 

Tek başına bir alt-kültürü açığa çıkarmanın 
da ötesinde bu simgeler hareketin görünürlüğünü, 
mobilizasyonunu ve toplumsallaşmasını da sağla-
maktadır.

Toplumsal hareketlerinin birçok eylem/pro-

testo formunu HeS karşıtı mücadelelerde görmek 
mümkündür. İmza kampanyalarından bedenin 
kullanımı, tanıklığı yoluyla gerçekleşen eylemlere, 
sokak protestolarından çalışma alanlarının fiili iş-
gallerine, medyanın ve internetin kullanımından 
lobi faaliyetlerine kadar geniş bir protesto biçimi 
mevcuttur. Tüm bu protestolara her yerel ken-
di kültürel etkinlikleri ile katılmaktadır. Kültürel 
simgeler, eylem repertuarına eklemlenerek onu dö-
nüştürebilir ve birer direniş araçları haline gelebilir.

Birçoğumuzun belleğine sarı yazmalılar ola-
rak yerleşen Loç Vadisi’nde HeS yapılmasına 
karşı olanlar, tüm protestolarında kültürel bir öğe 
olan sarı yazmayı kullanırlar. direnişlerin somut 
simgeleri alt-kültürleri açığa çıkarmaya ve duy-
gusal bağlılıklar kurmaya yarayan araçlardır. Ka-
dınların yörede başlarına bağladıkları sarı yazma 
Loç Vadisi direnişinin bir simgesi haline gelmiştir. 
Benzer şekilde Karadeniz’in diğer vadilerinde İran 
şalı, Karadeniz peştemalı HeS karşıtı mücadelede 
kültürel simgeler olarak kullanılmaktadır. Tek ba-
şına bir alt-kültürü açığa çıkarmanın da ötesinde 
bu simgeler hareketin görünürlüğünü, mobilizas-
yonunu ve toplumsallaşmasını da sağlamaktadır. 
Hareket içinde doğrudan yer almayan biri sade-
ce Karadenizli olduğu için bu kültürel simgeyi 
kendisine de ait hissettiğinden protestolara katı-
labilmektedir. Kendi yaşamlarına içkin değerler 
aracılığıyla politik bir mücadele yürüten bireyin, 
hareketle arasındaki bağın böylece güçlenmesi 
sağlanır.

 eylemlerde bu kültürel simgelerin kullanılma-
sı aynı zamanda bir kimlik inşasıdır; Karadenizli 
olmak, Loçlu olmak. Bu yolla, inşa edilen kimliğin 
hem ardıllarına aktarımı sağlanır hem de kendileri-
ni dışarıya ifade etmenin, kabul ve onay görmenin, 
toplumsallaşmanın yolları açılır. Artık sokakta sarı 
yazmalıları gördüğümüzde onların Loçlu olduğu-
nu ve vadilerinde HeS istemediklerini, bunun için 
mücadele ettiklerini biliriz, hatta bu kimlik o kadar 
kabul görür ki hareketin içinde olalım olmayalım 
mücadelelerini onaylıyorsak bizim de bir sarı yaz-
mamız oluverir.

Kültürel simgelerin kullanılmasının mücade-
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lenin görünürlüğünü sağladığından bahsetmiştik. 
Tüm kültürel simgeler bu görünürlüğün sağlanma-
sındaki araçlar olarak HeS karşıtı hareketi besler. 
Bu görünürlük medyanın da ilgisini çeker ve ha-
reket mesajını bu yola daha geniş kitlelere aktarır.

Özellikle Karadeniz’de yapılan HeS’lere karşı 
yürütülen mücadelenin bir başka simgesi haline 
gelen tulum, kemençe ve horondur. Protestolar-
da, internet paylaşımlarında çokça kullanılan bu 
kültürel öğenin bağlılık gruplarının oluşumunda 
önemli bir yere sahip olduğunu görmekteyiz. dans 
etmek, kolektif duyguların yaratımında tüm mü-
cadele pratikleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Bireyin kendini bütünün bir parçası hissetmesini 
sağlar. dansın bağlılık grupları yaratmadaki etkisi-
ni Jasper şöyle açıklar:

Toplumsal yaklaşımlar ve özlemler kişilerin beden-
lerinin aldığı şekillerde ve jestlerde tam anlamıyla 
vücut bulur, bu yüzden dans, ahlaki görüşleri ve 
duyguları kuvvetle dile getirir. dans, bir ritüelin 
parçası ya da kendi kendine ritüelleşmiş bir form 
içinde mesajlar iletebilen, stilize bir dildir. Belki 
de en önemlisi dansın, beden hareketleri dikkatle 
koordine edilmiş bir grubun birliğini anlatmasıdır. 
dans hem dans eden hem de dansı izleyen insanda 
benzer bir kişisel güç ve grup duygusu yaratır (Jas-
per, 2000; 290).

Türkiye’de ortaya çıkan muhalefet halk kül-

türlerine yakın bir yerden kendini var etmiştir. Bu 
nedenle yerelin temsili olarak görülen halk oyun-
ları protestolarda oldukça yaygın bir dans olarak 
görülür. Türkiye’deki mücadelelerde geleneğin ve 
yerelliğin temsili üzerinden halay aracılığıyla kuru-
lan bu bağlılık özellikle HeS karşıtı mücadeleler-
de horon aracılığıyla sağlanmaktadır. HeS karşıtı 
eylemlerde “horona durmak”, tulum sesi duymak 
alışılageldik bir durum olmuştur. Horona katılan 
bireyler hem aynı şey için yan yana duruyor ol-
manın çoşkusunu yaşamakta hem de bugüne ka-
dar kendi aralarında yaşadıkları deneyimleri dışarı 
taşıyarak görünürlüklerini sağlamaktadırlar. HeS 
karşıtı mücadele, sokakta duyulan horon sesi ile 
HeS eylemi var kodlamasını başarmaktadır. Bir 
önceki kültürel simgelerin kullanımı tartışmamız-
daki benzer bir durum burada da vardır. Horon ve 
tulum aracılığı ile kültürel öğelere bağlılık vurgu-
su yapılırken, bu yolla bir arada olma ve güçlenme 
sağlanmakta, duygudaşlık yaratılmaktadır. Horon 
ve tulum direnişin ruhu haline gelerek yeni bir po-
litik anlam yüklenmektedir.

Toplumsal mücadelelerin kendini var ediş bi-
çimleri kültürel süreçlere bağlı olarak gerçekleşir.

eylem yazıları ve şarkılar  aracılığıyla da yine 
kültürel anlatıların aktarıldığını ve mücadele içe-
risinde kullanıldıklarını görmemiz mümkün. Ka-
radeniz halklarının doğayla kurdukları ilişkiyi 
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kültürel birer taşıyıcı olarak şarkılarına yansıttık-
larını söyleyebiliriz. Aşk, ayrılık, gurbet, ölüm gibi 
birçok imge şarkılarda dere ve denizle ilişkilendi-
rilerek anlatılmıştır. Şarkılar aktörlerin hareketle 
arasındaki bağı kuvvetlendirmek adına kuvvetli 
bir araç olarak işlev görmektedir. eylemlerde kul-
landıkları pankart ve dövizlerde bölge halklarının 
şivesini kullanmak ortaya çıkan politik öznelerin 
kendi kimliklerini inşa etmelerinin bir yoludur. 
Böylece iletilmek istenen mesaj doğrudan kimlik-
leri aracılığıyla iletilmiş olur. 

Ortak mücadele ve ortak deneyim duygusu 
çeşitli anlatılarda pratik içinde yer bulmaktadır. 
Jasper’ın anlatımıyla bu kültürel süreçlerin pekiş-
tirilmesinin bir diğer yolu tinsel anlatım, abartılı 
hikâyeler, kahramanlar ile yaratılan bir hareket 
folklorudur (Jasper, 2000) Ahlaki, kültürel değer-
lere, inançlara işaret ederek dayanışma duygusunu 
kuvvetlendiren bir anlatımdır. HeS karşıtı müca-
delelerde bu anlatımın örneklerini bulmak müm-
kündür. Borusan’ın Aksu Vadisi’nde HeS yapımı-
na karşı, olan vadi yaşayanları “boldorozlar isyan-
da” diyerek abartılı yeşil bir yaratığın maskeleri ile 
eylem yaptılar. Boldoroz ismini verdikleri bu mit, 
eskiden yılbaşı zamanlarında evlerin önüne taslarla 
su koydukları ve Boldoroz’un bu sularla yıkandığı-
na dair bir söylence politik bir anlam yüklenerek 
yeniden hikâyeleştirildi. Boldoroz dikkatleri çek-
meyi başardı ve eylemin kendisi oldukça yankı bul-
du. dikkat çekici bu eylemin yarattığı ortak duygu 
ve mücadelelerinin Boldorozlarla özdeşleşmesi bi-
reyleri birbirine yaklaştıran daha çok bağlayan bir 
işlev gördü. 

Toplumsal mücadelelerin kendini var ediş bi-
çimleri kültürel süreçlere bağlı olarak gerçekleşir. 
Yukarıda kısıtlı olarak bahsetmeye çalıştığım kül-
türel formların yanında başka birçok damardan 
beslendikleri bir gerçektir. Hareketin birçok bileşe-
ni farklı kültürel formlarını hareketin içine katarak 
farklı eylem biçimleri de ortaya çıkarmaktadırlar. 
Aksu Vadisi Borusan’ın önünde eylem yaparken, 
Loç Vadisi İstanbul’da Orya enerji önünde 28 gün 
boyunca oturma eylemi yapmıştır. Vadilerin ve 
platformların ortaklığı ile büyük kitlesel mitingler 

düzenlerken bir yandan vadilerindeki iş makinele-
rini çıkarmak için bedenlerini kullanarak, tanıklık 
ederek iş makinelerinin önüne yattılar. Şirketlerin 
şantiyelerinin karşısına direniş çadırları kurarken 
diğer yanda Ankara’ya yürüdüler.

Ev işleri hallolur, kimse aç kalmaz ya!

Hareket içerisinde toplumsal cinsiyet rolle-
rinin önemli etkisinin olduğunu söylemek çok 
iddialı olmayacaktır. Bu nedenle hareketin içeri-
sinde yer alan kadınlara ve mücadele pratikleri-
ne bakmanın anlamlı olacağını düşünmekteyim. 
Toplumsal cinsiyet meselesinde birçok alanda 
olduğu gibi,  kırsal kesimde de kadına yüklenen 
geleneksel roller mücadele içerisinde yer alma 
deneyimlerinde etkili olmaktadır. “Susuzluk, en 
çok evin temizliğinden, çocukların bakımından, 
tarla işlerinin büyük kısmından sorumlu olan ka-
dını etkileyecektir” söylemi, kadınları mücadele 
için geleneksel roller üzerinden mücadelenin cid-
di bir muhatabı olarak görmektedir. Görülen o 
ki kadınlar öncellikle kendilerine verilen bu rol-
ler üstünden hareketle ilişkilenmektedirler. do-
ğal alana, yaşadıkları çevrenin korunmasına dair 
vurgu çoklukla ikincil bir yer tutmaktadır. Ön-
celikle toplumsal işbölümü rolleri üzerinden ha-
rekete katılan kadınlar mücadele pratikleri içinde 
en görünür ve keskin söyleme sahip olanları oluş-
turmaktadırlar. Hareketin geneline baktığımızda 
kadınların mücadelenin içerisinde ağırlıklı olarak 
yer aldıkları yerellerin hem görünürlüklerinde 
hem de mücadelenin keskinliğinde fark olduğu 
gözümüze çarpmaktadır. Sarı yazmalıların şirket 
önünde oturma eylemini en çok kadınlar sahip-
lendiler. Fındıklı’da şirket arabalarının önünde 
kadınlar durdular. Protesto anlarında en önde ol-
mayı seçtiler. 

Kadınların mücadele içinde yer almalarının 
başka bir nedeni ise erkeklerden daha zararsız, 
daha az politik ve daha dokunulmaz göründükle-
rine dair inancın kuvvetli olması. Loç Vadisi’nde 
bir erkek kadınlara şöyle diyordu: “On erkeğe bir 
kadın! Sizin jandarmayla konuşmanız daha etkili 
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olur. Size bir şey diyemezler, on erkeğe bir kadın!” 
Jandarma kadınları gözaltına almak istediğinde eş-
leri, babaları, çocukları onları savunmak için araya 
girmişlerdi. Bu durum eşitlerin birlikte mücade-
lesinden ziyade eşitsizler arasındaki ilişkinin bir 
strateji olarak kullanılması olarak görünmektedir. 
Lynn Viola’dan alıntılayarak bu stratejiyi Scott şöy-
le aktarmaktadır:

Köylü kadınların protestosu, genel olarak köylü 
muhalefeti için görece güvenli bir çıkış noktası 
olarak ve ciddi sonuçlara maruz kalmadan aktif 
ya da açık şekilde hükümete muhalefet edemeyen; 
ama sessiz ve tehditkâr bir şekilde arkada dura-
rak ya da protesto erkeklerin kadın akrabalarını 
savunmak için müdahale edebilecekleri bir nok-
taya ulaştığında karışıklığa katılabilen ve katılan, 
politik olarak daha savunmasız durumdaki köylü 
erkekleri koruyan bir kalkan olarak kullanılmıştır 
(Scott, 1995; 207).

Kadınlar en önde direnişte yer aldıklarında ve 
ipleri gerdiklerinde erkeklerden daha az vahim so-
nuçların ortaya çıkabileceğine dair inanç oldukça 
yaygın görünmektedir.

Kadınların gündelik hayatlarında değişen 
şeyler ne öyleyse? Sanırım buna verilebilecek en 
rahat cevap; sokağa çıkmak olur. Korktukları hat-
ta yadırgadıkları durumun şimdi öznesi olmak 
hayatlarına başka bir yerden bakabilmelerine ola-
nak tanımaktadır. Protestolara katılmanın haya-
tında neyi değiştirdiğini anlatan bir kadın şöyle 
diyordu: “Haklıysam sokağa çıkmalıyım. evdeki 
işler hallolur, kimse aç kalmaz, ama burada ol-
mazsam kendi vicdanıma hesap veremem. İlk kez 
böyle eylemlere katılıyorum, başta korkuyordum 
ama artık korkmuyorum.” Bu durumlar mücade-
le pratiklerinin kadınların hayatlarında yol açtığı/
açabileceği dönüşümleri görmek açısından olduk-
ça önemlidir.

Sonuç yerine

Her şeyin finansallaştığı ve sermaye sahipleri-
nin kapitalizmin yeniden dönüşümünde her geçen 
gün daha fazla güç merkezi haline geldiğini tespit 

etmek yeni bir şey olmayacaktır. neoliberal poli-
tikalar uzun zamandır köylülüğün tasfiyesi, topra-
ğın metalaştırılması, emeğin esnekleştirilmesi gibi 
birçok alanda sosyal devletin sahneden çekilmesi 
için örgütlenmektedir. Kapitalizmin bu şekilde 
yeniden örgütlenişi aynı zamanda mücadele edi-
len birçok alanın da ortaya çıkmasına tekabül et-
mektedir. HeS karşıtı mücadeleler bu alanlardan 
yalnızca biridir. Yaşam alanlarına müdahale edil-
mesi sonucunda bireylerin yan yana gelerek kendi 
formlarını oluşturdukları direniş biçimleri ortaya 
çıkmaktadır.

Bu direniş biçimlerinin toplumsal hareketle-
re dönüşmesi sınıflandırma sorunu ile hareketle-
ri baş başa bırakmaktadır. Toplumsal hareketleri 
eski/yeni sınıflandırmasına tabi tutmak toplumsal 
hareketin ortaya çıkardığı birçok öznelliğin gö-
rünmez olmasına neden olmaktadır. Yeni toplum-
sal hareket tartışmaları, Batı Avrupa ülkeleri ve 
ABd’de ortaya çıkan toplumsal hareketler üzerin-
den kavramsallaştırılmaktadır. Post-fordist dünya-
da aktörler “yeni orta sınıf ” olarak belirirken, en-
telektüel, kültürel ve politik açıdan ayrıcalıklı bir 
sınıfın bileşenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu yeni orta sınıf, ayrıcalıkları nedeniyle dünyayı 
anlayabilme ve yorumlama şansına dolayısıyla yeni 
hareket tarzları yaratabilme kudretine de sahip bir 
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sınıftır. Yeni toplumsal hareketlerin sınıfa bağ-
lanmadığı tespiti, neoliberal politikalar ve post-
fordist üretim ilişkileri aracılığıyla emeğin esnek-
leştirilerek, güvencesizleştirilerek çevre ülkelere 
kayması, gelişmiş kapitalist ülkelerde işçi sınıfının 
tasfiye olduğu düşüncesine dayanmaktadır. dola-
yısıyla ekoloji, feminizm, LGBT gibi hareketler 
sınıfı değil kimliği temsil eden hareketlerdir. An-
cak yeni küresel egemenlik düzeninin (Buna yeni 
emperyalizm, imparatorluk, yeni dünya düzeni de 
denilmektedir), neoliberal politikaların yapılanışı  
bu ayrımın net olmadığını gösteriyor. neoliberal 
politikalar, çok uluslu ya da ulusötesi şirketler için 
yapılanıyor ise, bu çalışmanın konusu olan su po-
litikaları, bütün dünyada suyun sermayeleşmesi 
veya ticarileşmesi açısından yürütülüyor demek-
tir. Bu durum kapitalist bir proje ile karşı karşıya 
olunduğunu gösterir. O halde, Fındıklı’da direnen 
köylü de, İstanbul’da eylem yapan entelektüel de, 
aynı su politikasına karşı yani küresel kapitalizme 
karşı mücadele ediyordur. Tam da bu noktada, bu 
iki insanın farklı (verili) sınıf konumlarının aksi-
ne, bunlar, anti-kapitalist bir mücadele öznelliğin-
de birleşiyorlar, aynı sınıfta, kategoride oluyorlar. 
Buna ister modern işçi sınıfı ister çokluk diyelim. 
Sonuç olarak, sınıf meselesi, kurulan bir şey ola-
rak düşünülürse, bu bir sınıf mücadelesidir ve o 
açıdan evrenseldir. Aynı zamanda, her yerde ken-
di kültürel, politik, dini, dilsel öğeleri de içinde 
barındıran bir öznellik ortaya çıkarır. dolayısıy-
la HeS karşıtı mücadeleleri sadece yerel ekolojik 
hareketler olarak değerlendirmek daha evrensel 
bir bağlanmayı atlamamıza neden olur. daha da 
önemlisi kimliklere bölünerek mücadeleleri ayrış-
tırmak ortaklığın açığa çıkarılarak politize edilme-
sinin ve toplumsal mücadelenin ivme kazanması 
önünde engel teşkil eder.
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BÖLÜM I

Neoliberalizm: Enformelleşme, 
Yeni Yoksulluk ve Hayırseverlik Üzerine

devletin piyasaya gerekli anlardaki müdaha-
leleriyle ayakta tutulmaya çalışılan kapalı Avru-
pa makroekonomileri 70’li yılların krizlerinden 
sermayedar elitlerin sınıf iktidarının restorasyo-
nunu başlatarak çıkmıştır.1 neoliberal devlet olu-
şumuna dair ilk deneyimin 11 eylül 1973 tarihli 
Pinochet’in Şili darbesi olduğu söylenebilir. Şili 
darbesi, Allende’nin sosyalizme yönelen demokra-
tik rejimi yüzünden çıkarları tehlikeye giren yerel 
sermayedarlar tarafından ve ABd tarafından des-
teklenmiştir. 

70’li yılların sonundaki krizi takiben neolibe-
ralizmin özellikle ABd’de Reagan ve İngiltere’de 
Thatcher dönemlerinde benzer zamanlı olarak 
ilerlediğini görebiliriz. neoliberalizmi bir yeni-
den yapılandırma projesi olarak anlamak için de 
1980 sonrası2 Washington Konsensüsü ve Post-
Washington Konsensüsü olarak iki ayrı dönemden 
bahsedebiliriz. 

neoliberalizmin gücünü yeni göstermeye baş-
ladığı, Washington Konsensüsü dönemi olarak ad-

1  Harvey, david, A Brief History of neoliberalism, Oxford Uni-
versity Press, new York, 2005, s.16

2  A.g.e., s.7

landırabileceğimiz dönemde, devlet piyasanın en 
büyük engeli olarak görülmüş ve devletin piyasa-
dan tamamen çekilmesi gerektiği savunulmuştur.3 
Fakat günümüze baktığımızda neoliberalizmin 
devleti yeniden keşfettiği4, Washington Konsen-
süsü dönemi olarak adlandırılabilecek ilk evrede 
devletin piyasada tamamen işlevsiz olması savunu-
lurken, Post-Washington konsensüsü döneminde 
devletin piyasanın garantörü olması, neoliberaliz-
mi güçlendirmek üzere yasal düzenlemeler yapma-
sı gerektiği ve kurumları dönüştürmesi ilkesinin 
benimsendiğini görebiliriz. neoliberal iktisatçıla-
rın savunduğunun aksine, bu süreç ekonominin 
kendi akışı içerisinde oluşan krizlerden sonra or-
taya çıkan –yani bir evrilme sonucu- doğal bir 
durum değildir, burada “piyasanın görülmez eli” 
yerine, “ütopik bir proje”5 vardır. Keynesyen ik-
tisadın, devletin kapitalizmi dengede tutması ve 
toplumsal uçurumu dengelemekteki işlevinin ye-
rine, ayrıcalıklarını geri isteyen kapitalist elitlerin 
“iktidarlarını restore etmek”6 amacıyla ortaya çı-
kan politik ve iktisadi bir proje olarak okuyabiliriz 
neoliberalizmi.

3  Akçay, Ümit-Mehmet Türkay, “neoliberalizm’den Kalkınmacı 
Yaklaşıma; devletin Sermaye Birikimi Sürecindeki Yeri Üzeri-
ne”, İktisat, Siyaset, devlet Üzerine Yazılar: Prof. dr. Kemali 
Saybaşılı’ya Armağan. Bağlam Yayınları, İstanbul, 2006, s.5-6

4  A.g.e., s. 9
5  bkz(1), Harvey, s.19
6  A.g.e.
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Harvey, Polanyi’nin iyi ve kötü olmak üzere  
(good freedom-bad freedom)  iki ayrı özgürlük 
tanımı yaptığından bahseder. Bu iki ayrı özgürlük 
tanımından ikincisi, sömürme, topluma geri dö-
nüşünü sağlamayarak gereğinden fazla gelir elde 
etme, teknolojik kaynakların halkın yararına kul-
lanılmasını engelleme özgürlüğü ve gizlice plan-
lanmış kitlesel felaketlerden kar sağlama özgürlüğü 
olarak açıklanabilir.7 Bu sayılanların neoliberal ik-
tisadın tüm alanlarda nasıl uygulandığını her gün 
canlı örnekleriyle hâlihazırda görmekteyiz: Yapay 
virüslerden rant sağlayan ilaç firmalarından, bor-
sayı etkilemek için yaratılmaya çalışılan planlı ve 
suni siyasi krizlerden, uluslararası salgın durumla-
rında felaketi fırsat belleyen yerel elitlerin piyasada 
tekel olma çalışmalarına kadar. Polanyi’nin henüz 
İkinci dünya Savaşı sonlarında oluşturmaya başla-
dığı fakat bugüne dair de önemli noktalara işaret 
eden iktisat analizinde kapitalizmle ilgili en önemli 
nokta, “temel insani dürtülerin hiçbiri ekonomik 
değildir” fikridir.8

neoliberal teorisyenlerin kabul ettiğinin ak-
sine, daha önce de değinildiği gibi ekonomi ken-
diliğinden, görünmez bir süreç tarafından yönetil-
memektedir, “ekonomik faaliyet insanın sosyal ve 
doğal çevresiyle ilişkilerini düzenleyen “insan tara-

7  A.g.e.
8  Buğra, Ayşe. “Önsöz”. Büyük dönüşüm, Karl Polanyi, İletişim 

Yayınları, İstanbul, 2000, s.18

fından kurulmuş” bir süreçtir.”9 Piyasanın gelişimi 
ve son raddede önündeki bütün engelleri ortadan 
kaldırmaya yönelmiş olması ve bu durumun olası 
sonuçları 19. yüzyıl kapitalizminin analizi üzerin-
den Polanyi tarafından öngörülmüştür denilebilir. 
Büyük dönüşüm’ün önsözünde Ayşe Buğra’nın 
yaptığı değerlendirmeden yola çıkarak, Polanyi’ye 
göre, “Piyasa sistemi ekonomik faaliyetin tamamı-
nın toplum kontrolünden kurtulup kendi kural-
larına göre işleyen piyasalarca yönlendirildiği bir 
sistemdir” diyebiliriz.10 Polanyi,  piyasa sisteminin 
iki özelliğinden dolayı, İnsanın varoluşuyla bağda-
şamayacağını ve “toplumu parçalamadan var ola-
mayacağını söyler”.11

Buğra’nın aktardığına göre,

(…) Bu iki özellikten birincisi piyasanın, karşılık-
lılık-aile, cemaat ilişkileri çevresinde oluşan esnek 
ekonomik ilişkiler-, yeniden dağıtım ve merke-
zileşmeden farklı işlemesidir. Aileler, cemaatler 
ekonomik nitelikli değillerdir (…) devletler de 
ekonomik kaynakların dağıtımında oynadıkları 
rolden bağımsız olarak ortaya çıkarlar  (…)  eko-
nomik faaliyetin karşılıklılık ve yeniden dağıtım 
ilkeleri doğrultusunda değil[3], piyasa tarafından 
tamamen değişim ilkesi doğrultusunda yönlendi-
rilmesi insanın varoluşunun toplumsal olmayan 
bir mekânizmaya teslim edilmesi anlamına gelir.12

neoliberalizmin kısa tarihini de içeren bir ta-
nımını yapmaya çalışırken Polanyi’den yararlan-
manın nedenlerinin başında yukarıda bahsedilen 
piyasa işleyişinin insan doğasına aykırı olduğu ve 
toplumsalı aşarak kendi için bir varoluş biçimi-
ne geçeceği öngörüsüdür. Bu bağlamda bir diğer 
önemli kavram olarak meta efsanesi kavramını in-
celemekte yarar vardır. Meta efsanesi kavramından 
kasıt, bugün neoliberalizmle birlikte tanık olduğu-
muz her alanın metalaştırılması, “toplum içindeki 
bütün insani ilişkilerin tamamının –piyasa-eko-

9  A.g.e.
10  A.g.e. s. 19
11  A.g.e.
12  A.g.e., s.20
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nomisine baş eğer duruma getirilmesi”13 durumu 
anlaşılabilir. neoliberalizmi anlamaya çalışırken, 
yararlanabileceğimiz diğer nokta, Polanyi’nin ta-
nımladığı karşılıklılık, yeniden dağıtım ve değişim 
ilişkileridir. Toplumsaldan kopmamış ekonomik 
ilişkilerden biri olan karşılıklılık ilişkisi kapitalist 
değişim-piyasa ekonomisinin toplumdan yabancı-
laşmış karakterine özgü değildir ve değerlendirme 
içerisinde olumlu bir atfa sahiptir.

Fakat gözden kaçırılmaması gereken en önemli 
nokta, bugün Polanyi’nin bahsettiği anlamda deği-
şim ekonomisinin en can acıtan boyutlara ulaştığı 
anda, devletin kontrol ve müdahalesinin “aradan 
çekilmesi”, temel vatandaşlık ve insan hakkı olarak 
belirlenen en asgari hizmetlerin bile piyasalaştırıl-
ması sonucunda karşılıklılık ilkesi yeniden ortaya 
çıkmaktadır. Bu da devlet tarafından karşılanma-
sı gereken sosyal politikaların yerini aile, cemaat, 
gönüllülük, yardımseverlik gibi ilişkilerin alması 
durumuna tekabül etmektedir. Günümüzde, deği-
şim ekonomisinin karşılıklılık ilişkilerini yeniden 
üreterek devletin üstlenmesi gereken bütün sorum-
luluğu bireyler arası ilişkilere aktarmasıyla neoli-
beralizmin sert sonuçlarının görünmez kılınmasını 
Buğra şöyle açıklamaktadır:

ekonomik kaynakların dağıtılmasında, piyasa 
ilişkileri içinde geçimini sağlayamayanların ko-
runmaları ve toplumdan dışlamalarında merkezi 
planlamanın oynadığı rol, komünizme bir “şok te-
davi” uygulanması gerektiğini düşünen neoliberal 
iktisatçıların hâkim oldukları politik gündem için-
de sona ererken, bu rolü üstlenen, otomatik olarak 
ortaya çıkması beklenen piyasa düzeni değil, kar-
şılıklılık ilişkileri ve bu ilişkilerin içinde yer aldığı 
kurumlar oldu. dayanışma ve sadakat, güçlünün 
zayıfı koruduğu, ama buna karşılık zayıftan itaat 
beklediği kurumsal yapılar içinde piyasanın da 
devlet müdahalesinin de kişisel olmayan, formel 
kurallarının ve yasalarının yerine geçti.14

Polanyi’nin açıklık getirdiği piyasa düzeni 19. 
yüzyıl toplumunun çözülmesine sebep olan, kar-

13  A.g.e.
14  A.g.e., s.27

şılıklılık ve yeniden dağıtım ilişkilerinin erozyona 
uğraması üzerinden gerçekleşmektedir. Polanyi, 
yukarıda da değinildiği gibi karşılıklılık ve yeniden 
dağıtım ilişkilerinin piyasa düzenine karşı gerekli 
müdahaleyi sağlayacağını savunmaktaydı. Yeniden 
dağıtım ilkesine Avrupa Refah devletleri pratiklerin-
den yola çıkarak bir çözüm alternatifi olarak baka-
biliriz bugün fakat karşılıklılık ilişkilerinin değişim 
ilişkilerini dönüştürecek bir güce sahip olduğunu 
söylemek doğru olmaz, aksine bugün karşılıklılık 
ilişkileri, neoliberalizmin yarattığı metalaşma orta-
mının çelişkilerini gizleyen en büyük paravanlardan 
biri olarak durmaktadır. Kaldı ki, karşılıklılık iliş-
kilerinin sadece sosyal dışlanmaya karşı bir tedbir 
olarak değil,  “piyasanın işlerlik kazanabilmesi için 
de”  açıkça desteklendiğini söylesek yanlış olmaz.15 

Bu nedenle neoliberal projenin sosyal devleti or-
tadan kaldırarak sadece piyasanın garantörü haline 
getirmesinde kendisini gösteren en önemli “yön-
temlerden” biri olan “enformelleşme” kavramına 
daha yakından bakmak gerekmektedir.

Enformelleşme

emeğin, üretimin ve toplumun değişen ya-
pısını açıklamak üzere şu anda önümüzde birçok 
farklı tanım ve kavram bulunuyor. Birçoğu birbiri-
nin açığı üzerinden ilerleyen fikirler olsa da kısmen 
katılacağımız birçok önemli nokta da var. “endüst-
ri-sonrası toplum, Biyopolitik emek, ağ toplumu, 
kontrol toplumu, enformatikleşme” gibi farklı 
açılardan ama bir o kadar da birbiriyle bağlanan 
birçok yeni kavram var önümüzde neoliberalizmi 
anlamak için. Fakat bu yazıda bana göre bu yakla-
şımların da her birinin farklı ya da benzer açılardan 
açıkladığı üzere yola çıkabileceğimiz en önemli iki 
kavram bulunmakta. Biri enformelleşme diğeri ise 
yeni yoksulluk kavramları. Hayırseverlik kavramı-
nı da bu iki noktanın işaret ettiği çalışmanın ah-
laksallaştırılması, karşılıklılık ilişkilerinin yeniden 
doğması, sosyal güvencelerin devletin sorumlulu-

15  A.g.e.
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ğundan çıkması gibi konular bağlamında anlamaya 
çalışacağım. İlk olarak enformelleşmenin boyutla-
rını hem dünya genelinde hem de Türkiye özelin-
de incelemekte ve elde ettiğimiz yeni bilgilerle yeni 
yoksulluk üzerine düşünmekte fayda var.

Refah devletinin, birbiri ardına gelen krizlerle-
özellikle 1973 petrol krizi sonrası hızla çözülme-
siyle, formel piyasalar da özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde çözülmeye maruz kalmış, kısaca, formel 
üretim ilişkilerinin yerini enformel ilişki biçimleri 
almaya başlamıştır. devletin piyasadaki düzenleyici 
ve koruyucu rolünün yerini kaotik piyasa ilişkileri-
nin garantörlüğünün alması, sermaye birikiminin 
finansal manipülasyon, metalaştırma gibi yeni rant 
araçlarıyla sağlanıyor olması, gelişen enformasyon 
teknolojileri gibi günümüze ait bir çok kavram en-
formelleşmenin formelin yerini ne şekilde almaya 
başladığını anlamak üzere üzerinde düşünülmesi 
gereken olgulardır.

enformel üretim biçimlerinin işleyiş şeklini, 
Castells’in, enformasyon çağı üzerinden tanımla-
dığı ağ toplumunun yapısına benzetebiliriz.16 en-
formel üretim çağında, endüstriyel dönemin ak-
sine, aktörler, araçlar, yapılar dikey ve bir bakışta 
anlaşılır değildir. Ortaya çıkan kriz ortamlarında, 
alternatif üretim biçimleri, alternatif ilişkiler orta-
ya çıkaran, gidişatı çok da önceden kestirilemeyen, 
yatay ağlar oluşturmuş, karmaşık bir piyasadır söz 
konusu olan.

neoliberal piyasa anarşizminin ortaya çıkardığı 
enformel üretim biçimlerini daha iyi anlamak açı-
sından öne çıkan en temel göstergelerin üzerinde 
durmak gerekmektedir. Önceki cümlelerde de dile 
getirildiği gibi, enformel üretim biçiminin en çok 
öne çıkan şekli, “yatay organizasyon ve girişim ağ-
ları” şeklinde örgütlenmiş olmasıdır. Ortaya çıkan 

16  A network society is a society whose social structure is made of 
networks powered by microelectronics-based information and 
communication technologies. By social structure, I understand 
the organizational arrangements of humans in relations of pro-
duction, consumption, reproduction, experience, and power 
expressed in meaningful communication coded by culture”. 
(Castells, Manuel, The network Society A Cultural Perspective, 
edward elgar Publishing, UK, 2004, p. 3).

yeni esnek ve güvencesiz mesleklerin işleyişinde bu 
dağınık yapıyı görebiliriz. Fakat bu yeni ve ilişki 
ağları sayesinde yaratılan istihdam düzenlilik ve 
süreklilik göstermemektedir. Bu nedenle, enformel 
ve esnek üretim biçiminin öne çıkan diğer özelliği 
olarak çalışma süresinin, zamanının ve mekânının 
keskin çizgilerle ayrılmamasından bahsedebiliriz. 
Yeni meslekler olarak tanımlanan, özellikle hiz-
met alanında ortaya çıkan ve çoğunlukla tek ba-
şına hiçbir anlam ifade etmeyen işler çoğunlukla 
dönemsel olmaktadır. Refah döneminde olduğu 
gibi ömür boyu aynı güvenceli işte çalışıp zamanı 
geldiğinde emekli olunan bir iş biçiminden bahse-
dilemez artık. Hizmet ya da üretim anlık ve geçi-
ci ihtiyaca ya da arza yönelik olup hizmetin ya da 
üretimin hiçbir güvencesi yoktur. çalışma günleri 
ve saatleri artık belirli aralıklarla belirli olmayıp, 
özellikle teknolojinin gelişmesini ve eski formel 
üretim biçiminin tanımlı ilişkilerinin çözülmesini 
takiben günlük hayatın her anına yayılmaktadır. 
Biraz daha ileri götürecek olursak, çalışma zama-
nının ve süresinin keskin sınırlarını kaybetmesiyle 
birlikte, çalışmak artık yaşamak için gerekli faaliyet 
olmaktan çıkarak, sırf kendisi için bir anlam ifade 
etmeye başlamaktadır. enformel üretim ilişkilerini 
“maddi-olmayan emeğin hegemonyası” üzerinden 
değerlendiren Hardt ve negri’ye göre üretimin 
yeni yapısı, “bant sistemindeki doğrusal ilişkiler-
den ağlardaki sayısız ve belirsiz ilişkilere doğru dö-
nüştürme eğilimindedir”.17 Özellikle enformasyon 
alanında ortaya çıkan yeni maddi-olmayan emek 
biçimleri, ortaya çıkan dağınık yapılanma ile bir-
likte yeni sömürü pratikleri de doğurmaktadır.18 

Bu yeni üretim ve sömürü ilişkilerini, Hardt ve 
negri, “biyopolitik emek” kavramı üzerinden an-
lamlandırır. Biyopolitik üretim süreci, endüstriyel 
üretim çağında olduğu gibi dikey örgütlenme şe-
killerinde sadece maddi üretim yapmakla kalmaz, 
aynı zamanda “ilişkileri ve de toplumsal yaşamın 

17  Hardt M. ve A. negri, çokluk: İmparatorluk çağında Savaş ve 
demokrasi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004, s. 65

18  A.g.e.
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kendisini de üretir.”19 neoliberalizm hem iktisadi, 
hem de politik düzlemde yeni ilişki biçimleri üre-
tir. enformel üretim biçimleri güvencesiz ve sürekli 
çalışmaya zorlarken, bir yandan çalışmayı ahlak-
sallaştırarak, toplumda çalışabilen ve çalışamayan 
ayrımları üzerinden yeni yoksulluk, muhtaçlık ve 
hayırseverlik gibi kavramların ortaya çıkmasına ne-
den olur. Tekrar Biyopolitik emek kavramı üzerin-
den düşünülecek olunursa, çalışma, yaşamı sürdür-
mek için gerekli bir faaliyet olmaktan çıkıp hayatın 
her anına yayılarak, bedensel performansa dayalı 
ve bir toplumu kontrol etme aracına dönüşür.20

enformelleşmeyi tanımlamaya çalışırken, ya-
nıltıcı olabilecek bir noktaya değinmek gerekli 
görünüyor. Formel, yani özetle belirli ve güven-
celi emek ve üretim ilişkilerinin çözülme sürecini 
sadece maddi-olmayan ve çoğunlukla enformatik 
emek üzerinden düşünmek bir eksikliğe işaret edi-
yor. Bilgisayar yazılımı üretmek maddi-olmayan 
bir emek biçimine işaret eder fakat bu enformel bir 
üretim ilişkisi dahilinde olduğu anlamına gelmez. 
enformel üretim ve emekten kasıt emeğin maddi 
olarak görünür olmaması değil, üretimin esnekleş-
mesi, güvencenin ve sürekliliğin olmadığı çalışma 
biçimlerinin ortaya çıkmasıdır. Maddi olmayan 
bilgisayar yazılımcılığı işi enformel ilişkiler üzerin-
den devam edebileceği gibi, formel üretim ilişkileri 
içerisinde de yer alabilir. Buna rağmen bir fabrika-
da güvencesiz ve belirsiz zamanlarda çalışmak mad-
di bir üretim ortaya koysa da enformelleşme üze-
rinden değerlendirilebilir. Maddi-olmayan emek 
üzerinden yapılabilecek bir enformelleşme tanımı 
bu nedenle eksik kalacaktır. enformelleşme ile il-
gili kesin olan şey ise, endüstriyel üretim olsun ya 
da olmasın, bütün üretim ve emek türlerinin artık 

19  A.g.e., s. 63
20  Biyopolitik emek ve üretim ilişkileri konusu, birkaç cümle ile 

sınırlanamayacak kadar geniş bir araştırma alanı arz eder. Fa-
kat neoliberalizm konusunu tek bir kavram üzerinden açıkla-
mak yerine birçok farklı yaklaşımdan yararlanılmaya çalışılan 
bu yazıda kısa bir değinmeyle yetinmek zorunda kalınmıştır. 
neoliberalizm ve emeğin ahlaksallaştırılması, kontrol toplumu 
gibi konular, biyopolitik emek kavramı bağlamında başka bir 
yazının konusu olabilir.

güvencesiz, belirsiz olduğu ve günün sadece belir-
li kısmını kaplayan mesai saati kavramını ortadan 
kaldırarak bireyleri her anlamda tutsaklaştırdığıdır. 

neoliberalizmin en önemli üç ayağından biri 
olan enformelleşmeye, devlet kurumlarının “ehli-
leştirilmesi” yoluyla21 ve kamuya ait kentsel alanla-
rın el değiştirmesiyle ortaya çıkan ranttan sağlanan 
değişik sermaye birikim şekilleri eşlik eder. Bu yeni 
ilişkilerin en açık tezahürleri ise istihdam olanakla-
rının seyrekliğine ve güvencesiz çalışma koşullarına 
rağmen çalışmanın kutsanmasına ek olarak sosyal 
güvenlik kavramının yerini bireysel sorumluluk ve 
hayırseverliğin almasıdır.

Yeni Yoksulluk ve Hayırseverlik

neoliberal düzen hem güvenceli ve insani is-
tihdam olanaklarını ortadan kaldırmakta hem de 
çalışmayan bireyi topluma yük olarak görmekte-ya 
da yeni İslami söylem doğrultusunda israf olarak 
nitelendirmekte ve üretim sürecine katılıyor olma-
nın normal olmakla eş anlamlı olduğu algısını güç-
lendirmektedir. 

devletin piyasadaki anarşizmin ancak bekçisi 
haline geldiği neoliberal çağda, emeğin ve üretim 
biçiminin enformelleşmesi ile sosyal politikaların 
ve güvencelerin ortadan kaldırılma süreçleri bir-
likte işler. esnek, dönemsel ve güvencesiz çalışma 
biçimlerinin hem işin devamlılığı anlamında hem 
de yaşlılık, sakatlık gibi durumlarda bireyi güvence 
altına alan hiçbir sosyal güvencesi yoktur. Kaldı ki, 
sosyal politikaların ortadan kalkmasına, piyasanın 
enformelleşmesine sağlık ve eğitim gibi akla ilk ge-
len temel hizmetlerin metalaşması eşlik eder. Yeni 
piyasa işleyişi daha önce hiç olmadığı kadar yok-
sulluğu ortaya çıkarır. endüstriyel dönemde, özel-
likle İkinci dünya Savaşı sonrası refah devletlerin-
de, hatta Türkiye gibi sanayileşmenin devlet eliyle 
sağlanmaya çalışıldığı ve bir nebze olsun bu konu-

21 Loeppky, Rodney, “Kusursuz Servet: Sağlık endüstrisinde Ser-
maye Birikimi” Socialist Register 2010 Kapitalizmde Sağlık ve 
Sağlıksızlık Semptomları, Haz. Leo Panitch-Colin Leys, Yor-
dam Kitap, İstanbul, 2009, s. 77
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da geçici bir istikrarın sağlandığı ekonomilerde, 
işsizliğe endekslenen yoksulluğun yerini sınıfaltı 
(ABd), marjinallik (Latin Amerika) ve sosyal dış-
lanma (Kıta Avrupası ve Güney Avrupa) gibi farklı 
yoksulluk tanımları alır.22 Bu tanımları da kapsayan 
şekilde, asıl dikkat çekilmesi gereken nokta “yeni 
yoksulluk” kavramıdır.23 Yeni yoksulluk, geçmişte-
ki istihdama katılıp katılmamakla bağlantılı olan 
yoksulluk deneyiminden farklı olarak, çoğunlukla 
kent merkezinden çeperlere doğru kaymak zorun-
da bırakılan düşük gelir grubundaki insanların bu 
süreçte hem yerlerinden olmaları hem de kentin 
dışına kayarken daha önce kurmuş oldukları eko-
nomik ilişkilerin çözülmesi, işsizlik, sosyal güven-
cesizlik gibi sorunların sonucunda ortaya çıkar. 
enformel piyasada geçici işlerde, herhangi bir sos-
yal güvenceden yoksun olarak tutunmaya çalışan 
yeni yoksullar kentsel rant sisteminin yersizleştir-
me süreçleriyle birlikte evlerinden olduğu kadar iş 
olanaklarının yoğun olduğu kent merkezlerinden 
de dışlanırlar. çok boyutlu bir dışlanma sürecine 
maruz kalan24 yeni yoksullar, güvenceli istihdama 
ulaşamamanın yanı sıra, eğitim, sağlık, ulaşım gibi 
“birçok alandan yoksun” kalırlar.25

enformelleşme üretim ilişkilerinin yanı sıra 
toplumsal dışlanmanın etkilerini yumuşatmada da 
kendisini tekrar kurar. Kişiler yardım almaya ihti-
yaç duyduklarında akrabalık, cemaat ilişkileri dev-
reye girerek, kalıcı çözümler olmasa da bir şekilde 
“anı kurtarmak” üzerine de olsa bu dayanışma ağla-
rı içerisinde bireylerin ihtiyaçları karşılanır. Türki-
ye üzerine olan bölümde ayrıntılı inceleyeceğimiz 
gibi bazen (son zamanlarda çoklukla) sosyal dışlan-
mayı önlemede aile ve cemaatin yerini belediyeler 
gibi çeşitli formel yerel yönetim kurumları alarak, 

22  Buğra ve Keyder, Yeni Yoksulluk ve Türkiye’nin değişen Refah 
Rejimi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Ankara, 2003, 
s. 20

23  A.g.e.
24 erdugan, Fatma erbil, Türkiye’de Özürlü Yoksulluğu ve Müca-

dele Politikalarının değerlendirilmesi, T.C. Başbakanlık Özür-
lüler İdaresi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2010, s. 41

25  A.g.e.

enformel alanla geçişli şekilde hayırseverlik ve da-
yanışma kavramları üzerinden siyasi bir dönüşüm 
alanı yaratabilir. Yeni yoksulluk tanımını gerekli 
kılan en önemli özelliklerden biri de artık yoksul-
luğun istihdama katılarak, daha çok çalışarak gelir 
düzeyi düzeltilinceye kadar devam etmesi değil, ka-
lıcı olmasıdır.26 Yoksulluğun geçici olduğu ya da en 
azından şartların değişeceğinden emin olunan za-
manlardaki dayanışma ilişkileri, cemaatteki herke-
sin aynı yoksullukta sürekli kalması nedeniyle çö-
zülmeye başlamaktadır.27 Yeni yoksulluğun kentsel 
alanda homojen olmaması ve “kentli yoksul kesim 
içinde bir grubun diğerlerinin üzerinden refahını 
arttırması” olgusunu Pınarcıoğlu ve Işık “nöbetle-
şe yoksulluk” tanımıyla kavramlaştırır.28 ne var ki, 
yeni ve sürekli yoksulluktan bahsederken yoksul-
luğun hane değiştirmesi olgusu ortadan kalkmış 
görünmektedir. Herkesin yoksul olduğu bir cema-
atte, ailede, mahallede artık enformel dayanışma 
ilişkileri dahi üretilememektedir. neoliberalizmin 
değişim ekonomisinin karşılıklılık ilişkisini yeni-
den ürettiğine Polanyi’den alıntılayarak değindiği-
miz bölümdeki fikrimizi burada yinelersek yanlış 
olmaz. Güvenceli çalışma olanakları ve yoksullu-
ğun bir gün aşılacağı beklentisi ortadan kalkarken 
devlet eliyle eşitsizliğin giderilmesi için üretilen bir 
çaba yoktur ortada. Halihazırda güçlü bir refah 
sistemi geleneğinin olmadığı Türkiye gibi ülkeler-
de uzun zamandır yoksulluk, karşılıklılık ilişkileri 
dahilinde kısa vadeli de olsa çözümlenmekteydi. 
Gecekondulaşmanın ve ortaya çıkardığı dayanışma 
kültürünün 80’li yılların ortalarına kadar aslında 
bir sorun olmaktan öte, ucuz işgücü rezervi olması 
ve yoksulluğun sonuçlarını enformel ilişkilerle yu-
muşatması gibi nedenlerle desteklendiği de söyle-
nebilir.29 Bugün ise değişen üretim ilişkilerine de 
bağlı olarak ortaya çıkan yeni yoksulluk ile aile ve 
cemaat ilişkileri de yoksulluğa geçici çözümler üre-

26  bkz (22), Buğra-Keyder

27  A.g.e.
28  Işık ve Pınarcıoğlu, nöbetleşe yoksulluk Sultanbeyli Örneği, 

İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, 38
29  A.g.e., s. 99
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tememektedir. Yeni yoksulluk 
olgusu, Türkiye’de olduğu gibi 
Avrupa ve ABd’de de hızla ge-
lişmektedir.

Karşılıklılık ilişkilerin ve 
enformel piyasanın halihazır-
da Türkiye kadar baskın olma-
dığı eski refah ülkelerinde bu 
dönüşümün daha fark edilir 
olabileceği tahmin edile-
bilir. Toplumsal refahın 
geçmişteki kalesi olan 
Avrupa’da sosyal gü-
venlik hakları ve temel 
kamu hizmetleri üzerinden ortaya çıkan hızlı dö-
nüşümler neoliberalizmin tam da Harvey’in ifa-
de ettiği gibi piyasanın evriminin geldiği noktayı 
değil, güçlü taktiklerle ve uluslararası bir sermaye-
dar sınıfı işbirliğiyle ilerleyen bir proje olduğunu 
gösterir. 

ABd’ye baktığımızda ise bahsedilen coğrafya 
için şimdilik ilginç ama neoliberal politikaların 
son kertedeki doğal sonuçlarından biri olarak, aile 
içi dayanışma ilişkileri ile yoksulluğun üstesinden 
gelinmeye çalışıldığını görebiliriz. Son günlerde 
gitgide güçlenen Occupy Wallstreet hareketinin We 
Are The 99% mottosuyla aynı adı taşıyan web si-
tesinde işini kaybeden, iki üniversite bitirmesine 
rağmen iş bulamayan, emeklilik, sağlık sigortası 
gibi desteklerden yoksun bireylerin son krizlerle 
git gide yoksullaşarak, ailelerinden destek almaya 
ya da ebeveynlerinin evlerine taşınarak ABd gibi 
bir coğrafyaya çok da özgü olmayan kalabalık aile 
biçimlerini oluşturmaya başladığı gözlemlenebilir. 

neoliberalizm ve sosyal refah sistemlerinin 
ters orantılı ilişkisinden bahsederken karşılaştırma-
sını yaptığımız şey aslında refah devleti ve istihdam 
devletinin oluşturduğu farklı yurttaşlık kavramla-
rıdır da. Toplumsal refah sistemlerinde, zengin ile 
yoksul arasındaki keskin ayrımı yumuşatmaya çalı-
şan devletin yeniden dağıtım mekânizması, üretim 
sürecine katılmayan ya da katılamayan bireyler için 
genel anlamıyla sırf yurttaşlık statüsünden kaynak-

lanan bazı haklar tanımlar. İstihdam devletin-
de ise, yurttaşlık statüsünün ve getirdiği doğal 
hakların yerini, “özgür”, çalıştığı ve rekabet et-

tiği sürece piyasadaki sınırsız ücretli hizmetten 
yararlanabilecek olan, ne pahasına olursa olsun 

emek sürecinin bir köşesinde herhan-
gi bir şekilde olduğu sürece sis-
tem tarafından içerilebilen ya 
da içerilebilmeye aday olan 

birey tanımı ortaya çıkar. 
ne var ki, yukarıda 
da değindiğimiz gibi 
bu soyut özgür birey 

algısı, üretim ilişkilerinin 
enformelleştiği, emeğin hiçbir güvencesinin olma-
dığı gerçeğini görmezden gelir. Refah devletinin 
vatandaşlık geliri gibi pratikleri,  İstihdam dev-
letinin az iş ve çok işsizin; dolayısıyla keskin bir 
rekabetin bulunduğu ve böylece özetle çalışanla-
rın pazarlık güçlerinin azaldığı; çalışmayanı birey 
dahi saymayan düzeninin teorisyenleri tarafından 
insanları tembelliğe sürüklediği, üretmek için mo-
tivasyonsuz bıraktığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. 
Yurttaşlığın çalışma, üretim sürecine aktif katılma 
ön koşulu ile tanımlanmaya başlaması günümüz-
de ahlaki ve varoluşsal bir boyuta da çekilmiştir. 
Polanyi’nin modern kapitalizmin başlangıcı olarak 
ele aldığı, “emeği piyasa sisteminin tehlikelerinden 
koruyan”, yeterli ücretin kazanılmaması halinde 
çalışanların dahi çeşitli aile yardımlarına hak ka-
zandığı Speenhamland Yasasının30 yerini 1834’te 
Yeni Yoksullar Yasasının31 almasıyla, çalışan yoksul 
olgusunun reddedilmesi, aynı zamanda çalışmanın 
sistem tarafından ahlaksallaştırılmasının da ilk ör-
neklerinden sayılabilir.

Yurttaşlık haklarının ve kapitalizmin yan yana 
durması Refah devletleri örneğinde olduğu gibi 
mevcut düzenin dışında değil, bizzat sistemin daha 
fazla “hata vermeden” korunabilmesi amacıyla el-

30 1834 Yoksullar Yasası için bkz. Büyük dönüşüm, İkinci Kısım 
Bölüm 7 “Speenhamland, 1795”. s. 125

31 Polanyi, Karl, Büyük dönüşüm, İletişim Yayınları, İstanbul, 
2010, s. 127
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zemdir. Fakat 70’li yıllarda ortaya çıkan krizlerle 
“sosyal mekânizmanın verimliliğinin devamlılığı”32 
sağlanamayarak, eşitsizliklerin dengelenmesi ve 
devlet tarafından gerektiği zaman müdahale edile-
bilmesi üzerinden devamlılık sağlayan kapitalizm, 
19. yüzyıldakine benzer bir “kendi-başınalık” süre-
cine girerek, sermayedar elitin sınıfsal çıkarlarının 
restorasyonu amacıyla yeniden yapılanmaya başla-
mıştır. Bu fikirlerin ışığında yurttaşlık-yoksulluk- 
kapitalizm ilişkisi basitçe şöyle özetlenebilir: Kapi-
talizm zenginliği ve yoksulluğu hiç olmadığı kadar 
büyük bir eşitsizlikle üretir: Yoksulluğun varlığı 
kapitalizmin dengesi açısından büyük bir tehdit-
tir. Yoksulların kapitalist sistemden ayrışmalarını 
sağlamadan aynı alışageldik konumlarında tutu-
larak sistemin sürekliliğinin sağlanmasına devam 
edilmesi amacıyla mevcut sistem yoksullar yararına 
birkaç asgari hak sağlayarak, sınıflı toplumda, zen-
gin ile yoksul arasındaki keskin kalın çizgiyi bula-
nıklaştırır. Yurttaşlık hakları kapitalizmle böyle bir 
“denge” ilişkisi içerisindedir, aksi takdirde sosyal 
politikaların varlığı ya da sosyal haklar mücadelesi 
mevcut iktisadi düzene zıt bir alternatif oluştura-
maz. T.H.Marshall’ın Colquhoun’dan alıntıladığı 
üzere denilebilir ki,

Büyük oranda yoksulluk olmadan zenginler de 
olamaz, çünkü zenginlik emeğin ürünüdür, emek 
de sadece bir yoksulluk durumundan doğar… 
dolayısıyla yoksulluk, o olmadan ulusların ve 
toplulukların uygarlaşamayacakları, toplumun en 
zorunlu ve vazgeçilmez unsurudur.33

Refah devletine de kısa bir değinmeden sonra 
neoliberalizmin Türkiye’de hangi şekillerde teza-
hür ettiğini görmek amacıyla sosyal politika, yeni 
yoksulluk ve hayırseverlik konuları üzerinden ay-
rıntılı bir değerlendirme daha yapmak gerekmek-
tedir. Aşağıdaki bölümde ele alacağımız Türkiye’de 
neoliberalizm ve İslami hayırseverlik konularıyla 

32 Marshall, T. H. “Yurttaşlık ve Sosyal Sınıf ” der. Ayşe Buğra-
çağlar Keyder. Sosyal Politika Yazıları İletişim Yayınları, İstan-
bul, 2006, s. 27

33 A.g.e.

ikinci bölümde işleyeceğimiz, sakat örgütlenmesi-
nin önünde bir engel olarak iane mantığını anla-
mak üzere bir arka plan yaratmış olacağız.

“Devletin Enformelleşmesi”: Türkiye’de 
Yoksulluk ve Hayırseverlik

Sistemli ve güçlü bir sosyal politika gelene-
ği hiçbir zaman olmayan Türkiye’de 50’li yıllarda 
büyük kentlerde sanayinin gelişmeye başlaması, 
köylerden kente birçok kişinin çalışma vaadiyle ge-
lerek kent nüfusunun yeni yoksullarla ve işsizlerle 
artmasıyla birlikte kurumsal anlamda sosyal politi-
ka tartışmaları ilk defa 1961 anayasası ile başlaya-
bilmiştir. Cumhuriyet’in yaklaşık ellinci yılına ge-
linceye kadar, kurumsal anlamda sosyal yardım ve 
hizmetlerin sağlanmaması olgusunu büyük oranda 
tarıma bağlı fakir bir ekonomi kısmen açıklayabi-
lir. Fakat bu ekonomik gerçekliğin ötesinde, sosyal 
politika kavramının yerleşmemesinin bir nedeni 
olarak Osmanlı’dan ve İslami kültürden kaynakla-
nan sosyal içermeyi vakıflar gibi özel teşebbüslere 
ya da aile ya da cemaat arasındaki ilişkilere bırakma 
geleneği de gösterilebilir. 

Bu anlamda bir ilk oluşturan 1961 Anayasa-
sı sosyal hizmetleri “insan hakları çerçevesi içinde 
kavramsallaştırmış” ve gerekli çalışmalara başlan-
mıştır.34 Yoksullara yönelik yardım uygulamaları 
ilk olarak 01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı yasa ile 
65 Yaşını doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması adı altında 
başlatılmıştır.35 Türkiye’de bir hayli geç kurumsal-
laşan sosyal politikaların etkili ve kapsayıcı oldu-
ğunu söyleyemeyiz. Bu durumda 61 Anayasası, 24 
Ocak kararları ve daha sonra Özal dönemi gibi 
farklı iktisadi ve siyasi arka plana sahip yönetim 
evreleri sosyal politikaların karakterini de belirle-
miştir. daha açık konuşmak gerekirse, sosyal po-
litikaların 1961 anayasasında amaçlanan şekilde 
uygulanmaması, her yeni iktidarla emeklilik yaşı, 

34  Özbek, nadir. Cumhuriyet Türkiyesi’nde Sosyal Güvenlik ve 
Sosyal Politikalar. Tarih Vakfı Yay., İstanbul, 2006, s. 200

35  A.g.e.
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sağlık ve eğitim harcamaları gibi en temel hizmet-
lere ayrılan bütçenin kısılması sermayenin değişen 
niteliği ile ilgilidir. 

Önceki bölümlerde neoliberalizmi ve Avrupa 
Refah devleti’nin çözülüşünü incelerken de neo-
liberal iktisadın belirleyiciliği ile karşımıza çıkan 
sosyal devletin gitgide erimesi olgusunun Türkiye 
ayağının pek farklı işlemediğini görmekteyiz. Kapi-
talist ilişkilerin Batı devletleri ile “niteliksel olarak 
aynı konuma geldiği”36 Türkiye’de, devletin sağla-
ması gereken temel hakların açıkça devletin des-
teklediği şekilde “enformel” yani 
aile, cemaat, sivil toplum örgütleri 
gibi sadaka ve bağış üzerinden yü-
rüyen hayırseverlik ilişkilerinin ve 
kurumlarının dayanışma kültürü 
adı altında savunulması çağımızda 
gereksiz bir iyi niyetliliktir.37

Türkiye’deki geleneksel yar-
dımlaşma ve dayanışma pra-
tiklerini açıklamak için e.P. 
Thompson’ın “Ahlaki ekonomi” 
kavramından da yararlanabiliriz:

Bu geleneksel yaşam biçimi [ahlaki 
ekonomi] sosyal hak kavramına yer 
vermez, ama herkesin toplumsal 
konumunun gereklerine göre iyi bir 
yaşam alanı bulabildiği bir düzen 
içinde tanımlanır.38

Holloway’in Kapitalizm’ de Çatlaklar Yaratmak 
kitabında ifade ettiği, 

eğer dünya nüfusunun büyük bir kısmı günde bir 
dolardan daha az bir para ile hayatta kalmak zo-
rundaysa, bunun asıl nedeni, dünyanın daha geliş-
miş bölgelerinde genellikle var olmayan karşılıklı 

36  ercan, Fuat ve Gürçağ Tuna “İç Burjuvazinin Gelişimi: 
1960’lardan Günümüze Bakış” İktisat, Siyaset, devlet Üzerine 
Yazılar, Prof. dr. Kemali Saybaşılı’ya Armağan. Bağlam Yayınla-
rı, İstanbul,  2006, s. 5

37  Buğra ve Keyder, Sosyal Politika Yazıları İletişim Yayınları, İs-
tanbul, 2006, s. 159

38 Buğra ve Keyder, Sosyal Politika Yazıları İletişim Yayınları, İstan-
bul, 2006, s. 159

dayanışma ve destek biçimleri oluşturmalarıdır.39

cümleleri Thompson’ın Ahlaki ekonomi kavra-
mına bir örnektir. Holloway’in ele alış şekliyle bu 
tür bir yoksulluğun dayanışmayı doğurması elbet-
te önemsenmeyecek bir durum değildir fakat diğer 
yandan bakılınca, neoliberal iktisadın yurttaşlıktan 
kaynaklanan en asgari hakları dahi yok etmesinin 
görünür olmasını engelleyen en önemli perde de bu 
geleneksel dayanışma biçimleridir. Bütün yurttaş-
ları kapsayan sosyal politikaların yerine karşılıklı-

lık ilişkilerinin yerleşik olduğunu 
söylediğimiz Türkiye’de, son se-
çim sürecinde iktidar partisinin 
vaatleri en açık örnekleri oluş-
turmaktadır. Bahsettiğimiz seçim 
kampanyasında iktidar partisinin 
“Her Öğrenciye Ücretsiz Elektronik 
Kitap”, “Yeni Evlenen Çiftlere Da-
yalı Döşeli 100.000 Konut” gibi 
vaatleri, sistemli bir sosyal politi-
ka programına değil, hayırsever 
ve paternalist bir yaklaşıma işaret 
etmektedir. 

Geçtiğimiz Mayıs ayında ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Ömer dinçer ile yapılan bir söy-
leşide dinçer, devletin birtakım 
sosyal politikalar geliştirmesin-
den ama bunun ömür boyu süren 
haklar olarak değil, geçici olarak 

düşünülmesi gerektiğinden bahsetmektedir.40 Tür-
kiye refah sisteminin niteliğine dair ipucu alabi-
leceğimiz önemli örneklerden biri 1986 yılında 
kurulan Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakıf-
larıdır. Osmanlı’da yerel yönetici elitlerin denetle-
diği ve yürümesini sağladığı vakıf yapılarına benzer 
olarak, SYdV’lerin idaresi yerel yönetimlere bıra-
kılmış, merkez tarafından ayrılan bütçenin yöneti-

39 Holloway, John, Kapitalizmde çatlaklar Yaratmak, Otonom Ya-
yıncılık, İstanbul, 2010, s. 34

40 Gürcanlı, Zeynep “Yoksullukla Mücadele Ana Hedefimiz… 
Bunu Söyleyen çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer din-
çer”. Hürriyet Gazetesi, 16.05.2011

1961 Anayasası ile 
sosyal hizmetler “insan 
hakları çerçevesi içinde 

kavramsallaştırmış” 
ve gerekli çalışmalara 

başlanmıştır. Yoksullara 
yönelik yardım 

uygulamaları ilk olarak 
01.07.1976 tarihli ve 
2022 sayılı yasa ile 

65 Yaşını Doldurmuş 
Muhtaç, Güçsüz 
ve Kimsesiz Türk 

Vatandaşlarına Aylık 
Bağlanması adı altında 

başlatılmıştır.
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mi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gibi kararların 
alınması belediye başkanları, valiler, muhtarlar gibi 
taşra ileri gelenlerinin inisiyatiflerine bırakılmıştır.  

SYdV’lerin kuruluşu, yoksulluğun ülke gene-
linde yaygın bir olgu olarak ilk defa kabul edilme-
sini ve devletin hayırseverlik mantığı içerisinden 
yoksulluğa bakışını yansıtmaktadır.41 Karatay, dev-
letin yoksulluk ve sosyal politika konusuna bakışı-
nı şu cümlelerle ifade etmektedir:

Yoksullar yurttaşlar cemaatinin eşit üyeleri değil, 
toplum denen muhayyilenin dışında, kim olduk-
ları tam olarak bilinmeyen bir “fakir-fukara” kitlesi 
olarak görülüyordu. O fakir-fukara ile her defasın-
da iletişim kurmak yerine, bu kitleyi her defasında 
ihtiyacını yeniden tespit etmek zorunda olan bir 
yabancı gibi algılıyordu.42

Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakıflarının 
işleyişine AKP ve yerel yönetimler konusunun iş-
lendiği bölümde yeniden değinileceğini belirterek, 
Türkiye’nin refah rejimine dair bir diğer önemli 
noktayı dile getirmekte fayda var. Başka bir yazı-
da ayrıntılı olarak ele almanın daha doğru olacağı 
ama burada değinmeden geçmenin de önemli bir 
eksiklik olacağı konu, aileye dayalı dayanışma iliş-
kilerinde bütün yükün kadın üzerinde olduğudur. 
Türkiye’de devletin sağlaması gereken temel yardım 
ve hizmetlerin aileye atfedilmesi ve yukarıdaki pa-
ragraflarda “Ahlaki ekonomi” kavramı üzerinden 
açıklamaya çalıştığımız geleneksel yardımlaşma 
biçimleri toplumun atfettiği cinsiyet rolleri üzerin-
den, ciddi anlamda kadın emeğinin sömürüsüne 
yol açmaktadır. devlet bakıma muhtaç bireyler için 
etkili sosyal hizmetler ve yardımlar oluşturmadığı 
gibi, gerekli bakımın aile tarafından ve neredeyse 
toplumun genelinde tamamen kadın tarafından 
yüklenilmesi gerektiği algısını meşru kılmaktadır.43

41 Karatay, Abdullah. “Türkiye’de Yoksulluk, Yoksullukta değiş-
meler ve Sosyal Hizmetlerin Artan Önemi” der. Pınar Uyan 
Semerci İnsan Hakları İhlali Olarak Yoksulluk, Bilgi Üniversi-
tesi Yayınları, İstanbul, 2010,  s. 22

42  A.g.e
43  Akkan, Başak ekim. “Sosyal Hak Talebi Olarak Bakım İhtiyacı” 

der. Pınar Uyan Se-merci İnsan Hakları İhlali Olarak Yoksul-
luk, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010, s. 59

Örneğin evde bakım gerektiren sakatlık sahibi 
bireyler için sağlanan maddi yardımlar birçok sa-
katın daha iyi koşullarda yaşaması için çok önemli 
hale gelirken, sakatların bakımı için yine ailenin 
kadın fertleri sorumlu tutulmaktadır.

Türkiye’nin neoliberalizmle ilişkisinin 24 
Ocak 1980 kararlarından itibaren başladığını söy-
leyebiliriz. 12 eylül 1980 darbesi sonrası oluştu-
rulan yeni Anayasada devletin piyasadaki rolünün 
yeniden tanımlanmasından önce, devlet eliyle 
oluşturulmaya çalışılan ulusal bir burjuvaziden 
bahsedebiliriz. 1973 petrol krizini takiben eko-
nomik dengelerin bozulması ve 24 Ocak kararla-
rıyla ekonomi liberalleştirilmeden önce Türkiye 
ekonomisi “politize olmuş bir ekonomidir.”44 İthal 
ikamecilik olarak adlandırılan içe dönük ekonomi, 
devletin geçmişteki gayri-müslim burjuvaya karşın 
ulusal ve Müslüman bir burjuva yaratmak isteme-
sinin de bir sonucudur. 

1980 darbesiyle neoliberal politikaların uy-
gulanmaya başlandığı Türkiye’de artık “toplumun 
yeni dengesi işçi sınıfı ve çalışan kitlelerin poli-
tik denklemin parçası olmaktan çıkarılmasına… 
dayanmaktadır.”45 1980’lerden itibaren, 80 öncesi 
ithal ikameci ekonomide devlet eliyle güçlendi-
rilmeye çalışılan zayıf formel ilişkilerin enformel-
leşmesi yoğunlaşmıştır. Türkiye’de bir yandan pi-
yasadan elini çeken devlet, üretim ilişkilerinin ve 
sosyal hizmet alanlarının çeşitli enformel ağlar ta-
rafından yürütülmesine müdahalede bulunmamış, 
tam tersine formel ve enformel alanların tanımları 
değişmiş, alanlar birbirinin içine geçmiştir. “Kriz-
ler sırasında formelin sınırları gevşemiş, piyasa 
yeniden yapılanırken enformelin özelliklerinden 
yararlanmıştır.”46 Pınarcıoğlu ve Işık, Nöbetleşe 
Yoksulluk, Sultanbeyli Örneği adlı çalışmalarında 
enformel ve formel ilişkilerin değişkenliğini, “ge-
çişken bir toplumsal geometri” üzerinden kavram-
sallaştırmaktadırlar. Türkiye’ de neoliberal ilişkiler 
güç kazanırken ortaya çıkan belirsiz, güvencesiz 
ve istikrarsız üretim ilişkileri ve emek biçimlerini 

44  bkz (28), s. 100
45  A.g.e., s. 124
46  A.g.e.,  s. 61
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açıklamak üzere Geçişken Toplumsal Geometri 
kavramı şöyle tanımlanabilir:

Keskin geometriye nazaran geçişken geometride 
güç ilişkileri oturmamış, gücün nasıl paylaşılacağı 
belli olmamıştır. Ulus devlet ve küreselleşmenin 
hareket alanı şu an için muğlaktır; bunlara karşılık 
gelen aktörlerin güç savaşı sürmektedir. devlet, pi-
yasa ve sivil toplum örgütlerinin hareket alanların-
daki muğlaklık sayesinde, tanımı belirsiz grilikler 
oluşmaktadır(…) Türkiye’de özellikle son yıllarda 
sıklığını artıran krizlerde, gri alanın büyüklüğü-
nün önemli bir payı olduğu söylenebilir.47

enformelleşmenin siyasal alandaki tezahürü, 
liberalizasyon öncesi formel ilişkileri örgütleyen ve 
iktidarı elinde bulunduran Kemalist elite karşı 80 
sonrası oluşan enformel piyasada zenginleşme fır-
satı bulan özellikle Anadolulu yeni zenginlerin ve 
yoksul sınıfların büyük desteğini aldığı İslamcı par-
tiler ve örgütlerin güçlenmesi oldu. Ülke çapında 
iktisadi belirsizliğin ve yoksulluğun arttığı ve mev-
cut siyasi iktidarların bundan sorumlu tutulduğu 
dönemde Refah Partisi, siyasal ve kamusal alanda 
Kemalizmin bir dogma olarak yerleştiği Türkiye’de 
beklenilenin üzerinde kitlesel destek kazandı. Par-
tinin en önemli söylemlerinden biri olan “Adil dü-
zen” sloganı ile günden güne yeni yoksullar üreten 
piyasa düzeninin ıslah edileceği, görece bir eşitlik 
ortamının yaratılacağı vaatleri verildi. 

Refah Partisi’nin 1996 yılında başlayıp 1997 
yılındaki darbeyle sonlanan iktidarı, Türkiye’nin 
neoliberalizmle bütünleşmesini yavaşlatan bir sü-
reç oldu. Tuğal’a göre,

İslami program tamamen uygulanamadan, 
TÜSİAd’ın da desteklediği 1997 askeri müdaha-
lesi, yoksulların daha fazla politize olmasını engel-
ledi. İslami burjuvazi bu fırsatı hareket içerisinde 
ahlaki popülizmi marjinalleştirmek için kullandı.48

28 Şubat’ın İslami mobilizasyon üzerindeki en 
büyük etkisi, Refah Partisi döneminde Adil dü-
zen söylemiyle birlikte bir nevi kapitalizm karşıtı 

47  A.g.e., s.64
48  A.g.e., s. 51

bir slogan geliştiren hareketin, darbe sonrası kapi-
talizmi adeta yeniden keşfetmesi olmuştur. 1997 
darbesinden sonra İslamcı hareketi liberalizmle 
buluşturan en önemli nokta Avrupa’nın, militer 
bir doktrin tarafından yönetilen Türk toplumun-
dan daha özgür olduğunun farkına varan konser-
vatif Müslümanlar açısından  insan haklarının ve 
hukukun korunduğu bir mekân ve fikir olarak 
Avrupa’nın  yeniden keşfedilmesi olmuştur.49

İslami hareketin Avrupa’yı yeniden keşfi aynı 
zamanda Refah Partisi döneminden kalan eşit ge-
lir dağılımı, piyasanın düzenlenmesi vaatleri içeren 
söylemden çok farklılaşması ve neoliberal politika-
larla bütünleşebileceği anlamına geliyordu. İslami 
hareketin marjinalliğinden uzaklaşıp seküler devlet 
yapısıyla da bütünleşen bir biçimde modernleşme-
si50 ile hem AB Kriterlerini hem de mevcut piya-
sanın yapısını benimseyerek geniş bir tabana hitap 
edebilen ve gelecekte AKP kadrolarını oluşturacak 
bir yapılanma ortaya çıktı. 

Atasoy’a göre,

[AKP], AB üyeliğini Türkiye’nin ekonomik ve si-
yasi anlamda yeniden yapılanması için önemli bir 
adım olarak görürken, (…) kendini toplumu mer-
kez alan konservatif-demokratik parti olarak gör-
mekteydi. Bir sosyal yeniden yapılandırma projesi 
içerisine etkili şekilde yerleştirilmiş biçimde, “top-
lumu merkez almak”, Anadolu ve İstanbul kökenli 
yeni zenginleri, küçük üreticileri, başörtüsü yasa-
ğına karşı olan kadınları ve dahi Kürtleri temsil 
etmekteydi.51

AKP’nin ilk başarısı, yeni/potansiyel zenginle-
ri ve umutsuz yoksulları birbiriyle dini dayanışma 
söylemiyle bir araya getirmesi ve daha önceki hü-
kümetlerin başarısızlığı karşısında toplumun yeni 
olanı tecrübe etme isteği üzerinden basitçe özetle-
nebilir:

AKP, neoliberal küreselleşmenin kazananları ile 

49  Özbudun ve Hale,  Islamism, democracy and Liberalism in 
Turkey, Routledge, UK, 2010, s.10

50  Atasoy, Yıldız, Islam’s Marriage with neoliberalism, State 
Transformation in Turkey, Palgrave, UK, 2009 s. 117

51  A.g.e.
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kaybedenlerini bir araya getirebilmiştir. Parti, bir 
yandan AB ve IMF yanlısı politikaları yürütürken, 
iş çevreleri ve yoksullar arasında geniş bir koalis-
yon inşa etmiştir. AKP’nin ana akım İslamcı çiz-
giden ayrılması aslında yoksulların İslami mobili-
zasyonunu etkileyen ve kontrol eden konservatif 
bir sermayedar sınıfının ortaya çıkması tarafından 
kolaylaştırılmıştır.52

Sınıflar arası bir tabana sahip olan AKP’nin 
en fark edilir politikalarından biri, neoliberal 
ekonomik politikaların meşruiyetini, İslami kül-
tür üzerinden kurmaya çalışması 
yönündeki çalışmaları olmuştur. 
Bu noktada, neoliberal yoksul-
laştırma politikalarının, İslami 
kültürün teslimiyet, sabır, sada-
ka ve itaat gibi kodlarından yola 
çıkarak, mevcut kültürün değer 
olarak yansıtılan karşılıklılık iliş-
kilerinden faydalanarak sessiz se-
dasız yerleşmesi söz konusudur. 
Recep Tayyip erdoğan, İslami 
kültürün neoliberalizmle kesiş-
mesini ‘düşünsel evrensel stan-
dartlarla, özgün değerler sistemi-
mizin yeniden üretilmesi’ olarak 
teorize etmektedir.53 AKP iktida-
ra geldiğinden itibaren hızlanan 
neoliberal yeniden yapılanma, 
sadece metalaştırma, özelleştirme 
gibi merkezi dönüşümlerle değil, 
AKP’nin çok önem verdiği yerel yönetimlerin güç 
kazanması olgusu ile de birlikte ilerlemektedir. Ye-
rel yönetimlerin güç kazanması, merkeze ait olan 
bir çok sorumluluğun yerele aktarılması ve dolayı-
sıyla adem-i merkeziyetçiliğin güç kazanması an-
lamına gelmektedir. İlk bakışta bir hayli demok-
ratik görülen yerel yönetimlerin bölgeleri üzerinde 
iktidara sahip olması olgusu, beklenin tam tersine 
işleyerek, en genel tabiriyle siyasi tabanı koruma 
faaliyetine dönüşerek, AKP’nin “güç ilişkilerini 

52  Tuğal, Cihan, Passive Revolution: Absorbing the Islamic Chal-
lange to Capitalism, Stanford University, USA, s. 20

53  bkz (50), s. 10

yeniden tanımlaması” için bir mekânizma haline 
gelmektedir.54

Yerel yönetimlere verilen önemle belediyelerin 
daha önce olmadığı kadar büyük bir güç haline 
gelmesi, iktidara yakın olan belediyelere daha önce 
sahip olmadıkları bir hareket alanı kazandırdı ve 
belediyeler “rant paylaşımının ana aktörleri haline 
geldiler.”55 AKP iktidarında, hükümet neoliberal 
politikaları eksiksiz uygularken, belediyelere veri-
len yetkilerle birlikte, büyük bir kentsel rant üze-
rinden yeni zenginlerin ve yoksulların yaratıldığını 

görmekteyiz. Belediyelerin pat-
ronaj ilişkileri üzerinden örgütle-
nen yönetim biçimleri, hizmetin 
düzensizliği yanı sıra enformel ve 
formelin sınırlarının kalkmasına 
işaret etmektedir. neoliberal ye-
niden yapılandırma süreçleriyle 
günden güne yoksullaşan kesim-
ler, devlet tarafından sağlanması 
gereken sürekli hakların yerine, 
belediyelerin düzensiz, bazen 
aşağılayıcı ve asla devamlı ve hak 
olarak algılanmasının istenme-
diği ayni yardımlara muhtaç bı-
rakılmaktadır. Son yıllarda git 
gide çoğalan “sosyal sorumluluk 
projeleri”56 adı altında ortaya çı-
kan yardım kampanyaları, hayır-
severlik söyleminin yerleşmesini 

sağlayarak, göze batmayan şekilde devletin bun-
dan böyle sorumluluğunu bireylere aktaracağı ve 
ömür boyu sağlanan haklar sağlanmayacağını ifade 
etmektedir. Özdemir’in aşağıdaki ifadesi, bugün 
AKP’nin yeni zengin ve yeni yoksul iki ayrı taba-
nını bir yandan aradaki uçurum derinleşirken nasıl 
bir arada tutabildiğini anlamak açısından bir hayli 
önemlidir:

54  Şengül, Tarık, “Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı Üzerine” http://
www.bagimsizsosyalbilimciler.org/Yazilar_BSB/BSBMayis20.
pdf  s. 1

55  A.g.e., s. 2
56  bkz (22)

Ekonomik ve kültürel 
yetersizliklerini üniversite 

üzerinden ortadan 
kaldıracaklarına inanan 

imam-hatip öğrencileri ve 
velileri, kendi alanları olan 
ilahiyat fakültelerini tercih 

etmeleri durumunda 
mağduriyet oluşturan 

“katsayı” uygulamasının 
bu kez onların lehine 

önemli bir avantaj 
sağlamasına rağmen 

bu fakülteyi tercih 
etmemektedir.
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AKP döneminde kentsel rantın popülist uzlaşma-
nın konusu olmaktan çıkarıldığını gördük. Ama 
bunun getireceği sıcak tepkiyi engellemek için 
çeşitli yastık mekânizmalar buldular. Özellikle va-
kıflar aracılığıyla yumuşak geçişler gerçekleştirdi-
ler; camiler başta olmak üzere pek çok ideolojik 
kontrol mekânizması var. 2000’lerden sonra orta-
ya çıkmaya başlayan kent yoksulluğunun idaresine 
yönelik, sınıf ilişkilerinin yeniden üretimine odak-
lanmış iktidar teknolojileri var.57

neoliberal yoksullaştırma politikalarıyla bir-
likte enformel ve formelin sınırlarının kalktığı, ku-
rumların ehlileştirmesi ve kentsel dönüşüm üzerin-
den rantla sağlanan istihdam yaratmayan sermaye 
birikiminin ortaya çıktığı ve temel hakların yerini 
düzensiz yardımların aldığı devlete yeni bir adlan-
dırmayla “neoliberal-iane devleti” diyebiliriz.

BÖLÜM II

Türkiye’de Sakat Örgütlenmesi

Özellikle, Sanayi devriminden sonra kapita-
list üretimin hız kazanması ve bireylerin emeğini 
satan iş gücü olarak görülmeye başlamasıyla bera-
ber, sakatlar toplumdan eski çağlarda olmadığı ka-
dar dışlanmaya başladılar. İngiltere’de,  sanayi dev-
riminin getirdiği ağır çalışma koşulları sonucunda 
ortaya çıkan sakatlıkları ve dolayısıyla yoksulluğu 
“sübvanse etmek” amacıyla zengin soyluların öncü-
lüğünde yardım dernekleri (charity organisations) 
sıklıkla görülmeye başlandı. Bu dernekler  “fakir ve 
muhtaçlara” sürekli çözümler üretmiyor, daha çok 
anlık yardımlar ve bağışlarla soylular arasında bon-
körlüklerini ispatlamak gibi amaçlarla bir gösteriş 
aracı olarak kullanılıyordu. İkinci dünya Savaşı’nın 
ardından savaşa katılan ülkelerin potansiyel iş güç-
lerini oluşturan erkeklerin çoğunluğunun sakat 
olduğu ve üretime aktif olarak katılamadığı ülke-
lerde sakatlığa ilişkin birçok düzenleme yapılmaya 

57  Özdemir,  Murat, “emek Piyasasının esnekleştirilmesi: Zırttan 
Sonraki notalar” Söyleşi: ertan Keskinsoy, express  dergisi, 
sayı: 119, Mayıs-Haziran 2011, s. 32

başlandı.  Avrupa’da Refah devleti kavramının or-
taya çıkmasıyla beraber “üretim sürecinde emeğini 
satma fırsatı bulamayan” bireyler için ulusal sağlık 
güvence sistemleri, işsizlik, sakatlık, yaşlılık maaş-
ları gibi yurttaşlık hakları tanımlanarak asgari ge-
çimlerini sağlayacak koşullar yaratılmaya başlandı. 

İleriki sayfalarda tartışılacağı gibi, neolibe-
ralizm ve İslami hayırseverlik ilişkisi bağlamın-
da, sakatların sosyal haklarının ve güvencelerinin 
sağlanmasının devlet yerine birtakım hayırsever 
organizasyonlara yüklenmesiyle birlikte sakatların 
kendi sorunlarını çözeceği kendi eylem tarzlarını 
geliştireceği örgütlenmelerin önüne geçilmektedir.

Türkiye’de sakatların hak mücadelesi ekse-
ninde kendi ihtiyaçlarını gözeterek karar alma ve 
eylem aşamasında kendi inisiyatifleriyle hareket 
ettikleri kitlesel ve güçlü sakat örgütleri geçmi-
şe baktığımızda mevcut değildir. Hak mücadelesi 
bazında sakat örgütlenmeleri ABd ve Avrupa’ da 
Türkiye’de olduğundan daha erken dönemlerde or-
taya çıkmıştır. Türkiye’de dünya ile eşzamanlı ol-
masa da yakın aralıklarda ortaya çıkmaya başlayan 
sakatların kendi örgütlenmelerine 80 darbesi ve 
anayasasını takiben dernekler kanununda yapılan 
değişikliklerle önemli ölçüde ket vurulmuştur.

devletin oluşturduğu paternalist, yani, koru-
macı resmi örgütlerin tanımlarında sakat ya da sa-
kattan ziyade “özürlülük” tabirine sıkça yer verildiği 
gibi dernek, kongre ve şuraların seçim ve yönetim 
süreçlerinde sakatlar aktif bir şekilde söz hakkına 
sahip olamamıştır. Sakatların bürokratlar tarafından 
temsil edildiği resmi kuruluşlar sakatlığı bir has-
talık ve sakatları olabildiğince “normalleşmesine” 
yardımcı olunması gereken muhtaç insanlar olarak 
tanımlamışlardır. Türkiye’de sakat örgütlenmesinin 
hem yasalarla hem de sakatların kendileri için kendi 
sözlerini söylemesine fırsat vermeden onları koruma 
ve kollama görevini üstlenen hayırsever organizas-
yonlarla dolaylı ya da doğrudan önü kesilmeye çalı-
şılmaktadır. Özellikle AKP’nin iktidarda olduğu ve 
bugünü de kapsayan dönem içerisinde neoliberal 
politikaların güç kazanmasıyla birlikte devlete en 
başından beri hâlihazırda bir yük olarak görülen 
sakatların konumlarından dolayı edinilmiş sosyal 
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hakları, daha sonra tepkiler doğ-
rultusunda bazı maddeleri geri 
çekilen Torba Yasa önerisi gibi 
birçok değişiklikle birlikte yok 
edilmeye başlanmıştır. 

Türkiye’de, 2003 yılın-
da Türkiye Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı’nın yaptığı araştır-
maya göre 8.5 milyon sakat 
birey bulunmaktadır. nüfusun 
yaklaşık % 15’i gibi büyük bir 
oranda sakat birey mevcutken 
hâlâ tutarlı ve birlikte hare-
ket eden bir sakat hareketinin 
yokluğunun sebepleri arasında 
hem Türkiye’deki mevcut an-
tidemokratik ortam, hem de 
devletin “yükünü” bireylere 
aktaran ve aslında neoliberal 
politikalarla özünde örtüşen 
İslami hayırseverlik58 kültü-
rü bulunmaktadır. Sakat bireylerin yaklaşık %55 
inin kadınlardan oluşması birçok farklı nedenleri 
barındırsa bile, büyük oranda erkek şiddeti ve kü-
çük yaşta hamilelik ve sağlıksız doğum koşullarıyla 
bağlantılı olması ihtimali de mevcut toplumsal ko-
şullara ve sosyal politikaların güçsüzlüğüne işaret 
etmektedir. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi 
hak temelli toplumsal hareketler açısından sakat 
örgütlenmesi bütüncül bir sistem eleştirisi yapabi-
lecek yeterli gerekçe ve malzemeye sahiptir. Top-
lumda çoğunluk oluşturan fakat görmezden geli-
nerek marjinalize edilen diğer ezilen gruplar gibi, 
sakatlar da aslında sosyal güvencesizlik, devletin 
ilgisizliği ve hayırseverlerin samimiyetsiz ilgisi gibi 
nedenlerle toplumdan “muhtaç ve acizler” olarak 
dışlanarak eylemsizliğe itilmişlerdir. 

Sakatlığın tanımında özellikle Türkiye’deki 
bürokratik kurumlarda en belirleyici kavram nor-
mallik ve anormallik ayrımıdır. normal olarak ha-
yatı idame ettirme kavramı üretim sürecine aktif 

58  Buğra, Ayşe, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politi-
ka, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008, s. 219

olarak katılmak olarak kabul 
edilmektedir. Kapitalist üretim 
sürecinde bulunmayanlar anor-
mal ya da sakat olarak kabul 
edilmektedir. Paternalist bü-
rokratik kurumların ve toplu-
mun gözünde sakatlık ihtiyaç 
sahipliği ve mağduriyetle eş 
anlamlıdır. Sakatlığın, mevcut 
mekânsal, yasal ve sosyoeko-
nomik düzenlemelerle değil, 
kişisel nedenlerle, hatta Türkiye 
gibi toplumlarda ise “suç ve ila-
hi ceza” ilişkisi nedeniyle oluş-
tuğu düşünülmektedir.

Toplumda neredeyse gö-
rünmez olan sakatlık, 

Törenle tekerlekli sandalye da-
ğıtma gösterileri, sakatlar için 
televizyonlarda düzenlenen yar-
dım kampanyaları, SMS ile ba-

ğış toplamalar, tekerlekli sandalyeye oturarak basın 
karşısında duyarlılık sergileyen Bakanlar… Sakat 
kardeşlerimiz duygusallığı, kameralar karşısında 
sakat bir çocuğun başını okşama babalığı, sürekli 
muhtaç olduğunu beyan etmek ve istemek karşılı-
ğında dağıtılan nafaka...59

gösterileriyle “bugününe güvenme” söylemi içeri-
sinde bir vicdani hesaplaşma şovuna dönüştürül-
mektedir. 

Mevcut dil, üretim sürecinde katılamayan sa-
katları mağdur, muhtaç kişiler olarak tanımlayarak 
eşit vatandaşlık statüsünden çıkarmaktadır. Son 
yıllarda hayırseverlerin organize ettiği kampan-
yalar, sosyal politikaların iyileştirilmesine yönelik 
değil sakatların da bir şekilde üretim süreci içinde 
aktif şekilde fakat ucuz işgücü olarak yer alması-
na yöneliktir. Sakat bireylerin iş yaşamında yer 
alamamaları bu nedenle iki boyutlu bir sorundur. 
Sakat bireylerin geçimlerini sağlayacak temel bir 
gelire sahip olmamaları, “sakatların istihdamının 

59  Küçükaslan, Bülent. “Sakatların Yoksulluğu ve İktidar” Online 
Bağlantı: http://www.engelliler.biz
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artırılması” söyleminin samimiyetini sakatları ni-
teliksiz ve fiziksel koşullarına uygun olmayan işlere 
mecbur bıraktığı için geçersiz kılmaktadır.60 Sosyal 
politikaların özel alan üzerinden tanımlanmasına 
somut bir örnek olarak “evde bakacak kimsesi ol-
mayan” sakatlara sağlanan gelir yardımını alabil-
mek için yüzde 40 oranında sakatlık sahibi olması 
koşulu verilebilir. Olmayan bireyler ise ne herhangi 
bir yardımdan yararlanabilmekte ne de tercih ettiği 
çalışma alanında işveren tarafından “sağlam” kabul 
edilip iş sahibi olabilmektedirler.61

 Sakat hareketi, neoliberalizm, cinsiyetçilik, 
ayrımcılık gibi birçok konu üzerinden kapsamlı 
bir düzen eleştirisi sunabilecek potansiyele ve so-
runa sahip olmasına rağmen özellikle diğer sol ya 
da muhalif gruplar içerisinde gereken dayanışmaya 
ortak edilmemektedir. Konuya “sınıf kardeşliği” 
perspektifinden bakan ergün İşeri’ye göre:

…Teorik olarak işçi sınıfının bir parçası olan sakat 
emekçiler, sınıf kardeşleri içinde inanılması güç 
tepkilerle karşılaşabiliyor. Sakatlar iş ortamlarında 
kardeşlikle karşılanmıyor, tam tersine sürekli itele-
nen, dışlanan, istenmeyen kişi oluyor… etnik ve/
veya cinsiyet yönünden farklı olanlar, birbirleriyle 
tepkili ya da mesafeli olanlar, karşılarında bir sakat 
gördüklerinde dışlayıcılıkta birleşebiliyorlar.62

Sol siyaset içinde, toplumda ayrımcılığa ma-
ruz kalan birçok farklı grubun örgütlenmesinin en 
önemli gündem oluşturduğu son yıllarda, bu da-
yanışma ortamından sakatlar yararlanamamıştır. 
Büro emekçileri Sendikası içerisinde kurulan Sa-

60  Fiziksel engelliler Vakfı’nın yürütmekte olduğu Beyaz Kelebek-
ler Projesi bu duruma örnek gösterilebilir. Zihinsel sakatlığı bu-
lunan bireylere verilen kısa bir eğitimden sonra Mcdonalds’da 
garson olarak ve çeşitli kurumlarda temizlikçi olarak çalıştırıl-
mak üzere işe yerleştirmeler yapılmıştır. Zihinsel sakatlığı bu-
lunan bireyler özelinde düşününce toplumda görünür olmak 
açısından bir hayli önemli bir çalışma olduğu söylenebilir fakat 
Mcdonalds’ta garsonluk ya da temizlikçilik gibi hız ve yoğun 
emek gerektiren işlerin seçilmesi bir bakıma sorunlu görünmek-
tedir.

61  Yılmaz, Volkan, “The Political economy of disability in 
Turkey’s Welfare Regime” B.Ü. Atatürk enstitüsü MA Tezi. 
danışman: Ayşe Buğra, 22 Haziran 2010 s.113

62  İşeri, ergün. “1 Mayıs ve Sakat emekçiler”. Sendika. Org Onli-
ne Bağlantı: http://www.sendika.org, 24 nisan 2010

kat Komisyonu, Halkevleri engelli Hakları Atöl-
yesi gibi grupların varlığı da sol siyaset içerisinde 
gereken dayanışma havasını yeterince yaratabil-
miştir denemez. Türkiye’deki geleneksel sol siya-
setin “emek en yüce değerdir” yorumu içerisinden 
düşününce istihdama katılmayanlar yani en yüce 
değeri topluma sunmayanlar- bir şekilde sol siyase-
tin “sınıf kardeşliği” statüsü tarafından kapsanma-
maktadırlar. 

Sakatlığa ve sakat örgütlenmesine dair genel 
bir giriş yaptığımız ve öne çıkan sorunlarına kısa da 
olsa değindiğimiz bu bölümden sonra, Türkiye’de 
sakat örgütlenmesini İslami hayırseverlik üzerin-
den ayrıntılı tartışmadan önce sakatlık yaklaşımları 
üzerine de bir bölümde düşüneceğiz.

Sakatlık Tanımları ve Yaklaşımları

Sakat hareketinin tarihini ve potansiyelini an-
lamak açısından, farklı dönemlerde farklı gruplar, 
kurumlar ya da organizasyonlar tarafından yapılan 
sakatlık tanımlarına dikkat etmek gerekmektedir. 
dünya’da ve Türkiye’de resmi örgütlerin ve sakat-
ların kendi örgütlenmelerini yaptıkları sakatlık ta-
nımlamalarının farkı sakatlık konusuna yaklaşımı 
ve üzerinden yapılabilecek sistem eleştirisini önemli 
ölçüde göstermektedir. Sakatlığı tanımlamak üze-
rine dünya ve Türkiye’ye bakıldığında, sakatlığı, 
iyileştirilmesi gereken bir hastalık olarak gören ve 
amaçlarını sakatları normalleştirmek olarak belir-
leyen medikal görüş hâkim vaziyettedir. Sakatlığı 
medikalize eden yaklaşım sakat örgütlenmesi içinde 
uluslararası kurumlarda ve ulusal resmi kuruluşlar-
da en yaygın vaziyettedir. Fakat sakatlığın hak te-
melli bir sosyal hareket olma potansiyelini baştan 
yok eden bu normalleştirme tanımları, son yıllarda, 
yukarıda da bahsedildiği üzere toplumsal mücade-
le alanlarının genişlemesiyle birlikte yerini sakatlığı 
göreceli ve toplum tarafından yapılandırılmış ola-
rak gören sosyal modele bırakmaya başlamıştır.

Genel olarak sakatlığı tanımlamada medikal 
ve sosyal model olarak iki ana yaklaşımdan bahse-
dilebilir fakat her iki model arasında bazı yakınlaş-
malar ve yer değiştirmeler de mümkün olmaktadır.
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Medikal Model

Sakatlığı açıklamada kullanılan medikal mo-
delde, sakatlık tedavi edilmesi ve önlenmesi gereken 
bir hastalık olarak görülmektedir. Sakatlık göreceli 
ve içinde bulunulan sosyal, kültürel ve mekânsal sı-
nırlamalardan yola çıkılarak tanımlanmayıp bunun 
yerine normalleştirme ve iyileştirme söylemiyle öte-
kileştirilmektedir. Medikal modele göre,

Sakatlık normal insan patolojisinden bir sapma 
içermektedir ve iyileştirme ve düzeltmeye ihtiyaç 
duymaktadır…“normal ehil bedenin” kesin bir 
tanımının yapıldığı medikal model, normallik ve 
anormallik ayrımlarına dayanmaktadır… Medikal 
modelin amacı, bu iki tip beden arasındaki boşlu-
ğu olabildiğince kapatmaktır.63

Medikal modele ve hâkim anlayışa göre “ehil 
birey olmak”, üretime aktif olarak katılabilmeyi ge-
rektirir. Sakatlar bu süreçte yer alamadıkları için as-
lında hastadırlar ve medikal yöntemlerle rehabilite 
edilerek olabildiğince üretken hale gelip birey olma 
hakkını kazanmalıdırlar. Sakatların örgütlenmesin-
de, seçim ve yönetim süreçlerinde aktif olarak yer 
alamadığı dünya ve Türkiye’deki resmi örgütlerde 
medikal modelin hakim olması da bu açıdan bakı-
lınca anlam kazanmaktadır. 1983 yılında yürürlü-
ğe giren Sosyal Hizmetler ve çocukları esirgeme 
Kurumu Kanununa göre, kurum tarafından kulla-
nıldığı şekliyle “özürlülük”; “bedensel,  zihinsel ve 
ruhsal özelliklerinde belli orada fonksiyon kaybına 
neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu 
normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda 
olup, korunmaya, bakıma, yardıma ve yetiştirilme-
ye muhtaç kişi” olarak tanımlanmaktadır.64 Tanım-
dan anlaşılabileceği gibi, “normal hayatın gerekle-
rine uyamamaktan” kastedilen sakatların kapitalist 
üretim sürecinde bulunamamaları, böylece bakıma 
muhtaç olarak adlandırılmalarıdır. Mevcut sosyal, 

63  ertürk, evren “disability in Turkey”  B.Ü. Atatürk enstitüsü, 
M.A. Tezi danışman: Aydın Babuna, 2003,  s. 38-39

64  Burcu, esra. Türkiye’de Özürlü Birey Olma Temel Sosyolojik 
Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Üni-
versitesi Yayınevi, Ankara,  2007, s. 69

kültürel ve mekânsal organizasyon eleştirilmediği 
gibi, “toplumsal, ekonomik ve çevresel unsurların 
kişiye göre değil, kişinin var olan koşullara göre 
uyumlu hale getirilmesi esas alınmaktadır.”65

“Medikal yaklaşım bir nevi baskıyı korumacı-
lık olarak sunmakta ve sakat bireyleri çocuksulaştır-
maktadır.”66

1990’ların başlarından itibaren ABd ve 
Avrupa’da sakat hareketinin güçlenmesiyle beraber 
resmi kuruluşlarda olmak üzere medikal model ter-
kedilmeye başlanmış bunun yerine sakatlığı yeni-
den tanımlayan ve önceki modelin ötekileştirme ve 
dışlama pratiklerinden uzaklaşmayı başaran Sosyal 
Model Yaklaşımı ortaya çıkmıştır.

Sosyal Model

Yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkmaya 
başlamasıyla beraber, daha önce kendi sorunları 
ekseninde örgütlenme fırsatı bulamayan gruplar, 
çeşitli hareketler ortaya çıkararak, “eski ya da ge-
leneksel toplumsal hareketler” olarak adlandırı-
lan dönemde ertelenen ya da görmezden gelinen 
birçok sorun etrafında örgütlenmeye başladılar. 
Bunlara paralel olarak, daha önce muhtaç olarak 
görülen, hayırsever organizasyonların ve devletin 
normalleştirmek üzerine kurulan kurumlarının 
etkisi altında toplumdan dışlanan sakatlar, sosyal 
model ile birlikte ötekileştirmeyen ve görece daha 
demokratik bir sakatlık tanımı ortaya çıkardılar. 
Sosyal modele göre, sakatlık bireysel değil toplum-
sal bir sorundur ve toplumda neyin normal neyin 
anormal olduğuna kesin bir şekilde karar verile-
mez. Medikal modelin sakat bireyleri “normalleşti-
rip” üretim sürecine dâhil etme çabalarının aksine, 
sosyal model, sakatlığın göreceli olduğunu ve sos-
yal, ekonomik, kültürel ön kabuller ve mekânsal 
düzenlemelerle sakat tanımının toplum tarafından 
ortaya çıkarıldığını öne sürer.

İngiltere’de 1970’lerde sakatların kendi örgüt-
lenmelerini oluşturmaya başlamaları ve sakatlığı 

65  A.g.e., s. 70
66  bkz (63), s. 44
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bir toplumsal baskı olarak yeniden adlandırmala-
rıyla birlikte, Ayrımcılığa Karşı Fiziksel Sakatların 
Birliği (UPIAS) tarafından yeni bir sakatlık tanımı 
oluşturuldu: “[Sakatlık], sakat insanları dikkate 
almayarak onları ana akım sosyal aktivitelerden 
dışlayan çağdaş sosyal düzenin yol açtığı kısıtlama 
ya da dezavantajlardır”67  UPIAS’ın 70’li yıllardaki 
erken sosyal yaklaşımına paralel, dünya Sağlık Ör-
gütü (WHO) de ilerleyen yıllarda medikal model 
yerine sosyal modeli benimseyen bir tanım ortaya 
çıkarmıştır. 1980 tarihli Uluslararası Sakatlık, Ma-
lullük ve Sağlık Sınıflandırmasına (ICIdH)68 göre,

Sakatlık bedenin herhangi bir bölümünün yapısını 
ya da fonksiyonunu etkileyen anormalliktir. engel-
lilik, kişileri insanlardan beklenen bazı aktiviteleri 
gerçekleştirmeden alıkoyan bir kısıtlama olarak ele 
alınan şekliyle, sakatlıktan kaynaklanmaktadır… 
engellilik çoğunlukla görülür bir özürdür, fakat 
dSÖ tanımına göre engellilik tanımında gördüğü-
müz sakatlığın bireysel bir tezahürüdür. Sakatlığın 
sosyal boyutu engellilik [malullük] tanımında kul-

lanılmaktadır.69

Birçok kimlik hareketi ve diğer yeni toplumsal 
hareketlerle birçok ortak nokta paylaşan sosyal yak-
laşım, bu hareketlerin kapitalizm eleştirisini de içer-
mektedir.70 Türkiye’de bürokratik sakat örgütlerinin 
dışında Altı nokta Körler derneği, Türkiye Sakatlar 
derneği, Büro emekçileri Sendikası içerisindeki Sa-
kat Hakları çalışma Grubu, engelliler.Biz internet 
platformu, Halkevleri Sakat Hakları Atölyesi, Sağlı-
ğıma engel Olma Platformu, engelsiz erişim Gru-
bu gibi birçok farklı sakat örgütlenmesi de benzer 
görüşler etrafında, sosyal yaklaşımı benimsemiştir.

Konuyu toparlamak açısından, Türkiye’de sa-

67  Thomas, Carol. “disability Theory: Key  Ideas, Issues and Thin-
kers” ed. Barnes et al. disability Studies Today, Polity Press, 
Malden, 2002, s. 39

68  ICIdH: International Classification of Impairment, disabi-
lity and Health. Türkçe çevirisinde bu açılıma sadık kalınarak 
impairmenta karşı sakatlık, disability’ye karşı –bugün sakatlık 
anlamında da kullanıldığı için- engellilik yerine malüllük uygun 
görülmüştir. Health ise birebir anlamı olan sağlık olarak çevril-
miştir.

69  bkz (63), s.34
70  bkz (63), s.51

katlığa dair gerek bürokratik, gerek hak temelli 
örgütlenmeler bazında ortak hareketi sağlayacak 
net bir sakat tanımı bulunmamaktadır. Bazı der-
neklerin tüzüklerinde sakat tanımlarına yer dahi 
verilmediği gibi, hak temelli sakat örgütlenmesi, 
mevcut antidemokratik ortamda diğer toplumsal 
hareketlerle paralel olarak henüz istikrarlı bir söy-
lem ve eylem üretememiştir.

Türkiye’de Sakat Örgütlenmesinin Kısa Tarihi

Türkiye’deki sakatların yüzde 45’i sağlık, yüz-
de 88’i eğitim, yüzde 94’ü bakım ve rehabilitasyon, 
yüzde 99’u aile birliği dayanışma hizmetlerinden, 
yüzde 99’u sosyal ve kültürel hizmetlerden fayda-
lanamıyor. Bedensel sakatların yüzde 69’u, görme 
sakatların yüzde 65’i, zihinsel sakatlarınsa yüzde 
65’i bina, cadde ve yolların kendilerine uygun ol-
madığını belirtiyor.71

Türkiye’de sakat örgütlenmelerinin Cumhu-
riyetin ilk yıllarından beri gerek bürokratik gerek 
devlet dışı sivil örgütlenmeler açısından geldiği 
noktayı incelediğimizde önümüzde bir onlarca 
bürokratik örgüt, her hükümette ve beş yıllık kal-
kınma planlarında yeniden yapılandırılan mevzuat 
ve bir o kadar da sivil toplum örgütü çıkmaktadır. 
Bürokratik örgütler, dernekler, diğer bağımsız sa-
kat örgütlenmelerinin toplam sayısı 300’ü aşarak 
yukarıda alıntılanan rakamlarla bir tezat oluştur-
maktadır.

Avrupa ve ABd’deki gelişmelerden sonra 
Türkiye’de ilk ciddi sakat örgütlenmeleri bürokra-
tik örgütlenmeler şeklinde, özellikle Birleşmiş Mil-
letlerin çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştır. Sakat 
hakları açısından Cumhuriyet tarihindeki ilk resmi 
çalışmanın Kasım 1923’te imzalanan Cenevre Söz-
leşmesi olduğu söylenebilir. 

Bu sözleşmede, çocuğun bedensel ve psikolojik 
gelişiminin önemi ve bu bağlamda zihinsel yeter-
sizliği olan özürlü çocukların olanaklar ölçüsünde 
geliştirilmesi, kendi hayatını kazanmaya, geçimini 

71  ____________. çeşitli Tarihlerde Haberler, Sendika.Org, On-
line Bağlantı: http://www.sendika.org, 29.12.2008
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sağlamaya yetenekli hale getirilmesi, her çeşit sö-
mürüye karşı korunması ve bu çerçevede eğitilmesi 
gereği önemle vurgulanmıştır.72

1950’li yıllarda sakatlara yönelik özel eğitim 
kurumlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, sakatlar 
kamusal alanda bir yer edinmeye başlamışlardır. 
Sakatların varlığı anayasal olarak ilk kez 1961 ana-
yasasında dile getirilmiş, sakatların istihdama ka-
zandırılması ve özel eğitime ilişkin maddeler açık-
ça yer almıştır.73 Hükümet programlarında sakatlık 
konusundan ilk kez 1967 yılındaki 31. Hükümet 
döneminde bahsedilmiş, 31. Hükümetten 43. Hü-
kümete kadar sakatların şartlarıyla ilgili hiçbir net 
politika yer almamıştır.74

1971 yılında kabul edilen 1475 sayılı İş 
Kanunu’nun 25. maddesine göre 50’den fazla işçi 
çalıştırılan iş yerlerinde %3 oranında sakat birey 
çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.75 1977’de ka-
bul edilen 2022 sayılı kanunla, sakatlar maaşa bağ-
lanmışlardır. Bu yasanın sağladığı destek cüzi bir 
oranla sınırlı kalmaktadır ve sakatların hayatlarını 
idame ettirmeye yetecek kapsamda değildir. Bugün 
hâlâ 3 Aralık dünya Sakatlar Günü’nde yapılan 
basın açıklamalarında, 2022 sayılı yasa sakat ör-
gütlerinin iyileştirilmesini talep ettikleri maddeler 
listesinde ilk sırada yer almaktadır.76 1981 yılının 
Birleşmiş Milletler tarafından “Sakatlar Yılı” ilan 
edilmesine binaen mevcut politik ortamın da etki-
siyle, sakat örgütlenmesi, sakat bireylerin toplum-
da yok sayılmasına ve yasal düzenlemelerin azlığına 
rağmen hak temelli bir boyutta olmak yerine, dev-
let tarafından paternalist bir anlayışla oluşturulan 
ve örgütlenme süreçlerinde bizzat sakatlara değil, 
politikacılara görev ve yetki verilen bürokratik ku-
rumlardan oluşmuştur. Bu resmi kuruluşlar, sakat-
lığı bireysel bir sorun olarak tanımlamış, medikal 
model yaklaşımıyla, sakatlığı tedavi edilmesi gere-
ken bir hastalık olarak adlandırmışlardır. Geçmiş 
yıllardan farklı olarak, sakat haklarına yönelik ça-

72  bkz (64), s.43
73  A.g.e.
74  bkz (63), s.90
75  bkz (64), s.44
76  bkz (71), 02 nisan 2007

lışmaların Refah Partisi döneminde arttığı görül-
mektedir.77

Refah Partisi döneminde sakatlara yönelik 
yapılan çalışmalardan bazılarına 1994 yılında, 
(2006’da İSÖM adını alacak) Sakatlar ‹çin İstan-
bul Koordinasyon Merkezinin Kurulması, 1971 
tarihli İş Kanununda yüzde iki olarak belirlenen 
50 ya da daha fazla işçi çalıştıran işletmeler için 
zorunlu olan sakat işçi çalıştırma kotasının 1997 
yılında yayımlanan kanun hükmünde kararname 
ile yüzde üçe çıkarılması ve ÖZİdA’nın kurul-
ması için bir kanun hükmünde kararname yayın-
lanması örnek olarak verilebilir.78 Önceki bölüm-
lerde de ifade edildiği gibi, Türkiye’de sakatlara 
yönelik yapılan çalışmalar, İslami hayırseverlik 
ya da muhtaç algısı üzerinden gerçekleşmektedir. 
Sakatlara yönelik iyileştirmelerin özellikle Refah 
Partisi döneminde artması ve AKP’nin bu konu-
daki hassasiyeti –örneğin “eğitim Her engeli Aşar 
Kampanyası”– sakatlığa İslami değerler üzerinden 
paternalist bir algıyla yaklaşıldığını göstermekte-
dir. Fakat burada gözden kaçırılmaması gereken 
önemli bir ayrıntı, Refah Partisi döneminde daha 
çok bürokratik kurumların ortaya çıkması ve be-
lirli kanunların oluşturulmasıyla yapılan sakatlara 
yönelik çalışmaların, AKP iktidarı döneminde en-
formel hayırseverlik ilişkileri etrafında örgütlen-
diği gerçeğidir.

Bürokratik Örgütler ve İlgili Mevzuat

Türkiye’de sakatlığa yönelik kurulan ilk resmi 
örgütlerden biri 1981 tarihli “Sakatları Koruma 
Milli Kurulu’dur.79 1983 yılında kurulan Sosyal 
Hizmetler ve çocuk esirgeme Kurumu’nun temel 
amacı “korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç 
aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilerle ilgili sosyal 
hizmetlere ilişkin uygulamaları yerine getirmek, bu 
amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alanda 
eşgüdümü sağlamak”80 olarak belirlenmiştir. 1997 

77  bkz (61), s. 99
78  bkz (61), s. 100
79  bkz (63), s.  92
80  Okur, nejla, Özürlülere Yönelik Örgütlenmenin İncelenmesi.  
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yılında Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Özürlü-
ler İdaresi Başkanlığı ise, adında “özürlü” kelimesi 
geçen, sakatlara yönelik ilk resmi örgüttür. 1998 
yılında ÖİB ve Türkiye Sakatlar Federasyonu ara-
sında imzalanan “eşgüdüm ve İşbirliği Protokolü”, 
sakatlarla ilgili sorunlarda sakatların da söz ve ka-
rar sahibi olmalarını sağlama yönünde atılmış ilk 
adımdır.81 ÖİB’i takip eden bir diğer Başbakanlığa 
bağlı birim, Özürlüler Yüksek Kurulu’dur. 1999 yı-
lında toplanan I. Özürlüler Şurası, özürlüler kanu-
nunun çıkarılmasını gerçekleştirmiştir.

2005 yılında yapılan II. Özürlüler Şurası’nda 
alınan kararlar neticesinde aynı yıl içinde yasalaştı-
rılan 2005 Özürlüler Kanunu ile “özürlülüğün ön-
lenmesinin yanında özürlülerin çeşitli sorunlarının 
çözümü ve topluma katılımı amaçlanmaktadır.”82 
2005 Özürlüler Yasası, sakat hakları açısından 
şimdiye kadar en önemli gelişmelerden biridir fa-
kat yasaların uygulanmaması durumunda gerekli 
caydırıcılıktan yoksun olması ve takipsizlik nede-
niyle işlevsizleşmektedir. Bezmez ve Yardımcı’nın 
ifadesiyle, yasa örneğin “kamusal alanların 2005’i 
izleyen yedi yıl içinde sakatlar açısından erişile-
bilir olması koşulunu getirmekte ama bu koşula 
uymamanın bir yaptırımı [bulunmamaktadır].”83 
2006 tarihli Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve 
Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hak-
kında Yönetmelik, sakat haklarının ve güvenceleri-
nin sağlanmasına yönelik çalışmalarda gözetilenin 
sakatların haklarının olmadığını göstermektedir. 
Sakatlık derecelerinin, dolayısıyla belirli sosyal 
haklardan yaralanma potansiyellerini yeniden dü-
zenleyen bu yasa ile birlikte birçok sakatın temel 
hakları ellerinden alınmaktadır:

2006 yılından önce yüzde 50 oranında sakat adde-
dilen bir kişi, 2006 sonrasında örneğin yüzde 30 
oranında sakat olarak nitelendirilebiliyor. Kişinin 

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara, 2001, s. 
85

81  A.g.e., s. 82
82  bkz (64), s. 45-46
83  Bezmez ve Yardımcı “Bir Vatandaşlık Hakkı Olarak Sakat Hak-

ları ve Sakat Hareketi”, Online Bağlantı: http://www.birikim-
dergisi.com/birikim/makale.aspx?mid=481. 2008

devletin sosyal hizmetlerinden yararlanabilmesi 
içinse, minimum yüzde 40 oranında sakatlık ra-
porunun bulunması gerekiyor. Yani bu yönetme-
lik, milyonlarca insanı “sakat” statüsünden çıkarıp 
“sağlam” statüsüne transfer etti. Bu transferin sa-
kat kişilerin hayat pratikleri açısından karşılığıysa 
devletin bazı sosyal hizmetlerinden dışlanmaları 
oldu.84

Buna benzer şekilde, 2006 yılında yürürlüğe 
giren 4046 sayılı Özelleştirme Yasası ile birlikte, 
sakat kotası ile çalışanların işten atılamayacağına 
dair hüküm yasadan kaldırılmış, sakatların da işten 
atılmalarının önü açılmıştır.85 2007 yılında uygu-
lanmaya başlanan Gelir İdaresi Yasası, 5378 sayılı 
sakatlara tanınan emlak vergisi muafiyetinin kaldı-
rılmasına dönük yasa değişikliği, 5510 sayılı Sos-
yal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası86 gibi 
antidemokratik ve sakatların bütün haklarını yok 
eden düzenlemelere ek olarak, geçtiğimiz aylarda 
tartışma konusu olan Torba Yasa’da yer alan 4857 
Sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesindeki, “işyerlerin-
de ‘özürlü çalıştırma zorunluluğu [kamuda sakatlara 
tahsis edilmesi gereken 51 bin 507 kadrodan 41 bin 
541’inin halen boş olmasına rağmen87] yumuşak 
ifadelerle tasfiye edilirken, iş yerlerine, başka işve-
rene ait işletmelerde ücretlerini karşılayarak ‘sakat 
çalıştırabilme’ imkânının önü açılmaktadır. 88

Dernekler, Sivil Toplum Örgütleri, 
Bağımsız Platformlar ve “Sosyal 
Sorumluluk Projeleri”

1950 yılında Altı nokta Körler derneği’nin 
kurulmasından 1980 darbesine kadar geçen süre-
de birçok sakat derneği ve vakfı ortaya çıktı. Fakat 
hayırseverlik ve muhtaçlık söyleminden sıyrılmaya 
başlayan ve sakat hakları konusuna yoğunlaşan ör-
gütlenmeler güç kazanmaya başladıkları dönemde 
80 darbesi sonrası, tüm toplumsal hareketlerde ol-

84  A.g.e.
85  bkz (71) 20 Şubat 2006
86  bkz (71)
87  bkz(71)
88  Kemaloğlu, nihal.” Sakatlara Yasal ‘Tecrit’ Torba Yasa’da”. Sen-

dika.Org Online Bağlantı: http://www.sendika.org
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duğu gibi büyük bir baskıya maruz kaldılar. 1982 
Anayasası’nda kanunlaşan 2908 sayılı dernekler 
Yasası ile birlikte bütün dernekler federasyon, fede-
rasyonlar da konfederasyon çatısı altında toplanıp 
merkezi bir kontrole tabi tutulmak istendi.89

Ortopedik, görme, işitme-konuşma ve zihin-
sel olarak dört ana gruba ayrılan sakat dernekle-
rinin, her birinin kendi sakatlık türündeki fede-
rasyonlara bağlı olma ve bu federasyonların da 
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu adı altında tek 
elden birleştirilmesi zorunlu koşularak kolayca de-
netime açık bir yapı oluşturuldu. çeşitli bürok-
ratik mekânizmaların karmaşık işleyiş süreçleri ve 
baskı ortamı altında örgütlenmeye çalışan Türkiye 
sakat hareketinin ölü doğduğunu söylemek yanlış 
bir ifade olmaz.

1950’lerde kurulan Altı nokta Körler derne-
ği, Türkiye Sakatlar derneği gibi oluşumların yanı 
sıra, son yıllarda yeni toplumsal hareketler “skala-
sında” değerlendirilebilecek bağımsız platformlar, 
dernekler ve atölye çalışmaları ortaya çıkmaya baş-
lamıştır90. Fakat bu örgütlenmelerin benzer hak 
talebi ya da sakatlık söylemi içermelerine rağmen 
güçlü bir dayanışma zemini ve “eylem repertuarı-
na” sahip oldukları şimdilik söylenemez.

Son günlerde ortaya çıkan oluşumlara örnek 
olarak engelliler.Biz internet platformu, farklı 
yaklaşımlardan sakat bireyleri buluştursa da genel 
olarak sakat örgütlenmeleri alanında az görülen 
muhalif bir dile sahiptir. Bezmez ve Yardımcı ’ya 
göre,

engelliler.Biz web sitesi Türkiye’deki sakat ha-
reketi açısından önemli bir gelişme. Site birkaç 
açıdan önem teşkil ediyor: İlk olarak, sakatların 
önemli bir kesiminin evlerinden dahi çıkamadık-

89  bkz (63), s. 119
90  Son zamanlarda çalışmalar yapmakta olan örgütlenmelerden 

bazıları: engelli İnsan Hakları derneği, engelsiz erişim Grubu, 
engelsiz Hayat derneği, engel-Siz Yaşam derneği, eşit Hak-
lar İçin İzleme derneği, evrensel Görme Özürlüler derneği, 
He engelli Hakları Atölyesi, İşitme engelliler eğitimine Katkı 
ve Yardımlaşma derneği, Körlere eğitim ve destek derneği, 
Özürlüler Vakfı, Otistik çocukları Koruma ve eğitim derneği, 
Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi derneği, Spina Bifida 
derneği, Tüm engelliler İçin engelsiz Bir dünya derneği.

ları tekrar hatırlanırsa, insanlara oturma odala-
rında, yalnızca belediyeye, hükümete bir e-posta 
göndererek ‘politik’ olma fırsatı tanıyan bir süreç 
ile karşı karşıyayız… Güçlü devlet geleneğinin 
Türkiye’deki sakatlara yönelik çalışan dernekler 
üzerindeki olumsuz etkisi, internet üzerinden ör-
gütlenmiş bir sivil hareket söz konusu olduğunda 
ortadan kalkıyor… Sitenin 16.200 üyesi, faksları 
ve e-postaları ile belediyeyi, hükümeti kınarken, 
yarın-öbür gün kapılarına dayanacak denetleyi-
cilerden, dernek binalarının ellerinden alınma 
ihtimalinden vs. çekinmek durumunda değiller. 
dolayısıyla burada gerçek anlamda bir dönüşüm, 
en azından bir dönüşüm sürecinin başlangıcı söz 
konusu.91

Halkevleri engelli Hakları Atölyesi de son 
zamanlarda neoliberal yoksullaştırma politikala-
rına karşı sakat haklarını temel sorunsalı haline 
getiren güncel örgütlenmelerden biridir. Her yıl 
Halkevleri tarafından düzenlenen Halkın Hakla-
rı Forumu’nda geçtiğimiz yıllarda Sakat Hakları 
Atölyesi’ne de yer verileceğini duyuran çağrı met-
ni, hareketin

emeği, insanı ve doğayı hedef alan neoliberal 
kapitalist saldırganlığa karşı hak mücadelelerinin 
yaygınlaştığı bir dönemde… hak mücadelelerinin 
birleşik bir mücadele programına tercüme edil-
mesinin olanaklarını yaratmayı ve bu mücadele-
lerin halkın bağımsız siyasal mücadelesi bakımın-
dan sahip olduğu potansiyeli bilince çıkartmayı 
hedefle[diğini]92 

ifade etmektedir.
Yukarıda belirtilen örgütlerin yanı sıra, Sağlı-

ğıma dokunma Platformu, engelsiz erişim Gru-
bu gibi birçok hak temelli örgüt ve grupların yanı 
sıra son yıllarda Büro emekçileri Sendikası 2 no’lu 
Ankara Şubesi’nde kurulan Sakatlar Komisyonu, 
sakat kotasının uygulanmasındaki haksızlıklara, sa-
katların çalıştıkları yerlerin mekânsallıklar gözetil-
meden karar verilmesine karşı “Örgütlü Sakat en-
gel Tanımaz” sloganıyla çalışmalarda bulunmuştur. 

İnsan Hakları derneği’nin (İHd) 2003 

91  bkz (83)
92  bkz (71), 19.12.2010
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yılında başladığı Sakat Hakları çalışması da 
diğer önemli çalışmalardan biridir. Altı nok-
ta Körler derneği’nin 2007 yılında, 33 yıldır 
emirgan’da kamu arazisinde kurulu Rehabilitas-
yon Merkezi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından arazinin özelleştirilerek tahliyesinin is-
tenmesi üzerine Altı nokta Körler derneği tara-
fından örgütlenen Okuluma Dokunma kampanya-
sı kitlesel ve başarılı eylemlerde bulunmuştur

ne var ki, neoliberalizmin yoksullaştırma po-
litikaları üzerinden muhalefet geliştiren sakat ör-
gütlenmeleri bir elin parmağı ile sayılı kalmakta 
iken, çeşitli sivil toplum örgütlerinin sosyal sorum-
luluk projesi adı altında hayırseverlik kampanyala-
rı İslami kültürle ve vicdan söylemiyle birleşerek, 
sakatlığın üstü örtük şekilde ötekileştirilmesine ve 
bazı durumlarda sakat emeği sömürüsüne kadar 
varan noktalara ulaşmasına neden olmaktadır.

Son günlerde gündeme gelen plastik kapak 
toplama kampanyası bu sosyal sorumluluk proje-
lerinden sadece biri. Projenin internet sitesinde 
yer alan tanıtım metninde, ortalama 250 kg. ge-
len yaklaşık 160.000 kapağın anlaşmalı şirketlere 
ulaştırılması durumunda, bu sayıda kapağın ederi 
olan 580-750 TL arasında fiyata sahip Otto Bock 
Centro S1 model manuel bir adet tekerlekli san-
dalyenin, sağlık kurulu raporu getiren sakatlara 
bir sıralama ile verileceği belirtilmektedir.93 Geç-
tiğimiz günlerde yayınlanan bir haberde, 160.000 
kapak toplayarak oğluna tekerlekli sandalye al-
maya çalışan bir annenin mücadelesi, Türkiye’de 
sosyal politikaların niteliği üzerinde bir soru sor-
durmak yerine, mavi kapakların tek umudu oldu-
ğunu, çöpten de olsa gururla kapak toplayacağını 
söyleyen bir insanı hem “anne” sıfatıyla hem de  
“kendi başının çaresine bakma” söylemi üzerin-
den kahramanlaştırmaktadır.94 Benzer şekilde Altı 
nokta Körler derneği ve JOTUn firmasının bir-

93  bkz: http://www.kapaktoplama.com/mavi_kapak_kampanya-
si_projesi.html

94  Haberin tam metni için: http://www.radikal.com.tr/Radikal.as
px?aType=RadikaldetayV3&ArticleId=1064219&date=23.0
9.2011&CategoryId=77

likte yürüttüğü Renkler Herkes İçindir kampanyası 
da benzer bir söyleme ve yönteme sahiptir. Kam-
panya için hazırlanan video facebook ve twitter’da 
paylaşıldıkça, görme engeli bulunan bireylere, cep 
telefonu kamerasıyla birlikte çalışan ve bir obje 
hedef alındığında rengini söyleyen pahalı bir ya-
zılım ücretsiz olarak sağlanacaktır. Bu kampan-
yalar ışığında, sermayenin yeni reklam alanı ola-
rak sakatlığı keşfettiğini de böylece ekleyebiliriz. 
Sabancı Vakfı’nın İŞKUR ve Altı nokta Körler 
Vakfı ile işbirliğinde sürdürdüğü Görme engelli-
lerin İş Yaşamına entegrasyonu Projesi,95 görme 
engellilerin kısa bir eğitim sürecinden geçirilerek 
çağrı merkezlerinde görevlendirilmeleri üzerinde 
çalışmalar yürütmektedir. Birçok bağımsız hayır-
severlik projesinin yanı sıra devletin sivil toplum 
kuruluşları ve derneklerle birlikte hayırsever kam-
panyaları bizzat yürütmesi ise, neoliberalizm ve 
hayırseverlik ilişkisine paralel olarak sivil toplum 
kavramının Türkiye’de ne anlama geldiğine dair 
de ipuçları vermektedir.

Sosyal politikanın aile bağları, mahalle ya da 
cemaat ilişkisi üzerinden şekillendiği Türkiye’de, 
neoliberalizmin sosyal hak kavramını yok etmeye 
başlamasıyla birlikte, hayırseverlik söylemi dini ya 
da vicdani bir anlama da bürünerek son yıllarda 
önemli bir iktisadi ve siyasi araç haline gelmiştir. 
neoliberal iktidarların politikalarıyla yoksullaştı-
rılan toplum, hayırseverlik gösterileriyle aynı ik-
tidarlara muhtaç ve müteşekkir hale getirilmiştir.

Hayırseverliğin en çok kendisini gösterebile-
ceği alan olarak sakatlık ise sermaye ve siyaset çev-
resi tarafından bu bağlamda yeniden keşfedilerek 
üzerinden kahramanlık gösterilerinin yapılabilece-
ği bir alan haline getirilmiştir. Sermaye ve iktidar, 
sakatlar için bu kadar endişelenirken, hayırsever-
lik kampanyalarının, istihdam projelerinin belirli 
yandaş dernek ve vakıflar üzerinden yönetiliyor ol-
ması, hak söylemine karşılık hayırseverlik algısının 
geliştirilmesiyle beraber Türkiye’de sakat hareketi-
nin önündeki en büyük engellerden biridir.

95  http://www.6nokta.org.tr/
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Moderatör: Şimdi de bu anlatılanların genel 
bir değerlendirmesini yapacak olan dr. doğan 
çetinkaya’ya söz veriyoruz. Buyurun hocam.

Doğan Çetinkaya: Her şeyden önce şunu söy-
lemek gerekiyor ki siz sunumları şu anda dinledi-
niz. Sunum yapılan metinleri okumuştum ve baş-
langıç aşamasında olan tez çalışmaları için bence 
derli toplu bir okuma ve bayağı yol almış çalışma-
lar. İlk önce bunun kesinlikle söylenmesi gerekiyor. 
Bunun yanında iki sunuş yapan arkadaşla da ben-
zer pencereden bakıyorum. Yani bakış açılarıyla 
çok bir problemim yok. Fakat benim ilgimi çeken, 
genel bakış açılarıyla kullandıkları ve eleştirdikle-
ri teorik metinler arasında bir gerilim var. çünkü 
her ne kadar muhalif ve radikal olan bakış açılarına 
rağmen eleştirdikleri teorik kuramlardan biraz etki-
lenmiş durumdalar gibi geldi bana. Mesela Özlem, 
yeni toplumsal hareketlerin kaynak mobilizasyo-
nu teorilerinden bahsetti, bence güzel de özetledi, 
fakat hareketleri anlatırken ve onları sınıflandırır-
ken, hareketler üzerine açıklamalar yaparken bu 
teorilerden belli bir şekilde etkilendiği söz konusu. 
Keza, yine sakatlar üzerine olan sunumda da öyle. 
Hatta sakatların örgütlenmesine ilişkin daha çok 
yazılı malzeme var. neoliberal politikalara ilişkin 
değerlendirilmeyi tamamen paylaşıyorum. neoli-
beral iktisadın nasıl şekillendiği ve bunun sosyal 
refah rejimlerine farklı alanlardaki tezahürleri çok 
uzmanlık alanım olmamasına rağmen bakış açısını 
tamamen paylaşıyorum. Fakat dediğim gibi şimdi 

üzerinde biraz duracağım şekilde sanki daha liberal 
teorilerden biraz etkilenilmiş gibi duruluyor. Her 
şeyden önce bu toplumsal hareketler mevzuu bahis 
olduğu zaman ve biz sosyoloji bölümünde konu-
şurken şunu belirtmem gerekiyor ki ben kendimce, 
toplumsal hareketler literatürü konusunda –dersi 
veren insan da burada olduğu için– sosyoloji çok 
başarılı bir dal değil bu konuyu anlamamız açısın-
dan ne yazık ki. Hatta bu konuyu anlamamamızı 
sağlayan bir dal. Onun için birkaç kelam etmek ge-
rekiyor neden bu böyle.

Şimdi zaten Özlem’in bence normal HeS’lere 
ve HeS karşıtı mücadeleyi anlatırkenki kendi ana-
lizi ve kendi ortaya çıkardığı harekete dair unsurlar 
bize daha öğretici. Ama burada yeni toplumsal ha-
reketler literatürünü ve kaynak mobilizasyonu li-
teratürünü kullanarak bu meseleyi anlamaya çalış-
tığımız zaman –anlatırken de öyle oldu– metinde 
de biraz anlattığı malzemeyi zorlamaya başlıyor ki 
kendisi de bundan şikâyetçi anlatırken. Buradaki 
asıl sorun, kendi sunumuna da biraz yansıdı, uf-
kunun bu teorilerle sanki kısıtlı olmuş olması gibi. 
Sanki iki tane teori var ortada, yeni toplumsal ha-
reketler ve kaynak mobilizasyonu teorisi, mutlaka 
bir şekilde bunlarla bizim cebelleşmemiz gerekiyor 
veya onların söyledikleri varsayımları, teorileri bir 
şekilde kendi anlattığımıza oturtmamız gereki-
yormuş gibi bir izlenime kapıldım iki sunumda 
da. çünkü yeni toplumsal hareketler literatürü, 
Özlem’in de özetlediği gibi, neye dayanıyor? eski 

doğan çetinkaya’nın 
değerlendirmesi ve Söyleşi

DOĞAN ÇETİNKAYA 
dr., İstanbul Üniversitesi,

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
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hareketler ve yeni hareketler. Şimdi eski hareket-
lerle yeni hareketler tanımlanırken bence özellikle 
sosyolojik kaynaklı teorisyenler, eskiyi anlatırken 
çok somut birtakım verilerden yola çıkmadan te-
orik birtakım ön kabuller yapıyorlar. neler bun-
lar? eski hareketlerin üretime dayanan, üretimdeki 
çatışmalardan kaynaklanan, işçi sınıfına dayanan, 
ekonomik talepleri baz alan ve iktidar hedefli 
hareketler olduğu, kimliklerin ikincileştirildiği, 
adem-i merkeziyetçi olmayan hatta merkezi olarak 
örgütlenen bir karşıtlık yaratmaya doğru ilerliyor-
lar. Fakat bu eski hareketlere dair söyledikleri var-
sayımlar, tabii ben şu anda tarihçi kimliğimle de 
konuştuğum zaman çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki 
tamamen yanlış. Özlem’in de dediği gibi daha çok 
68 hareketinden geriye bakılarak oluşturulmuş bir-
takım varsayımlara dayanıyor. çünkü 68 hareketi 
ortaya çıktıktan sonra, 68’le birlikte ortaya çıkan 
hareketler kendinden önceki hareketlerin bir eleş-
tirisiyle yükseldiler. neydi bunlar? Bir: geleneksel 
sendikalarda kendini tarif eden bir işçi hareketi 
vardı, politik olarak Avrupa, Batı dünyası olarak 
tarif edilen coğrafyada sosyalist veya sosyal demok-
rat partilerin parlamentarizm içindeki konumları, 
üçüncü dünyada ulusal kurtuluşcu hareketlerin 
modernleşmeci rejimler altında bütün muhalif 
hareket karakterlerini kaybetmiş halleri yine ko-
münist blokta da sosyalist ülkelerde de rejimlerin 
alternatif bir dünya tasarımına dair daha kötümser 
bir durumda olmalarından kaynaklı daha önceki 
hareketlerin eleştirisi vardı. 

Hareketin kendisi zaten kendinden önceki 
hareketleri eleştiriyordu. çevreci hareketler, ikinci 
dalga feminist hareketler ortaya çıkmaktaydı. Bu-
radan hareketle yeni toplumsal hareketler literatü-
rü olsun kaynak mobilizasyonu hareketleri olsun, 
bu hareketlerin daha önceki hareketlere eleştirisini 
teorileştirmeye başladılar. Fakat bunun teorisini 
yaparken eski hareketlere dair ön kabulleri aslında 
tamamen yanlıştı. neden yanlıştı? çünkü bu hare-
ketlerin kendinden önceki hareketleri eleştirdikleri 
nokta 1968 ile 20. yy’ın ikinci yarısında gelmiş ol-
dukları hale dair bir eleştiriydi. Yani bürokratikleş-
miş sendikal hareketlerdi, bürokratikleşmiş ulusal 

devletlerdi, üçüncü dünyada veya Stalinizmle bir 
şekilde tarif edilen komünist ülkelerdeki varolan 
60’larda gelinmiş olan hali aslında eleştiriyorlardı. 
Ama teori aldı bunu, özellikle sosyoloji kökenli te-
orisyenler, 19. yüzyıldan itibaren bütün hareketler 
sanki 1960’taki gelinen haldeymiş gibi kabul edip 
bir teori ortaya koydular. Bundan dolayı da burada 
öğretilen teoriler ve tanımlamalar ne yazık ki hiçbir 
şekilde gerçeğe tekabül etmediği gibi bizim bugün-
kü hareketleri anlamamızı da zorlaştırıyor. neden? 
Şöyle özetleyebiliriz: 

çünkü 19. yy’daki hareketlere baktığımız za-
man, eski olarak tarif edilen hareketlerin tamamı 
işçi hareketleri değil. İşçi hareketlerine baktığımız 
zaman da bunların tamamen iktidarı hedefleyen, 
farklı kimlikleri dışlayan hareketler olduklarını da 
çok söyleyemiyoruz. Bu hareketler 19. yy boyunca 
çok zengin. İlk ekolojiye dair örneğin ilk kapita-
lizm eleştirisi 19. yy’da ortaya çıkıyor. Buna dair 
hareketler işçi hareketi içerisinde kendilerini ifade 
ediyorlar. Yine ilk kadınların mücadeleleri olsun 
çocuk işçi çalıştırılmasına kadar tutun oy hakları-
na kadar birçok farklı alana ilişkin talepler aslında 
19. yy içerisinde ve hatta 18. yy’dan itibaren bütün 
toplumsal hareketlerin içerisinde görülür. Ve aynı 
şekilde 19.yy’daki hareketlerin de 1960’lara gelene 
kadarki monolitik hareketler olarak da adlandıra-
mayız. Hem işçi sınıfı içerisinde çok farklı damar-
lar mevzuu bahis ve işçi sınıfı dışındaki çok farklı 
toplumsal hareketler var. Bundan dolayı zaten baş-
tan böyle bir ayrıma gitmek ve bunun teorileşti-
rilmesini yapmak ve bundan dolayı tekrar dönüp 
bunları aramak bizi birtakım yanlış sonuçlara gö-
türebiliyor. Örneğin yeni orta sınıf işçi sınıfı ayrımı 
gibi. Yani burada iki arkadaşımın da sunumların-
da gördüğümüz gibi zaten kapitalizmin neoliberal 
çağda ortaya çıkarttığı tahribat aslında karşımıza 
çıkan metalaşma ve hayatın bütün alanlarındaki 
metalaşma süreci ve hayatın bütün alanlarının eko-
nomiye açılması ve sömürüye açık hale getirilmesi, 
aslında, bırakın yeni orta sınıfların liberal teoride 
iddia edildiği gibi ortaya çıkmasını ve bunların 
kimlik talepli mücadeleli hareketlerin ortaya çık-
masını tam tersine aslında birçok toplumsal kesi-
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min 19. yy’da teorileştirildiği şekliyle aslında 20. yy 
bugün 21. yy’ın gerçekleştiğini görmekteyiz. Yani 
birçok alan artık bugün kapitalizme açılmakta, 
sömürü ilişkilerinin konusu olmakta ve 19. yy’da 
proleterleşme olarak adlandırılan yani işçileşme 
sürecinin bugün aslında şahikasının yaşandığı bir 
döneme giriyoruz. Bugün 68 ile birlikte konuya 
geleceğim tabii arkadaşlar ama insan tartışmaya 
girmeden bir şekilde oraya başlayamıyor. 68 hare-
ketiyle ortaya çıkan yeni toplumsal hareketler li-
teratürü ve kaynak mobilizasyonu teorileri kimlik 
temelli hareketler olduğunu söyle-
yen, iktidarı hedeflemeyen adem-i 
merkeziyetçi örgütlenen kimlik 
eksenli yeni orta sınıfa dayandığı-
nı iddia eden teoriler bugün zaten 
özellikle 90’ların ikinci yarısından 
sonra krize girmiş durumda. çün-
kü neden? Birincisi bu hareketle-
rin artık bundan sonra doğrudan 
sistem karşıtı olamayacağına dair 
bir ön kabul çok fazla vardı ve 
yeni orta sınıfa dayandırdıkları-
na dair bir kestirim vardı. Bugün 
günümüz toplumsal hareketleri-
ne baktığımız zaman çok açıkça 
söyleyebiliriz ki “yanlışlanmış” 
durumda. çünkü günümüz hare-
ketleri giderek artan oranda anti 
sistemik, kapitalizm karşıtı bir hal 
almakta. Bugün sosyal forumları 
düşündüğümüzde istediğiniz kadar yerel hareket-
ler olsunlar, küresel çapta artık kendisiyle organize 
olabilen bir network inşa edebilen ve daha artarak 
gelen iktidar hedefi ile de hareket etmeye başlayan 
en azından sistem karşıtı olduğu çok net olan ha-
reketler ortaya çıkmakta. Yeni orta sınıfların çok 
fazla işin merkezinde olduğunu da çok net iddia 
edemiyoruz. 

Bugün ortaya çıkan ve sistem karşıtı niteliği-
ni almış birçok toplumsal hareket yeni orta sınıfa 
dayanmıyor. çünkü yeni orta sınıf diye tarif ede-
bileceğimiz bir sınıfsal kategori yok. Tam tersi biz 
orta sınıfların işçileştiği, bütün çalışma koşulları-

nın esnekleştiği ve çok farklı daha önce tanımla-
nan sınıfsal konumların ve sınıfsal tanımlamaların 
tektipleşmeye doğru gittiği bir dönem yaşıyoruz. 
Örneğin bugün köylü hareketine baktığımızda, 
tarım hareketine baktığımızda dünyanın birçok 
yerinde çiftçilerin sistem içerisinde işçileştirildiği-
ni, toprak sahibi hatta çiftçilerin de toprak sahi-
bi olmalarından mütevellit sınıfsal konumlarının 
aşındığı, tamamen kendi topraklarının üstünde 
büyük uluslararası şirketlerin doğrudan işçileri ko-
numuna indikleri yine keza daha eskiden küçük 

orta boy işletme sahiplerinin dahi 
kendi üretim araçları üzerinde-
ki kontrollerini kaybettikleri ve 
bunların mülkiyetlerini de kay-
bettikleri bir toplumsal süreç ya-
şıyoruz. Burada da çok ciddi bir 
işçileşme var. Onun için örneğin 
ecevit hükümetini de bitiren işte 
o esnaf eylemlerinde gördüğümüz 
gibi çok daha patlamalara el ve-
ren ve dünya çapında örneklerini 
gördüğümüz bir tektipleşme yaşa-
nıyor. Bundan dolayı da bu yeni 
toplumsal literatür bize günü-
müz toplumsal hareketlerini ta-
nımamıza çok olanak tanımıyor. 
çünkü Özlem’in de belirttiği gibi 
“eski” hareketlere dair kabul edi-
len birçok unsuru biz bugün pek 
çok harekette görüyoruz. Yeni ha-

reketlere dair onları tanımlayan unsurları da bugün 
görüyoruz. Onun için bu ayrımlardan yola çıkarak 
bu hareketleri anlamaya çalıştığımız zaman bir kafa 
karışıklığı ve bence gereksiz sınıflandırmalara git-
mek zorunda kalıyoruz. Fakat bu noktada bence 
kavramsallaştırma tartışmasından kaçmamak gere-
kiyor. Özlem sunumunda bu hareketleri anlamak 
daha önemli diyor, bu harekete tepkisinden dolayı. 
Bence tam tersi, bu hareketleri hâlâ sınıflandırmak 
ve bu hareketler üzerinden belirli kavramsallaştır-
malara gitmek zorundayız. çünkü bizim yaptığı-
mız işin doğası bu. Biz bunu yapmazsak bu alanı 
bu teorisyenlere terk edersek bizim bu hareketleri 

Toplumsal hareketleri 
anlamak noktasında 
belirli bir noktayı alıp 

onu fazlasıyla öne çıkaran 
çalışmalar ve teoriler 

ortaya çıkıyor. 
Bu da toplumsal 

hareketleri incelerken 
birtakım farklı veçhelerini 

ve yönlerini ele alıp 
bunları ayrı ayrı 

incelememizi getiriyor ve 
bizim toplumsal hareketi 

bir deneyim olarak, 
bir süreç olarak analiz 
etmemizin bir şekilde 

önüne geçiyor.
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inceleme nedenimiz de ortadan kalkıyor. Bunların 
nasıl tanımlanacağı da bu mücadelenin bir parçası. 
Bundan dolayı bu kavramsallaştırmalar sınıflandır-
malar üzerine düşünmek zorundayız. Özlem’in de 
bu tartışmayla başlaması anlamlı fakat bu tartış-
maları ve sınıflandırmaları da terk etmeyip tekrar 
onları sahiplenmeli kendi kavramlarımız kendi sı-
nıflandırmamızla inşa etmemiz gerekiyor.

Özlem’in HeS karşıtı hareketin unsurlarını, 
nasıl ortaya çıktığı, hangi söylemi kullandığı, bu 
hareket içerisinde hangi toplumsal kesimlerin aktif 
olduğuna dair tespitlerine ben de tamamen katılı-
yorum. Hem sunumunda hem de yazısında sınıf-
landırması gayet iyi. Ama tabii şu anda başlangıç 
aşamasında yer almasından dolayı şöyle bir eleştiri 
getirilebilir bu sunuma ve yazıya, bu hareketin tes-
pit ettiği unsurları daha deneyim merkezli anlatır-
sak, analiz edersek o hareketi anlamlandırmak ve 
kavramsallaştırmak daha doğru olabilir. Bu hareket 
içerisinde yer alan unsurlar, örneğin öğretmenler 
ne şekilde yer alıyor, bu hareketin içerisinde yer 
alan daha önceden politik kimliği olan insanlar 
ve politik kimliği olmayan insanlar ne şekilde yer 
alıyorlar? Öğretmenler farklı bir toplumsal kesim 
olarak nasıl katkı sağlıyorlar ve nasıl bir rol oynu-
yorlar? Keza demin Mustafa amca gibi mücadele 
eden, farklı partilere oy veren insanlar, daha farklı 
toplumsal kökenden gelen insanlar arasında bu öz-
neleşme durumu nasıl ortaya çıkıyor? Bunu mer-
keze alıp ve HeS karşıtı mücadeleyi bir deneyim 
olarak, bir süreç olarak analiz etmek bence parça 
parça birtakım elementleri ortaya koymaktan daha 
faydalı bir şey gündeme getirir. Toplumsal hareket 
çalışanı birçok kişi böyle analizler yapıyor. Zaman 
zaman ben de kendi çalışmalarımda böyle yapıyo-
rum. Bu da bize kaynak mobilizasyonunun verdiği 
bir dezenformasyon. neden? Yeni toplumsal ha-
reketlerin yanında başka bir ekol, kaynak mobili-
zasyonu teorisi. Bu teorisyenler de aslında somut 
olarak belli bir hareketin içerisinden gelen veya 
belli bir hareketi doğrudan incelemiş insanlar, bu 
teorinin parçalarını oluşturmakta. Bu teorinin en 
büyük deformasyonu toplumsal hareketleri parça-
lara ayırıp bu toplumsal hareketlerin nasıl ortaya 

çıktıklarını ve meydana geldiklerini birtakım kü-
çük unsurlarla açıklamaya çalışmaları. Burada çok 
önemli bir akademik dezenformasyon var. neden? 
Akademisyenler her şeyden önce daha önce söylen-
memişi söylemeye çalışırlar. Yani bir hareketi in-
celerken, bir çalışma yaparken asıl amaçları daha 
önce boşluk bırakılmış bir şeyi söylemektir. Şimdi 
toplumsal hareketler üzerine yazıp çizenlerde so-
nuç itibarıyla akademik insanlar oldukları ve bir-
takım kadroları almak ihtiyacında oldukları için 
kendi mesleki formasyonlarını bu toplumsal hare-
ketlere ilişkin teoriye giydirmeye çalışırlar. Yani ne 
yaparlar belli bir toplumsal hareket literatürü ince-
liyorsunuz, ilk bunu ortaya çıkaranlar demişlerdir 
ki işte bu hareketleri anlamak için kaynakları nasıl 
mobilize ettiklerini anlamak lazım. İnsanları nasıl 
mobilize ediyorlar, kaynakları nasıl yaratıyorlar, ne-
reden para buluyorlar, örgütlerini nasıl kuruyorlar? 
Toplumsal hareket örgütleri üzerine çalışıyorlar, bu 
örgütler kendilerini nasıl finanse ediyorlar, nasıl 
kendilerini devam ettiriyorlar bunun üzerine ça-
lışıyorlar. Ardından bunlardan sonra ortaya çıkan 
bazı teorisyenler, politik olanaklar önemlidir. Top-
lumsal hareketler bir şekilde örgütler olur, bunla-
rın finansmanı, kaynak mobilizasyonu önemlidir 
ama aynı zamanda bunların ortaya çıktıkları siyasal 
koşul da önemlidir. çünkü her toplumsal hareket 
her siyasal koşulda ortaya çıkmaz. elitler arasında 
bir mücadele vardır, bir boşluk vardır. Toplumsal 
hareketler o zaman kendilerine bir çıkış bulabilir-
ler derler ve daha önce toplumsal hareketleri an-
lamamız için olanaklı olan bir politik olanağı ne 
yapıyorlar, teorileştirip sanki toplumsal hareketler 
sadece bununla açıklanabilecekmiş gibi bir teori 
ortaya koyup teori inşa etmeye çalışıyorlar. Bunu 
da daha önce boş bırakılan bir alanı doldurmak 
için yapıyorlar. Tam akademik deformasyon dedi-
ğim olay bu. Bundan dolayı kaynak mobilizasyonu 
teorisinin bütününe baktığımızda çok farklı veçhe-
leri var bu teorinin. Toplumsal hareketleri anlamak 
noktasında belirli bir noktayı alıp onu fazlasıyla 
öne çıkaran çalışmalar ve teoriler ortaya çıkıyor. Bu 
da toplumsal hareketleri incelerken birtakım farklı 
veçhelerini ve yönlerini ele alıp bunları ayrı ayrı in-
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celememizi gerektiriyor. Bu da toplumsal hareketi 
bir deneyim olarak, bir süreç olarak analiz etme-
mizin bir şekilde önüne geçiyor. Bence Özlem’in 
yazısında böyle bir tehlike vardı. Mesela kadınlar, 
toplumsal cinsiyet bunun neresinde? Kültürel do-
kuların bu hareketin ortaya çıkışında, Sarı Yaz-
malılar, hareket boyunca kullanılan söylem, atıfta 
bulunulan kültürel değerler bunlar çok önemli ve 
hareketi ortaya çıkaran insanların öznelliği. Bu ha-
reketi, parça parça bunlara yönelmek yerine olayı 
bir deneyim ve süreç olarak alıp incelediğimiz ele-
manları bunun içine yayarak analiz yaparsak bence 
HeS karşıtı mücadeleyi anlama noktasında daha 
başarılı oluruz diye düşünüyorum. Temel eleştirim 
bu. Bu teorinin bize vermiş olduğu yöntemlerden 
çok kendi gördüğümüz deneyimlediğimiz ve göz-
lemlediğimiz unsurları bir süreç içerisinde ortaya 
koyup o hareketin bütününü bir şekilde anlamaya 
çalışmak bence bu tezin şekillenmesini ve sonuca 
doğru yürümesini daha çabuklaştıracaktır ve ko-
laylaştıracaktır diye düşünüyorum.

Sakat hareketine geldiğimiz zaman özellikle 
bugün AKP’nin hayırseverlik, işte inayet politika-
ları, sosyal hak olarak olayını ortadan kaldırıp bir 
hayırseverlik ritüeli şekline sokulmasına dair söyle-
nenlere tamamen katılıyorum. Ben de bir şekliyle 
bu konularla ilgilenmeye çalışıyorum. Yine de top-
lumsal hareket neden buradan çıkmıyor, nasıl bir 
toplumsal hareket üzerine kafa yormak, bence top-
lumsal hareketler üzerine kafa yürütürken çok fay-
dalı olabilir. Her şeyden önce de şunu söyleyeyim 
burada da bu tartışmaya girmeden önce. “Ahlaki 
ekonomi” kavramı. Ahlaki ekonomi kavramını bu-
rada kullanabilir miyiz kullanamaz mıyız? Özellik-
le e. P. Thompson’a da referans verdiği için söylü-
yorum. çünkü e. P. Thompson’ın ahlaki ekonomi 
kavramsallaştırmasının şöyle bir nedeni var. 19. 
yy’ın başında ve 18. yy’daki işçi sınıfı hareketlerini 
ele alırken ahlaki ekonomi kavramı ile çok fazla 
tartışmaya giriyor. e.P. Thompson, bu işçi sınıfı 
hareketleri, radikalleşen ve işçileşen zanaatkârların 
hareketlerinde, kendi hareketlerini sistem karşısın-
da meşrulaştırmak için birtakım değer yargılarına, 
söylemlere atıfta bulunmak zorunda kalıyorlar, 

özellikle meşruiyetle ilişkin. Bundan dolayı ahlaki 
ekonomi söylemi ve buna hareketlerin yaptıkları 
atıflar varolan hareketlerin radikalliğini sistem kar-
şısında meşrulaştırmak için kullanılıyor diyor. As-
lında daha önceki değer yargılarına, modernite ön-
cesi birtakım toplum biçimlerine yapılan atıflar 
modern bir hareketin ortaya çıkışındaki meşruiyet 
çabasının bir ifadesidir diyor. Bundan dolayı ahlaki 
ekonomi radikal bir talep yani sistem karşıtı başka 
bir toplum tasavvuruna yapılan atıf. dolayısıyla 
geleneksel dayanışma biçimlerini ahlaki olarak ad-
landırabilir miyiz? Liberal kökenli çağlar Keyder, 
Ayşe Buğra gibi insanlar bugün bunun üzerine çok 
fazla kelam ediyorlar. Ben onlar gibi düşünmüyo-
rum. Bugünkü bu dayanışma ilişkileri olsun, aileye 
yapılan enformel sektörde insanların geliştirdikleri 
farklı dayanışma şekilleri, ahlaki ekonomi kavram-
sallaştırması ile çok fazla ilişkilendirilemeyecek di-
reniş biçimleri ve savunma pratikleri. Orada bir 
karşı çıkışım olabilir. Örgütlenmeye gelirken de 
sakatların örgütlenmemelerini bir bu hayırseverlik 
pratiklerine bir şekliyle bağlıyorsun ve devletin bu 
alanı çok fazla kontrol etmesi ve daha önce sakatlı-
ğa ilişkin birtakım örgütlenmelere gidilmiş olması-
na bağlıyorsun. Bence bu şeyi çok fazla açıklamıyor 
yani bir yerde çok fazla baskının olması ve devletin 
sakatlara ilişkin birtakım daha önceden önlemler 
alması ve örgütlendirmeler geliştirmesi, bunun 
karşısında duran sosyal hak yerine hayırseverlik 
üzerinden farklı networkler ile sakatlara ilişkin 
yaklaşımların oluşması burada bir toplumsal hare-
ketin çıkmadığını bize açıklamaz. Hem bu tür pra-
tikler çok farklı alanlarda da mevcut. Yani sonuçta 
devletin işçi sınıfına dair de kendi baskı aygıtları ve 
bu alanı kontrol etmeye dair kendi kurumsal ör-
gütlenmeleri mevzu bahis ama birçok yerde hem 
kendiliğinden grev hareketleri ortaya çıkabiliyor 
hem de belli dönemlerde toplumsal belli coğrafya-
lara sıkışmamış büyük işçi sınıfı hareketleri de or-
taya çıkabiliyor. demek ki bunlar bunun nedeni 
çok fazla olmayabiliyor. Ama sonra hâlâ bunlar üs-
tümüzde sallanmaya devam edebiliyor. Bu kadar 
mağdur olmuş ve toplumda 15 milyon gibi nüfus 
çoğunluğunun bulunduğu bir yerde, böyle bir göz-
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le görülür mağduriyetten neden bir toplumsal ha-
reket çıkmadığı bence yine de bu tezde araştırılma-
sı gereken bir tartışma. Bugün, şu anda böyle bir 
toplumsal hareketin olmamış olması bu konudan 
geri çekilmeyi çok da fazla gerektirmez. Bu tartış-
ma toplumsal hareketler tartışması çerçevesinde 
hâlâ anlamlılığını koruyor. Burada yapılabilecek 
şöyle bir şey var; bundan sonra nasıl bir hareket 
inşa edilebilir böyle bir mantık yürütürken fikir 
jimnastiği yapılırken üzerinde durulması gereken 
şeylerden bir tanesi: Bu sakatlar ve sakat örgütlen-
meleri içerisinde bir network şu 
anda mevzu bahis. Özellikle 20. 
yy’ın ikinci yarısından itibaren 
benim de bu kâğıttan öğrendiğim 
kadarıyla belli birtakım sivil top-
lum örgütleri var. Bunlar istedik-
leri kadar bürokratikleştirsinler ya 
da devlet güdümünde olsunlar, 
belli bir temsiliyete sahipler. en 
azından varlıkları bile böyle bir 
networkun, alternatif bir networ-
kun yaratılması için taban. www.
engelliler.biz gerçekten çok önem-
li. Bu internet tartışması da top-
lumsal hareketler tartışmasında 
önemli bir nokta. Onun üzerine 
de birkaç kelam etmek lazım daha 
sonra. Özellikle bu Arap Baharı’ 
nda facebook tartışmalarına iliş-
kin olarak. Şimdi böyle bir net-
work oluşturulması için sakatların elinde de birta-
kım alternatif teknoloji kullanım olanakları var. Bu 
insanların bir araya gelmesini sağlayacak önemli 
girdilerden bir tanesi de tüketim boyutu. çünkü 
kapitalizmin ortaya çıkması ile birlikte işçi sınıfı 
hareketleri, 19. yüzyıl hareketleri, mesela boykot 
desek boykota hemen yeni toplumsal hareketler 
denir ama boykotu ortaya çıkaranlar işçi hareketle-
ridir. 18. yy sonları ve özellikle 19. yy. boykot hare-
ketleri, ilk ve en fazla kullanan örgüt Amerika’da 
emek Şövalyeleri örgütlenmeleridir. neden? çün-
kü kapitalizme karşı mücadele üretim boyutunda 
olduğu kadar aynı zamanda tüketim boyutunda da 

ortaya çıkmaktadır. İşçiler ilk grevlerle birlikte ikti-
sadi olarak karşılarına aldıkları şirketlere karşı üre-
tim alanının üretim araçlarının ve fabrikaların üre-
tim yapılan alanın dışında da piyasanın farklı alan-
larında da tüketici örgütleri kurarak veya hane 
halkında özellikle toplumsal cinsiyet iş bölümünün 
bir sonucu olarak kadınların, erkeklerin üretim 
alanında verdikleri mücadelede tüketim alanında 
boykot örgütlenmesi sağlayarak, örneğin tüketici 
eylemlerini başlatıyorlar. 19. yy’da grevler kadar 
fabrikalardaki toplumsal hareketler kadar bunun 

dışında kamusal alanda örgütle-
nen tüketici hareketleri de o za-
manki toplumsal hareketlerin 
önemli bir veçhesi. Bundan dolayı 
da birçok toplumsal hareket bu 
tüketimden gelen gücünü kullan-
dığı noktada çok yaygınlık kaza-
nıyor. Örneğin bu tüketim mev-
zusu daha çok PR daha yeni top-
lumsal hareketler var, daha refor-
mist karakteri ile bilinen nitelikler 
ama sakatların da tüketici olmala-
rından dolayı bugün özellikle bu 
ter atölyelerine karşı sweatshop 
karşıtı hareketler de çok fazla gün-
deme getirildi. Özellikle Avrupa 
ve Amerika’da önemli toplumsal 
hareketler ortaya çıkardı. Tüketim 
odaklı böyle bir olanağı kullana-
bilirler. Yani bunun tartışması 

özellikle burada bir şeyler yapmaya çalışan insan-
larla tartışılabilir. Yani tüketiciler olarak sakatların 
örgütlenmesi ve seferberliği de belli sakatlık düzey-
lerindeki insanları harekete geçirmek için bu tüke-
tici boyutu ele alınabilir. Bunun dışında özellikle 
70’lerde sakat örgütlenmesi içerisinde yer alan ve 
günümüzde de senin de bahsettiğin Halkevleri içe-
risinde yer alan veya BeS’te yer alan Ankara’da 
oluşturulmaya çalışılan farklı inisiyatiflerde yer 
alan ve 70’lerde bu işin içerisinde yer almış insan-
larla da sözlü tarih benzeri birtakım çalışmalar ya-
pılarak daha önceki bu hareketler içerisinde örgüt-
lenmeler, seferberlikler ortaya çıkartmaya çalışan 

Modernite öncesindeki 
direniş biçimleri 

saman alevi biçiminde 
ortaya çıkan yıkıcı ve 
çok daha belirli bir 
lokasyona sıkışmış 

hareketler ve direniş 
biçimleridir... Modernite 
ile birlikte ortaya çıkan 
hareketler ise belli bir 

kurumsallaşmayı getiren, 
farklı coğrafyalara 
yayılabilen, kendi 

kurumlarını oluşturan 
ve kendi devamlılığını 
sağlayan hareketlerdir.
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insanlar ne yapmaya çalıştılar, nelerle karşılaştılar, 
bunun üzerine eğilmek böyle bir çalışma araştırma 
yapmak bence bu sorulara daha net cevaplar ver-
memizi sağlayabilir. Onun için bu konuyu bırak-
san da toplumsal hareket neden çıkmıyor veya na-
sıl bir toplumsal hareket var bence tezin bir kıs-
mında olabilir. Bir toplumsal hareketin olmayışın-
dan dolayı buradan çekilme çok anlamlı değil diye 
düşünüyorum. Bir de internet mevzu bahis. Yeni 
toplumsal hareketlerle günümüzdeki toplumsal 
hareketleri tartışırken biliyorsunuz ki bir facebook 
tartışması ortaya çıktı. Facebook mu bir şekliyle 
bunu ortaya çıkardı? Facebook’un ve yeni iletişim 
teknolojilerinin enformasyon çağında olduğumuza 
dair teorilerle birleşerek gündeme geldi. Toplumsal 
hareketler içerisindeki insanlar da buna bir şekilde 
reaksiyon gösterip facebook hiçbir şekilde toplum-
sal hareket ortaya çıkarmaz eğer bir şey varsa olayın 
bir toplumsallığı mevzu bahis ise ancak buna ola-
nak sağlar diye karşı çıkış ortaya çıkarttı ki ben de 
kendimi o cenahta görüyorum. Fakat mesele o ka-
dar da basit değil. İnternet ve yeni iletişim teknolo-
jileri çok önemli. Toplumsal hareketlere dair bir 
sınıflandırma yapılacaksa en basit ve temel sınıf-
landırma modernite öncesi, modernite sonrası ha-
reketler arasında yapabileceğimiz bir ayrım. Özel-
likle 18.yy’dan sonraki toplumsal hareketleri daha 
önceki direniş ve tepki biçimlerinden ayıran özelli-
ği bunların toplumsal hareket biçimleri almış ol-
maları. Modernite öncesindeki direniş biçimleri 
daha saman alevi biçiminde ortaya çıkan, yıkıcı ve 
çok daha belirli bir lokasyona sıkışmış hareketler ve 
direniş biçimleri. Köylü isyanlarında bunları görü-
rüz veya belki 16. yy’da çok daha büyük coğrafya-
lara, bölgelere yayılan köylü isyanlarından bahset-
mek mümkün. Temelde baktığımız modernite ön-
cesi direniş biçimleri çok daha lokal ve kısa süreli, 
belli bir birikim yaratmayan ve kendisini sürekli-
leştirmeyen direniş biçimleri. Fakat modernite ile 
birlikte ortaya çıkan hareketler ise belli bir kurum-
sallaşmayı getiren farklı coğrafyalara yayılabilen 
kendi kurumlarını oluşturan ve devamlılığını sağ-
layan hareketler. Bundan dolayı toplumsal hare-
ketler kendi örgütlerini yaratıyorlar kurumsallaş-

mayı ve kendi networklerini inşa ediyorlar. Burada 
kullanılmaya olanak sağlayan en önemli unsur ka-
pitalizm ve kapitalizmle birlikte eş zamanlı ortaya 
çıkan kurumlar; kamusal alan gibi, sivil toplum 
gibi, devlet gibi. çünkü bunları liberal teorinin id-
dia ettiği gibi işte devlet-sivil toplum-kamusal alan, 
bunları çok birbirinden ayırmak çok mümkün de-
ğil. Liberal teori bize neyi vaat ediyor? Bir tarafta 
sivil toplum var, yeni toplumsal hareketler sivil 
toplumda hareket ederler, devletin alanında değil-
lerdir. çünkü bunların ikisi ayrı şeylerdir. devlet 
bu sivil toplum alanına tahakküm etmeye, baskı 
altına almaya çalışır ki bu iki yazıda da bu bir şek-
liyle bunun izleri var. Bu liberal bakış açısını çok 
fazla eleştirmelerine rağmen bu devlet-sivil toplum 
dikatomisini bir şekliyle veri kabul ediyorlar ne ya-
zık ki. Ama genel bakış açılarından devam edersek 
aslında biz biliyoruz ki devlet de aynı zamanda ka-
musal alanın ve sivil toplumun oluşturulmasındaki 
en önemli aktörlerden bir tanesi. Bana sorarsanız 
devlet bir sivil toplum aktörüdür aynı zamanda ve 
bunları bir şekliyle siyasalı sosyalden, sosyali de si-
yasaldan ayırmak çok mümkün değil. 19. yy’dan 
itibaren yeni teknolojilerin ortaya çıkması bu top-
lumsal hareketlerin modern niteliklerini kazandı-
ran en önemli unsurlardan bir tanesi. Bundan do-
layı baktığımızda telgraf teknolojisinin, demiryol-
larının ortaya çıkması kıtalar arası sosyal hareketle-
rin ortaya çıkmasına olanak sağlayan gelişmeler. 
İnternet, facebook gibi teknolojiler; telgraf, telefon 
ağları ve demiryollarını düşündüğümüzde çok ko-
mik gelişmeler. Yeni küreselleşme dalgasını, birinci 
küreselleşme dalgasıyla karşılaştırdığımız zaman 
çok daha muazzam bir kopuş olduğunu, bugünkü 
enformasyon üzerinde fikir yürüten insanlar gibi 
çok iddia edemiyorum. Bu daha çok 19. yy’da uz-
manlaşmış bir tarihçi olmamdan da kaynaklanıyor 
olabilir, mesleki deformasyona da dayanıyor olabi-
lir. Ama telgraf teknolojisinin getirdiği yeniliklerle 
internet teknolojisinin getirdiği yenilikleri karşılaş-
tırdığımız zaman internetin ancak bunun farklı bir 
merhalesi olabileceğini düşünüyorum. Fakat bu-
nunla karşılaştırdığımızda örneğin işçi sınıfı hare-
ketlerini veya ortaya çıkan devrimci hareketleri 
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bastırma noktasında ilk kontrol altına alınan un-
surlar hep bunlar olmuştur. Örneğin Osmanlı im-
paratorluğunda işçi hareketlerini bastırmak için 
devletin ilk yaptığı şey ezilenlerin, aşağıdaki top-
lumsal kesimlerin telgraf hanelere girmelerini ya-
saklamak olmuştur. Bu teknolojileri kullanmaları-
nı engellemek. Bugünden itibaren de daha totali-
teryan girişimler facebook, internet teknolojilerini 
sınırlandırmak ve bu alanı kontrol altına almak 
adına olacak. Fakat bu alan bu yeni teknolojiler 
bundan sonraki hareketlerin ortaya çıkmasını ve 
belli bir network’ü inşa etmesi için çok ciddi bir 
temel olmaya devam edecek. çünkü bunları mo-
dern toplumsal hareketler haline getiren temel alt-
yapı, teknolojik girdi aslında. Tartışmalara vesile 
olması, dileğiyle diyerek bitiriyorum.

Soru: Öğretmenlerin mücadele içindeki aktif-
liğinden bahsettiniz ve bu öğretmenler 80 döne-
minde aktif politika yaptıklarından, nasıl bir bağ 
kurmuşlar yerellerle? Bir sorum daha olacak. Ka-
dınlar mücadelede ön sıralarda yer alıyorlar, belir-
leyici oluyorlar. Bu durum toplumsal cinsiyet rol-
lerinde nasıl bir karşılık buluyor?

Özlem: İlk sorun, oradaki öğretmenlerden kas-
tım o yerelin çocukları, o köylüler, orada doğmuşlar. 
Öğretmen olmuşlar, dönmüşler kendi yerellerinde 
mesleklerini devam ettiriyorlar o yüzden köylü ile 
olan daimi bir bağları var. 80 darbesinden etkilen-
miş. Komşunun oğlunu tanıyorsun “iyi çocuk” ama 
cezaevinde. Aynı durum Hopa’da da mevcut, orada 
da şirketler vadilere giremedi. Orada da 80 döne-
minde güçlü olan geleneklerin etkisi mevcut, bir 
birey olarak dahi devamı varsa o toplumsal alanda 
bir statü oluşturuyor. Bu insanlara ve onların söyle-
diklerinin doğru olduğuna dair bir kanı. Bu durum 
benim gidebildiğim yerlerden, Fındıklı için keza 
Hopa için böyle. Ama aynı şey başka bir yerel için 
söylenebilir mi, ben yine gidebildiğim yerler arasın-
dan örneğin, Senoz, İkizdere için böyle bir kanıya 
varamam. Orada da mücadele pratiği içerisinde 
öğretmenler vardır. Ama bunun nedenini buraya 
bağlayamam. Hopa ve Fındıklı’da o yerelden olmak 
önemli, ikisi de çok fazla yerele dayanan hareketler. 

Söylemleri, yerel varsa bu hareketler ortaya çıkar, 
yoksa yoktur üzerine kurulu yereller. 

Kadınlara dair bir şeyler söylenecek ise, 
Tekel’de de hep soruyoruz ya, çadırın içerisinde 
ne oldu? çadırlar toplanıp kendi şehirlerine dön-
dükten sonra hanede değişen bir şeyler var mı? Bu 
mücadele pratikleri sonrasında kadınların hayatın-
da değişen neydi? Şu an söylenecekler çok erken 
söylemler olabilir. Benim görüşebildiğim kadınlar 
içerisinde en azından şöyle bir şey söyleyebilirim, 
daha önce hiç eyleme katılmamış herhangi bir mü-
cadele pratiği içerisinde sokağa çıkmamış kadınlar 
bugün pankart yazıyorlar ve sokağa çıkıyorlar. el-
bette ki bu bir kırılmaya neden oluyor, bu siyasal 
alan içinde özneleşme pratiği. 28 gün boyunca en 
fazla kadınlar bekledi Loç Vadisi’nden, İstanbul’da 
Orya enerji önünde. Ama bunun sürekliliği var mı 
bu gerçekten bir kırılma yarattı da, kadın bilinci 
hareketin içerisine evrildi mi bunu söylemek, iddia 
etmek şu an çok güç ve ayrıca erken, bu uzun so-
luklu bir süreç.

Özellikle köylü hareketlerinde kolluk güçle-
ri ile karşı karşıya gelindiğinde kadınlar genelde 
önde olurlar. Bunun önemli nedenlerinden biri, 
kadınlara dair bir müdahale olduğunda erkeklerin 
o sıcak ana girmelerini daha meşrulaştıran bir du-
rum olarak görülmesi. Bunun toplumsal cinsiyet 
rolleri ile elbette ilişkisi var. Jandarma “karıma, 
kızıma, anneme” müdahale etti, saldırdı benim de 
jandarmaya müdahale etmem normal karşılanmalı 
öyleyse. Mesela bu durum Loç Vadisi’nde çok fazla 
yaşanan bir şey. Loç’ta her sıcak karşılaşma anın-
da özellikle kadınlar önde olur, hatta şöyle denilir, 
“Önde kadınlar olsun, ilk siz gidin şirket yetkilisi-
nin ya da jandarmanın yanına.” 

Soru: Mustafa Bey’den bahsettiniz, AKP’li ol-
duğunu söylediniz aynı zamanda. nasıl oluyor da 
bir yandan siyasal iktidara karşı mücadele ederken 
bir yandan da yine ona oy verebiliyor?

Özlem: Oy verme pratikleri çok farklı işliyor 
Türkiye’de. Birincisi, Mustafa amca imam; dini 
duygularının karşılığını görüyor AKP’de ama kö-
yünde araba yolunun yapılmasına bile karşı olan 
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biri; yaşam alanının tahrip edilmesini istemiyor. O 
yüzden referandumda hayır; genel seçimlerde evet 
gibi bir sonuç geliyor. AKP’li biri her ikisine de evet 
diyebilecekken; referandumla birlikte onun vadi-
sine daha kolay girilebileceğini biliyor, o yüzden 
hayır veriyor. dini gerekçelerle AKP’den memnun 
oluyor, gidiyor AKP’ye oy veriyor. Kazıdığımızda 
altından başka şeyler çıkabilecek bir durum. 

Soru: Karadeniz Bölgesi’nde, siyaset arenasında 
olmak açısından o bölgeden biri olmak önemli mi?

Özlem: Karadeniz’de hemşerilik bağları çok 
kuvvetli. Mesut Yılmaz şu an aktif bir siyasetçi de-
ğil ama Mesut Yılmaz resmi bütün kahvehanelerde 
durur. Hemşehrilik ilişkileri çok belirleyici oluyor.

Soru: Ailemde aynı şeyleri görüyorum; kim 
olduğu önemli değil sadece memleketine bakarak 
oy veriyorlar. 

***

Soru: …neoliberalizmle  vatandaşlık hakları 
konusunda, devletin rolü ne olabilir…?

Banu: devlet eskiden serbest piyasa ekonomi-
sinin önünde bir engel olarak görülürken; şimdi 
Post-Washington kriterleri dediğimiz neolibera-
lizmin ilkelerini belirleyen kurallar bütünü tarafın-
dan tekrar keşfedilmiş durumda. devletin neolibe-
ral politikaları içinde hangi konumda yer alacağı 
konusunda; devlet artık piyasa ve toplum arasında 
dengeyi sağlayan bir mekânizma olarak değil tam 
tersi sadece piyasanın garantörü olarak yer alıyor. 

Soru: Hayırseverliğin arka planı olarak Müs-
lümanlık konusuna araştırmanızda yer verdiniz 
mi? Kadercilik konusu TV dizilerinde ve deprem-
lerde duyduğumuz cümleler dine atfediyor sürekli. 
Muhafazakârlık ve kadercilik nasıl etkiliyor bunu?

Soru: Beyazay vs. gibi hayırsever kurumlara, 
diğer sakat örgütlenmeleri alternatif üretebilen ör-
gütler mi?

Banu: Hayırseverliğin kadercilik, sabır gibi 
kodlarla üretildiğini söyleyebiliriz. Şu anda geldiği-
miz noktada ideolojik bir yapılanma olduğunu dü-

şünüyorum. Yeni yoksulluk ve sosyal hakların orta-
dan kalkmasıyla, yoksulluk; aile bağları üzerinden 
giderilmeye çalışılıyor. Bu halihazırda mevcut olan 
bir şeydi. AKP döneminde ise İslami söylemi aşan 
bir şekilde yoksullaştırma karşısında iyi bir araç ola-
rak kullanılması ve yoksulluğun sonuçlarını gölge-
leyen bir şekilde ele alınmasına dikkat çekiyorum. 
Artık sosyal sorumluluk ve  hayırseverlik kavram-
ları yoksulluğu gölgeleyen; sosyal hak kavramının 
yerine muhtaçlığı koyan şeyler. Kültürümüzde var 
olan bu ilişki biçimleri de iyi bir malzeme aslında 
bu ideolojik yapılanmaya. Yerel yönetimlerin işle-
yiş biçimi de alan-veren ilişkisi üretiyor. Bağımlı 
ilişkiler sayesinde de siyasi bir dönüşüm alanının 
yaratılmasına yol açması olarak okunabilir. 

Beyazay’ın alternatif olarak neler üretip üretme-
diğine gelince; diğer örgütler buna karşı muhalif bir 
söylem ortaya çıkarmıyor. Sakat örgütlerine baktı-
ğımzda birçok sınırlılıklara sahip ve diğer örgütlere 
nispeten Beyazay çok daha fazla bir yere yayılmış 
durumda. Bu iki vakfa yönelik bir alternatif yok şu 
anda ama bunun tam karşısında sanal platformlar 
ele alınabilir. engelliler.biz sakatların tartışmasında 
önemli bir örgütlenme alanı olabiliyor. çok net şe-
kilde muhalif bir söylem üreten kitlesel bir sakatlık 
örgütlenmesinden bahsedemiyoruz.

Soru: …Yaptığınız çalışmaların bilginin kay-
nağına dönüşünü nasıl değerlendirebilirsiniz…?

Özlem: Bu çalışmalar, öncelikle hareketin 
entellektüellerine dönüyor; hareketin kendisine 
döner mi açıkçası benim niyetim bu. Bunun na-
sıl olacağı konusunda net bir cevabım olmasa da 
özellikle toplumsal hareketler için söyleyebilirim. 
Sokaktan edindiğimiz bilginin yeniden sokağa dö-
nebilmesi ve mücadele için bir araç olabilmesi ka-
nımca olması gereken şey. 

Banu: Kesin bir cevap vermek çok iddialı olur; 
akademide az çok konuştuğumuz şeyler bunlar fa-
kat bana göre, bütün sosyal bilimler üzerinden ele 
aldığımız muhalif konular; sosyal bilimlerin işlevi 
olan zaten üzeri kapalı örtülü olanı açığa çıkarmak 
olduğu için bir miktar faydası dokunabilecektir di-
yebilirim.
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Giriş

H apishanelere ilişkin çalışmalar büyük 
oranda “cezaların infazı” adı altında, 
hukuki alanda yapılır. Bu çalışmalar, 

suç-ceza ikilemi içerisinde, yasal değişikliklerin ak-
tarılması ve yasaların değerlendirilmesiyle sınırlar 
kendisini. Sosyal bilimlerin diğer dalları içerisin-
den çıkan çalışmaların birçoğu da bu ikilemden 
kurtulamayarak, hukuk alanını destekleyen çalış-
malar olarak kalır. “Suça etki eden sosyal faktör-
ler”, “Türkiye’de tutuklu ve hükümlülerin yeniden 
sosyalleştirilmesi” gibi çalışmalar bunlara örnektir. 
Hapishanelere ilişkin diğer bir grup çalışma ise 
mahpuslar tarafından yazılmış olan ve büyük oran-
da anı tarzındaki kültürel ürünlerdir. Foucault’nun 
çalışmaları ve yaklaşımı ise bu iki tür çalışmanın dı-
şında kalan üçüncü bir alan açmaktadır. Bu çalışma 
da Foucault’nun açtığı alanın yanında yer alma ve 
geleneksel diyebileceğimiz iki çalışmayı birleştire-
bilme iddiasını taşımaktadır. Bir yandan içerisine 
doğduğumuz “hakikat rejimi”nin farkında oluna-
rak ilgili yasa irdelenecek, diğer yandan mahpusla-
rın bakış açısı da dikkate alınmaya çalışılacaktır.

çalışmanın odağında, Türkiye’de hapishanelere 
ilişkin öncelikli yasa olan 5275 sayılı Ceza ve Gü-
venlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yer 
alan “iyileştirme” kavramı yer almaktadır. İktidarın 

gözünde mahpuslar “iyileştirme” kavramıyla bera-
ber ele alınmaktadır. Bu kavram ise mahpusların var 
olan kimliğinin hastalıklı olduğu ve iyileştirilmeleri 
gerektiği bagajını yanında taşımaktadır. “Topluma 
kazandırma”, “yeniden sosyalleştirme” kavramları 
bir kimliğin kaldırılıp yeni bir kimlik kazandırılma 
çabasının ifadesidir. dolayısıyla bu çalışmada, ha-
pishaneler, üzerinde kimlik mücadelesinin sürdüğü 
alanlar olarak ele alınmaktadır. Bu kimlik mücade-
lesinin asıl özneleri ise “siyasi mahpuslar” olduğu 
için, çalışma siyasal mahpuslar üzerine eğilecektir. 
Yasalar ele alınırken pratikteki yansımaları dikkate 
alınmadığından, birbirine kopuk ve birbiriyle iliş-
kisi olmayan iki alan olarak görülmektedir. Oysa ki 
hapishanelerdeki pratik büyük oranda yasalardan ve 
yaklaşımlardan yola çıkmakta ve onunla bir bütün-
lük arz etmektedir. Bu çalışmada “iyileştirme” yak-
laşımı ile açlık grevleri ve ölüm oruçları arasındaki 
bağ da ortaya çıkarılmaya çalışılmakta ve hapishane-
lerdeki kimlik mücadelesinin sahip çıkılması gere-
ken bir mücadele olduğu savunulmaktadır.

Kavramlar

Otorite Yanlısı “Cezaevi” Tarafsız “Hapishane”

Adlandırmak, isim koymak bir egemenlik iliş-
kisinin göstergesidir. Adlandırabilen, nitelendire-
bilen ve bunu yaygınlaştırabilen, söylem düzeyinde 

“İyileştirme” Kavramı Işığında
Kimlik Mücadelesinin Sürdüğü Alanlar Olarak 

Hapishaneler
MUSTAFA EREN 

Yüksek Lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi,
Kültürel çalışmalar Bölümü
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dahi olsa, karşısındakini tahakküm altına alabilmiş 
demektir. Sözler, süregelmekte olan egemenlik iliş-
kisinin bir yansımasıdır. Bunu görmezden gelmek 
sadece yaşananlar karşısında gözlerini kapatmaktır. 
Bu durum hapishaneler ve orada tutulanlar için 
de geçerlidir. Bir mekâna hapishane demekle, ce-
zaevi demek bu sözleri söyleyenleri ve elbette bu 
mekânlarda tutulanları farklı yerlere yerleştirir. Bu-
nun daha uç ifadesi hapishaneleri “terör kampları” 
olarak görmekle “kader kurbanlarının mekânları” 
olarak görmekte bulur ifadesini. Resmi olarak da 
kullanılan1 “ceza infaz kurumu” veya “cezaevi” kav-
ramı, bir “ceza”ya, ceza kavramı ise ceza verilme-
sini gerektirecek bir “suç”a işaret eder. dolayısıyla 
“cezaevi” kavramı iktidar yanlısı bir bakışı yansıt-
maktadır. Bu kavram direkt olarak “içeridekileri” 
“suçlu” olarak görmekte ve göstermektedir. 

Cezaevi kavramı yerine pek çok kavram kul-
lanılagelmiştir. Bunların en bilineni “hapishane” 
iken, “zindan”, “mahpushane”, “dam”, “kodes”, 
“mahbes” gibi daha az kullanılanları da vardır.2 
Zindan, Farsça kökenli bir kelimedir ve hapishane 
anlamının yanı sıra, “çok karanlık ve sıkıntılı yer” 
yan anlamını da içermektedir. “Mahpus”, “mah-
bes”, “mahpushane”, “hapis”, “hapishane” kelime-
leri ise “tutma, tıkama, kapama, ayırma” anlamla-
rındaki Arapça “habs” kökünden türetilmişlerdir. 
Bu kavramlardan Türkçe içerisinde en yaygın kul-
lanılanı “hapishane”dir. Arapça kök anlamına denk 
düşecek şekilde, Türkçedeki ilk anlamı da “bir yere 
kapatıp salıvermeme” olan “hapishane” kavramı, 

1  5237 sayılı TCK, 5271 sayılı CMK ve 5275 sayılı Ceza ve Gü-
venlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da hapishaneler 
için, “ceza infaz kurumu ve tutukevi” kavramları kullanılmak-
tadır. “Ceza infaz kurumu” “hükümlülerin” yani haklarında 
kesinleşmiş hüküm bulunan insanların tutulduğu mekânlardır. 
Mahkeme tarafından verilmiş olan “ceza” infaz edilmektedir bu 
kurumlarda. “Tutukevleri” ise haklarında tutuklama kararı ve-
rilmiş olan ancak henüz davası süren, haklarında hüküm veril-
meyen kişilerin tutulduğu mekânlardır. 1926 tarihli 765 sayılı 
Türk Ceza Kanunu’nda ve 31.07.1941 tarihinde yürürlüğe gi-
ren nizamnamede (Ceza ve Tevkifevleri nizamnamesi) “Ceza ve 
Tevkif evleri” nitelendirmesi kullanılmıştır. Adalet Bakanlığı’na 
bağlı ilgili kurumun adı da “Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür-
lüğü” olarak durmaktadır.

2  Türkçede “hapishane” yerine kullanılan farklı kavramlar için, 
Özkan Özteken’in “Türkçede ‘Mahpus’ ve ‘Hapishane’” adlı 
yazısına bakılabilir (2010).

“cezaevi” kavramının taşıdığı taraflı bakışın dışın-
da kalmaktadır. “Hapishane” kavramı “içerdekile-
re” yönelik olumlu ya da olumsuz bir bakış içer-
memektedir. Bu nedenle bu çalışma içerisinde bu 
kavramın kullanılması tercih edilmiştir.3 

 
Hükümlü Tutuklu Tutsak Mahpus

“Hükümlü” ve “tutuklu” hukuki kavramlardır. 
“Hükümlü” davası sonuçlanan, mahkeme tara-
fından hakkında hüküm verilmiş ve hapishanede 
tutulan insanlar için kullanılan hukuki terimdir. 
“Tutuklu” ise, hakkında mahkeme tarafından ve-
rilmiş bir tutuklama kararı olmasına rağmen, he-
nüz davası devam eden ve “ceza almamış” kişiler 
için kullanılan terimdir. Bu iki hukuki terimin 
yanı sıra ara bir kategorinin ifadesi olarak görüle-
bilecek “hükümözlü” kavramı da vardır. Yargılama 
sonucunda hakkında mahkûmiyet kararı verilen 
ancak kararla ilgili temyiz süresi dolmayan veya 
kararı temyiz etmiş ve henüz onaylanmamış olan 
tutuklulara “hükümözlü” veya “hükmen tutuklu” 
denir. Bu üç kavram dikkate alındığında, yargıla-
nanlar için yargı süreci “tutuklu”, “hükümözlü” ve 
son olarak da “hükümlü” sıralamasını izlemektedir. 

İçeridekiler, hukuki bu üç terim dışında ad-
landırılmaya çalışıldığında mahkûm, mahpus, 
esir, tutsak, suçlu, terörist, anarşist gibi kavram-
lar kullanılabilmektedir. Mahkûm, Arapça kö-
kenli bir kelime olarak, “zorunda olan, mecbur” 
anlamını taşır. Hukuki olarak her ne kadar “hü-
kümlü” terimini karşılasa da halk dilinde, “hü-
kümlü”, “tutuklu” ayrımı yapmadan, hapisha-
nede tutulanların tamamını kapsayacak şekilde 
kullanılmaktadır. “Mahpus”, kelimesi de Arapça 
kökenlidir ve “kapatılmış, hapsedilmiş kimse” ve 
aynı zamanda “hapishane” anlamlarına gelmekte-
dir. Arapça kökenli bir başka kelime olan “esir” 
ise, esaret altındaki kişi, köle, tutsak anlamlarına 
gelmektedir. “esir” kelimesinin Türkçedeki karşı-

3  Ancak burada bir handikap da söz konusudur. Hapishane kav-
ramı, hukuk literatüründe yer alan “ceza infaz kurumu” ve “tu-
tukevi” kavramları arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak bu iki 
kavramı birden karşılayan üst isim durumundadır. 
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lığı olan “tutsak” ise “gitmesine, 
serbestçe hareket etmesine engel 
olunan” anlamının yanı sıra aynı 
zamanda askeri bir terimdir ve 
“savaşta ele geçen düşman”4 anla-
mına gelmektedir. Türkiye’de bu-
lunan “sol” ve “ulusal kurtuluş-
çu” hareketlerin “esir” ve “tutsak” 
kelimelerini tercih etmelerinin 
nedeni de bu kelimelerin içerdi-
ği askeri anlamdır. Kendilerini 
mücadeleleri, savaşları sırasında 
esir düşmüş, tutsak alınmış ka-
bul etmektedirler. “Suçlu”, “te-
rörist”, “anarşist” terimleri ise 
içerdekilere yönelik olumsuz 
bakışın tezahürleri olarak kulla-
nılmaktadır. Bu çalışmada, sade-
ce “kapatılma”ya işaret ettiği ve 
olumlu ya da olumsuz bir değer yargısı içermedi-
ği için “mahpus” kelimesinin kullanılması tercih 
edilmiştir.

Suç 

Suç olgusunun tanımı toplumdan topluma, 
zamandan zamana değişmektedir. Suçun tanım-
lanması, toplumların içerisinde bulundukları za-
man diliminin toplumsal özellikleriyle ve toplum-
sal yapılanmalarına dayalı olarak şekillenmektedir 
(Sarı ve Önkal: 2010). Ancak hukuki olarak suçun 
tanımının net olduğu söylenebilir. Hukuk termi-
nolojisine göre suç; kendisine yaptırım olarak ceza 
konulmuş eylemdir (Akbaş: 2006). Zira yasalarda 
gösterilmeyen fiiller suç oluşturmazlar ve yasalarda 
suç kabul edilen fiillerin karşılığı olarak da yine ya-
salarda belirtilen cezalar dışında cezalar verilemez. 
1982 Anayasası’nın 38. Maddesi ile Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) 1. Maddesi bu duruma iliş-
kindir. TCK’nın 1. Maddesinin 1. Fıkrası’na göre: 
“Kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için 

4  Türk dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, http://tdkterim.
gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=esaret&ayn=tam, 19 
Temmuz 2010 

kimseye ceza verilemez. Kanunda 
yazılı cezalardan başka bir ceza ile 
de kimse cezalandırılamaz.” (Ar-
tuk vd. 2002: 163-164). 

Anayasa’da ve TCK’da her ne 
kadar kanunilik ilkesine atıfta bu-
lunulsa da, TCK’da suçun genel 
bir tanımı yapılmaz. Bunun ye-
rine “cürüm” ve “kabahat” olarak 
ikiye ayrılmış olan suçların ve suç 
sayılan fiillerin tanımları yapılır. 
Kanuna uygunluk ilkesi haricin-
de açık seçik bir tanımın yasalarca 
yapılmayışı, suçun ne olduğuna 
dair farklı teorilerin ortaya çıkışı-
na neden olmuştur.5 Bu teoriler, 
hukuki açıdan bir fiilin suç sayıla-
bilmesi için içermesi gereken un-
surları farklı şekilde sıralamakta-

dır. Hukuk çevrelerinde büyük oranda kabul gören 
anlayışa göre ise suçun dört genel unsuru bulun-
maktadır. Bunlar: 

1-Kanunilik unsuru: İşlenen fiilin kanundaki suç 
tanımına uygun olması, kanunun söz konusu eyle-
mi doğrudan suç olarak tanımlamış olması gerekir.
2-Maddi unsur: Bir fiil bulunmalıdır.
3-Hukuka aykırılık unsuru: Fiil hukuk kurallarına 
aykırı olmalıdır.
4-Manevi Unsur: Fiil bilerek ve istenerek işlenme-
lidir (Artuk vd. 2002: 421; Akbaş, 2006: 17).

Bu unsurlar içerisinde kanunilik unsurunun 
temel oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacak-
tır. Zira bir fiilin suç olabilmesi için kanun koyucu 
tarafından cezalandırılmış olması gerekmektedir 
(dönmezer, 1994: 45). Tam da bu noktada bir be-
lirleyicilik durumunu tespit etmek ve buna dikkat 
çekmek gerekmektedir. Suç ve suçluyu belirleyen 
kanunlar değil, kanun koyucular olmaktadır. Bu 
yüzden kanunları kimin ihlal ettiğine olduğu ka-
dar kimin koyduğu ve zorunlu kıldığına da bak-

5  Bu teorilere dair ayrıntılı bilgi için Artuk-Gökçen-Yenidünya’nın 
kitaplarının “Suçun Unsurları ve Özel Görünüş Şekilleri” baş-
lıklı İkinci Bölüm’üne bakılabilir. 
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katmansız, bağrında 
çeşitli çıkar gruplarını 

barındırmayan bir bütün 
olarak kabul etmektedir. 
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mak gerekmektedir çünkü 
kanun koyucular neyin suç 
ve kimin suçlu olduğuna 
karar vermektedirler. 

Ceza

Arapça kökenli bir ke-
lime olan ceza, sözlükte 
“Uygunsuz davranışlarda 
bulunanlara uygulanan 
üzüntü, sıkıntı, acı veri-
ci işlem veya yaptırım” ve 
“Suç işleyen bir kimsenin 
yaşantısına, özgürlüğüne, 
mallarına, onuruna karşı 
yasaların öngördüğü yap-
tırım” olarak açıklanmış.6 
Hukuk terminolojisinde ise birbirine yakın olsa da 
farklı yönlerine de vurgu yapan açıklamalar geti-
rilmektedir. Artuk, Gökçen ve Yenidünya (2002: 
23) çeşitli ceza açıklamalarını aktardıktan sonra 
bunlardan yararlanarak şu tanımı getiriyorlar: “Suç 
teşkil eden ve toplum düzenini bozan eylemi nede-
niyle suçlu hakkında kusurluluğuyla orantılı olarak 
yargı organlarınca hükmedilen bir mahkûmiyetin 
infazı çerçevesinde, devlet tarafından tatbik olunan 
ve esasen ıslahı sağlamaya yönelen ızdırap verici, 
korkutucu ve caydırıcı bir müeyyidedir.” demir-
baş (2008: 59) ise cezayı şöyle açıklıyor: “Topluma 
zarar veren fiiller karşılığı olarak devletin kanunla 
koyduğu, izlediği diğer amaçlar yanında özellik-
le suçluyu bazı yoksunluklara tabi kılmak ve bu 
şekilde toplumun söz konusu hareketleri onayla-
madığını belirtmek üzere, yargısal bir kararla ve 
sorumluluk derecesiyle orantılı olarak uygulanan 
korkutucu yaptırımdır.”

“Toplum düzenini bozan” ve “topluma zarar 
veren” vurgularının gösterdiği gibi her iki tanımda 
da “suç”un topluma zarar verdiği, toplum düzenini 
bozduğu kabul edilmektedir. Ancak bu ön kabul 

6  Türk dil Kurumu sözlüğü, http://tdkterim.gov.tr/bts/?kate
gori=verilst&kelime=ceza&ayn=tam 19 Temmuz 2010

tartışmalıdır. Tartışmalıdır 
çünkü öncelikle “toplum”u 
sınıfsız, statüsüz, katman-
sız, bağrında çeşitli çıkar 
gruplarını barındırmayan 
bir bütün olarak kabul et-
mektedir. Kanunlar önünde 
“suç” kabul edilen eylemle-
rin bazılarının “toplum”un 
bazı kesimleri tarafından 
suç olarak görülmek bir 
yana savunulduğu, kitleler 
tarafından sahiplenildiği 
göz önüne alınırsa bu ön 
kabulün yersizliği açıktır. 
Kanunların tüm toplumun 
çıkarını korumak üzere 
oluşturulduğunu ve “suç” 

olarak kabul edilen eylemlerin “toplum”a zarar 
verdiği ön kabulünü “devlet” teorilerinden yola çı-
karak irdelemek mümkündür. devleti “toplumsal 
sözleşmeler” penceresinden bir Leviathan olarak 
gördüğümüzde, kanunları da tüm “vatandaşların” 
uyması gereken kurallar bütünü olarak görmek 
gerekecektir. Bu görüşe göre devlet toplumun bi-
reyleri arasında bir anlaşmazlık çıktığında “hakem” 
rolü oynamaktadır. Ancak Marksist, Leninist bir 
bakışla devletin sınıfsal karakterine vurgu yapıldı-
ğında, devlet egemen sınıfların devleti, kanunlar 
da egemen sınıfın diğer sınıflar üzerindeki tahak-
kümünün aracı olarak görülecektir (Tanilli, 1990: 
10). Sınıfsal temelli bir devrim iddiasıyla yola çı-
kanlar için durum budur.7 Varolan kanunlar ve 

7  “Tüm sınıflı toplumlarda iktidarı elinde bulunduran egemen 
sınıflar çıkarları doğrultusunda, kendi düzenlerini meşrulaş-
tıran ve koruyan bir hukuk ve yargı sistemini de oluştururlar. 
dolayısıyla bunu oluştururken de neyin suç olup olmadığına, 
hangi suça ne kadar ceza verileceğine kendileri karar verirler. 
Temel alınan kıstas da anayasa ve bu anayasaya göre oluşturul-
muş yasalar olur. Adaletsizlik dediğimiz şey de zaten önce ta 
buradan başlar. çünkü anayasayı halk yapmaz; daha doğrusu 
yaptırmazlar. Oligarşinin talepleri doğrultusunda hazırlattırılır. 
Sonra bunu halkı yönetmek için kullanırlar. Yasalar da benzer 
şekilde çıkarılır. Halkın onayını almak bir yana, şöyle bir yasa 
çıkaracağız siz ne diyorsunuz diye soran bile olmaz. dolayısıyla 
devletin anayasası da hukuk sistemi de baştan azınlıktaki ege-
men sınıfların çıkarlarına göre şekillenir. çıkarılan yasalar da 
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hukuk burjuva hukuku ve kanunları olduğu için 
halk ve asıl olarak da halkın öncüleri olan kendi-
leri açısından bir bağlayıcılığı yoktur. Burjuvazinin 
devletine karşı yürütülen iktidar odaklı mücadele 
aynı zamanda onun kanunlarına ve hukukuna kar-
şı da yürütülmektedir. Ulusal kurtuluş mücadelesi 
verdiğini iddia edenler için de durum bunun ben-
zeridir. Onlar açısından da kanunlar “işgalcilerin” 
veya “sömürgecilerin” kanunlarıdır. 

Salt sınıfsal, ekonomik temelli bir yaklaşım, 
burjuvazi dışındaki sınıfların, özellikle de prole-
taryanın nasıl olup da burjuvazinin devletini ve 
hukukunu savunduğu sorusunu akla getirmekte-
dir. Marx’ın “ideoloji” (yanlış bilinç olarak ideo-
loji) kavramıyla cevaplamaya ça-
lıştığı bu sorunu, Althusser “dev-
letin ideolojik aygıtları”, Gramsci 
“hegemonya” ve Bourdieu “habi-
tus” kavramlarıyla çözmeye çalış-
mışlardır. Foucault ise “hakikat 
rejimi” içerisindeki öznenin inşa 
edilebilir olduğu yönündeki gö-
rüşüyle bu duruma açıklık getir-
meye çalışmıştır. Foucault’nun 
devlet ve suç konusundaki gö-
rüşleri de dikkate değerdir. Fou-
cault, “devlet”e değil “iktidar”a 
odaklanmak gerektiğini çünkü 
iktidar ilişkilerinin devletin sı-
nırlarını aştığını ifade etmektedir 
(2005: 75). Foucault, 17. ve 18. 
yüzyılda Batı’da yeni bir iktidar 
modelinin açığa çıktığını söyler. 
Hükümranlık toplumu disiplin 
toplumuna bu da sonrasında yönetim toplumuna 
dönüşmüştür. Ancak bu, birinin yerini diğerine 
bırakması şeklinde olmamış, bir hükümranlık-di-
siplin-yönetim üçlüsü oluşmuştur. Foucault bunu 
“yönetimsellik” olarak adlandırmaktadır (2005: 
284-285). Yönetimsellikte hedef nüfus, temel bilgi 
biçimi ekonomi politik ve esas teknik araçları ise 
güvenlik aygıtlarıdır. Bu yeni dönemde iktidar, ne 

onların çıkarlarına hizmet eder.” (Halk Sınıfı 2, 2003: 51).

yasa ne de hükümranlık gibi bir yapı veya kurum 
değildir; iktidar, her toplumsal ilişkide üretilir ve 
her yerde vardır. İktidar odağı olarak görülen dev-
let aygıtı, yasa ya da başka hegemonya biçimleri de 
iktidarın kristalleşerek aldığı biçimlerdir. devlet, 
bedeni, cinselliği, aileyi, akrabalığı, bilgiyi, tek-
nolojiyi vb. kuşatan bir dizi iktidar ağı karşısında 
üstyapısal bir konumdadır. Foucault, hukuk sis-
temi ile yargı alanının da, tahakküm ilişkilerinin, 
çok biçimli tabi kılma tekniklerinin sürekli ara-
cı olduğunu söylemektedir (2005: 105). Hukuk 
ve yargı, yönetimsellik içerisinde özel bir önemi 
olan bilgi – iktidar arasındaki ilişkide, “hakikat”in 
oluşturulan bir parçası olarak anlamlıdır sadece. 

Yönetimsellik içerisinde iktidar 
ilişkileri bilgi türlerini destek-
ler ve bilgi türlerince destekle-
nir (2005: 122). Foucault’nun 
“dispositif ” olarak adlandırdığı 
bu durumun bir başka ifadesi 
de “hakikat rejimi”dir. Foucault, 
“hakikat”in keşfedilecek ve kabul 
edilecek bir hakikatler bütünü 
olmadığını; “doğruyla yanlışın 
birbirinden ayrıldığı ve doğruya 
birtakım spesifik iktidar etkileri-
nin yüklendiği kurallar bütünü” 
olduğunu söylüyor (2005: 83). 
Foucault’nun “hakikat”ten kastı; 
“sözcelerin üretimi, düzenlenme-
si, dağılımı, dolaşımı ve işleyişi 
için düzenlenmiş bir prosedürler 
bütünü”dür ve bu hakikat, “ken-
disini üreten ve destekleyen ikti-

dar sistemleriyle ve kendisinin meydana getirdiği 
ve kendisini yayan iktidar etkileriyle döngüsel bir 
ilişki içinde” “hakikat rejimi”ni oluşturur (2005: 
84). Sonuç olarak “Her toplumun kendi hakikat 
rejimi, kendi genel hakikat siyaseti vardır: Yani her 
toplumun doğru kabul ettiği ve doğru olarak işler-
liğe soktuğu söylem türleri; doğru sözceleri yanlış 
sözcelerden ayırt etmeye yarayan mekânizmalar ve 
merciler ile doğru ve yanlışın teyit edilme yolla-
rı, hakikatin edinilmesinde tercih edilen teknikler 
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vurgularının gösterdiği 
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ile prosedürler; doğru kabul edilenleri söylemekle 
yükümlü olanların statüsü.” Hukuk ve yargı da 
birer iktidar odağı olarak, “iktidar etkilerinin yük-
lendiği” hakikatin bir parçasıdırlar. Foucault, kav-
ganın da “hakikat uğruna” ve “hakikat etrafında” 
verildiğini söylüyor: “Sorun insanların bilincini ya 
da kafalarında olanı değil; hakikati üreten siyasi, 
ekonomik ve kurumsal rejimi değiştirmektir. Söz 
konusu olan, hakikati her türlü iktidar sistemin-
den kurtarmak değil (hakikatin kendisi zaten ik-
tidar olduğuna göre, bir kuruntu olmaktan öteye 
gitmez bu); hakikatin gücünü şu anda içinde et-
kili olduğu toplumsal, ekonomik ve kültürel he-
gemonya biçimlerinden kurtarmaktır” (2005: 85). 
Sonuç olarak, toplumsal sözleşmeci anlayışın dı-
şında duran Foucault’nun, her ne kadar Marksist 
anlayışın dışında dursa da hukuk ve yargıyı tek bir 
sınıfa bağlamasa da “her yerde olan” iktidara bağ-
ladığını ve iktidarın aracı olarak gördüğünü söy-
lemek mümkün. dolayısıyla, Foucault açısından 
“suç” ve “suçlu” tanımlaması da var olan “hakikat 
rejimi” çerçevesinde, iktidar tarafından gerçekleş-
tirilmektedir.  

Suç ve ceza kavramlarının yukarıda açıklan-
maya çalışılan tartışılır niteliklerinden dolayı bu 
çalışma içerisinde bu kavramlar kullanılırken, ege-
men, iktidar yanlısı içeriklerinden dolayı dikkatli 
olunacak, özellikle de “suç” ve “suçlu” kavramları 
kullanılmamaya çalışılacaktır. 

 
“Terörizm” ve Hapishaneler Hakkında 
Konuşmanın Zorluğu

Fransız orijinli olan “terör” kelimesinin 
Türkçe karşılığı olarak “yıldırı” kullanılmakta 
ve “Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, 
korkutma, tedhiş” olarak açıklanmaktadır. 8 An-
cak özellikle 1980 sonrası kullanılmaya başlayan9 

8  TdK sözlüğü http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst
&kelime=ter%F6r&ayn=tam, 20 Temmuz 2010 

9  Milliyet gazetesinin 1950 – 2004 arası nüshalarında yapılan bir 
araştırma, “terörist” kelimesinin siyasal literatürümüzde ve tabii 
ki gündelik yaşantımızda 80 sonrası yaygınlaştığını göstermek-
tedir. Bu kelime Milliyet gazetesinde 50-60 yılları arasında 17, 
60-70 yılları arasında 8 kere kullanılırken, 70-80 yılları arasında 

bu kavram “devlet”e ve “düzen”e karşı eylemleri, 
“suçları” işaret eder hale gelmiştir. Bu özelliğiyle 
“terör” kavramı da tıpkı “suç”, “suçlu” ve “ceza” 
kavramları gibi, iktidarlar tarafından içeriği dol-
durulan ve dahası etrafında çok rahat ajitatif söy-
lemler oluşturulabilen kavramlardan biridir. Bir 
düzende neyin terör ve kimin terörist olduğuna, 
iktidarlar, dolayısıyla da egemen söylem karar ve-
rir.10 Tarih, iktidarlar tarafından “terörist” olarak 
nitelendirilen ancak kendilerini “devrimci”, “ulu-
sal kurtuluşçu” olarak gören insanların “devrim-
lerini gerçekleştirdikten” ya da “bağımsızlıklarını 
kazandıktan” sonra resmi söylemin tamamen baş 
aşağı döndüğünü; iktidarın yeni sahiplerinin ken-
di söylemlerini egemen hale getirdiğini gösteren 
örneklere sahiptir. Bu tartışmalı durumun en açık 
izlenebileceği durum ise her iki tarafın cenaze tö-
renleridir. Cenazeleri kaldırılan kişiler, taraflara 
göre ya “teröristtir” ya “gerilla”; ya “şehit asker ve 
polis”tir ya da “faşist kolluk kuvvetleri”; bunun 
ortası yoktur. 

Terör kavramı, iktidarlarla olan ilişkilerinden 
soyutlanıp sadece sözlük anlamıyla ele alındığında, 
devlet dahil olmak üzere her türlü kişi, kurum ve 
örgütün başvurabileceği bir yöntem olarak görüle-
bilir. Kaldı ki, 60’lı yılların sonu, 70’li yılların başın-
da devrim iddiasıyla yola çıkan sol örgütlerin kendi 
şiddet eylemlerini nitelendirmek için kullandıkları 
terim “devrimci terör”dür.11 Ve yine “devlet terörü” 
kavramı da “terör” kavramının sadece sözlük anla-
mından yola çıkılarak kullanılmaktadır. Terör kav-

önemli bir artışla 519 kez kullanılmış, ancak asıl önemli sıçra-
yışını ise 80’li yıllarda göstermiş ve 80-90 yılları arasında 6976, 
90-2000 yılları arasında ise 8925 kere kullanılmıştır (eren, 
2010). 

10  Ütopya Yayınevi’nden çıkmış olan ve önsözünü ve bir yazısını 
noam Chomsky’nin yazdığı “Terör ne Terörist Kim” adlı iki 
ciltlik derleme kitap bu konuyu ele almakta ve “terör” kavra-
mının iktidarlarla olan bağını ortaya sermeyi amaçlamaktadır 
(Chomsky vd. 2000). 

11  Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi’nin 1 no’lu Bülteni’nde “Kanlı 
Pazar’da şehit düşen devrimcilerin anılarına düzenlenen” “askeri 
harekatlar” “devrimci terör harekatı” olarak nitelendirilmekte-
dir (çayan, 2004: 456).

 Ancak bu örgütler tarafından bir süre kullanılan bu terim ikti-
darın ona yüklediği içeriğin ardından yerini “devrimci şiddet” 
vb. kavramlara bırakmıştır.
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ramının iktidarlarla olan bağı ve bu farklı kullanım-
ları onun tartışmalı yanını ortaya sermektedir. 

Terörizme, iktidarlar tarafından yüklenen 
anlam ve iktidarların aracısı olma, bu iktidarları 
yeniden ve yeniden üretme işlevi hapishaneler söz 
konusu olduğunda da konuşmayı zorlaştırmakta-
dır. Hapishanelerdeki koşulları eleştirmek adına 
yola çıkan ve kelimenin sözlük anlamıyla “terör” 
yöntemlerini onaylamayan kişiler ikili bir zorlu-
ğun içerisinde bulabilmekteler kendilerini. Bir 
yandan “terör” yöntemlerini onaylamamalarına 
rağmen diğer yandan iktidarlar tarafından “terö-
rist” olarak nitelendirilen bu insanların hapisha-
nelerde kendi kişiliklerini koruma mücadelesini 
savunabilmek bir çelişki olarak görülebilmekte-
dir. Asıl önemli zorluk ise iktidarlar tarafından 
çok rahat bir şekilde “terör yardakçısı” vb. şekilde 
yaftalanabilmek ve iktidarların bu “damgalama” 
ve “dışlayarak içleme” mekânizmalarının şiddeti-
ne maruz kalmaktır. Bu zorluklar, hapishanelerde 
sürmekte olan mücadelenin bir “iktidar” ve “dev-
rim” mücadelesi olmadığını, aksine bir kimlik 
dayatma ve kimliğini koruma mücadelesi oldu-
ğunu, sahip çıkılanın da “terör” yöntemleri değil, 
bu kişilerin kimlikleriyle var olabilme hakkının 
savunusu olduğunu kabullenerek aşılmaya çalışıl-
maktadır.  

Koğuşlardan “Oda Tipi”ne Evrilen Türkiye 
Hapishaneleri

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 
verilerine göre Aralık 2008 tarihi itibarıy-
la Türkiye’de 346 kapalı ceza infaz kurumu, 28 
müstakil açık ceza infaz kurumu, 3 çocuk eğiti-
mevi, 3 kadın kapalı ceza infaz kurumu, 1 kadın 
açık ceza infaz kurumu, 3 çocuk kapalı ceza infaz 
kurumu olmak üzere 384 ceza infaz kurumu bu-
lunmaktadır.12 Genel Müdürlüğün verilerine göre 
hapishanelerde bir yeniden yapılandırma, yenile-
me çalışması söz konusu. 2006 yılında 20, 2007 
yılında 50, 2008 yılı ekim ayı itibarıyla da 16 

12  http://www.cte.adalet.gov.tr/ 14 Temmuz 2010 

adet olmak üzere, sadece 3 yıl içerisinde, toplam 
86 ilçe ceza infaz kurumu, “uluslararası normlara 
uymadığı ve fiziki şartları ve kapasiteleri itibarıyla 
eğitim ve iyileştirmenin kısıtlı yapıldığı veya hiç 
yapılamadığı” gerekçesiyle kapatılmış bunların 
yerine “sağlıklı, güvenlikli, mekânik, elektronik 
donanımlı ve rehabilitasyon işlemlerine elverişli” 
yenileri yapılmıştır.13 Yeni hapishanelerin “kadın”, 
“açık”, “çocuk ve gençlik” olarak inşa edilen 7 ta-
nesinin dışında kalan 20’sinin tamamı L, T, ve F 
tipi hapishaneler. Bu hapishanelerin ortak özelliği 
ise “oda tipi” olmalarıdır.14 Yine yeniden yapılan-
dırma çalışmaları sonucu, koğuş sistemine göre 
inşa edilmiş olan e ve M Tipi Hapishaneler, oda 
sistemine dönüştürülmüş; 2, 4, 6, 8 ve 10’ar kişi-
lik “odalar” elde edilmiştir. Yeniden yapılandırma 
ve yenileme çalışmaları koğuş sisteminin ortadan 
kaldırılıp “oda sistemine” geçilmekte olduğunu 
açıkça göstermektedir.15 

Türkiye’de Mahpuslar

nisan 2010 tarihi itibarıyla bu hapishanelerde 
tutulanların sayısı ve “suç grubuna göre dağılımı” 
şöyledir16:

13  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verileri: 2006 yılında 7 
adet (Ankara 1 ve 2 no’lu L; Kadın, Açık, çocuk ve Gençlik, 
Ümraniye  T; çorum L), 2007 yılında 8 adet (Alanya L, Metris 
1 no’lu T, Silivri 6, 7 ve 8 no’lu L, Silivri Açık, Antalya L, Kı-
rıkkale F), 2008 yılında da 12 adet (Bakırköy Kadın, Maltepe 
1, 2 ve 3 no’lu L, Maltepe çocuk ve Gençlik, Maltepe Açık, 
Silivri 3, 4 ve 5 no’lu L, Oltu T, Metris 2 no’lu T, Rize L) 
olmak üzere toplam 27 adet 20.710 kapasiteli ceza infaz ku-
rumunun  yapımları tamamlanarak hizmete alınmıştır (http://
www.cte.adalet.gov.tr/ 14 Temmuz 2010).

14  L Tipi Hapishanelerde 7 kişilik 61, 3 kişilik 4 ve 1 kişilik 40 
tane “oda”; T Tipi Hapishanelerde 8 kişilik 72, 3 kişilik 8, 1 
kişilik 16 “oda”; F Tipi Hapishanelerde ise 1 ve 2 kişilik 57, 3 
kişilik 103 tane “oda” bulunmaktadır. 

15  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza İnfaz Kurumları 
ve Tutukevleri Personeli Hüseyin Turgut ve eğitim Merkezi 
eğitim Müdürü Mustafa dikmen “Cezaevlerimizin tarihsel 
gelişimi” başlığı altına sadece şu cümleyi yazmışlardır: “Koğuş 
sistemi, oda sistemi ve oda sistemine dönüştürülen cezaevlerine 
iş atölyeleri ve sosyal tesislerin inşası şeklinde olmuştur.”, www.
cte-epem.adalet.gov.tr/ders_notlari/Cezaevi_idaresi.
doc, 19 Temmuz 2010

16  http://www.cte.adalet.gov.tr, sitenin “İstatistik” sekmesin-
den alınmıştır. 14 Temmuz 2010 
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Görüldüğü gibi mahpusların yüzde 90’ını 
“adli” grubundakiler oluştururken ikinci büyük 
grup ise yaklaşık yüzde 5 oranında olan “sol terör” 
olarak sınıflandırılanlardır.

Kanunlarda Hapishaneler ve Mahpuslar
Türkiye’de hapishanelerin idaresi öncelikle 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanun çerçevesinde gerçekleştirilmekte-
dir. Yürürlükte olan bu kanuna göre “Ceza ve gü-
venlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak isteni-
len temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi 
sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden 
suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendir-
mek, toplumu suça karşı korumak, hüküm-
lünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek,   
üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal 
kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam 
biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.”17 Bu 
amaçlar tek tek ele alınmalı ve irdelemelidir.

Genel önleme: Genel önleme, “negatif genel 
önleme” ve “pozitif genel önleme” olmak üzere iki 
yönlü işlemektedir. negatif genel önlemeden kasıt, 
cezaların vatandaşlar üzerinde “psikolojik baskı” 
oluşturarak onları “korkutup” caydıracağı düşün-
cesidir. İnsanlar, suç işleyenlerin cezalandırılma-
sını gözleyerek, suçların bedelinin faydalarından 
fazla olduğu sonucuna ulaşacak ve suç işlemekten 
cayacaktır beklentisi negatif genel önleme tezinin 
özünü oluşturur. Pozitif genel önleme ise hukuk 
bilincinin ve hukuka güvenin güçlendirilmesiy-
le hukuka uygun davranışta bulunmanın motive 
edilmesini öngörür (dönmezer ve erman, 1997: 

17 Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 
Madde 3, http://www.cte.adalet.gov.tr/#

562; Artuk vd. 2002: 26-27).
Özel önleme: Özel önleme ise suç işleyen bi-

reyin gelecekte başka suçlar işlemesinin önlenmesi-
dir. Bu düşünceye göre suçlunun cezalandırılması, 
sadece işlediği suçun karşılığı olmayıp aynı zaman-
da yeni suçlar işlemesini önlemeyi de amaçlamak-
tadır. Özel önleme üç şekilde gerçekleştirilir: İlk 
olarak suçlu cezanın şiddetiyle korkutularak yeni-
den suç işlemekten alıkoyulur; ikinci olarak suçlu 
hapis yoluyla tecrit edilerek toplum ondan koru-
nur; üçüncü olarak ise suçlu belirli bir rehabilitas-
yona tabi tutularak ıslah edilir ve topluma yeniden 
kazandırılır (dönmezer ve erman, 1997: 564; Ar-
tuk vd. 2002: 27-28). 

Hükümlünün yeniden suç işlemesini engelle-
yici etkenleri güçlendirmek: Bu muğlak bir ifade-
dir. Akla ilk olarak “hükümlünün yeniden suç işle-
mesini engelleyici etkenler” nelerdir, ikinci olarak 
da “bu etkenler nasıl güçlendirilir” sorularını ge-
tirmektedir. Bu etkenleri güvenlik ile ilgili olanlar 
ve suçlunun kendisini ilgilendirenler olarak ikiye 
ayırmak mümkündür. Güvenlik ile ilgili olanların 
ilki suçluların hapsedilmesi diğerleri ise diğer gü-
venlik tedbirleridir. MOBeSe adı verilen kamera 
sistemleri ile toplumun gözetim altında tutulması 
bu etkenlerin önemli bir örneği olarak görülebilir. 
Cezaların yeterince caydırıcı olmadığı tartışmala-
rıyla beraber cezaların ağırlaştırılması girişimleri 
de bu caydırıcı etkenlerin bir örneğidir. Suçlunun 
kendisiyle ilgili engelleyici etkenler ise onun “iyi-
leştirilmesi” yönündeki çabaları kapsamaktadır.

Toplumu suça karşı korumak: Toplumu koru-
maktan kasıt sadece suçlunun hapsedilmesi yoluyla 
toplumun dışında tutulması değildir. Aynı zaman-
da cezalandırma pratiği ile toplum içerisindeki 
adalet duygusunun tatmini ve tatbiki ve suç işle-

30.04.2010 TARİHİ İTİBARIYLA TÜM CeZA İnFAZ KURUMLARIndA BULUnAn HÜKÜMLÜ, HÜKMen TUTUKLU Ve 
TUTUKLU MeVCUdUnUn SUç GRUBUnA GÖRe dAğILIM CeTVeLİ

SUç GRUBU TUTUKLU HÜKMen TUTUKLU HÜKÜMLÜ TOPLAM

AdLİ 32.769 19.087 56.136 107.992

SAğ TeRÖR 316 21 540 877

SOL TeRÖR 2.851 393 2.536 5.780

İTİRAFçI TeRÖR 36 10 97 143

çIKAR AMAçLI SUç ÖRGÜTÜ MenSUBU 3.166 558 596 4.320

GeneL TOPLAM 39.138 20.069 59.905 119.112
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yenlerin “yeniden topluma kazandırılması” yoluyla 
toplumun sürekliliğinin sağlanmasıdır. 

Hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik 
etmek,   üretken ve kanunlara, nizamlara ve top-
lumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir 
yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak: Bu 
gerekçe devenin her yerinin eğri olması misali tu-
tulan her yerinden eleştirilmeye muhtaç durumda-
dır. “Hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik 
etmek” söylemi, hükümlünün sosyalleşme dışında 
kaldığı ön kabulünden hareket etmektedir. Yani 
bu kanuna göre hükümlü sosyal değildir, hükümlü 
yeniden sosyalleştirilmesi gereken bir durumda-
dır. Bu ön kabulün hemen ardından gelen, “teşvik 
etmek” sözleri ise akla ilk olarak “nasıl” sorusunu 
getirmektedir. Bir insanı bir şeye nasıl teşvik eder-
siniz? Onu cezalandırarak, ödüllendirerek ve elbet-
te “eğiterek”. “Teşvik etmek” sözü “cezalandırma”, 
“ödüllendirme” ve “eğitme” üçgeninden oluşan bu 
üçlü pratiği yansıtmaktadır ve bu üçlü pratiğin iz-
lerini kolaylıkla 5275 sayılı kanunun “iyileştirme”, 
“disiplin cezaları” bölümlerinde bulmak mümkün-
dür. “Üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplum-
sal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam 
biçimine uyumunu kolaylaştırmak.” Bu gerekçe 
ise “yeniden sosyalleştirme” sözünün içini doldur-
maktadır. “Sosyalleştirmek” sözüyle anlatılmak is-
tenen, bireyi var olan toplumsal düzenin normları 
içerisine sığdırmaya çalışmaktır. Bu toplumsal dü-
zenin bekası için bireyler “üretken”; yürürlükte bu-
lunan “kanun”, “nizam” ve “toplumsal kurallar”a 
saygılı ve “sorumluluk sahibi” olmak zorundadır. 
Bunun dışında kalan bireylerin “bu yaşam biçimi-
ne uyumu kolaylaştırılmalıdır.” Bu “kolaylaştırma” 
da elbette “teşvik” gibi gerçekleştirilecek ancak 
“kolaylaştırma” sözünün pozitif içeriği nedeniyle 
“iyileştirme” ve “ödül” kısımları ağır basacaktır. 

Kanun’un birden fazla maddesi ve bir Kı-
sım’ının tamamı “iyileştirme”ye ayrılmıştır. Madde 
6’nın 1. fıkrasının c ve d bentleri şöyledir: 

c) Cezanın infazında hükümlünün iyileştirilme-
si hususunda mümkün olan araç ve olanaklar 
kullanılır. Hükümlünün  kanun, tüzük ve yönet-
meliklerle tanınmış  haklarının dokunulmazlığını 
sağlamak üzere cezanın infazında ve iyileştirme ça-

balarında kanunîlik ve hukuka uygunluk ilkeleri 
esas alınır.
d) İyileştirmeye gereksinimleri olmadığı saptanan 
hükümlülere ilişkin infaz rejiminde, bu hüküm-
lülerin kişilikleriyle orantılı bireyselleştirilmiş 
programlara yer verilmesine özen gösterilir  ve bu 
hususlar yönetmeliklerde düzenlenir.

“İyileştirmede başarının ölçütü” başlığını taşı-
yan Madde 7’de ise bu ölçüt şöyle belirtiliyor:

Madde 7- (1) Hapis cezalarının infazında hüküm-
lülerin iyileştirilmeleri amacını güden programla-
rın başarısı, elde ettikleri yeni tutum ve beceri-
lerle orantılı olarak ölçülür. Bunun için iyileştir-
me çabalarına yönelik olarak hükümlünün istekli 
bulunması teşvik edilir. 
(2) Hapis cezasının, kendisinde var olan zarar-
lı etki yapıcı niteliğini mümkün olduğu ölçü-
de azaltacak biçimde düzenlenecek programlar, 
usûller, araçlar ve zihniyet doğrultusunda yerine 
getirilmesi esasına uyulur. İyileştirme araçları hü-
kümlünün sağlığını ve kişiliğine olan saygısını ko-
rumasını sağlayacak usûl ve esaslara göre uygulanır.

“Akıl ve ruh hastası olmayan fakat hastalık sınırına ya-
kın bazı insanlar vardır, bunlara psikopat denir.”

“Anarşistler, psikopatların bir çeşididir.”
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12 Temmuz 1956 tarihli Milliyet gazetesin-
den alınan bu kupür, devletin, hapishanelerdeki 
siyasi mahpuslara yaklaşımının bir örneğini sun-
maktadır. Bu makalede “anarşizm” şu sözlerle açık-
lanmaktadır: “Akıl ve ruh hastası olmayan, fakat 
hastalık sınırına yakın bazı insanlar vardır, bunlara 
psikopat denir (…) Anarşistler, psikopatların bir 
çeşididir.”

Bu iki madde, otoritenin, hapishanede tutulan 
insanlara bakışını önemli oranda yansıtmaktadır. 
“İnfazda temel amaç” başlıklı Madde 3’te, hüküm-
lünün “sosyalleşmesi gereken” bir durumda olduğu 
ön kabulünden hareket ederken burada “kendisin-
de var olan zararlı etki”den söz edilerek, mahpu-
sun kendisinde zararlı bir etki taşıdığı ön kabulü 
vardır. Bu nedenle mahpus “iyileştirilmeli”dir. Ve 
bu “iyileştirme” çalışmalarının başarısı ise mahpus-
ların “elde ettikleri yeni tutum ve becerilerle oran-
tılı olarak” ölçülmektedir. Bu bakış açısı mahpusu, 
“zararlı”, “hasta”, “iyileştirilmeye muhtaç” olarak 
konumlandırmaktadır. İlerleyen maddelere bakıl-
dığında ise bunun sadece konumlandırmayla sınır-
lı olmadığı, yaptırımları beraberinde getirdiği gö-
rülüyor. “Hükümlünün Yükümlülükleri” başlıklı 
altıncı bölümün “Cezayı çekme, güvenlik ve iyileş-
tirme programına uyma” başlıklı 26. Maddesi’nin 
fıkraları şöyle:

(1) Hükümlü, hapis cezasının yerine getirilmesine 
katlanma ve bu amaçla düzenlenen infaz rejimi-
ne uygun tutum ve davranışlar içinde bulunmakla 
yükümlüdür.
(2) Hükümlü, ceza infaz kurumunun güvenlik ve 
iyileştirme programlarına tam bir uyum göster-
mekle yükümlüdür.  Her ne amaçla olursa olsun, 
bilerek kendi yaşamlarını ve bedensel bütünlük-
lerini tehlikeye düşürecek eylemlere girişmeleri, 
cezanın yerine getirilmesine katlanma yükümlülü-
ğünün ihlâli sayılır.

Bu madde hapishanede bulunan kişilere “kat-
lanmak ve iyileşmek zorundasın” diyor. “Tam 
uyum” göstermediğinde ise Madde 38’de aktarılan 
disiplin cezaları gündeme getirilmektedir.18

18  Bu disiplin cezaları şunlardır: a) Kınama. b) Bazı etkin-

Özetle söylemek gerekirse: Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 3, 6, 7 ve 
26. maddeleri, mahpusu, “iyileştirilmeye muhtaç” 
olarak konumlandırmakla kalmayıp aynı zamanda 
“iyileşmeye mecbur” tutmaktadır. 

5275 sayılı Kanun’un dördüncü kısmı ise 
tamamen “iyileştirme”ye ayrılmıştır ve 8 bö-
lüm içerisindeki 29 maddeden oluşan bu kısım 
“iyileştirme”nin nasıl gerçekleştirileceğini anlatır. 
5275 sayılı Kanun’un yanı sıra Adalet Bakanlığı 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 27.07. 
2007 tarihinde “ceza infaz kurumlarında genç 
ve yetişkin hükümlü ve tutuklulara uygulanacak 
eğitim ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin usul ve 
esasları göstermek, mevzuatın uygulanmasını ko-
laylaştırmak ve uygulamada ortaya çıkan sorunları 
gidermek amacıyla”, “Genç ve Yetişkin Hükümlü 
ve Tutukluların eğitimi ve İyileştirilme İşlemleri 
ve diğer Hükümler” konulu bir genelge yayın-
lamıştır.19 5275 sayılı Kanun ve bu genelgeyle 
beraber, “iyileştirme” çalışmalarının çerçevesini 
belirleyen bir başka yazılı belge de 17.06.2005 
tarihli “Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri 
Yönetmeliği”dir.20 Bu yönetmeliğin üçüncü kıs-
mı, “Gözlem ve İyileştirme Programları” başlığını 
taşımaktadır. 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde 
“denetim ve iyileştirme” faaliyetlerini planlamak ve 
sürdürmek üzere Genel Müdürlüğe bağlı bir daire 
ve bu daireye bağlı şubeler de oluşturulmuştur.21 
Bu dairenin alt şubeleri şunlardır:

çocuk Gözetim eğitim ve İyileştirme İşleri Bürosu
Personel eğitim Bürosu
Yetişkin eğitim Öğretim İşlemleri Bürosu

liklere katılmaktan alıkoyma. c) Ücret karşılığı çalışılan 
işten yoksun bırakma. d) Haberleşme veya iletişim araç-
larından yoksun bırakma veya kısıtlama. e) Ziyaretçi ka-
bulünden yoksun bırakma. f ) Hücreye koyma.

19 Bu genelgeye Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün site 
sinden ulaşılabilir. http://www.cte.adalet.gov.tr/mevzuat_/
genelge/46_1.doc 

20  Bu yönetmeliğe Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 
sitesinden ulaşılabilir. http://www.cte.adalet.gov.tr/mevzu-
at_/yonetmelik/gozlem_siniflandirma.doc 

21  Bu daire ve şubelere ilişkin ayrıntılı bilgiye Genel Müdürlüğün 
sitesinden ulaşmak mümkündür. 
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Yetişkin İyileştirme Bürosu
Yetişkin denetimli Serbestlik Bürosu
çocuk ve Genç denetimli Serbestlik Bürosu
Koruma Kurulları ve Yardım Bürosu
 
Gerek 5275 sayılı Kanun gerekse de yukarı-

da sözü edilen genelge ve yönetmelik, mahpusları 
“sosyalleşmesi gereken”, “kendisinde zararlı etki-
ler var olan”, “iyileştirilmeye muhtaç”, “topluma 
kazandırılması gereken” kişiler olarak kabul edip 
onları “iyileştirmek” için programlar oluşturmayı 
öngörmektedir. Türkiye’de mahpuslar, kanunların 
gözünde “anti sosyal”, “hasta” ve “zararlı” unsurlar 
olarak görülmektedir. Yasalar bunu açıkça ortaya 
koymaktadır. Bu bakışın pratikteki karşılığı nedir? 
Uygulaması nasıl gerçekleşmektedir? Ve asıl önem-
lisi; mahpuslar tarafından nasıl karşılanmaktadır? 
Bunların hepsi sorulması ve cevapları aranması ge-
reken sorulardır.

Hapishanedeki siyasi mahpuslar üzerine yü-
rütülen bir araştırma, “Türk Teröristlerin Zekâ 
derecesi düşük” başlığıyla, 13 ekim 1983 tarihli 
Milliyet gazetesinde yayınlanır. Böylece siyasi mah-
pusların zekâ geriliğiyle malul olduğu ve eğitilme-
leri gerektiği bilimsel bir araştırmayla ortaya da 
konulmuş olur!

“İyileştirme” İrdelenmesi Gereken Bir 
Söylem

Bir insana “hastasın” dediğinde, o insanın sağ-
lıklı olmadığını ve iyileşmesi, iyileştirilmesi gerek-
tiğini söylemiş olursun. “deli” dediğinde, normal 
olmadığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını, iyi-
leştirilebiliyorsa iyileştirilmesi gerektiğini, yok eğer 
iyileştirilemeyecekse ve zararlıysa tecrit edilmesi 
gerektiğini belirtirsin. “Suçlusun” dediğinde ise 
onun bir suç işlediğini ve zararlı olduğunu söyle-
mişsindir. Kişi o suçun bedelini ödemeli ve bün-
yesindeki o zarardan arındırılmalıdır. Foucault, 
yaptığı Kliniğin Doğuşu, Deliliğin Tarihi ve Hapis-
hanenin Doğuşu çalışmalarıyla hastalık, delilik ve 
suçlu kavramlarını irdeler ve modern iktidarın, 
“normal” olanı, anormal olarak konumlandırdığı 
bu tür olgular sayesinde inşa ettiğini söyler. Önce-
leri “episteme” kavramıyla söylemin bu işlevi üze-
rinde duran Foucault daha sonra söylemle beraber 
işleyen ve onunla bir bütün oluşturan söylemsel 
olmayan olgulara da (kurumlar; mimari düzen-
lemeler; tüzükler, kanunlar, yönetimsel tedbirler; 
bilimsel söylemler; felsefi ve ahlaki önermeler [Fo-
ucault, 2003]) dikkat çeken “dispozitif ” kavramını 
kullanmaya başlar. Tüm bunlar “doğruyla yanlı-

şın birbirinden ayrıldığı ve 
doğruya birtakım spesifik 
iktidar etkilerinin yüklen-
diği kurallar bütünü” olarak 
hakikat rejimini oluşturur. 
Her şey bu hakikat rejimi 
içerisinde anlamını bulur; 
doğru yanlış, normal anor-
mal belirlenir. Judith Butler 
da Kırılgan Hayat-Yasın ve 
Şiddetin Gücü adlı kitabın-
da (2005) “söylem”e, söylem 
tarafından inşa edilen kamu-
sal alana ve söylemin işlevine 
dikkat çeker. Filistinliler ve 
Afganlar örneğinden yola 
çıkan Butler “Arap halkla-
rı, özellikle de İslam dinine 
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inanan insanlar, hümanizmin günümüzdeki işle-
yişleri yüzünden ‘Batılı’ kalıbında doğallaşmış hal-
deki ‘insan olan’ın ne ölçüde dışında kalmışlardır?” 
(Butler, 2005: 47) sorusunu sorarak, söylemin, 
insan olanın dışında bırakma kudretini vurgular. 
Butler’a göre önemli olan söylemin bu kudreti de 
değil, “söylemin bir sınırı olması ve bunun insan 
idrakinin sınırlarını oluşturması”dır (2005: 49). 
Bu sınırlar yüzünden bazı ölümler değerli ve yası 
tutulması gereken ölümler olurken bazılarının ise 
yası bile tutulmaz, yasaklanır. İnsanlıktan çıkarma 
da söylemsel yaşamın yasak ve önlemeyle oluştu-
rulan bu sınırlarında meydana gelir. Butler’a göre 
“kamusal yas”ın kimi biçimleri üzerindeki bu ya-
sak “kamusal alanı” kurar. “Kamu, belli imgelerin 
medyada belirmemesi, belli ölü isimlerinin dile ge-
tirilmemesi, belli kayıpların kayıp ilan edilmemesi 
ve şiddetin gerçeklikten çıkarılıp yayılması koşu-
luyla yaratılır. Böyle yasaklar ekseri hedef ve pra-
tiklere dayanan bir milliyetçiliği payandalamakla 
kalmayıp bu milliyetçilikten kaynaklanan şiddetin 
somut, insani etkilerini teşhir eden herhangi bir iç 
muhalefeti bastırır.” (2005: 52). Oluşturulan ka-
musal alanda, aykırı sözlere, aykırı söylemlere yer 
yoktur. İnsan olmaktan çıkarılanların insanlığı 
üzerine söylemler dile getirildiğinde ise bu sesler 
derhal boğulmaya çalışılır. Butler, “insan olan”ın 
dışına atılanlar derken, Giorgio Agamben ise bu 
insanlar için “kutsal insan” terimini kullanır. Kut-
sal insan, insan olmaktan kaynaklı bütün hakların-
dan soyutlanıp sadece “çıplak hayat” konumuna 
indirgenmiş olan ve “karşısında bütün insanların 
egemen kesildiği kişidir” (2001: 114). Onların öl-
dürülmesi ceza gerektirmez. Onlar hem kutsallığın 
hem de profanın dışına itilmişlerdir. ne dini alan-
da ne de yasalar önünde, öldürülmelerinin hiç bir 
yaptırımı yoktur. “İyileştirme” söylemi de iktida-
ra, mahpuslar üzerinde tasarruf hakkı tanımakta, 
iktidarı mahpuslar karşısında “egemen” kılarken, 
mahpusları da “insan olma”nın dışına atmakta, 
“kutsal insan” konumuna indirgemektedir. 1980 
yılından itibaren hapishanelerde yaşanan onlarca 
ölüm bu tespiti doğrulama yönünde güçlü kanıtlar 
sunmaktadır. 

 
“İyileştirme” mi “Yeniden İnşa” mı?

İyileştirme söyleminin bir başka zayıflığı da 
uygulamaya koyulmaya çalışıldığında ortaya çıkar-
dığı durumun kendisidir. İyileştirme, “hasta” kabul 
edilen bünyeden hastalığın çıkarılıp onun yeniden 
“topluma kazandırılmasını”, “yeni beceriler kazan-
dırmayı” yani varolan “kişiliğin” ortadan kaldırılıp 
yeni bir “kişilik” oluşturmayı hedefler. Mahpuslar 
tarafından “kimliksizleştirme”, “teslimiyetin daya-
tılması” olarak adlandırılan bu girişimler daima di-
renişlerle karşılaşmış ve uygulanamamıştır. Türkiye 
hapishanelerinin tarihi bu durumun sayısız örne-
ğiyle doludur. 

Türkiye’de hapishaneler söz konusu olunca, 
genellikle, tarafları oldukça net bir şekilde ikiye 
ayırmak mümkündür. Bir yanda var olan uygu-
lamaları sonuna kadar savunanlar, diğer yanda ise 
var olan uygulamalara sonuna kadar karşı olanlar. 
Ara tonlar ise genellikle oldukça silik ve cılız kalır-
lar. Hapishanelerin gündeme getirilişi de bu taraf-
lara göre şekillenir. Bir taraf hapishanede yaşanan-
ları terör olayları, hapishaneleri de “terör kampları” 
olarak nitelendirir ve F Tipi Hapishaneler benzeri 
yeni uygulamaları, bunu sona erdirecek olumlu ge-
lişmeler olarak görürken; diğer taraf ise hapishane-
lerde siyasal kimliğini koruma ve insanca yaşama 
mücadelesi verdiğini savunur. 

Hapishanelerin kendisi, üzerinde, kendine has 
mücadelenin sürdüğü, farklı bir alan olarak görü-
lebilir. Hapishane, işin siyasal ve kültürel boyutu 
bir yana, üzerinde bulunan insanları kendisi etiket-
ler, onlara roller biçer. Bir yanda idare, diğer yanda 
mahpuslar vardır hapishanede. Taraflar ve roller 
bellidir. İdare, “idare etmeye”, mahpus ise kendi 
yaşam tarzını, kendi çıkarlarını savunmaya çalışır. 
çünkü idare için, buraya getirilen kişi “suçlu”dur. 
Bu suç onun yaptıklarından, davranışlarından, 
tutumlarından, dolayısıyla kişiliğinden kaynak-
lanır.22 Bu nedenle, onların kişilikleri “hasta”dır. 
Onları bu “hasta kişiliklerinden” arındırıp yeni bir 

22  “Kendisinde zararlı etkiler var olan” sözleri hatırlansın.
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kişilik vermek, “normal bireyler” olarak, “topluma 
yeniden kazandırmak” gerekir. 

İdare tarafından mahpuslara “iyileştirme” da-
yatılınca, mahpuslara ise boyun eğmek ya da di-
renmek tercihlerinden başkası kalmıyor. Hapis-
hanelerde meydana gelen direnişler; “isyanlar”, 
açlık grevleri, ölüm oruçları, kurulan barikatlar bu 
zeminde anlaşılabilir. Ancak bu kısa açıklama ça-
basından dahi anlaşılabileceği gibi, var olan sadece 
tepkisel bir karşı koyuş, sadece bir direniş değil-
dir. Hapishanelerde bir “kimlik mücadelesi”nin 
sürdüğü söylenebilir. İdare, buraya getirilenleri, 
geçmiş, var olan kimliklerinden soyutlayıp kendi 
biçtiği kimliği onlara dayatmaktadır. Bu amaçla 
eğitim programları çıkarmayı öngörmekte, kural-
lar koymakta ve mahpusları tüm bunlara uymakla 
yükümlü kılıp uyulmadığı taktirde disiplin cezaları 
vermeyi öngörmektedir. Hapishanelerdeki “siyasi 
mahpuslar” ise, kendilerinin birer tabula rasa ol-
madığını belirtip kimliklerinin tanınmasını talep 
etmektedir. egemen yapı bu insanları, “suçlu”, 
“terörist” gibi negatif etiketlerle yeni bir kimliğe 
bürünmeye zorlarken, bu insanlar ise siyasal ne-
denlerle tutuklandıklarını belirterek “siyasi mah-
pus” veya “esir” olarak görülmeleri gerektiğini öne 
sürmekte ve böylelikle kimliklerine sahip çıkmaya 
çalışmaktadırlar.23

Kimlik mücadelesinin, günlük yaşamda da 
karşılığı oluyor. eğer sana eklenen etiketleri kabul 
eder, o kimliği benimsersen, seni “iyileştirmek” 
amacıyla hazırlanmış olan ve 24 saatini program-
layan programlara da uymak zorundasındır. Bir 
“siyasi mahpus” olarak, kendi kimliğini koruma-
ya çalıştığında ise bu direniş anlamına gelecek, 
bir yandan sana dayatılan programlara karşı dire-
nirken diğer yandan kendi kimliğinin korunması 
anlamına gelecek tarzda yaşamaya çalışacaksındır. 
Yani kimlik üzerinden yürüyen mücadelenin gün-

23  1984 Ölüm Orucu’nu anlatan, direniş Ölüm ve Yaşam adlı 
kitabın ilk bölümü, siyasi tutsaklık kavramının mahpuslar ta-
rafından nasıl algılandığını ve hapishanelerde süren direnişin 
mahpuslar açısından kimliğini koruma mücadelesi olarak gö-
rüldüğünü oldukça açıklayıcı bir şekilde ortaya koymaktadır 
(1987). 

lük yaşamdaki yansıması, yaşam tarzı üzerinden 
yürüyen bir mücadeledir. 

Hapishanelerde sürmekte olan direnişlerin te-
melinde kimlik ve yaşam tarzı üzerinden yürüyen 
mücadele vardır. Bu çalışmanın başında dikkat çe-
kilen koğuş yapılanmasından hücre tarzı hapishane-
lere geçiş de mahpusların yaşam tarzlarını tamamen 
değiştirecek, onları var olan otorite karşısında tama-
men savunmasız kılacak ve “kimliksizleştirme” sal-
dırılarına tamamen açık hale getirecek bir gelişme-
dir. Zaman zaman basına yansıyan yeni uygulama 
ve buna karşı gelişen direniş haberleri, hapishane 
alanında sürmekte olan bu mücadelenin tezahürle-
ridir sadece. Zeminde sürekli varlığını koruyan bu 
mücadelenin, var olan haliyle hapishanenin varlık 
koşulu olduğunu söylemek mümkündür. çünkü 
var olan egemen sistem, iktidar, mahpusu, “suçlu”, 
“iyileştirilmesi gereken” olarak görüyor. Hapishane 
de otomatikman, “suçluların” ıslah edileceği yer 
olarak konumlandırılıyor. Bu hapishane kendisini, 
idare ile mahpus arasındaki kimlik ve yaşam tarzı 
mücadelesi üzerinden kurar ve var eder. Zeminde 
var olan mücadele bazen gündelik ayrıntılar şeklin-
de sürerken, bazen de tırmanışa geçer ve ölüm oru-
cu direnişleri şeklinde kendini gösterir. 

Hapishanelerde yaşanmış olan belli başlı olay-
lara, bu olayların ortaya çıkış nedenlerine, tarafla-
rın amaç ve taleplerine bakıldığında teorinin pra-
tikteki yansımaları çok daha açık görülecektir. 

İyileştirme Yaklaşımının Pratikteki 
Yansımaları

12 Eylül 1980 Darbesinin Ardından 
Diyarbakır24

12 eylül’ün ardından Türkiye hapishanelerin-
de de yeni bir süreç başlatıldı. 12 eylül cuntasının 
başı olan Kenan evren bu yeni süreci şöyle ifade 
ediyor: 

24 12 eylül’ün ardından diyarbakır Hapishanesi’nde yaşanan iş-
kence ve vahşete dair çok şey yazıldı çizildi. Bunlar bu çalışma-
nın konusu dışında olduğundan bunlara değinilmeyecek sadece 
“kimlik” konusuna odaklanılacaktır.
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Benim kanaatim şu: Cezaevlerinde o gardiyanlar, 
12 eylül öncesi dönemde çok sıkıntı çektiler. Ha-
tırlarsanız, anarşi döneminde cezaevlerini oradaki 
suçlular yönetiyordu. İdare onların eline geçmişti. 
Mahkûmlar, gardiyanları yakalarlar, onları döver-
ler, rehin alırlar... Oraların yönetimi, gardiyanların 
değil mahkûmların elindeydi. Bu gardiyanlar çok 
çektiler. 12 eylül olunca da bunlar mahkûmlardan 
hınç aldılar. Tabii, sıkıyönetim komutanlıkları da 
orayı disiplin altına almak için, onların başına su-
baylar verdiler. Bu subaylar da eğitim yaptırdılar, 
talim yaptırdılar, Atatürk ilkelerini, inkılaplarını 
öğrettiler. İstiklal Marşı’nı söylettiler.25

12 eylül yönetimi, hapishaneleri “suçluların 
yönetiminden kurtarmayı” da kendisine amaç 
edinmişti. Bu yeni hapishane politikasının ilk uy-
gulama alanlarından birisi diyarbakır Hapishanesi 
olur. Mahpuslara dayatılan yeni uygulamalar şun-
lardır26:

- Sayımlarda tutuklular tek sıraya geçecek, 
hazırol vaziyette ayakta bekleyecek

- Saçlar ve bıyıklar asker gibi kesilecek
- İstiklal Marşı ve diğer marşlar ezberlenecek
- Ziyaret günlerinde görüş yerine askeri yü-

rüyüşle gidilip gelinecek
- Havalandırmada marş eşliğinde yürünecek
- Koğuşa asker girince ayağa kalkılacak 
- Yemek sırasında yemek duası okunacak

Bu dayatmalara karşılık olarak mahpuslar 
4 Mart 1981 tarihinde Ölüm Orucu başlatırlar. 
Ölüm Orucunun 30. günü Ali erek mide kana-
ması geçirerek yaşamını yitirir. 43 gün süren ölüm 
orucu, hapishanenin iç güvenlik amiri esat Oktay 
Yıldıran’ın “Tüm uygulamalardan vazgeçerim, 
siz de koğuşa geldiğim zaman ayağa kalkın” sözü 
üzerine sona erdirilir. Ancak kısa bir süre sonra 

25  Milliyet, 07.11.07, Fikret Bila’nın söyleşisinden.
26  12 eylül’ün ardından diyarbakır’da gündeme getirilen yeni da-

yatmalara ilişkin dörtlerin Gecesi adlı kitaba (Yetkin ve Tan-
boğa, 1993), Hamit Kankılıç’ın “diyarbakır Cezaevi Katliamı” 
adlı yazısına ve diyarbakır Hapishanesinde geçen bir günün 
anlatımı için “İsa Tekin anlatıyor” başlıklı yazıya bakılabilir. 

tüm dayatmalar yeniden gündeme getirilir. Maz-
lum doğan adlı mahpus bu dayatmaları protesto 
etmek için 21 Mart 1982 tarihinde kendisini ya-
karak yaşamını yitirir. 17 Mayıs 1982 tarihinde 
ise 4 mahpus daha (Ferhat Kurtay, necmi Öner, 
eşref Anyık, Mahmut Zengin) kendisini yakarak 
bu dayatmaları protesto eder. esat Oktay Yıldı-
ran, mahpuslara “Burası cezaevi değil, buraya ce-
zaevi demeyin! Burası bir okuldur! Burada Türk 
milletine layık insanlar olmayı ve Atatürkçülü-
ğü öğreneceksiniz!” demektedir (Maraşlı, 2010). 
dayatmaları ortadan kaldırabilmek amacıyla 14 
Temmuz 1982 tarihinde yeni bir ölüm orucu 
başlatılır. Bu ölüm orucunun talepleri, ölüm oru-
cunun katılımcısı ve sonrasında ölüm orucunda 
yaşamını yitirecek olan M. Hayri durmuş tara-
fından mahkemede şöyle açıklanır:

Cezaevinde işkencenin kaldırılması, siyasi savun-
ma hakkımızın geri verilmesi, cezaevinde insani 
yaşamın yeniden sağlanması için gerekli koşulların 
yaratılması, dışarıda satılan basın ve yayın organla-
rının içeriye verilmesi, ziyaretlerin normalleştiril-
mesi, cezaevinde bize karşı uygulanan emir komu-
ta sisteminin kaldırılması vb. (değer, 2010). 

Bu ölüm orucu sürecinde 4 mahpus yaşamını 
yitirir (Kemal Pir, M. Hayri durmuş, Akif Yılmaz, 
Ali çiçek). Ölüm Orucu sonrasında bazı kazanımlar 
elde edilse de sonrasında bunun içerisinde tek tip el-
bisenin de (TTe) bulunduğu yeni dayatmalar izler. 

1984 Ölüm Orucu

12 eylül darbesinin ardından hapishanelerde 
başlatılan yeni döneme bir başka tepki de İstan-
bul’daki hapishanelerde tutulan sol siyasi mah-
puslardan gelir. Bütün koğuşların kapısına asılan 
13/1 Talimatnamesi ile mahpuslara askeri statü 
getirilmeye çalışılmaktadır. Talimatnameye göre, 
“Saçlar 15 günde bir 3 numara kesilecek, gün aşırı 
sakal traşı olunacak, er dahil cezaevlerindeki tüm 
görevlilere ‘komutanım’ denilecek, sayımlar ha-
zırolda duvara yaslanılarak verilecek, ziyaret avu-
kata numara sırasına göre tek sıra çıkılacak, gece 
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onda yatılacak, sabah altıda kalkılacak, koğuşlar-
da komün kurulmayacak, dilekçelere ‘komutanlık 
önüne’ yazılacak, havalandırmalarda diğer koğuş-
larla alışveriş yapılmayacak, konuşulmayacak, er 
dahil görevlinin önünde ön iliklenecek, hazırolda 
durulacak, koğuşlarda türkü-marş söylenmeyecek 
vb…” (direniş Ölüm ve Yaşam, 1987: 44; Mavi-
oğlu, 2006; 68). Sonrasında TTe’nin de eklendi-
ği bu dayatmalara karşı sayısız 3-5-7 günlük açlık 
grevi ve sonuncusu ölüm orucuna evrilecek olan 
5 büyük kitlesel açlık grevi yapılır. 11 nisan 1984 
tarihinde başlatılan ve 4 mahpusun yaşamını yi-
tirdiği (Abdullah Meral, Haydar Başbağ, M. Fatih 
Öktülmüş, Hasan Telci) ölüm orucu 75 gün sü-
rer.27 Ölüm orucunun talepleri şunlardır (direniş 
Ölüm ve Yaşam, 1987: 378):

a) İşkence, baskı, yasaklara, onur kırıcı, insanlık 
dışı uygulamalara ve siyasal kişiliğimize yönelik 
yaptırımlara son verilmeli, insanca yaşam koşulları 
oluşturulmalıdır.
b) TTe kaldırılıp sivil elbiselerimiz verilmeli, avu-
kat, ziyaret ve havalandırmaya çıkmamız sağlan-
malıdır.
c) Savunma hakkımızın önündeki engeller kaldı-
rılmalıdır.
d) Siyasi tutukluluk haklarımız kabul edilmelidir.
e) Hükümlüler ve tutuklular aleyhine işletilen in-
faz yasası değiştirilmeli, keyfi infaz yakmalar ön-
lenmeli, yakılan infazlar geçersiz sayılmalıdır.

Ölüm orucu sonrasında talepler kabul edilme-
se de bazı kazanımlar sağlanmış ve sonrasında TTe 
kaldırılmıştır. 

1996 Ölüm Orucu

1996 yılının Mart ayında AnAYOL hükü-
meti kurulur. Hükümetin Adalet Bakanı Mehmet 
Ağar’dır. İlk açıklamalarında “Cezaevleri sorunu-
nu çözeceğim”, “Cezaevlerini terör eğitim kamp-
ları olmaktan çıkaracağım” sözleriyle hapishane-
lerle ilgili olası gelişmelerin ipucunu verir. 6 Mayıs 

27  Ölüm orucunu devrimci Sol ve Türkiye İhtilalci Komünistler 
Birliği (TİKB) davası mahpusları başlatmıştır.

tarihinde hücre tipi esasına göre inşa edilmiş olan 
eskişehir hapishanesini yeniden açan genelge ya-
yınlanır bunun bir gün sonrası 80 mahpus eskişe-
hir Hapishanesi’ne götürülür. 6 Mayıs genelgesini 
8 ve 10 Mayıs tarihlerinde iki yeni genelge izler. 
Bu genelgelere göre devlet Güvenlik Mahkeme-
lerinde tutuklananlar İstanbul’da Bayrampaşa 
Hapishanesi’ne, İzmir’de ise Buca Hapishanesi’ne 
konulmayacak, 50 ve 150’li gruplar halinde çevre 
hapishanelere dağıtılacaktır. Mahpuslar bu genel-
geleri, “devrimci mahpusları bölüp parçalamak ve 
böylece teslimiyeti, ardından da itirafçılığı dayat-
mak” olarak yorumlar (direniş Ölüm ve Yaşam 2, 
1997: 53) ve 20 Mayıs 1996 tarihinde, 1500’ü aş-
kın mahpus süresiz açlık grevine başlar. dHKP-C, 
MLKP, TKP(ML), TKeP/L, TKP/ML, TdP, di-
reniş Hareketi davasından mahpusların başlattı-
ğı PKK davası mahpusları da dahil olmak üzere 
diğer mahpusların da kısa süreli açlık grevleriyle 
destek verdiği açlık grevi 3 Temmuz günü, 45. gü-
nündeyken ölüm orucuna çevrilir.28 Ölüm Oru-
cunun talepleri şunlardır (direniş Ölüm ve Yaşam 
2, 1997: 184-185):

1- Tabutluk genelgeleri iptal edilsin, itirafçılaştır-
ma dayatmalarına ve sürgünlere son verilsin. Başta 
eskişehir olmak üzere bütün tabutluklar kapatıl-
sın.
2- Mahpus yakınlarına yönelik saldırılara son ve-
rilsin.
3- Savunma hakkımız ve mahpusların tedavileri 
önündeki engeller kaldırılsın.
4- Kayıplara, katliamlara, infazlara, işkencelere son 
verilsin.
5- Başta Kürt halkı olmak üzere tüm emekçilere 
yönelik devlet terörüne son verilsin.
erzurum ve diyarbakır zindanlarındaki vahşet son 
bulsun.

Bu arada ReFAHYOL koalisyon hüküme-
ti kurulmuş ve Adalet Bakanlığı’na Şevket Kazan 

28  TİKB davası mahpusları eylemlerini süresiz açlık grevi olarak 
sürdürmüş, PKK davası mahpusları ise, ayrı bir talep listesini 
kamuoyuna açıklayarak destek amacıyla açlık grevi yapmış ve 
bir süre sonra açlık grevine son vermiştir.
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getirilmiştir. Kazan da, aynı politikaları kararlılıkla 
sürdürmeye devam eder. Temmuz ayında TBMM 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Bayrampa-
şa, Ümraniye ve Buca Cezaevleri, ceza çekme yeri 
değil, terör eğitimi yaptırılan merkezler haline gel-
miştir”, “Bayrampaşa Cezaevi’nde içeriye hakim 
değiliz” açıklamalarını yapar.29 

Ölüm Orucu 69 gün sürer ve 12 mahpus yaşa-
mını yitirir. Varılan anlaşma sonucunda, eskişehir 
Hapishanesi siyasi tutuklulara kapatılır.

F Tipi Hapishaneler ve 2000 Ölüm Orucu

Hücre esasına dayalı F Tipi hapishanelerin 
gündeme getirilmesi ve inşasına başlanmasının ar-
dından, 20 ekim 2000 tarihinde mahpuslar tara-
fından süresiz açlık grevi başlatılır. Bu açlık grevi 
19 Kasım tarihinden itibaren, çeşitli hapishaneler-
de kademeli olarak ölüm orucuna çevrilir. Ölüm 
Orucu’nun talepleri şunlardır30:

1) F Tipi Hücre hapishaneleri kapatılmalıdır. 
2) 3713 sayılı Anti-Terör yasası bütün sonuçlarıyla 
birlikte kaldırılmalıdır. 
3) Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Ba-
kanlığının ortak imzaladığı üçlü protokol iptal 
edilmelidir. 
4) devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırılmalı, ver-
diği cezalar bütün sonuçlarıyla kaldırılmalıdır. 
5) Hapishaneler, belli periyotlarla avukatlar, he-
kimler, tutuklu aileleri, ilgili dKÖ’ler ile Tüm 
Yargı-Sen’in atayacağı temsilcilerden oluşan bir 
heyet tarafından denetlenmelidir. 
6) BUCA, ÜMRAnİYe, dİYARBAKIR, ULU-
CAnLAR, BURdUR’da onlarca arkadaşımızın 
katledilmesinden ve yaralanmasından sorumlu 
olanlar kamuoyuna açık bir şekilde hızla yargılanıp 
cezalandırılmalıdır. 
7) çeşitli hastalıkları sabit olan, 1996 Ölüm orucu 
sonrası rahatsızlıkları süren, çeşitli operasyonlarda 

29 “Meclis nihayet Farkına Vardı”, Milliyet, 24 Temmuz 1996, 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/GununYayinlari/ZfrUAm-
4MABh2ue4bkfqJeQ_x3d__x3d_

30  Yaşadığımız Vatan, 23 ekim 2000, sayı 1 http://www.ozgurluk.
org/kitaplik/webarsiv/vatan/vatan_arsiv/index01-1.html, 25 
Temmuz 2010 

yaralanan ve tedavileri yapılmayan arkadaşlarımız 
derhal salıverilmelidir. 
8) değişik tarihlerde ve yerlerde gözaltındayken 
bizlere işkence yapanlar açığa çıkartılmalı, kamu-
oyuna açık bir şekilde hızla yargılanıp cezalandı-
rılmalıdır. 
9) Halkların demokrasi ve özgürlük mücadelesi 
önündeki tüm anti-demokratik yasalar iptal edil-
meli, Kürt Ulusu ve diğer ulusal azınlıklar üzerin-
deki baskılara son verilmelidir. 

dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 
“F tipi cezaevlerine karşı çıkanlar, temelde, bu 
cezaevlerindeki egemenliklerini kaybedecekleri-
ni gören terör örgütleridir” açıklamasını yapar.31 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel 
Müdür Yardımcısı Yılmaz Sağlam ise “Bugün ce-
zaevlerimizde 50 ila 300 kişilik koğuşlar bulun-
maktadır. Cezaevlerindeki günlük sayım, arama, 
avukat ziyaretine tutuklunun normal koşullarda 
sevkedilmesi gibi işlemler, koğuştaki tutuklu ve 
hükümlülerin inisiyatifinde bulunuyor. Arama 
yapmaya gittiğinizde, (Bugün arama yapılmasına 
müsait değiliz, yarın gelin) denilmektedir. Sayım 
yapılmak istenildiğinde de buna benzer cevaplar 
alınmaktadır. Sonra müdahale edilmek zorun-
da kalınıyor. Bu müdahalelerin, yaralanmalar ve 
ölümlerle sonuçlanmasını istemiyoruz.”32 söz-
leriyle iktidarın hapishanelere bakışını yansıtır. 
Gazetelerde de hapishanelerin “terör örgütlerinin 
yönetiminde” olduğuna dair sayısız haber yayınla-
nır bu dönemde.33 Hikmet Sami Türk, 16 Aralık 
2000 tarihinde gazetelere yansıyan açıklamasında 
“Koğuş sisteminin kaldırılması Türkiye’de cezaevi 
sorununun çözümünün önkoşuludur. Hükümet 
hiçbir zaman koğuş sistemi anlamına gelebilecek 

31  “F Tipi Görücüye çıktı”, Hürriyet, 29 Kasım 2000, http://hu-
rarsiv.hurriyet.com.tr/goster/Shownew.aspx?id=-201930

32 “F Tipi Açılmayabilir”, Hürriyet, 10 Aralık 2000, http://hu-
rarsiv.hurriyet.com.tr/goster/Shownew.aspx?id=-205536

33  Oktay ekşi’nin 10 Aralık 2000 tarihli Hürriyet gazetesinde çı-
kan yazısı bu haberlere bir örnektir. Oktay ekşi o yazısında şöy-
le demektedir: “AdAMLARIn derdi belli ki ne ‘F’ tipi denen 
cezaevlerinin ‘oda’sı, ne de -zaten olmadığı bildirilen- ‘hücre’si... 
Tek meseleleri var:‘F’ tipi cezaevlerine nakledilince oraya hük-
medemeyeceklerini biliyorlar.” (ekşi, 10 Aralık 2000)
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bir öneriyi kabul edemez. Koğuş sistemini sür-
dürmek, Türkiye’de cezaevi sorununun devamı 
demektir”34 sözlerini sarfeder ve iktidarın hücre 
tipi hapishanelere yüklediği misyonu gösterir. Bu 
sözlerden üç gün sonra, 19 Aralık 2000 tarihin-
de, ölüm orucunun sürdürüldüğü 20 hapishane-
ye birden operasyon düzenlenir. Adalet Bakanı 
Türk’ün “devletin şefkat ve insan kurtarma ope-
rasyonu” olarak nitelendirdiği ve “Hayata dönüş 
Operasyonu” adını verdiği operasyon sonucunda 
2’si asker 30’u mahpus olmak üzere 32 kişi yaşa-
mını yitirir.35 Türk operasyonu “devletin insan-
ların ölüme sevkedilmesine seyirci kalması düşü-
nülemez. Müdahalenin amacı insanların hayatını 
kurtarmak. Aynı zamanda 1991’den beri çeşitli 
cezaevlerinde sarsılan devlet otoritesi de tam ola-
rak kurulacaktır” sözleriyle savunur36. Operasyo-
na rağmen, ölüm orucu, mahpuslar tarafından, 
zorla sevk edildikleri F Tipi hapishanelerde de 
sürdürülür ve 122 mahpus ve mahpus yakını bu 
direnişte yaşamını yitirir.37 “Adalet Bakanlığı ile 
demokratik kitle örgütleri ve ölüm orucu direniş-
çileri arasında yapılan doğrudan ve dolaylı görüş-
meler sonucunda”38 Adalet Bakanlığı’nın 22 Ocak 
2007 tarihinde yayınladığı, mahpusların “tretma-
na” bağlı olmaksızın, onar kişilik gruplar halinde, 
haftada 10 saat bir araya gelmesini öngören genel-
gesinin ardından Ölüm Orucu sona erdirilir. 

34 “Her An Ölebilirler”, Hürriyet, 16 Aralık 2000, http://hurarsiv.
hurriyet.com.tr/goster/Shownew.aspx?id=-207596

35  dönemin devlet yetkilileri tarafından “Hayata dönüş” adı veri-
len bu operasyonun bir katliam olduğu çokça tartışılmış, sonra-
sında Adli Tıp raporları da bu savı desteklemiştir. Bu konuyla il-
gili olarak, Ahmet Şık’ın, Radikal gazetesinin 2 Temmuz 2001ta-
rihli “Gerçeğe dönüş” başlıklı haberiyle, 27 Ağustos 2001 tarihli 
“Otopsideki Gerçek” başlıklı haberlerine bakılabilir. 

36  “Türk: Şefkat Operasyonu”, Hürriyet, 19 Aralık 2000, http://hu-
rarsiv.hurriyet.com.tr/goster/Shownew.aspx?id=-208448

37  dHKP-C, TKP (ML) ve TKİP tarafından başlatılan Ölüm 
Orucu, F Tipi hapishanelere sevklerin ardından diğer sol örgüt-
lerin birçoğunun katılımıyla da devam etmiş, daha sonra diğer 
tüm örgütlerin bırakmasının ardından sadece dHKP-C tarafın-
dan sona erdiği 22 Ocak 2007 tarihine kadar sürdürülmüştür.

38  “Ölüm Orucu Sona erdirildi”, Yürüyüş, 28 Ocak 2008, http://
www.yuruyus.com/www/turkish/news.php?h_new-
sid=2542 

Sonuç Olarak

Hapishaneler hakkında konuşmanın zorlukla-
rı var. Bunların en başlıcası, sunulan kavramalarla 
konuşmanın getirdiği taraflılıktır. dil masum de-
ğildir. Büyük oranda iktidar tarafından şekillendi-
rilir. Bu nedenle “suç”, “suçlu”, “ceza”, “iyileştirme” 
gibi kavramları kullandığınızda beraberinde getir-
dikleri bagajı da kabullenmiş ve yeniden üretmiş 
olursunuz. İkinci büyük zorluk ise size sunulan bu 
kavramlarla konuşmayı reddettiğinizde ortaya çı-
kıyor; “terör” yöntemlerinin yanında yer almasanız 
da iktidar tarafından “terör”ün yanında konumlan-
dırılabiliyorsunuz. Bu zorluklar hapishaneler hak-
kında konuşmayı ve hapishanelere akademik bakışı 
imkânsız kılmamalıdır. çünkü hapishaneler, üze-
rinde kimlik mücadelesinin sürdüğü kendine has 
alanlar; sol siyasi ve milliyetçi mahpuslar da siyasal 
kimlikleriyle varolma mücadelesi veren kişiler ola-
rak görülebilir. Bu pencereden bakıldığında, hapis-
hanelerde bulunan mahpusların kendi kimliklerini 
koruma ve bu kimliğin gerektirdiği tarzda yaşaya-
bilme hakkı ve bu mahpusların kendi yapılarını, 
kendi temsilciliklerini oluşturarak hapishanedeki 
yaşantıları üzerinde söz sahibi olma hakkı demok-
ratik haklar olarak görülmeli ve savunulmalıdır. 
Bu, Melluci’nin (1999) de vurgu yaptığı gibi aynı 
zamanda hakim kültürel kodlara yönelik, sistemin 
herkese kendi etiketlerini yapıştırmasına karşı da 
bir mücadele olacaktır. Bu anlamda, bu mücade-
le sadece mahpusların ve yakınlarının mücadelesi 
değil, kimlik üzerinden mücadeleyi esas alan tüm 
yeni sosyal hareketlerin de mücadelesidir.
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İ lk olarak başlıktaki “millileş(tir)me” kavra-
mının seçilmesinin nedeni, millet olmanın, 
millileşmenin ikili mekânizmasını vurgula-

mak içindir. Millet kendiliğinden oluşmaz. Bir dizi 
dışsal/kurgusal süreç sonucunda oluşturulmaktadır. 
Bu dışsal/kurgusal süreçlerle birlikte, birey ve içinde 
yaşadığı toplum bu sürecin pasif bir alıcısı değildir. 
Birey ve toplum, millet olma sürecinin salt nesnesi 
değil; bu süreci de dönüştüren öznesidir.

Kürt milliyetçiliğini incelerken iki ayrı kul-
vardan bahsedebiliriz. Birincisi milliyetçi Kürt 
yazımı. Bunlar “millet”i doğal bir oluşum olarak 
görmekte. dolayısıyla Kürt diye bir toplumsal ka-
tegoriyi tüm tarihsel süreç içinde görmekte ve ta-
rihsel süreç içindeki tüm devinimi “Kürdi”lik üze-
rinden okumaktadırlar. diğer kategori daha çok 
akademik bilimsel analizler. Bu yazıda ilkini genel 
olarak tartışma dışı bırakıp daha çok ikincisine 
odaklanacağız. Bunun için on sekizinci yüzyılın 
başlarında başlayan ve 1900’lerin ortasına kadar 
süren döneme, Türkiye’deki Kürtler özelinde kısa-
ca değinilecektir. Burada tartışılacak konu, litera-
türde çoğunlukla, Kürt milliyetçiliğinin başlangıcı 
sayılan tarihsel olayların eleştirel bir okumaya tabi 
tutulması olacaktır.

Kürt sorunu ve Kürt milliyetçiliği paralel oku-
nan iki farklı olgudur. Ama, Kürtlerin Kürdi ve/
veya idari talepleri, tarih boyunca, Kürt sorunu 
olarak kodlanan siyasal ve toplumsal duruma işa-
ret etmektedir. Zira, Kürt milliyetçiliği ile Kürt 

sorunu ayrı kavramlar olmasına rağmen, gerek 
Osmanlı döneminden başlayarak, Cumhuriyet’le 
devam eden isyanlarla belirginleşen idari talep-
ler ve 1960’ların ikinci yarısından sonra başlayan 
Kürtler’in “Kürdi” talepleri devlet nezdinde “so-
run” olarak anlaşılmaktadır ve yeniden sorun ola-
rak kurulmaktadır.

Yirminci yüzyılın otuzlu yıllarına kadar de-
vam edecek büyük ölçekli Kürt başkaldırılarının, 
direnişlerinin, daha iyi bir ifadeyle, Kürt sorunu 
olarak tarif edilecek toplumsal, siyasal durumun, 
“ilk kez” 19. yüzyılın başında ortaya çıkmış olması; 
Kürt sorununun, (Osmanlı ve Cumhuriyet boyun-
ca devam eden) son iki yüzyıla damgasını vuran 
batılılaşma-merkezileşme serüveniyle ilintili bir 
şekilde anlaşılması gerektiğini göstermektedir (Ye-
ğen, 2006a; 14-15).

Kürt sorununun başlangıcını oluşturan mü-
dahale, modern iktidar stratejileri (merkezileşme, 
-yeni- bir öznellik dayatma vb.) ekseninde seyreden 
bir müdahale ile başlamıştır. devamında, 1960’la-
rın ikinci yarısından sonra başlayan Kürt milliyet-
çiliği, bu bahsi geçen müdahalenin oluşturduğu ve 
oluşturulan hafızayla etkileşen ve bundan bağımsız 
bir şekilde bir dizi tarihi, bireysel, toplumsal et-
menle beslenen toplumsal, siyasal bir durumdur. 
Cumhuriyet’in Kürt toplumsal yapısına müdahale-
si ve Kürt kimliği üzerine bina olan siyasal, kültürel 
taleplerine ve de genel olarak Kürtler’e yaklaşımı, 
Kürt milli kimliğinin oluşmasında önemli bir pa-
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Millileş(tir)me Süreçleri
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rametre olarak önemini muhafaza etmiştir. Ama 
kuşkusuz belirleyici olan bu değildir.

Kürt milliyetçiliğini kabaca iki döneme ayır-
mak gerekirse, ilk dönem 19. yüzyılın ilk yarısında 
başlayan ve 1960’lara kadar süren, genelde isyan-
lar, direnişlerle görünür olan dönemdir. Bu dö-
nem, toplumsal anlamda (bu dönemdeki isyan(lar)
a icabet edenlerde dahi) “milli” bir nitelikten uzak-
tır. Bu dönem için esas motivasyon, merkezileşme 
hamlelerine karşı geleneksel seçkinlerin tarihsel 
yönetimlerini ve toplumsal yapıyı koruma reflek-
sidir. Bununla birlikte, devletin baskıları ile “kader 
ortaklığı” veya duygusal bir “kader birliği” şeklinde 
vuku bulan ama buna rağmen, milli bir toplum-
sal hareket olmanın uzağında olunduğu dönem-
dir. 1960’lardan günümüze kadar olan dönem 
ise, devletin yönelimleri ile beraber gelişen “kader 
ortaklığı”nın yanında, modern bir Kürt milliyetçi-
liğinin yavaş yavaş şekillendiği ikinci bir dönemi 
oluşturmaktadır.

Osmanlı devleti ile Safevi devleti arasında 
gerçekleşen 1514 tarihli çaldıran Savaşı’nda Sün-
ni olan Kürt emirlikleri, Osmanlı’dan yana taraf 
olup, Osmanlı saflarında, Safevi devletine karşı 
savaşmıştır. Bu olaydan sonra Kürt coğrafyası, Os-
manlı devlet sınırları içine dahil olmuştur. Osman-
lı devleti, egemenliği altında bulunan bölgelerin 

sosyal, ekonomik yapısına, gelenek ve görenekleri 
ile alıştığı değer yargılarına müdahale etmemektey-
di (Xemgîn, 2004; 354). Bununla birlikte, Kürt 
emirlerine bölgelerinde yarı bağımsız bir yönetim 
statüsü tanımıştır (Işık, 2005; 15). 

23 Kürt emirliği ile Osmanlı yönetimi ara-
sında 1514’de yapılan anlaşmaya göre, Osmanlı 
yönetimine bağlılığını bildiren emirliklerin, yıllık 
vergi verme karşılığında özerklikleri korunacak/
tanınacak; bu emirliklerde süre gelen bir uygula-
ma olan, yönetimin babadan oğula geçişi yürür-
lükte kalacak ve bunu padişah tanıyacaktır. Olası 
bir savaşta emirlikler asker verecek buna karşın dış 
bir saldırı durumunda Osmanlı, emirlikleri koru-
yacaktır (Kalman, 1994; 10). Buna karşın bu an-
laşmayla birlikte Kürt emirliklerine halktan topla-
dıkları vergi ve tımarların bir kısmının verilmesi, 
Kürt emirliklerin ekonomik olarak güçlenmelerine 
neden olacaktır. Bu durum özerk yapıyla da birle-
şince Kürt emirliklerinin güçlenmesini beraberin-
de getirmiştir (Işık, 2005; 16). 

Kürt vilayetlerinin Osmanlı İmparatorluğu’na 
dahil edilmelerinden sonraki idari yapıları, İmpara-
torluğun öteki bölgelerinden farklı olmuştur. Kürt 
coğrafyasındaki çoğu vilayet, merkezden atanmış 
valiler yerine, kendilerine Osmanlı -idareci- un-
vanları ve yetkileri verilmiş hakim Kürt aileleri ta-
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rafından neredeyse bağımsız olarak yönetiliyordu. 
Kürt emirlikleri, bir anlamda küçük bölgesel dev-
letler olarak varlığını sürdürmüştür. diğer yandan, 
Osmanlı merkezince tanınmış bazı ailelerin, öbür 
aileler üzerindeki iktidarını artırmıştı. Bu emirlik-
lerin özerkliklerinin boyutları farklıydı. çoğunluk-
la, emirlerin teorik olarak bağlı bulundukları bölge 
valileri ile olan ilişkilerine, mevcut askeri ve ekono-
mik dengelere göre değişiyordu.

Bir noktanın altını çizmek ve bu dönemdeki 
Kürt toplumsal yapısının, yani aşiret sisteminin bir 
terminolojisini ve sınıflandırmasını yapmamız ge-
rekmektedir. Kürt coğrafyasının büyüklüğü, doğal 
hayvan ve bitki örtüsünün çeşitliliği, bir dizi deği-
şik üretim biçiminin bir arada olması ve de tarihi 
olayların değişik yöreleri değişik şekillerde etkile-
mesi sonucunda, Kürt toplumunda birbirinden 
farklı, pek çok sosyal ve siyasi örgütlenme ortaya 
çıkmıştır (Bruinessen, 2010; 81). 

Kürtler; en azından Osmanlı dönemi için, aşi-
ret mensubu ve aşiret dışı Kürtler olarak iki gruba 
ayrılıyordu. Genellikle göçebe veya yarı göçebe bir 
yaşam sürdüren ve hayvancılıkla geçinen ilk grup, 
savaşçı özellikleri ile bilinir. Yerleşik nüfusun bü-
yük kısmını oluşturan grup ise köylülerdir. Aşiret 
mensubu Kürtler azınlıkta olmalarına rağmen yö-
netici sınıfı oluştururdu. Kürtlerin kendine has bu 
bölünmesi (baskın aşiret grubu ile aşirete biat eden 
köylüler), Kürt coğrafyasının birçok bölgesinde gö-
rülürdü (Jwaideh, 2008; 63-64). Menteşaşvili’nin 
belirttiği gibi “[g]öçebe Kürtler, genellikle bir aşi-
rete bağlıdırlar. Sadece yerleşik Kürtlerin bir kısmı 
bir aşirete dahil değildir” (2004; 101).

Lale Yalçın-Heckmann, aşiret örgütlenmesi-
nin en alt birimi olarak “mal”ı kabul eder. “Mal”, 
hem “hane/ev”, hem “aynı evi paylaşan akraba 
grubu”, hem de “sülale” anlamına gelir. Antropo-
lojik anlamda sülale, genellikle aralarında akrabalık 
bağları olduğunu kabul eden ve kökenlerini belli 
bir ortak ataya dayandıran grup olarak tanımlanır. 
Klan ise, büyük bir birliğin parçası olan, kökenleri 
ortak bir ataya dayanmasa da, aralarında akrabalık 
bağı olduğuna inanan grup olarak tanımlanır. Bu 
durumda, “mal” kavramı, soyu sürdüren kişilere 

ismini vermiş olan belli bir ataya dayanan, ancak 
hiçbir hanenin bu atayla olan soykütüksel bağı-
nın izini süremediği, buna ihtiyaç da duymadığı 
için, kısmen klanın tanımına karşılık gelmektedir  
(2006; 133).

Aşiret sisteminin “mal”dan bir sonraki düzeyi, 
“Ocak/kabile” olan ve aşiretin bir alt düzeyi olan 
gruptur. Ocak/kabile, sülalelerin/klanların, yani 
“mal”ların bir araya gelmesiyle oluşur. Kabilenin, 
erkek kardeşlerden ya da amcaoğlu olan atalardan 
türediğine inanılır. Aşiret sisteminin bir sonraki ba-
samağı, Kürtçede “eşîr” denilen aşirettir. Sülalelere 
ve aşiretin bölümlerine mensup insanların toplam-
larına aşiret denilmektedir. Bir grubun aşiret olarak 
kodlanması için kullanılan ideolojik ilke, -her ne 
kadar tam bir soykütüğünü çıkarmak ya da bağlan-
tıları kesin olarak saptamak imkânsız olsa da- bu 
grubun aynı babanın soyundan gelmiş olmasıdır. 
Altı çizilmesi gereken diğer bir nokta da, ortak bir 
soy ideolojisi maldan aşirete giderek önemsizleştiği 
gerçeğidir (Yalçın-Heckmann, 2006; 134-136).

Aynı şekilde Bruinessen’e göre Kürt aşiret-  
(ler)i gerçek ya da gerçek olduğu varsayılan ortak 
bir ataya dayanan ve akrabalık/soy temelinde ör-
gütlenmiş, genellikle toprak bütünlüğü de olan 
(dolayısıyla ekonomik) kendine özgü bir içyapıya 
sahip sosyo-politik bir birimdir (2010; 82). Aşiret-
lerin bir araya gelerek oluşturduğu konfederasyon-
lar, mîrlik/beylik olarak adlandırılabilir. “Geçmişte 
aşiretlerin aralarında ittifaklar ve bloklar kurduğu 
ve tek bir mîr tarafından yönetildiği bilinmekte-
dir” (Yalçın-Heckmann, 2006; 136). Mîr ve Beyin 
yönettiği Kürt Beylikleri 19. yüzyılın sonuna kadar 
varlığını sürdürmüşlerdir (Bruinessen, 2010; 121). 
Bu beyliklerin yönetimi babadan oğla geçmektey-
di.  Van, diyarbakır ve Şehrizor’da (Kuzey Irak) 
dört yüz kadar mîrliğin/beyliğin olduğu bilinmek-
tedir (Sencer, 1982; 273).

Osmanlı İmparatorluğu’nun Kürt beylikleri ile 
arasındaki bu idari ve siyasi “ilişkinin” nedeni nedir? 
Mesut Yeğen’e göre Osmanlı İmparatorluğu’nu, 
Kürt beylikleri ile “gevşek” bir idari ve siyasi ilişki 
içinde olmaya ve böyle kalmaya “mecbur eden” iki 
önemli neden vardı. Birincisi, imparatorluk tarzı 
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idari ve siyasi örgütlenmenin ku-
rucu mantığı gereğidir. Mutlak 
monarşilerle birlikte ortaya çıkan 
modern devletin kurucu mantı-
ğından farklı olarak, imparatorluk 
tarzı idari ve siyasi örgütlenme, 
“hükümran olunan alanın geniş-
liği” ve “hükümranlık teknikleri-
nin sınırlılığı” gibi sebeplerle, ikti-
darın “kaçınılmaz olarak”, yoğun 
değil yaygın bir biçimde tatbik 
edilmesine dayanıyordu. Bu da 
tüm varyantlarına rağmen, impa-
ratorlukların esas olarak adem-i 
merkeziyetçi ve özümsemeci ol-
mayan eklemlenmeci siyasi ve ida-
ri ilkeler etrafında şekillenmesini 
gerekli kılıyordu. Bir imparator-
luk olarak Osmanlı’nın da böylesi 
ilkeler etrafında örgütlenmiş oluşu, Kürt beylikleri 
ile merkezi iktidar arasındaki ilişkiyi “gevşek” kı-
lan en önemli unsurdu. Bunun yanında, bu siyasi 
yönetimi mümkün kılan diğer bir neden de, Kürt 
beyliklerinin İran devleti önünde bir set oluştu-
ruyor olmalarıdır. Kürt beyliklerinin Osmanlı’nın 
büyük “hasmı” İran devleti önünde set oluşturma 
kabiliyeti, bu gevşekliği “olabilir” hatta daha “ge-
rekli” kılıyordu. İki büyük devlet arasında tampon 
oluşturan Kürt beyliklerinin, Osmanlı devletine 
tabi oluşunun sürekli kılınması, bu tabiiyetin an-
cak gevşek bir tarzda örgütlenmesiyle mümkün ol-
maktaydı (Yeğen, 2006a; 228-229).

Osmanlı’nın özerkliklerini 1514 yılında kabul 
ettiği beylikler, 19. yüzyılda başlayan Tanzimat’ta-
ki merkezileşme hareketleriyle birlikte ortadan 
kaldırılması için karar alındı. Tanzimat’la birlikte 
Osmanlı’nın yeni idari ve siyasi politikası, merkezi 
idarenin Kürt coğrafyasında (ve ayrıcalıklı bir sta-
tüye sahip diğer bölgelerde) egemen kılınmasıydı 
(Bozarslan, 2003; 844). Osmanlı devleti’nde mer-
kezi otoritenin gücü, doğu illerinde emirlere veri-
len resmi unvanların kaldırılmasıyla hissedilmeye 
başladığında; 19. yüzyılın sonlarına doğru Osman-
lı devleti sınırları içinde Hakkari, Bitlis, Süleyma-

niye beylikleri ortadan kalktı. Bu 
durum ciddi bir toplumsal soru-
na neden olacaktı. çünkü Kürt 
coğrafyasındaki sosyal ve ahlaki 
düzen, bu beylikler sayesinde var 
olmaktaydı (Minorsky vd., 2004; 
50).

İdari merkeziyetçilik özellikle 
Kürt coğrafyasında huzura yol aç-
madı, hatta bazı durumlarda tam 
tersi bir durum söz konusu oldu. 
emirler genellikle, bölgelerin-
deki aşiretler arasında bir denge 
sağlayabiliyorlardı. Toprak veya 
hayvanların bölüşümünde ortaya 
çıkan anlaşmazlıklarında ya da 
hırsızlık veya kadın kaçırma gibi 
“asayiş” sorunlarının olduğu du-
rumlarda, hakim veya aracı ola-

rak emirin otoritesi kabul görürdü. Hükümranlı-
ğı otokratik ve çoğu kez sertti; fakat genelde halk 
nezdinde adil ve tatmin edici ölçülerde güvenlik 
sağlayabiliyordu (Bruinessen, 2008; 111). Adil ve 
tatmin edici bulunması beyin sınırsız gücünden ve 
bu sınırsız gücün “tarafsız” olduğu düşüncesiyle 
kabul ediliyordu.

Bu merkezileştirme projesi büyük ölçüde başa-
rısız oldu. Gerçi Osmanlı yönetimi, buna karşı ge-
lişen isyanları bastırabildi. Ama sayıları sınırlı emir-
liklerin yerine, daha önce emirliklerin bünyesinde 
barındırdığı aşiret dinamikleri ile karşı karşıya kal-
dı. Bu dinamikler, birbirinden kopuk yüzlerce fiili 
siyasi birimin oluşmasına yol açtı. Bu parçalanma 
birleşik bir Kürt hareketinin ortaya çıkmasını en-
gellerken, aynı zamanda, yönetime karşı muhalefet 
ve direniş odaklarını da artırmaktaydı (Bozarslan, 
2003; 844).

emirlerin yerine göreve başlayan memurlar ise 
yabancıydı ve çoğu kez huzuru ve güvenliği sağ-
lamada başarısız kalıyorlardı. çünkü genel olarak 
otoriteleri halk nezdinde ve aşiretler arasında ta-
nınmıyordu. Ayrıca merkezi bir şekilde atanan ida-
reciler, aşiretler arasındaki anlaşmazlıklarda bazen 
taraflardan biriyle iş birliğine giriyor, diğerine karşı 
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birlikte mücadele edebiliyordu. Özet olarak emir-
liklerin feshedilmesinden sonra aşiretler arasında 
çatışmalar hem çoğaldı hem de ciddi boyutlara tır-
mandı (Bruinessen, 2010; 111).

Belirttiğimiz gibi, Osmanlı’nın Kürt beylikle-
rini ortadan kaldırma amacı başarıya ulaştı. eski 
Baban, Soran, Botan, Bahdinan ve Hakkari bey-
liklerine ait toprakların büyük bir bölümü, bu 
emirliklerden çok daha küçük olan, çok sayıdaki 
aşiret tarafından yağmalandı. O zamana kadar, 
güçlü beyler tarafından etkin bir şekilde kontrol 
edilen bu aşiretler artık her türlü kanunsuzluğa ka-
rışmakta “serbest” kalmıştı. Hükümetin bu duru-
mu düzeltmek için geliştirdiği tek çözüm, aşiretleri 
(özellikle büyük olanları) cezalandırmak için sefer-
ler düzenlemekti. Bu seferler çoğunlukla istenilen 
amaca ulaşmakta başarısız kalmış ve sorun olan 
yerler sükunetten uzak kalmaya devam etmiştir. 
Bunun da ötesinde bu seferler, aşiretlerin yol açtı-
ğı şiddet ve vahşetten daha fazlasına neden olmuş 
ve aşiretler arası çekişmeleri artırmıştır (Jwaideh, 
2008; 153-154).  İki aşiret arasındaki çatışma iki-
sinin gücü ile sınırlı bir şiddeti içeriyordu. Ama bir 
aşiretin karşısına, diğer aşiret ve Osmanlı ordusu-
nun düzenli birliği eklenince yalnız kalan aşiretin 
ve bu aşirete mensup insanların maruz kalacağı şid-
det katlanmaktaydı. Osmanlı’nın sorunu tümüyle 
ortadan kaldırma düşüncesi ve asayiş sorunu çıka-
rabilecek potansiyeli olan aşiretlere gözdağı verme 
(tedip, tenkil) amacıyla yıkımın dozu tırmanmıştır.

Bu yönetim boşluğunu ve bir anlamdaki ka-
osu, aşiretler üstü (bağlayıcı olan bir ortaklık) bir 
yapı olan din kurumu ve onun temsilcileri olan 
şeyhler doldurmuştur.

Jwaideh’e göre,

Bu yıkım dönemi, yeni bir liderlik biçiminin ha-
kim olması için gereken koşulları sağlamıştı. Bir-
çok yerde, eski Kürt beyliklerinden boşalan iktidar 
koltuklarına, garip ve bilinmeyen Şeyh figürleri 
sahip çıkmaya başladı. Kürt beyliklerin ortadan 
kaldırılmasından sonra ilk defa, aralarında kan da-
vaları hiç eksik olmayan küçük aşiretler dışında bi-
rileri, bölgede varlığını hissettirmiş oldular (2008; 
154).

Kuşkusuz din ve şeyhlerin bu iktidar konum-
ları Kürt coğrafyası için yeni bir olgu değildi. 
Geçmişte de aşiretler üzerinde siyasi etkinliği olan 
şeyhler vardı. Fakat bir emirin bulunduğu yerde, 
emirin otoritesi şeyhin gücünü aşmaktaydı. emir-
lerin ortadan kaybolması, şeyhlerin artan etkinlik-
lerinin nedenlerinden biri olmuştur.

Bruinessen’e göre diğer önemli husus, Kürt 
coğrafyasında Hıristiyan ve Müslümanlar arasın-
da artan gerilim olmuştur. Osmanlı reformlarının 
önemli bir yönü olan Avrupalı azınlıkların korun-
ması ve bu reformlarla daha özgürce çalışma hak-
kı kazanan Avrupalı ve Amerikalı misyonerlerin 
faaliyetleri Kürt halkı arasında hoşnutsuzluğa yol 
açmıştır. Hem Kürtler hem de Hıristiyanlar bu 
misyonerlere, Hıristiyan güçlerin yerleşik Hıristi-
yanları kollamaya, alışılagelmiş Müslüman üstün-
lüğünü tehdit etmeye yönelik daha çok siyasi ve 
muhtemel askeri müdahalelerinin öncüleri gözüy-
le bakıyorlardı. Misyonerler bazen İstanbul’daki 
elçilikleri aracılığıyla kendilerine karşı saldırgan 
davranan aşiret reislerine yaptırım uygulayabili-
yorlardı. ermeni milliyetçiliğinin ortaya çıkması 
ve bağımsız bir ermenistan hakkındaki söylentiler 
bu dönemde mantıki bir gelişme sayılıyor ve bun-
lar gerginliğin artmasına neden oluyordu. Gergin-
lik ve çatışmalar farklı dinlere mensup topluluklar 
arasında meydana geldiğinden, bu gerginlikler ve 
çatışmalardan dolayı Kürtler de dini önderler ar-
kasında toplanmıştır. Bu da şeyhlerin otoritesini 
güçlendiren ikinci önemli etken olacaktır. Bazı 
şeyhler, İslam’ın güç kaybetmesi karşısında endişe-
ye kapılıyor, bazı şeyhler ise bu dini çatışmayı siya-
si etkinlik ve güç kazanmak için kullanıyordu. Bu 
misyonerlik faaliyetlerini şeyhlerin otorite kurma 
sürecinde belirleyici olan ana iki nedenden biri ola-
rak görmek abartılı ve mekânik bir yaklaşım ola-
rak anlaşılabilir. Yalnız bir iki istisna dışında, siyasi 
bakımdan etkin olan şeyhlerin kalabalık Hıristiyan 
nüfusun yaşadığı (dolayısıyla misyonerlerin yoğun 
çalıştığı) bölgelerden (Bitlis, Van vb. gibi yerlerde) 
çıkmış olması düşünülünce bu yaklaşımın gerçek-
liği anlaşılacaktır (Bruinessen, 2008; 112-113).

Bu yeni liderlerin halk arasında bu kadar ça-
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buk kabul görmeleri, Kürt coğ-
rafyasında var olan iktidar boş-
luğunun doldurulması yönünde 
duyulan ihtiyacın büyüklüğü-
nü gözler önüne sermektedir. 
1847’den beri, aşiret toplumunun 
sağladığı güven ortamının kay-
bolması önemliyken esas olarak, 
“bu durum Kürtlerin değer sis-
temine de zarar vermekteydi” 
(Jwaideh, 2008; 155) . Yağ-
malamalar, kan davaları, hır-
sızlık olayları vb. gibi asayiş 
problemleri ciddi boyutlara 
tırmandığından toplumsal 
sistem, dayanışma ve güven 
kaybolmuştu. Bu durum, toplumsal sorunların or-
tadan kaldırılması ve toplumsal dokuyu -yeniden- 
kuracak/onaracak bir otoriteye ihtiyacı artırmıştır. 
Buna bir de dini kaygılar eklenince Kürt toplu-
munun dini bir otorite meyletmesi daha anlaşılır 
olmaktadır.

Kürt milliyetçi tarih yazımının, önemli/güçlü 
bir Kürt isyanı olarak sunduğu 1844-1847 tarih-
leri arasında gerçekleşen ve başında Ünlü Botan 
beylerinden Bedirhan Bey’in olduğu ayaklanma 
gerçekten önemlidir. Kürt milliyetçi tarih yazı-
mına göre, milli kimlik uyanışının önemli (hatta 
başlangıç) dönemi, bu isyanda gizlidir. Bunun ya-
nında bu isyanı incelememizdeki esas belirleyen 
Botan mirliğinin, mirliklerin güçlü bir temsilcisi 
ve sonuncusu olması ve bu özelliğiyle Kürt coğ-
rafyasındaki bu isyana (kapsadığı coğrafya ve içe-
riği bakımından) sebebiyet vermesidir. Son olarak 
yukarıda da anlatıldığı üzere, Kürt coğrafyasında 
baş gösteren Müslüman (bu durumda Kürtler) ve 
Hıristiyan toplumlarının birbirine karşı rahatsız-
lığının başlangıcını ve Bedirhan Bey isyanından 
başlayarak devam etmesini aydınlatması anlamın-
da tartışmaya değerdir.

1839’da Tanzimat ilanından sonra yaşanan ilk cid-
di Kürt ayaklanması Cizre’deki son Botan emiri 
Bedirhan Bey’in 1847’deki ayaklanmasıydı ama 
bu bırakın milliyetçiliği, ‘Kürtlük bilinci’yle bile 

değil, merkezî devlete karşı yetke alanını ge-
nişletmek için yapılmış bir başkaldırıydı. 

Yıllarca merkezle işbirliği içinde 
yöredeki Kürt aşiretlerine 
hükmeden Bedirhan Bey, bir 
süre sonra gücünün büyüsüne 
kapılmış, önce devletin Hıris-
tiyan tebaasından nasturilere 
saldırmış, arkasından Van böl-
gesinde Tanzimat reformlarına 

karşı çıkan Kürt aşiretlerine arka 
çıkmıştı (Hür, 2008).

nasturilerin kıyımında 
görünür neden, nasturilerin 
Bedirhan Bey’e bağlı bir emir-

liğe her yıl verdiği vergiyi verme-
mesi olarak gösterilmektedir. Ama 

özellikle kabul edilen neden, Bedirhan üzerinde 
büyük bir etkiye sahip, 1880 isyanını yöneten Şeyh 
Ubeydullah’ın babası olan, Şeyh Seyid Taha’nın, 
İslam dininin tehdit altında kalması korkusudur. 
Bu kıyım üzerine İngiliz ve Fransızların zorlama-
sıyla bu beylik Osmanlı tarafından ortadan kaldı-
rılmıştır (Bruinessen, 2008; 114). Burada toplu 
kıyıma uğrayan nasturilerin Hıristiyan olmakla 
beraber Kürt olduğunu belirtmemiz gerekmekte-
dir (Xemgîn, 2004; 479).

Xemgîn, “Bedirxan Bey, esasında bir feo-
dal Kürt yöneticisi olmakla beraber… bağımsız 
bir Kürdistan devletinin kurulması…” (Xemgîn, 
2004; 481) amacında olduğunu söylemektedir. 
Xemgîn, hem feodal bir yönetici, hem iktidarı 
bozulan bir bey olmasına karşın; Bedirhan Bey’in 
henüz yaşadığı coğrafya için erken (toplumsal ve 
idari) bir dönemde milli bir devlet kurmak iste-
diğini iddia ediyor. Bir diğer çelişkili olan durum 
şudur ki, bu isyanı Kürt milli isyanı olarak değer-
lendiren görüşler, aynı zamanda Bedirhan Bey is-
yanını “Kürtlerin Merkezileşmeye Cevabı: İsyan 
ve direnişler” (Aytar, 1992; 28) başlığı altında 
değerlendirmekte veya Osmanlı’nın merkezileşme 
hamlelerine cevap (Kahraman, 2004; 40) olduğu-
nu aktarmaktadırlar. Bu isyanla ilgili metinlerde, 
özetle, Bedirhan Bey’in Kürt milli şuuru ile hare-
ket ettiği anlatılır.
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Bedirhan Bey isyanı, milli bir bilinç sonrası 
kendiliğinden gelişen bir isyan olmadığı gibi, Kürt 
milliyetçi tarih yazımının da altını çizdiği; ama 
analizlerinde hesaba katmak istemediği gibi, kendi 
idari özerk yapısını koruma refleksidir. Helmuth 
Von Moltke Osmanlı ordusuna danışmanlık yaptı-
ğı dönemde (1835-1839), Bedirhan Bey’in isyana 
kalkışmadan önce, Osmanlı devleti’ne isyan eden 
Kürt beylerine karşı, bazen Osmanlılar safında sa-
vaştığını belirtmiştir (Moltke’den aktaran, Kalman, 
1994; 113). 

Bu isyanla ilgili anlatılardaki 
ilginç bir detay, Osmanlıya karşı 
Bedirhan Bey’in kaybetmesinin 
nedeni olarak yeğeni Yezdanşêr’in 
gösterilmesidir. Bu iddiaya göre 
Yezdanşêr, Osmanlı ile anlaşma 
yaparak, Bedirhan Bey isyanı-
na ihanet etmiştir. Bu iddianın 
doğruluğu bir yana, metinlerde, 
Bedirhan Bey isyanı, bir kahra-
manlık diliyle aktarılmaktadır 
(“Savaşçı ruhuyla tanınan Bedir-
han Bey…” (Yıldız, 2006; 47-
48) gibi tasvirler buna örnektir). 
Buna mukabil, metinlerde, Bedir-
han Bey’in Osmanlıya karşı kay-
betmesinin tek sorumlusu olarak 
“ihanetçi” de olsa bir Kürdün gös-
terilmesi, milliyetçi yazınındaki 
“hain” söylemine de bir örnektir. Yani güçlü olan 
Bedirhan Bey’i, “öteki/düşman” değil, “ihanetçi” 
de olsa kendi içindeki biri yenilgiye uğratmıştır 
(Aytar, 1992; 31-32).

Bu isyandan sonra, 1880 yılında nakşibendî 
tarikatının başında bulunan Şeyh Ubeydullah’ın 
öncülüğünde bir isyan çıkmıştır. 1877-1878 Os-
manlı Rus savaşı, Kürt coğrafyasında büyük tah-
ribatlara neden olmuş ve buralarda beklenmedik 
toplumsal ve ekonomik bozukluklar meydana ge-
tirmiştir. Vahşet ve güvensizlik ortamı baş göster-
miştir. Bu durumda, hem ruhani hem de cismani 
liderlerinden ilki ve belki de en büyüğü olan Şeyh 
Ubeydullah ortaya çıkmıştır. Otoritesine ve geniş 

bir hükümranlık alanı kurmasına olanak veren 
gücünün kaynağı diğer Kürt aşiretlerinden oluşan 
kuvvetlere komutan olarak atanmasıydı (Jwaideh, 
2008; 155-156).  Şeyh Ubeydullah, daha sonra 
Kürt coğrafyasında görünür olan isyan/direnişle-
rin en önemli aktörlerinden olan, “dini figür”lerin 
toplumsal anlamdaki gücünün ilk ciddi işareti ol-
muştur.

Jwaideh, Şeyh Ubeydullah için, “Kürtlerin 
birliği ve bağımsız bir Kürt devletinin oluşturul-
ması Şeyhin asıl amacı idi” (2008; 161) demekte-

dir. Şeyh Ubeydullah Amerikan 
misyoneri dr. Cochran’a yaz-
dığı bir mektupta, “Kürt halkı 
500,000’den fazla aileyle, ayrı bir 
halktır. dinleri diğerlerine göre 
farklıdır, yasaları ve gelenekleri 
ayrıdır” (Aktaran Jwaideh, 2008; 
163) demiştir. Jwaideh şeyhin bu 
söylemlerine dayanarak, “onun 
güçlü milliyetçilik duygularına sa-
hip” olduğunu iddia etmektedir. 
Aynı şekilde Bruinessen’e göre de 
bu, milliyetçi karakter taşıyan ilk 
Kürt isyanıydı: “Bu hareket yenil-
giye uğramasına rağmen, ayrı bir 
Kürt devleti kurma isteği devam 
etti ve daha sonraki yıllarda görü-
len yerel bazda ya da geniş ölçekli 
Kürt ayaklanmalarında milliyetçi-
lik ağır bastı” (Bruinessen, 2008; 

78) diyecektir. 

Bu önermeye bazı itirazlar getirilebilir. İlkin 
Şeyh’in tarih sahnesine çıktığı dönem, Osmanlı’nın 
Kürt coğrafyasında belirgin bir yönetim boşluğu 
bıraktığı bir döneme denk gelmektedir. dolayısıyla 
kendiliğinden doğan ve sonrasında isyana dönüşen 
milli bir talebin sonucunda gerçekleşen bir isyan 
değildir. Aksine oluşan yönetim boşluğunda vücut 
bulan bir isyandır/hükümranlık talebidir. Bunun-
la beraber Şeyhin milliyetçi fikirlerinin olduğunu 
kabul etmemiz, tüm hareketin Kürt milli kimliği 
talebinde olduğunu göstermez. Şeyh Ubeydullah 
isyanının Kürdi bir mahiyet taşıdığını iddia etmek, 

Kürt milliyetçi tarih 
yazımının, önemli/
güçlü bir Kürt isyanı 

olarak sunduğu 1844-
1847 tarihleri arasında 
gerçekleşen ve başında 
Ünlü Botan beylerinden 
Bedirhan Bey’in olduğu 
ayaklanma gerçekten 

önemlidir. Kürt milliyetçi 
tarih yazımına göre, milli 
kimlik uyanışının önemli 

(hatta başlangıç) dönemi, 
bu isyanda gizlidir.
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öncüler üzerinden, klasik bir tarih okuması olur 
sadece.

Kaldı ki Şeyh Ubeydullah’ın talep ettiği “ba-
ğımsız devlet”, içerik olarak da, işleyiş olarak da 
bağımsız bir Kürt devleti değil,  mirlikler döne-
mindeki, Kürt coğrafyasının idari ve siyasi ör-
gütlenmesinin yeniden tesisi arzusuydu. Birleşik, 
merkezi bir yönetim altında, “Kürt nüfusunun” 
toplanmak istenmesi, mirliklerde olan toplumsal 
durumun devamı niteliğindeydi. Bu Kürt nüfusu, 
alevi Kürtleri ve diğer dinsel inançlardaki (ezidi, 
nasturi vb.) Kürtleri de kapsamıyordu.

Şeyh Ubeydullah’ın Kürt halkının birliği fikri, 
milliyetçi bir tahayyül değil, pragmatist ve dola-
yısıyla pratik bir siyasal söylemdir.  çünkü emir-
den farklı olarak, dini önder, taraftarlarını dinsel 
cemaatten toplar. Bu durumda Şeyhin nasturiler 
veya aleviler üzerinde kendiliğinden bir otorite 
kurması bir hayli güçtü. dolayısıyla Kürt birliği 
(nasturi, Alevi Kürtleri kapsamayan)  arzusu, bu 
anlamda rasyonel olmaktadır. Bu durumda, Şeyh 
Ubeydullah’ın ve isyanının milliyetçi olduğunu id-
dia etmek bir hayli güçtür.

Jwaideh, Ubeydullah isyanının nedeni olarak, 
“Osmanlı yönetiminin yıkıcı ve kötü yönetimi”nin 
(2008; 164-165) etkisinden bahsetmektedir. Özel-
likle Osmanlı ve Rus savaşından sonra, yasa ve dü-
zende meydana gelen bozulma ile beraber ortaya 
çıkan “terör olayları”ndan halkın zarar görmesine 
rağmen, Osmanlı yöneticilerinin çaresiz veya istek-
siz kalmasının, bu isyana neden olduğunun altını 
çiziyor. Jwaideh, bu durumu Şeyhin ilerideki fa-
aliyetlerini etkileyen en önemli faktörlerden biri 
olarak sayıyor.

Son olarak, Kürt coğrafyasında, ermeni ege-
menliği korkusu, Şeyh’in Kürtleri bir araya getirme 
ve Kürtlerin güçlü bir yerel yönetici altında top-
lanma isteğinin en önemli nedenlerindendir. Bu 
konuda, doğrudan Şeyh Ubeydullah’ın sözlerini 
aktarmak gerekirse:

[…] ermeniler Van’da bağımsız bir devlet kura-
caklarmış ve nasturiler de kendilerini İngiliz te-
bası ilan edip İngiliz bayrağını yükselteceklermiş. 
Kadınları silahlandırmak zorunda kalsam da buna 

asla izin vermeyeceğim (Jwaideh, 2008; 167).

Görüldüğü gibi, Şeyhin dini kaygılar üze-
rinden vücut bulan, bağımsız bir ermeni devleti 
“korkusu”, isyanın esas motivasyonunu oluştur-
maktadır. ermeni devleti korkusunun altında ya-
tan önemli bir neden, bölgede güçlü bir yönetimin 
oluşturulabilmesi ihtimalidir. Bunun yanında, 
kurulmasından korkulan ermeni devletinin, Kürt 
coğrafyasında var olan yönetim şeklini değiştirme 
korkusu, genel olarak kendinden önce ve sonraki 
isyanlarla paralel bir korkuyu taşıması anlamında 
önemli olmaktadır. 

Bedirhan Bey ve Şeyh Ubeydullah isyanla-
rında rahatsızlığın kaynağı esas olarak “eski” –ye-
rel- özerklik arayışı, kendi otoritelerinin tanınma 
talebi ve son olarak İslami değer yargıları ve bun-
dan beslenen toplumsal durumun korunma çaba-
sıdır. doğrudan bu arayışlarla bağlantılı olmasa da 
bunlardan beslenen diğer bir etmen de, merkezin 
atadığı yöneticilerin kötü idaresi sayılabilir. Ama 
ayaklanmaların en ateşli günlerinde bile Bedirhan 
Bey, padişahın hükümranlığını kabul ediyordu. 
Aynı şekilde Şeyh Ubeydullah da hiçbir zaman pa-
dişah ile idarecileri/hükümeti birbiriyle özdeşleştir-
memiş, vilayet memurlarının rüşvetçilikleri ve gö-
revi kötüye kullanmaları dolayısıyla isyan etmesine 
ve bağımsız bir devlet kurmak istemesine rağmen, 
padişaha hükümranlığını hâlâ kabul ettiğinin bil-
dirmeyi ihmal etmemiştir. Bunda belirleyici olan, 
halifeliğin Kürtler için eskiden beri büyük önem 
taşımasıdır. Üstelik Müslümanlar ile Hıristiyanlar 
arasında artan çelişkiler/çatışmalar, halife padişaha 
var olan bağlılık duygularını artırmıştır. Aşiret ve 
şeyhlerin bu tutumu Osmanlı İmparatorluğu’nun 
yıkılışına dek sürmüştür (Bruinessen, 2008; 115).

Halife padişah kurumuna bağlılık bir anlamda 
bu kurum çatısı altında yıllarca sürdürülen özerk-
liğin bu kurum tarafından yeniden tanınma ümi-
dinin korunduğunu göstermektedir. Halife padişa-
hın Kürt coğrafyasında tekrar idari özerklik tanıya-
bileceği beklentisi bağımsız bir devleti ötelemiştir. 
Kaldı ki bu isyanlar, Hıristiyan bir devlet korkusu 
ve toplumsal/yönetsel kaos ortamında refleksif 
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olup, bunların ortadan kaldırılmasına yöneliktir. 
İlerleyen bölümde de görüleceği gibi, aşiretlerin 
yerel özerkliği (en azından bir kısmının) tanınınca 
bu isyanlar da sonlanmıştır.

“Kürt geleneksel seçkinleri”1 ile Osmanlı’nın 
çatışması II. Abdülhamid zamanında tersine döne-
cektir. Abdülhamit, seleflerinin başlattığı reform-
ları sürdürmekle birlikte, bazı politikaları tersi bir 
konumda olmuştur. Reformlar, göçerlerin yerleşik-
liğe geçmesi ve aşiret yapısının çözülmesini amaç-
lamışken, Abdülhamid, 1891’de özellikle Rusya’ya 
karşı doğu vilayetlerinde güçlü bir blok oluşturmak 
için, doğudaki bazı aşiret reislerinin yönetiminde 
bir aşiret milisi (yani bir tür jandarma kuvveti) 
kurmuştur. Bu milislere sultanın isminden esinle-
nilerek, “Hamidiye”  adı verilmiştir.

Hamidiye Alayları’nın kuruluş amacı ermeni 
milliyetçiliğini önleme, Kürt milliyetçiliğinin ge-
lişmesinin önüne set çekme ve de imparatorluğun 
doğu sınırlarını Rusya’ya karşı korumadır. Bunun-
la birlikte Kürtlerin toplumsal yapısı (aşiret yapısı) 
göz önüne alınarak, imparatorluğa daha yararlı ko-
numa getirilmeleri ve “devlet disiplini”ni tanımala-
rı amacı da vardır. Komutan olarak aşiret reislerinin 
bulunduğu Hamidiye Alayları, ilk kuruluşunda 36 
tane olup, 512-1152 kişilik güçlerden oluşuyordu 
(Kutlay, 2010; 29).

Bazı aşiret reislerinin yeni yetkilerle donatıl-
masının açık sonucu, bölgesel güç dengesinin bo-
zulması olacaktır. Yetkilendirilen aşiret reislerinin 
gücünün alabildiğine artması sonucu, istismar art-
mıştır. Bu alayların kuruluş amacı değinildiği gibi, 
ilkiyle kısmen bağlantılı olarak özellikle Rusya’nın 
desteklediği ermeni milliyetçiliğiyle mücadele et-
mekti2. Ama bu, ermeni ayrılıkçılığına karşı oldu-

1  “Kürt geleneksel seçkinleri”nden kasıt, dini otoriteler ve aşiret 
reisleridir. Bahsi geçen “geleneksel” modern kavramının zıddı 
olarak kullanılmamıştır. Bu kavram Hamit Bozarslan’dan alın-
tılandı. Bozarslan, geleneksel kavramını, yüzyıllar boyunca ku-
rumsallaşıp, meşru bir toplumsal zemin olarak kemikleşen ve 
toplum tarafından da böyle algılanan bir düzeni tanımlamak 
için kullanmıştır (Bozarslan, 2005b: 199-229, Birinci dipnot).

2  nitekim bu alaylar, 1894 ermeni katliamının baş aktörleri olup 
esas büyük kıyımlarını, ermenilerin geniş çaplı göçe zorlandığı 
ve katliamlara uğradığı 1915 olaylarında sergilemişlerdir. Kuş-
kusuz 1915 yılındaki katliamlara bu alaylar da katılmakla bera-

ğu kadar Kürtleri de denetleme (Kürt milliyetçiliği 
ve isyanlar) gayesi güden bir yapılanma olması için 
kurulmuştur. Sultan, ücretli ve prestijli bir iş olana-
ğı sağlayıp resmen baskın ve yağma hakkı tanıya-
rak Kürtleri kendine sıkıca bağlamayı umdu. Bun-
da başarılı da oldu. Hamidiye alayların en önemli 
amacını oluşturan bu durum, aşiretler arasındaki 
kan davalarından yararlanarak, yönetime karşı 
birleşmelerini zor hale getirdi (Bruinessen, 2010; 
285-287).

Hamidiye alayları tümüyle Sünni aşiretlerden 
oluşturulmuştur. Bu durum sonraki dönemde gö-
rünür olan önemli siyasal sonuçlar doğurmuştur. 
Hamidiye alaylarının Sünni aşiretler arasından 
seçilip, oluşturulması, Alevi Kürtlerin durumunu 
iyice zayıflatmıştır. Alaylar tarafından baskı altına 
alınan Alevi aşiretleri (özellikle küçük Alevi aşiret-
leri), Abdülhamid’e karşı başlayan Jön Türk hare-
ketini benimsemeye ve ileride karşılarına gelecek 
laiklik politikasını desteklemeye yatkın hale getire-
cektir. Cumhuriyet döneminin önemli, yaygın ve 
coğrafi olarak Alevi nüfusa yakın olan Şeyh Said 
İsyanı’na Alevi aşiretler katılmadı. Hatta bazıları, 
Cumhuriyeti savunmak için Şeyh Said’e karşı sa-
vaşmışlardır (Bruinessen, 2008; 118).

Kürt nüfusunda, Alevi ve Sünni ayrımının 
yanında önemli bölünmeler/tabakalaşmalar daha 
vardı; aşiret eliti ve aşiretler ile yerleşik köylüler 
arasındaki belirgin ve toplum için önemli olan ta-
bakalaşma gibi. Aşiretler, yerleşik köylüler üzerinde 
tahakküm sahibidir. Bununla birlikte Kürt toplu-
munda çok sayıda lehçeye rastlanmakta ve bir leh-
çeyi konuşan ötekinin konuştuğu lehçeyi anlama-
maktadır. Aynı şekilde dil gibi, Kürtlerin genelinin 
mensubu olduğu Şafi mezhebinin Sünni Müslü-
manlığının yanında, diğer dinlerden/mezheplere 
mensup çok sayıda Kürt vardır. Sünnî çoğunluğun 
yanında nakşilik ve Kadirilik de yaygındır. İslam’a 
bir hayli uzak olan ezidi (Yezidilik) de Kürtlerde 
vardır (Bruinessen, 2011; 9-16). 

Bunlarla birlikte Kürt coğrafyasında, yukarıda 
da değinildiği gibi, Kürt toplumu içerisindeki bir 

ber çoğunu yapan düzenli orduydu (Bruinessen, 2011: 19-20).
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diğer önemli ayrım, aşiretler ve 
aşiretler şeklinde örgütlenmemiş 
yerleşik köylü cemaatler arasın-
daki ayrımdır. Bunlar Hıristiyan 
veya Müslüman Kürtlerden oluş-
maktaydı. Bu toplumsal gruplar, 
genellikle aşiret reislerinin fiilen 
serfleri haline gelmişlerdi. Bir aşi-
retin büyüklüğüyle paralel bir şe-
kilde, iç yapısı o kadar hiyerarşik 
ve aşiret reisleri ile tâbi köylüler 
arasındaki ilişki de o derece “fe-
odal” idi. daha öncesinde de kı-
saca değinildiği gibi “Kürt”lüğün 
toplumsal karşılığı da bir hayli 
karışık, sınırlı/kısıtlıydı (Bruines-
sen, 2011; 17-18). Ayrıca, “birçok 
aşiret reisi, gerçek ya da uydurma 
olan Arap atalarıyla övünürler… 
Kürt deyiminin (tıpkı Türk deyimi gibi!) geri kal-
mışlığı ve kabalığı çağrıştırdığı” (Bruinessen, 2010; 
392) bilinen bir olguydu. Bu durum Kürt milliyet-
çiliğinin oluşmasını3  engellediği gibi; Kürtler için 
kolektif eylemi her zaman engellemiştir.

19. yüzyılın ilk yarısından başlayan ayaklan-
maların, dinsel ve aşiretsel örüntülerinin olduğu 
görülmektedir. Lakin bu isyanların “Kürdi” mahi-
yetinin olduğunu iddia eden bilimsel çalışmalar da 
vardır. Burada akademik/bilimsel yönü olmayan, 
milletin doğal olduğu savından hareket eden çalış-
malar, yukarıda kısmen tartışılmakla beraber bun-
dan sonraki bölümde tartışma dışında tutulacaktır. 
çünkü Kürt milliyetçi tarih yazımı ekseninde de-
ğerlendirilebilecek bu çalışmalar bilimsel/akade-
mik yaklaşımların aksine Kürt milliyetçiliğinin çok 
önceden başladığı iddia etmekteydi. Buraya kadar 
tartıştığımız tarihsel olayları farklı okuyan milliyet-
çi tarih yazımı olduğu için bu çalışmalar tartışma-

3  Burada kastedilen, milliyetçiliğin oluşması için ortak dil ve din 
olgularının yeterli olduğu değildir. Milliyetçiliğin oluşmasında 
modern iletişim araçları, matbaa, radyo vb. gibi milletin (bu 
durumda Kürt milletinin) muhayyel bir cemaat olarak tasarlan-
ması için önemli olan şartları değil toplumsal anlamda asgari bir 
“ortaklığı” sağlayabilecek olan, nispi bir benzeşme durumunun 
olmadığı vurgulanmaktadır.

ya dahil edilmiştir. 19. yüzyıldan 
sonra meydana gelen Kürt isyan-
larını, akademik/bilimsel çalışma-
lar dahi Kürt milliyetçiliği bağla-
mında değerlendirmişlerdir. do-
layısıyla bu çalışmalar yapılacak 
tartışmaya dahil edilecektir.  Ta-
kip eden bölümde, on dokuzuncu 
yüzyılın sonlarında başlayan ve 
yirminci yüzyılın ortalarına kadar 
süren Kürt isyanları, direnişleri 
tartışılıp, bu isyanların milli ma-
hiyeti analiz edilecektir.

Kürt milliyetçiliği konusunda 
hem nitel hem de nicel manada 
en hacimli çalışmaya imza atan 
Jwaideh, Kürt milliyetçiliğinin 
Bedirhan Bey ve Şeyh Ubeydul-

lah isyanlarıyla başladığını iddia etmiştir. Jwaideh, 
“Kürt milliyetçiliğinin ortaya çıkmasından uzun 
yıllar önce, Kürtler, ayrı bir milli kimliğe sahip ol-
duklarını fark etmişe benzemektedir”  ve devamın-
da “Kürtlerin 12. yüzyıldan beri milli benliklerin-
den haberdar” olduğunu iddia etmiştir. Jwaideh’e 
göre, 19.  yüzyıl boyunca, Kürt milli bilinci her 
yeni isyanla hızlanarak gelişti (2008; 571-572). 
Aynı şekilde Bruinessen de Şeyh Ubeydullah isya-
nının “milliyetçi karakter taşıyan ilk Kürt isyanı” 
(2008; 31, 78) olduğunu iddia etmiştir. david 
Mcdowall da (2003; 20) Ubeydullah isyanı “Kür-
di” niteliği olan ilk isyandır demiştir. Bu düşünsel 
akıma, Baskın Oran da dahil edilebilir. Oran’a göre 
19. yüzyıldaki bu isyanlar “milliyetçilik duygusunu 
hazırlayan bir ortam” (2003; 874) sunmuştur.

Hamit Bozarslan Kürt milliyetçiliği için daha 
geç bir tarih önermiştir. Bozarslan’a göre, “bir 
Kürt devletinin yapılanması programı olarak Kürt 
milliyetçiliği ancak 1918-19 yılları arasında orta-
ya çıkar” (2005a; 36). Bozarslan’ın bu tespiti de 
toplumu direkt olarak göz önünde bulunduran 
bir yaklaşım değildir. O dönemdeki “Kürt ente-

“Kürt geleneksel seçkinleri” 
ile Osmanlı’nın çatışması 

II. Abdülhamid zamanında 
tersine dönecektir. 

Abdülhamid, 1891’de 
özellikle Rusya’ya karşı 

doğu vilayetlerinde güçlü 
bir blok oluşturmak için, 

doğudaki bazı aşiret 
reislerinin yönetiminde 
bir aşiret milisi (yani bir 
tür jandarma kuvveti) 
kurmuştur. Bu milislere 

sultanın isminden 
esinlenilerek, “Hamidiye”  

adı verilmiştir.
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lektüel seçkinleri”nin4 yazdıklarından, isyanlardan, 
Kürt dernekleri ve yayınları üzerinden bu sonuca 
ulaşmıştır. İleride açıklanacağı üzere Bozarslan, bu 
isyanların toplumsallaşmasını sağlayan liderleri de-
ğil, toplumsal bir karşılığı olmayan entelektüelleri 
ve söylemlerini göz önünde bulundurmuştur.

Bahsi geçen çalışmalar üzerinden Handan 
çağlayan, erken dönem Kürt hareketi ve Kürt 
milliyetçiliğinin bu dönemde başladığını iddia et-
miştir (2009; 64-67). Aynı şekilde Mesut Yeğen, 
19. yüzyıldaki isyanların ve özellikle Şeyh Said 
İsyanı’nın etno-politik mahiye-
tinin olduğunu iddia etmiştir 
(2006a; 226-261). Yeğen’e göre, 
isyan(lar), Kürtlerin asimile olma-
ya direnmesi ve bu asimilasyona 
itiraz etmeye imkân veren güçlü 
bir “biz”lik duygusudur. Bu biz-
lik duygusu, yaşadıkları yerlerin 
kadim sakinleri olmaya, Osmanlı 
birliğine kendi istekleriyle eklem-
lenip, cumhuriyete kadar özerk 
bir yapıda yaşamalarına, epeyce 
bir nüfusa sahip olup, belli bir 
havalide (bölgede, çevrede) yaşa-
malarına, Türkiye dışında yaşayan 
geniş bir Kürt nüfusun varlığı ve 
bunların politik devinimlerine, 
geleneksel toplumsal ilişkileri 
korumada gösterilen ısrar ve bir 
kısım Kürt “elit”in, “Kürt ideali-
ni” modern siyasi enstrümanlarla harmanlayarak 
geleceğe taşımaktaki ısrarına bağlıdır. Yeğen’e göre, 
Kürtlerin itirazının nedeni ve onları Türkler dışın-
daki Müslüman gruplardan ayıran neden, Rusların 
ya da İngilizlerin kışkırtmaları değil, “maddenin 
tarihi” olarak kodlanabilecek ve yukarıda sıralanan 
parametreler üzerine inşa olan ulusal bir topluluk 

4  “Kürt geleneksel aydınları” veya “Kürt geleneksel entelektü-
elleri” kavramıyla, bulunduğu konum, çoğunlukla geleneksel 
toplumsal ilişkilerle olmakla birlikte, daha çok “modern” eğitim 
almış, bürokrat, asker vb. milliyetçi Kürt aydınları kastedilmek-
tedir. Bu kimseler, genel olarak Kürt coğrafyasının üst sınıfsal 
kesiminden oluşmaktaydı.

olmalarından kaynaklı güçlü bir bizlik duygusuna 
sahip olmalarıdır (Yeğen, 2011; 16-18 ve Yeğen, 
2006b; 12-17).

Bu analizler üç argüman üzerinden şekillen-
mektedir. İlkin, isyanın yayıldığı coğrafi genişlik 
veya isyana katılan aşiretlerin coğrafi anlamdaki 
yaygınlığı, isyanın Kürt devleti iddiası taşıdığı ve 
Kürdi mahiyetinin olduğu iddiasını doğurmakta-
dır.  İkinci olarak, isyanın öncülerinin söylemleri; 
daha açık bir şekilde Kürdi söylemleri isyanın Kürt 
milliyetçiliği amacı taşıdığı veya Kürt milliyetçiliği 

üzerinden toplumsal katılım sağ-
ladığı iddiasıdır. Son argüman, 
devlet arşivlerine dayanarak öne 
sürülmektedir. Arşiv belgelerinde 
geçen “Kürt isyanı” vb. ifadeler 
bu isyanların Kürt milliyetçiliği 
amacı taşıdığı savı için yeterli gö-
rülmektedir. Bu üç argüman, isya-
nın Kürdi mahiyette olduğunun 
kabulü için yeterli görülmektedir.

Bahsi geçen dönemde Kürt 
milliyetçiliğin oluşması için ortak 
dil ve din olguları yeterli değil-
dir. Kaldı ki, Kürtler birden fazla 
lehçe konuşmakta ve bu lehçeleri 
konuşanların önemli bir kısmı –
kolay- iletişim kuramamaktadır. 
din olgusu toplumsal anlamda 
(Alevileri ve diğer dinlere mensup 
Kürtleri düşününce) yekpare de-

ğildi. dolayısıyla, dönemin şartları göz önüne alın-
dığında millet olmanın asgari şartları bile mevcut 
değildir.

Milliyetçiliğin oluşmasında modern iletişim 
araçları, matbaa, radyo, yayıncılık vb. gibi milletin 
(bu durumda Kürt milletinin) muhayyel bir cemaat 
olarak tasarlanması için önemli olan nesnel şartlar 
ve araçlar yoktu. Kürtlerin aynı coğrafyada yoğun 
ve egemen bir şekilde yaşadığını düşündüğümüz-
de bile milliyetçilikten bahsedemeyiz. Mekânın 
milli inşa süreçlerindeki yeri tartışmasızdır. Yalnız 
mekânsallık, kendiliğinden milli kimliğin belirle-
yeni olmayıp, sembolik/söylemsel değerler atfedi-

Kürt geleneksel 
seçkinlerinin (aşiret 
reisleri, dini figürler), 

Kürt birliği ve
 Kürdistan talepleri/

arzuları, Kürt milliyetçiliği 
olarak okunamaz. 

Kürdistan talepleri eski 
emirliklere geri dönüş 
arzusu/talebidir. Kürt 

birliği, Kürt coğrafyasında 
hitap ettikleri, 

harekete katılabilecek 
toplumsal grubu işaret 

ediyordu. 
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lerek -milli- kimliğin oluşturulmasında belirleyen 
olabilmektedir. Kitleselleşen bir toplumsal hareke-
tin olmaması ve/veya yaygın bir milliyetçi ideoloji-
nin olmadığı düşünülünce, Kürt milliyetçiliğinden 
bahsetmek güçleşmektedir. Yani, Kürt coğrafyasın-
da mekâna söylemsel/ideolojik bir değer kazandı-
racak/atfedecek toplumsal bir hareket görülme-
diğinden, milliyetçilik olarak kodlanabilecek bir 
toplumsal/siyasal durumdan bahsedilemez.

Yukarıda da açıkladığımız gibi Kürt gelenek-
sel seçkinlerinin (aşiret reisleri, dini figürler), Kürt 
birliği ve Kürdistan talepleri/arzuları, Kürt milli-
yetçiliği olarak okunamaz. Kürdistan talepleri eski 
emirliklere geri dönüş arzusu/talebidir. Kürt birliği, 
Kürt coğrafyasında hitap ettikleri, harekete katılabi-
lecek toplumsal grubu işaret ediyordu. dolayısıyla 
bu isyanlara ve liderlerine Kürt milliyetçiliği üze-
rinden yaklaşmak yerinde değildir. Ayrıca tüm bu 
yaklaşımlar, elitler üzerinden bir tarih okumasıdır. 
Yani bu isyanlara katılan insanların Kürt milli bilin-
cinde olduklarına dair hiçbir analiz yoktur. Kaldı ki 
Kürt milliyetçiliğini Bedirhan Bey isyanından son-
rasında geliştiğini düşünen Bruinessen de bu Kürt 
milliyetçiliğinin –varsa bile- elitlere özgü olduğunu 
söylemiştir. Bruinessen, “20. yüzyılın daha önceki 
bölümü[nde]… [yani] bu uzun zaman diliminde 
Kürt milliyetçiliği sadece sınırlı bir elitin ilgisini çe-
kebildi” (Bruinessen, 2011; 55) demektedir.

dağlık Kürdistan arazisinin haberleşmeyi engel-
lemesi, Kürtler arasında Sünni-Alevi ayrışmasının 
varlığı, bunlardan bir kısmının (Alevi Kürtler) 
İranlılar, bir kısmının da (Sünnî Kürtler) Osman-
lılar tarafından kullanılması, mezhep ayrılığının 
Kürtleri sürekli iki düşman kampa ayırmış olması, 
aşiret yapısının ve hakim üretim ilişkilerinin sonu-
cu oluşan ‘bilinç’, ulusal bilincin gelişmesini engelle-
miştir (Başkaya, 1991; 61 Vurgu bana ait).

Geleneksel seçkinlerin kalkışmış oldukları is-
yanlar, bozulan yönetimleri, toplumsal yapıya olan 
müdahaleler, dinsel kaygılar gibi saiklerle gerçek-
leştirilmiştir. Bu durum Cumhuriyet öncesinde 
böyleydi. Cumhuriyet sonrasında da bu durum 
genel itibarıyla değişmemiştir.

Kürt milliyetçiliği ile aşiretsel ve dini bağlılıkların 
birbiriyle ilişkileri kararsızdır. Bir taraftan, ilk Kürt 
milliyetçileri şeyh ve ağa gibi geleneksel yönetici-
ler arasından çıkmıştır. Aslında bu önderlere, bi-
rincil ilişkilere ve onların temsil ettikleri değerlere 
duyulan bağımlılık nedeniyledir ki, bu hareket bir 
kitle hareketi haline gelmiştir. diğer yandan ise bu 
önderler arasında sürekli rekabet Kürtlerin gerçek-
ten birleşmesine mani olmuştur… Belli bir aşiret 
reisinin milliyetçi harekete katılması genellikle ra-
kibinin muhalif olması için gerekli nedendir (Bru-
inessen, 2010; 20-21).

Görüldüğü gibi, aşiret reisleri ile dini otorite-
lerin milli amaçları gayet muğlak, hatta pragma-
tisttir. diğer yandan isyanlarının kitleselleşmesi, 
ayaklanmaya katılanların milli duyguları ile değil, 
aksine isyanı başlatan geleneksel otoritenin toplum 
üzerindeki tarihsel öncülüğü dolayımı ile olmak-
tadır. Kürt geleneksel entelektüeller ile geleneksel 
seçkinler arasında ciddi anlamda fikirsel çatışmalar 
vardı.

Öte yandan Bruinessen Şeyh Said İsyanı için, 
başındakiler “milliyetçi” söyleme ve bağımsız bir 
devlet amacına sahip olsa bile, “bu tarihlerde ay-
rılıkçılık Kürt Köylüsü için fazla -bir şey ifade 
etmiyordu” (Bruinessen, 2008; 107-108) diye-
cektir.  Bununla birlikte I. dünya Savaşı’nda ve 
Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı sırasında kentli Kürt 
entelektüeller, aşiret reislerinin milliyetçi mesaj-
larıyla hiç ilgilenmediklerini gördüler. Kürt aşi-
retleri önce padişahın cihat ve ardından Mustafa 
Kemal’in Müslüman milletini kurtarma çağrısıyla 
seferber edilebildiler (Bruinessen, 2011; 26).

Geleneksel aydın grup, zaman zaman aşiret 
reisleri ve dini liderlerle kısa süreli ittifaklar kura-
rak sınırlı bir bölgede kısa süreli isyanların patlak 
vermesinde başrolü üstlense de (Bruinessen, 2011; 
55) aşiret reisleri ile Kürt entelektüelleri arasında-
ki bu gerilim sürmüştür. Üstelik çoğu kentlileşmiş 
Kürt siyasetçi ve aydının aşiretçilik ve aşiret siyase-
tinden nefret etmesine karşın Kürt hareketi, Cum-
huriyet dönemindeki isyanlarında/direnişlerde, 
aşiret ilişkilerinden sıyrılamamıştır (Bruinessen, 
2008; 159).

1921 yılında gerçekleşen ama etkisiz Koçgiri 
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isyanının varlığına rağmen, 1919-1922 yılları ara-
sındaki Türk İstiklal Savaşı boyunca Kürt siyasal 
dinamizmi zayıf kalmıştır. Ancak daha sonra 1925 
yılından itibaren güçlü bir direniş gerçekleşmiştir. 
Geleneksel seçkinlerin bu direnişlere yoğun katılı-
mı, bu “yeni muhalefet”in oluşmasında en büyük 
etkendir.  Kaldı ki amaç Kürt milli birliği ve ba-
ğımsız bir Kürt devleti kurmak olsaydı, cumhu-
riyetin kurulmasını takip eden yıllarda, ciddi bir 
merkezi yönetim boşluğunun olduğu (hatta ilk yıl-
larda merkezi otoritenin bulunmadığı) 1919-1923 
yılları arasında, bunu gerçekleştirmek isteyen bir 
Kürt hareketi yabancıların desteğini alabilecek ko-
numdaydı (Bozarslan, 2005b; 200). Hatta 1919 ile 
1922 yılları arasında, çıkan 23 isyandan sadece dör-
dü Kürtlerin oturduğu bölgelerde gerçekleşti ve sa-
dece üçüne Kürt aşiretleri katıldı (Kirişçi-Winrow, 
2002; 84-85). Öte yandan 1924 ile 1938 arasında 
patlak veren 18 isyanın 17’si ise Kürt coğrafyasın-
da5 ve 16’sına katılanlar Kürtlerden oluşmaktaydı 
(Kirişçi-Winrow, 2002; 105). Buna neden olarak, 
Cumhuriyetin Türk milliyetçiliği siyaseti, Kürtle-
rin milli haklarını tanımaması ve verilen sözlerin 
(özerklik gibi) tutulması gösterilmektedir. 

1924 Anayasasının resmi dili Türkçe olarak 
ilan etmesi, “Türkçe okuma-yazma bilmeyenlerin 
mebus olamayacağı” gibi Türklüğe gönderme ya-
pan maddeleri, vilayetlere tanınacağı ilan edilen 
özerkliğin kaldırılması (merkezileşme) ve 3 Mart 
1924’te Halifeliğin kaldırılması Kürtlerdeki bu de-
ğişimin ve dolayısıyla isyanların nedeni olarak sayıl-
maktadır (Oran, 2003; 875).  Özellikle halifeliğin 
kaldırılması (böylelikle farklı etnisiteler arasında 
bir harç işlevi gören din kardeşliğinin bozulması) 
ve yerine Türklüğün ikame ettirilmesi, Kürtlerde 
bir kopuşa neden olduğu ve akabinde merkezi yö-
netime bağlığın zayıflamasıyla isyanların başladığı 
öne sürülmektedir (Kirişçi-Winrow, 2002: 102), 
(Bruinessen, 2010: 102) ayrıca (Bruinessen, 2011: 
26). Bununla beraber, özellikle Kürt geleneksel en-
telektüellerinin başını çektiği Kürt milliyetçiliği bu 

5  Bunlar resmi rakamlardır.  Kürt coğrafyasında bu kadar isyan-
dan bahsedilemez. İlerleyen bölümde buna değinilecektir.

kopuşa zemin oluşturduğuna inanılmaktadır.
Oran, Kürtlerin neden kurtuluş savaşına katıl-

dıklarına dair iki neden öne sürmüştür. İlkin, aşi-
ret reislerinin/şeyhlerin özerkliklerinin tanınacağı 
vaadi ve ikinci olarak, ermeni tehdidi olduğunu 
söylemektedir.

1919 Ağustosunda Mutki aşiret reisi Hacı Musa 
Beye, Bitlis’te Küfrefizade Şeyh Abdulbaki efendi-
ye, Şirnaklı Abdürrahman Ağaya, derşevli Ömer 
Ağaya, Musaşlı Resul Ağaya, norşinli meşayihi 
izamdan Şeyh Ziyaettin efendiye, Garzan’da rüe-
sadan Cemil çeto Beye vb. ‘efendi Hazretlerine’, 
‘Ağa Hazretlerine’ başlığıyla yolladığı telgraflarda 
iki ana tema vardır: ‘Makamı muallayı hilafet ve sal-
tanata’ yapılan saldırı ve ‘mukaddes vatanın ermeni 
ayakları altında çiğnenmesi’… (Oran, 1988; 99).

Görüldüğü üzere geleneksel seçkinlerin varlı-
ğı, otoritesi tanındığı ve ilerisi için de bunun tanı-
nacağı işareti alındığı dönemde herhangi bir isyan 
görülmemektedir. 

Osmanlı devlet düzeninde görece özerk yaşayan 
Kürt feodalleri Mustafa Kemal’in davetini olumlu 
karşıladılar. Kurtuluştan sonra saltanat ve hilafetin 
yeniden kurulacağı düşüncesi onlara cazip gelmişti. 
Kürt liderleri için bu çağrı eski saltanat düzeninin 
devam edeceği anlamına geliyordu. Keza, ülkenin 
işgalden kurtulması da itilaf devletleriyle işbirliği 
yapan ermenilerin dönüşünü ve Kürt bölgesindeki 
hak taleplerini önleyecekti. çünkü Kürt feodalleri 
ermeni tenkil hareketlerinde aktif rol oynamış ve 
ermeni mallarına el koymuşlardı… Böylece Mus-
tafa Kemal’in iğvasına kapılarak kurtuluştan sonra 
özerkliklerini koruyacaklarına inanan Kürt feodal-
leri, Kürtlerin kurtuluşu için önlerine çıkan ilk ve 
son tarihi fırsatı heba etmiş oluyorlardı… ne var 
ki, Kurtuluş Savaşı başarıya ulaştıktan sonra Sal-
tanatın ilgası, Cumhuriyetin kurulması, Hilafetin 
kaldırılması, medreselerin yerine devlet okulları-
nın ikamesi ve baskıcı merkezi otoritenin kurul-
ması, Kürt feodalleri için özerklik beklentisinin 
sonu oldu. Yeni burjuva devletinin baskılarından 
kurtulmak ve eski düzeni geri getirmek amacıyla 
doğu’da birbirini izleyen ve hezimetle sonuçlanan 
tepkici feodal nitelikli kalkışmalar oldu… Türdeş 
ulus bir oluşturmak amacıyla Kürt sorununu kök-
ten çözmek için yaptığı provokasyonlar da etkiliy-
di (ekinci, 2011; 30-31).
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Cumhuriyetin, halifelik kurumunu kaldırma-
sı etkili olmakla beraber, asıl mesele Osmanlı’dan 
beri süre gelen merkezileşme hamlelerine karşı, 
aşiret reislerin yönetimlerini kurmaya çalışması 
ve toplumun kültürel yaşantısının bozulmasından 
korkmasıdır.

Kürt feodallerinin birleşerek ortak bir milli devlet 
(Krallık) oluşturmaları için en uygun zaman, 1. 
dünya Savaşı sonuna denk düşen ve devlet oto-
ritesinin kalmadığı 1918-1919 yılları arasındaki 
dönemdi. Bu dönemde Kürt Teali Cemiyeti yöneti-
cilerinin bilinçli çabaları Kürt aşiret ve beyleri tara-
fından karşılıksız bırakılmış, eski düzenin kurula-
cağı beklentisiyle önerileri reddedilmiştir (ekinci, 
2011; 30-31).

Buna karşın şöyle bir itiraz gelebilir: Özellikle 
Şeyh Said İsyanı’nın içindeki Azadi örgütüne (ku-
ruluş 1923-1924) mensup Kürt subay ve siyaset-
çilerinin olduğunu (Tan, 2011; 204) ve bunların 
Kürt milliyetçiliği fikrine sahip olduğu öne sürü-
lebilir. Aynı şekilde Ağrı isyanının (1926-1930) 
planlayıcısının, Xoybun (Hoybun)6 örgütü gibi 

6  1927 yılında kurulan bu örgüt: ulusal bir örgüt olup, bağımsız 
bir Kürdistan kurulmasını amaç edinmişti. Bu örgütün kurucu-
ları Avrupa’da eğitim görmüş, laik-ulusalcı kimselerden oluşu-
yordu Bkz. (Tan, 2011: 272-273, 283).

seküler bir örgüt olduğu buna örnek verilebilir. 
Ancak bu isyanda da, Kürtler arasında birlik sağla-
namadığı için lokal kaldığını ve kitlesel olmadığını 
ekleyelim (Özer, 2009; 316).

Açık bir şekilde söylemek gerekirse, Cumhu-
riyet döneminde gerçekleşen iki Kürt isyanı vardır. 
Baskın Oran’a göre Cumhuriyet’in kurulması-
nı takip eden dönemde, yalnızca 1925 Şeyh Said 
ve 1930 Ağrı isyanlarından bahsedilebilir (Oran, 
2010; 505). Yukarıda da değinildiği gibi, içinde se-
küler iki örgütün olduğu isyanlardır. Geriye kalan 
ve isyan diye yansıtılan olaylar, asayiş olaylarıdır. 
Şeyh Said ve Ağrı isyanları dışındakiler, birkaç gün 
süren asayiş olaylarıdır (Oran, 2010; 506-507).

1925-1940 yıllan arasında, “hayali isyan”lar gerek-
çe gösterilerek tedip ve tenkiller yapıldı. “Islahat 
program”ından kaçış ve takip sırasında meydana 
gelen çatışmalar da “isyan” olarak adlandırılıyor-
du.  Bazen, “hayali isyanları” bastırmak için birile-
rinin tüfek patlatması da gerekmiyordu… Hiçbir 
şey olmasa, hayali olaylar yaratılıp Ankara’ya rapor 
ediliyor, oradan gelen emirle “tedip ve tenkil’e giri-
şiliyordu (Kahraman, 2004; 203).

Genelkurmay belgelerinde “Kürt isyanları” ola-
rak, “Şeyh Said Ayaklanması” (31 Şubat-31 Mayıs 
1925), “Raçkotan ve Raman Tedip Harekatı” (9-12 
Ağustos 1925), “Biçar Tenkil Harekatı” (7 ekim-17 
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Kasım 1927),  “Savur Tenkil Harekatı” (20 Mayıs-9 
Haziran 1930), “Pülümür Harekatı” (8 ekim-14 
Kasım 1930), “Tunceli (dersim) Tedip Harekatı” 
(1937-1938) vb. geçmektedir. Genelkurmay’ın ha-
zırladığı kitapta 18 isyandan 17’si “Kürt isyanı”dır 
(Hallı, 1992a ve 1992b). İsyan diye anılan bu hadi-
selerin, büyük bir kısmı asayiş meseleleridir. dikkat 
edileceği gibi bazılarında isyandan bahsedilmiyor ve 
doğrudan doğruya “harekat” denirken, bazılarında 
“tedip” (terbiye etme) ve “tenkil” (ibretlik ceza ver-
me) harekatları denilmektedir.

Azadi (Kürdistan İstiklal Komitesi) 1923 yı-
lında gizli bir örgüt olarak kurulmuştur. Merkezi 
erzurum’da olan ve başında Miralay Cibranlı Ha-
lit Bey’in olduğu bir grup Kürt aydını tarafından 
kuruldu (Işık, 2006; 194). İlk ve en önemli Kürt 
isyanı, Azadi’nin de içinde olduğu ve Şeyh Said’in 
başı çektiği; 13 Şubat 1925’te başlayan ve 15 nisan 
1925’e kadar süren isyandır. Yöneticileri ele geçiri-
linceye kadar tam olarak bastırılamadı. İsyanı bas-
tırmaya yönelik askeri operasyonlar, insan kaybı ve 
finansman bakımından Kurtuluş Savaşı’ndan daha 
pahalıya mal oldu (Kirişçi-Winrow, 2002; 105).

Şeyh Said İsyanı’na, tüm Kürt aşiretleri ka-
tılmamış; isyana daha çok Şeyh Said’in otoritesi-
ne bağlı Bingöl, Hınıs, Muş, Palu, Piran, Hani, 
Lice, Maden ve kısmen Siverek (Karacadağlı Şeyh 
eyüp Gürpınar) yörelerindeki dini otoriteler ile 
aşiret reisleri icabet etmiştir. Urfa, Mardin, Siirt, 
Van, Ağrı ve Hakkari yörelerinin aşiret ve şeyhler 
katılmamıştır. Ayaklanmanın milli bir özünden 
bahsetmek güçtür. Zira isyana salt Sünni Kürtle-
rin bir kısmı katılmış; Alevi aşiretlerden tarafından 
desteklenmemiştir (hatta Alevi aşiretler, isyana kar-
şı devlet kuvvetlerine destek sunmuştur) (ekinci, 
2011; 43). Şeyh Said İsyanı, devletin merkeziyetçi 
ve laik politikalarına karşı gelişen rahatsızlıkla ilgi-
lidir. Özellikle dinsel vurgu ve talepler Alevi aşiret-
lerin desteğinin olmamasını açıklamaktadır.

Şeyh Said İsyanı’ndan sonra, isyana katılanla-
ra karşı ağır yargı cezaları uygulandı. Bu tarihten 
sonra şeyh ve ağalara baskı artacak, köylülere kitle-
sel ve keyfi devlet şiddet uygulanacaktı. Vergilerin 
artırılması, aşiret reisleri ve şeyhlere sürgün cezala-

rı (bir aşiret reisinin sürgüne gönderilmesi büyük 
oranda gücünü ve otoritesini yitirmesi demekti) 
eklenince; Xoybun örgütünün başını çektiği iri-
li ufaklı “Ağrı İsyanları” başlayacaktı (Işık, 2006; 
208-209). Lakin bu isyanın da milli bir karakter 
taşıdığı, milli bir devlet amacı güttüğünü öne sür-
mek güçtür. “Kürtler arasındaki aşiretsel, dinsel ve 
bölgesel ayrılıklar hâlâ varlığını sürdürüyordu ve 
Türkiye’de etnik ve ulusal bir Kürt kimliğinin oluş-
masını engelliyordu” (Kirişçi-Winrow, 2002; 111).

Şeyh Said İsyanı’na katılmadıkları halde, do-
ğubeyazıt ve Ağrı yöresindeki aşiret reislerin Şark 
Islahat Planı uyarınca sürgün edilmek istenmesi 
üzerine Ağrı dağında sığınmasıyla başladı. Başlan-
gıçta tepkisel olan bu direniş, Xoybun örgütünün 
devreye girmesi ve İhsan nuri Paşa’nın kumandayı 
eline almasıyla milli bir isyana dönüştürülmeye ça-
lışıldı. Xoybun, Şeyh Said İsyanı’ndan sonra sür-
gün edilen geleneksel Kürt entelektüellerin milli-
yetçi amaçlarla kurduğu bir örgüttür. Ağrı direnişi/
isyanı, 1925 isyanından farklı olarak şeyhlerden 
destek almayan bir harekettir. direnişe öncülük 
eden aşiret reisleri şeriata dayalı dini talepler öne 
sürmemişlerdi. Sürgünden kurtulmak, eski yaşam-
larına dönmek ve kimi ulusal demokratik istemle-
rini tanıtmak dışında belirgin bir talepleri yoktu. 
direnişin lideri İhsan nuri Paşa yetkin bir asker 
olmakla birlikte, asıl güç bölgenin aşiret reislerin-
deydi. İhsan nuri ve asker kökenli arkadaşları-
nın, isyanı disiplin içinde yönetmek istemelerine 
karşın, dayandıkları sosyal sınıfın dinamiklerini 
aşamamışlardır. İsyan, devletin sert müdahalesi 
sonucunda bitmiştir. Görüldüğü gibi, Ağrı İsyanı 
tepkisel bir hareket olarak başlamış; milli niteliği 
de görünür olmamıştır. İsyanın omurgasını oluştu-
ran aşiret reisleri ortak bir irade göstermemiş, her 
biri kendi otoritesinin peşinden gitmiş, milliyetçi 
liderlerin istemleri karşılanmamıştır. Böylesi bir 
direnişin milli bir devlet kurmayı amaçlayan, mil-
liyetçi bir hareket olduğunu iddia etmek mümkün 
değildir (ekinci, 2011; 46-48). 

“Ağrı İsyanı”ndan sonra adı en çok geçen, 
1935’teki “Sason İsyanı”, bu “hayali isyan”lardan 
biridir. Sason İsyanı’nı bastırmakla görevli, o za-
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man yüzbaşı rütbesinde olan Cemal Madanoğlu’dur 
(1907-1993). Madanoğlu, dersim Harekatı’na da 
katılmış; korgeneral rütbesinden emekli olup, 27 
Mayıs 1960 darbesi gerçekleştiren subaylara katılıp 
senatör olmuştur. Madanoğlu yazdığı anılarında7 
“Sason İsyanı”nı anlatırken, “isyan” senaryosunun 
hayali olduğunu gün ışığına çıkarıyor. Yazdığına 
göre, Sason kaymakam vekili, vergi toplamak üzere, 
yanına bir askeri birlik alarak Harbak köyüne gidi-
yor. Teteri Bedik adlı köyün ileri gelenlerinden biri-
nin evine konuk oluyor.  Yüzbaşı evdeki geline teca-
vüz etmeye kalkışınca olay çıkıyor. Yüzbaşı kaçıyor 
ama kaymakam vekili ve diğerleri, Harbaklılarca öl-
dürülüyor. Jandarma yüzbaşısı olayı rapor ederken 
“isyan var!” diye bildiriyor. “İsyan”ı bastırmak için 
“tenkil” emri çıkarılıyor ve Sason’da katliam yaşanı-
yor  (Kahraman, 2004; 203-204).

Oran’a göre, devletin her hadiseye isyan deme-
sinin nedeni; “o sırada girişilmiş ulus yaratma (na-
tion building) projesine ‘isyan’ lazım” (Oran, 2010; 
507) olduğu içindir. Yani bir ulus-devlet olarak ku-
rulan Türkiye Cumhuriyeti için, kurulmaya çalışı-
lan ve “yeni” olan ideallerin (laiklik, hilafetin kal-
dırılması, ulus olmak) toplumsal yayılımı, kabulü 
ve muhtemel karşı çıkışları engellemenin yoludur 
bu isyan/tehlikeler. dolayısıyla, var olan durumları 
“isyan/tehlike” formuna sokup, Cumhuriyet yurt-
taşlarını milli çembere davet etmektedir.

Cumhuriyet’in bu hadiseleri isyan olarak sun-
masının en önemli nedeni isyanlar bahane edilerek 
Kürt coğrafyasında uyguladığı kitlesel şiddeti meş-
ru göstermeye çalışmaktır. Kürtlere karşı yaygın ve 
hoyrat bir şekilde uygulanan şiddet, devlet nezdin-
de Kürt toplumsal yapısının tahrif edilmesi (milli 
olan özelliklerin zor yoluyla ortadan kaldırılması), 
“modernizasyon”uydu. Yani bu şiddet, Kürt kim-

7  nitekim, Madanoğlu’nun anıları, 1980’darbesinden hemen 
sonra Cumhuriyet Gazetesi’nde yazı dizi oluyor. Cumhuriyet’in 
genel yayın yönetmeni olan Hasan Cemal bunu anlatırken; 
“daha sonra Genelkurmay Başkanı olan beşli Konsey’in ge-
nel sekreteri necdet Üruğ bizi Ankara’ya çağırdı. Madanoğlu 
Paşa’nın anılarını yayımlamayı kesmemizi istedi. Madanoğlu, 
1930’lardaki Sason harekâtını anlatıyordu. Bir komutanın hal-
ka karşı kötü muamelesinden söz ediyordu. Askerin moralini 
bozuyor diye diziyi yarıda kestirdiler” dedi (düzel, 04.12.210).

liğinin beslendiği damarlardan olan aşiret yapısı, 
kapalı toplumsal ilişkiler, dini yaygınlık vb. top-
lumsal dokuların tahribine yönelikti. nihayetinde 
bu tarz toplumsal formları ve isyanları bahane ede-
rek kullanılan şiddet aklanmaya (hâlâ olduğu gibi) 
çalışılmıştır.

Kuşkusuz, bu hadiseleri “Kürt isyanları” ola-
rak sunmak Kürt milliyetçi tarih yazımı ile de ilgi-
lidir. Tarih yazımı, geçmişi anlamak ve tarihsel bil-
gi ile kolektif hafızayı belli bir sisteme dayandırır. 
1960’ların ve 1970’lerin Kürt tarih yazımı söylemi, 
19. ve 20. yüzyıl ayaklanmalarını –kürdi- geçmişe 
dahil etti ve uzun bir zincirin halkalarını oluştur-
du. Bahsi geçen dönemde, 

Yeni Kürt milliyetçi elit sınıfı, aynı anda önceki 
nesillerin eserlerini keşfedip, kendine mal eder-
ken, kendi tarih yazımı söylemini incelikle ha-
zırlıyordu. ddKO’nun (devrimci doğu Kültür 
Ocakları) tutuklanan militanları 1971 ve 1992’de, 
Ortadoğu’nun en eski milletlerinden biri olarak 
Kürt milletinin özerkliğini iddia ederek, ondoku-
zuncu yüzyıl boyunca Kürt emirleri veya aşiret re-
islerinin çıkarttıkları isyanları Kürt milliyetçiliğinin 
tezahürü addederek, Mustafa Kemal’in tutulmayan 
sözleri ve takip eden 1920 ve 1930’ların kıyımlarını 
hatırlatarak, hükümlerine karşı koymak için tarihsel 
bir çatı üretmeye çalıştı (Bozarslan, 2005a; 59-60).

Buna daha güncel bir örnek vermek gerekir-
se, İçişleri Bakanı İdris naim Şahin Kürt insanının 
esas olarak bir sorununun olmadığını belirttikten 
sonra,  “Sorun sorun diyorlar. Sorun ne? Ben arı-
yorum sorunu bulamıyorum” (07.11.2011) dedi. 
Bunun üzerine BdP Batman Milletvekili Ayla 
Akat Ata, “Kürt sorununu arayıp da bulamayan-
lara sesleniyoruz; bu sorunu görmemek körlüktür. 
Arayıp da bulamayanlara söylüyoruz; Cumhuriyet 
öncesi ve sonrasındaki Şeyh Said İsyanı başta ol-
mak üzere diğer isyanları hatırlatıyoruz. Bu sorun 
büyük acılar yaşatmıştır” (13.11.2011) diye cevap 
verdi. Girişte de anlatıldığı gibi, Kürt milliyetçiliği 
ile Kürt sorunu paralel gelişen, okunan iki ayrı şey-
dir. Görüldüğü gibi, Kürt isyanlarından bahsetmek 
hem Kürdün varlığına ve bu varlığın tarihsel sürek-
liliğine bir işarettir hem de “büyük acılar çekti[k]” 
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söylemi ile güncel politik/ideolojik duruşa tarihsel 
bir referans vermesi anlamına haklılık kazandır-
makta ve ayrıca Kürdü, bu tarihsel referansın oluş-
turduğu öznelliğe çağırmaktadır.
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M ustafa bize önce suç, ceza vb. kav-
ramların kullanımında ne kadar 
hassas olunması gerektiğini belirtti 

ve Türkiye’de hapishanenin tarihine dair bir şeyler 
söyledi. Bu hapishanenin tarihindeki gelişme çizgi-
si, gelişme derken ileriye doğru gitme değil insani 
anlamda geriye doğru gitmekle ilgili olan bir şey 
bu, koğuş sisteminden ve kazan ortaklığından oda 
sistemine doğru geçiş ve bu geçişin mimari tezahü-
rü. Bu anlamda o mimari tezahürün bize açtığı 
veya iktidara açtığı yeni alanlar. Aslında koğuş sis-
teminde devlet o kapılar kapandıktan sonra koğu-
şun arkasında ne olduğuyla çok fazla ilgilenmiyor. 
Şimdi ilgilenmemesinin Mustafa’nın çok değinme-
diği birtakım sonuçları var. Kendisi anlattı bunları 
konuştuk ama zaman sınırlaması dolayısıyla derin-
leştiremedik. Hapishane bir cezalandırma ve ıslah 
mekânı olarak tasarlanmışken koğuş sistemi aslın-
da suçun öğrenildiği bir mekân haline gelir. Bu 
önemli sonuçlarından bir tanesidir, söz konusu 
olan adli suçlularsa. çünkü siz koğuş sisteminde 
kazara bir suç işlemiş olsanız bile oradan profesyo-
nel bir suçlu olarak çıkarsınız. Orada bilmediğiniz 
teknikleri de öğrenirsiniz. dolayısıyla da çıktıktan 
sonra gideceğiniz yer yine suç ortamlarıdır. daha 
usta bir suçlu olarak. Ve tabii ki bu sizin artık suça 
eğilimli olmanız anlamına gelir ki suçludan suça 
eğilimliye doğru olan evrim de böyle gerçekleşir. 
Tıpkı Victor Hugo’nun Sefiller romanında Jean 
Valjean’ın açlıktan bir dilim ekmek çalması ve so-

nunda profesyonel bir suçlu haline gelmesi duru-
munda olduğu gibi. Tabii bu sonuçlardan bir tane-
si, bir başka sonuç koğuşun kendisi içerisinde 
oluşturulan özerklik ortamı. Ama şu veya bu şekil-
de ister siyasi olsun, oradaki eğitim çalışmaları 
veya oradaki diğer faaliyetler, buralar adeta birer 
okul işlevi bile görebiliyor. Bu elbette iktidarı ra-
hatsız eden bir şey. O taktirde ne yapmak lazım, 
bölmek ve öyle yönetmek lazım ve koğuş sistemin-
den yavaş yavaş daha az insanın bir arada bulun-
duğu daha iyi gözetlendiği ve daha iyi manipüle 
edildiği mekânlara onların aktarılması lazım. el-
bette bizim hapishanemizde yeni hapishane türle-
rinin, yani o alfabedeki harflerle olan benzerliği 
üzerinden mimari yapısının hapishanelerin ortaya 
çıkmasının arkasındaki temel saiklerden ve ref-
lekslerden bir tanesi bu. Benim bildiğim kadarıyla 
F Tipi cezaevlerinde, şu anda tesadüf eseri, Zafer 
Kıraç da aramızda biz 6 ay - 1 sene Tekirdağ F Tipi 
Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerle birlikte çalış-
malar yaptık. Buralarda bir tek kişilik bir de 3 ki-
şilik odalar vardı. Bir de çok küçük avlular vardı. 
çok kısıtlı zamanda içerdeki insanlar bir araya ge-
liyorlardı vs. Burada artık insanların birbirlerine 
nasıl suç işlenir bunu öğrettikleri durumlar ve 
mekânlardan bahsetmek söz konusu değil. daha 
farklı bir durumdan söz ediyoruz. O durum da 
nedir: Gündelik hayatına tutuklu veya hükümlü-
nün doğrudan doğruya müdahale edildiği yer. Mü-
dahalenin arkasındaki refleks ise iyileştirme. Şimdi 
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iyileştirme çok önemli, iki türlü okumak müm-
kün. Arasına tire korsanız (iyi-leştirme) bunlardan 
bir tanesi iyi insan haline getirme olur değil mi? 
İyileştirmeyi, bir anlamda öyle okumak mümkün. 
Kötülere karşı iyiler ki toplumsal ahlak refleksleri-
mizin belki de ilk tepkisi bu oluyor. Bir ikincisi ise 
patolojik olarak suçu tanımladıktan sonra onu te-
davi etmek. Biliyorsunuz suçun patoloji olarak, 
burası sosyoloji bölümü olduğu için söylüyorum, 
tanımlanmasında emile durkheim’ın çok önemli 
bir rolü vardır. Biliyorsunuz Sosyolojik Yöntemin 
Kuralları isimli kitabında, sosyolojinin kurucu me-
tinlerinden biri olan bu kitabın üçüncü bölümü 
doğrudan doğruya normalle pato-
lojinin pozitivist yöntemlerle nasıl 
birbirinden ayrılacağı, ayrılması 
gerektiğini vaaz ettikten sonra tu-
tarlı bir pozitivist olarak bölümün 
sonunda, son paragrafta “devlet 
adamının görevi bir doktor, bir 
hekim gibi işlev görmektir” der ve 
hastalık patolojidir, suçtur; en 
önemli patoloji durkheim’a göre 
toplumsal patoloji tabii ki, devlet 
adamının görevi de bu patoloji-
nin, suçun ortaya çıkışını engelle-
mek, çıktığı yerde de eğer engelle-
yemiyorsa onu tedavi etmektir. 
Tedavinin yöntemi nedir, suçluyu 
almak onu bir yere kapatmak eğer hâlâ tedavi ol-
muyorsa da biliyorsunuz tıbbın yaptığı bir şey var-
dır tedavi edemediğini söker alır. Buna da ameliyat 
diyoruz. Ameliyatın toplumsal düzlemde uygulan-
ması 20. yüzyılda kitlesel imha hareketlerine kadar 
gitti. dolayısıyla patoloji kavramını kullanmak 
çok tehlikeli bir şeydir, tıp terminolojisini kullan-
mak çok tehlikeli bir şeydir, ameliyat terminolojisi-
ni kullanmak, virüs terminolojisini kullanmak, 
kanser terminolojisini kullanmak çok tehlikeli bir 
şeydir onu yerinden bıçakla söküp almaya kadar 
gider. Bunlar böyle masum analojiler veya metafor-
lar değil, en azından benim için. nitekim iyileştir-
menin karşılığı eğer hastayı iyileştirmekse, hasta-
nın patolojisi [nedir]. Şimdi suç durup dururken 

bu niye patolojik olarak tanımlanıyor? çünkü şun-
dan dolayı, patoloji kavramı Antik Yunan’daki 
“pathos” kavramından gelen bir şey ve bütün pate-
tik, acınası, patoloji, patolojik bu kavramlar Antik 
Yunan’daki “pathos” kavramına gidiyor. Bu genel 
anlamda duygulanım anlamına gelir, özel anlamda 
ise acı anlamına gelir. Ve acı ne demek? Patolojik 
olan acı çeker. Reha Muhtar’ın “Acı var mı acı” so-
rusuna ne diye cevap veriyor devlet: “Acı var”. Acı-
nın olduğu yerde sizin müdahale ehliyetiniz az 
önce söylediğim gibi, o kadar genişler ki kendi rı-
zasına rağmen onu terbiye tedavi ıslah denilen sü-

reçlere dahil edebilirsiniz. eğer 
anarşistler psikopatsa ne yapacak-
sınız? Tabii ki psikopata verdiğiniz 
ilacı vereceksiniz. Şimdi bununla 
ilgili olarak, “teröristlerin zekâ se-
viyesi düşük”se sanmıyorum dev-
letin lesitin vermek suretiyle onla-
rın zekâ seviyesini yükseltmek is-
teyeceğini. Lesitin pahalı bir kim-
yevi madde, ilaç. Onun yerine ne 
yaparsınız, zeki olmayanlara uy-
gun eğitim biçimini uygularsınız. 
döve döve öğretmek vs. ama bu 
bana şeyi hatırlattı: Michel 
Foucault’ya çok gönderme yapı-
yor bu metninde, yakından tanı-
dığım metninde, ha bir de pardon 

zekâ seviyesi düşük olanlara Atatürkçülük eğitimi 
verirsiniz. Biliyorsunuz Atatürkçü olmak, apriori 
bir zekâ göstergesi Türkiye’de. Olmayanlar çünkü 
tehlikenin farkında değiller, hastalar vs. onu geçe-
lim biz. Bu bana şeyi hatırlattı: 1960’larda 70’lerde 
Sovyetler Birliği’nde yeni bir hastalık keşfediliyor. 
Hastalığın adı dissidence, yani siyasi muhalefet. Ve 
bu siyasi muhalefet hastalığına, illetine kapılanla-
rın teşhis, tedavi ve benzeri işlerinin gerçekleşmesi 
için bir yeni literatür çıkıyor ortaya, bunlar bu ko-
nuda uzmanlaşmış psikiyatristler. Bunlar yeni 
mekânlar da kuruyorlar: Hastaneler. Hapishaneler-
den ayrı bir şey bu. Orada toplayıp bu zavallı has-
taları onları şok tedavisi, yüksek dozda valium ve 
benzeri kimyalarla aptallaştırıyorlar. Şimdi diyebi-

Hapishane, tutuklu veya 
hükümlünün gündelik 
hayatına doğrudan 
doğruya müdahale 

edildiği yer. Müdahalenin 
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ise iyileştirme. Şimdi 
iyileştirme çok önemli, iki 
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Arasına tire korsanız (iyi-
leştirme) bunlardan bir 
tanesi, iyi insan haline 
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lirsiniz ki niye durup dururken bunu yapıyorlar, 
bu çok masraflı bir şey, düşünsenize yeni binalar 
yapılıyor, yeni birtakım uzmanlar yetişiyor, yeni 
birtakım literatür oluşuyor. niye böyle bir şey ya-
pılıyor? çünkü az önce hem Mustafa hem Bahtiyar 
söyledi, şimdi toplumsal muhalefet kimilerine göre 
suçtur kimilerine göreyse aslında bir direniştir, bir 
özgürlük hareketidir. dolayısıyla cesur olan insan-
lar hapse girmekten korkmazlar, orada suç ve ka-
nun dediğimiz şeyin bize telkin ettiği içerik her 
zaman kabul ettiğimiz bir içerik olmadığı için tabii 
ki ona karşı gelmeyi ve kapatılmayı göze alabiliriz. 
Fakat eğer siz kanun değil de tıptan hareket ederek 
bu türden suçların bir hastalık olduğuna insanları 
ikna edebilirseniz ve bu ikna sürecinde geçerli olan 
söylem tıp söylemiyse ve tıp eğer bir bilimse ve siz 
bilime inanıyorsanız –ki modern çağlarda yaşıyo-
ruz, değil mi? Bilimin, hakimin olduğu bir çağda 
yaşıyoruz– o zaman eğer kendinizi deli olarak gör-
mek istemiyorsanız, o delilik adı verilen bu davra-
nış biçimlerinden de kendi rızanızla vazgeçersiniz. 
Biliyorsunuz psikiyatrik tedavide ilk koşul hastayı 
hasta olduğuna inandırmaktır. İlk çıktığında bu 
inandırma sürecini gerçekleştirebilmek için ciddi 
işkence yapıyorlar akıl hastalarına delilere, bir ay 
her sabah buz gibi suyla yıkıyorlar, ertesi ay her sa-
bah kaynar suyla yıkıyorlar. Ta ki evet deliyim diye-
ne kadar. Ondan sonra tedavi başlıyor. Bugün de 
öyledir. Ben deli değilim demek istemez birçok in-
san. dolayısıyla siz bir insanı deli olduğuna inandı-
rabilirseniz ancak tedavisine başlayabilirsiniz ve bir 
toplumu eğer belli davranış biçimlerinin patolojik 
olduğuna inandırırsanız o zaman siz bana kalırsa 
çok daha etkili bir yöntem kullanıyorsunuzdur. 
çünkü sizin artık insanların başına polis dikmeniz 
gerekmez. Ben deli değilim demek isteyen insan 
delilik adı verilen davranış biçimlerinden kendi rı-
zasıyla vazgeçer ki bu da aslında modern iktidarın 
uyguladığı en sinsi yöntemlerden bir tanesidir. 
Şimdi bizim o kadar paramız yok anlaşılan dolayı-
sıyla biz suçun özellikle anarşizm veya siyasi suçla-
rın, toplumsal muhalefetin patolojik olduğunu 
düşünüyoruz ama yeni birtakım mekânlar, bunlar 
için hastanelerimiz, psikiyatrlarımız falan yoksa 

eğer o zaman biz bunu hapishaneye taşırız. Hapis-
hanelerin iç mekânlarını değiştiririz vs. Ve bunu 
hukuk üzerinden yapmaya çalışırız. Hastalığı hu-
kuk üzerinden tanımlarız. Bu çok önemli, Mustafa 
bir şey söyledi, böyle şeylerin yasada yer alması çok 
komik, dedi. Bence komik değil, niye biliyor mu-
sunuz, yine Michel Foucault’nun bir saptaması var, 
diyor ki, “bu modern iktidarın ortaya çıkması ile 
beraber yasa üzerinden örgütlenen iktidar yerini 
yeni bir iktidara bıraktı ve bu iktidar da tabii ki 
eski iktidarın kullandığı birtakım mekânizmalar 
devam etti ve bunların en önemlisi yasadır. Ama 
yasa artık giderek norm olarak işlev görmeye başla-
dı.” Bu Foucault’nun Cinselliğin Tarihi’nin birinci 
cildinde cinsellik dispozitifi adı verilen bölümde 
söylediği bir şey. Bakın burada bu çok önemli, alın-
tıladığı yerde yasa hakikaten norm gibi işlemeye 
çalışıyor. ne yapıyor, hukuki olmayan terimleri 
hukukun içerisine sokuyor ve işte iyileştirmenin ne 
olduğunu tanımlarken böyle garip ondan sonra 
akla hayale sığmayacak olan bir şeyleri yedirmeye 
çalışıyor. Bu bir aczin göstergesi olmakla beraber 
anlaşılabilir bir şey. çünkü istenilen şey yasadan bu 
suç denilen hastalığın, yani suçun hastalık olduğu-
na insanları ikna etmesi ve dolayısıyla da onun te-
davisi için gerekli şartların oluşturulmasına destek 
olması. Hastalığın kendisi ise nedir tabii ki “kim-
lik” dedi. Bu kimlik denilen şey eğer hastalığın 
kendisiyse o zaman o hastalığın tedavisi de yeni bir 
kimliklendirme stratejisi üzerinden işleyecektir. Bu 
strateji tabii ki neyle olacak Türk milli örf ve adet-
lerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu unsurla-
rının insanlara marşlar söyletilmesi, din eğitimi, 
Atatürkçülük ve Kemalizm eğitimi verilmesiyle 
olacak, gerçekleşecek olan bir şey. Yani durum epey 
karışmış vaziyette. Kimliklendirmek, insanları belli 
bir kimliğin öznesi haline getirmek ve eğer o kim-
liğin öznesi konumuna geçerse o kimliği kuran, 
oluşturan aidiyet koşullarının, normatif içeriğini 
benimsemesini ve dolayısıyla o normlara kendi rı-
zasıyla aykırı hareket etmemesini sağlamak. Kim-
liklendirmenin modern iktidardaki en temel işlevi 
budur. Bir kimliğin öznesi haline getirdiğiniz za-
man birisini o kimliği tanımlayan aidiyet koşulları-
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nın içindeki normları da benimsemesini sağlarsı-
nız. normlar ise bize neyi yapıp neyi yapmayacağı-
mızı söylerler. dolayısıyla o normları bir kere be-
nimsetirseniz eğer yapmasını istemediğiniz şeyleri 
yaptırmamak için polis kullanmanıza gerek yoktur. 
Terbiyeli olmak için, hasta olmamak için, akıl has-
tası kimliğini taşımamak için, makbul vatandaş, 
muhafazakar, milliyetçi şucu bucu vatandaş kimli-
ğinin normlarının dışına çıkmamak için kendili-
ğinden yapar tüm bunları. O zaman sizin daha az 
masrafınız olur, bilirsiniz ki etkili bir yöntem kul-
lanıyorsunuz. Ama tabii ki bu kendi içinde direniş 
getiren bir şey. Maalesef hiçbir za-
man da başarılı olmamış bir şey. 
niye başarılı olmadığı halde de-
vam ediyor, reformlar yapılıyor? 
Bana kalırsa şunun için devam 
ediyor: Hapishane denilen ortam 
hapiste olanlar için değil, hapiste 
olmayanlar üzerinde uygulanacak 
iktidar özneleştirme tekniklerinin 
geliştirildiği birer laboratuvar. 
Yoksa burjuvazinin umurunda 
bile olmaz hapishane ve oradaki 
100 bin kişi varsa eğer. Kenan ev-
ren söylemişti aslında geleneksel 
olanın [yaklaşımını], “asmayalım 
da dönerle mi besleyelim”  demiş-
ti. Kendi açısından tabii ki makul 
olanı söylüyordu. çünkü onun bu insanları kim-
liklendirmek, uysallaştırmak falan gibi bir derdi 
yok. Kurşuna diziyordu veya asıyordu. Ama şimdi 
öyle bir ortam yok. elimizdeki kanuni hükümler, 
uygulamalar buna izin vermiyor. O zaman ne ya-
pacaksınız? Madem besliyoruz, o zaman onu besle-
diğimiz ölçüde kimliklendirelim ki aynı zamanda 
uysal birisi olsun. 

Bahtiyar’ın “Kürt Hareket(ler)i ve Millileş(tir)
me Süreçleri” sunumu eleştirel bir sunum olmuş-
tur. Bence bu konuşmanın temel argümanlarından 
bir tanesi Kürt sorunu ile Kürt milliyetçiliğini bir-
birinden ayırt etmek veya ayırt etmek gerektiğiydi. 
Kürt sorununun her tezahürü milliyetçi taleplerle 
ortaya çıkan veya milliyetçi doğrultuda dile getiri-

len bir tezahür değildir. Bu sunum bize, “ikisini ön-
celikle birbirinden ayırt etmek gerekir” dedi. Ve bu 
ayırt etme sürecinin de önemli bir ayağı bana kalır-
sa tarih yazımı oldu. Yani Bahtiyar’ın yaptığı şey, 
sadece sosyoloji değil aynı zamanda histografik bir 
eleştiri de oldu. Tarih yazımına yönelik olarak getir-
miş olduğu eleştiri olarak bunu düşünebiliriz. çün-
kü temel olarak bu Kürt milliyetçiliğini çalışanların 
bu milliyetçiliği geleneksel bir şey haline getirmek 
istediklerini, geleneksel hale getirmek istedikleri 
için de tarihte geriye doğru okumak istediklerini 
belirtiyor.  Böylesi bir geriye doğru okuma isteği ise 
kullanılacak malzemenin elbette Kürt sorunu dedi-

ğimiz sorun dolayısıyla ortaya çı-
kan isyanların yorumu şeklinde  
gerçekleştirildiğini söylüyor. Bu 
çok önemli tabii ki. Şimdi böyle 
bir şeye karşı sanıyorum 
Bahtiyar’ın eleştirdiği akademis-
yenlerin tepkisi şu olacaktır (ilk 
plandaki tepki): “Milliyetçilik tek 
bir şey değildir”. eğer bakarsanız 
milliyetçilik üzerine yakın geçmiş-
te yapılan çalışmalara görürsünüz 
ki birden fazla milliyetçilik türü 
vardır. Bunlardan bir tanesi de 
milletin din üzerinden tanımladığı 
milliyetçiliktir. çünkü milliyetçi-
lik tartışması yaparken önce tabii 

ki milletin ne olduğu konusunda bir fikir birliğine 
varmamız gerekiyor. Milletin ne olduğu konusunda 
verilen cevaplar son derece zengin. Tabii ki orijinal 
cevap, doğum üzerinden tanımlamak milleti. çün-
kü biliyorsunuz Batı’da (ki Batı ürünüdür milliyet-
çilik) millet kavramının adı “nation”dır. Bu da La-
tince’deki “nascêre” yani doğmak fiilinden gelir. 
Millet, ulus devlet dediğimiz o yapının içerisindeki 
temel üç unsurdan biri olan toprak, zaman zaman 
vatan da denilen, o sınırları belli toprak parçasında 
doğmuş olan insanlar bütününe verilen isimdir. 
dolayısıyla eğer siz o topraklar üzerinde doğmuş ve 
ulus devletin kurmuş olduğu devlet hukuk sistemi-
nin tabiiyetinde iseniz o zaman dininiz, etnisiteniz, 
cinsiyetiniz  vs.’den bağımsız olarak toplu halde o 
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milletin birer ferdisinizdir. Fakat tabii bu perversi-
yona uğramış olan bir şey. daha sonra bu etnik kö-
ken üzerinden, yeri geldiği zaman dini aidiyet üze-
rinden tanımlanan bir şey oldu. Bu hatta Türkiye’de 
hemşerilik üzerinden bile tanımlanan bir şey haline 
geldi. Geçtiğimiz yıllarda Ferhat Kentel ile Meltem 
Ahıska’nın birlikte yapmış olduğu, TeSeV’den çı-
kan, Türk Milliyetçiliği üzerine bir çalışma vardı. 
Orada hakikaten yakından baktığınızda görüyorsu-
nuz ki insanlar milliyetçilik derken bunu Sinop 
milliyetçiliği, Adıyaman milliyetçiliği falan gibi şey-
ler şeklinde bile yorumlayabiliyorlar. Şimdi bu an-
lamda eğer millet dediğimiz o kimliği kuranın din 
olduğunu düşünürseniz ki Türkiye’de gerçekten 
Türkiye Cumhuriyeti’nin zaten millileşme deneyi-
minde böyle bir eğilim var biliyorsunuz. Lozan An-
laşması gereği azınlık olarak tanımlananlar gayri-
müslimlerdir. Kürtler azınlık olarak tanımlanmadı-
lar. Azınlık demek ne demek? O milletin içerisinde-
ki temel azınlıklar anlamına geliyor tabii ki. Farklı 
bir muameleyi hak eden veya buna hakkı olan 
gruplar, kendi dillerinde eğitim yapma, kendi okul-
larını, kendi ifade mekânlarını açma hakkına sahip 
olanlar ama Türkiye’de biliyoruz ki örneğin Cemevi 
meselesi hâlâ tartışılıyor. çünkü öyle bir dini azın-
lık, bizim Sünni geleneğimizin için vermiş olduğu 
Cumhuriyet projesinde ayrı bir kültürel kimlik 
azınlığı olarak uzun süre tanımlanmadı. dolayısıyla 
eğer siz milleti din üzerinden tanımlarsanız iyi diye-
bilirsiniz ki hayır böyle bir şey yok. çünkü 
Türkiye’de oldum olası zaten millet din üzerinden 
tanımlandığı için pekâlâ Kürtlerin şu başkaldırıları, 
isyanları da tanımlanabilinir. ne olarak, bir milli-
yetçi hareket olarak, işte tam da bunun bir tür yapı 
sökümünü yaptı bana kalırsa Bahtiyar yapmış oldu-
ğu konuşmada. çünkü söylem düzeyinde baktığı-
mız zaman ortaya çıkan isyanların milliyetçi talep-
lerde bulunmaları ile bir taraftan o isyanların ortaya 
çıkmasına neden olan reflekslerle olaylar arasında 
çok ciddi bir fark var. Bunlar ve bu farklar, özellikle 
Bahtiyar’ın da altını çizdiği gibi, iki tarafın da aslın-
da kendi projeleri doğrultusunda özenle göz ardı 
ettiği farklar. Şimdi çok önemli bir şey söyledi bura-
da Bahtiyar, dedi ki, bu Kürt isyanları olarak adlan-

dırılan ama aslında isyan olmayan sadece yerel dire-
niş mücadelesi olan hareketlerin cezalandırılması ve 
onları gerçekleştirenlerin terbiye edilmesi süreci 
hem Kürtlüğü hem de Türklüğü beslemiştir. çün-
kü Kürtler için bunun bu şekilde yorumlanması bir 
Kürt kimliğinin kurucu unsuru olarak faaliyet gös-
teriyor veya işlev gösteriyor. Öbür tarafta ise Türk-
ler için bir “öteki” yaratıyor. dolayısıyla kendi kim-
liğini “öteki” üzerinden başkaldıran bir öteki üze-
rinden tanımlamasına izin veriyor. Farkındaysanız, 
hatırlarsanız yakın geçmişte yani geçtiğimiz son on 
yıl üzerinde ermeni Meselesi tartışılırken de aynı 
şey olmuştu. Bu aslında bir mukateledir, soykırım 
değildir diye sık sık dile getirenlerin dediği ne vardı? 
İşte buna ermeniler de yaptılar buna karşılık olarak 
Türkler bu 1915 tehcirini gerçekleştirdiler. niye 
çünkü şu şu şu isyanlar olmuştu ve karşı tarafın işte 
rahmetli Hrant dink’in, etyen Mahçupyan’ın vs. 
televizyonlarda veya medyada yapılan bu tartışma-
larda cevabı hep şeydi: “Hayır, yani bunlar ermeni 
milliyetçiliği tarafından motive olan hareketler de-
ğillerdi, işte bir düğün esnasında bir şey oldu, başka 
bir yerde başka bir şey oldu, bunlar yerel birer dire-
niş hareketiydi ve son derece doğallar”. dolayısıyla 
bir Türk milliyetçiliğinin kurulma aşamasında Türk 
olmayanı ortadan kaldırmak veya onu iptal etmek, 
devreden çıkarmak üzere gerçekleştirilen bir yok 
etme harekatı için bunlar birer özür olarak veya bi-
rer neden olarak kullanılamaz. Ama kullanılan buy-
du. dolayısıyla aslında demek sadece bu durumda 
yapılmadı. Kürt milliyetçiliği denilen şeyin kurul-
ma sürecinde ve onun Cumhuriyet tarafından alım-
lanması ve algılanması ve oradan bir Türk kimliği-
nin kurulması meselesi içinde dolayısıyla kullanıl-
mış oldu. Tabii burada önemli olan bizim bu Kürt 
isyanlarını okuma biçimimiz. Ben literatüre hâkim 
değilim, yani en azından tabii ki Bahtiyar kadar 
hâkim değilim ve onun söylediklerini veri alıyorum 
ama eğer gerçekten de siz bu isyanları tamamen fe-
odal, “feodal” yani yerel; bize özgü bir feodalite ge-
leneğinin ortaya çıkarttığı isyanlar olarak yaşıyorsa-
nız, bunun söylemde her ne kadar farklı şeyler söy-
leniyor olsa da pratikte aslında toplumsal bir karşı-
lığı yoksa ve burada yine gerek arabulucu olarak 



96 SOSYOLOJİK TARTIŞMALAR

gerek hakem olarak gerekse de yerel yönetimin ba-
şındaki insanlar olarak o feodal sistemden gelen in-
sanlar olarak, yani ağalar, şeyhler vs. ön plana eğer 
çıkıyorsa ve aslında orijinal talep Atatürk’ün de bir 
şekilde bir dönemde olumlu cevap verdiği talep sa-
dece otonomiden yani özerklikten ibaret ise o za-
man geriye dönük retrospektif olarak bunun milli-
yetçi bir geleneğin unsurları olduğunu söylemek 
hakikaten zor. Bu anlamda da söylemsel pratikler ile 
söylemsel olmayanları birbirinden ayırt etmek gere-
kiyor. çünkü söylemsel olmayan sistem yani gele-
neklerin bize getirmiş olduğu sistemin kendi içinde 
ortaya çıkarmış olduğu hareketlerin oluşturmuş ol-
duğu infial ve buradan hareketle gerçekleşen top-
lumsal hareketler ve o anlamdaki söylemsel olma-
yanlar pratiklerle onlara giydirilen kılıf veya onların 
söyleme aktarılma biçimi birbirinden farklı olabili-
yor. Burada şu noktaya dikkat etmek lazım: Tarihçi-
lerin burada akademik anlamda yapmaya çalıştığı 
elbette Kürt milliyetçiliğini sorunsallaştırmak ve 
bunu  anlamaya çalışmak. Ama anlamaya çalışırken 
hep altı çizilmesi gereken noktalardan biri de şudur: 
Biz elimizdeki nesneyi hangi söylemle eklemlendiri-
yoruz? Yani hangi söylem üzerinden onu konuşuyo-
ruz. Bunu yaparken de seçeriz. Sosyal bilimciler, 
felsefeciler seçim yaparlar. Siz aynı olayı birden faz-
la, farklı söylemle eklemlendirebilirsiniz. Örneğin, 
suç dediğimiz şeyi kriminoloji söylemiyle eklemlen-
dirir ve kriminoloji söyleminin suç hakkında ko-
nuşması üzerine kurarsanız meselenizi ortaya çıkan 
cezalandıracak figür bambaşkadır. Ama tıp söylemi 
ile eklemlendirirseniz ve suç hakkında tıp konuşma-
ya başlarsa ve onu bir patoloji olarak tanımlamaya 
başlarsa artık o bir suç olmaktan çıkar bir hastalık 
haline gelir ve yapacağınız müdahalenin de rengi 
değişir. Yapacağınız müdahalenin menzili uzar. eli-
nizdeki ehliyet genişler vs. dolayısıyla bu anlamda 
seçilen söylem çok önemli. Ve histografinin seçtiği 
söylemin burada milliyetçilik olması da önemli. 
Ama demek ki aslında burada bir sorun var ve bura-
daki milliyetçilik toplumbilim tarafından kurulan 
bir şey. Yoksa tarihin kendisi içerisinde geriye doğru 
gittiğimizde olan bir şey değil. Bugün geriye doğru 
retrospektif olarak bakılırken elinizdeki veriyi hangi 

söylem ile yeniden düşündüğümüz, konuştuğu-
muzla ilgili olan bir şey. Söylemin kavramları her ne 
kadar milliyetçiliğe gönderme yapıyorsa veya milli-
yetçiliğin oluşturduğu kavramlar olsa da onun bir 
araya getirdiği veya onun hakkında konuştuğu şey-
ler her zaman başka türlü, başka söylemlerle düşü-
nülebilinir, kavramsallaştırılabilir ve bu anlamda 
tarih yeniden yazılabilir. Bu yüzden de bence çok 
önemli bir saptamaydı ve bize çok önemli bir açılım 
getirdi. Şimdi bunu isterseniz daha fazla tartışırız 
soru-cevapta. Okumuşlar dediği aydınlar, aydınlar 
hangi söylemi kullanıyorlar, milliyetçilik söylemini 
kullanıyorlar. Ama milliyetçilik söyleminin toplum-
sal bir karşılığı yok. dolayısıyla siz bu söyleminizle 
gidebileceğiniz yer şu kadar bir yerdir. Ama bunu  
eğer bir harekete çevirmek istiyorsanız o zaman o 
söylemin içine dahil olmayan birtakım güçlerin de 
desteğine ihtiyacınız var. dolayısıyla siz geleneksel 
taleplerin de geldiği mecrayı dikkate almak zorun-
dasınız. Bunu almadan hiçbir yere gidemezsiniz; 
yukarıdan aşağıya elinizde kullanacak güç yoksa. 
çünkü onların elinde bizim kendi projemizde ol-
duğu gibi milliyetçiliği kurmak isteyenlerin de elin-
de (elitlerin elinde-tepeden inmeci) bir askeri güç 
yok. dolayısıyla aşağıdan geleni bu şekilde yönlen-
direcek bir güç yok.

Müzeyyen Güler: Hapishanedeki mahkûmla-
rın çevresi, e tipinden F tipine doğru, koğuştan 
bireysel odalara doğru geçiş gösteriyor. Acaba ideal 
formdan bahsediliyor mu? nasıl olsa daha iyi ola-
bilir? Öneriniz var mı?

Mustafa Eren: Mimari masum değil dedim. 
neden masum değil? Koğuştan odaya, hücreye 
doğru geçildiğinde insanın yaşam alanına müdahale 
etmeye başlıyorsun. Mimari üzerinden senin yaşam 
alanın senin belirleyiciliğinden çıkarılıp yukarıdan 
belirlenmeye çalışılıyor. Bu yüzden mimari masum 
değil. İdeal bir tip var mı dediniz. Aslında ideal bir 
form, koğuş evet birtakım özgürlükler sağlıyor ama 
aynı zamanda adliler açısından söz ediyorsak ad-
liyi ağanın tahakkümüne bırakıyor. Ya da aslında 
Bahtiyar’ın söylemeye çalıştığı ile örtüşen bir şey, 
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komün sistemi dediğimiz olgu-
ya baktığımızda ise bütün üyeler 
komüne uymak zorunda. Koğuş 
sisteminin de kendi içerisinde bazı 
olumsuzlukları var mıdır bu an-
lamda, vardır. İdeal form nedir? 
İdeal form diye bir şey yok aslında, 
insanların hem kendi bireyselliğini 
yaratabildiği hem de aynı zaman-
da toplumsallaşabildiği mekânlar 
olabilmesi lazım hapishanelerin. 
Bunun yolu nedir? Gerçekten ora-
ya oda deniliyorsa eğer o odaların 
kapısı açık olabilmeli. İnsanlar 
odasından çıkıp salona gidebilme-
li, çok fazla ortak kullanım alanı 
olabilmeli. Ama şu anda yürürlülükte olan F Tipi, 
L Tipi ya da d Tipi hapishaneler bunların hepsi 
2000 sonrası inşa edilen ve her biri için aslında tril-
yonlar harcanan hapishaneler. Bu anlamda devlet 
mimariye çok büyük ödenekler ayırdı. Ama bunla-
rın hiçbirinde ortak kullanım alanları yeterli değil. 
Özellikle F Tiplerinde böyle. Bu yüzden ideal form 
denilen şey, insanların hem bireyselliklerini hem 
toplumsallıklarını yaratabilecekleri mekânlar olarak 
söylenebilir.

Yıldırım Şentürk: Koğuş sistemini anlatırken 
şunu gösteriyorsun: devlet ve iktidar aslında bi-
reyleri tamamen kontrol edemiyor, hatta tam bek-
lentisinin zıddında sonuçlar çıkabiliyor. daha fazla 
örgütlenebiliyor, Ferda Hoca’nın bahsettiği gibi 
daha da mesleğini öğrenmiş oluyor. Ama oda siste-
mine geçtiğinde sanki artık iktidar istediği her şeyi 
burada yapabiliyormuş gibi bir sunuşa geçiliyor. 
Acaba öyle mi? Beklentilerinin dışında sonuçlar 
çıkıyor mu? Bu illa direniş, mücadele anlamında 
değil ama, tepede bütün her şeyi kontrol eden bir 
iktidar, devlet algısında sorun yok mu sence?

Begüm Özden Fırat: Bu mekânlarda direniş 
de ortaya çıkıyor. Yazdığın metinde çok kısa da 
olsa direnişlere de değiniyorsun ama büyük çapta 
direnişlere. Ölüm oruçlarına varan 2000’deki di-

renişlere gönderme yapıyorsun. 
Bir yandan da bana şöyle geliyor, 
toplumsal hareket olarak değer-
lendirmiyorum ama, toplumsal 
hareketlere baktığımız her zaman 
örgütlü, talepleri olan süregiden 
bir kampanya içeren, bir eylem 
repertuarı olan, olması gerektiğini 
söyleriz. Senin de direnişlerde ver-
diğin örnekler her zaman büyük 
çapta görünür kılınmış örnekler 
gibiydi. Merak ediyorum, özellikle 
F Tipiyle birlikte görünmeyen di-
reniş biçimleri mesela aklıma Asef 
Bayat’ın metinleri geliyor. daha 
görünmez olan direnişler daha bi-

reysel ve doğrudan eyleme dayanan direnişler do-
ğurması açısından düşünülebilir mi?

Mustafa Eren: Odada her şey yukarıdan mı be-
lirleniyor. Aslında ben bunu söylemek istemedim. 
en azından bu sunumun çerçevesi içerisine girme-
diği için direnişlerden söz etmedim. Ama 80’den 
itibaren zaten çok yoğun bir şekilde direnişler ya-
şanıyor. Özellikle ne için? çalışmada belirttim ama 
burada belirtmediğim ölüm oruçları vardı. Hem 
84’te yaşanıyor hem 81’de, 82’de diyarbakır’da ya-
şanıyor, aynı zamanda 96’da yaşandı, 2000’de ya-
şandı. Bunların hepsi mimariyle ilişkili. diyarbakır 
hariç, mimariyle ilgili direnişlerdi. Bu yüzden bun-
ları biraz öne çıkardım ama sadece ölüm orucunun 
dışında belirleyici olan devlet değil. Odaya kapattı-
ğında her şey bitmiyor. Mesela özellikle F Tipindeki 
insanlar kendileri yeniden yüz yüze gelmeseler de 
bir araya gelmeseler de gelebilecekleri imkânları bir 
şekilde yaratabiliyorlar. Mesela F Tiplerinde top icat 
etmişlerdi. Havalandırmaya çıktıkları saatlerde bir-
birleriyle bir şekilde haberleşebilecekleri imkânları 
yaratıyorlar. Yani şunu düşünün, insanların 1 ve 3 
kişi tutulduğu bir yerde bu insanlar hâlâ dergi çı-
karabiliyor içeride. Top denilen şey, bir pet şişenin 
içine gazeteyi ıslatıp basıyorsunuz, sonra içerisine 
kendi notunuzu sıkıştırıyorsunuz ve çatının üze-
rinden diğer havalandırmaya atıyorsunuz ve bu top 
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bütün hücreleri dolaşıyor. Yani bir top üzerinde, 
kağıdı 8’e katladığınızda bir küçük deftercik yapı-
yorsunuz ve herkes o defterde görüşlerini paylaşa-
biliyor. Her hücrede ayrı bir yazı yazılıyor ve bunlar 
bir hücrede toplanıyor, dikiliyor ve bir dergi yaratı-
lıyor. Yani odada da devlet her şeyi çözebilmiş değil. 
Ama buna karşılık ne yapıyor? Mesela bu insanların 
haberleşmemesi için bunların aralarına ya adlileri ya 
sağ mafya örgütlerinden insanları yerleştiriyor ve se-
nin haberleşmeni imkânsız kılmaya çalışıyor. Ya da 
sayı biraz azaldığında bir kısmını edirne F Tipine 
bir kısmını Tekirdağ 1 no’lu F Tipine bir kısmını 
Tekirdağ 2 no’lu F Tipine hatta isterse İzmir’deki 
Adana’daki F Tipi Hapishanelere sevk edebiliyor. 
Böyle iletişimi imkânsız kılmaya çalışıyor ama bu 
süreç hiçbir zaman direnişlerin ortadan kalktığı bir 
süreç değil. 

Ferda Keskin: Cezaevine yeni birileri ge-
tirildiği zaman, açtırlar, hoş geldin demek için 
Mustafa’nın sözünü ettiği yöntemle yeni gelenle-
re bisküvi ve sıcak çay bile gönderiyorlar. Kendini 
çok kötü hissetmesin diye.

Mustafa Eren: Komün sistemi de F Tiple-
rinde bir şekilde devam ettiriliyor. çünkü herke-
sin ziyaretçisi gelmeyebiliyor. Bir kısmının ailesi 
diyarbakır’da diyelim, Tekirdağ’a koyuyorlar insan-
ları ve sen ziyaretçisi gelmeyen bu insana yine bu 
top aracılığıyla sigarasını, çayını, şekerini yollayabi-
liyorsun. çünkü içeride her şeyi kantinden almak 
zorunda, dışarıdan yiyecek kesinlikle alınmıyor. 
Hatta senin ziyaretçin zaten ikinci derece akraba-
larınla sınırlandırılmış durumda. Yani sen içeriye 
girdiğinde F Tiplerinde arkadaşlarınla görüşemi-
yorsun, kaç yıl, kaç ay orada kalacaksan. Sadece 
ikinci dereceye kadar akrabalarını görebiliyorsun. 
Ama koğuş sisteminde böyle değildi. Yani o yüz-
den mimari değiştiği oranda uygulanan politika da 
değişiyor. Ama bu aynı zamanda direnişleri de be-
raberinde getiriyor. Hiçbir zaman sorun, o anlamda 
sorun, ortadan kalkmıyor devlet açısından. 

Bir dinleyici: Soruma başlamadan önce kav-

ramsal bir çerçeve, hangi kavramları kullanıp han-
gi kavramları kullanmayacağından bahsetti. İşte 
bu anlamda sağ jargonda kullanılan mahkûmdan 
ziyade sol jargonda kullanılan tutsaktan ziyade 
bambaşka bir kavram olan kapatılma kavramını 
kullandı, bunu söylerken de kapatılmanın nötr bir 
kavram olmasından kaynaklı kullanacağını söyledi. 
Ben aslında bu konunun biraz problemli olduğunu 
düşünüyorum yani kapatılmanın da nötr bir kav-
ram olmasından ziyade onun da başlı başına farklı 
anlamlar yüklü kavramlar olduğunu düşünüyo-
rum. dolayısıyla şöyle bir şey sağ ya da sol jargonu 
kullanacağıma bu kavramsallaştırmayı kullanmayı 
tercih ediyorum gibi bir giriş daha anlamlı olabilir-
di. Yani kapatılmaya bir nötrlük atfetmek, bu da… 

Mustafa Eren: Kapatılma nötr bir kavram der-
ken bunu özellikle mahpus kavramı üzerinden söy-
ledim. Suçlu demiyorum. Tutsak da demiyorum. 
Ama mahpus kelimesi Arapça “habs” kökünde “ka-
patılmış kişi” anlamına geliyor, sadece bu anlamda 
mahpus kelimesini kullanıyorum dedim. Sağ ya da 
sol jargon da değil benim derdim. Ben devletin beni 
ideolojik olarak konumlandırdığı yerden bakmak 
istemiyorum. Bu yüzden tutuklu, hükümlü kelime-
lerini –bunlar hukuki terimler olmasına rağmen– 
daha az kullanıyorum, suç demiyorum ya da terö-
rist demiyorum ama aynı zamanda onlara farklı bir 
jargondan yaklaşıp tutsak ya da esir de demiyorum. 
çünkü bunlar bir savaşa işaret eden terimler. Ama 
kapatılma hapishanelerin kendisine işaret ediyor.  
Bu yüzden mahpus kelimesini kullanıyorum. 

Ferda Keskin: Kapatılma kavramını biz sadece 
hapishane için değil aynı zamanda son zamanlarda 
sosyal bilimlerde akıl hastanesi ve hastane için de 
kullanıyoruz. Ve o anlamda ortak noktaları var bu 
üç tane kurumun. Zaten suçun patoloji olarak ta-
nımlanması aslında hukukla tıbbın da paslaşması 
anlamına geliyor. dolayısıyla kullanılan teknikler ve 
mekân düzenlemeleri birbirine çok benzediği için 
hastanelerde de hücreler vardır. Akıl hastanesinde 
de hapishanede de. O anlamda kapatılma nötr ol-
masa bile bu türden pratikleri, moderniteye özgü 
ortaklığı olan pratikleri aynı anda düşünebilmek 
için bize daha elverişli bir kavram sunmuş oluyor.



ençlik Türkiye’nin ulus-devletleşme 
sürecinde ve sonrasında daima kurucu 

niteliğe ve/veya işlerliğe sahip bir top-
lumsal kategori olmuştur. Belirtmek gere-

kir ki hedeflenen bu “gençlik” ağırlıklı ola-
rak öğrenci gençliktir. Türkiye’de öğrenci gençliğin 
tarihsel ve toplumsal olarak inşasına baktığımızda 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında gençliğin, 
rejimin bekçileri, koruyucu ve kollayıcı unsurları, 
Kemalist ideolojinin taşıyıcısı ve aktarıcısı olarak 
kurulduğunu görürüz. daha sonra 1950’de de-
mokrat Parti’nin seçimi kazanmasıyla birlikte öğ-
renci gençliğin kendine yüklenen bekçi, koruyucu, 
taşıyıcı, aktarıcı misyonundan kopuşa yöneldiğini 
görürüz. Bu döneme kadar -yani ilk yirmi otuz 
yıl- Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin 
temelde bir ve aynı nosyona gönderme yaptığını, 
çok partili sisteme geçilmesi ile birlikte hükümet 
ve devletin esasında ayrı yapılara tekabül ettiğinin 
fark edilmeye başlandığını görüyoruz. Bu durum 
gençliğe yüklenen misyon ve gençliğin bu misyonu 
kabul etmesinde (veya ettirilmesinde) tam olarak 
örtüşmezliğin ortaya çıkmasında yansımasını bul-
muştur. Öğrenci gençliğin edindiği misyon genel 
ve kabaca kurtarıcı, aydın olarak devam etmekle 
birlikte değişen bir karaktere de bürünmüştür: re-
jimin, devletin (ve dolayısıyla, doğrudan hüküme-
tin) bekçileri olarak kurtarıcı ve koruyuculardan 

salt devletin (artık devletle bir olmayan hükümetin 
değil) ve toplumun kurtarılmasına dair kafa yoran 
ve rol üstlenen bir gençliğin varlığı ile karşılaşıyo-
ruz. Bu gençlik artık tamamıyla belirgin siyasal 
angajman düzlemindeki bölünmeler eşliğinde söy-
lemsel ve politik inşa sürecine girmiştir. dolayısıyla 
gençliğin ulusal ve toplumsal olarak söylemsel in-
şası da hangi siyasal angajmana sahip olunduğuyla 
ilişkili olarak farklılaşmış, 1980’e kadar olan süreç 
ise sol-sosyalist öğrenci hareketinin belirginleştiği 
ve yükseldiği dönem olarak genel kabul görmüştür. 

12 eylül 1980 askeri darbesi sonrası ekono-
mik, kültürel, siyasal yeniden yapılanmayla bir-
likte (genel olarak gençliğin ve) öğrenci gençliğin 
yeniden-inşa edilme sürecine girdiğini görürüz. 
1980 sonrası gençliğin söylemsel kurgusunda de-
politik, apolitik, bencil, vurdumduymaz, duyarsız 
gibi nitelemeler ilk olarak karşımıza çıkanlardır. 
Bir de 1980 sonrası yürürlüğe giren neoliberal 
politikalara uygun olarak, tüketim toplumu ide-
alinin hedeflediği kesimlerden biri olarak gençli-
ğin hedeflendiğini görmekteyiz. AnAP hükümeti 
ve Turgut Özal’ın heveskâr girişimleri ile birlikte 
kuruluş yıllarının ideal gençlik tasavvuru olan; Ke-
malist ideolojinin taşıyıcısı, ilerici, aydın, sorumlu 
gençlik inşası ve tasavvurunun törpülenip paraya 
değer veren, bireyci, girişimci, tüketici, konfor-
mist bir gençlik inşasının ağırlığı ile karşılaşıyoruz. 

1980 Sonrası Türkiye Öğrenci Hareketi:

Öğrenci dernekleri ve 
Öğrenci Koordinasyonu deneyimi

BEGÜM SAVUN 
Yüksek Lisans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 

Sosyoloji Bölümü
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Fakat bu noktada hemen hatırlatmak gerekir ki 
gençlik homojen bir kategori değildir, bu nedenle 
de yukarıda sözü edilen gençlik ’80 sonrası eko-
nomik politikaların gerektirdiği şekilde yaratılmak 
istenen devletin, toplumun, kültürün gençliğidir. 
Fakat tam tersine cumhuriyetin birinci kuşağının, 
’60 ve ’70 kuşaklarının ve hatta ’80 sonrası kuşa-
ğının (bkz. Lüküslü, 2009:134-143) eleştirilerine 
bakıldığında tek ve homojen bir gençlik tanım-
laması yapıldığını görüyoruz. Bu nedenle Ayça 
Alemdaroğlu’nun 1980 sonrası, gençliğe yapılan 
atıfların aynı zamanda global ölçekli olduğu vur-
gusuna da değinmek önemli olacaktır: 

1980 sonrası dönemde sadece Türkiye’de değil, 
dünyanın başka yerlerinde de sıkça tekrarlanan ar-
güman yeni kuşakların dünya ile derdi olmayan, 
derdi varsa da bunu siyasi olarak ifade edecek yete-
nekten ve bilgiden yoksun tüketiciler olduğuydu. 
depolitizasyon ve tüketim, ’80 sonrası kuşakları 
tanımlayan kavramlarıdı (2005:23).
 
Oysa ki bir de bu kesimlerin yönelttiği suçla-

malardan (konformist, depolitik, apolitik, duyarsız) 
aksi yönde varlık göstermek için direnen bir politik 
gençlik kuşağından bahsetmek durumundayız. 

dolayısıyla 1980 sonrası gençliğin (ve özel-
likle öğrenci gençliğin) hâkim söylemsel kurgu-
sunun sorgulanması, 1980 askeri darbesi sonrası 
Türkiye’deki üniversitelerdeki öğrencilerin politik 
özneler olarak kendilerine politik alanlar ve zemin-
ler yaratma çabalarının varlığını araştırmayı gerekli 
kılmıştır. Buradan hareketle 1980 sonrası Türkiye 
öğrenci hareketinin iki farklı örgütlenme deneyi-
mi üzerinde durulacaktır. Bunlardan ilki “Öğrenci 
dernekleri”, ikincisi “Öğrenci Koordinasyonu”dur. 
Araştırma aşamasında her iki örgütlenme deneyi-
minden 7’şer kişi ile derinlemesine görüşmeler ya-
pılmıştır. Aşağıda bu deneyimlerin gelişimi, dina-
mikleri, hedefleri, örgütlenme modelleri ve eylem 
repertuarlarına değinilecektir.

Deneyimlerin Tarihine Şematik Bakış

1984 Öğrenci Dernekleri
 
12 eylül 1980 askeri darbe rejiminin üç yıl 

sürmesinin ardından 6 Kasım 1983’te yapılan ge-
nel seçimler ile darbe rejiminin resmi olarak orta-
dan kalktığı ilan edilmiş, çok partili parlamenter 
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siyasi hayata geçilmiştir. Bunun ardından 1983’te 
dernekler Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu iki ge-
lişme ile darbe sonrası öğrenci derneklerinin ilk 
örneğinin görüldüğü tarihin bir yıl sonraya yani 
1984’e denk gelmesinin tesadüfi olmağı açıktır. 
Askeri rejimin feshedilip çok partili siyasal haya-
ta geçilmesiyle beraber görece demokratikleşme 
hamlelerinin hâkim siyaset alanına sokulması bir 
rahatlama sağlamıştır denilebilir. dolayısıyla top-
lumsal hareketler literatürüne bakıldığında “siyasi 
süreç” veya “politik fırsatlar yapısı”1 olarak karşı-
mıza çıkan kuramsal yaklaşıma gönderme yapmak 
mümkün görünüyor. Fakat öğrenci derneklerinin 
ortaya çıkışını salt bu yaklaşımdan hareketle açık-
lamak oldukça yetersiz olacaktır. çünkü söz konu-
su demokratikleşme söyleminin yanıltıcı olduğunu 
toplumsal muhalefetin hareket alanının darlığına 
ve devlet şiddetinin yoğunluğuna bakarak kesti-
rebiliriz. Keza özgürlük söyleminin adeta patlama 
yaşadığı bir dönemin, aynı zamanda baskının, dev-
let şiddetinin, denetlemenin, hukuksuzluğun ve 
sendikal hak arayışı engellerinin en çok yaşandığı 
dönem olması manidardır.

Bu noktada öğrenci derneklerinin kurulma 
aşamasında bulunan ve mücadele veren öğrenci-
lerin politizasyonlarının köklerini ’80 öncesinde 
aramak politik fırsatlardan hareketle anlamanın 
tıkandığı noktayı aşabilmek için önemlidir. darbe-
nin üzerinden sadece üç yıl geçmesinin ardından, 
üstelik devletin baskıcı uygulamaları sürüyorken, 
öğrencilerin bulundukları mekânlarda mobilizas-
yon çabasında, biyografilerinin ve kuşaksal pozis-
yonlarının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ailede 
politik bireylerin varlığının ortak olması ve (ilk 
gençlik yıllarının ’80 öncesine denk gelmesi sebe-
biyle) ’80 öncesinin politik kültürüyle tanışık olma 
durumu gibi veriler dönemin konjonktürü göz 
önünde bulundurulduğunda görece hızlı mobili-

1  Bu yaklaşım toplumsal hareketlerin dinamiğini siyasi elitler 
arasındaki anlaşmazlıklar, demokratikleşme, ekonomik krizler, 
darbeler gibi daha çok devlet-hükümet merkezli siyasal alanda 
yaşanan gelişmelerin varlığında arar. (Ayrıntılı bilgi için bkz. 
çetinkaya, 2008; Jasper, 2002)

zasyonun anlaşılmasında önemli olabilir.
İlk öğrenci derneğinin Ankara Üniversite-

si Hukuk Fakültesi’nde kurulduğunu daha sonra 
İstanbul’daki üniversitelerde (özellikle 1986’dan 
sonra) yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz.2 
1980 sonrası öğrenci dernekleri İstanbul’da ilk 
olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 
kurulmuştur. daha sonra ise Boğaziçi Üniversi-
tesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üni-
versitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan 
Üniversitesi’nde kurulmuştur. 

Öğrenci derneklerinin ilk kurucu aktörleri-
nin Türkiye Komünist Partisi (TKP)-Türkiye İşçi 
Partisi (TİP) geleneğinden gelen ve kültür-sanat 
içerikli olan Yarın Dergisi çevresinden bir grup 
öğrenci olduğu yapılan görüşmeler sonucu görüş-
mecilerce ortaklaşılmış bir bilgi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Sonrasında sürece farklı sol-sosyalist 
geleneklerden (dev-Yol, dev-Sol) grupların da 
dâhil olduğunu görüyoruz. dolayısıyla öğrenci 
derneklerinin daha çok sol-sosyalist örgütlerde 
bulunan (veya bulunmayan; çBS: çizgisi Belirsiz 
Sosyalistler olarak dönemin jargonuna yerleşmiş 
sol-sosyalist angajmana sahip ancak belirli bir ör-
gütlenmeye dâhil olmayan öğrencilere gönderme 
yapmaktadır) öğrencilerin bir araya geliş zeminini 
oluşturduğunu söylemek mümkündür. daha son-
ra söz konusu fraksiyoner aidiyetlerin, hareketin 
yükselmesi ve diğer sol örgütlerin toparlanmala-
rının etkileri ile beraber, ‘80’lerin sonu ‘90’ların 
başında örgütsel olarak yaşanan ayrışmada etkili 
olacağını görüyoruz. İstanbul Öğrenci derne-
ği Platformu içinden bir grup ayrılarak İstanbul 
Yüksek Öğrenim derneği’ni (İYÖ-deR) kuru-
yor ve 22 Mayıs 1990’da yapılan resmi başvuru 
ile de yasallaşıyor; İÖdP ise federatif bir yapıya 
dönüşme kararı alarak İstanbul Öğrenci dernek-
leri Federasyonu (İÖdF) adını alıyor. Akabinde 
İYÖ-deR’in merkezi üst örgütü Türkiye Öğrenci 
dernekleri Federasyonu (TÖdeF) kuruluyor. Bu 

2  Bu makalede sadece İstanbul üniversitelerindeki öğrenci der-
nekleri konu edilecektir. 
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ayrışma süreci ile birlikte öğrenci derneklerinin 
sönümlenme dönemine girdiğini söylemek müm-
kündür. 

İstanbul Öğrenci Koordinasyonu 

‘90’ların ikinci yarısına doğru İstanbul’daki 
üniversitelerde ülkücü öğrencilerin saldırılarına, 
YÖK politikalarına, yemekhane özelleştirmeleri-
ne vb. karşı üniversite ve fakültelerde birbirinden 
habersiz yürütülen çalışmaların varlığı, baskıların 
yoğunlaşması, birlikte ve koordineli hareket etme 
ihtiyacını doğurmuştur.

İstanbul Öğrenci Koordinasyonu’nun kurul-
ması küçük öğrenci gruplarının 1995 yaz ayların-
da çeşitli kampüslerde gerçekleştirilen ziyaret ve 
tanışma toplantıları ve uzun tartışmalar ardından 
gerçekleşmiştir (Ünüvar, 2011:11). Bu tartışmala-
ra katılan üniversitelere bakarsak: İstanbul Teknik 
Üniversitesi Maçka, Taşkışla, Maslak kampusleri; 
İstanbul Üniversitesi Hukuk, edebiyat, Siyasal, 
Tıp fakültelerinden ve Avcılar’dan gelenler; Mar-
mara Üniversitesi Göztepe ve nişantaşı kampusle-
rinden katılanlar; Mimar Sinan Üniversitesi (hem 
Beşiktaş hem Fındıklı kampusleri) ile Boğaziçi 
Üniversitesi’nden gelenler (Ünüvar, 2011:11) ol-
mak üzere çok çeşitli fakülte ve üniversitelerden 
öğrencileri kapsamaktadır. daha sonra Ankara Öğ-
renci Koordinasyonu kurulmuştur.3 

“Koordinasyon’un kurulma aşamasındaki ak-
törler kendilerinden önceki deneyimin aksine ge-
leneksel sol fraksiyonlar içerisinden kendini kuran 
öğrenciler değil genellikle “yeni-sol” bir bakışı ta-
şıyan öğrencilerdi. Bir kısmı dergi çevrelerinde ha-
reket ediyorlardı ama öğrenci hareketinin bunun 
dışında gelişeceğini de fark ediyorlardı.” (Ünüvar, 
2011:15). Bu anlamda ‘90’ların ikinci yarısında 
oldukça görünür olan Koordinasyon’u ’80 sonrası 
öğrenci hareketi örgütlenme deneyimlerindeki ilk 

3  Ancak makale dâhilinde söz edilmeyecektir. Araştırma evrenini 
sadece İstanbul üniversiteleri oluşturduğu için sadece belirt-
mekle yetinelim.

farklılaşma olarak ele almak mümkündür.
Koordinasyon’un ’95-96-97 yıllarında olduk-

ça yoğun bir mobilizasyonun ardından kurumsal-
laşma, merkezileşme tartışmalarıyla4 beraber sö-
nümlenme sürecine girdiğini söyleyebiliriz. 

Her iki deneyimin de kabaca ve şematik olarak 
tarihsel sürecine değindikten sonra bu iki deneyimi 
anlamamızı sağlayacak asıl önemli ve değerli un-
surlardan ilki olan örgütlenme modellerine baka-
lım şimdi de...

Toplumsal Hareketlerin Bir Nevi Aynaları: 
Örgütlenme Modelleri
   
Toplumsal hareketlerin örgütlenme modelle-

ri, toplumsal hareketlerin hatlarının işleyişi için 
nasıl bir mekânizma yürütüleceği, bunun formu-
nun nasıl olacağının belirlenmesini ifade eden bir 
mekânizma olmanın ötesinde bir anlama sahiptir. 
Örgütlenme modellerine salt işleyişe dair biçim-
sel formlar olarak bakmak, bunun ötesine taşan 
anlamı kaçırmamıza neden olur. Şöyle ki örgüt-
lenme modelleri bir toplumsal hareket bileşeninin 
protesto nesnesini nasıl anlamlandırdığı ve bura-
dan nasıl bir politik hat örüleceği; devlet, iktidar, 
devrim perspektifleri, protesto etme stratejileri ile 
yakından ilişkilidir. Buradan hareketle toplumsal 
hareket literatüründeki “eski” toplumsal hareket-
ler ve “yeni” toplumsal hareketler tartışmaların-
da (bkz. çayır (ed.),1999; Jasper, 2002; çoşkun, 
2006) öne çıkan bir başlık örgütlenme modeline 
dairdir. “eski” toplumsal hareketlerin örgütlenme 
modellerinin hiyerarşik, merkezi, bürokratik ol-
duğu üzerinde durulurken, “yeni” toplumsal hare-
ketlerin hiyerarşik olmayan, merkezsiz, enformel, 
lidersiz, esnek örgütlenme modellerinde var oldu-
ğu ifade edilir. Bu analizlerdeki argümanlara ba-
kıldığında hareketlerin politik meselelerinin, nasıl 

4  Bu tartışmalarda Özgürlük ve dayanışma Partisi’nin (ÖdP) 
kuruluş süreci oldukça önemlidir. çünkü Koordinasyon içeri-
sinden ÖdP’ye katılmak yönünde bir eğilim ortaya çıkmıştır ve 
bu durumun Koordinasyon sürecini farklılaştırmada belirleyici 
olduğunu görüyoruz.
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bir iktidar perspektifine sahip oldukları, mücade-
lenin ve protestonun kendisinden ne anladıkları 
ile yakından bağlantılı olduklarını görürüz. Ör-
neğin yeni toplumsal hareketler paradigması ar-
gümanlarını, tek bir toplumsal özneden (bundan 
kasıt sınıf temelli öznedir) bahsedemeyeceğimizi 
dolayısıyla tek ve merkezi iktidar perspektifinin 
de buradan bakınca sorunlu olduğu ve iktidarı 
yok etmenin, eritmenin topyekûn gerçekleşmesi-
nin dolayısıyla mümkün olmadığı analizi üzerin-
den geliştirir. Tersinden söylersek farklı toplumsal 
öznelerin varlığından kaynaklı farklı iktidar ve ta-
hakküm alanlarının mevcudiyeti ve alanlara yöne-
lik direnişlerden söz eder. Farklı alanlardaki farklı 
iktidar ilişkilerinden kaynaklanan politik perspek-
tif de dolayısıyla merkezi bir iktidar ve topyekûn 
bir direniş algısından uzak olacak, politika kurma 
mekânizmalarını da bu gereklilikler çerçevesinde 
oluşturacaktır. Örgütlenme tarzı bir örgütlenme-
nin niteliğine ve içeriğine dair bilgi vericidir; ör-
gütlenmenin yukarıda bahsi geçen başlıklara dair 
politik perspektifi, karar alma mekânizmalarından 
örgütlenme içerisindeki bireyin konumu ve algıla-
nışına kadar birçok konunun cisimleşmiş halidir 
demek mümkün. Böylelikle James M. Jasper’ın 
ifade ettiği gibi “[ö]rgütlenme hiçbir zaman basit-

çe bazı sorunları çözmenin en etkili yolu değildir; 
örgütlerin yapıları, tüzükleri, kararları ve pratik-
leri bir bakıma çeşitli kitlelere mesaj göndermek 
için tasarlanan simgeler ve mitlerdir” (2002:351).

Öğrenci Dernekleri: Süreklilik İzleri
 
Öğrenci derneklerinin örgütlenme modelinde 

öncelikli olarak fakülteler bazında birim dernek-
leri vardır. derneklerin üniversitelerde yaygınlaş-
ması ve akabinde kurumsal/bürokratik bir yapıya 
kapı aralaması ile paralel olarak birim derneklerin 
bağlandığı İstanbul Öğrenci dernekleri Platformu 
(İÖdP), Ankara Öğrenci dernekleri Platformu 
(AÖdP) ve hem bu iki platformu hem de diğer 
illerdeki üniversitelerdeki dernekleri de kapsayan 
Türkiye Öğrenci dernekleri Platformu (TÖdP) 
kurulmuştur. 

Öğrenci derneklerinin örgütlenme modeline 
dair üç tartışmanın belirleyici olduğunu söylemek 
mümkündür. İlki demokratik kitle örgütü / mesleki 
kitle örgütü tartışması, ikincisi bununla bağlantı-
lı olan ilkeler tartışması, üçüncüsü ise demokratik 
merkeziyetçilik / merkeziyetçilik tartışmasıdır. Ön-
celikle tüm bu tartışmaları örgütlenme modelinin 
biçimselliğin haricindekine gönderme yaptığının 
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somut göstergeleri olarak anlamak mümkün. çün-
kü bu tartışmaların hepsi öğrenci dernekleri içinde 
bulunan farklı sol geleneklerin “örgüt kimliği” ve 
iç kültürü (Jasper, 2002:144) ile yakından ilgilidir. 

İlk olarak dönemin demokratik kitle örgütü/ 
mesleki kitle örgütü tartışmalarına bakarsak bu-
radaki fark asıl olarak üniversitedeki politikanın 
nereden besleneceği, öğrenci mücadelesinin nasıl 
okunduğu ve nasıl geliştirileceği ile yakından ilgi-
lidir. derneklerin demokratik kitle örgütü niteliğin-
de olması gerektiğini savunanların, argümanlarını 
“ekonomik-demokratik mücadele” olarak adlandı-
rılan mücadele perspektifi ile oluşturduklarını gö-
rüyoruz. Buna göre mücadele salt ekonomik veya 
özlük haklarının kazanımı ve mücadelesi ile ilgili 
olamaz, bunun aynı zamanda siyasi bir bağlamda 
yürütülmesi gereklidir. diğer taraftan mesleki kitle 
örgütü niteliğine yakın duranlar ise özlük sorunları-
na yapılacak ve akademik alan temelli şekillenecek 
bir politik mücadele içerisinde olunması gerekti-
ğine vurgu yapıyorlardı. Örgütlenmenin niteliğine 
dair yapılan bu tartışmalar ile paralel olarak ilkeler 
tartışması da bu iki yaklaşımdan doğuyordu. Bu 
tartışmanın ana ekseninde “öğrenci derneklerinin 
ilkeleri olmalı mıdır olmamalı mıdır, olursa bu il-
keler neler olmalıdır, olmaz ise neden olmamalı-
dır?” soruları yer almaktadır. 

İlkeler sorunsalları konusunda o dönem İstan-
bul Üniversitesi çapa Tıp Fakültesi’nde öğrenci 
olan Barış5 şunları söylüyor: 

dernekler kurulurken yoğun olarak tartıştığımız 
şeylerden bir tanesi de hangi ilkeler bazında bir 
araya gelineceğiydi. Hani daha başka bir şekilde 
somutlayacak olursak, kimleri buraya almayacak-
tık? Bu da çok uzun uzadıya tartışıldı temel olarak 
şöyle bir şeyde ayrıldı; sadece işte öğrencilerin öz-
lük sorunlarıyla ilgilenen ve herkesin buraya katıl-
ması gerektiğini savunanlar vardı, bir de buna karşı 
bu sorunların kökeninde ülkedeki mevcut üretim 
ve yönetim ilişkilerinin iktidar ilişkilerinin bulun-
duğunu sorunun asıl buradan kaynaklandığını ve 
bunlarla hesaplaşmadan bunlara karşı bir duruş 

5  Görüşmecilerin asıl isimleri değildir, takma adlar kullanılmıştır. 

gerçekleştirmeden aslında bu sorunların çözümü 
konusunda da gerçek anlamda bir iyileşme yapıla-
mayacağına inanan bir kesim vardı (23.03.2010).

Yine aynı fakültede öğrenci olan Kemal ise 
ikinci görüşün ifadesi olarak şunları aktarıyor: 

Bir bölüm politik akıl, öğrenci derneklerinin 
mücadele ilkelerinin anti-faşist, anti-emperyalist, 
anti-tekel, anti-şoven olması gerektiğini savunu-
yordu. Aslında o günün nesnelliği ile çok bağdaş-
mayan söylem yanlış olmasa da mücadeleye geniş 
kesimlerin katılabilmesi açısından ön açıcı olma-
yan bir öneri sunuyorlardı. Adam anti-faşist, an-
ti-emperyalist değilim ben diyor; Kemalistim ama 
YÖK’e karşı mücadele ederim diyor. Bir öğrenci, 
derneğinde mücadele etmek için anti-emperyalist 
olmak zorunda değil. Bunlar altı doldurulursa cid-
di ilkeler fakat o gençlik kesimlerini mücadeleye 
katabilecek ilkeler değildi. Bu ilkeler tartışması 
sürgit devam etti fakat bu ayrışmalara gitmek dö-
nem dönem gündeme gelen konulara müdahale 
etmenin önünde engel olmadı. Yani birlikte mü-
dahale edilen işler konular oldu (14.04.2010). 

İlkeler tartışmasının en önemli göstergesi ör-
gütsel olana ilişkin fikir vermesinin ötesinde po-
litik mücadelenin içeriğine dair de tahmin yürüt-
memize olanak vermesidir. dolayısıyla toplumsal 
hareketlerin örgütlenme modelleri ile bizzat poli-
tikanın kendisine ilişkin nasıl bir felsefi arka plana 
sahip oldukları arasında yakın, fakat çıplak bir ne-
densellik ve doğrudanlık barındırmayan bu neden-
le karmaşık bir ilişkisellik söz konusudur denilebi-
lir. Aynı zamanda örgütlenme tarzının ve bileşen-
lerinin (ilkeler gibi) dönem dönem sadece stratejik 
ve taktiksel kaygılarla şekillendiğini gördüğümüz 
örnekler de mevcuttur. İkinci aktarımın, söz ko-
nusu bu ilkelerin önemli fakat dönemin atmosferi 
ve olanakları göz önüne alındığında işlevselliğini 
ve anlamını yitiren ilkeler olmasına dikkat çekmesi 
örgütlenme modeli ve sürecinde, stratejik ve taktik 
boyutun önemini anlamamızı sağlar. Aynı zaman-
da (Kemal’in “Bunlar altı doldurulursa ciddi ilke-
ler fakat, o gençlik kesimlerini mücadeleye kata-
bilecek ilkeler değildi.” ifadesini hatırlayalım) top-
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lumsal hareketlerin kaynaklar bileşenine dâhil olan 
üye toplamada da stratejinin dolayısıyla kaynaklar 
ve strateji bağlantısının nasıl bir ilişkiselliğe sahip 
olduğunu da görüyoruz. (bkz. Jasper, 2002:90) 

Bir diğer husus demokratik merkeziyetçilik/ 
merkeziyetçilik tartışmasıdır. Bu tartışmanın öğren-
ci derneklerindeki mobilizasyonun ivme kazanma-
sıyla birlikte gündeme gelmesi örgütlenme tarzla-
rının “zaman içinde değişim”e (Jasper, 2002:353) 
uğradığını gösterir. değişime uğramanın farklı iç 
ve dış dinamikleri vardır. derneklerde bu tartışma-
nın gündeme gelmesi derneklerdeki daha önce be-
lirttiğimiz farklı geleneksel sol grupların varlığı ve 
bu grupların -ilerleyen süreçlerde ortaya çıkan- re-
kabetleri ile yoğunlaşmıştır. Söz konusu modellere 
göre, bir grup, karar alma mekânizmalarının işleyi-
şine yönelik demokratik merkeziyetçiliği önermiş-
tir. Buna göre; öneriler, karar alma sürecinde tar-
tışmaya açılır ve herkes fikrini beyan etme, açıkça 
tartışma fırsatına sahiptir, ancak karar alındıktan 
sonra üyeler/katılımcılar alınan karara uymak, en 
azından bu karar sonucu yapılan eylemliliği boz-
mamak zorundadırlar. Merkeziyetçilik ise karar-
ların dikey hiyerarşinin en üstündeki birim tara-
fından alınıp hiyerarşik yapılanmanın diğer tüm 
birim ve kademelerince uygulanmasına dayalı bir 

işleyiştir. Bu modeli benimseyen grubun 1990’da 
farklı bir dernek ismi ile İÖdP’den ayrılarak İYÖ-
deR’i kurduklarını görüyoruz. Bu yıla kadar olan 
yani öğrenci derneklerinin ayrışmaya gitmediği 
zamana kadar süren öğrenci dernekleri deneyimi-
nin tercih ettiği mekânizma genelde demokratik 
merkeziyetçiliğe dayalıdır. Öyleyse Jasper’ın kav-
ramsallaştırdığı “taktik beğeniler” ve “zaman içinde 
değişim” nosyonları bir toplumsal hareketin örgüt-
lenme modelini ve pratiğini etkiler. Buna göre öğ-
renci derneklerinin ayrışmaya gitmelerinin nedeni 
hedeflere ve başarılara ulaşma yollarının, genellikle 
önceden var olan farklı inançları ve görüşleri barın-
dırmasından kaynaklı farklı taktik beğenilere sahip 
olma sonucu ayrışmaya ve/veya değişime uğrama-
larıdır. Bir diğer nokta ise örgütlenme modellerinin 
dinamik, “zaman içinde değişim”e uğrayabilecek-
leri vurgusudur; öğrenci derneklerinin daha yeni 
toparlanmaya başladığı 1984-85 yıllarında hem 
dayanışma ihtiyacının öncelikli olması hem de üye 
sayısının azlığı nedeniyle merkezileşme tartışmala-
rı gündemde değilken ‘86’dan sonra kitleselleşme 
ve yaygınlaşma dönemine girilmesiyle birlikte bu 
tartışmalar gündeme gelerek demokratik merkezi-
yetçilik uygulamasının tercih edilmesi ve akabinde 
merkezileşme fikrinin daha yoğun bir şekilde gün-
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deme gelmesi hareketlerin gelişimi, mobilizasyo-
nunun niteliği ile örgütlenme modelleri arasındaki 
dinamik ilişkiyi somutlaştırır.

Yukarıda bahsedilenlerin yanı sıra formel, bü-
rokratik yanlarının olması bu deneyimin örgütlen-
me modelinin bir başka boyutudur. Ayrıca öğrenci 
derneklerinin ilk kuruluş yıllarında yasal/kurumsal 
alanda var olma sonraki dönemde ise (1986 ve son-
rası denebilir) daha de facto varlık göstermeleri de 
yine “zaman içinde değişime” ve öğrenci dernekle-
rinin mobilizasyonunun yoğunlaşmasıyla ilişkilidir. 
Ayrıca bir diğer nokta ilk olarak Ankara Üniversite-
si Hukuk Fakültesi’nde kurulan öğrenci derneğinin 
legal zeminde varlık gösterirken, İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’nde kurulan öğrenci derne-
ğinin fiili zeminde var olması Ankara ve İstanbul 
illerine özgü farklı mekânsallıkların yansımaları ol-
duğunu düşündürterek, mekânsallığın örgütlenme 
modelini belirleyen boyutlardan biri olarak ele alı-
nabileceğini gösterir. Bununla birlikte legal/de facto 
ayrımını etkileyen diğer unsurlar üniversitelerin öz-
gül koşulları ve hangi sol-sosyalist grubun ağırlıkta 
olduğudur. 

Yukarıda bahsedilenlerden hareketle örgütlen-
me modelinin ve karar alma mekânizmalarının bir 
kez daha öğrenci derneklerinin hedeflerine, niteliği-
ne, karakteristiğine dair ipuçları verdiğini görürüz: 
(1-) Söz konusu örgütlenme ve karar alma mode-
linin, geleneksel solun (veya eski Sol’un), “eski” 
toplumsal hareketlerin örgütlenme modelleri ve 
karar alma mekânizmaları olduğunu hatırlarsak ve 
1984’te ilk örneklerini gördüğümüz öğrenci der-
neklerinin geleneksel solun farklı geleneklerinden 
öğrenciler tarafından oluşturulma çabalarını ha-
tırlarsak söz konusu örgütlenme modeli tercihi ile 
öğrenci derneklerinin ’80 öncesine öykünüşü ve ’80 
öncesi algı biçimlerinin devamı6 arasındaki yakın 

6  Bunun ne demek olduğunu Barış’ın aktarımından dinleye-
lim: “[…] hani tamam darbe geldi bunları dağıttı parçaladı, 
yok etti, tamam ama biz o yok edilen eski yapıları eski usülde 
yeniden yapmaya giriştik. Yeni doğmak gibi değil bence hani 
fiilen bir kopuş ama bilinç düzeyinde bir kopuş değil ben-
ce.”(23.03.2010) 

ilişkiyi ve sürekliliği anlamamıza olanak sağlar. (2-) 
Öğrenci derneklerinin sol-sosyalist akımlar nez-
dinde hegemonik bir alan oluşundan da hareketle 
öğrenci dernekleri içindeki grupların çeşitliliğine ve 
öğrenci derneklerinin iç dinamiklerinin neler oldu-
ğuna bakabiliriz. dolayısıyla farklı örgütlenme mo-
dellerindeki tercihler ve seçimler grubun argüman-
ları, kültürü, hedefleri, stratejileri hakkında fikir 
verici ayrıca hareket kimliğini kurmakta etkilidir.

Şimdi ise 1980 sonrası öğrenci hareketinin 
örgütlenme arayışlarının 1990’lardaki deneyimle-
rinden biri olan İstanbul Öğrenci Koordinasyonu 
örgütlenmesine bakalım. 

İstanbul Öğrenci Koordinasyonu: 
Kopuş Çizgileri

Öğrenci derneklerinin 1990’da ayrışmasından 
ve sönümlenmesinden sonraki iki üç yıl boyunca 
daha çok edebiyat, tiyatro, müzik kulüplerinde, der-
gi ve fanzin gibi çalışmalarla mobilize olma çabaları 
sürdürülmüştür. Bu dönemin Alberto Melluci’nin 
hareketlerin kuluçka evresi dediği yani mobilizasyo-
nun nüvelerinin oluşturulduğu ve biriktirildiği ey-
lemsizlik anlamına gelmeyen bir dönem olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu kuluçka döneminden sonra 1994-
95 öğrenim yılında “Öğrenci Koordinasyonu” ör-
gütlenmesi ile 1980 sonrası öğrenci hareketindeki 
mobilizasyonun yeniden yoğunlaştığını görüyo-
ruz. Öğrenci Koordinasyonu ilk olarak birbirinden 
habersiz şekilde her üniversitenin, her fakültenin 
içerisinde yürütülen daha lokal faaliyetlerin büyü-
mesinin sonucudur diyebiliriz. Bu sonucun gerçek-
leşmesindeki ilk tetikleyici nedenler arasında üni-
versitedeki politik öğrenci öznelerin denetiminin ve 
baskı altına alınmasının el değiştirerek daha içeriden 
(ülkücü öğrenciler ve ülkücü “öğrenciler” tarafın-
dan) gerçekleştirilmesini gösterebiliriz. Bu durum 
dayanışma ve koordinasyon ihtiyacını doğurarak bir 
örgütlenme zemini oluşturmuştur. 

İstanbul Üniversite Öğrencileri Koordinasyo-
nu deneyiminin örgütlenme modelini incelediği-
mizde esnek, enformel lokal odaklı örgütlenmeler 
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karşımıza çıkar. Bu örgütlenmeler “cephe” adı altın-
da7 üniversite veya fakültelerde öz-örgütlenmeler 
olarak kendi sorunları ve özgün koşulları doğrul-
tusunda karar alma ve eyleme geçme inisiyatifine 
sahiptirler. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üni-
versitesi, Mimar Sinan Üniversitesi (Anafora Karşı 
Cephe, Sol Platform, İstanbul Üniversitesi Avcılar 
Cephesi, Sosyal demokrat Üniversiteliler Platfor-
mu, Muhalif Cephe olarak kendi isimleri vardı) 
gibi çeşitli üniversitelerde ve bunların fakültelerin-
deki öz-örgütlenmelerin görünür olmaya başlaması 
ile birlikte üniversiteler ve fakülteler arası deneyim 
aktarımını, haberleşmeyi ve dayanışmayı sağlamak 
için İstanbul Üniversite Öğrencileri Koordinas-
yonu adı ile yatay bir mekânizma kuruldu. Yani 
İstanbul Üniversite Öğrencileri Koordinasyonu 
üniversite ve fakültelerdeki lokal örgütlenmelerin 
üst organı, dikey hiyerarşik merkezi birim olarak 
işlemiyordu sadece –yukarıda da bahsedildiği gibi- 
deneyim ve bilgilerin aktarıldığı ortak gündem 
oluşturulacak ise önerilerin tartışıldığı yatay örgüt-

7  “Cephe” adlandırmasını kullanmaları yine öz-örgütlülüğe ve 
yatay örgütlenmeye gönderme yaparak inisiyatif inşasını vurgu-
laması açısından simgeseldir.

lenme “birim”i idi. Bu nedenle tıpkı “cephe”lerin 
anlamı gibi “koordinasyon”un da benzeri bir anla-
ma sahip olduğunu Foti Benlisoy şöyle aktarıyor: 

Öğrenci hareketinin bu döneminin “koordinas-
yon” ismiyle anılması tesadüf olmamalı. Söz ko-
nusu yapının örgütsel kimi hususiyetleri ciddi 
bir bakiye olarak değerlendirilmeli. […] Koordi-
nasyon, elbette azımsanmayacak sayıda “örgütlü” 
öğrencinin bulunduğu ama esas itibarıyla kampus 
ve fakültelerde bireysel katılım esasına dayalı bi-
rimlerden (“cepheler”) oluşan federatif bir yapıydı. 
dolayısıyla, özellikle hareketin gelişkin olduğu ilk 
dönemde “bağımsız” öğrencilerin yoğun olarak 
katılabildiği bir örgütlenmeydi. Federatif ve ya-
tay örgütlenmeye dayalı yapısı itibarıyla Koordi-
nasyon, hiç değilse ilk döneminde, kendisini bir 
örgütsel form dâhilinde ifade etmeyen çok sayıda 
öğrencinin yaratıcı inisiyatiflerinin sergilenebildiği 
bir zemin olabildi (2011:16).

dolayısıyla “Koordinasyon” deneyiminde öğ-
renci derneklerinin örgütlenme modelinden farklı 
bir örgütlenme modeli benimsediğini görüyoruz. 
Örgütlenme modellerinin bir mekânizma olması-
nın ötesinde bir dizi anlam ve işaret barındırdığını 
hatırlarsak, Koordinasyon’un örgütlenme modeli-
ne bakarak 1980 sonrası öğrenci hareketinde çe-
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şitli dönüşümlere, hareketin öznelerinin harekete 
ilişkin algılarına ve hareketin mobilizasyonundaki 
yoğunluğa ve değişime yönelik göstergeleri yaka-
layabiliriz. Öncelikle 1994-95 yıllarında görünür 
olan ve 1998-99’a kadar olan süre zarfında üni-
versitelerdeki öğrencilerin örgütlenme arayışlarına 
alternatif sunan Koordinasyon’un var olduğu yıl-
larda, “yeni” toplumsal hareketler olarak adlandı-
rılan hareketlerin Türkiye’de ‘80’lerin ortalarından 
itibaren görünür olmaya başlamaları ve örneğin 
feminist hareketin ‘90’ların ortasında yeniden, 
eşcinsel hareketin ise ‘90’ların ortasında görünür 
olmaya başlaması, yine çevre ve ekoloji hareketinin 
bu tarihlerdeki varlığı toplumsal hareketlerin bir-
birleri ile olan etkileşimini vurgulamak açısından 
önemlidir. Yeni toplumsal hareketler paradigma-
sının örgütlenme modeline yönelik tespit ve ana-
lizleri doğrultusunda, hareketler arası etkileşimin 
Koordinasyon’un örgütlenme modelinde etkili 
olduğunu görmekteyiz.8 İkinci olarak bu model 
Koordinasyon aktörlerinin politik tahayyüllerinin 
ve ’80 öncesini algılama ve hissediş biçimlerinin 
dönüşümüne (ve bu noktada öğrenci dernekleri 
ile olan farklılığa) işaret eder. Öz-örgütlenmenin 
benimsenerek esnek, enformel bir araya geliş ze-
minlerinin en önemli sebeplerinden birinin, üni-
versitenin kendisini nasıl anlamlandırdıkları ve 
bununla ilişkili olarak kendi öğrencilik konumla-
rını nasıl algıladıkları dolayısıyla üniversitede var 
olacak politikanın içerimlerinin, hedeflerinin, var-
lık zemininin ne olacağı konusuyla alakalı olduğu 
söylenebilir. 

Yukarıda öğrenci derneklerinin örgütlenme 
modelini anlamaya çalışırken “eskiyi (’80 öncesi-
ni) eski (’80 öncesi) usulle” yapma vurgusunun 
ön plana çıkması, aynı zamanda ’86 girişli İstan-
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenci derneği 
üyesi Hakan ile yapılan görüşmede aktarılanlar 
’80 öncesi politik tahayyül ve gelecek tahayyülü 

8  Yeni toplumsal hareketler teorilerinde, resmi, hiyerarşik ör-
gütlenme modelleri yerine, esnek, dikey farklılığın minimalize 
edildiği, yatay, enformel, geçişken, lidersiz örgütlenme model-
lerinin esas alındığı vurgulanır. (bkz. çayır (ed.), 1999)

ile olan ilişkiye dair bilgi vermesi açısından olduk-
ça önemlidir: 

[…] Üniversite bir uğraktı, biz devrim olacak 
inancı ve çabası içindeydik, gelecek kaygımız falan 
düşünmüyorduk (29.03.2012).

dolayısıyla ilk olarak bu aktarımdan ’80 ön-
cesi politik tahayyülün izlerinin oldukça belirgin 
olduğunu anlıyoruz. İkinci olarak bu tahayyül, 
gelecek zaman ile var olan, şimdi üretilen politi-
kaya, gelecekte ulaşılacak ve arzu edilen dünyanın 
elde edilmesi için yüklenen anlam ve işlevin araçsal 
olması ile ilgilidir. diğer yandan Koordinasyon’da 
ise “hemen, şimdi” vurgusunun ön planda olduğu 
ilk bakışta göze çarpıyor. Bu ise politik tahayyülün 
ve arzunun zamanının “şimdi ve bugün” olması ve 
şimdiki zamanda pratik varlığını aramasıdır. do-
layısıyla Koordinasyon’un bu boyutuyla ’80 önce-
sinden ve öğrenci derneklerinden kopuş yaşadığı 
söylenebilir. Bu dönem öğrenci hareketi, politika-
nın mekânı olarak üniversitenin kendisinden ve 
politik öznenin öğrencilik konumu ve kimliğinin 
daha baskın hale getirilerek kurulmasından bes-
lenmiş, ’80 öncesine öykünme öğrenci dernekle-
rindeki gibi bir geçmişe dönüş arzusu ile var ol-
mamış, geçmiş artık sadece miras olarak varlığını 
sürdürmüş, artık “eskinin ve eski usul”ün “eski”de 
kaldığı analizi teslim edilerek, “yeni ve yeni usul” 
selamlanmıştır. 

 
Eylem Repertuarları: Alet Çantasının 
Ötesindeki Sunu

Toplumsal hareketlerin eylem repertuarları de-
nildiğinde, kavram ilk elden bir alet çantası olarak 
araçsal konumla özdeş bir algıya yol açar. Oysaki 
hareketlerin kendisinden bakarak kavramı anla-
maya çalıştığımızda eylem repertuarlarının hareket 
kimliği (belki hareketlerdeki örgüt kimliği dersek 
daha doğru olacaktır) ile devinimsel bir ilişkisi ol-
duğunu görürüz.

“Kolektif eylem repertuarı” kavramı toplum-
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sal hareketler literatürüne Charles Tilly tarafından 
kazandırılmıştır. Bu kavram “ortak çıkarlar teme-
linde birlikte hareket etme yollarına” (Offerlé, 
2007:178) gönderme yapar. Tilly birlikte hareket 
etme araçlarının nasıl değişip dönüştüğü üzerine 
yaptığı makro çalışmasında iki tür kolektif eylem 
repertuarı olduğunu söyler. Bunlar modern önce-
si ve modern kolektif eylem repertuarları olmak 
üzere ayrılır. Modern öncesi “[…]kolektif eylem-
lerin günlük zamanın bir uzantısı olduğu yerel, 
güdümlenmiş ve yerleşik bir repertuar; diğer ta-
rafta [modern kolektif eylemler] ise, politik zama-
nın özgüllüğünün protesto eyleminin sloganlarını 
yönlendirdiği ulusal, özerk ve modüler bir reper-
tuar söz konusudur” (Offerlé, 2007:179). Ancak 
bu keskin çizgilerle arkaik ve modern olarak bir-
birinden ayrılan tanımlamaya itirazlar gelmiştir. 
eylem repertuarlarına dair vurgulanması gereken; 
repertuarların donuk ve sabit olmadığı hususudur. 
Michel Offerlé de Tilly’nin çözümlemesinde bu 
kavramı her ne kadar sabitliğe, bilinene ve yeni-
liğe gönderme yapıyor gibi kullansa da son çalış-
malarında durağan repertuar kavramını hareket-
lendirme zorunluluğunun altını çizdiğini belirtir 
(Offerlé, 2007:183).

Peki, eylem repertuarının içinden yapılan ter-
cihler ve seçimler neye göre belirlenir? Kavram bize 
eylem repertuarlarının birer araç olmasının öte-
sinde aynı zamanda bir ürün olduğunu da anlatır. 
Jasper, Tilly’nin kolektif eylem repertuarının ürün 
boyutundan şöyle bahseder: “[…] protestocular, 
önceki deneyimlerin, günlük rutinlerin ve hareket 
içi örgütlenme, otoritelerce uygulanan ayrımcı bas-
kı, hüküm süren hak adalet standartları sayesinde 
belli şeyleri ötekilerden nasıl daha iyi yapabilecek-
lerini bilirler”( 2002:134).

Offerlé ise Tilly’nin görüşüne göre eylem yol-
larının seçiminin alışkanlıklardan kaynaklanan 
ama bazı zorunlulukların da etkisi ile grubun çı-
karına, kaynakların kullanımına ve diğer grupların 
pozisyonlarına bağlı olarak şekillendiğini ifade eder 
(2007:178). Her iki alıntıda da repertuar seçimle-
rinin belirlenmesinde Tilly’nin toplumsal hareket 

literatüründeki “kaynak mobilizasyonu” ve “siya-
si süreç” kuramcıları arasında olmasının kavrama 
yansımasını açıkça görmekteyiz. eylem repertuar-
larındaki seçimler rasyonel stratejik taktik seçim-
lerine ve var olan kaynakların mobilize edilmesine 
ve rasyonelliğin ayrıksılığı yaklaşımına dayanarak 
açıklanmıştır. Tüm bunların önemsiz olduğunu 
kastetmemekle birlikte eksikli yanına dikkat çek-
mek gerektiğini düşünüyoruz. eylem repertuarının 
içinden yapılan seçimde alışkanlıkların öneminden 
bahsedilirken bu alışkanlıkların veya yararın çerçe-
vesinin ve içeriğinin nerede ve nasıl mayalandığı 
bağlamını es geçmek toplumsal hareketlerde kül-
tür nosyonunun bütünleyici ve kurucu bağlamını 
atlamamıza neden olur. Bu nedenle Jasper’ın kül-
türel anlamların, neyin işe yaradığı, nelerin nasıl 
yapılacağının bilinmesini ve ahlaki görüşlere bağlı 
olarak belirlenmesini etkilediğine (2002:134) dair 
açılımı toplumsal hareketler tartışılırken kültür bo-
yutunun hem göz önünde bulundurulmasına hem 
de dışsallaştırılmamasına katkı sağlar. Bir ikincisi 
tüm bunlar bir başka kültürel oluşuma işaret eder; 
eylem repertuarlarına bakarak toplumsal hareketle-
rin hareket kültürüne, hareket kimliklerine ilişkin 
ilk izlenimlerimizi ve bilgilerimizi edinebiliriz. O 
halde eylem repertuarları ortak eylem yolları, araç-
ları olma haricinde, hareketlerin ve hareketlerin 
örgütlerinin içeriğine dair mesajlar verir ve hare-
ket kültürünü, kimliklerini oluşturmada kurucu 
rol oynar. Bu nedenle farklı toplumsal hareketlerin 
(hatta bir toplumsal hareketin farklı örgütlenmele-
rinin) farklı eylem repertuarlarına sahip oldukları-
nı görürüz. 

1980 sonrası öğrenci hareketinin eylem reper-
tuarına baktığımızda yukarıda adı geçen örgütlen-
me deneyimleri, eylem repertuarı seçkilerinin fark-
lılaşmasının somut örneklerini oluştururlar. 

Öğrenci Dernekleri ve Eylem Repertuarı 

Öğrenci derneklerinin eylem repertuarı seçim-
lerinden başlıcaları boykot, açlık grevi, oturma eyle-
mi, sınıf konuşmaları, imza kampanyaları, kampus 
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içi yürüyüşler, forumlar, afişleme, korsan gösteri-
ler ve sokak gösterileridir. Öğrenci derneklerinin 
tarihine baktığımızda bahsi geçen kolektif eylem 
biçimlerinin öğrenci derneklerinin tarihi ile yakın-
dan alakalı olduğunu görüyoruz. Örneğin öğrenci 
derneklerinin mobilizasyonunun artmasıyla birlik-
te farklı eylem biçimlerinin eklendiğini ve seçildiği-
ni görürüz. Sokak eylemleri ve fakülte işgallerinin 
öğrenci derneklerinin mobilizasyonunun yükselişe 
geçtiği ‘80’lerin ikinci yarısına denk düşmesi elbette 
ki tesadüf değildir. Hem genel olarak Türkiye’de di-
ğer toplumsal hareketlerin topar-
lanmaya başlaması hem parlamen-
ter, kurumsal siyasetin rahatlama 
yaşamasının yansıması hem de 
öğrenci derneklerinin kendi alan-
larında alternatif bir kamusal alanı 
(bkz. Koçak, 2004:589-594) ve 
politika yapma biçimlerinin önü-
nü açmayı zorlaması ile oldukça 
paralel geliştiği söylenebilir. Mobi-
lizasyonun artışı ile birlikte eylem-
lerin görünürlüğünün de artması 
dikkat çekicidir. Bir parantez açıp 
burada bir öncelik-sonralık ilişki-
si tayin etmekten kaçınmanın iyi 
olacağını söylemek gerekir. çünkü 
hareketin bir kendisi bir de eylem-
leri, ayrık bir şekilde varmış gibi 
anlamak ve bu eylemler, hareketin 
örgütlenme deneyiminin kendisi tarafından kota-
rılır, daha doğru bir deyişle bu kotarma işleminin 
öznesi, öncüldür gibi bir silsile yaratmak hatalı gibi 
görünmekle beraber kolektif eylemlerin, protestola-
rın kurucu rollerini silikleştirir. 

Öğrenci derneklerinin protestolarına konu 
olan gelişmelere baktığımızda YÖK ve YÖK’ün 
uygulamalarına, bunun yanında polisin üniver-
sitelerdeki baskısına ve bununla bağlantılı olarak 
üniversite yönetimlerinin işbirlikçi tavrına karşı 
mücadele ve özerk-demokratik üniversite mücade-
lesi öğrenci dernekleri eylemliliklerinde öne çıkan 
temalardır.

dernekler döneminin ilk kitlesel protestosu 
1986’da Marmara Üniversitesi’nde, YÖK’ün uy-
gulamalarından biri olan katı vize sisteminin bir 
insanın, öğrencinin yaşamını gasp etmesi ile yaşa-
nan bir olay neticesinde gerçekleşmiştir. Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi İsa Tan-
rıverdi adında bir öğrencinin bu sınav siteminin 
mağduru olarak okuldan atılma ile karşı karşıya 
kalması sonucu intihar etmesi üzerine yüzlerce öğ-
renci rektörlüğün önüne siyah çelenk bırakarak ve 
sonrasında (gözaltına alınmaların olması üzerine) 

oturma eylemi yaparak protesto-
larını gerçekleştirmişlerdir. 

Bu protesto rasyonalist ku-
ramcıların protestoya katılımı 
salt çıkar, kâr-zarar hesapları ile 
açıklanamayacağını gösteren ve 
duyguların, duygulanımların, 
anlamlandırmaların da kültürel 
bağlamlar eşliğinde bir toplumsal 
hareketi, protestoyu anlama çaba-
mızda olması gerektiğini gösterir. 
çünkü:

 
Samuel Johnson’ın da belirttiği gibi 
ölüm dikkatleri üzerine çeker. Ha-
yati olmayan endişeleri bir kenara 
atar. Kişinin kendi ölümünü bekle-
mesi, sevdiği birinin ölmesi ve hatta 
bir yabancının ölümü (belki ölen 
küçük bir çocuk olduğu için belki 

de ölüm tüyler ürpertici bir şekilde gerçekleştiği 
için); bütün bunlar yoğun, ısrarcı duygular uyan-
dırabilir. Kişiyi temel değerlerini onaylamaya ya 
da yeniden gözden geçirmeye zorlayabilir ve siyasi 
çabaları güdüleyebilir (Jasper, 2002:156). 

dolayısıyla ölüm ikili olarak salınmıştır; ilk 
olarak bireysel bir protestonun aracı olarak doğ-
rudan var olmuştur, ikincisi bireysel protestonun 
kolektif protestoyu mobilize etmesi ile, güdüleyici 
olarak dolaylı gerçekleşmiştir. Aynı zamanda ölüm 
bireylerde cisimleşerek, bireylerin hareketleri etki-
lemesinin hayatsız tarafını oluşturur. Jasper ise bi-
rey-ölüm-hayat-protesto bağlantısını şöyle açıklar: 

Dernekler döneminin 
ilk kitlesel eylemi 

1986’da, Marmara 
Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi öğrencisi ‹sa 
Tanrıverdi’nin YÖK’ün katı 
vize sisteminin mağduru 
olarak okuldan atılma 

ile karşı karşıya kalması 
sonucu intihar etmesi 
üzerine, rektörlüğün 
önüne siyah çelenk 

bırakarak ve sonrasında 
oturma eylemi yapılarak 

gerçekleştirilmiştir. 
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Bireyler, başka insanlara ilham veren hayatlar 
yaşayarak, kendilerinde belli ideolojileri cisim-
leştirerek, cesaret, tutku ya da sevgi sergileyerek, 
hayatta kalarak (ya da kalmayarak) biraz önce 
bahsettiğimiz olaylarınkine benzer simgesel bir 
güç kazanabilirler. Şehitler açık bir örnektir; ör-
güt liderlerinin de bir çeşit aurası olabilir. Lider 
sonunda iktidarı bıraktığında bu kişinin yerine 
kimin geçeceği örgütte bir krizin doğmasına yol 
açabilir (2002:151).

O halde toplumsal hareketleri konuşurken bi-
reylerin faillikleri düşündürücüdür. Buna ileride 
başka bir örnekte farklı bir boyutuyla daha deği-
neceğiz. 

Öğrenci derneklerinin mobilizasyonunun 
ivme kazandığı dönemde gerçekleştirdikleri diğer 
eylem biçimlerinden en dikkat çekici olanı, AnAP 
hükümetinin öğrenci derneklerinin içini boşaltma-
ya, dernekleri öğrencilerin politizasyon mekânları 
olmaktan çıkarmaya yönelik hazırladığı “tek tip 
dernek” yasa tasarısına karşı gerçekleşen kolektif 
eylemdir.

Öğrenci dernekleri içerisinden bir grup öğren-
ci (Yarın dergisi çevresinden ve bu çevreye yakın 
olanlar) kolektif eylem seçkisinden imza kampan-
yasını tercih ederken bir grup öğrenci (daha çok 
dev-Genç geleneğinden olanlar ise) sokak eylemi-
ni tercih ediyor. Bu noktada seçilen kolektif eylem 
yollarının hareketlerin ve hareketlerin örgütlerinin 
içeriğine, kültürüne, kimliğine dair bilgi verici 
olduğunu anımsamak anlamlı olacaktır. Öğren-
ci derneklerine yönelik bu “yasal” saldırıya karşı 
sokak eylemini tercih eden öğrenciler 14 nisan 
1987’de Aksaray’dan Beyazıt’a kadar devam eden, 
yaklaşık 2000 öğrencinin katılımıyla korsan yürü-
yüş gerçekleştiriyor. Beyazıt Meydanı’na gelinince 
polis müdahalesi ile karşılaşılıyor ve gözaltılar ya-
şanıyor. Bu protestoyu katılımcısından dinlemek 
daha anlamlı olacağı ve daha içten bir kavrayışı 
mümkün kılacağı için ‘87’de İstanbul Üniversitesi 
Basın-Yayın Yüksekokulu öğrencisi Serhat’ın akta-
rımına kulak verelim: 

[…] Ben ön taraflardaydım, boyum uzun olduğu 
için, arkaya baktığımda kortejin sonu görünmü-

yordu. Biz biraz hayretle karşılamıştık, biraz şaşır-
mıştık çünkü eylem çok gizli örgütlenmişti. […] 
Biz ne kadar oluruz korkusuyla, kaygısıyla gittik 
ama bir baktık ki bu çok iyi tartışılmış, insanlar 
çok iyi sahiplenmiş 2000’e yakın insan o konjonk-
türde, o koşullarda her şeyi göze alarak yürüyüşe 
başladık (09.04.2010).

Önemli bir kazanım olarak bu yasa tasarısının 
protestoların geniş yankı bulması sonucu geri çekil-
diğini görürüz ancak daha da önemli kazanımı öğ-
renci dernekleri deneyiminin özgüvenini artırarak 
mobilizasyonunu yükseltmesi olmuştur. dolayı-
sıyla yukarıda bahsi geçen öncelik-sonralık denkle-
mine girmek bu nedenle anlamsızdır. Kaynakların 
kullanımı ve stratejilerin yerindeliği kolektif eyle-
mi kotarmada etkili olurken diğer yandan kolek-
tif eylem de hareketlerin/hareketlerin örgütlerinin 
akıbetini belirleyici olma potansiyelini taşıyor. ek-
lememiz gereken bir diğer husus şudur: eylem o ka-
dar gizli örgütleniyor ki polis ilk önce Sultanahmet 
Meydanı’nda bekliyor, bayağı sonra ise durumu 
anlayarak Beyazıt’a geçiyorlar. dolayısıyla kolektif 
eylem repertuarı ve taktik seçimler arasındaki ilişki-
nin stratejik boyutu vurgulanmaktadır.

Bu yürüyüşün dikkat çeken iki özelliği vardır. 
İlki 12 eylül askeri darbesi sonrası öğrenci hare-
ketinin bu kadar geniş katılımlı ilk sokak eylemi 
olması, ikincisi ise protestonun “korsan”9 olması-
dır. Ayşen Uysal toplumsal muhalefet eylemleri ve 
devlet güvenliğini sorunsallaştırdığı makalesinde 
öğrenci hareketinin eylem repertuarından korsan 
gösterilere sıkça başvurduğunu belirtir (Uysal, 
2001: 68). Sokak eylemlerinin korsan olmalarının 
başka bir nedeni ise tabii ki dönemin egemen siyasi 
kanadının ve kurumlarının alternatif, muhalif po-
litika yapma mekânlarının alanını daraltacak her 
türlü araç ve uygulamayı seferber etmesidir. Kı-
saca korsan gösteri yürüyüşleri “siyasi süreç” veya 
“politik olanaklar yapısı” yaklaşımından hareketle 
anlamaya çalışırsak; dönemin özgürlükler söylemi 

9  emniyete önceden bildirimi yapılmaksızın gerçekleştirilen, ol-
dukça kısa süreli olan gösteri yürüyüşü biçimidir. 
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patlamasının madalyonun bir yüzü olduğunu di-
ğer yüzünün ise toplumsal muhalefetin, hak ara-
yışlarının her türlü baskı, devlet şiddeti, denetleme 
ve hukuksuzluğa maruz kalarak engellenme ve kı-
sıtlanma ile karşı karşıya kaldığını görürüz. Bu ne-
denle yapılacak bir toplu eylemin bildirildiği anda 
zaten engelleneceğini ve yasaklanacağını bilen ak-
törlerin kolektif eylemlerini korsan olarak gerçek-
leştirmelerinde daha çok zorunlu bir seçim kendini 
göstermiştir demek mümkündür. 

Öğrenci derneklerinin bir diğer kolektif eylem 
biçimi ise üniversite işgalleridir. Üniversite işgal-
leri klasik repertuar içinde değerlendirilir, burada 
temel his bir alana sahip olma duygusu üzerinden 
yükselir ve işgal edilen alanın dışında kalanlar üze-
rinde baskı oluşturmak ve hükümet güçleri ya da 
üniversite yönetimi ile pazarlık gücü elde etmek 
hedeflerden biridir (Uysal, 2001:73). Üniversi-
teyi işgal eden öğrenciler taleplerini, meselelerini 
mekân üzerinden (mekân burada hem meselenin 
öznesi olarak hem de araçsal bir işlevle karşımıza 
çıkar) seslendirirler.

Öğrenci dernekleri örgütlenmesindeki işgal-
lerden biri 28 nisan 1988 İstanbul Üniversitesi 
rektörlük işgalidir, diğeri ise 1 Aralık 1989 İstanbul 
Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu işgalidir. Bu 
işgallerin ortak yanı, her iki işgalin de (1) ‘80’lerin 
ikinci yarısında yani öğrenci derneklerinin mobili-
zasyonunun arttığı dönemde görülmesi ve (2) İs-
tanbul Üniversitesi’nde gerçekleşmesidir.10 Her iki 
üniversite işgalinin de mekânı sahiplenme mantığı 
ile motive olduğunu görürüz. “28 nisan Rektörlük 
İşgali” olarak anılan işgal, dönemin öğrencilerinin 
aktarımlarından dinlediğimiz kadarıyla, polisin 
üniversitelerdeki varlığı (öyle ki üniformalarıy-
la dolaşmaktadırlar) ve üniversite yönetimlerinin 
artan baskılarına karşı başlatılan kampanyaların, 
üniversitenin işgali ile “burası bizimdir” (hatırlar-
sak mekânın sahiplenilmesi) fikrinin, anlatısının 

10  İstanbul Üniversitesi’nin kendi işgal tarihiyle belirgin ve simge-
sel mekânlardan biri olması kolektif eylem ve mekân ilişkisine 
işaret eder, ancak şimdilik bu kadarını söylemekle yetinelim.

en yoğun şekilde dillendirilmesinin yolu olarak 
gerçekleşmiştir. İşgali başlatan olay ise bir tacizdir. 
Polisin Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Yarın Dergisi 
çevresinden bir kadın öğrenciyi taciz etmesi üzeri-
ne gelişmiştir. Burada tacizin protestoya yol açma-
sının hangi kültürel ve toplumsal kodlara dayan-
dığının sorgulanması gerekir ve hareket içi kültüre 
ilişkin bilgi verici olacaktır. 

Bir diğer işgal deneyimi ise “1 Aralık Basın-
Yayın İşgali” olarak belleklere yerleşen işgaldir. Bu 
işgal 28 nisan rektörlük işgalinin tersine planlı ya-
pılan bir işgaldir. 28 nisan rektörlük işgali sonrası 
polisin üniversite içerisinde üniformalı fiili varlığı 
geri püskürtülmüştür. Ancak bu kez üniversiteler-
deki sol-sosyalist içerikli öğrenci mücadelesinin en-
gellenmesi, denetlenmesi el değiştirmiştir. Burada 
işgal kararına götüren olay, sağ kanat “ülkücü” ola-
rak tabir edilen bir grup (500 kadar) “öğrencinin” 
İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu’nda 
duvarlara Bizim Ocak adlı bir derginin afişlerini as-
malarına öğrenci derneklerinden olan öğrencilerin 
itiraz etmesi üzerine çıkan arbede sonucu polisin 
üniversiteyi abluka altına almasıdır11. eylemde bu-
lunan Serhat’ın aktarımına baktığımızda aslında 
bu işgalin, işgal olarak düşünülmediğini veya o sı-
rada böyle adlandırılmadığını görüyoruz: 

[…] diğer okullara da saldırılar başladığı için 
polisten biz, bunların gözaltına alınmasını, yaka-
lanmasını talep ettik ve polisin ablukayı kaldır-
masını söyledik. Bu abluka kalkmadığı ve onlar 
yakalanmadığı sürece okulu terk etmeyeceğimizi 
söyledik. İşgal demedik, okulu terk etmeyeceğiz 
dedik… dönemin emniyet amiri necmettin Yıl-
dırım isteklerimize ‘devlet pazarlık yapmaz, kesin-
likle boşaltacaksınız’ dedi. Biz de boşaltmayacağız 
dedik. […] Tabii gaz bombası ile girdiler, darma 
duman ettiler üniversiteyi. Gözaltına alındık ve 
bizi tutukladılar. Hemen arkasından ise polisin 
darma duman ettiği okulu öğrenci arkadaşlarımız 
kendi imkân ve olanaklarıyla güzel bir hale soktu-
lar; yani polis yıktı, öğrenciler okuluna sahip çıktı 
(09.04.2010).

11  Tabii belirtmeye gerek var mı bilemiyoruz ama bu 500 kadar 
“öğrenci” bu sırada üniversiteyi terk edebilmiştir.
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Bu aktarım öğrenci hareketinin kolektif eylem 
repertuarında üniversite işgallerinin belirginliğini, 
mekân-sahiplenme ilişkisi üzerinden politik mobi-
lizasyonunu net bir şekilde açıklar. Ayrıca pazarlık 
sırasında “işgal” değil de “terk etmeme” ifadeleri-
nin tercih edilmesi öyle görülüyor ki stratejik bir 
taktik idi.

Buraya kadar olan kısımda öğrenci dernekle-
rinin görünürlük kazanmış ve ses getiren birkaç 
protesto eylemi üzerinden öğrenci derneklerinin 
eylem repertuarındaki seçimlerine 
dair fikir edinme çabasına girdik. 
Şimdiye kadar karşılaştığımız ey-
lem biçimlerinde ’80 öncesinin 
eylem repertuarının sürekliliğini 
görüyoruz. Bu durum, öğrenci 
derneklerinin hem öğrenci ha-
reketine bakışlarında hem kendi 
pozisyonlarını ve varlıklarını an-
lamlandırmalarında ’80 öncesinin 
(tabiî ki ’80 öncesini de homojen-
leştirmemek lazım notunu düşe-
rekten) motivasyonları ile hare-
ket ettiği düşünüldüğünde kendi 
içinde anlaşılır ve tutarlıdır. 

 1989 yılında yine polisin 
üniversitelerdeki varlığını protesto 
amacıyla İstanbul Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilen bir kampanya bu 
kez ’80 sonrası öğrenci hareketinin klasik eylem 
repertuarında yaşanacak kırılmanın ve yeniliklerin 
habercisi olmuştur. Bu kampanya üniversitelerde 
öğrenci derneklerinin mobilizasyonunun artma-
sı ile birlikte hükümet güçlerinin de baskılarının 
artmasını gündemine alan bir protesto eylemidir 
ancak bu kez imza kampanyaları, yürüyüşler, iş-
gal gibi eylem biçimlerine klasik, bilinen halleriyle 
başvurmak yerine kampanyalarını farklı strateji ve 
taktiklerle yürütmüşlerdir. Şimdi sözü dönemin İs-
tanbul Hukuk Fakültesi öğrencisi Kenan’a teslim 
etmek ve “Yeşil Yaratıklar Kampanyası”nı ondan 
dinlemek gerekiyor: 

Bir Amerikan dizisi vardı Ziyaretçiler diye. dün-
yaya bir gün uzay gemileri geliyor. dünyaya esas 
olarak yardım amaçlı geldiklerini söylüyorlar ve 
insan görünümündeler ve hakikaten kimi yarar-
lı işler de yapıyorlar. İşte new York’a, London’a, 
İstanbul’a vs. geliyorlar, dünyanın büyük kentle-
rini işgal ediyorlar. Fakat bunlar insan görünümlü 
olmalarına rağmen, bir bölüm insan fark ediyorlar 
ki aslında bunların içerisinde yeşil bir yaratık var. 
Bunlar insan görünümünde ve böcek yiyorlar fa-
lan filan... Acayipler bunlar aslında fakat kimseyi 

ikna edemiyorlar çünkü herkes bir 
şekilde bunların varlığından mem-
nun. Bu görüşte olmayanlar [on-
ların yeşil yaratık olduğunu fark 
edenler] kendi aralarında bir ör-
gütlenmeye gidiyorlar, şehir örgütü 
gerilla örgütü kuruyorlar. Bu dizi 
çok popüler bir dizi oldu. Orada 
dikkatimi çeken şey, insanların geri 
kalanlarına onların aslında yeşil ya-
ratıklar olduğunu anlatamıyorlar. 
Şimdi o dönem polis üniformaları 
yeşildi. [O]kula geldim, gittim kır-
tasiyeye kartonlarla keçeli kalem 
aldım. derneğin üst kattaki yerine 
çıktım. Okulun her yerine V harfi 
yaptım, “V For Vandetta”da vardır 
ya ama bu “Visitors” ın (Ziyaretçi-
ler) V’siydi. “V aramızda, V aramız-
da dikkat edin” falan yazdım. Ama 
kimse bilmiyordu dernekten, çün-
kü biliyorum, bilselerdi ikna olma-

yacaklardı, mümkün değil. daha sonra tanıdığım 
insanlarla bu meseleyi konuşmaya başladım. […İ]
kinci gün işte “ziyaretçiler aramızda” şöyle böy-
le meraklandırma yöntemi üç dört gün boyunca 
işe yaradı […] ve o V, P’ye (polisin P’si) dönüştü. 
Arkadaşlar da ilgi çektiğini görünce hızla şeye dö-
nüştü, konsept de şuydu; herhangi bir sınırlama 
yoktu, bir konsept var ve buna ilişkin kim ne ya-
ratıcılığını sergileyebiliyorsa onu yapsın. Bu bildik 
solun örgütlü kesimlerinin dışında herkesin bir 
kalemle bile kendini ifade edebileceği ve içindeki 
duygusunu, düşüncesini herhangi bir önleyici kal-
madan bir muhalefet etme biçimine dönüştü. Bu 
defa sınıflarda şakalar yapılmaya duvarlara onlar 
yazılmaya başlandı. Hatta işte tuvaletin duvarını 
yeşile boyayıp “Burası polislere ayrılmıştır” diyen-

1 Aralık 
Basın-Yayın ‹şgali” 
olarak belleklere 
yerleşen işgaldir. 

Bu işgal 
28 Nisan rektörlük 

işgalinin tersine 
planlı yapılan 
bir işgaldir. 

28 Nisan rektörlük 
işgali sonrası 

polisin üniversite 
içerisinde üniformalı 

fiili varlığı geri 
püskürtülmüştür. 
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ler, karikatürler, espriler, şakalar bir anda acayip 
bir şenlikli muhalefete dönüştü. İmza kampanyası 
başladı ardından. Gençlik hareketinin o dönem o 
kadar spesifik bir meselede o kadar imza topladığı 
var mıdır bilmem; iki bin beş yüz imza topladık. 
İnsanlar kendileri geliyordu çünkü çok büyük 
kahraman olmanıza gerek yoktu, itiş kakış yoktu, 
ailenizi karşınıza almanıza gerek yoktu. Kampanya 
ilerlediğinde bu başka şeylere de dönüştü. Bir tane 
yeşil yaratık maketi yaptık ve sonra çok kalabalık 
bir yürüyüş yapıldı. Rektöre gittik bulamayınca 
zorlayıp girdik ama rektör yoktu, çok eğlenceliy-
di kapısına mesaj bıraktık “Geldik yoktun, gene 
geleceğiz, bizi üzüyorsun sayın rektör, bizimle 
neden ilgilenmiyorsun?” gibi... dilekçeleri de ka-
pıya bıraktık ve oradan kapıya yürüdük, kapıya 
maketi astık, üzerinde “Polis defol, Üniversiteler 
Bizimdir” yazıyordu. İki gün sonra İstanbul em-
niyeti açıklama yaptı ‘Üniversitelerden çekiliyoruz’ 
diye… (17.03.2010).

Bu aktarım ışığında öğrenci derneklerinin 
eylem repertuarında minör değişikliklerin varlığı-
nı açıkça görürüz. “Yeşil Yaratıklar Kampanyası” 
‘90’larda yaşanmış Öğrenci Koordinasyonu dene-
yiminin eylem repertuarının temel bileşeni olan 
mizahın, şenlikli halin ilk örneğidir diyebiliriz. Bu-
nun dışında bu kampanya kafamızı bir kez daha, 
toplumsal hareketler, protestolar ve birey denkle-
mine çevirmemizi ve bu ilişkideki dinamik-devi-
nimsel işlerliği görmemizi öneren bir deneyimdir. 
Jasper bunu protestonun sanatkârlık boyutu olarak 
kavramsallaştırıyor:

[S]anat olduğu gibi kabul edilen şeyleri sorunsal-
laştırarak, mevcut gelenekleri yeni yaratılara dö-
nüştürmeye yönelik deneysel çabalardan oluşur. 
Sonuçta ortaya çıkan tasarılar büyük ya da küçük 
olabilir, bir ömür boyu ya da bir ay sürebilir, sanat-
çı birkaç tasarı üzerine aynı anda çalışabilir. Açıkça 
görüldüğü gibi protestocular da, mevcut gelenek-
leri küçük ya da büyük ölçüde eleştirmek için, bu 
gelenekler üzerinde yeniden düşünür ve ilerisi için 
yeni alternatifler denerler. Ayrıca buradan oraya 
gitmek için de yeni yollar önerirler ( 2002:113). 

dolayısıyla Jasper stratejilerin, kaynakların 

kullanımının esnetilip daraltılarak, eğilip büküle-
rek farklı yollar yaratılması ve farklı duygular ve 
imalarla yeniden bambaşka bir formda sunulma-
sı noktasından hareketle protestonun sanatkârlık 
boyutundan bahseder. Ayrıca Jasper bu boyuta 
dikkat çekerken, toplumsal hareketler üzerine ko-
nuşurken, düşünürken bireyin kurucu konumunu 
sanatkârlık ve birey arasındaki bağa işaret ederek 
tekrar hatırlatıyor. Yeni stratejilerin, teknolojilerin 
ve kültürel öğelerin genelde bireylerle birlikte baş-
ladığını bunların daha sonra diğer protestocular 
arasında kabul görmesi (etkili oldukları ya da akla 
yatkın bulundukları veya kültürel bir mecraya yer-
leşebildikleri için) ile yaygınlaştığını vurguluyor. 
Bu açıklama yukarıdaki aktarım düşünüldüğünde 
somutlaşır. O halde bireyler toplumsal hareketler, 
bu hareketlerin örgütleri, kolektif eylemleri içeri-
sinde yaratıcılık ve kuruculukları ile dinamik ak-
törler olarak yer alırlar.

“Yeşil Yaratıklar Kampanyası”ndan anlaşıla-
cağı üzere protesto gösterilerinde mizah, şenlikli 
muhalefet 1980’lerin sonunda öğrenci hareketinin 
gündemine girdi. Ama asıl olarak Öğrenci Koordi-
nasyonu deneyimi eylem repertuarına damgasını 
vurmuştur. Peki repertuarın farklılaşmasının ne-
denlerini nerelerde aramak gerekir? Bunun neden-
leri arasında Tanıl Bora’nın işaret ettiği gibi Türki-
ye solunda düşünsel ve pratik anlamda yenilenme 
gereği görenlerin varlığı (Bora, 2010:116), Türkiye 
için yeni olan sol akımların (Koçak, 2004: 591) gö-
rünürlük kazanmaya başlamaları, özellikle feminist 
hareketin mobilizasyonunun etkisi sayılabilir. 

İstanbul Öğrenci Koordinasyonu ve Eylem 
Repertuarı

Öğrenci Koordinasyonu’nun eylem repertua-
rındaki seçimlerine baktığımızda çoğunlukla yer-
leşik formların -oturma eylemi, boykot, işgal, açlık 
grevi, kampus içi yürüyüşler, sokak gösterileri- 
devam ettiğini görürüz. Öğrenci derneklerinden 
farklı olarak yeni eylem biçimleri de mevcuttur. 
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Bu dönemde öğrenci dernekleriyle olan en bariz 
farklılık korsan gösterilerin Koordinasyon tarafın-
dan tercih ediliyor olmayışı, bunun yerine kolektif 
eylem repertuarlarında açık mitinglerin yeniden 
canlandırılmasıdır. Bunun nedenini Türkiye’deki 
toplumsal hareketlerin kurumsal ve kurumsal ol-
mayan bileşenlerinin toparlanıp ete kemiğe bürün-
mesinde arayabiliriz. Sol kanat partilerin kurulma-
sı, dİSK’in 1991’de kapatılmasının reddi yönün-
deki kararın ardından yeniden sendikal mücadele-
de yerini alması, bunun dışında 1995’te KeSK’in 
kuruluşu, ‘89 Bahar eylemleri, aynı zamanda yeni 
toplumsal hareketlerin varlığı ve görünürlükleri-
nin siyasal alanı açmaları ve genişletmeleri etkili 
olmuştur. Repertuardaki bir diğer değişiklik ve 
yenilik ise “basın açıklaması” pratiğidir. Türkiye’de 
‘90’lı yıllarla birlikte yazılı ve görsel basının piya-
saya eklemlenmesi hasebiyle yaşanan çeşitlenme ile 
birlikte etkili ve hegemonik bir alan oluşu bu deği-
şimin ön koşulu olmuştur. 

Koordinasyon’un protesto gösterilerinin ko-
nularına baktığımızda YÖK ve YÖK’ün uygula-
malarını, neoliberal politikalar doğrultusunda üni-
versitelerin yeniden yapılandırılmasının esamesi 
olarak harçları, özerk-demokratik bağımsız üniver-
site talebini görürüz. 

Koordinasyon’un ete kemiğe büründüğünü 
ilan ettiği ilk toplu protestolar 1994-95 öğrenim 
dönemindeki Kadıköy Gazi katliamı protesto-
su, 5 nisan kararlarının yıldönümü eylemi, ’95 1 
Mayıs’ı olarak ifade ediliyor. Koordinasyon asıl gö-
rünürlüğünü ise 1995-96 öğrenim yılında harçlara 

karşı yapılan protestolar ile kazanmıştır. Bu öğre-
nim yılında harçlara %350-400 oranında yapılan 
zamlar o yıl öğrenci hareketinde birçok protestoya 
neden olmuştur.

Koordinasyon “Harçlara Hayır” kampanyası 
başlatarak çeşitli etkinlikler düzenlemiş ve bu sı-
rada imza kampanyasına başvurularak yaklaşık 
350.000 imza toplanmıştır. daha sonra 20 ekim 
1995’te Kızılay’da bir miting ile bu imzaların 
TBMM’ye iletilmesi kararlaştırılmıştır. Bu Öğren-
ci Koordinasyonu’nun harç zamları karşısında ger-
çekleştirdiği ilk kitlesel protesto gösterisidir (po-
lisin diğer illerden gelenleri engelleme çabalarına 
rağmen) denilebilir. Burada, yukarıda bahsedildiği 
gibi, vurgulanması gereken sokak protestolarının 
aleni gerçekleşmesidir. Bunun en güzel örneği, 
‘87’deki 14 nisan “tek tip dernek” protestosu gizli 
bir şekilde örgütlenirken bu mitingin (ve sonraki-
lerin) bildirilerle duyurusunun yapılarak örgütlen-
meye çalışılmasıdır. 

Harçlara yönelik bir dizi protestonun ardın-
dan hükümetin öğrenci hareketini kriminalize 
etme çabaları yoğunlaşmış, bununla birlikte “harç-
lara hayır”, “harçları ödemiyoruz”a dönüşmüştür.

Koordinasyon harçların artırılmasına yönelik 
gerçekleştirdiği imza kampanyası, sokak gösterile-
ri, açlık grevleri gibi bir dizi protesto ile birlikte 
harçları ödemeyerek de doğrudan eylem katego-
risinde değerlendirebileceğimiz protesto biçimine 
başvurmuştur. Tim Jordan doğrudan eylem kavra-
mını şöyle tanımlar: 

[…] doğrudan eylem […] tekil bir taktik olarak 
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değil, sivil itaatsizlik gibi edilgin kavramlardan, 
etkin, genellikle saldırgan müdahalelere kadar 
uzanan bir düşünceler ve eylemler birlikteliği ola-
rak düşünülmelidir. […] doğrudan eylem, ahla-
ki üstünlüğün bir şekilde değişime yol açacağına 
inanmaktan çok, yanlış olanı durdurmaya yönelik 
eylemlere doğru bir kayma anlamına gelir. […] 
doğrudan eylem, gerçeği kavramak ve onu kendi 
başına değiştirmek, somut eylem yapmakla ilgili-
dir. Sorunlarımızı sınıflandırmak, her şeyi hesaba 
katarak doğru olduğunu düşündüğümüz eylem 
tarzını, çeşitli ‘yetkililerin’ onayla-
masına bakmaksızın gerçekleştir-
mek için birlikte çalışmakla ilgili-
dir. Olanakların sınırlarını geniş-
letmekle, ilhamla, güç kazanmakla 
ilgilidir ( 2003:58-60).

doğrudan eylem, taleplerin 
söylemsel düzeyde kurulmasını 
ve maddileşmesini aşar; daha ak-
tif bir şekilde, bundan kasıt bizzat 
eyleyerek, talep edilenin elde edil-
mesi veya reddedilenin yok edil-
mesine yönelik canlı ve yaratıcı 
edimleri anlatır. dolayısıyla harç-
lara karşı protestonun bu biçimi-
ne bakarsak öncelikle harçları red-
detme ve bunu söylemsel düzeyde 
kurmanın ötesinde, canlı edime 
doğru kayarak ödememe yoluna 
giden ve eylemin dolaysız olarak reddin nesnesi 
(meselesi) ile bağlantılı olması silsilesi nedeniyle 
doğrudan eylem biçimi olarak anılması mümkün 
görünmektedir. 

Okulu “terk etmeme” eylemleri ise harçla-
ra karşı yapılan protestoların bir başkası idi. 14 
Şubat’ta İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde başlayan (di-
ğerleri 28 Şubat İTÜ Maçka Red Cephesi, MSÜ 
Fen-edebiyat Fakültesi’nde Muhalif Cephe)12 
(Cephe, Mart 1996, sayı 3:2) üniversite işgalleri 
üniversitenin piyasalaştırılmasına karşı mekân üze-

12  eldeki bilgiler doğrultusunda bu fakülteleri sayıyoruz, diğer fa-
kültelerin (varsa şayet) işgal bilgilerine ulaşılamadı henüz.

rinden politik karşı koyma ve söz üretme pratikleri 
olarak gerçekleşmiştir. Harç ödememe protestola-
rının devamı ve tamamlayıcısı olma niteliğini ta-
şımaktadır. İstanbul Öğrenci Koordinasyonu’nun 
Cephe adlı yayınındaki haberden doğrudan aktarır-
sak sanırız daha berraklaşacaktır:

İTÜ Öğrenci Cepheleri olarak harçları ödemedik. 
Kayıtlarımız yenilenmeyerek öğrenim hakkımız 
elimizden alındı. Ancak bizler bu üniversitelerin 
onun, bunun TÜSİAd’ın, YÖK’ün, polisin de-

ğil bizim olduğunu göstermek için 
okulumuzu terk etmeme kararı al-
dık (Cephe, Mart 1996, sayı 3:8). 

Bu haberdeki aktarıma bakıl-
dığında işgalin doğrudan eylem 
niteliğinde olduğunu söyleyebi-
liriz. Kayıtların yenilenmemesi o 
üniversitenin öğrencisi olmama 
anlamına geldiği için bunu doğ-
rudan mekânı işgal ederek orada 
yaşayarak protesto etmişlerdir. 

Bu işgal protestolarında dik-
katimizi çeken bir başka şey, “işgal 
etme” yerine daha çok okulu “terk 
etmeme” olarak adlandırmayı ter-
cih etmeleridir. Bunu Boğaziçi 
Üniversitesi öğrencisi Koordinas-
yon aktivisti ebru’ya sorduğu-

muzda aldığımız yanıt şu olmuştur: 

İşgal gibi askeri bir terime tercih edilmişti “terk 
etmeme” ve okulların asıl bizlerin, öğrencilerin ol-
duğunu anlatan bir slogandı (22.04.2012).

Yukarıda eylem repertuarlarının ortak eylem 
yolları, araçları olma haricinde, hareketlerin ve ha-
reketlerin örgütlerinin içeriğine dair mesajlar ver-
diğini ve hareket kültürünü, kimliklerini oluştur-
mada kurucu rol oynadığından bahsetmiştik. Şim-
di ise (az önceki yanıta bakarsak) biraz tersten ama 
ağırlıkla karmaşık olan bir etkileşim görüyoruz; 
hareketin ve hareketin örgütlerinin kendileri eylem 

Koordinasyon’un 
protesto 

gösterilerinin 
konularına 

baktığımızda 
YÖK ve YÖK’ün 
uygulamalarını, 

neoliberal politikalar 
doğrultusunda 

üniversitelerin yeniden 
yapılandırılmasının 

esamesi olarak harçları, 
özerk-demokratik 

bağımsız üniversite 
talebini görürüz.
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repertuarları seçimleri üzerinde oynayarak onları 
başka türlü kurarak kendilerine yönelirler. eylem 
her ikisinde de mekânı zaptederek sahiplenme üze-
rinden temellenir fakat kurucu nitelik taşıyan taraf 
eylemin anlamlandırılma çerçevesi, boyutu ve bu 
anlamlandırmanın dile getirilişe yansımasıdır. Bu 
ise hem deneyimin öznelerine hem de dışarıdaki-
lere, anlamın ve söylemin eylem repertuarı alanına 
etki ederek hareketin ve örgütlerinin içeriğine dair 
bilgiler verir.

Koordinasyon hem yerel ölçekli hem de daha 
“merkezi” diyebileceğimiz birçok protesto gösterisi 
düzenledi. Siyasi gündemle ilgili protestoların yanı 
sıra literatürde döngüsel eylem şeklinde kavram-
sallaştırılan protesto gösterilerini de görmekteyiz. 
Aynı zamanda bu döngüsel eylemlerden biri olan 
YÖK protestosunu çok başarılı bir şekilde harçlar 
meselesi ile birleştirerek içeriği dinamikleştirmiş-
lerdir. döngüsel eylemin içeriğinin ne olduğu ile 
ilgili kısmı bir sonraki bölüme bırakarak şimdi bu 
eylemlerin başka bir boyutuna, sembolik ve med-
yatik özelliğine dikkat çekmek istiyoruz.

 Koordinasyon’un eylem repertuarını farklı kı-
lan yenilik, sembolik ve medyatik eylem formlarına 
sıkça yer verilmesidir. Örneğin 1995’teki İstanbul 
Üniversitesi’nde yapılan 6 Kasım protestosu öğren-
cilerin saçlarını üç numara kestirmesi (Cumhuriyet, 
7 Kasım 1995), Beyoğlu’nda üniversitelere neoli-
beral politikalara uygun olarak müdahale edilme-
sini protesto etmek için diplomaların satılması 
(Cumhuriyet, 11 Mart 1996) bu eylem formları 
arasında sayılabilir. Medyatik eylem biçimlerinin 
hedeflenmiyorsa dahi en azından gözetilmesi elbet-
te ki, tam da bu yıllarda özel televizyon kanalları-
nın sayısındaki artış, keza gazetelerdeki çeşitlenme 
vb. gelişmeler ve bunların etkili konumları düşü-
nüldüğünde anlaşılır.

Saç kestirme protestosunun medyatik ve sem-
bolik olmasının dışında bedenin protestoya dâhil 
edilmesi, daha doğrusu bedeninin bir kaynak 
olarak protestoda kullanımını ya da protestoda 
bedenin aktif pozisyonunu işaret etmesi gibi an-
lamları da vardır. Bu gösteride saçlarını kestirenler 

arasında iki kadın öğrencinin de olduğunu bildiği-
miz vakit protestonun yerleşik toplumsal, kültürel 
kodları yerinden etme potansiyelini ve hedefini de 
konuşmamız gerekir. Koordinasyon’un bu eylemi, 
sadece harçları ve YÖK’ü protesto etmemiştir aynı 
zamanda kadın ve saç ilişkisinin hâkim kültürel 
gönderenini de hedeflemiştir. Farkında olarak ya 
da olmayarak, belki de sadece daha fazla ses ge-
tirmesi için, kadının bedeninin araçsallaştırılması 
durumu ile karşı karşıyayızdır ama bu haliyle bile 
yani bu yerleşik kültürel kodların eleştirisi kaygısı 
olmadan yapılmış olsa bile burada yine yukarıda 
bahsettiğimiz yerinden etme söz konusudur. çün-
kü tam da kadın ve saç üzerinden türetilen kültürel 
ve toplumsal anlamlardan hareket edilmiştir. Bu 
bizi bir kez daha toplumsal hareketlerin kültürel 
boyutuna ve bu boyutun, toplumsal hareketlerin 
birçok bileşeni gibi, eylem repertuarları ile olan 
ilişkiselliğine götürür. 

Son olarak döngüsel eylemler olarak kavramsal-
laştırılan eylemlerden bahsetmek istiyoruz. dön-
güsel eylemlerle anlatılmak istenen her yıl aynı ta-
rih ya da dönemde tekrarlanan eylemlerdir.13 Bun-
lara örnek olarak 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları, 
newroz kutlamaları, 6 Mayıs deniz Gezmiş ve ar-
kadaşlarının idamını protesto eylemleri, 30 Mart 
Kızıldere katliamını protesto gösterileri, 6 Kasım 
YÖK’ün kuruluşu gibi protestolar sayılabilir. Bu 
protestolar hareketlerin kendi tarihlerine sadakat-
lerini yenilerken aynı zamanda kolektif belleği inşa 
ederler (Uysal; 2007:342). 

Tanıl Bora ise rutin protestolar olarak kavram-
sallaştırdığı bu protestoların muhalefetin ritüelleri 
ve güçlendirici olma potansiyeli üzerine düşünme-
mizin önemli olacağını söylüyor:

13 Uysal A. (2006), Cop Gölgesinde Politika: Türkiye’de Toplumsal 
Olay Polisliği ve Sokak Eylemleri, Mülkiye, Cilt: XXX, Sayı:253

 (http://www.google.com.tr/#hl=tr&gs_nf=1&cp= 
35&gs_id=3u&xhr=t&q=ay%C5%9Fen+uysal+cop+b
%C3%B6lgesinde+politika&pf=p&sclient=psy-ab&oq
=ay%C5%9Fen+uysal+cop+b%C3%B6lgesinde+politi
ka&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_
gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=902fa6e8b82d1918 )
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Protesto/gösteri, rutinleştiğinde, ayin benzeri bir 
havaya bürünür. Vesilesi ne olursa olsun, rutinle-
şen ve böylece törenselleşen protesto/gösteri ni-
zamı, muhalefetin ritüelidir. Ritüellerin, törensel 
kudsiyetin “insanlık kadar eski” olduğunu biliyo-
ruz. Protesto/gösteri rutinleri içinde (çok zaman 
geleneksel yapılardan ‘alıntılarla’) töreleşen ritüel-
lerin nasıl bir maneviyatı güçlendirdiği, nasıl bir 
sosyal ilişkiyi güzellediği, hangi değerler etrafında 
bir heyecan, coşku, ihtiram duygusu yarattığı-
nı düşünmemek, dert etmemek olur mu? (Bora, 
2010:113).

dolayısıyla döngüsel eylem-
ler anlam inşasında önemli uğrak-
lar olmakla birlikte ritüel dokuları 
ile de bu anlam ve bellek inşasını 
duygusal canlılık zemininde ger-
çekleştirirler. Hareketin dönemsel 
kesiti ile hareketin örgütleri (ve 
bunların kimlikleri, kültürleri) 
ile bağlantılı olarak bu döngüsel 
eylemlerin repertuar seçkisi be-
lirlenir. Örneğin ’80’lerin öğrenci 
derneklerinde 6 Kasım protesto 
edilirken eylem biçiminin boykot 
olması (burada boykot doğrudan 
sokak ile bağlantılı olmadığı için 
ilk aklımıza gelendir, yoksa sürek-
li olarak boykot tercih edilmiştir 
demiyoruz) ile Koordinasyon’un 
6 Kasım protestosunda (“korsan” olmayan) sokak 
gösterilerinin ağırlıklı olması dönemin siyasal, top-
lumsal, kültürel iklimi ile döngüsel eylemlerdeki 
eylem repertuarı seçimlerinin farklılaşması arasın-
daki bağlantıyı ortaya koyar. 

İstanbul Öğrenci dernekleri Platformu ve İs-
tanbul Öğrenci Koordinasyonu deneyimlerinin ey-
lem repertuarları ilk bakışta çok farklı gibi görün-
mez. nihayetinde her iki deneyimde de işgal, boy-
kot, sokak gösterileri, kampus içi yürüyüşler, açlık 
grevleri ortak ve sürekli olma özelliğini gösterir. 
Buradan bakınca tek farklılık korsan gösterilerin 
arşive kaldırılması, basın açıklaması ve doğrudan 

eylemlerin gündeme alınmasıdır. Ancak eylem re-
pertuarlarına böyle bakmak tercihlerin “nedeni”ni 
kaçırmamıza yol açmakla birlikte repertuarların 
“donuk şeyler olmadığı” vurgusunu da aklımızdan 
çıkarır. 

eylem repertuarlarını dinamik kılan ise daha 
çok minör değişimler, müdahaleler ve eklerdir. ne 
demek istediğimizi bir protesto biçimi olan boy-
kot üzerinden somutlaştırmaya çalışalım. Örneğin 
1985’te çapa Tıp Fakültesi öğrenci derneğinin 

yemekhane boykotu ile 1995 Bo-
ğaziçi yemekhane boykotunu ele 
alacak olursak her ikisi de boykot 
adı altında gerçekleştirilir, bu an-
lamda her ikisi de aynıdır ancak 
95’teki eylemde “zıplama” hare-
ketinin (Ünüvar, 2011:11) varlı-
ğı, iki biçimin aslında hiç de aynı 
olmadığının göstergesidir. eylem-
lerin formlarından bahsederken 
biçimsel bakış, bizi eylem reper-
tuarındaki seçimlerin ve yaratı-
ların hareket kültürü ve (örgüt) 
kimliği inşasındaki aktif rolünü 
anlamaktan alıkoyar. çünkü ey-
lem formlarının bir de dili vardır. 
Dil içeriği belirleyici asıl kurucu 
unsurlardan biri gibi görünüyor. 
Koordinasyon’un eylem repertua-

rını (ve Koordinasyon’un iç kültürünü) farklı kılan 
da esasta dil mevzusudur. Koordinasyon’un ürettiği 
dil, onun “yeniyi yeni usulle yapma” düsturu ile 
çakışarak Koordinasyon kültürü ve kimliği inşasın-
da katalizördür. Bu dilin yaratımındaki bileşenlere 
baktığımızda mizah ve popüler kültür karşımıza 
çıkar. ebru’nun aktarımına yer vermek somutlaş-
tırmak adına önemli olacaktır:

[…] mesela “Ben artık şarkı söylemek değil şarkı 
dinlemek istiyorum” diye bir slogan olur mu? Ben 
siyaset yapmak istiyorum ama sizin yaptığınız gibi 
de yapmak istemiyorum demek garipsenmiyordu 
(20.04.2010).

1985’te Çapa Tıp 
Fakültesi öğrenci 

derneğinin yemekhane 
boykotu ile 1995 

Boğaziçi yemekhane 
boykotunu ele alacak 

olursak her ikisi de boykot 
adı altında gerçekleştirilir, 
bu anlamda her ikisi de 

aynıdır ancak 95’teki 
eylemde “zıplama” 

hareketinin varlığı, iki 
biçimin aslında hiç 
de aynı olmadığının 

göstergesidir. 
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Yine Marmara Üniversitesi’nde çıkan döne-
min öğrenci dergisinde yer alanlara bakarsak söyle-
mek istediğimiz çok daha netleşecektir: 

- İTÜ A.Ş. Bir YÖK Holding Kuruluşudur
- Yeter Artık! Üzerimize “YÖK”lenmeyin 
- çevik çevin Copuna Muhtaçtır
- Üniversiteler Özelleşsin diyenler 900 90014 Falan 
Filanı Arasınlar (Ararsınız di Mi?) (Adım, s.10) 

Yukarıdaki kıssadan hisseler çok net bir şe-
kilde mizah dilinin politik dile aktarımını ortaya 
koymaktadır. Bunun dışında popüler kültürün 
içerlendiğini ve ters yüz edildiğini göstermesi ba-
kımından da yukarıdaki aktarımlar fikir vericidir. 
Öyle ki Koordinasyon’un dili (mizahı ve popüler 
kültürü içerimlemesi) başlı başına bir makale ko-
nusu olabilecek potansiyeli taşımaktadır. 

dolayısıyla İstanbul Öğrenci Koordinasyonu 
örgütlenmesi, örgütlenme modelinde olduğu ka-
dar dil ve söylem alanında da ’80 öncesinden ve 
İÖdP’den kopuşu örmüştür diyebiliriz. 

Sonuç 

Sonuç olarak “1980 sonrası”, 1980’lerin ilk ya-
rısında karşımıza çıkan öğrenci dernekleri (İÖdP) 
deneyiminin kendini “1980 öncesi” öğrenci hare-
keti pratikleri, tartışmaları ve algıları ile süreklilik 
içerisinden kurduğunu, bu deneyimin örgütlenme 
modeline, eylem repertuarına, diline ve söylemleri-
ne bakarak görmek mümkün. 1990’ların ikinci ya-
rısına denk gelen Koordinasyon’un benzer biçimde 
örgütlenme modeline, eylem repertuarına, dil ve 
söylem kuruluşuna baktığımızda “1980 öncesi” ve 
İÖdP deneyimiyle süreklilik arz etmediğini görü-
rüz. Bu sürekliliğin ve kopuşun nedenlerini anla-
maya çalışırken, arka plana yani 80’ler ve 90’ların 
siyasal, iktisadi ve kültürel iklimine bakmak, do-

14  900’lü hatların 90’lı yıllara denk geldiğini hatırlatalım.

layısıyla tarihsel bağlamı göz ardı etmemek soru-
larımızın cevaplarını bulmamızı kolaylaştırmanın 
ötesinde toplumsal hareket deneyimlerini anlama-
da bütünsel bir çerçeve sunar. Lakin bu makalenin 
sınırlarını aşacağı düşünüldüğünden, asıl odaklanı-
lan mesele deneyimlerin kendileri ve özgünlükleri 
olmuştur.

“1980 sonrası” “gençliğin” apolitikliğinden, 
depolitikliğinden epeyce bahsedildi. Bu çalışma da 
“1980 sonrası” “gençliğin” politikliğinden bahset-
me yönünde bir çabaydı. 12 eylül darbesine ka-
talizör rolü yüklenerek “1980 sonrası gençlik”in 
politika ile olan ilişkisi “1980 öncesi gençlik” refe-
rans alınarak kurulmaktadır. Oysaki ne ’80 öncesi 
dediğimiz dönem homojen bir dönemdir ne de ’80 
öncesi gençliği homojen bir toplumsal kategoridir. 
Bu anlamda ’80 öncesi gençliği bir bütün olarak 
kurmanın ve “bütün” olan bu gençliğin neredey-
se tamamının politik ilişkilenmesinin olduğu var-
sayımını yaratmanın somut gerçeklikte karşılığı 
yoktur. Zaten ’80 öncesi/sonrası şeklinde muğlak 
bir tarihsel bölümlenmenin dışında, toplumsal 
kategori olarak “gençlik”in kendisi, diğer sosyolo-
jik etmenler ile çarpıştığı ve çakıştığı vakit gençlik 
kategorisinin, “homojen” ve bağımsız bir kategori 
olmadığı olgusu ile karşı karşıya kalırız. dolayısıyla 
nasıl ki “1980 öncesi (öğrenci) gençliği” politika 
ile ilişkisinde homojen bir görünüm arz etmiyorsa, 
“1980 sonrası (öğrenci) gençliği”ni de apolitiklik, 
depolitiklik söylemleri üzerinden yekpare biçimde 
sunamayız. Aksi tutum, en azından yukarıda konu 
olan toplumsal aktörlerin ve gençlik kesiminin var-
lığını yok saymak demektir. 

Aynı zamanda bu aksi tutum tek taraflı, 
hâkim bellek inşasını yaratır ve katmerleştirir. 
Toplumsal belleğe yazılan “1980 sonrası gençliğe” 
yapılan egemen atıflar, “gençliğin” politik kesimi-
nin ve “gençliğin” alternatif kültürel, sosyal yaşam 
pratiklerinin, hafızalardaki varlığını yok etme un-
surları arasındadır. İktidar ve bellek inşası bağın-
tısında geçmişin rolü iki şekilde işleyebilir; ya geç-
miş yok sayılarak ya da geçmiş çeşitli biçimlerde 
yeniden-yapılandırılarak bellek inşasında yerini 
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alır. nostalji bu yeniden-yapılandırılma biçimle-
ri arasında sayılabilir. Son zamanlarda ‘80’ler ve 
‘90’ları konu alan bazı kitapların, televizyon di-
zilerinin içeriklerinin nostaljik bir geçmiş algısı 
yarattığı söylenebilir. nostalji geçmişe eleştirel bir 
mesafeden yaklaşmanın yolunu tıkama tehlikesi 
taşımakla birlikte hafızayı da kanalize eder (ki 
bellek inşa etmesi de bu noktada başlar). Aynı za-
manda da yekpare bir geçmişe kapı aralar. Bu ça-
lışma ise hem yekpare olmayan ’80 sonrasını hem 
yekpare olmayan ’80 sonrası gençliğin toplumsal 
bellekteki hâkim kurgusunu sorgulamaya hem de 
Türkiye öğrenci hareketinin kendi belleğini yok-
lamaya, aşağıdan tarih yazımına dair mütevazı bir 
çabadır…
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