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Sunuş
 
Değerli okurlar,

Geçen sayıda belirtmiş olduğum üzere, Türkiye gündeminin tek kapak konusuna sığmayacağını 
düşünerek bu sayıda “laiklik” ve ”eğitim” konularını işlemeye karar vermiştik. Ne var ki, bu arada 
ortaya bir virüs çıktı ve yalnızca Türkiye’yi değil tüm dünyayı tek gündeme sığdırdı. Dolayısıyla, 
dergimizin bu sayısındaki yazıların, -virüs öncesi yazılıp teslim edilenler dışında- hemen hepsi ya 
ele aldığı konuyu korona virüsü ekseninde işledi ya da virüsün yarattığı sorunlara bir ucundan 
değindi. 

Bu kez dergi neredeyse bir kitap kalınlığında. Dosya konuları olan “laiklik” ve “bilimsel bilgi” 
dışında salt “korona”ya ilişkin olan ve serbest yazı bölümlerimiz var. Hemen açıklayayım; her 
iki kapak konusunu oluşturan yazıların da en başında Sosyal Demokrasi Dergi sorumlularına 
ait makalelerin yer alması, ne bir rastlantı ne de bir kayırma ürünü. Bunun nedeni, dergiyi 
düzenleyenlerin toplanan tüm yazıları önceden okuyabilmeleri; bu sayede onlar, gelen makalelerin 
içeriğini tamamlayıcı yönlere değinen kapsayıcı yazılar sunabilme ayrıcalığına sahip olabiliyorlar.

Laiklik bölümü, SODEVMONİTÖR araştırmasının sonuçları ve onların Ertan Aksoy tarafından 
yapılmış isabetli yorumları ile başlıyor. İlk makalede Aydın Cıngı inanç, din ve laiklik kavramlarını 
açıyor; bu alanda ülkemizdeki yaklaşımları ve salgın sonrası dönemi gözden geçiriyor. Mehmet 
Kabasakal, laiklik ilkesini devlet düzeninin bir parçası aşamasına getirene kadar Türkiye’nin bu 
bağlamda geçirdiği evreleri açıklıyor. Çiğdem Aydın ve Sevgi Adak, “laiklik-kadın” problematiği 
ekseninde, ilki çocuk yaşta evlilik ve ikincisi Diyanet sorunlarını yetkinlikle kağıda döküyorlar. Bu 
konunun son yazısında Zeynep Altıok Akatlı “laiklik yaşatır” başlığıyla diyanetin korona ile sınavını 
gözler önüne seriyor.  

Söyleşi bölümünde Taner Timur, dergimizi, laiklik alanında bir dizi kavramı netleştirici ve çok zihin 
açıcı bir katkı ile zenginleştiriyor.

“Eğitim” diye tasarladığımız bölüm, korona virüs günlerinde birtakım sorumluların gösterdiği tutum 
nedeniyle ve birbirimizle görüşemeden birbirimizi eğiteceğimiz gelecek günler perspektifinde 
“bilimsel eğitim” bölümüne dönüştürüldü. İlk iki yazı, Ece Öztan’ın uzaktan eğitim koşullarına 
ve eğitimin dijitalleşmesine; Burcu Meltem Arık’ın sayısal verilerle donanmış çevrim içi eğitime 
ilişkin kapsayıcı görüşlerini içeriyor. Hilal Kuşçul, düzenin, eğitim sürecinde de istihdamda da yer 
almalarına izin vermediği gençleri konu ediniyor. Canan Aratemur Çimen, müfredattan ve ders 
kitaplarından somut örnekler eşliğinde genç beyinlere kazınan çağdışı davranış kodlarını inceliyor. 
Vecdi Sayar, sanat eğitimini tarihsel bağlamına oturtarak irdeliyor ve günümüz öğrencilerinin 
bundan yoksun olmasının yaratacağı sorunlara dikkat çekiyor. Bölümün son yazısı, hukuk eğitiminin 
gereklerini uluslararası örnekleri kıyaslayarak sunan Banu Gün Öztürk’ten.

Salt korona virüsün ilerideki yansımalarını ele alan iki yazı var. Birincisi, Mehmet Şakir Örs’ün 
bu dönemin Türkiye siyasal yapısına getireceği “düzen sarsıcı” etkileri gözden geçiren makalesi. 
İkincisinde ise Özgün Biçer, korona günlerini toplumsal cinsiyet sorunu açısından çarpıcı biçimde 
ele alıyor.

Serbest yazılar bölümünde Selin Sayek Böke, korona krizini, sosyal eşitsizlikler bağlamında 
gözden geçirip sonuçta kamucu bir düzen benimseme gereğinin herkesçe anlaşılacağını öne 
sürüyor. Son dönemde sıkça görülen intiharların, yaşam koşullarının bireylerin ruhunda yol açtığı 
fırtınaların sonucu olduğunu Nuray Yılmaz dikkate getiriyor. Son olarak Nurcan Özkaplan, 
önümüzdeki dönemde daha sıklıkla gündeme geleceği besbelli olan “freelance” (frilens) çalışma 
biçimine ilişkin yaptığı bir çalışma sonuçlarını sergiliyor.

Dergimiz, Sosyal Demokrasi tartışmaları çerçevesinde, saygın siyaset bilimcilerden Sheri Berman’ın 
bir incelemesini Onur Alp Yılmaz’ın çevirisiyle ve Cezmi Doğaner’in, demokratik toplumlar 
bünyesinde sosyal demokrasiyi başta gelen seçenek olarak gören yazısıyla sona eriyor.

Bir mikroorganizma, bir süredir zaten açık hava hapishanesine çevrilmiş bulunan ülkemizi bu 
kez pek çoğumuz için gerçek bir hapishaneye dönüştürdü. Anlaşılan o ki, önümüzdeki ayları 
bazılarımız tümüyle, bazılarımız da çoklukla evde geçirecek. Bence, kendimizi yiyip içmeye 
vurmayalım; okuyup çalışalım. Herkese verimli günler dilerim.
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D zin teminatı olan laiklik konu-
sunu SODEV olarak ele almak 
istedik. Kısa bir süre önce pay-
laşmış olduğumuz araştırma 
sonuçları, kurumumuzun bu 
ve benzeri çalışmaları yapma-
sının bize ve reel siyasete kat-
kılarını, yol göstericiliğini bir 
kere daha teyit etti. 

Kısaca araştırmanın künyesine 
dair bilgi vermek isterim; Araş-
tırma; %95 güven aralığında, 
%4 hata payı ile 600 örneklem 
üzerinden gerçekleştirildi. 
TÜİK’in Nuts1 tanımına uyan 
12 ilde Türkiye temsili ile yapıl-
dı. Araştırmada yaş, cinsiyet, 
oy verilen siyasi parti, sosyoe-
konomik statü ve bölge dağı-
lımları kota olarak alındı. 

Araştırma sonuçları temelde 
halkın çok önemli bir çoğun-
luğunun hala laikliğe, Batı tipi 

SODEVMONİTÖR | Araştırma: Laiklik Algısı

Değerli SODEV paydaşları,

Dünya ve ülkemiz tarihte eşine 
az rastlanır düzeyde zor bir 
dönemden geçiyor. Bu dö-
nemi hem deneyimliyor hem 
de ona aynı zamanda tanıklık 
ediyoruz. Hepimizin gündemi 
değişti ve çeşitli iletişim kanal-
larından virüse dair yeni bilgi-
ler kovalar hale geldik. Bireysel 
olarak bu çabamız elbette 
değerli. Fakat o meşhur klişe-
yi doğrulayarak söylememiz 
gerekir ki. “hayat devam edi-
yor”. Bu nedenle, vakıf olarak 
kurumsal sorumluluklarımızı 
ihmal etmeden yerine getirme 
yükümlüğümüz de devam edi-
yor. Travmatik bir dönemden 
geçiyor olmamız, dünyadaki 
eşitlik, özgürlük, adalet ve ba-
rışa dair sorunları arka plana 
itiyor. İşte tam da bu nedenle 
bütün bu evrensel ilkelerimi-

 
 
Ertan AKSOY 
SODEV Başkanı
e.aksoy@sodev.org.tr
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%7,5 ile karşılık bulmuştur. Bu 
veriler bize bir şeyi daha ifade 
etmektedir: Bizim de içinde 
bulunduğumuz sol, sosyal 
demokrat mahallenin AKP 
seçmenine dair algısı da yanlış 
bir algıdır. Bizim mahallede, 
AKP tabanının ezici çoğunlu-
ğunun Siyasal İslamcı oldu-
ğu, AKP’ye oy vermelerinin 
en büyük motivasyonunun 
AKP’nin İslamcı bir parti olma-
sı olduğu gibi genel kabullere 
sahibiz. Oysaki gördüğünüz 
üzere, AKP tabanının toplam-
da sadece %16,8’i laikliği Siya-
sal İslam’ın tezleri üzerinden 
tanımlamaktadır. Geri kalan 
%83,2’si bizimle aynı çerçe-
vede tarif etmektedir.  Yine 
önemli bir not olarak düşmek 
gerekmektedir ki, MHP tabanı 
laiklik konusunda Millet İttifakı 
tabanı ile çok benzer refleksler 

modern yaşama ve refaha 
ödünsüz bağlı kaldığını gös-
teriyor. 1980 sonrası örtük bir 
destekle büyütülen yeşil kuşa-
ğa; 18 yılına yaklaşan AKP ikti-
darının dinciliğe ve dindarlığa 
yaptığı ciddi yatırıma ve öv-
gülerine; reel siyaset üzerinde 
kurmaya çalıştığı Siyasal İslam-
cı hegemonik yapıya rağmen, 
toplumda bu alanda ciddi bir 
defans hattı olduğunu araş-
tırma sonuçlarına bakarak net 
biçimde görmekteyiz. Birlikte 
araştırma sonuçlarına bakalım. 

Laiklik algısı

Araştırmaya öncelikle laikliğin 
nasıl algılandığını anlamaya 
çalışarak başladık. Bunun için 
de “laiklik” konusunda en çok 
kabul gören 4 önermeden 
hangisinin daha çok karşılık 
bulduğunu ölçtük. Verilere 

göre ilk sırada %69,8 ile “din 
ve devlet işlerinin birbirinden 
ayrılması” yanıtı gelmektedir. 
Yanıtların partilere göre dağı-
lımı incelendiğinde özellikle 
AKP ve HDP tabanının diğer 
parti tabanlarına göre görece 
bir miktar daha “tüm inançlara 
eşit mesafe” tanımına yakın 
olduklarını söyleyebiliriz. Bu 
sorunun yanıtlarını incelediği-
mizde özellikle Siyasal İslamcı 
çevrelerin yıllardır laiklik hak-
kında yaptıkları kara propa-
gandanın karşılık bulmadığını 
görüyoruz. Çünkü Siyasal 
İslamcıların temel tezlerinden 
biri olan “laiklik=dinsizliktir” 
önermesini destekleyenlerin 
oranı sadece %2,8 ile sınırlı 
kalmıştır. Yine ikinci temel ar-
gümanları olan “laikliğin ina-
nanların inancına müdahale” 
olduğu önermesi ise yalnızca 
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lidir. Bu kaygı, uzun süre ülke 
siyasetine yön verdi ve tartış-
maların ana eksenini oluştur-
du. Öyle sonuçlar yarattı ki, 
sınıfsal olarak belki sosyal de-
mokrat siyaseti en son destek-
leyecek seçmen kitlesi şu an 
CHP tabanının en büyük küt-
lesini oluşturmakta. Gündemi-
miz olmamakla birlikte, belirli 
alanlarda yaklaşık 18 yıldır 
aralıksız ilişki inşa edilmiş bu 
seçmen kitlesinin, CHP ideolo-
jisiyle hala tam anlamıyla bü-
tünleştirilememiş olmasını da 
not etmek gerekir. Konumuza 
dönecek olursak, belirttiğimiz 
bu kaygının toplumun geniş 
kesimlerinde olup olmadığını 

göstermektedir.

Farklı inançlar ile bir arada 
yaşama

En temelinde inananın inanma 
hakkı, inanmayanın da inan-
mama hakkını savunmak için 
var olan laiklik, tüm inançlara 
da hoşgörüyü gerektirmekte-
dir. Bu nedenle toplumumu-
zun başka inanç grupları ile 
bir arada yaşamaya bakışlarını 
anlamaya çalıştık. Verilen ya-
nıtlar üzerinden görüyoruz ki, 
toplum başka inanç gruplarına 
komşuluk düzeyine kadar 
bir ilişki geliştirmekte sorun 
görmemekte. Fakat ilişkiyi en 
üst boyuta yani evliliğe taşı-

ma aşamasına gelindiğinde 
tam tersi durum söz konusu 
olmaktadır. Yani toplumumu-
zun başka inançlara bir arada 
yaşamaya evet yanıtının üst 
sınırı, şimdilik komşuluk dü-
zeyine kadar evettir. “Şimdilik” 
diyorum, çünkü biz sosyal 
demokratlar bunun değişmesi 
için bugün de gelecekte de 
elimizden gelen tüm çabayı 
harcayacağız. 

Laiklik tehdit altında mıdır?

Özellikle modern yaşamı 
özümsemiş, özgürlükleri önce-
leyen kesimin en önemli korku 
alanlarından biri, laikliğe dair 
kazanımları kaybetme ihtima-
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anlamaya çalıştık ve bunun 
için sizce laiklik tehdit altında 
mıdır diye sorduk. Verilen ya-
nıtlara baktığımızda yaklaşık 
CHP tabanının büyüklüğüne 
aşağı yukarı denk gelen bir 
oranın dışında tehdit altında 
olduğunu ifade eden bir kitle 
görülmemektedir. Toplamda 
tehdit altında görenlerin oranı 
%30,1’dir. 

Yine tehdit altında değildir 
diyenlerin dışında yanıt veren-
lere hangi konular açısından 
tehdit altında olduğunu dü-
şünüyorsunuz diye sorduğu-
muzda devlet işleyişinin ilk 
sıralarda çıktığını görmekteyiz. 
Bu alanda verilen yanıtlara 
bakıldığında bu kaygıyı en 
çok taşıyanlardan birinin de 
AKP seçmen kesimi olduğu 
anlaşılmaktadır. Özellikle dev-
let işleyişine dinci tarikatların 
etkin olması hiçbir parti taba-
nını memnun etmediği gibi, 
sağ seçmende de anlamlı bir 
rahatsızlık yaratmaktadır. 15 
Temmuz süreci, sağ seçmen 
de dahil, tüm seçmen grupla-
rına devlet içinde yapılanmış 
dinci bir örgütlenmenin neler 
yapabileceğini somut olarak 
yaşatmıştır. Bu nedenle sos-
yal demokrat siyasete düşen 

görev, devletteki dinci kadro-
laşmaya “amasız-fakatsız” itiraz 
etmektir. Bu itirazın yaratacağı 
bir oy kaybı olmayacağı gibi 
-olsa dahi yapılmalı- tarihi bir 
sorumluluk da eksiksiz olarak 
yerine getirilmiş olacaktır. 

Laikliğin tehdit altında oldu-
ğuna dair kaygı duyanların 
işaret ettiği ikinci başlık ise 
kadınların özgürlükleridir. 
Üçüncü olarak da eğitimdeki 
laik müfredatın gerilemesi, 
eğitim alanındaki laikliğin ge-
rilediğine dair ciddi kaygılara 
yol açmaktadır.

Nerede yaşamayı  
tercih ediyoruz?

Ülkemizde uzun süredir var 
olan bir yaşam biçimi tartışma-
sı söz konusu. Birçoğumuz da, 
başta Twitter olmak üzere, bir-
çok mecrada kendimizi bu tar-
tışmanın ortasında buluyoruz. 
O mecralardaki birkaç meczu-
bun yorumundan yola çıkarak, 
başta AKP tabanı olmak üzere 
sağ seçmenin önemli bir kıs-
mının özgürlüklerden uzak, 
dinci yaşamı ülkeye dayatmak 
istediği yanılgısına düşüyoruz. 
İşte bunun bir yanılgı mı ger-
çek mi olduğunu bilimsel bir 

çalışma ile anlamak için tüm 
seçmen gruplarına özgürlük-
lerin, refahın ve modern yaşa-
mın neredeyse simgesi olan 
Batılı ülkeleri ve buna karşı 
yine ekonomik olarak görece 
güçlü olan ama özgürlüklerin 
olmadığı bazılarında ise dine 
dayalı bir yaşam biçiminin 
hakim olduğu ülkeleri sayarak 
hangisinde yaşamak istersiniz 
diye sorduk. Gelen yanıtlara 
baktığımızda neredeyse tüm 
seçmen grupları, özgürlüklerin 
ve modern yaşam biçimleri-
nin öne çıktığı ülkeleri tercih 
etmektedir. Görünen o ki, 
hükümetin uzun zamandır 
yatırım yaptığı o “güzel ülke” 
Katar’da(!) yaşamak isteyen 
kimseye pek rastlanmamak-
tadır. 

Sonuç olarak; SODEV’in bu 
çalışması, bize devlet tarihi 
için kısa sayılabilecek sürede 
Cumhuriyet’in özgürlüğü, laik-
liği ve modern yaşam biçimini 
savunan geniş toplum kesim-
leri yarattığını göstermiştir. 
Başta kurucusu Büyük Atatürk 
olmak üzere aydınlarına, 
eğitmenlerine ve çaba harca-
yanlarına sonsuz teşekkür ve 
minnetle…
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B tüm Varlık’ı tek yaratıcı güce 
indirgeyip onun, bizzat ya da 
aracısıyla insana ilettiği dün-
ya görüşü ve kurallar topla-
mıdır. Dünyada bugünlerde 
aşağı yukarı 2,2 milyar Hıristi-
yan ve 1,6 milyar Müslüman 
var. Bunlar toplam gezegen 
nüfusunun %32 ve %23’üne 
denk düşüyor. Ayrıca geze-
genimizde 1 milyar (%14) 
Hindu ve yarım milyar (%7) 
kadar da Budist yaşıyor. 

“Tanrı yoktur” diyen ateistle-
rin ve ”kuşkucuyum, hiçbir 
dine inanmıyorum” diyen 
bilinmezci veya agnostiklerin 
–ki, şimdilerde bunlara “de-
ist” diyorlar- toplamı ise 1,1 
milyar; yani dünya nüfusu-
nun %15 kadarını ve nicelik 
olarak üçüncü sırada yer alan 
insan grubunu oluşturuyor. 

 Laiklik; İnancın Akılla ve Virüsle İmtihanı

Ben genellikle “din” kavra-
mından çok “inanç” kavramı-
nı kullanmayı yeğliyorum. İn-
sanların çoğunluğu bir fikre 
tartışmasız ve vazgeçemeye-
cek ölçülerde bağlanıyorsa; 
ben, buna “inanç” diyorum. 
İnsanın, yaklaşık 14,5 milyar 
yıl önce oluşmuş evrenin 
ve onun 4,5 milyar yıldır var 
olan bir küçük yıldızının yine 
görece küçük bir gezegeni 
olarak boşlukta dönüp duran 
dünyada topu topu 150-200 
bin yıllık bir serüveni var. Bu 
arada, virüslerin, bu gezege-
nin bizden daha eski sahiple-
ri olduğunu da not edelim.  

İnsanlık, çağımızda, çoğunlu-
ğu itibariyle inançlıdır. Bunla-
rın dünya görüşü, tek Tanrılı 
dinler –monoteizm- üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Monoteizm, 

 
Aydın CINGI 
Siyaset Bilimci
acingisdv@gmail.com
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İkinci ve üçüncü boyut: 
Animizm ve insan 
merkezcilik

Söz konusu korkuları gidere-
cek diğer bir açıklama biçimi, 
toptan anlatı içermesinin 
yanı sıra, insana “doğanın 
projeleri” içinde zorunlu bir 
yer biçen açıklamadır. Ge-
çerli, belirleyici ve huzur ve-
rici olmak için hep “animist” 
gelenek ile özdeşleşmek 
durumunda olagelmiş ve 
“animizm” diye nitelediğim 
bu anlayış, insan bilincinin 
cansız doğaya yansıttığı izdü-
şümüdür. Daha açık bir anla-
tımla “animizm”, doğal olgu 
ve oluşumların insanın öznel, 
bilinçli ve amaçlı faaliyetleri 
yoluyla açıklanabileceğine 
ilişkin varsayımdır. Animist 
yaklaşım, doğanın öznel bir 
yorumunu sağlar. Böylece, 
“doğa” ile “insan” arasında 
kalıcı bir ortaklık oluşturur. 
Bir depremi, bir tarlanın ve-
rimini, yağmurun yağmasını, 
hatta insan bedenindeki mik-
roorganizmaların/hücrelerin 
şu ya da bu yöndeki faaliyeti-
ni, hep o doğal olgu/yapıyla 
ilişkideki insan topluluğunun 
–“iyi” ya da “kötü”- davranı-
şıyla, yaratıcıya itaati/duası 
veya isyanıyla ilişkilendirir. 
Virüs etkisine karşı tevekkül 
ve dua önerisi bu anlayışın 
tipik bir örneğidir.

“Doğa”ya bir proje, bir erek-
sellik atfeden “animist” gö-
rüşlerin uzantısı olarak “insan 
merkezli” –anthropocent-
rist- yorumlar da toplumlar 
gözünde rağbet göregelmiş 
olan üçüncü boyuttur. Bunla-
ra göre, örneğin doğa insan 
için vardır. “Su, insanın içmesi 
için, güneş de insanı ısıtmak 
için vardır vb. Hava, eğer 
bilinçli bir tasarımcı olmasa 
nasıl tam da insanın solu-
masına uygun bir bileşimde 

“Ateist”, evrene ve yaşama 
ilişkin olarak ortaya pozitif bir 
önerme koymaz. “Bilinmezci-
ler” ise, varlığı kanıtlanama-
yan bir “üst” gücün –var olsa 
dahi- insanların yeryüzün-
deki yeme, içme, giyinme vb 
davranışlarına ilişkin kurallar 
vazedecek bir ölçekte olma-
ması gerektiği konusunda 
ateistlerle birleşir. 

Bu grup ile inançlıları ayrıştı-
ran net ölçüt, –açık konuşa-
lım- eğitim düzeyi ve buna 
bağlı olarak birikim ve geliş-
mişlik farkıdır. Nitekim Kuzey 
Avrupa topluluklarında %20
-30’lara inen inançlı oranı, 
düşük eğitim düzeyine ve 
düşük milli gelire sahip Gü-
ney Avrupa, Latin Amerika, 
Afrika ülkelerinde %90’lara 
kadar çıkıyor. Türkiye için de 
Eurobarometre’nin 2005 yılı 
araştırmasında %95 çıkan 
“inançlı” oranı, AKP iktidarı ve 
Diyanet İşleri’nin ortak “ça-
balarıyla” son yıllarda muhte-
melen epey düşmüştür. 

İnançların temel yaklaşımı 

Dünya görüşleri de canlılar 
gibi, bir tür ayıklanmaya tabi-
dir. Bir fikrin ya da ideolojinin 
tutunabilmesi, en başta onun 
ilgili topluluğa daha çok bir-
lik, özgüven, huzur sağlama-
sına bağlıdır. Böyle bir fikir 
bütünü, hızlı yayılma gücüne 
sahiptir. Bu niteliği, söz konu-
su anlayışın içerdiği nesnel 
gerçek payıyla ilintili değildir. 
Nitekim dinsel bir ideolojinin 
toplumlar nezdinde edindiği 
güç de o ideolojinin yapısı ve 
gerçekliğiyle değil yalnızca 
ikna performansıyla yani 
çoğunluğun –eğitim düze-
yine bağlı olarak- kabulünü 
görmesiyle bağlantılıdır. Bu 
açıdan dinler, önemli ruhsal 
gereksinimleri karşıladıkları 
ölçüde rağbet görmüşlerdir. 
Örneğin tek tanrılı dinler, 

insana ve onun evrendeki 
yerine toptan açıklamalar 
getiren ve onun evrendeki 
güzergahının belirsizliğinden 
kaynaklanan kaygı ve korku-
ları gideren dünya görüşle-
ridir. Dinlerin üç temel belir-
leyici boyutu, günümüzdeki 
inançların topluma derinle-
mesine nüfuzunu açıklamak 
bakımından, daha ayrıntılı 
biçimde ele alınmaya değer. 

Bunlardan birincisi; korkuları 
yatıştıran açıklamaların hep-
sinin, “başlangıçtan sona bü-
tünü” -veya doğuştan ölüme 
ve sonrasına her şeyi- açık-
layan “ontojenik” anlatımlar 
olmasıdır. Bilinen önemli 
dinler, ya bizzat her şeyin 
“kurucusu” olanın ya da onun 
adına konuşan peygamber-
lerin, insanlığın geçmişini ve 
geleceğini belirleyen anla-
tımlarına dayalıdır. Bunlar, 
evrenin ve insanın varlığını 
baştan sona hem açıklayan 
hem de onu normlara bağ-
layan “total” önermelerden 
ibarettir. 

İnsanın yazgısı, on binlerce 
yıl boyunca klanının, gru-
bunun, içinde yaşadığı top-
luluğun yazgısına bağlıydı. 
Toplumların ise kendilerini 
savunmak ve yaşayabilmek 
için birliğe gereksinimleri 
vardı. Birlik, çok güçlü ve 
inanç niteliğindeki kutsal ya-
salar yoluyla sağlanıp sürdü-
rülüyor ve kimse bu yasalara 
karşı gelmiyordu. Biyoloji bi-
limcisi Jacques Monod, doğal 
ayıklanma baskısıyla yaşanan 
böyle uzun sürelerin insan 
beyninin genetik evrimini bu 
yönde etkilememiş olması-
nın düşünülemeyeceğini öne 
sürer. Demek ki, bütünsel bir 
açıklama gereksinimi bugün-
kü insanın içinde doğuştan 
vardır ve bundan yoksunluk, 
derin bir kaygı ve ürkü kay-
nağıdır. 
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olabilir?” Bu argümanlar, 
daha çok, güneşin her gün 
doğup batması vb periyodik 
olgulara bakıp evrende bir 
düzen bulunduğunu vehme-
den “bilinmezciler” tarafın-
dan kullanılır. Oysa astrofizik 
konusunda biraz bilgi sahibi 
olanlar bilir ki, şu an düzen-
siz bir biçimde genleşmekte 
olan evrende, bir düzen 
değil aslında tam bir kaos 
egemendir. Nitekim havanın 
kimyasal bileşimi bir veridir. 
İnsanın soluma organları, 
canlının evrim sürecinde bu 
veriye uygun olacak biçimde 
seçilime uğraması sonucun-
da böyle oluşmuştur; tıpkı 
hayat süreleri çok küçük olan 
–son günlerin başoyuncuları- 
virüslerin, içinde yaşadıkları 
mikroorganizmalara göre 
mutasyon geçirerek değişi-
me uğramaları gibi.

Animizm ve onun uzantısı 
olarak insan merkezci yakla-
şım, doğa ile insan arasında 
“dostluk”  kuran sözde “açık-
layıcı” ve “rahatlatıcı” ilişkiler 

kurar. Öyle ki, yüzyıllardır bu 
ilişkinin kopmaması yolunda 
-örneğin Leibniz gibi bizzat 
bilimin oluşturucuları tarafın-
dan dahi- gösterilmiş çelişkili 
çabalara tanık olunmuştur. 
Esasen bu yüzdendir ki ay-
dınlanma süreci gecikmiş; 
insanlık, ”nesnel bilgi”nin 
“gerçek”in tek kaynağı oldu-
ğunun anlaşılması için Orta-
çağ’dan beri bu kadar süre 
beklemiştir.

Laiklik nedir?

Laikliğin çok tanımı vardır. 
Bunların hemen hemen hep-
si bu kavramın bir boyutunu 
açıklar ve ilişkin olduğu alan 
için geçerlidir. Ben “kapsayıcı” 
olduğunu düşündüğüm ken-
di tanımımı sunmadan önce 
konuyu biraz daha açayım. 

Bilimsel bilgi, -yani nesnellik 
postülasına dayalı bilgi- ken-
dini sürekli yenileyip aşarak 
şöyle böyle üç yüz yıldan bu 
yana olağanüstü bir gelişme 
gösteriyor. Katılaşmış bir 
inanca sahip olan, yani bilgi 

dağarcığında farklılaşma ve 
yenileşmelere açık olmayan 
kişi bilime de kapalıdır. Bilim, 
“matematik” adı verilen bir 
dil sayesinde iletiliyor. O ne-
denle matematik bilmeyen 
toplum, edindiği nesnel/
bilimsel bilgileri iletmede 
zorluğa uğrar. 

Aydınlanma süreci sonrası 
oluşan bilgi patlaması, kimi 
bireyi, insan türünün binlerce 
yıldır içine işlemiş bazı anla-
yışları gözden geçirmeye zor-
lamıştır. “Doğa” bir tür “insani 
vicdan” ile donanmış değildir; 
“nesnel”dir. “Bilimsel bilgi”nin 
ise, sistematik bir “deney” ve 
“mantık” işbirliğinden başka 
kaynağı yoktur. Ancak ve an-
cak bu gerçeklerin bilincine 
varabilen birey, kendisini ve 
kendisi ile evren arasındaki 
ilişkiyi sürekli yenilenen bir 
bakışla sorgulamaya açık du-
ruma gelir.

Nesnel bilgi renksiz ve so-
ğuktur; hiçbir rahatlatıcı 
açıklama önermez. Kendi 
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Aslında yukarıdaki parag-
raflarda belirli bir düzeyde 
olmasına çabaladığım açık-
lamalardan sonra ülkemizde 
olup bitenleri yazarak maka-
lenin bütünlüğünü bozmak 
içime sinmiyor; ancak gün-
cellik ve gerçeklik ile de bağı 
koparmamak gerek. 

Bilindiği üzere, her doğal 
afetten sonra İslam’ın, doğal 
olguları insan davranışlarının 
bir tür projeksiyonu olarak 
gören “animist” boyutu 
devreye girer. Depremler 
genellikle yeryüzünün kımıl-
tılarından kaynaklanan fay 
hareketlerine değil; insan-
ların İslami kurallara uygun 
davranıp davranmamalarına 
bağlanır. Koronavirüs de ya-
şamımıza girdiğinden beri 
bu türden yorumlara yol açtı: 
İslami cinsellik mütehassısı 
Ali Rıza Demircan ve cen-
nette erkek başına düşecek 
huri sayısına ilişkin -40 ila 70 
arasında- çelişkili görüşleriyle 
tanınan Cübbeli Ahmet sah-
neye çıktılar. Açıklamaların-
dan, zina yapmak için öbür 
dünyaya gitmeyi beklemek 
gerektiğini anladık. O iş bura-
da yapılırsa virüs geliyormuş. 
Ayrıca eşcinsellik de yasak. 
Ancak onlar için cennette 
huri yerine ne verileceği de 
merak konusu; Cübbeli dos-
tumuza sormalı. Yoksa onlar 
cennete hiç gitmeyecekler 
mi? Bütün bunları duymak 
ve anlatmak zorunda kalmak, 
esasen yeterince utanç verici.

Ne var ki bunlar salt bize 
özgü de değil. Anglosakson 
toplumlarında gen hare-
ketlerini açıklayarak ateist 
görüşleri temellendiren bilim 
adamı Richard Dawkins de 
var; aynı genlerden –veya 
virüslerden- hareket ederek 
salgını eşcinselliğe bağla-
yan papaz Steven Andrew 
da. Ancak devlet düzeyinde 

nesnelliğinden başka her 
tür katkıya, değer yargısına 
kapalıdır. Doğuştan var olan 
korkularımızı gidermez; insa-
nın yapısına sinmiş yüz bin 
yıllık alışkanlığı ve geleneği 
yıkma savındadır. İnsanın 
doğa ile sürdüregeldiği “alda-
tıcı ortaklığı” söküp atmaya 
kalkışır. Onun yerine, insan 
tasavvurunu aşan uçsuz bu-
caksızlıkta ve soğuk bir ev-
rende inatçı ve zorlu bir ara-
yıştan -ve de hiçlikten gelip 
hiçliğe gidiş perspektifinden- 
başka bir şey de vadedemez. 
Böyle bir fikir, kuşkusuz ki, 
zihin oluşumunu yukarıda ta-
nımladığımız bugünün insanı 
tarafından kolay kolay kabul 
göremezdi. Nitekim bilimsel 
bilgi, çağımızda, kendini in-
sana ve toplumlara yine de 
belirli ölçülerde kabul ettir-
diyse, bu, sadece ve sadece 
onun inanılmaz performansı 
ve yaşamı kolaylaştırıcı etkisi 
sayesindedir.    

Çağdaş toplumlarda -Müslü-
man, Hıristiyan ya da Yahudi 
olsun- inançlı kişi; nesnel 
bilgiyi günlük yaşamında 
mecburen kullanıyor; ancak 
onu değerlerinin ve etik 
anlayışının temeli yapmıyor. 
Doğayı ve insanı Tanrı’nın 
yarattığı fikrine bağlı kalıyor. 
İnançlı insan, evrende tüm 
olan bitenle ve de bizim tüm 
davranış normlarımızla ilgi-
lenen bir üst gücün varlığına 
inanıyor. Her şeyin, -yukarı-
da bir ucundan açıklamaya 
çalıştığımız üç boyut bağ-
lamında- bu güç tarafından 
tasarlanmış bir global proje 
çerçevesinde gerçekleştiğine 
iman ediyor.  

Ne var ki, nesnelliğe dayalı 
“bilim”, toplumların yaşamını 
son üç-dört yüz yıldır dü-
zenleyen en önemli faktör 
olmuştur. Ancak bu, belirtti-
ğim üzere, yalnızca pratikte 

gerçekleşmiştir; insan ruhun-
da değil. İnançlı toplumlar 
bilimin kendilerine sağladığı 
katkı ve olanakları bayıla 
bayıla kabul etmiştir; ancak 
bilimin sağladığı tüm olanak 
ve güçle donanmış olduğu 
halde, çoğunluk, hala daha 
bilimin o kökünden çürüttü-
ğü değer sistemiyle yaşamayı 
sürdürmektedir. İnsan ruhu, 
son üç-dört yüzyıla değin 
böyle bir bölünmüşlük yaşa-
mamış; tarih boyunca böyle 
bir şizofrenik –çift kimlikli- 
duruma düşmemişti. Top-
lumlar, bilgi kaynağı olarak 
çoktan terk ettikleri bir anla-
yışa, -salt kendilerine mevcut 
ruhsal konforu sağlayan 
değerlerini yitirmemek için- 
umarsızca bağlı kalmışlardır. 

İşte bu ikilemin ilacı, en 
azından “toplumsal yaşam” 
düzeyinde, “laiklik” ilkesi 
sayesinde bulundu. Laiklik, 
insanların yaşamın her anın-
da gereksinim duydukları 
“bilimsel bilgi” ile pek çoğu-
nun ruhundan bir türlü silip 
atamadığı “ruhsal gereksi-
nim” olan “inancı” toplumsal 
yaşam düzeyinde ayrıştırma 
özgürlüğü sağladı. Açık ve öz 
bir deyişle, “Laik” toplum, ya-
şamda “bilgi kaynağı” olarak 
“kutsal metinleri” değil; “nes-
nel bilgi”yi kabul eden toplum-
dur. Bu tanım, kanımca, din 
ile devlet işlerinin ayrılması 
vb tanımları da kapsar. 

Gelelim COVID-19 
sorununa

Dünya ve ülkemiz bir süredir 
Koronavirüs sorunuyla baş 
etme çabasında. Laik Batı 
elinden geldiğince rasyonel 
yöntemlerle savaşıyor. Öte 
yandan, Koronavirüs ile sava-
şımda olağanüstü başarı gös-
teren Çin, Japonya ve Güney 
Kore yurttaşları “din” ile ilgi-
siz. Biz neler yapıyoruz?
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la, bu pandemi sonucunda 
neoliberal görüşler arka 
plana itilip sosyal dayanışma 
öneren -daha çok kamucu- 
anlayışlar ön plana çıkacaktır. 
Öte yandan, AB içinde daya-
nışma ruhu öne çıkamamış; 
örneğin İtalya yazgısına terk 
edilmiştir. Bu olgunun, bir 
bütün olarak AB’yi bir ölçüde 
sarsması ve ulus devlet kav-
ramını güçlendirmesi bekle-
nebilir.

Türkiye, bu salgın dolayısıyla 
iktidara karşı güvenini test 
etmiş; bu ortamda bile halk-
tan para toplama, hala daire 
satmak için teşvik verme 
çabasındakilere beslediği 
güven düzeyi daha da düş-
müştür. İktidarın, “kimsesizle-
rin kimsesi” olmadığı bir kez 
daha ortaya çıkmıştır. Devlet 
hazinesinin çarçur edilmiş 
olması, şu anda hükümeti 
–istese dahi- yurttaşına karşı 
eli açık davranmaktan alıko-
yuyor. “Muhteşem beşli” mü-
teahhitlerimizin payından(!) 
kesip halka dağıtmak ise söz 
konusu olmasa gerektir. Seç-
menlerini ürkütmeme kaygısı 
da, iktidarı tam bir sokağa 
çıkma yasağı koymaktan ka-
çınmaya yöneltiyor. 

Siyasal tutum itibariyle iki-
ye bölünmüş olan seçmen 
–yurttaş- kitlesi bu salgın-
dan sonra daha da belirgin 
biçimde ayrışmış olacaktır. 
Yasaklara uyma konusunda 
görüldüğü üzere, gerek-
tiğinde rasyonel davranış 
sergileyebilenlerin oranı, “ille 
de camide namaz kılacağım” 
diye tutturanlara kıyasla 
artmıştır. İlk kesim yurttaş 
artık hamasete, din sömürü-
süne prim vermeyecek olan 
kesimdir. Bu gidişin, ülkenin 
yakın gelecekteki siyasal bi-
çimlenmesini etkilememesi 
düşünülemez.  

tevekkül ve dua tavsiyesi, 
bildiğim kadarıyla, Ortaçağ’ı 
terk etmiş hiçbir toplumda 
görülmedi. “Ortaçağ neoli-
beralizmi” demek belki daha 
doğru olur; çünkü kolonya 
ve maske dışında tüm somut 
öneriler,  üç-beş zengini daha 
zengin etme, orta sınıfı yok-
sullaştırma ve yoksulu daha 
da yoksul kılma sonucuna 
yönelik. Bu arada imam eği-
timi için tahsis edilen fonlar 
bilim insanları yetiştirmek 
için kullanılanlardan fazla ol-
mayı sürdürüyor. Başımızdaki 
siyasal İslamcı militan anlayış 
egemenliğini sürdürdükçe 
de bunun böyle gideceğine 
kuşku yok.

COVID-19 neler getirip 
götürecek?

Hep deniyor ya; dünya bu 
salgından sonra artık aynı 
dünya olmayacak. Doğru bir 
saptama; dünya her pande-
miden –küresel salgından- 
sonra farklılaşmıştır. Ancak 
henüz bilançoyu çıkartmak 
için vakit çok erken; olsa olsa 
birkaç spekülatif görüş belir-
tilebilir. 

Öncelikle ABD –bir kez daha 
Trump yüzünden- kayıplı 
çıkacak. Bu ülkeye, Avrupalı 
müttefiklerinin dahi güveni 
kalmamıştır. Öte yandan, 
kendi ülkesindeki salgını 
yenen ve Avrupa’nın birçok 
ülkesine yardım elini uzatmış 
bulunan Çin, tüm dünyada 
kazandığı itibar ve güvenle 
yakın geleceğin küresel li-
derliğine adaydır. Bu alanda 
başarılı ülkeler “otoriter” ola-
rak nitelenip afetle savaşım-
larında bunun işe yaradığı 
öne sürülüyor. Japonya, Gü-
ney Kore otoriter mi? Küba 
gibi küçük bir ülkeyi ve bu 
süreçteki performanslarını 
gözlemlemek, nasıl bir yakla-
şımın başarılı olduğunu an-
lamak için yeterli değil mi? O 
da demokrasi değil, öyle mi? 
Ya Türkiye? O, demokrasiyle 
mi yönetiliyor? 

Sağlık malzemesini salgın za-
manında bir yerine on liraya 
satma fırsatçılığı “demokrasi” 
değildir; neoliberal iğrenç-
liktir. Disiplinli toplumlar bu 
türden fırsatçılıklar yapmaz; 
bunlara önce ahlak sonra da 
hukuk izin vermez. Dolayısıy-
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" bir siyasal ilke olarak da öne 
çıkmaktadır. 

Laik düzende dinin kamusal 
alana girmemesi, kamu gücü-
ne dayanmaması ve kamuda 
dinsel nitelik taşıyan düzen-
lemeler yapılmaması gerekir. 
Özetle laiklik devletin, dinler 
ve inançlar karşısında yansız 
olması ve bir dine veya inan-
ca bağlı insanların, devleti ele 
geçirerek öteki inanç sahip-
leri üzerinde baskı kurmasını 
önlemesidir.2

Türkiye’de laiklik

Türkiye’de laiklik, 16. yüzyılın 
sonlarında Osmanlı Devle-

2 Kongar, Emre (2017) Demokrasi ve 
Laiklik, Özgürlüğün İki Temel Koşulu, 
11. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi, 
s.20 ve 141.

Laiklik, Demokrasi ve Türkiye

1Laiklik, demokratik hukuk 
devletinin temel taşıdır. O 
nedenle, demokrasi laik 
düzenlerde yerleşip güçle-
nebilir. Modern kullanımında 
laiklik felsefi, hukuksal ve 
siyasal açıdan farklı anlamlar 
taşır. Felsefi açıdan laiklik, 
inanç yerine aklın, araştıran, 
sorgulayan anlayışın egemen 
olmasıdır. Hukuksal açıdan 
laiklik, devletin din kuralları-
na dayanmamasıdır. Siyasal 
açıdan laiklik ise, siyasal ikti-
darın dinsel güce dayanma-
masıdır. Bu anlamda laiklik, 
din ve vicdan özgürlüğünü 
koruyan, vatandaşların bu 
özgürlüğünün devlet güven-
cesine alınmasını savunan 
1 Yazarın bu konuları daha ayrıntılı 
biçimde ele aldığı çalışması 
Cumhuriyet Kitaplarından 
yayınlanacaktır.
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arasında oy rekabetinin baş-
lamasıyla, dinin Türk toplu-
munda oynadığı rol daha da 
belirginleşmiştir. Hem CHP, 
hem de hükümet, 1946 son-
rası siyasal rekabet ortamın-
da dinin toplumdaki etkisini 
daha iyi görüp,  tutumlarını 
gözden geçirmek zorunda 
kalmışlardır (Ahmad, 1996: 
462).4 1949’da İmam Hatip 
kursları açılmaya başlamış, 
ilkokullara isteğe bağlı din 
dersleri konmuştur. Siya-
sal rekabet giderek İslam’ı 
politik bir mesele haline 
getirmiştir. 1949’da Türk Ceza 
Kanununun 163. Maddesinde 
yapılan bir değişiklikle, 
“dine dayalı devlet kurmaya 
yönelik propaganda yapmak 
ve örgüt oluşturmak” 
bir suç olarak yeniden 
düzenlenmiştir. Laikliğin din 
düşmanlığı olmadığını savu-
nan DP’nin, 1950’de iktidara 
gelince, Meclis’teki ilk icraat-
larından biri Arapça ezan ya-
sağının kaldırılması olmuştur. 
DP yöneticileri, daha sonra 
din konusunda yeni ödünler 
de vermeye devam etmiş-
lerdir. Camilerde Halk Partisi 
aleyhine yürütülen vaazlara 
müdahale edilmemiş, DP 
adına ilan edilen ve radyo 
ile yayınlanan mevlitler, pro-
paganda aracı olarak kulla-
nılmıştır. 1950’de yapılan bir 
değişiklikle din dersleri, yine 
isteğe bağlı olmakla birlikte 
eğitim programının bir parça-
sı haline gelmiştir. Birçok ilde 
imam-hatip okulları açılmış, 
ortaokulların ilk iki senelik 
programına din dersleri de 
eklenmiştir. 

24 Temmuz 1953’te kişisel ve 
siyasal çıkar sağlamak ama-

4 Ahmad, Feroz (1996) Demokrasi 
Sürecinde Türkiye (1945-1980), 
2.Basım, Türkçesi: Ahmet Fethi, 
İstanbul: Hil Yayın, s.462.

ti’nin teokratik niteliği devam 
ederken, yöneticilerin devlet 
kurumlarını yeniden yapı-
landırma sürecinde ortaya 
çıkmıştır. Ancak “din”, Türk 
toplumunun yaşamında her 
zaman önemli bir yer tutmuş 
ve siyasal yaşamda da kul-
lanılmıştır. Ulusal kurtuluş 
mücadelesi sırasında Damat 
Ferit Hükümeti’nin, 11 Nisan 
1920 tarihinde, Şeyhülislam 
Dürrizade Abdullah’a, Ana-
dolu’daki ulusal kurtuluş mü-
cadelesine karşı yayınlattığı 
fetva buna örnektir. 

Türkiye Cumhuriyetin kuru-
cuları, benimsemiş oldukları 
modernleşme çerçevesinde 
bilim, eğitim ve hukuk siste-
minin dinin etkisinden uzak 
gelişmesini amaçlamış ve 
laiklik ilkesine dayanan bir 
devlet oluşturmuşlardır. Dini, 
kamusal alanın dışında, “kişi 
ile tanrı arasında özel bir bağ” 
olarak değerlendirmişlerdir. 
Birbiri ardına alınan radikal 
kararlarla, 1 Kasım 1922’de 
Osmanlı Monarşisi ortadan 
kaldırılmış, 29 Ekim 1923’de 
Cumhuriyetin ilan edilmiştir. 
Cumhuriyet ilan edilirken, 
anayasanın “Hakimiyet bi-
lakaydü şart milletindir” 
ifadesi korunarak egemenli-
ğin kaynağının halk olduğu 
vurgulanmış, ancak günün 
koşulları gereği anayasaya 
“Türkiye devletinin dini İs-
lam’dır” maddesi eklenmiştir. 
Bu madde ancak 1928’de 
kaldırılacaktır. 3 Mart 1924’te 
Halifelik kaldırılmış, Tevhid-i 
Tedrisat  (Eğitim Birliği) Kanu-
nu’yla ilkokuldan üniversite-
ye tüm eğitim kurumları Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlan-
mış ve yeni bir eğitim sistemi 
oluşturulmaya başlanmış, 
medreselerin din adamı 
yetiştirme işlevi de yeni ku-
rulan imam-hatip okullarına 
devredilmiştir. “Şeria ve Evkaf 

Vekaleti” kaldırılarak din işle-
rini yürütmek üzere Diyanet 
İşleri Başkanlığı oluşturul-
muştur. Laik Cumhuriyet, Ha-
lifeliğin kaldırılmasıyla işlerlik 
kazanmıştır. Din ve siyaset 
ilişkileri açısından önemli 
bir reform, Arap harflerinin 
bırakılması ve Latin harflerini 
temel alan yeni bir Türkçe 
alfabe oluşturulmasıdır. 1926 
yılında, İslam hukukundan 
farklı, din esaslarına dayalı 
olmayan Medeni Kanun ka-
bul edilmiştir. Laiklik, CHP’nin 
6 ilkesinden biri olarak önce 
parti programında, 1937’de 
ise T.C. Anayasasında yer 
almıştır. Kuranı Kerim’in Türk-
çeye çevrilmesi, Türkçe ezan 
(1932) ve Arapça ezanın ya-
saklanması (1941) yine laiklik 
çerçevesinde ele alınan uygu-
lamalardır. 

Türkiye’de din ve siyaset 
konularındaki çalışmalarıyla 
bilinen Yaşar Sarıbay’a gö-
re,3 “Tek Parti döneminde 
Kemalizm’in hakim ideoloji 
haline gelmesi ve İslam’ın 
rejim muhaliflerinin sembolü, 
hatta giderek ideolojisi haline 
gelmiş olması, demokratik 
politik hayata geçişin katı bir 
şekilde biz-onlar ayrımına 
dayanan bir zeminde vuku 
bulmasına yol açmıştır.” Çok 
partili yaşama geçilirken 
de dini inançların siyasal 
açıdan istismar edilmemesi 
gözetilmiştir. Demokrat Parti 
(DP)’de hakim olan görüş, 
İslam’ın Türk milletinin ayırt 
edici bir niteliği olduğu ve 
laikliğin din düşmanlığı anla-
mına gelmediğiydi. 

Çok partili dönemde laiklik 
ilkesinin aşınması

Ancak, çok partili yaşama 
geçtikten sonra partiler 

3 Sarıbay, Ali Yaşar (2004) Global 
Toplumda Din ve Türkiye, İstanbul: 
Everest Yayınları, s.58.
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tim kurumlarında okutulan 
zorunlu dersler arasında yer 
alacağını açıkça belirtmiştir. 
Askeri yönetimin kurulma-
sına ve 1983 seçimlerine ka-
tılmasına izin verdiği Özal’ın 
Anavatan (ANAP) partisiyle, 
din yeniden siyasal alana ta-
şınmıştır. ANAP, Nakşibendi 
ve Süleymancı tarikatlarıyla 
Nurcu grupların desteğini 
almayı başarmış; onların si-
yasal etkinlik alanlarını daha 
da genişletmiştir. Böylece 
1925’te yasaklanan tarikatlar 
için altın çağ başlamış; tari-
kat üyeleri partilerde, kamu 
yönetiminde, iş ve finans 
dünyasına kadar toplumun 
her kademesinde yer almaya 
başlamışlardır. 1983 seçimleri 
sonrası demokratik yaşama 
geçilmesiyle birlikte, siyasi 
yasağı bulunan Erbakan’ın 
yerine arkadaşları Refah 
Partisini (RP) kurmuşlar ve 
kitleleri yanlarına çekmeye 
yönelmişlerdir. 

İslami kesimleri kamusal 
alana taşımaya çalışan RP, 
1990’lı yıllarda Türkiye’de 

cıyla dini ve dince kutsal sa-
yılan şeyleri alet ederek pro-
paganda yapan veya telkinde 
bulunan kişilere ve dernekle-
re cezai yaptırımları düzenle-
yen bir yasa kabul edilmişse 
de Türkiye’de dinin siyaset-
teki etkisi 1960’dan sonra da 
artarak devam etmiştir. 1961 
Anayasası din özgürlüğünü 
ayrıntılı biçimde düzenlemiş; 
eğitim, ibadet ve dini inancı-
nı açıklamaktan kaçınmayla 
ilgili haklar açıkça belirtil-
miştir. Anayasanın getirdiği 
özgürlük ortamında siyasal 
yaşam da hareketlenmiş, dini 
dernek sayısı hızla artmış-
tır. 1970’de Prof. Necmettin 
Erbakan bir kısım Nurcu ve 
Nakşibendi çevrelerin desteği 
ile Milli Nizam Partisini (MNP) 
kurmuş; ancak bu parti, 12 
Mart 1971 askeri müdahale-
sinden sonra “laikliğe aykırı 
eylemleri” nedeniyle Anayasa 
Mahkemesi tarafından ka-
patılmıştır. Bunun üzerine, 
1972’de MNP’nin devamı ni-
teliğinde Milli Selamet Partisi 
(MSP) kurulmuştur. MSP güç-
lü Nakşibendilerin örgütsel 
desteğini de arkasına almayı 
başarmıştır. 1973 seçimlerin-
den birinci parti olarak çıkan 
CHP, Ecevit’in Başbakanlığın-
da MSP ile koalisyon hükü-
meti oluşturmuştur. Böylece 
din eksenli bir parti, CHP ile 
koalisyon ortaklığı sayesinde 
meşruiyetini pekiştirmiştir. 
Şerif Mardin’in ifadesiyle,5 “Er-
bakan’ın politikası, politikayı 
şekillendirmek değil, devlet 
kurumlarına sızmak için bir 
araç rolü oynamak, bakanlık-
larda taraftar yaratmaktı.” 

12 Eylül 1980 sonrası laiklik 
karşıtı akımların gelişmesi

İslamcı laiklik karşıtı akımlar, 
12 Eylül 1980 darbesinden 

5 Mardin, Şerif (2003) “Kültür ve Din,” 
Türkiye Günlüğü, Çeviren:Gülşat 
Aygen Tosun, (72): 5-21, s.13.

sonra, cumhuriyet tarihinde 
eşine rastlanmamış 
bir gelişme göstermiş, 
siyasal gündemin temel 
sorunlarından biri haline gel-
miştir. Metin Heper bu süreci 
şöyle açıklamaktadır:6 “1980 
müdahalecileri, dinin bir 
ahlak sistemi ve toplumsal 
dayanışma bağı olduğunu 
kabul ettiler. Dinin toplumsal 
ve siyasal yaşamdaki kutup-
laşmaya karşı bir panzehir 
olabileceğini düşündüler. Ay-
rıca dini gerekçeleri Türkiye’yi 
modernleştirme çabalarında 
kullandılar. Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren, halka sesleniş-
lerinde Kur’an ayetlerinden 
alıntılar yaptı.” 

Askeri yönetim tarafından 
hazırlanan 1982 Anayasa-
sı’nda, bu doğrultuda “Din 
ve Vicdan Hürriyeti” başlığı 
altında din eğitimine yer ve-
rilmiştir. Anayasanın 24. mad-
desi “din kültürü ve ahlak 
öğretiminin” ilk ve orta öğre-

6 Heper,Metin (2006), Türkiye Sözlüğü: 
Siyaset, Toplum Ve Kültür, Doğu Batı 
Yayınları, Ankara, s.349.
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yakınlıklarını gizlememiş, ka-
tıldıkları etkinliklerde Gülen 
ve hareketine övgüler düz-
müşlerdir. AKP’nin Cemaat’e 
desteği o boyutlara varmıştır 
ki Erdoğan yıllar sonra, “Ne is-
tediler de vermedik?” sözünü 
sarf etmiştir.8 Ancak 2004’teki 
görev ihmali, yıllar sonra, 15 
Temmuz 2016’da Türkiye’nin 
bir darbe girişimiyle karşılaş-
masına neden olacaktır. 

Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcısı, laiklik ilkesine aykırı 
uygulamaları nedeniyle, 
AKP’nin kapatılması istemiyle 
Anayasa Mahkemesi’ne dava 
açmıştır.  Mahkeme davayı 
2008 yılında karara bağlamış 
ve partiyi kapatmamış; ancak, 
AKP’nin “laiklik karşıtı faali-
yetlerin odağı haline geldiği-
ne” hükmetmiştir.

Cemaat’in etkili olduğu bazı 
yörelerde dinsel kimlik yurt-
taşlar üzerinde toplumsal 
baskı yaratır hale gelmiştir. 
İktidarın da desteği ile yöne-
timde yeteri kadar güçlen-
diğini düşünen Cemaat, 15 
Temmuz 2016’da Erdoğan ve 
AKP iktidarına yönelik bu dar-
be girişiminde bulunmuştur. 
Görüldüğü gibi, demokrasi-
nin temel dayanaklarından 
biri olan laiklik ciddi tehdit 
altındadır. Ancak, son yıllarda 
yapılan bazı çalışmalar, dinin 
Türk toplumunda oynadığı 
önemli role ve dindarlığın 
artmasına rağmen, Türkiye’de 
şeriat özleminin olmadığını, 
devlet düzeninin laik ilkeler-
den uzaklaşmayacağını orta-
ya koymaktadır.9

8 Bursalı, Orhan (2014) Çatışmanın 
Anatomisi, İstanbul: Kırmızı Kedi 
Yayınevi,  s.293.

9 Çarkoğlu, Ali ve Toprak, Binnaz 
(2006) Değişen Türkiye’de Din, Toplum 
ve Siyaset, İstanbul: TESEV Yayınlarıi 
s.75.

siyasal İslam’ın önde gelen 
kurumsal temsilcisi olmuştur. 
RP en büyük başarıyı 1994 
yerel seçimlerinde göstermiş, 
İstanbul ve Ankara’da 
Büyükşehir Belediye 
başkanlıklarını kazanmıştır. 
Bu seçimle %25,6 oy ile İs-
tanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçilen Recep Tayyip 
Erdoğan, o tarihten itiba-
ren Türk siyasal yaşamında 
önemli bir aktör olarak yer 
almaya başlamıştır. Refah 
Partisi, yerel örgütlenmesini 
tarikat ve cemaatlerle işbirliği 
içinde yürütmüştür. 1990’lı 
yıllar İslamcı kesimin ekono-
mik hayatta ve medyada da 
gücünü arttırdığı dönemdir. 
İslamcı işadamları 1990’da 
Müstakil Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (MÜSİAD) çatısı 
altında örgütlenmişler, sendi-
kacılar da Hak-İş Konfederas-
yonunu kurmuşlardır. 

1970’lerin başında Nur ce-
maatinden ayrılan Fethullah 
Gülen ve cemaati, diğerle-
rinden farklı olarak, tutucu 
İslamcı değil, pragmatik ve 
muhafazakar bir hareket 
izlenimi vermeye çalışmıştır 
(Mahalli, 2019: 201). Gülen 
Hareketi, 1995 yılından itiba-
ren kamuoyunda görünürlü-
ğünü ve etkinliğini artırmaya 
başlamıştır. Gazeteci yazar 
Osman Ulagay’a göre, Gülen 
hareketi Türkiye’de devletin 
ve iktidarın zor ve şiddet 
kullanmadan, hep meşruiyet 
sınırları içinde kalan sabırlı 
bir çalışmayla ele geçirilmesi-
ni; ele geçirilemeyen kurum-
ların ve iktidar odaklarının ise 
itibarsızlaştırılarak gözden 
düşürülmesini istiyordu. 
Hareketin devlette ve eğitim 
kurumlarında kadrolaşması 
ise sır değildi.7

7 Ulagay, Osman (2012) Türkiye Kime 
Kalacak, Başbakan’ın yazdırdığı kitap, 
İstanbul: Doğan Kitap, s.51-52.

RP’li yöneticilerin tutumları, 
özellikle belediyelerin irticai 
faaliyetleri destekleyen uy-
gulamaları orduyu rahatsız 
etmiş; konu 28 Şubat 1997’de 
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 
toplantısında gündeme geti-
rilmiştir. RP, Yargıtay Cumhu-
riyet Başsavcısının açtığı dava 
sonucu, “laik Cumhuriyet 
ilkesine aykırı eylemleri” ne-
deniyle 16 Ocak 1998’de Ana-
yasa Mahkemesi’nce kapatıl-
mış, 1997’de yerine kurulan 
Fazilet Partisi (FP) de 2001’de 
benzeri bir son ile karşılaş-
mıştır. Partinin 14 Mayıs 2000 
tarihinde yapılan son kongre-
si, siyasal İslamcıları ciddi bir 
yol ayrımına getirmiş ve bö-
lünmeye zemin hazırlamıştır. 
2001’de Erbakan’ın destekle-
diği Recai Kutan Saadet Par-
tisini (SP), “yenilikçi” denilen 
kanat ise Adalet ve Kalkınma 
Partisini (AKP) kurmuşlardır. 
Erdoğan’ın başbakan olduğu 
AKP’nin iktidarında, dinin 
siyasallaşması yönündeki 
faaliyetler zirveye erişmiştir. 
Başbakanın yer aldığı kamu 
açılışlarında dini törenler ya-
pıldığı, kamu kaynaklarının 
tarikat ve cemaatlerle pay-
laşıldığı, devlet kadrolarına 
cemaat mensuplarının yer-
leştirildiği bir süreç başlamış-
tır. (MGK), 24 Ağustos 2004’te 
yaptığı toplantıda “Türkiye’de 
Nurculuk Faaliyetleri ve 
Fethullah Gülen” konusunu 
gündeme getirmiş, Gülen’in 
faaliyetlerine karşı bir eylem 
planı hazırlanması hükümete 
tavsiye edilmiş; ancak dosya 
rafa kaldırılmıştır. 

AKP ile laiklik karşıtlığının 
devlete egemen olması

Gülen Cemaati mensupları 
2005’ten sonra yargı, polis 
teşkilatı ve ordu başta olmak 
üzere bürokraside daha fazla 
yer almaya başlamışlardır. 
AKP yöneticileri Cemaat’e 
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İ sorgulaması, kurması, bozup 
yeniden yapması gerekti. O 
yüzden de cevapların bedeli 
ağır, değerine paha biçile-
mez. 

Bu yazıda, “Laiklik açısından 
Kadın Haklarını” ele alacağım; 
hem derginin bu ayki konusu 
olduğu için hem de laiklik 
toplumsal çimentomuzun 
hızla çözünen bir yapı taşı ol-
duğu için ve de bu çözünme 
en çok kadın haklarını, kadın-
ların yaşamını etkilediği için. 
Evet “en çok” kadınlar etkile-
niyor ama nüfusun yarısının 
hayatını olumsuz etkileyen 
bir yönelişin diğer kesimleri 
etkilememesi mümkün mü? 
Kadınların; bakım yükünün 
tamamını üstlendiği çocuklar, 
yaşlılar ve tabii ki “hayat arka-
daşı” olan erkekler de laikliğin 

Laikliğe Layık mıyız?

İnsanlara bir arada yaşama 
arzusunu, bir topluma/
topluluğa ait olma arzusunu 
veren nedir? Bu arzu 
nelerle birlikte karılırsa bir 
topluluğun çimentosu haline 
gelir? Bir cemaat, kabile ya 
da topluluk olmaktan ulus 
olmaya giden süreçte ihtiyaç 
duyduğumuz yapı taşları 
nelerdir? 

Bu toplumsal açıdan varoluş-
çu soruların basit cevapları 
var: Ortak atalar, ortak bir 
ülke, insan haklarına saygı, 
laiklik ilkesi, ortak değerler, 
ortak bir geleceğe özlem, 
hatta bazen de ortak bir düş-
man… Cevaplar basit ama 
onlara varmak için insanların 
asırlar boyunca bin bir acı 
çekip, yüzlerce savaş yapma-
sı, araştırması, keşfetmesi, 

 
 
F. Çiğdem AYDIN 
Sosyal Dayanışma Ağı Başkanı
fatmacigdemaydin@gmail.com
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örseler. Çünkü nikah, medeni 
yasada düzenlenmiş bir akit-
tir. İsteyenin dini nikah kıy-
dırmasının önünde bir engel 
yoktur. Ama bir din adamının, 
resmi bir işlemi yapabilme-
si, tam olarak din ve devlet 
işlerinin birbirine karışması 
anlamına gelir. Meclise ilk 
sunulan “Müftülerin nikah 
kıyması” taslağı medeni yasa-
ya ve anayasaya aykırılık içer-
diği için çok eleştirildi. Kadın 
hareketinin yoğun çabası ve 
bazı siyasetçilerin bu çabaya 
destek vermesiyle taslak bi-
raz şekil değiştirdi ama özü 
korundu: Resmi bir akit olan 
nikah işlemini artık din adam-
ları da yapabilecek. 

Din ve devlet işlerinin birbi-
rine karıştığı, laiklik ilkesinin 
örselendiği bir diğer alan da 
“evlenme yaşı”. Halihazırda 
medeni yasamız evlilik ya-
şının 18 olduğunu; kızların 
ve oğlan çocukların16 
yaşında mahkemeden 
alınan özel izinle, 17 
yaşında ise ailelerinin veya 
yasal vasilerinin izniyle 
evlenebileceklerini söylüyor. 
18 yaş altı evliliklerin kadına 
ve topluma zararını bin 
türlü yoldan anlatsak da 
anlamak istemiyorlar. Kadın 
vurgusu önemli; çünkü 18 
yaş altı kızların evlenme 
oranı erkeklerin oranından 
5 kat fazla! TÜİK verilerine 
göre son on yılda 16-17 yaş 
grubunda toplam 381.418 kız 
çocuğu evlendi. Yine TÜİK, 
2018 yılında toplam 554 
bin 389 evlenme olduğunu 
açıklıyor. Başka bir istatistikte 
ise “16-17 yaş grubunda 
olan kız çocuklarının resmi 
evlenmelerinin toplam resmi 
evlenmeler içindeki oranı 
2018 yılında %3,8 oldu” diyor. 
Hesaplamayı biz yapalım: 
21.067 kız çocuğu erken ev-
lenmiş!

kaybının sonuçlarıyla yüz-
leşmek zorunda kalacaklar. 
Bu bakımdan mesele sadece 
kadınların değil, hepimizin.  

Din ve devlet işleri 
evlenirse…

Laiklik, bir toplumun yöneti-
minde din ve devlet işlerinin 
birbirinden ayrılması demek. 
Tüm yurttaşların vicdan, iba-
det ve din özgürlüğü demek. 
Cinsiyet, sınıf, dil, köken gibi 
unsurlara bakmadan, bunlar 
arasında ayrım gözetmeden 
adaletin modern, evrensel 
hukuka bağlı kalınarak sağ-
lanması demek. 

Peki din ve devlet işleri birbi-
rinden ayrılmaz da evlenirse 
ne olur? Laikliğin yukarıda-

ki tanımındaki her unsur 
geçersiz olur. Hayatımızı 
yasalar değil, bir takım din 
adamlarının güvenilirliği ve 
geçerliliği çok şüpheli yo-
rumları idare etmeye başlar. 
Evrensel hukuktan uzaklaşılır 
ve gücü gücüne yetenin işleri 
yönettiği kaotik ve kimsenin 
hukukunun korunmadığı bir 
yapının içine hapsoluruz. 

Laiklik aynı zamanda din ve 
vicdan özgürlüğü demek 
olduğu için, Cumhurbaş-
kanı’nın çeşitli açılışlarda 
kurdeleyi dualarla kesmesi 
laiklik ilkesini örselemez 
ama müftülerin resmi 
bir akit olan nikah kıyma 
işlemini yapabilmesini TBMM 
onayıyla hayatımıza sokmak 
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Kanun’un 5. ve 6. madde-
lerinde düzenleniyor. Buna 
göre kürtaj, gebeliğin 10. 
haftasına kadar yapılabilir; 
ama kadının mağduru oldu-
ğu ensest ve tecavüz sonucu 
gebe kalınmış ise 10 haftalık 
sınır 20 haftaya yükseltilebilir 
ve babanın da kürtaja rızası-
nın olması gerekir. Ayrıca ge-
belik kadının sağlığını tehdit 
ediyorsa ve doğacak çocuk 
ağır hastalık belirtisi taşıyorsa 
10 haftalık süre aşılabilir. 

2012 yılında Başbakan Erdo-
ğan “Kürtaj cinayettir” ve “Her 
kürtaj bir Uludere’dir” açıkla-
malarını yaparak dini açıdan 
kürtajın cinayet olduğunu 
öne süren bir tartışma başlat-
tı. Bu söylemlerin amacı, ço-

TÜİK doğum oranlarını da 
hesaplamış; -adolesan do-
ğurganlık hızı yani ADH, 15-
19 yaş grubunda bin kadın 
başına düşen ortalama canlı 
doğan çocuk sayısını ifade 
eder- “ADH 2018 yılında bin-
de 19 oldu” diyor. Yani 15-19 
yaş grubundaki her bin kadın 
başına 19 doğum düşmüş. 
Kaba bir hesaplamayla: 21 
bin kadın, her bin kadına 19 
doğum. Bu yaş grubundaki 
kadınların 399 bebek doğur-
duğunu anlıyoruz. Çocuk 
kadınların bebekleri! Henüz 
kendi psikolojik, cinsel, sosyal 
gelişimini tamamlayamamış, 
aile içi şiddete ve cinsel istis-
mara karşı savunmasız olan 
çocuk annelerin bakıp büyü-
teceği bebekler!

Diyanet, sonradan gelen tep-
kiler üzerine kapattığı “Dini 
Kavramlar Sözlüğü” sayfasın-
da, kızların 9 erkeklerinse 12 
yaşında buluğa erdiklerini 
açıkladı. Diyanetin 
açıklamasıyla: “Buluğ, fıkıh 
terimi olarak çocukluk döne-
minin bitip ergenlik çağına 
ulaşılması demektir ve bu 
yaşa gelen erkekler baba 
olabilir, kızlar da adet görebi-
lirler. Ancak erkek ve kızlar 15 
yaşına ulaştıklarında kendi-
lerinde bu erginlik alametleri 
görülmese de baliğ olduk-
larına -buluğa erdiklerine- 
hükmedilir. Bu çağa ulaşan ve 
akıllı olan kimse ibadet, helal 
ve haram gibi dini hükümlere 
muhatap; cezai, mali ve 
hukuki yükümlülüklere ehil 
olur”. Türkçesi, 9 yaşında baliğ 
olmadıysa 15inde kesin olur 
ve evlenebilir. 

Bu dini yorumlar yüzünden 
bir takım adamlar televizyo-
na çıkıp “Çocuk yaşta evliliğin 
yasaklanması deprem getirdi” 
(YTÜ’den Prof. Bedri Gencer), 
“Peygamber efendimiz Hz. 
Ayşe ile evlendiğinde Ayşe 

anamız 9 yaşındaydı” (İlahi-
yatçı Mehmet Azimli) gibi 
akla ziyan cümleler kurabili-
yorlar. Bir cezası var mı diye 
sorarsanız; yok. 

Bir turnusol kağıdı olarak 
kürtaj meselesi  

Turnusol kağıdı, asitle temas 
ettiğinde kırmızı, bazla temas 
ettiğinde mavi renk veren 
bir kağıt çeşididir. Burada bu 
kavramı, yasada olan ama 
fiiliyatta olmayan kürtaj ko-
nusundaki ikiyüzlülüğü be-
lirtmek için kullandım. 

Türkiye’de kürtaj veya kadı-
nın istemediği gebeliği son-
landırma hakkı, medeni ya-
sada, Türk ceza yasasında ve 
Nüfus Planlaması Hakkında 
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Aynı bakış açısıyla devlet kreş 
ve huzur evi yapmıyor. Ço-
cukların ve yaşlıların bakımı 
tamamen kadınlara bırakıl-
mış durumda. Böylece kadın 
evden de çıkamıyor; çalışa-
mıyor; şiddete, çok çocuk 
doğurmaya, ezilmeye ve itaat 
etmeye mecbur bırakılıyor.   

İktidarın gölgesinde 
yaşanan, kadınlarla ilgili her 
şey “aile” perspektifinden 
değerlendiriliyor. Kadınların 
şiddetten korunmasını 
amaçlayan yasanın adı 
“Ailenin korunması” oluyor. 
Polisler şiddetten kaçan ka-
dını “aile içinde olur böyle 
şeyler” diyerek evine geri 
gönderiyor. Kadınların na-
faka hakkının kaldırılmasını 
isteyen örgütlü gruplar “yeni 
kurduğum ailemin refahı için 
eski karıma nafaka verme-
meliyim” diye propaganda 
yapıyor! 

Özetle, kadının giyimine, 
kaç yaşında nasıl 
evlenebileceğine, hangi 
okula gideceğine karışan ve 
bu konuları yeniden, dini 
referanslarla düzenlemeye 
çalışan AKP iktidarı, kadının 
bedenine el koymak; kaç ço-
cuk doğurması gerektiğine 
de karar vermek istiyor. Ka-
dın, günümüz Türkiye’sinde 
hakları ve özgürlükleri olan 
bir birey değil, ailenin ayakta 
tutulması için varlığını ses-
sizce sürdürmesi gereken bir 
canlı yerine konuyor. Tüm 
bunlar, “laiklik ilkesi örse-
lendiği için”, dini referanslar 
insan ve kadın haklarından 
daha çok önemsendiği için 
yapılabiliyor. Bu gidişe “dur” 
demek elimizde. Kadınlar ve 
erkekler olarak haklarımıza 
sahip çıkmalı, laikliği yeniden 
hepimizin güvencesi olacak 
şekilde sağlamlaştırmalıyız. 

cuğa/cenine ruhun 40 günde 
üflendiği şer’i nas’ından ha-
reketle (İbnMesud hadisinin 
Buhari rivayeti, www.fetva-
meclisi.com/bebek) kürtajın 
yasaklanmasıydı. Tabii ki –Me-
lih Gökçek gibi- erkek siyaset-
çiler “Anne ölürse ölsün, bize 
bebek lazım” türünden saçma 
yorumlarla konuya dahil oldu-
lar. Türkiye’deki kadın hareketi 
yine kolları sıvadı; birçok gö-
rüşme yapıldı; imzalar toplan-
dı; diğer karma sivil toplum 
örgütleri de protestoya dahil 
edildi ve bu baskı sonucunda 
kürtajı yasaklayan düzenleme 
(Üreme Yasası taslağı- 2012) 
geri çekildi.

Bununla beraber, Kadir Has 
Üniversitesi’nin 2016’da 
yayınladığı rapora göre 
81 ilin 53’ünde isteğe 
bağlı kürtaj hizmeti veren 
devlet hastanesi yok. Batı 
Marmara ve Doğu Karadeniz 
Bölgelerinde kürtaj hizmeti 
veren devlet hastanesi hiç 
yok. Türkiye genelinde 431 
devlet hastanesinden sadece 
%7,8 i kürtaj hizmeti veriyor. 
Yasada var olan hak, fiiliyatta 
yok edildi. 

Eğitimli anne “iyi yetişmiş 
çocuk” demektir 

Muhafazakar dünya gö-
rüşünün ana kolonları, 
muhafaza etmek istediği 
konulardan oluşuyor: Gele-
nek, aile, mülkiyet, reform, 
devlet ve din. Kadın konusu, 
bu düşünce yapısı içinde 
önemli bir yer tutuyor; çünkü 
kadını konumlandırdığı yer, 
onu diğer ideolojilerden 
farklılaştıran temel 
unsurlardan biri. 

Kendi ideolojik kimliğini “Mu-
hafazakar Demokrat” olarak 
açıklayan Adalet ve Kalkınma 
Partisi, kuruluşundan itiba-
ren kadınların temel rolünün 
annelik olduğunu ve kadının 

varoluş amacının aile içindeki 
sorumlulukları yerine getir-
mek olduğunu dile getirdi. 
Dinini, diyanetini bilmenin 
ve buna uygun giyinmenin 
önemi her fırsatta kadınlara 
vaaz edildi. Ancak kamuoyu 
paketin tamamını değil, giyim 
konusunu tartıştı. Başörtüsü, 
türban, Şulebaş, sıkmabaş, ör-
tülü olmak olmamak etiketleri 
ve tartışmaları arasında temel 
mesele gözden kaçırıldı. Ka-
dınların, açık veya kapalı, top-
lumsal rolleri ne olacaktı? Hak 
ve özgürlüklerine ne olacaktı?

Maalesef sol, sosyalist çevre-
ler de zarfa bakmaktan maz-
rufu kaçırdılar. Siyasal İslam, 
kadınları biçimlendirmeye 
başladı. Buna engel olmak 
için Türkiye’deki feministler 
kadının başörtüsüyle farklılaş-
masını değil, tüm kadınların 
kadınlık hallerinde ortaklaş-
masını temel alan çalışmalar 
yürüttüler. Bu tutum bazı 
çevrelerde “AKP iktidarının 
ekmeğine yağ sürmek” ola-
rak değerlendirilse de, temel 
gerçek hala aynı: Kadınların 
istediğini giyip, haklarını kul-
lanabildiği bir Türkiye, daha 
iyi bir Türkiye’dir.     

Eğitim temel bir insan hakkı 
olduğu için -şimdilik- ortadan 
kaldırılamadı ama İmam Ha-
tip okullarının -2018’de 4 bin 
340 olan- sayısı, 2019 yılında 
5 bin 138 oldu. 2017’de bu 
liselerde 377 bin kız öğrenci 
vardı. İmam da hatip de ola-
mayacak olan kız öğrenciler 
-Diyanet’in 2019 itibariyle 
kadın istihdamı %15 den 
az olduğuna göre- neden 
bu okullara yönlendiriliyor? 
Çünkü AKP politikaları gereği, 
önce dinlerini iyi öğrenme-
leri gerekiyor. Zaten onların 
çalışmaları beklenmiyor ve 
istenmiyor; eğitimli anneler 
olsunlar da çocuklarını iyi 
yetiştirsinler istenmiyor. 
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T artan siyasi ve toplumsal et-
kisidir. 

Türkiye’de laiklik tartışma-
larının her zaman odağında 
olmuş olan Diyanet’in finan-
sal ve kurumsal kapasitesinin 
sürekli ve sistemli olarak 
artan bir grafik izlemesi 
elbette yeni bir olgu değil. 
Ne var ki kurumun, AKP’nin 
yirmi yıla yaklaşan iktidarında 
gerçekleştirdiği büyümenin 
hem ölçek hem de nitelik 
olarak kimi özgül tarafları var. 
Diyanet’in, ailenin düzenlen-
mesi ve kadınlar odağında 
kendine devşirdiği yeni rol 
bunların en önemlilerinden 
biri. Denilebilir ki Diyanet’in 
devletin aile ve kadın politi-
kasında üstlendiği merkezi 
konum,  kurumun genişleme-
sinde itici bir güç ve bir ana 

Türkiye’de devletin AKP 
döneminde önemli bir dö-
nüşümden geçtiği, üzerinde 
büyük oranda ortaklaşılan 
bir tespit olsa da bu dönüşü-
mün dinamikleri konusunda 
farklı analizler görüyoruz. 
Daha çok yakın döneme 
odaklanarak olağanüstü hal 
uygulamalarının etkisine 
vurgu yapan analizlerin ya-
nında, bu dönüşümü sınıfsal 
ve kurumsal değişimler ile 
belirli siyasetlerin geçirdiği 
seyir açısından ele alan oku-
malar da var. Devletin dönü-
şümüne tarihsel ve bütünsel 
bir çerçeveden bakıldığında 
dikkat çeken en önemli bi-
leşenlerden biri, Diyanet İş-
leri Başkanlığı’nın muazzam 
kurumsal genişlemesi ve bu 
genişlemeye paralel olarak 

 Diyanet, Kadınlar ve  
Türkiye’de Dini Alanın Genişlemesi
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Burada dikkat çeken bir nok-
ta, Diyanet’in genişlemesinin 
bakanlıklarla yapılan proto-
koller yoluyla gerçekleşme-
si. Bu protokoller, Diyanet 
personelinin bakanlıkların 
çalışma alanlarında faali-
yet göstermesine; onların 
denetimindeki kurumlara 
girmesine; hatta bakanlık 
çalışmalarının Diyanet’in dini 
rehberlik süzgecinden geçe-
rek düzenlenmesine olanak 
veriyor. Yani Diyanet, bir ta-
raftan kendi sınırları içerisin-
de personel sayısı ve bütçe 
olarak daha önce görülme-
miş oranlarda büyürken bir 
taraftan da devletin diğer 
kurumlarına yayılıyor. Bu ya-
yılma, hiç şüphesiz en berrak 
biçimde, Diyanet ve Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı işbirliğinde görüle-
bilir. Ailenin güçlendirilmesi 
olarak ifade bulan aileci siya-
set etrafında birlikte çalışan 
bu iki kurum arası geçişlilik-
ler, “rehberlik faaliyetleri”nin 
çok daha geniş bir kapsamda 
düşünülmesini; aile ve kadın-
larla ile ilgili politikaların dini 
rehberlikle harmanlanmasını 
olanaklı kılıyor. 

kanal haline gelmiş durum-
da. Bu da dini pratik ve öğre-
tilerin aile ve toplumsal cinsi-
yet ilişkilerini şekillendirmek 
amacıyla seferber edilmesini, 
dolayısıyla da dini alanın ge-
nişlemesini beraberinde geti-
riyor. Bu genişlemenin laiklik 
bağlamında önemli sonuçları 
olacağı şüphesiz.

Diyanet’in dönüşümü

2010 yılında yürürlüğe giren 
ve Diyanet’in görevlerini 
yeniden belirleyen kanun, 
kurumun misyonlarından 
birini “aile, kadın, gençlik ve 
toplumun diğer kesimlerine 
yönelik dini konularda aydın-
latma ve rehberlik yapmak” 
olarak tanımlıyor. Kurumun 
hedef kitlesi olarak aile, ka-
dın ve gençliğin özel olarak 
vurgulanması, aslında halen 
süregiden bir değişimin yasal 
çerçeve içinde de açıkça dile 
getirilmesi olarak görülmeli. 
Bu değişim ilkin, Diyanet’in 
daha önce özel olarak odak-
lanmadığı ve alışılmış hizmet 
alanı içine çok da girmeyen 
toplumsal gruplara erişmeye 
çalışmasını içeriyor. İkinci ola-
rak da temelde ibadet odaklı, 
daha geleneksel denebilecek 

dini hizmet anlayışından dini 
rehberlik gibi daha muğlak 
ve dolayısıyla yeni pratiklere 
imkan veren bir faaliyet ala-
nına geçişi öngörüyor. 

Diyanet’in yayımladığı per-
formans raporlarına bakıl-
dığında, “cami dışı alanlara 
açılım” olarak tanımlanan bu 
sürecin, kurumun öncelikle-
rinden biri olarak açıkça dile 
getirildiği; cami dışında ya-
pılan etkinliklerin ve verilen 
hizmetlerin yıldan yıla büyük 
artış gösterdiği saptanacaktır. 
Bu açılım, bir yandan erişil-
mek istenen grupları camiye 
çekmek amacını güderken, 
bir yandan da bu gruplarla 
cami dışı alanlarda buluşma-
yı ve dini rehberlik faaliyet-
lerinin dini olmayan alanlara 
da yayılmasını öngörüyor. 
Örneğin hem “Gençler Cami-
de” buluşmalarıyla daha fazla 
sayıda gencin camiye gitmesi 
sağlanmaya çalışılıyor, hem 
de Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ile imzalanan protokol saye-
sinde öğrenci yurtlarında ya 
da Bakanlığın düzenlediği 
yaz kamplarında gençlere 
“manevi danışmanlık” yapı-
lıyor.
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üreten, ahlakçı bir toplumsal 
cinsiyet rejimini öngörüyor.

Kadın vaize istihdamına pa-
ralel olarak ortaya çıkan bir 
başka kurumsal kanal, Aile 
ve Dini Rehberlik Büroları. İl 
müftülüklerine bağlı olarak 
çalışan ve halihazırda çoğun-
lukla müftülük binalarında 
kurulan bu büroların bazı-
larının ayrı bir merkeze dö-
nüşmesinin öngörüldüğünü; 
Ocak 2019’da çıkan çalışma 
yönergesinin ilçelerdeki üni-
versite kampüslerinde dahi 
aile bürosu kurulmasına ola-
nak sağladığını biliyoruz. Sa-
yıları 400’e yaklaşan büroların 
çalışanlarının çoğunluğu; 
kadın vaizelerden, kadın din 
uzmanlarından ve kadın Ku-
ran öğreticilerinden oluşuyor. 
Yani Diyanet’in aile alanına 
girmesi, kendi içinde kurum-
sal olarak çeşitlenmesini, yeni 
birimlerin oluşmasını ve -bu 
birimler geleneksel vaizlik 
hizmetleri dışında faaliyetler 
yürüttüğü için de- daha fazla 
kadını istihdam etmesini sağ-
lıyor. Diyanet’in kadrolu ka-
dın çalışanları yanında “fahri” 
kadın Kuran öğreticileri oldu-
ğu da düşünülürse, Diyanet 
teşkilatında çok önemli oran-

Fakat Diyanet’in kadınları ve 
aileyi hedef alan çalışmaları-
nın kurumun dönüşümünde-
ki merkezi rolünü bütünüyle 
kavramak için bu işbirliği 
pratiklerinin ötesine de bak-
malıyız. Bir başka deyişle, 
Diyanet’i aile siyasetinde 
bakanlığın yanında ikincil bir 
konumda ya da bir destek 
birimi gibi görmek yerine 
bu politikaları belirleyen ve 
alanda uygulayan bir kurum 
olarak düşünmeliyiz. Bu güç-
lü konum, bu alandaki çalış-
maların Diyanet’in “kadınlaş-
ması” ile eşzamanlı ve paralel 
yürümesinden beslenmekte. 
Son yıllarda özellikle Müs-
lüman nüfusun çoğunlukta 
olduğu ülkelerde çokça 
tartışılan dini alanın kadın-
laşması olgusunun Türkiye’de 
bir devlet kurumu aracılığı 
ile gerçekleşmesi gibi biraz 
özgün bir durumla karşı kar-
şıyayız aslında. Elbette bu, 
yalnızca tepeden bir süreç 
değil; ilahiyat alanında eğitim 
görmüş binlerce eğitimli din-
dar kadının yıllar içerisinde 
kendilerine alan açmasının 
da bir sonucu. Fakat yine de 
dini alanın kadınlaşmasının 
en azından en görünür ve 

güçlü şeklinin bir devlet ku-
rumu içerisinde ve dindar ka-
dınların bu kurumsal yapıya 
eklemlenmesi ile gerçekleş-
mesi altı çizilmesi gereken bir 
nokta. Bunun bir ayağını AKP 
iktidarı ile birlikte artan sayı-
da kadının “vaize” olarak Di-
yanet kadrolarında çalışmaya 
başlaması oluşturuyor. Kadın 
vaizeler, kadınların daha çok 
Kuran kurslarında öğretici, 
dolayısıyla çeperde yer al-
dığı bir Diyanet’ten, müftü 
yardımcısı ve hatta kurumun 
başkan yardımcısı olabildiği 
bir Diyanet’e geçişin itici gü-
cünü oluşturuyor. 

Vaizelerin çalışmaları camiler-
de kadınlara vaaz vermekle 
sınırlı değil; hastanelerden sı-
ğınma evlerine dini rehberlik 
yapıyor, Diyanet’in “kadınlara 
kadınlar aracılığıyla ulaşmak” 
politikasını hayata geçiriyor-
lar. Bu politika, Diyanet’in 
kadın vaizelerinde vücut bu-
lan “modern ve eğitimli din-
dar kadın” söylemiyle birlikte 
yürüse de temelde kadınları 
aile içinde konumlandıran, 
geleneksel toplumsal cinsiyet 
rollerini İslami bir modernlik 
düşüncesiyle uyumlulaştı-
rılmış bir biçimde yeniden 
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özneler ve kullanılan yöntem-
ler temelinde, tepeden ya 
da alttan de-sekülerizasyon 
olarak tanımlanabiliyor. Buna 
göre mesela Rusya’da kilise-
nin hem devlet içinde hem 
de toplumsal hayatta alanını 
genişletmesi, daha önce se-
külerleşmiş kurumların dini 
değer ve normlarla uyumlu-
laşmaya başlaması, tepeden 
de-sekülarizasyon olarak ta-
nımlanıyor. Bu analizlere ba-
kıldığında, Rusya’da bu süreci 
mümkün kılan kurumsal me-
kanizmalar Türkiye ile şaşırtıcı 
biçimde benzer. Örneğin Rus 
Ortodoks kilisesinin eğitim 
alanında kazandığı yeni etki, 
Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı 
işbirliği anlaşmaları yoluyla 
gerçekleşiyor. 

Türkiye’de zaten devlet içinde 
konumlanmış Diyanet’in ku-
rumsal genişlemesi ve buna 
paralel olarak dini alanı geniş-
letmesi, laik devlet tanımını 
ya da yasal çerçevesini değiş-
tirmeden sürdürülebilen bir 
“tepeden de-sekülerizasyon” 
sürecini mümkün kılıyor. En 
başat haliyle aile siyaseti ve 
toplumsal cinsiyet ilişkileri 
bağlamında izlenebilen bu 
süreç, elbette içinde Türki-
ye’ye özgü dinamikleri de 
barındırıyor. Örneğin, her ne 
kadar bu alanda daha fazla 
araştırmaya ihtiyaç olsa da, 
eldeki veriler bu sürecin top-
lumsal düzeyde bir dindarlaş-
ma ile birlikte gitmediğine; 
dolayısıyla da halihazırda 
toplumsal ilişkileri biçimlen-
dirme kapasitesinin oldukça 
sınırlı kaldığına işaret ediyor. 
Fakat Diyanet’in büyüme ve 
yayılma eğiliminin, tam da 
kurumsal bir dönüşüm olması 
ve devletin yeniden biçimlen-
mesindeki etkileri bakımın-
dan uzun soluklu hatta kalıcı 
etkileri olabileceğini akılda 
tutmakta fayda var.

da bir kadın varlığından bah-
sediyoruz. İki yıl önce yapılan 
İslam ve Kadın Çalıştayı’nda 
konuşan Diyanet Başkanı Ali 
Erbaş, kurumda kadrolu çalı-
şan kadın sayısının 20 ile 25 
bin, toplam sayının ise 40 bin 
civarında olduğunu belirt-
mişti. Sayılardaki muğlaklık 
ve bunların, Diyanet’in ya-
yımladığı resmi rakamlardan 
oldukça yüksek olması dikkat 
çekicidir. 

Diyanet’in cami dışına taşma-
sının en özgül kurumsal me-
kanizması olan aile büroları, 
aileyi güçlendirmeyi temel 
alan bir anlayışla özellikle 
boşanmaları önlemeyi ve 
evliliği özendirmeyi amaç-
lıyor. Büroların düzenlediği 
evlilik okulu, evlilik öncesi 
aile kursları gibi faaliyetlerin 
müftülerin resmi nikah kıy-
masına olanak sağlayan yeni 
yasal düzenleme sonrası ivme 
kazandığını; müftülüklerle 
belediyeler arasındaki işbirliği 
protokollerinin arttığını da 
not edelim. Bu protokoller 
sayesinde, aile büro persone-
linin, yalnızca evlenmek üzere 
olan çiftlere değil örneğin 
belediyelerin düzenlediği 
meslek kursları gibi faaliyet-
lerin katılımcılarına ulaşarak 
onlara da rehberlik hizmeti 
vermesinin önü açılıyor. Di-
yanet’in aile bürolarının mer-
kezinde olduğu aileci siyaset 
ve pratikler; Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’n-
dan belediyelere uzanan bu 
resmi kurumsal yapının yanı 
sıra Kadın, Aile ve Gençlik 
Merkezi (KAGEM) ve Kadın ve 
Demokrasi Derneği (KADEM) 
gibi hükümete yakın sivil 
toplum örgütlerini de içeren 
büyük bir ağ içinde yürüyor. 
İşte bu kamu-sivil toplum 
düzleminde, formel ve en-
formel bileşenlerden oluşan 
geniş kurumsal ağ, Diyanet’in 

hem kendi içinde büyüme 
hem de sınırları dışına geniş-
leme dinamiklerinin zemi-
nini oluşturuyor; ayrıca, dini 
rehberlik faaliyetlerinin ve 
bu faaliyetlerin temel aldığı 
muhafazakar toplumsal cinsi-
yet söyleminin de yayılmasını 
beraberinde getiriyor.

“Laik Devlet” eliyle  
de-sekülerizasyon?

Diyanet’in genişlemesini, ya-
rattığı sonuçları bakımından 
nasıl yorumlamalıyız? Hangi 
kavramsal çerçeve bu geniş-
lemenin dinamiklerini daha 
iyi betimler? Bu konuda sıklık-
la başvurulan iki kavram; İsla-
mileşme (Islamisation) ve din-
selleşmedir. Özellikle eğitim 
alanında yaşanan dönüşüme 
odaklanan analizlerde İslami-
leşme ya da dinselleşme vur-
gusunun öne çıktığını; ya da 
bu kavramların daha çok nü-
fus çoğunluğunun Müslüman 
olduğu coğrafyalardaki top-
lumsal ve siyasal değişimin 
bir parçası, özellikle de siyasal 
İslam’ın dönüşümüyle alakalı 
olarak düşünüldüğünü görü-
yoruz. Tekil örnekleri küresel 
düzeyde dinin kamusal görü-
nürlüğünün artması ve alanı-
nın genişlemesi olgusu içinde 
değerlendirmeyi önceleyen 
özellikle din sosyolojisi 
alanındaki analizlerde ise, 
de-sekülerizasyon kavramı 
öne çıkıyor. 

Türkçede kullanımı daha sı-
nırlı olan de-sekülarizasyon 
kavramı, dinin sekülerizasyon 
karşısında kendini yeniden 
toparlama kapasitesine 
vurgu yapan tartışmalar 
bağlamında çokça kullanıldı. 
Fakat de-sekülerizasyon aynı 
zamanda sekülerizasyon 
dinamiklerine karşıt giden 
(counter-secularizing) sis-
temli eğilimleri ifade ediyor. 
Bu eğilimler, arkalarındaki 
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dığını göstererek “benden 
sonra tufan” bencilliğinin 
kimseyi korumadığını, koru-
yamadığını ortaya koyuyor. 
Elbette sağlık hakkına eri-
şim, karantina altında da-
yanabilecek ekonomik güç 
noktasında ayrıcalıklılar yine 
bir adım önde. Ancak yeni 
bir dünya düzenine ihtiyaç 
olduğu da ayan beyan orta-
da.  İçinde bulunduğumuz 
süreç bizi yalnızlaştıran bir 
karantinayı dayatsa da, krizi 
aşmak için nesnel akla, bili-
me, sağduyuya ve özveriye 
ihtiyacımız var. Birey olarak 
taşıdığımız sorumluğun top-
lumu iyileştireceği gerçeğini, 
dayanışmanın ve örgütlü 
olmanın önemini kavrıyo-
ruz. Bu virüsü dünyamızın 
başına saran küresel güçleri 

Öyle yıkma kendini, 
Öyle mahzun, öyle garip… 
Nerede olursan ol, 
İçerde, dışarda, derste, sırada, 
Yürü üstüne üstüne, 
Tükür yüzüne celladın, 
Fırsatçının, fesatçının, hayı-
nın… 
Dayan kitap ile 
Dayan iş ile. 
Tırnak ile diş ile, 
Umut ile, sevda ile, düş ile 
Dayan rüsva etme beni.“*

Dünyamız zorlu bir sınav-
dan geçiyor. Bu zorlu süreci 
atlatabilwzmek için gerekli 
olan temel unsurların çokça 
zamandır bizim ülkemizde 
yoksun bırakıldıklarımız ol-
ması çarpıcı. Dünyayı saran 
tehlikeli virüs bir yönüyle 
kimsenin ayrıcalıklı olma-

Zeynep ALTIOK AKATLI 
SODEV YK Üyesi,
25. ve 26. Dönem  
İzmir Milletvekili
z.altiok@gmail.com
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leştirilmiş, bencilleştirilmiş 
bir toplum. Yerli, milli ve 
dini seremonileri kutsayarak 
engel koyamayan bir dü-
zen-sizlik içinde kurbanlık 
koyun gibi olup biten her 
neyse fikirsizce geçmesini 
bekliyoruz. 

Gerçek Müslüman’ın 
gericilikle savaşımı

Yaşamı boyunca mücadele 
ettiği gerici aklın tetikçileri 
tarafından 1990 yılında öl-
dürülerek susturulan ülke-
mizin yetiştirdiği en parlak 
ışıklardan biri Bahriye Üçok 
“Akılcı bir din olan İslam 19. 
ve 20. yüzyılda gerçeklerden 
uzaklaştırılıp geriye yönelik 
bir yola çekildiği içindir ki 
Müslüman ülkeler bugün 
çağdaş uygarlıkların dışında 
kalmışlardır. Bilime büyük 
ölçüde değer veren İslam o 
hale getirilmiştir ki, kadınlar 
Kuran hükümlerinde yer 
alan miras haklarını bile elde 
edememişlerdir. Kadının 
eğitilmesi, toplum içinde 
etkin görevlerde yer alması, 
bilinçlenmesi önlenmiştir. 
16. yüzyıl Avrupa’sında bü-
yük gelişmeler kaydedilirken 
Osmanlı imparatorluğu, 
İslam felsefesinden bihaber 
bağnazların karşı çıkması 
nedeniyle matbaa gibi mü-
kemmel bir eğitim aracın-
dan 250 yıl yoksun kalmıştır; 
Kuranın “oku” emrine rağ-
men… Gene bu bağnazlar 
19. yüzyılda bile karantina-
ya, yazı tahtasına, fes ve ce-
ket-pantolon giymeye, eği-
tim görmüş genç subaylara 
akla gelen her yeniliğe karşı 
çıkmış, savaşmış ve birçok 
ocağın sönmesine neden 
olmuşlardır” diyordu.

Bu kısacık alıntıda bugün 
yaşadığımız karanlığın ne 
çok işareti, nedeni ve hatta 

gün, gün sonu Z-raporu alır 
gibi bilanço açıklayıp halkı 
sağlıkçıları alkışlamaya davet 
etmek dışında güven veren 
bir tutumla hem olağanüstü 
koşullarda kendi yaşamını 
da tehlikeye atarak emek ve-
ren sağlık personelini hem 
yurttaşları koruyan, kollayan 
bir sistem güvencesi vere-
bilmiş olsaydı; İçişleri Bakanı 
Umre’den gelen kalabalık-
ları karantinaya almış olsa, 
camiler ve kalabalık alanlar 
kalabalıklara kapatılsaydı; 
Dışişleri Bakanı sınırlarımızı 
korumasız insan akışına 
kapatsaydı… Ekonomiden 
sorumlu bakan ekonomik 
olarak darboğazda olan ve 
gün geçtikçe cebindeki para 
eriyen yurttaşların haklarını 
koruyacak tedbir ve teşvik 
önlemleri açıklasaydı yandaş 
gazetenin kendi kitlesi için-
de saçmalamasından endişe 
duyulmaz, bu haberin bir 
haber değeri de olmazdı. 

Tıp dünyası bilimsel bir 
çözüm arayışında. Çağdaş 
ülkelerde aşı geliştirme 
çalışmaları, tedavi üretme 
çabaları devam ederken 
koskoca bir ülke olarak test 
yapmak için bile kaynak 
ayırmış değiliz. Hatta bu işi 
yeterince ciddiye aldığımızı 
bile düşünmüyorum. Bizi 
yönetenlerin artık iliklerinde 
hissettikleri iktidarı ellerinde 
tutamayacakları gerçeğiyle 
tek düşündükleri, batırdık-
ları ekonomiyi bu salgına 
rağmen biraz daha sürük-
leyebilmek. Milletçe Allaha 
emanetiz. Bu krizin aşılması 
için yetkili tüm mercilerin 
tek önerisi, yazık ki kalıcı bir 
çözüm getirmeyecek olan 
sokağa çıkmamak ve tehli-
keyi anlatamadığımız, kendi-
ni korumak için bile önleme 
gereksinim duymayan cahil-

koruyan anlayışın karşısın-
da yeniden en basit olana, 
en doğal olana dönmek ve 
paylaşım kültürünü yeni-
den kurmak gerekiyor. Bir 
anlamda tüketim salgınının 
önümüze koyduğu tüken-
mişlikten çıkmanın yollarını 
arıyoruz. Bu noktada aydın-
lanma ve laiklik açısından da 
bir değerlendirmeyi ben zo-
runlu görüyorum. Kimilerine 
çok ilgisiz gelecektir belki. 
Sağlık nasıl laiklikle bağlan-
tılı olabilir ki; değil mi?

Oysa Çin’de başlayan has-
talık dünyayı sararken 9 
Mart günü bizim ülkemizde 
hükümetin sesi olan gerici 
yayın organlarından biri 
Buhari’nin “Vebadan ölen 
şehittir” sözünden kalkışla 
dönemin bulaşıcı hastalığı 
vebayı örnek göstererek, 
“”Korona”dan ölen Müslü-
manın da aynı şekilde ‘şehit’ 
sayılacağını ileri sürdü. Halkı 
koronavirüs karşısında “sab-
retmeye, ecrini Allah’tan 
beklemeye” davet eden ha-
berde “isyan etmeyin” mesajı 
da veriliyordu. Eğer “Din kişi-
nin hayatına nüfuz etmezse, 
kişi zamanla yapıp ettiklerini 
dinleştirme yanlışına düşer. 
Bunun için İslam bize göre 
değil, biz İslam’a göre hare-
ket edeceğiz. Devletin başı, 
hastalığın ortaya çıkışından 
tam bir hafta sonra yaptığı 
ilk açıklamada sabır ve dua 
dışında toplum sağlığımızı 
koruyacak bir dizi önlem 
paketi açıklayarak halkı bi-
linçlendirmiş olsaydı, onun 
“Nefsimize ağır gelse de 
hayatımızın merkezine, dö-
nemin koşullarını değil, di-
nimizin hükümlerini yerleş-
tireceğiz” sözlerini, marjinal 
ve radikal uçta bir gazetenin 
haberi olarak önemseme-
yebilirdik. Sağlık Bakanı her 
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dünyayı sarsan büyük kriz 
sadece yurttaşlarımızın sağ-
lığını değil ülkemizin diren-
me gücünü de sınayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İs-
lam dininin inançları ibadet 
ve ahlak esasları ile ilgili iş-
leri yürütmek için kurulmuş; 
ancak bugün 15 bakanlıktan 
büyük bütçesi ile günlük ya-
şama, örgün ve yaygın eği-
time, yasalardan bağımsız 
işleyen üstünler hukukuna 
kadar her alana müdahale 
eden, fetvalar yoluyla toplu-
ma biçim vermeyi amaçla-
yan bir zararlıya dönüşmüş 
durumda. Laiklik, yıllardır 
sağ siyaset tarafından halkın 
değerlerine yabancılaşması 
ve elitizm olarak tanımlandı. 

özgürce inançlarını, tercih-
lerini yaşaması; kadının eşit 
yurttaş olması; farklılıkların 
zenginlik kabul edilerek bir 
arada yaşama kültürüne 
güvence sağlanması; sağlık 
hakkı da dahil olmak üzere 
vatandaşlık haklarına eşit 
erişim sağlanması için ta-
nımlanmıştı laiklik. Çağdaş 
ve gelişen dünya koşullarını 
akıl ve bilimle yöneterek 
ülkemiz ve vatandaşlarına 
fırsat eşitliği yaratılması 
böyle sağlanacaktı. Bugün 
aydınlanma düşmanlığıyla 
bir bir satılan Cumhuriyet 
yatırımları kendine yetebilen 
ve kendi “kültürel iktidarı” da 
olan bir toplum olmak için-
di. İşte geldiğimiz noktada 

devam eden körlüğü ve 
kini bir arada. Karantinaya 
boyun eğmemek, polislere 
ve sağlıkçılara tükürmek, 
kapalı caminin kapısını kır-
maya çalışmak, 65 yaşında 
sokakta kalmakta diretmek, 
sokakta eğleşmekten başka 
oyalanma yolu bulamamak, 
ne olursa olsun asker uğur-
lamayı kalabalık gösteriye 
dönüştürmek bu alıntının 
satır aralarında. Atatürk 
1924’te din ve devlet işlerini 
ayırırken; amacı, dini vicdan-
larda en yüksek mertebeye 
oturtmaktı. Dinin sömürül-
mesinin, toplumsal duygula-
rı ajite ederek iktidar hırsları 
ve çıkarlar için kullanılması-
nın önlenmesi; inananların 
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4.1 kat üzerinde. Bu devasa 
fark, Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı bütçesinin %56 
oranında kırpılarak 5.7 mil-
yar liradan 2.5 milyar liraya 
düşürülmesiyle oluştu. Diya-
net’e ayrılan bütçeyle her yıl 
en az iki CERN deney sahası 
yapılabilir. 2020 yılı için ise 
bütçe ödenek tavanı yüzde 
10 artışla 11 milyar 519 mil-
yon 609 bin TL’ye yükseltile-
rek İçişleri Bakanlığı, Tarım 
ve Orman Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, 
AB Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı, büt-
çe büyüklükleri ile Diyanet’in 
gerisinde. Diyanet’in yılda 
harcayacağı toplam para, 
Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı’nın üç yılda harcayacağı 
toplam paranın %131 katı. 
Kütüphaneye değil camiye 
yatırım artıyor. Sağlık yatı-
rımları, bilim, sanat, eğitim 
yatırımları daima Diyanet’le 
yarışmak zorunda.

İşte bu tabloya bakarak 
şimdilerde laikliğin sadece 
siyasal bir tercih değil, yaşa-
mın da güvencesi olduğu bir 
kez daha anlaşılıyor. Toplum 
devletten dini motivasyon 
değil, derdine derman ola-
cak koruyucu politikalar 
bekliyor. Laiklik, -iktidarın 
borazanlığını yaptığı gibi- 
ayrımcılığı körükleyen din 
düşmanı bir anlayış değildir; 
devlet düzeninin ve hukuk 
kurallarının din kurallarına 
göre değil, akıl ve bilime 
göre düzenlenmesi demek-
tir. Karanlık süreçleri göğüs-
leyebilmek için en önemlisi 
laikliğin devlet ve hukuk 
sistemi haline getirilmesi 
ve uygulanmasıdır. Laiklik 
yaşatır.

*Ahmed Arif / Anadolu

si için laikliğin her şeyden 
önce hakkıyla uygulanması 
gerekir. Oysa laiklik bugüne 
değin sadece eşit ve hakça 
bir düzenin karşısında olup 
kalıcı yaptırımlar sağlayarak 
avantaj elde etmek isteyen 
büyük bencil kötülüğün 
konforu olabilmiştir. Öte 
yandan bugün iktidarın tür-
lü gerici saldırıları ve laiklik 
karşıtı tutumuyla kurguladı-
ğı yeni tek adam rejiminin 
yıkıcı sonuçlarına rağmen 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ayakta kalabilmesi de -eksik 
ve korunmaya muhtaç haliy-
le bile- laiklik sayesindedir. 
Laikliğin kimilerince bu denli 
çarpıtılarak halkın hassas 
olduğu değerler üzerinden 
tartıştırılmasına da, bu ne-
denle, şaşırmamak gerek.

Diyanet’in egemenliği

2019 yılında yatırımcı bakan-
lıkların bütçelerinde önemli 
kesintiler yapılırken Diyanet 
İşleri Başkanlığı bütçesi %34 
artırıldı ve 7.7 milyar liradan 
10.5 milyar liraya çıkarılarak 
hem istihbarat gibi kritik 
görev üstlenen kurumların 
hem de ülkenin en önemli 
bakanlıkların beş katı büt-
çeye sahip edildi. Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın bütçesi 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın 2 milyar 544 
milyon liralık bütçesinin tam 

Bu doğru bir tanım değil. 
Laikliğin neyi temsil ettiğini 
anlamayan -daha doğrusu 
anlamak istemeyen- bir 
zümrenin karşı propagan-
dası ve liberallerin 1924’ün 
koşullarına hapis kalmış la-
ikliğin kendilerine sağladığı 
konfor alanında “gericilere 
özgürlük” talebiyle tuttuğu 
alkışla gelişip yerleşen ve 
bağlamından tamamen 
kopartılmış bir ötekileş-
tirme aracı artık laiklik. Bu 
eleştirileri yapanlar, başta 
yıllardır iktidarı elinde tutan 
sağ akıl gibi gerçek bir laik 
düzen tanımlamak yerine bu 
ayrıştırmayı çıkarları için de-
rinleştirdiler. Sağın iktidarını 
korumak için milli değerleri 
malzeme yaptılar, suiistimal 
ettiler. Özgür inanç ortamını 
yerleştirmek yerine inanç 
piyasalarını yarattılar. Deniz 
Feneri, Ensar gibi vakıf ve 
gerici örgütlere alabildiğine 
özgürlük ve kaynak sağlar-
ken sendikalara, emek hak-
kına, ezilenlere sırt çevirdiler. 
Güncelleme sürecinden 
geçmemiş ve gündelik ya-
şamın her kesitini bin beş 
yüz yıl öncesinin koşulla-
rında ihtiyaç olarak görülen 
kurallarla tanımlayan ve bu 
kuralların günümüze uyum-
suzluğunu kavrayacak bil-
giye ve muhakemeye sahip 
olmayan yobaz ve dincilerin, 
laikliği –belki- kabul etme-
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Arkadaşımız Ece ÖZTAN’ın  
Prof. Dr. Taner TİMUR ile  
yaptığı söyleşi

Söyleşi: Taner TİMUR 
Laiklik ve Aydınlanma Üzerine

ve eleştiriye açık olmasıdır. 
Aslında “laiklik” denilince akla 
önce “dinle devlet işlerinin 
birbirinden ayrılması” gelir. 
Oysa bu hukuki ayrışma da 
ancak akılcılığın ve eleştirel 
esprinin egemen hale geldiği 
toplumlarda mümkün olur. 

Aydınlanma ve laiklik, 
geçmişten ve gelenekten 
radikal bir zihinsel kopuş 
gerektirir mi?

Dinci, mutaassıp çevreler 
“aydınlanma”dan çok “dinde 
reform” düşüncesi karşısında 
kaygıya kapılıyorlar. Bu ko-
nuda en önemli tarihi refe-
ransı da Almanya’da Martin 
Luther’in başlattığı “Reform” 
hareketi teşkil ediyor. Oysa 
Luther, fanatik bir Hıristiyandı 
ve geçmişten “kopuş”u, tam 

Laiklik ilkesi genellikle 
daha dar bir tanım ile ele 
alınıyor. Kitabınızda laikliği 
aydınlanma ile ilişkisi 
bağlamında çok daha 
kapsamlı bir çerçevede 
ele alıyorsunuz? Laiklik 
bu çerçevede ne anlama 
geliyor?

Laiklik, en genel anlamıyla, 
hiçbir yasak ve tabu tanı-
mayan, mutlak bir düşünce 
özgürlüğü anlamı taşır. “Ay-
dınlanma” ile ilişkisi de bu 
düzeyde ortaya çıkıyor. 

Aydınlanma,  18. yüzyılda 
Avrupa’da her türlü dogma ve 
önyargıya karşı aklı ve akılcılı-
ğı ön plana çıkaran harekete 
verilmiş isimdir. Akılcılığın 
temel niteliği de her türlü 
düşünce ve inancın tartışma 
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kutsal kitaplar böyle bir uy-
gulamaya da yer veriyorlardı. 
Örneğin Osmanlı hukukunda 
köleliği (rikkiyet) düzenleyen 
hükümler vardı. Günümüzde 
ise insanların mal gibi pazar-
larda alınıp satılmalarını -El 
Kaide, Daeş gibi bazı köktenci 
heretikler dışında- hiçbir dini 
anlayış kabul etmiyor. Bir 
bakıma bu konuda herkes 
“reformist” gibi davranıyor. 
Tabii bu konuda başka birçok 
örnek daha verilebilir. 

Laiklik ilkesinin eğitim,  
mesleki düzenlemeler, 
yaşam biçimleri üzerindeki 
etkisi ne? Ya da tersten 
soralım; bunun yokluğu, 
aşınması ne anlama geliyor?

Dini ilke ve kuralların yaşamın 
her yönünü kapsamasını şart 
koşan öğretileri bugün “dini 
köktencilik” adı altında toplu-
yoruz. Ortaçağ’da Hıristiyanlı-
ğa böyle bir anlayış egemen-
di; İslam aleminde ise bugün 
de hala büyük bir kesim böyle 
bir zihniyet içinde yaşıyor. 
Her iki dünyada da buna bir 
“ruhban sınıfı” öncülük yap-
maktaydı. 

Aslında “ruhban sınıfı”, Hı-
ristiyanlığın aksine, İslam’da 
dini bir temele dayanmaz; 
İslami inanca göre yaratanla 
yaratılan arasına kimse, hiçbir 
kurum giremez. Yani Hıristi-
yanlığın “kilise”si ile Müslü-
manlığın “cami”si aynı şeyler 
değildir. Ne var ki İslam’da da 
tarihi ve toplumsal evrimle 
ortaya çıkan bir “ulema” züm-
resi aynı işlevi üstlenmiş ve 
yönetici zümrenin bir parçası 
olarak halkın yaşam şeklini 
kontrol altına almıştır. 

Hıristiyanlıkta “üniversite”-
ler, İslam’da da “medrese”ler 
yüzyıllar boyunca eğitimde 
bu ruhban zümresinin aracı 
oldular. Yeri gelmişken bura-
da şunu da ekleyelim: Antik 

rilemez, kişisel olarak yorum-
lanamaz, ancak “hıfz” edilebi-
lirdi. Yani Osmanlı Devleti’nde 
aslında halktan ve gelenekten 
kopan, yönetici sultan ve pa-
şalar ile onların fetva makamı 
haline gelmiş olan “Ulema 
zümresi” idi.  

Salt dini planda, dinlerin 
laiklik ile ilişkisi nasıl 
tanımlanabilir? 

Tüm dinlerin ortak özelliği 
bazı kutsal, yani tartışılmaz 
inançlara dayanmalarıdır. 
Oysa kutsallık, taassubu ve 
fanatizmi de beraberinde 
getirir. Zaten Batı dillerindeki  
“fanatik” sıfatı, Latince’de 
“ibadet yeri” anlamına gelen 
“fanum” sözcüğünden üretil-
miştir.

Tabii seküler hayatın da 
“kutsal”ları olabilir; ama 
bunlar geçici, konjonktürel 
niteliktedir. Günlük hayatta 
“fan”, “karizma”, “kült” gibi 
sözcüklerle ifade ettiğimiz 
kutsallıklar. Oysa kutsallık, 
dinlerin “olmazsa olmaz” şartı-
dır ve kutsal kitaplar da böyle 
inançları bir araya getirir. 
İşte sorun da burada ortaya 
çıkıyor. Çünkü kutsal kitaplar 
sadece ahretle ilgili olmayıp, 
toplumsal ve bireysel yaşamla 
ilgili, bu alanı da düzenleyen, 
kontrol eden hükümler içeri-
yorlar. Sekülarizmin gereği de 
burada kendini hissettiriyor. 
Çünkü dini dogmalar “ezeli ve 
ebedi” sayılırken, toplumlar 
devamlı evrim içinde bulunu-
yorlar ve zamanın akışı içinde 
kutsal inançlarla toplumsal ve 
zihinsel gelişmeler arasında 
kopukluklar ortaya çıkıyor. 
İşte “dinde reform” sorunu ve 
din tartışmaları da buradan 
kaynaklanıyor.  Tek bir örnek 
vereyim: Çağdaş dinler, tarihi 
olarak, köleliğin var olduğu 
ve meşru sayıldığı dönemler-
de ortaya çıktılar. Bu nedenle 

tersine, dünya nimetlerine 
dalmış olan, günahları bile 
para karşılığı affeden Kilise’ye 
atfediyordu. 

Luther’e göre Kilise dini bir 
kurum olmaktan çıkmıştı ve 
gerçek Hıristiyanlığa dönüş 
için de kendi tezlerini 95 
madde halinde sıralayarak 
1517’de Wittenberg Kilise-
si’nin kapısına astı. Aslında 
Luther’in temel mesajı üç 
maddede özetlenebilir: 1) 
Yozlaşmış Kilise devreden 
çıkarılmalı ve her Hıristiyan 
İncil’i kendi okuyarak, kendi 
yorumlamalıydı; 2) Bunu sağ-
lamak için, İncil, Latince’den 
ulusal dile çevrilmeli ve an-
laşılır hale getirilmeliydi; 3) 
Her dindar zenginliğe, lükse, 
israfa kendini kaptırmaksızın 
İsa ve havarileri gibi sade bir 
hayat yaşamalıydı. 

Ne var ki Protestan akımın 
gerçekleştirdiği bu talepler 
Luther’in beklediğinden çok 
farklı sonuçlar verdi. İncil, ki-
şisel yoruma açılınca görüşler 
de farklılaşıyor ve düşünce 
özgürlüğünün temeli olan 
fikir alışverişi ve “tartışmalar” 
başlıyordu. Oysa aynı tarihte 
(1517) Yavuz Sultan Selim 
de Kahire’yi fethediyor ve en 
skolastik Sünni görüşleri tem-
sil eden ulemayı İstanbul’a 
getiriyordu. İzleyen dönemde 
de vakfiyeleri, çiftlikleri ve kö-
leleri ile refah içinde yaşayan 
ulema elbette Kuran’ın halk 
diline çevrilerek okunmasını, 
yorumlanmasını ve tartışıl-
masını hoş görmeyecekti. 
Yavuz Selim’den 350 yıl kadar 
sonra bile, “Barika-i hakikat 
müsademeyi efkârdan doğar” 
(Gerçeğin pırıltısı, fikirlerin 
çatışmasından doğar) diyen 
Namık Kemal’e sürgün yolları 
görünecekti.

Kısaca, “Allahın (Arapça) Sözü” 
olan Kuran başka bir dile çev-
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tarihinin en parlak sayfaları 
yazıldı. Ne var ki daha sonra, 
Halife Mütevekkil zamanında 
şiddetle bastırıldı. 

İslam dünyasında ikinci 
büyük devrim ise, Halife 
Memun’dan tam 1100 yıl 
sonra Türkiye’de laik bir 
cumhuriyetin kuruluşuyla 
gerçekleşti. Bu devrim 
İmparatorluğun çöküşü 
ve Ulusal Kurtuluş Savaşı 
sayesinde mümkün 
olmuştu. Ayrıca sanıldığı gibi 
“tepeden inme” de değildi; 
arkasında birçok Tanzimatçı 
aydının, Yeni Osmanlıların 
ve İkinci Meşrutiyet’in canlı 
ve düzeyli tartışmalarının 
mirası vardı. Birinci Büyük 
Millet Meclisi’nde de daha 
ilk halifelerden beri “Hilafet” 
ve “Emaret” (Saltanat) 
ilişkilerinin nasıl geliştiği, 
nasıl gerçeklerden koparak 
zulme dönüştüğü canlı bir 
şekilde tartışıldı. İslam dün-
yasında bunu en iyi anlayan 
da ünlü Hintli Müslüman Mu-
hammed İkbal oldu. “İslam’ın 
yeniden yapılanması” başlıklı 
eserinde, İkbal, “Bugünün 
Müslüman ulusları arasında, 
diyordu, sadece Türkiye 
dogmatik uyuşukluğu 
sarsmış ve kendi bilincine 
varmıştır. Sadece Türkiye 
entelektüel özgürlük hakkını 
talep etmiştir.” 

Ne var ki çok partili hayata 
geçildikten sonra bir takım 
çapsız, cahil ve oportünist 
politikacılar dini oy avcılığına 
alet ederek samimi inanç 
sahiplerine de ihanet ettiler 
ve müstebit Abdülhamit’in, 
medreselerin, devrim ve 
laiklik düşmanlarının örnek 
alındığı, övüldüğü bugünle-
re geldik. Yine de kötümser 
olunmaması gerektiğini ve 
acı dersler içeren bu parante-
zin de yakında kapanacağını 
düşünüyorum.

uygarlıklarda “üniversite” gibi 
bir kurum yoktu; üniversiteler 
Ortaçağ’da ruhban sınıfının 
yüksek eğitim aracı olarak 
ortaya çıktılar. İslam’da ise bu 
misyonu hukuk, Kelam ve tef-
sir dersleri veren, yargıya hâ-
kim olan ve sosyolojik olarak 
da bir “ruhban zümresi” oluş-
turan “ulema” yerine getiriyor-
du. Bu  zümre “Ahlakname”, 
“Nasihatname”, “Pendname”,  
“Siyasetname” gibi başlıklar 
taşıyan eserlerle de medreseli 
öğrencilere (“suhte”lere) yaşa-
mın her yönünü kapsayan bir 
öğreti aşılıyordu.  Medresele-
rin ulaşamadığı yerlerde ise 
aynı işlevi tekke ve tarikatlar 
üstlenmişti. Bu alanda da 
şeyhler, mürşitler ve tarikat 
liderleri hüküm sürüyordu. 

Batı’da “reform hareketi”ne 
rağmen “üniversite skolasti-
ği” Aydınlanma çağında da 
devam etti. Dogmalar önce 
dışarıdan  Voltaire, Rousseau, 
Diderot vb gibi “özgür düşü-
nürler” tarafından, yüzyılın 
sonlarına doğru da içerden 
sarsılmaya başladı. Alman-
ya’da, Kant’ın “Fakülteler kav-
gası” başlıklı eseri bu konuda 
çok önemli bir referans teşkil 
etmiştir. Alman filozof bu ese-
rinde, üniversitelerde, ilahiya-
tın felsefeye değil de, felsefe-
nin ilahiyata hakim olmasını 
savunuyordu. Daha sonra da 
F. Engels, bu fikri tamamlayıcı 
şekilde, “ilahiyat zamanla ya 
özgür felsefeye dönüşür, ya 
da kör bir inanç haline gelir” 
demişti. 

Felsefe kutsal dogmalar tanı-
maz, her şeyin tam bir özgür-
lük içinde tartışıldığı alandır. 
Zaten ilk “modern üniversite” 
de (Humboldt Üniversitesi), 
1810’da,  Almanya’da bu fikir 
üzerine kuruldu. Oysa Os-
manlı Devleti’nde medrese 
taassubu maalesef 19. yüzyıl-
da da devam etti. 

Bizde laikliğin temelleri 
II. Mahmut zamanında, 
1820’lerde kurulan Tercüme 
Odası’nda yetişen Tanzimatçı 
aydınlarla, onlar arasından 
çıkan Ali ve Fuat paşalar gibi 
devlet adamlarının otoritariz-
mine isyan eden Yeni Osman-
lılar tarafından atıldı. Oysa 
günümüzde, Mithat Paşa ve 
Namık Kemal’lerin “Kanun-u 
Esasi”sini rafa kaldırıp da 
ülkeyi “istibdat”la yöneten 
Abdülhamit’i yücelten bir zih-
niyetin iktidarda olması, işin 
hala ne kadar zor olduğunu 
ortaya koyuyor.

İslam’ın laiklikle uzlaşması 
nasıl gerçekleşebilir? 
Günümüzde “dinde reform” 
denince ne anlamalıyız?

Dini akideleri “ezeli ve ebedi” 
gerçekler olarak kabul eden 
dindarlar “reform” sözcüğün-
den hiç hoşlanmıyorlar. Oysa 
“reform”, “yenilenme” demek-
tir ve bunu da düşünürler, 
alimler değil, toplumsal geliş-
meler dayatır. 

Aslında bu konuda İslam’da, 
Hıristiyanlık’tan çok daha 
önce bir reform gerçekleş-
mişti. Abbasi döneminin eski 
Yunan kaynaklarının keşfedil-
diği o muhteşem atılımında, 
Kuranı Kerim’in niteliği de 
tartışılmaya başlamıştı. Tartı-
şılan “vahiy” değildi,  herkes 
Kuran’ın “Allah’ın sözü” ol-
duğuna inanıyordu. Ancak 
egemen görüşten ayrılan 
(“itizal” eden, “mutezile”) bir 
gurup düşünür, kutsal kita-
bın Allah’ın sıfatı olmadığını, 
yarattığı (halk ettiği) bir eser 
olduğunu ileri sürüyorlardı. 
Buna göre Kuran tarihsel-
leşiyor ve toplumsal evrim 
bağlamında özgürce yorum-
lanmaya açılıyordu. Bu büyük 
bir devrimdi. Üstelik bu görüş 
9. yüzyılda Halife Memun 
zamanında (813-833) iktidar 
da oldu ve o yıllarda İslam 
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EEğitimin, uzaktan veya dijital 
olmayan haliyle eşitlik ve 
adaletten uzak olduğu ma-
lum. Dijitalliğin eşit, nitelikli 
ve kamusal bir eğitim/öğ-
renme imkanına dönüşmesi 
ise verinin ve bilginin hangi 
amaçlarla kimde olduğuyla 
ilgili. Bu nedenle küresel bir 
salgınla evlerimize kapan-
dığımız ve aslında uzaktan 
işimizi, eğitimi ve yaşamı 
örgütlemeye çalıştığımız bu 
günlerde, dijital eğitim so-
rununa yalnızca pedagojik, 
teknolojik değil; bazı ontolo-
jik ve siyasi soruları sorarak 
başlamak yararlı olabilir. Diji-
talleşme giderek insan-maki-
ne, insan-doğa gibi ikilikleri 
olduğu kadar bilginin kendi-
sini de sorgulamanın zemini 
halindedir. Bu anlamda yal-

nızca kitlesel eğitim ve okul 
sistemlerini sorgulamaya 
değil, dünyanın gerçek so-
runlarına gerçek çözümleri 
üretecek bir bilgi üretimine 
de ihtiyacımız var. Teknolojik 
gelişme öğrenme tasarım-
larını, öğrenme tekniklerini 
ve eğitimin biçimini dönüş-
türme potansiyeline sahip. 
Ancak teknoloji tek başına 
eğitimin kalitesini, felsefesini, 
politik ekonomisini değiştire-
mez. Bu nedenle erişilebilir, 
demokratik, özgürleştirici ve 
güçlendirici öğrenme pratik-
lerini düşünürken, meselenin 
yalnızca pedagojik ve teknik 
yönlerine değil, eğitime iliş-
kin bazı köklü temellere de 
meydan okumaya ihtiyacımız 
var. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 
salgın sonrası günlerde ilk ve 

Eğitimin Uzaktan Hali Üzerine…

 
 
Ece ÖZTAN 
Dr., Siyaset Bilimi
ece.oztan@sodev.org.tr
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160.000 öğrencisi vardı. MO-
OC’ların yaygınlaşmasında, 
teknoloji kadar, teknoloji 
şirketlerinin ve iş dünyasının 
sürece dahil olmaya başlama-
sının da payı büyük. Üniversi-
te kökenli girişimlerle başla-
yan dalga, teknoloji şirketleri 
ile işbirliklerinin yanı sıra 
önemli bir pazar oluşturmuş 
durumda. Adındaki “açık” 
vurgusu ve açık kaynak, açık 
eğitim, açık erişim, açık bilim 
gibi kullanımların erişebilirlik 
ve yaygınlık vurgusu nede-
niyle ne kadar çekici olduğu 
da ortada. Ancak yapılan 
çalışmalar MOOC’ların en 
azından erişilebilirlik ve etkili-
lik bakımından başlangıçtaki 
hedeflerinin çok gerisinde 
kaldığına da işaret ediliyor. 
Öncelikle en temel problem-
lerden biri, MOOC’ların baş-
langıcından bu yana, kurslara 
kayıt yaptıranlarla onları 
tamamlayan öğrenci sayıları 
arasındaki farkın bir hayli 
büyük olması. MIT ve Harvard 
MOOC’ları üzerine yapılan bir 
çalışmada 2017-2018 öğre-
tim döneminde açılan kurs-
ların tamamlanma oranının 
%3,13 olduğu ve bu oranın 
2014-2015’deki %6 tamam-
lanma oranının bile gerisin-
de olduğu vurgulanmıştır 
(Reich vd. 2019). Bu kurslara 
kaydolanların çok büyük bir 
çoğunluğu sertifika veya ders 
kredisi talep etmeyen kulla-
nıcılardır. Ancak sertifika ve 
kredili üyelik ile kaydolanların 
da aşağı yukarı yalnızca yarısı 
kursları tamamlayabilmek-
tedir. Kuşkusuz katılımın ve 
kaydın çok kitlesel olduğu 
düşünüldüğünde, tamam-
layanların da sayıca yüksek 
olarak kabul edilebileceği 
söylenebilirse de açık eğitimi 
tamamlayan kesimin, daha 
çok gelişmiş ülkelerin seçkin 
üniversitelerine kayıtlı ders 
kredisi tamamlamak isteyen 

ortaöğretime yönelik olarak 
hazırladığı Eğitim Bilişim 
Ağı’nın (EBA), teknolojik tüm 
çabalara rağmen ne tür içe-
rikler ürettiği aşikar. Üstelik 
mesele sadece içerik de değil. 
Bu yazıda özgürleştirici bir 
eğitim için teknolojinin sağla-
dığı olanaklar kadar, çevrimiçi 
eğitime ilişkin eleştirel bir 
pozisyonu da elden bırakma-
yacağım. Açık ve çevrimiçi 
eğitime yönelik her eleştiriyi 
teknofobi, elitizm, tutuculuk 
ile etiketleme, teknolojinin 
özgürleştirici bir eğitim için 
sağlayacağı alternatifleri de 
görünmez kılıyor. Teknofütü-
rist bir bakış açısı bu alanda 
da çok yaygın görünüyor. Bu 
nedenle, açık ve online eğiti-
mi özgürleştirici bir alternatif 
haline getirecek yolları yeni-
den düşünmeye ve bu dene-
yimleri arttırmaya ihtiyacımız 
var. 

Peki nedir bu açık/uzaktan/
çevrimiçi eğitim?

Aslında uzaktan eğitim 
kavramı yalnızca dijital tek-
nolojiler ile bağlantılı olarak 
kullanılan bir kavram değil. 
1700’lerde Amerika’da mek-
tup yoluyla başlayan, yazılı 
ders materyellerinin posta ile 
iletilmesi yönteminden, rad-
yo-televizyon ve sinemanın 
dahil olması ile çeşitlenmeye 
başlayan bir eğitim biçimi 
uzaktan eğitim (Ergüney, 
2015: 16). Günümüzde in-
ternet teknolojisi ve ağların 
gelişimi ile birlikte uzaktan 
eğitim tümüyle çevrimiçi-on-
line- öğrenme biçimlerine 
dönüşmüş durumda. Online 
eğitimin genişlemesi özellik-
le son 10 yılın deneyimi. Bu 
nedenle açık eğitim, uzaktan 
eğitim (distancelearning), 
kitlesel açık çevrimiçi ders-
ler (MOOCs- Massive Open 
Online Courses), teknoloji ile 
zenginleştirilmiş öğrenme 

(technology enhanced lear-
ning), e-öğrenme, dağıtılmış 
öğrenme (distributed lear-
ning), harmanlanmış öğren-
me (blended learning) gibi 
kavramları teknolojinin geliş-
mesi ile birlikte sıklıkla duyar 
olduk. Özellikle MIT, Harvard, 
Berkeley, CalTech gibi dünya-
ca tanınmış üniversitelerinde-
ki akademisyenlerce kurulan 
Coursera, edX, Udacity gibi 
dijital platformlar aracılığıyla 
verdikleri kitlesel açık çevri-
miçi dersler (MOOCs) uzaktan 
eğitimin yeni adı haline geldi. 
Öyle ki kelimenin İngilizce 
kısaltması olan MOOC başlı 
başına bir anlam kazandı.1 
Tabii bu sayıların artması 
ile de ilgili. Örneğin sadece 
Coursera 52 farklı ülkeden, 
200’ü aşkın üniversite ve ku-
ruluş ile işbirliği yapmakta, 
katalogunda 4000’i aşkın 
ders bulunmaktadır. MIT ve 
Harvard Üniversitesi’nin plat-
formu edX 2012-2018 yılları 
arasında 5,63 milyon kullanıcı 
öğrenciye ve 12,67 milyon 
ders kaydına ulaştı (Reich vd. 
2019). Oysa daha 2011’de 
bu kursların yaygınlaşmasını 
sağlayan Stanford üniversi-
tesinin kurslarına kaydolan 
1 MOOC kavramı  aslında 
“çoklu online rol oyunu” 
(massivelymultiplayer online 
role playinggame) adından 
esinlenerek oluşturulmuş bir 
kavramdır. 2008 yılında Kanada’daki 
Manitoba Üniversitesinde 
açılan ve 12 hafta süren 
“ConnectismandConnected 
Knowledge” adlı derse 2325 öğrenci 
(25’i para ödeyip dersi krediden 
saydırıp 2300 öğrenci ise para 
ödemeden dersi kredisiz almak 
üzere) çevrimiçi kayıt yaptırmıştır 
(Downes, 2011). 2011 yılında ise 
Stanford Üniversitesi yapay zeka 
(artificalintelligent) adlı dersi 
açmış ve 190 farklı ülkeden 160 bin 
öğrencinin bu derse kayıt yaptırdığını 
duyurmuş ve böylece MOOC’lar 
birçok kişinin dikkatini çekmeyi 
başarmıştır (Pappano, 2012; Waldrop, 
2013).
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yapay zeka ve makine öğren-
mesinin yarattığı olanaklar 
ile bu alan giderek daha çok 
kişiye özel, esnek içerikler 
üretebilmektedir. 

Açık eğitimle ilgili bir başka 
çok tartışılmayan konu da, 
uzmanların ve akademisyen-
lerin ucuz ve/veya ücretsiz iş-
gücüne dönüşmesi sürecidir. 
Örneğin MOOC’ların, daha 
iyi para kazanan deneyimli 
akademisyenlerden çok eğre-
ti emek biçimlerinde çalışan 
genç uzman ve akademis-
yenler için bir iş alanı haline 
dönüşmesidir. Burada da aka-
demik emeğin parçalanan ve 
esnekleşen yeni bir biçimi ile 
karşı karşıyayız. Örneğin Joss 
Winn açık eğitimin, özellikle 
akademik işgücü perspekti-
finden bakıldığında  “insan-
ların özgürlüğü” odağında 
nasıl bir başarısızlık olduğunu 
ortaya koymaktadır (Winn, 
2015).  Açık kaynak ve ma-
teryel üretme, yenilikçi içerik 
geliştirme ve piyasa beklen-
tilerine uygun eğitimler ta-
sarlama baskısının akademik 
faaliyetin kendisi üzerinde de 

ve üst profil gruplar olduğu 
görülmektedir.

Açık eğitim kimlere daha 
çok açık?

İstatistikler MOOC öğrencile-
rinin çoğunluğunun gelişmiş 
ülkelerden gelen genç, iyi 
eğitimli erkekler olduğunu 
ortaya koymaktadır. EdX 
verileri üzerinden yapılan 
çalışma, MOOC’ların başlan-
gıcındaki erişilebilirlik reto-
riğine rağmen, 2017-2018 
öğretim yılında kayıtlı öğren-
cilerinin %69’unun yüksek 
“insani gelişim” kategorisinde 
yer alan ülkelerden, yalnızca 
%1,43’ünün düşük insani ge-
lişim kategorisindeki ülkeler-
den gelen katılımcılar olduğu 
görülmektedir (Reich vd. 
2019).  Bu nedenle de aslında 
MOOC’ların mevcut yükse-
köğretim sistemindeki öğ-
renciler için tamamlayıcı bir 
karakter taşıdığı söylenmek-
tedir. Açık ara ile en yüksek 
oranda MOOC kullanıcısına 
sahip ABD’de yüksek sosyoe-
konomik statü (SES) grupla-
rından gelenlerin MOOC’lara 
kaydolma eğilimindedir 

(Hansen&Reich, 2015). STEM 
yani bilim, teknoloji, mühen-
dislik ve matematik gibi alan-
larda açılan MOOC’lara kayıt 
yaptıran her 5 öğrenciden 
yalnızca 1’i kadındır (Ho vd. 
2015). Bu anlamda MOOC’lar, 
gerek ülkeler gerekse farklı 
sınıflar ve cinsiyetler ara-
sındaki uçurumu kapatmak 
yerine arttıran sonuçlar da 
doğurabilmektedir. Yine aynı 
araştırmadan bir başka veri, 
her öğretim yılında ilk kez 
MOOC alan öğrenci oranının 
hızla azalmasıdır. Yani sistem 
aslında, üst profil içerisinde 
kapanan bir yapıya da dönüş-
mektedir. MOOC’ların hizmet 
ettiği alanlardan biri de şir-
ketlerin çalışanlarına yönelik 
olarak, şirketlerle işbirliği 
içerisinde dersler açılmasıdır. 
Örneğin Courserason 5 yıldır 
kurumsal eğitim ve işbirlikleri 
alanına da yönelmiştir. Ayrıca 
üniversiteler ile şirketler ve 
Instagram, Shazam ve Go-
ogle gibi teknoloji devleri ile 
işbirliği içerisinde yeni eğitim 
ve iş modelleri geliştirilmek-
tedir. Kuşkusuz bu platform-
lar aracılığıyla toplanan veri, 
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lebilirliği arttıracak alternatif 
perspektiflere ihtiyacımız var. 
Bu nedenle MOOC’ların onli-
ne eğitimin yaygınlaşması ve 
kullanım alanın genişlemesi 
bakımından önemli bir de-
neyim alanı olarak görülmesi 
gerekir. İçerdiği bu sorunları 
da dikkate alarak eğitim ala-
nındaki dönüşümlere zemin 
hazırlaması olanaklıdır.

Gerçek dünyanın, gerçek 
sorunları ile öğrenme

Birkaç yıl önce Hakikat Adalet 
Hafıza Merkezi’nin “Görsellik 
Yeni Teknolojiler ve Hafıza: 
Oyun Tasarımı” başlıklı bir pa-
neline katılma fırsatı bulmuş-
tum. Dijital oyunlara meraklı 
iki çocuğu olan bir anne, yeni 
kuşaklarla daha etkileşimli 
iletişim ve ders biçimleri ge-
liştirme konusunda arayışları 
olan bir akademisyen olarak 
da bu toplantıya katılmak is-
temiştim. Bir süredir, sunum-
larımı etkileşimli platformlar 
aracılığıyla gerçekleştirmenin 
arayışında idim. Benzer ara-
yışları olan iki meslektaş ve 
iki anne olarak katıldığımız 
bu toplantıdan bir dolu fikirle 
çıktık. 

Toplantıda “This war of Mine” 
adlı oyunun yaratıcısı Wojcie-
ch Setlak’, oyunun son 5 yılda 

ne tip etkiler yapacağını kes-
tirmek zor değil. 

Peki ya dijital yerliler ne 
olacak?

Açık eğitime yönelik olarak 
vurguladığım bu tür eleştiri-
ler, dijital dönüşüm ve dijital 
dünyanın öğrenme biçim-
lerine alternatif arayışların 
ürünü kuşkusuz. Eğitim ala-
nında değişen ve değişmesi 
gereken çok temel şeyler var. 
Dijital yerliler ve dijital göç-
menler kavramını ortaya ko-
yan Marc Prensky “Çocukların 
Dünyalarını Geliştirmek için 
Eğitim: 21. Yüzyıl Çocukları-
nın Gücünü Ortaya Koymak” 
adlı kitabında eğitimin şu 
ana kadar bireyleri daha iyi 
hale getirmeyi hedeflediğini, 
aslında günümüzde ve ge-
lecekte eğitimin çocukların 
yaşadıkları dünyayı daha iyi 
bir yer haline getirmeleri için 
daha donanımlı hale gelme-
lerine yardım etmek amacın-
da olması gerektiğini vurgu-
lar (Prensky, 2016). Prensky, 
dijital dönüşümün içerisinde 
doğan Z kuşağı bir başka ifa-
deyle Milenyum sonrası kuşa-
ğı,“dijital yerliler”; bu dönem-
den önce doğmakla birlikte 
dijital dönüşümün etkilerini 
yaşayan ve dijital gelişme-
lere uyum sağlayan kuşağı 

ise “dijital göçmenler” olarak 
adlandırmaktadır (Prensky, 
2001) Dijital göçmen ifadesi 
o kadar yaygınlaşmasa da di-
jital yerliler ifadesi yerleşmiş 
ve sıkça kullanılır olmuştur. 
Nesiller arasındaki teknoloji 
uçurumu önemli olmakla 
birlikte, teknolojinin kulla-
nımı ve veriye sahip olma, 
kullanma ve değer yaratma 
süreci bakımında giderek 
tekelleşen bir ayrışmadan da 
söz edebiliriz. Bu anlamda 
dijital yerliler, teknolojinin 
hızlı tüketicisi konumları ile 
o kadar da özgür olmaya-
bilirler. Bu nedenle “dijital 
yerliler” terimini bağlamını 
aşan büyüleyici etkisinden 
biraz sıyrılarak ele almakta 
fayda var.  Nesiller arası karşı-
laştırmaları yaparken sınıfsal 
ve toplumsal cinsiyet temelli 
ayrışmalar farklı biçimlerde 
katılıklarını sürdürmekte ve 
kimi alanlarda uçurumlar de-
rinleşmektedir. Bu nedenle, 
çocukların dünyayı daha iyi 
bir yer haline getirmek için 
kendi dünyalarını dönüş-
türücü eğitim meselesine, 
eğitim olarak adlandırdığımız 
alanın sınırlarını genişlet-
meye, yalnız nesiller arasın-
daki uçurumu değil sınıflar, 
yerler, cinsiyetler arasındaki 
uçurumları kapatacak, erişi-
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maya ve ileriye taşımaya ça-
lışmaktadır”(Bayne ve Jand-
ric, 2017). 

Manifestonun ilk cümlesi, 
çevrimiçinin öncelikli bir öğ-
retim biçimi olduğunu sap-
tayarak başlıyor. Sian Bayne, 
çevrimiçi yani online eğitimin 
öncelikli ve imtiyazlı olan eği-
tim biçimi olduğu vurgusu 
ile yüksek eğitimin kampüs 
merkezli ayrıcalıklı halinden 
sıyrılması gerektiğine gön-
derme yaptıklarını açıklamak-
tadır. Bu anlamda uzaktan 
eğitim, aslında “normal-o-
lağan akademik eğitimin 
sapan ve ayrıksı bir yan kolu 
değil, kendi başına önemli 
bir öğretim biçimidir. Bir baş-
ka ifade ile burada uzaktan 
oluş pozitif bir ilke haline 
gelmiştir (Bayne ve Jandric, 
2017). Online, şu ana kadar 
alışageldiklerimizden daha 
iyi bir seçenek olarak ele alın-
maktadır. Bayne bu nedenle 
ağ metaforunu da aşan, daha 
akışkan, değişken ve birbiri 
ile bağlantılanabilen formlar 
üzerine düşünmemiz gerek-
tiğini vurguluyor. Bilindik 
offline pratiklerimizin geniş-
lemesi ve tekrar edilmesin-
den öte, bilgiye dair ontolojik 
konumlanma ve yatkınlıkların 
keşfedileceği ve tutkuyla pe-
şinden koşulan formlardan 
bahsediyor (Bayne, 2010: 11). 
İnsan sonrası özne tartışma-
ları ile de bağlantılı bir biçim-
de ortaya koymak mümkün 
bu arayışı. İklim krizine 
karşı yükselen iklim aktivisti 
gençleri, okul boykotlarını, 
Türkiye’de Gezi’nin gençleri-
ni düşündükçe umut verici 
bir düşünsel rota bu. Doğa 
ve kültür arasındaki keskin 
ayrımı reddeden, insanın 
dünyada ne anlama geldiği-
ne ilişkin çizmeye çalıştığımız 
insan-makine; insan-hayvan, 
özne-nesne, kendi-öteki gibi 

artan popülaritesi ve hayran 
kitlesinin oluşma sürecini an-
latırken, aslında öğrenmenin 
farklı biçimlerine yönelik de 
önemli ipuçları veriyordu. Bu 
oyunda kahramanlar, sıradan 
sivil insanlar, savaş ortamın-
da hayatta kalmaya çalışan 
siviller. Oyun, Saraybosna 
kuşatması ve 1944 Varşova 
ayaklanmasından esinlenmiş. 
Pek çok savaş ve hayatta kal-
ma oyununun aksine, asker-
ler veya süper kahramanlar 
yok. Onun yerine başlangıçta 
ne yapacağını bilemeyen 
ve açlık, yoksulluk, hastalık, 
yorgunluk, güçsüzlük ile mü-
cadele etmeye çalışan siviller 
var. Bu anlamda öldürmeye 
ve savaşmaya değil, savaştan 
sağ kalanların hayatını de-
vam ettirmesine odaklanan 
bir oyunda farklı kültürlerden 
kahramanlar bir binaya sığın-
mışlar. Ne yapacaklar? Oyun-
cuların “ekşi sözlük”teki bazı 
paylaşımlarını bu sayfada 
görebilirsiniz. 

Setlak, oyunun prototipini 
oluşturma sürecinde başlan-
gıçta ellerinde Saraybosna’da 
insanların hayatta kalma mü-
cadelelerine ilişkin otobiyog-
rafik anlatılar olduğunu; bu 
anlatıların oyunu hazırlayan 
ekibin de duygularını hareke-
te geçirdiğini anlattı.  Oyun-
da başarı kriterinin sadece 
fiziksel olarak hayatta kalmak 
olmadığı, kişinin başına ge-
lenler ve bu başına gelenler 
karşısında aldığı kararların da 
önemli olduğunu belirtti.2

Dijital öğretim için 
manifesto

Tekrar dijital yerliler ve öğ-
renim meselesine gelecek 
olursak, yalnızca açık eğitim 

2 Wojciech Setlak’ın konuşmasına 
buradan ulaşabilirsiniz: https://www.
youtube.com/watch?v=H69VowuL_
KrVJAxNxyile1vxn&index=17&t=0s

ve MOOC’lar ile sınırlama-
dan eğitimin arttırılmış ger-
çeklik, yapay zeka, makine 
öğrenmesi içeren formlarını 
devreye sokacak; öğrenme-
nin amaçlarını ve süreçlerini 
değiştiren, eşitlikçi ve özgür-
leştirici eğitim alternatiflerine 
ihtiyacımız var. Bu türden 
alternatif arayışlara yön 
verme potansiyeli bakımın-
dan 2011 yılında Edinburgh 
Üniversitesi Dijital Eğitim 
Grubu’nun hazırladığı “Online 
öğretim için manifesto”dan 
bahsetmek istiyorum. Mani-
festo, öğrenciler ve öğretim 
üyeleri arasında düzenlenen 
periyodik bazı bir dizi etkinlik 
ve tartışmalar ile geliştiriliyor 
ve yayımlanmasının ardın-
dan epey yankı uyandırıyor. 
Özellikle öğrenme yerine 
öğretime odaklanması dikkat 
çekiyor. Aslında bu, öğren-
me merkezli aşırı vurguyu 
dengelemek için düşünül-
müş bilinçli bir tercih gibi 
görünüyor. Metin, 2016’da 
yeni araştırma bulguları ile 
de derinleştiriliyor ve yeni bir 
versiyonu yayımlanıyor. Ma-
nifesto’yu oluşturan ekipten 
Sian Bayne, manifestonun en 
çarpıcı araştırma bulgularını 
ve teorik perspektifleri et-
kili cümlelere dönüştürerek 
dijital eğitim pratiklerini tar-
tışmayı teşvik etmek amacı 
taşıdığını ifade ediyor: “Tek-
nolojinin eğitimde araçsal 
olarak kullanılması ile tek-
nolojiyi eğitimde birincil itici 
güç olarak gören yaklaşımlar-
la tartışma içerisindeydik. Bu 
tür düşünce biçimlerine karşı 
argümanlar ortaya koymaya 
ve insanların eğitim pratikleri 
hakkında eleştirel bir mesa-
feden düşünmelerini sağla-
maya çalışıyorduk. Manifesto, 
özellikle uygulayıcılara yö-
neliktir ve bu yüzden dijital 
eğitim pratikleri hakkındaki 
düşünme biçimlerimizi uyar-
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This war of mine… 
 
25. gün..
Scavenge iyice zorlaştı. Birilerini öldürmek zorunda ka-
labiliriz... Evimiz görece güvenli, dört kişiyiz. Yağmur 
suyunu arıtıyoruz. Bitki elde edebiliyoruz ve tuzaklarla 
yakaladığımız hayvanları yiyoruz... Ne olursa.. Sigara 
ve kahve sıkıntımız var, şekerimiz ve suyumuz oldukça 
içkimizi de üretebiliyoruz. Gün geçtikçe zorlaşıyor.
Yorgunum, dinlenmem lazım.”

20.11.2014 05:47 circassia

“42 acılı günün sonunda sadece katia ile hayatta kal-
mayı başarıp oyunu bitirdim ancak depresyon baki 
kaldı.
--war is over---

19.12.2014 22:59 nlextreme

Atmosferi, karakterleri ve normal şartlarda aklı-
na gelmeyecek şeylerle karşılaşma durumları ciddi 
düşünüldüğünde insanı gerçeken zorluyor. Süpermar-
ket yağmalamaya girdiğinde kapalı bir kapı ardında bir 
kadına tecavüz eden bir askerin varlığını fark ediyorsun 
ama herif silahlı; terk edilmiş sandığın bir eve arkadaşın 
için tibbi malzeme ve erzak için giriyorsun ama evde 
iki yaşlı insan var ve sana yalvarıyorlar. Her gün radyo 
başında yeni bir haber bekliyorsun; kış gelmesin diye 
dua ediyorsun.

Kapına beklenmedik misafirler geliyor ama kime 
güveneceğini bilmiyorsun çünkü alışkın olduğun dünya 
artık yok. Hayata tutunmak için motivasyon lazım ama 
herkes karamsar ve kışın griliği geliyor bir yandan.

Oyunu oynarken Yugoslavya canlandı surekli kafamda. 
Aynı terk edilmişlik, aynı çaresizlik. Üstelik bu oyunu biti-
reli 3 yıldan fazla oldu benim ama hala net bir şekilde 
hatırlayıp, hissedebiliyorum bunu.

Başka bir yazar çok güzel demiş, ergenlere Call Of Duty 
değil bunu oynatacaksın asıl diye. Savaş oyle sıka sıka 
gittiğin ve onurun icin olumsuz bir kahraman olduğun 
bir şey değil. Savaş tam olarak buradaki dünya aslında.

14.12.2019 12:02 the chosen1

diğer ikilik ve karşıtlıkları sor-
gulayan bir eğitim perspekti-
finin izini sürmek, COVID-19 
salgını ile evimize kapandığı-
mız bu günlerde bana umut 
verici geldi. Milli Eğitim’in 
EBA üzerinden yayımladığı 
idam sahneleri ve dinletilen 
ilahiler ise bu ülkenin eğitim 
perspektifinin sığlığını gös-
termesi bakımından önemli. 
Çocuklarımızı hangi gele-
cekte görmek istersiniz? Tam 
da küresel bir salgınla baş 
etmeye çalıştığımız bu zor 
zamanlarda, gerçek sorunlara 
gerçek çözümler üretmek için 
çok daha fazlasına ihtiyacımız 
var! Ve kesinlikle çok daha 
iyisini hak ediyoruz. 

Kaynakça
Bayne, S. ve Jandric, P. (2017), “From 
Anthropocentric Humanism to Critical 
Posthumanism in Digital Education. 
In : Learning in the Age of Digital 
Reason”, Knowledge Cultures5(2), 
s.197–216,.

Christensen, G., vd. (2013). The MOOC 
Phenomenon: WhoTakesMassive 
Open Online Courses andWhy?, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2350964

Reich, Justin; Ruipérez-Valiente, José A. 
(2019):The MOOC pivot.Science (New 
York, N.Y.) 363 (6423), s. 130–131. 

Ergüney, Merve (2015), “Uzaktan 
Eğitimin Geleceği: MOOC (Massive 
Online Open Course)”, Eğitim ve 
Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), s: 
15-22 

Hansen, J. D., & Reich, J. (2015). 
Democratizing education? Examining 
access and usage patterns in massive 
open online courses. Science, 
350(6265), 1245–1248. 

Ho, A. D., vd. (2015). HarvardX and 
MITx: Two Years of Open Online 
Courses Fall 2012-Summer 2014. 

Winn, J. (2015). Open 
educationandtheemancipation of 
academiclabour. Learning, Media 
andTechnology, 40(3): 385–404.



40

C kayıtlı öğrenci nüfusunun 
%87,1’inin durumdan et-
kilendiği anlamına geliyor. 
COVID-19 nedeniyle eğitim 
alanında yaşananların ölçeği 
ve hızı eğitim hakkını tehdit 
ediyor; var olan eşitsizlik-
leri artırma, derinleştirme 
riski barındırıyor. Ülkelere 
ve bölgelere göre farklılık 
göstermekle birlikte eğitim 
hakkının korunmasına 
yönelik önlemler alınmaya ve 
uygulamalar geliştirilmeye 
başlandı. Bunların başında 
öğretimin uzaktan eğitim 
yoluyla devam etmesi geli-
yor. Bu dönemde yapılan her 
uygulamada “çocukların iyi 
olma hali” odağa alınmalı. 

Türkiye’de 11 Mart 2020’de 
Türkiye’de yeni tip koronavi-
rüs tanılı bir hastanın olduğu 

Koronavirüs, Eğitimde Acil Durum 
ve Uzaktan Eğitim

COVID-19 ilk olarak Çin’de 
Aralık 2019’da fark edildi ve 
13 Ocak 2020’de tüm dün-
yaya hızla yayılan yeni bir 
virüs olarak tanımlandı. Çin 
hükümeti Şubat ayında önce 
Hubei bölgesindeki bazı 
kentlerde, kısa süre içinde de 
tüm ülke genelinde okulları 
kapattı. Çin’i Moğolistan (ülke 
geneli), İtalya (bölgesel), İran 
(ülke geneli) ve ardından 
çok sayıda ülke takip etti. 
Eğitim, COVID-19 nedeniy-
le yaklaşık üç ay içerisinde 
tüm dünyada ‘acil durum’ 
koşullarına taşınmış oldu. 
UNESCO’nun paylaştığı ve-
rilere göre 1 Mart’ta sadece 
4 ülke tüm okulları kapatma 
kararı almışken 25 Mart iti-
barıyla bu sayı 165 oldu. Bu, 
tüm dünyada 1.524.648.768 
öğrencinin okula gitmediği, 
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MEB tarafından geçtiğimiz 
hafta paylaşıldı. 

Derslere, 1-8. sınıflarda her 
sınıf için günde yaklaşık 1, 
9-12. sınıflarda her sınıf için 
günde yaklaşık 1,5 saat ayrıl-
dı. Bu süre içerisinde 20 daki-
kalık dersler yapılıyor. Sabah 
saatlerinde paylaşılan dersle-
rin tekrarı öğleden sonra ve 
akşam gösteriliyor. MEB, öğ-
rencilerin öncelikle TRT EBA 
TV kanallarını, ders tekrarları, 
konu eksikleri ve sorular için 
ise EBA web sitesini kullan-
malarını öneriyor. Sisteme 
aynı anda çok sayıda kullanı-
cının girmesi nedeniyle hafta 
sonu ve uzaktan eğitimin ilk 
günü yaşanan sorunlar nede-
niyle sınıf seviyelerine göre 
EBA kullanım saatleri belirle-
nip paylaşıldı. 

8 ve 12. sınıflar için EBA 
web sitesinde ayrıca “Canlı 
Sınıf” uygulaması yer alıyor. 
Öğrenciler “Canlı Sınıf” 
bilgilerine “EBA Sayfam” ala-
nından ulaşabiliyorlar. Bu sı-
nıflara yönelik açıklamalarda 
sınav tarihlerinde erteleme-
nin tercih edilmediği, sınavda 
sadece yüzyüze eğitim sıra-
sında işlenen konuların yer 
alacağı da belirtildi. 11 ve 12. 
sınıflar için ise EBA Akademik 
Destek Programı paylaşıldı. 

Bu süreçte nelere dikkat 
edilmeli? 

Öğretmen, öğrenci ve 
velilerin psikososyal desteğe 
erişebilmeleri bu sürecin en 
kritik adımı olacaktır. Bunun 
için, MEB’in geliştirildiğini 
paylaştığı psikososyal des-
tek kitine erişimin yanı sıra 
uzmanlara erişim olanağı 
da sağlanması sürecin daha 
sağlıklı ilerlemesine yardım-
cı olacaktır. Bu zor süreçte 
çocuklar yaşadıkları duy-
gularını anlayamayabilir ya 
da ifade olanağı bulamaya-

bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. 
Aynı gün Dünya Sağlık Ör-
gütü (WHO) koronavirüsü 
pandemik bir hastalık olarak 
ilan etti. Bu açıklamanın ar-
dından, eğitimin bundan na-
sıl etkilenebileceğine yönelik 
tartışmalar hız kazandı. 2018-
19 verilerine göre, Türkiye’de 
okul öncesi kademede 1 
milyon 564 bin 813, ilkokulda 
5 milyon 267 bin 378, ortao-
kulda 5 milyon 437 bin 321, 
ortaöğretimde 4 milyon 259 
bin 657 öğrenci bulunuyor. 
Resmi ve özel yükseköğre-
timdeki öğrenci sayısı ise 3 
milyon 777 bin 114.1

Uzaktan eğitim süreci

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 
koronavirüsle ilgili ilk paylaşı-
mını 3 Şubat’ta “Koronavirüs 
Bilgilendirme Notu” başlıklı 
bir broşürle yaptı. 26 Şubat’ta 
“Koronavirüsten Nasıl Koru-
nuruz?” videosunu yayınladı. 
3 Mart’ta ise velilere yönelik 
“Bizden” adlı aylık bülteninde 
“Koronavirüsten Korunmanın 
Yolları” başlıklı bir bilgilendir-
me yazısı paylaştı. 6 Mart’ta 
“Koronavirüsten Nasıl Koru-
nuruz?” videosunu işitme ve 
görme engelli vatandaşlar 
için yeniden düzenledi ve 
paylaştı. Aynı gün, korona-
virüse karşı okullarda hijyen 
uygulaması başlatıldığını ve 
okullarda eğitim dışındaki 
zamanlarda özel dezenfek-
tanlarla temizlik yapıldığını 
açıkladı. 

10 Mart’ta illere gön-
derilen yazıyla, öğrenci, 
öğretmen ve Bakanlığa 

1 Ortaokul ve ortaöğretim 
kademesinde açıköğretim öğrencileri 
dahil edilmedi. Yükseköğretim 
kademesindeki sayı ise önlisans, 
lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi 
alan, örgün öğretimdeki ve ikinci 
öğretimdeki öğrencileri gösteriyor. 
Uzaktan eğitim ve açıköğretim 
öğrencileri dahil edilmedi. 

bağlı personelden zorunlu 
olmadıkça proje, uluslararası 
toplantı ve benzeri etkinlikler 
kapsamında yurt dışına 
seyahat etmemeleri istendi. 
12 Mart’ta illere gönderilen 
yeni bir yazıyla ise korona-
virüs önlemleri kapsamında 
resmi ve özel okul ve kurum-
larda sosyal etkinlikler iptal 
edildi. İlkokullar, ortaokullar 
ve liseler için 16 Mart itiba-
rıyla 1 hafta zorunlu tatil ilan 
edildiğini açıklandı. 

1 hafta zorunlu tatilin ar-
dından 23 Mart’ta uzaktan 
eğitime başlandı. Uzaktan 
eğitim süreci EBA web sitesi 
(www.eba.gov.tr) ve televiz-
yon (TRT EBA TV İlkokul, TRT 
EBA TV Ortaokul, TRT EBA TV 
Lise) aracılığıyla yürütülüyor. 
Özel okullar ise bunların yanı 
sıra kendi uzaktan eğitim 
sistemlerini kullanıyorlar. 
Paylaşılan dersler TRT EBA TV 
kanallarından, TRT İzle uygu-
lamasından ve EBA web sitesi 
üzerinden takip edilmeye 
başlandı.

EBA web sitesi ve kullanı-
mına yönelik tüm detay-
lara “Eğitim Bilişim Alanı 
Nasıl?” bölümü üzerinden 
erişilebiliyor. Öğretmenler 
derslerini EBA üzerinde 
yürütebiliyorlar. Öğrenciler 
ise öğretmenlerinin EBA’ya 
yüklediği derslerin dışında 
“EBA Kütüphane”de yer alan 
ve kendi seviyelerine uygun 
başka içeriklere de erişebi-
liyorlar. TRT EBA TV’de ise, 
ilkokul, ortaokul ve lise için 
3 farklı kanal bulunuyor. EBA 
TV İlkokul, EBA TV Ortaokul 
ve EBA TV Lise adlı bu üç ka-
nalda, HD ve SD olmak üzere 
toplam 6 kanal üzerinden 
yayın yapılıyor. Yayın akışları-
na eba.gov.tr ana sayfasından 
ve TRT internet sitesinden 
ulaşılıyor. Sınıflara ve derslere 
göre düzenlenmiş program 
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çocuk hakları temelinde 
gözden geçirilmelidir. Pe-
dagojik bakımdan ve çocuk 
hakları temelinde sorun 
teşkil eden içeriklere maruz 
kaldıkları durumlarda ise 
bunun çocuklar üzerindeki 
etkisi değerlendirilmeli, 
onarım süreçleri hızla 
uygulanmalıdır. İlk gün 
paylaşılan, çocuk hakları ve 
pedagoji açısından sorunlu 
yayınlar kaldırılmış olsa da 
EBA web sitesindeki içerikle-
rin tamamı henüz kontrolden 
geçirilmedi. EBA kurulduğu 
günden bu yana içerisinde 
çok sayıda materyalin 
arşivlendiği web sitesinin 
de sıkı bir denetimden 
geçirilmesi ihtiyacı devam 
ediyor. 

Türkiye dahil pek çok ülke 
uzun süredir dijital dönüşü-
mün eğitime olan etkisini tar-
tışıyordu. Yeni tip koronavirüs 
dijital dönüşüm, uzaktan 
eğitim ve eğitim sisteminde 
değişim ihtiyacı tartışmalarını 
hızlandırmış oldu. Tüm dünya 
test aşamasında. Bu test, tek-
noloji yoluyla erişimi sağla-
manın yanı sıra öğretmenler, 
öğrenciler ve veliler için bir 
kültürel dönüşüm gerekliliği-
ni de içeriyor. 

Uzaktan eğitim sürecinin 30 
Nisan’a kadar uzatılması yu-
karıda belirtilen gereksinim 
alanlarına yönelik acil eylem 
planlarının hızla hayata geçi-
rilmesi ihtiyacını güçlendirdi. 
Risk altındaki çocukların eği-
tim haklarının garanti altına 
alınması birinci öncelik olma-
lı. Daha önce yaşanan salgın-
larda eğitim sistemlerinin en 
zayıf halkalarından biri olarak 
okulların açılması süreci oldu-
ğuna işaret ediyor. Bu da tüm 
çocukların okula geri dönece-
ği gün için şimdiden dikkatli 
bir planlama yapılması gerek-
tiği anlamına geliyor. 

olacaktır. Halihazırda özel 
gereksinimi olan öğrencileri 
ve öğretmenleri kapsamayan 
uygulamanın özel gereksinim 
gözetilerek düzenlenmesi 
de önceliklendirilmelidir. Bu 
yönde yapılan iki açıklamada, 
özel gereksinim alanına yö-
nelik materyallerin EBA web 
sitesinde yer aldığı, geçici 
koruma altındaki öğrencilere 
yönelik açılan uyum sınıfları-
na yönelik materyallerin ise 
“Uyum Sınıfları için Türkçe” 
dersi ile televizyon kanalla-
rından paylaşılacağı oldu. 
Ancak, büyük bir çoğunluğu 
bu ay hareketlenecek olan 
mevsimlik gezici tarım işçisi 
ailelerin çocukları gibi risk 
altındaki farklı gruplara yö-
nelik ne tür çalışmalar yürü-
tüleceği henüz açıklanmadı. 
<ev içi şiddet, erken evlilikler 
gibi kritik alanlar için de 
dikkatli bir izleme çalışması 
yapılması, önleyici tedbirler 
paylaşılmalı. 

Öne çıkan amacı bu kriz 
döneminde eğitimden 
kopuşu engellemek olsa 
dahi, uzaktan eğitim yalnızca 
eğitime erişime etkisi açı-
sından değil eğitimin içeriği 
bakımından da hassasiyetle 
ele alınmalıdır. Her çocuğun 
tüm yönleriyle “gelişme hak-
kı”nın garanti altına alınması 
ve insan haklarından yana 
tutumlar geliştirebilmesi 
için eğitim vazgeçilmez bir 
araçtır. Bu doğrultuda da, 
uzaktan eğitim sürecindeki 
yayınların ve EBA web sitesin-
de paylaşılan materyallerin 
içeriği çocuk hakları teme-
linde, çocukların gelişimsel 
özelliklerine uygun, “çoğulcu” 
ve “kapsayıcı” olmalı; endokt-
rinasyondan arındırılmış bir 
biçimde, “çocuğun yüksek 
yararının gözetilmesi” ilkesi 
doğrultusunda hazırlanmalı-
dır. Psikolojik olarak zorlayıcı 
bu süreçte eğitimin içeriği 

bilir. Çocuklara duygularını 
paylaşabilecekleri alanlar da 
açılmalıdır. 

Uzaktan eğitimin ilk haftasına 
yönelik ilk izlenimler, öngö-
rüldüğü gibi sistemde giriş 
yoğunluğu yaşandığına işaret 
ediyor. MEB bu yoğunluğun 
azaltılması amacıyla EBA web 
sitesine girişleri her sınıf için 
belirli saatlerle sınırlandırdı. 
Ancak bu sorun hala devam 
ediyor. İlkokul velileri özel-
likle EBA web sitesine girişte 
zorluk yaşıyor. Bu süreçte 
öğretmenlerin öğrencileri ile 
iletişime geçerek kolaylaştı-
rıcı rol oynamaları da yararlı 
olabilir. 

Öğretmen Ağı’nın uzaktan 
eğitim sürecinde öğretmen-
lerin ihtiyaçlarını tespit etmek 
için düzenlediği, Değişim 
Elçisi öğretmenlerin katıldığı 
anketin sonuçlarına göre 
öğretmenler yalnız olmadık-
larını hissetmek istiyorlar. 
Meslektaş dayanışmasına, 
dijital okuryazarlık ve dijital 
araçlara hakimiyet becerile-
rinin güçlenmesine, meslek-
taşlarının internet bağlantısı 
olmayan öğrencilerle iletişim 
kurmak için geliştirdiği stra-
tejilerin yaygınlaşmasına 
ihtiyaç duyuyorlar. EBA, 
bu ihtiyaçların karşılanma-
sı bakımından önemli bir 
platform rolü üstlenebilir. 
Öğretmenlerin bu platformu 
etkin kullanabilmesi için 
destek mekanizmalarının 
devreye sokulmasında yarar 
vardır.

Çeşitli koşullar nedeniyle 
uzaktan eğitime erişemeyen, 
erişme imkânı olsa bile 
uzaktan eğitim araçlarını 
etkin kullanamayan öğrenci-
lerin de olduğu göz önünde 
bulundurularak risk altındaki 
gruplara yönelik yürütülecek 
çalışmaların hızla planlan-
ması ve paylaşılması önemli 
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E
Ne Eğitim Sisteminde Ne de 
İstihdamda Yer Al(a)mayan Gençler

yapan, hayatını kazanmak 
için çalışmayan, kendine 
ait bir konutu bulunmayan 
kişidir. Gençlik bir toplumun 
en dinamik, en akışkan, en 
hareketli kesimi” olarak ta-
nımlanmaktadır.

OECD’nin Eğitime Bir Bakış 
Raporuna (2019) göre, Tür-
kiye’de 15-29 yaş arasındaki 
gençlerin % 26.5’lik bir oranı 
ne eğitim ne de çalışma 
hayatı içinde yer almaktadır. 
Bu oranla, Türkiye, OECD 
ülkeleri arasında en çok 
ne işte ne de eğitimde 
bulunmayan genç oranına 
sahip. Türkiye’yi, İtalya ve 
Yunanistan takip ediyor. 
En iyi durumdaki ülkeler 
olan İzlanda, Hollanda ve 
İsviçre’de bu oran yüzde 
10’u aşmıyor.  İstatistikler, bu 
oranın 18-24 yaş aralığında 
% 29.8 ve 20-24 yaş aralı-
ğında ise % 31.2’e çıktığını 
gösteriyor. Söz konusu ra-
kamlar, Türkiye’de üzerinde 
düşünülmesi ve politikalar 
geliştirilmesini gerektiren 
toplumsal bir soruna işaret 
ediyor.

Bu konuyu incelemeye yar-
dımcı olacak üç soruya ce-
vap vermeye çalışacağım.

Ne işte ne okulda gençle-
rin sayısı neden önemli?

Bu soruyu hem bireysel hak-
lar hem de toplumsal bakış 
açısıyla iki boyutta cevapla-
mak mümkün. Nörolojik ça-
lışmalar gösteriyor ki, beyin 
ergenlikle birlikte içine gir-
diği yeniden yapılanma sü-
recine 20’li yaşların başlarına 
hatta ortalarına kadar de-
vam ediyor. Bu nedenle 15-
24 yaş arası gençlerin alacağı 
eğitim ve yönlendirme ge-
leceklerini ciddi şekilde be-
lirlemeye devam ediyor. Bu 
yaşlarda eğitim sisteminin 

Evrensel olarak kabul edilmiş 
bir gençlik kavramı bulun-
mamakla beraber, sosyolojik 
ve psikolojik açıdan bakıldı-
ğında farklı tanımlar ortaya 
çıkmaktadır. Yaş, gelişimsel 
özellikler, toplumun atfettiği 
değerler tanımlama kriter-
lerinde öne çıkabilmektedir. 
Çok genel olarak, gençlik 
dönemi için çocukluk ile 
yetişkinlik arasındaki dönem 
diyebiliriz. Tam da bu sebep-
le, gençlik döneminin çok 
önemli bir dönem olduğuna 
işaret edilmektedir.  Çünkü 
gençlik bir geçiş dönemidir 
ve yetişkinlikteki yaşamı be-
lirleyecek adımların birçoğu 
bu dönemde atılır. Birleş-
miş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Örgütü UNESCO 
tarafından “Genç, öğrenim 
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aktif olmayan ve iş aramayan 
gençler arasındaki erkek-
lerin ise iş bulma ümidinin 
olmadığını görüyoruz. Araş-
tırmalar orta öğrenim (lise) 
düzeyinin altındaki eğitim 
gruplarından çıkan gençlere 
verilen ek eğitimlerin etkili 
olmadığı, bu gibi destek eği-
timlerinin gençlerin eğitim 
seviyesine bağlı olarak fayda 
sağladığını göstermektedir 
(İstihdamda dezavantajlı 
grupların işgücüne katılımını 
artırma- Araştırma Raporu,  
BETAM, 2016).  Dolayısıyla 
eğitim sisteminden çeşitli 
nedenlerle erken ayrılmak 
ya da istenen becerileri 
geliştirememiş olmak, son-
rasındaki iş bulma sürecinin 
en önemli belirleyicilerinden 
biri  olarak karşımıza çıkıyor.

Kısaca eğitim sistemine bir 
bakarsak, orta öğretim (lise 
düzeyi) 2017-18’de %83,6’dır. 
Bu oran Türkiye genelinde 
cinsiyet ayrımında önemli 
ölçüde farklılaşmamakla 
beraber, bölgesel farklılıklar 
ve bölge bazında cinsiyet 
farklılıkları dikkat çekiyor. 
Örneğin, Güneydoğu Ana-
dolu’da 2017-18 yılında 
erkeklerin okullaşma oranı 
%71,9 iken, kadınlar için bu 
oran %67,2 olarak görün-
mektedir (Eğitimi İzleme 
Raporu, ERG, 2017-18). Orta 
öğretim oranları ile ilgili 
diğer bir konu ise %83,6’lık 
okula kayıt yaptırmış öğrenci 
sayısının ne kadarının orta 
öğretimi tamamladığıdır.  
2017-18 yılında 14-17 yaş 
aralığında olup açıköğretim 
lisesinde okuyan 332.956 
öğrenci bulunmaktadır. Bu 
öğrencilerin %40,3’u kadın, 
%59,7’si ise erkek. Bu öğren-
ciler, açıköğretim lisesinde 
tüm yaş gruplarından öğren-
cilerin %23,9’unu oluşturu-

içinde yer almamak ya da 
kendilerini geliştirebilecek 
ortamlarda bulunamamak 
gençlerin potansiyellerinin 
geliştirebilmelerinin ve daha 
uygun koşullarda yaşamala-
rının önünde büyük bir en-
gel teşkil ediyor. Bu yaşlarda 
ne eğitim sisteminin içinde 
ne de istihdamda olamamak 
gençlerin daha az özgüvenli 
olmalarına, toplumsal ha-
yata daha az katılmalarına 
ve daha az yetkinliğe sahip 
olmalarına neden oluyor.  Bu 
durum gençleri ciddi boyut-
larda örseliyor, yoksulluk, 
zihinsel ve duygusal olarak 
iyi olmama hali vb. olum-
suzlukları da beraberinde 
getiriyor.

Toplumsal açıdan baktığı-
mızda ortaöğretim çağında 
olduğu halde okul dışında 
kalan nüfusun yüksekliği, 
temel becerileri kazanama-
ma, ya da becerileriyle istih-
dama erişememe Türkiye’nin 
sürdürülebilir toplumsal ve 
ekonomik gelişme potansi-
yelini de zayıflatabilir. Son 
yirmi yıllık döneme dair eği-
tim odaklı politika raporlar 
tarandığında, Türkiye’nin 
önündeki demografik fırsat 
penceresinden bahsedildi-
ğini gözlemleriz (Türkiye’nin 
Fırsat Penceresi, TÜSİAD, 
1999; Eğitimi İzleme Rapo-
ru, ERG, 2005).  İstatistiksel 
göstergeler, Avrupa 
nüfusunun yaşlandığını, 
ülkemizin genç nüfusuna 
iyi eğitim imkanları 
sunabilirsek gelecek 
yirmi yılda önümüzde 
önemli bir demografik 
fırsat oluştuğuna işaret 
etmektedir. Söz konusu 
demografik fırsat pencere-
sinden yararlanabilmek için 
gençlerin hem çağın gerek-
lerine uygun becerilerle ye-

tiştirilmesi hem de istihdam 
düzeyinin artırılarak okuldan 
işe geçişin daha sorunsuz 
hale getirilmesi gerekmek-
tedir.  Ancak bugün gelinen 
noktada, “ne işte ne eğitim-
de” olarak tanımlanan 15-29 
yaş aralığındaki genç nüfus 
oranının %26’lar civarında 
olması, fırsat penceresinin 
yakalanamadığına dair 
önemli bir göstergedir.

Bu yaşlardaki gençler 
eğitimde ve işte 
değilse, neredeler ve ne 
yapıyorlar?

Ne işte ne eğitimde olan 
gençlerde iki gruba rastlanı-
yor. Okuldan mezun olmuş 
veya okulu bırakmış ve aktif 
şekilde iş arayan ve bula-
mayan bir grup ile okuldan 
mezun veya okulu bırakmış 
ancak iş aramayan ve aktif 
olmayan grup. Rakamları 
daha detaylı incelediğimizde 
konunun toplumsal cinsiyet 
açısından da çok önemli 
yansımaları olduğunu göz-
lemliyoruz. 15-19 yaş arası 
ne işte ne eğitimde yer alan 
kadınların oranı %20,1 iken 
bu yaş erkeklerde %11,2. 20-
24 yaş aralığında ise bu oran 
kadınlarda %47,1 erkeklerde 
ise %18,7.  OECD’nin Eğitime 
Bir Bakış Raporu’na (2019) 
göre, Türkiye ve Meksika 20-
24 yaş aralığında ne işte ne 
eğitimde gençler açısından 
en geniş cinsiyet farkına 
sahip ülke olarak görünüyor. 

Aktif olmayan ve iş arama-
yan gençlerin büyük çoğun-
luğunu kadınlar oluşturuyor. 
Her ne kadar aktif olmayan 
grup olarak nitelenseler 
de büyük bir çoğunluğunu 
kadınların oluşturdukları 
bu grup, aslında ev içinde 
kendi ailelerinin bakımı için 
emek vermektedirler. Yine 
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mazdır. Özellikle kadınların 
işgücüne katılımının düşük 
olduğu ülkelerde uygulanan 
ücret ve istihdam destekli 
programların kadınların iş-
gücüne katılımını arttırdığı 
görülmektedir (İstihdamda 
dezavantajlı grupların iş-
gücüne katılımını artırma- 
Araştırma Raporu, BETAM, 
2016).

Hayat boyu öğrenme me-
kanizmalarının sadece elişi 
kursları olarak görülmesinin 
ötesine geçilerek gençlerin 
iş imkanlarına erişimlerini 
sağlayacak hale getirilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, hayat 
boyu öğrenme eğitimleri 
veren kurumlardaki hizmet-
lerin kalitesinin iyileştirilmesi 
ve toplum içindeki imaj ve 
algılarının güçlendirilmesi 
önemlidir.  Tüm bunların 
ötesinde genel olarak genç-
lerin haklarının korunmasına 
yönelik çocuk hakları ve 
kadın hakları örneklerinde 
olduğu üzere bir gençlik 
hakları bildirgesi oluşturul-
ması koruyucu ve önleyici 
adımların atılmasını sağlaya-
bilecek bir stratejidir.
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yor.  Örgün eğitime devam 
edebilecek yaşta olmasına 
karşın açıköğretim lisesinde 
okuyanların durumuna dik-
kat çekmek gerekiyor. Lise 
çağında olan öğrencilerin 
örgün eğitime geçişinin 
sağlanması için destekleyici 
programlar sunulmasına 
ihtiyaç olduğu görülüyor. 

Orta öğrenimin içeriğinin 
geliştirilmesi ve sonraki iş ya-
şamıyla uyumlanlandırılması 
önemli noktalardan biri an-
cak bununla beraber, sayıla-
ra tam olarak yansıyamayan 
ve sebepleri tam olarak bi-
linemeyen bazı konular var. 
Örneğin, lise eğitimi sırasın-
da gençlerin ne kadarı okulu 
terk ediyor? Orta öğretimde 
önemli sorunlardan biri olan 
devamsızlığın nedenleri ve 
eğitim kalitesi üzerinde ya-
rattığı etkiler neler?

Gençlerin istihdam düzeyi-
nin artırılması ve okuldan işe 
geçişin daha sorunsuz hale 
getirilmesi gerekmektedir. 
Çünkü, gençlerin istihdam 
edilebilecekleri uygun bir 
iş bulamamaları ülkeyi eko-
nomik olarak da olumsuz 
etkilemektedir. Ayrıca okul-
dan işe geçiş süreci uzadıkça 
gençlerin yetişkinlik döne-
mine geçmesi de uzamakta-
dır. Bu nedenle okuldan işe 
geçişte gençlerin başarısızlık 
yaşaması, tüm hayatları 
üzerinde olumsuz etkiler 
yaratabilmektedir.

Önlemeye yönelik ne gibi 
adımlar atılabilir? 

Eğitimde geçirilen sürenin 
ve eğitim içeriği ve kalitesi-
nin daha sonraki iş bulma 
süreciyle doğrudan ilişkisi 
bulunmaktadır. Bu nedenle, 
orta öğretim sisteminin içe-
rik olarak iyileştirilmesi, okul 

terklerinin ve devamsızlık-
ların azaltılması en önemli 
adımlardan biri olarak görül-
mektedir.  Okul terklerinin 
nedenlerine yönelik araştır-
malar yapılarak, yerel düzey-
de çözüm odaklı çalışmalar 
üretilmelidir. Toplumsal cin-
siyet rolleri, kız çocuğundan 
beklentiler eğitimin erken 
bırakılması nedenleri arasın-
dadır.  Bu bağlamda özellikle 
aileleri ikna edecek şekilde 
daha fazla çalışma yapılarak, 
cinsiyet bazlı eşitsizliklerin 
ortadan kaldırılması için sis-
temli olarak çalışılmalıdır.

Kız çocuklarının toplumsal 
cinsiyet rollerinden kaynaklı, 
olarak ailenin bakımı, aile 
içindeki bakım ihtiyaçları 
olan çocuk, yaşlı ve engel-
lilerin bakımı ailedeki kız 
çocuklarına ve kadınlara 
yüklenmiştir. Çocuk, yaşlı ve 
engelli bakım politikalarının 
kadına yüklenmesine neden 
olan politikaların dönüştü-
rülmesi gerekmektedir. Bu 
da daha fazla kreş, yaşlı ve 
engelli bakım evi açılması 
anlamına gelmektedir. Ba-
kım ile ilgili konularda poli-
tikalar değişmediği sürece 
kadınların bakım hizmetleri-
ne saplanması kaçınılmazdır. 
Bu da kız çocuklarının okul-
dan daha çabuk ayrılmasıyla 
ve/veya iş aramasına izin 
verilmemesiyle sonuçlan-
maktadır.

İstihdamın niteliğinin 
iyileştirilmesi önemlidir, 
bu hedef insana 
yaraşır iş politikalarının 
geliştirilmesiyle 
mümkündür. İstihdam 
odaklı -İş Bulma Kurumu 
gibi- çalışma yapan devlet 
kurumlarının bu yaş grubun-
daki gençlerin ihtiyaçlarını 
araştırması ve veri destekli 
politikalar üretmesi kaçınıl-
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M Ders müfredatlarını özgür-
lükçü, demokratik, şeffaf ve 
objektif bir anlayışla yeni baş-
tan hazırladık. Milletimizin 
inancını, insanımızın medeni-
yet ve kültür değerlerini hor 
gören ideolojik unsurları ders 
kitaplarımızdan tamamen te-
mizledik... Çocuklarımızı ah-
lak, erdem, marifet ve karak-
ter sahibi iyi bir insan olarak 
yetiştirmek için çalışıyoruz. 
Eğitimde maalesef Cumhu-
riyet tarihimiz boyunca bize 
özgü bir gelenek oluşturama-
dık. Uzun yıllar eğitim insanı 
formatlama, tektipleştirme 
aracı olarak görüldü. Yaptığı-
mız reformların gayelerinden 
biri, bu sakat anlayışı tümüy-
le ortadan kaldırmaktır.” dedi. 
(Sabah, 10 Eylül 2019, https://
www. sabah.com.tr/gun-

Yeni Ders Kitaplarında İdeal Vatandaşlar: 
Erdem Timsali Erkekler

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 
2017-2018 eğitim öğretim 
yılından itibaren ilk olarak 1. 
5. ve 9. sınıflarda uygulanmak 
üzere müfredat değişikliğine 
gitmesinin ve öncelikle bu 
kademedeki ders kitapları-
nı yenilemesinin ardından, 
2018-2019 eğitim öğretim yılı 
itibariyle ilkokul, ortaokul ve 
lise ders kitaplarının tama-
mına yakını yeniden yazılmış 
oldu. Bakanlık, değer odaklı 
olduğunu ifade ettiği yeni 
müfredata geçişte değişiklik 
için açık ve net bir gerek-
çelendirmede bulunmadı. 
Bununla birlikte Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, 
2019-2020 eğitim öğretim yılı 
açılışı için yaptığı konuşmada 
değişimin gerekçelerini iki 
yıl sonra şu şekilde açıklamış 
oldu: 
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yardımlaşma vb. gibi kav-
ramların erkeklere atfedilerek 
anlatıldığı ve erkeklerin, dini 
vurgularla birlikte erdem tim-
sali ve bilge insanlar olarak 
sunulduğu pek çok örneği 
görmek mümkün. Örneğin, 
6. Sınıf kitabında “Vermek 
Çoğalmaktır” başlığıyla, med-
resede geçen bir hikaye an-

dem/2019/09/10/yerli-mil-
li-mufredat)

Bu ifadelerde de açıkça gö-
rüldüğü üzere müfredat ve 
ders kitapları, resmi devlet 
söylemi ile tanımlanan ideal 
vatandaşın yaratılmasına kat-
kı sağlayan ideolojik araçlar-
dan biri olarak iktidarlar için 
kilit önem taşır. Bu nedenle, 
her yeni müfredat uygula-
ması ile birlikte, makbul va-
tandaşa dair farklı bir devlet 
söylemi ve tahayyülü ile 
karşılaşmak mümkündür. Ben 
de bu yazıda, 2017 yılındaki 
müfredat değişikliği sonrası 
yenilenen ders kitaplarını bir 
önceki dönem ders kitap-
larıyla karşılaştırmalı olarak 
analiz ettiğimiz iki araştırma 
raporunu (Aratemur-Çimen 
ve Bayhan, 2018, 2019) te-
mel alarak, Cumhurbaşkanı 
tarafından “ahlak, erdem, 
marifet ve karakter sahibi 
iyi insan” olarak tanımlanan 
ideal vatandaşın, yenilenen 
Türkçe ders kitaplarında nasıl 
kurgulandığını ve kimleri 
kapsadığını ortaya koymaya 
çalışacağım.

Kimler erdemli?

Yeni müfredata göre hazırla-
nan Türkçe kitaplarında bir 
yandan dini içerikli söylemle-
rin yoğunluğu, diğer yandan 
da güncel bağlamı olmayan, 
kadınlara ya hiç yer verme-
yen veya çok az sayıdaki 
metinde geleneksel toplum-
sal cinsiyet rollerine uygun 
temsillerde yer veren erkek 
egemen anlatıların çokluğu 
dikkat çekiyor. Kitaplardaki 
metinlerde, nostaljik bir bakış 
açısıyla yazılmış hikayelerin 
ana karakterleri olarak günü-
müzde yaşamayan padişah, 
kral, vezir, medrese hocası 
vb. gibi erkek karakterler 
aracılığıyla sıkça dini içerikli 
mesajlar ve öğütler veriliyor. 

Özellikle bu kitaplara eklenen 
“Erdemler” temasında, öğre-
tim programında tanımlanan 
şekliyle ahlak, alçak gönüllü-
lük, azim, cömertlik, dayanış-
ma, dostluk, dürüstlük, gü-
ven, iyilikseverlik, kardeşlik, 
merhamet, paylaşma, sabır, 
sadakat, saygı, sevgi, sılayı-
rahim, vefa, vicdanlı olma, 

Türkçe 6, 2018, s. 108
Türkçe 6, 2018, s. 109
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8. sınıf Türkçe ders kitabında-
ki “Erdemler” temasında da 
cömertlik ve misafirperverlik 
erdemlerini anlatmak üzere 
seçilen “Yürekdede ile Padi-
şah” dinleme metni de yine, 
Yürekdede isimli ana karakter 
tarafından aktarılan dini me-
sajları içeriyor: 

O şehirde bir büyük cami var. 
O camiye Padişah her Cuma 
günü gelir, namaz kılar, hut-
be okur, nasihat eder. Halkı 
dinler. Bir ihtiyacı olanları 
elinden geldiğince ihtiyacını 
giderir. Sen de git bu cuma 
olmaz mı? Padişah’a yaklaş, 
sen de bir şey dile. O seni alır, 
sarayına götürür, izzet ikram 
eder, iyiliklerde bulunur. 
(2018, s. 210) 

Metnin devamındaki etkinlik-
te de öğrencilerden “Cuma ve 
bayram namazlarında min-
berde okunan dua ve verilen 
öğüt” ile “Tanrı’nın isteği, 
kader, ezeli takdir, yazı, alın 
yazısı, hayat, mukadderat, 
takdir-i ilahî” anlamına gelen 
sözcükleri bulmaları isteniyor.

Bu örneklerde görülebileceği 
gibi, çoğunlukla Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi ders kitapla-
rından aşina olduğumuz dini 
içerikler ve mesajlar eşliğin-
de, erkekler erdemli ve bilge 
olma özellikleri ile ön plana 
çıkarılırken; erdemlilik, kadın-
larla ilişkilendirilerek anlatıl-
mıyor. Erkeklerin, dini içerikli 
mesajların aktarıcısı olarak 
otorite şeklinde konumlandı-
rıldığı kitaplarda, kadınların 
bu bağlamda görünmez kı-
lındığını söylemek mümkün. 
Kısacası ortaokul Türkçe ders 
kitaplarında, Cumhurbaşka-
nı’nın ideal vatandaş olarak 
ifade ettiği “ahlak, erdem, 
marifet ve karakter sahibi iyi 
insan” tanımı sadece erkekleri 
kapsıyor. Ancak bu erkekler, 
dış görünüşleri açısından 

ince düşünüşüyle medresede 
şöhret kazanmış bir gençti. 

Üzümleri görür görmez en 
küçük şeyde bile ilahi sa-
nat ve nakışların en yüksek 
derecede yansıyabileceğini 
derinden kavradı o talebe de. 
Yüreği “bu sanatın ve güzelli-
ğin sahibi”ne sevgiyle doldu. 
(Türkçe 6, 2018, ss. 108-109) 

Benzer şekilde, 7. sınıf Türkçe 
kitabındaki “Erdemler” tema-
sında ise bu kez “Arıların İl-
hamı” adıyla Çin’de geçen bir 
hikaye anlatılırken, padişah 
ve vezir karakterleri arasın-
da yaratılış inancına vurgu 
yapan şöyle bir diyaloğa yer 
veriliyor: 

Vezir Haceste Ray, padişahın 
zihninde oluşan soruyu ce-
vaplamaya çalıştı: 

Bu hayvanların hepsi aynı 
özellikte yaratılmıştır padi-
şahım, dedi oysa insanların 
her biri farklı kişiliğe sahip. 
İlk insanın yaratıldığı balçıkta 
melek özelliği vardı. İnsanlar 
buna göre davransalardı, kim 
bilir belki de melekten üstün 
bir yaratık olurlardı. Fakat 
insanda bir de kötülük yanı 
var. Yani hem iyiliğe hem de 
kötülüğe eğilimli. (2018, s. 11) 

latılıyor. Bu metinden alınan 
aşağıdaki ifadeler ve metinle 
birlikte kullanılan görseller 
oldukça çarpıcı:

İnşallah bu üzüm salkımı da 
sana güneş ışığı gibi ılık ve 
yağmur gibi güzel ilahi rah-
meti getirir. Çünkü bak, ne 
güzel yaratılmışlar. Talebe o 
sabahı üzüm salkımını tefek-
kür ederek geçirdi. Üzümler 
sahiden de harika yaratılmış-
lardı. O yüzden salkımı hoca-
sına ikram etmeye karar ver-
di. Çünkü kendilerine ilim ve 
hikmeti öğreten oydu. (….) 

Hasta talebe şöyle düşün-
müştü: “Medresenin aşçısı 
beni günlerce en iyi yemek-
lerle besledi. Eminim bu 
üzümleri o daha çok hak edi-
yordur.” Aşçı ona öğle yeme-
ğini getirdiğinde, üzüm salkı-
mını ona hediye etti: “Allah’ın 
yarattığı sebze ve meyve gibi 
harikalarla en yakın olan sen-
sin ve dolayısıyla da bu ilahi 
sanat eseriyle ne yapılacağını 
en iyi sen bilirsin. 

Aşçı, üzümlerin güzelliğine 
hayran olmuştu. Bu üzümle-
rin güzelliğini ve harikalığını 
kimse kitaplardan sorumlu 
talebeden fazla takdir ede-
mezdi. O, tefekkürüyle ve 
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leri alarak gemilere koyup 
İspanya’ya doğru giderken 
Allah’ın emriyle büyük bir 
fırtınaya yakalanırlar.” (s. 242) 
ifadeleri yer alıyor. Ayrıca, 
“Dediği sadece ‘Allah seni 
de, buğdayını da taş yapsın.’ 
Bugün Çeç Dağı adı verilen 
burada, dikkatlice bakılırsa 
ayrıca insana, orağa, yabaya 
benzer taş parçalarının ol-
duğu görülür. Merhametsiz 
çiftçi bütün varlığı ile birlikte 
taş olmuştur.” (s. 250) cüm-
lelerini içeren “Çeç Dağı Ef-
sanesi” metnine yer verildiği 
görülüyor. 

8. sınıf Türkçe kitabındaki “Ki-
şisel Gelişim” temasında ise, 
milattan önce yaşamış Çinli 
Filozof Lao Tzu’dan alıntılan-
dığı belirtilen “Acele Karar 
Vermeyin” adlı metinde Allah 
ve kader inancının vurgulan-
dığı görülüyor: 

‘Siz erken karar vermeye de-
vam edin.’ demiş ihtiyar. Oysa 
ne olacağını kimse bilemez. 
Bilinen bir tek gerçek var. 
Benim oğlum yanımda, sizin-
kiler askerde ama bunların 
hangisinin talih, hangisinin 
talihsizlik olduğunu sadece 
Allah biliyor. (s. 25). 

“Zaman ve Mekan” tema-
sındaki “Değirmende Döner 
Taşım” metninde “Böyle 
elektrik filan yoktu o zaman. 
Allah’ın suyu ile çevirirdik 
işleri ‘bedava’ anlayacağın.” 
(s. 170) cümleleri yer alıyor. 
197. sayfadaki etkinlikte ise 
öğrencilerden Ahmet Yese-
vi’nin, “Kalp kırmak Allah’ı 
incitmek demektir.” öğüdüyle 
ilgili duygu ve düşüncelerini 
yazmaları bekleniyor. Son 
olarak, “Milli Kültürümüz” 
teması altındaki bir etkinlikte 
de, kılıç dövüşünde Bizanslı 
askerin Battal Gazi’ye yenil-
mesi nedeniyle Müslüman 
olmasının hikayesini anlatan 

Cumhuriyetin ideal modern 
ve Batılı erkek temsilinden 
oldukça farklılaşmış görünü-
yorlar. 

Farklı bir birey ve toplum 
kurgusu mu?

Yenilenen Türkçe ders kitap-
larında sadece “Erdemler” 
temasında değil, farklı tema 
başlıklarında da yine erkek 
karakterlerin konu merke-
zinde yer aldığı dini içerikli 
metinlerin çokluğu göze çar-
pıyor. Örneğin, 6. sınıf Türkçe 
kitabında, “Birey ve Toplum” 
gibi modern topluma ve 
bireye dair içeriklere yer ver-
mesi beklenen bir temada 
dahi, dua eden bir padişah 
ile onun karşısına çıkan “hı-
zır” karakterinin yer aldığı 
hurafeleri içeren “Hacettepe” 
adlı bir dinleme metni karşı-
mıza çıkıyor:

Bozkırın orta yerinde bir tepe 
yükselirmiş. O diyarın insan-
ları; sevgilisine kavuşamayan 
dertlileri, derdine derman 
bulamayan hastaları bu tepe-
ye gelir, ol Yaradan’a dualar 
eder, adaklar adarlarmış. Ne 
hikmetse, o tepede edilen 
dualar Allah’ın indinde kabul 
edilir, sevenler sevdiklerine 
hastalar şifaya kavuşurmuş. 

O dönemlerde 
hüküm süren pa-
dişahın biri sahip 
olduğu hiçbir şeye 
şükretmez, yediğin-
de doymaz, içtiğin-
de kalmazmış. (….) 
Günlerden bir gün 
bozkırın ortasındaki 
tepeyi, yani insan-
ların hacet dilediği, 
adak adadığı Ha-
cettepe’yi duymuş. 
Anlatılanlara hayran 
kalmış. O günden 
tezi yok, bu açgözlü 
padişah her sabah 
Hacettepe’ye çıkar, 
Allah’a yalvarırmış. 

Allahım senden şudur dile-
ğim, neyi tutarsam altın ol-
sun. Bir gün, beş gün derken, 
Hızır çıkagelmiş. 

Aynı kitaptaki bir etkinlikte 
öğrencilerden, Hz. Muham-
med’in Veda Hutbesi’nden 
alıntılanan ifadeleri temel 
alarak “Eşitlik ve insan hakla-
rı” konulu bir konuşma hazır-
lamaları isteniyor: 

Ey insanlar! Rabbiniz birdir. 
Babanız da birdir. Hepiniz 
Adem’in çocuklarısınız, Adem 
ise topraktandır. Arap’ın Arap 
olmayana, Arap olmayanın 
da Arap üzerine üstünlüğü 
olmadığı gibi; kırmızı tenlinin 
siyah üzerinde, siyahın da 
kırmızı tenli üzerinde bir üs-
tünlüğü yoktur. (s. 115).

7. sınıf Türkçe kitabında 
“Kişisel Gelişim” temasında 
yer alan “İnsanlarla Geçinme 
Sanatı” metninde, “İnsanın 
eşref-i mahlukat olarak yara-
tılmış olması geçinebilmek 
için güzel bir sebeptir.” (s. 78) 
deniyor. “Zaman ve Mekân” 
temasında, “Adalarda Saklı 
Hazine” adlı metninde “Aya-
sofya Kilisesi’nde olan bütün 
değerli heykelleri ve nice bin 
hazine değerinde mücevher-
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bir çizgi roman karşımıza 
çıkıyor. 

Kimi zaman bilimsellik karşıtı 
söylemleri de içeren bu ör-
nekler bize mevcut iktidarın, 
gündelik yaşamda dini daha 
fazla referans alması istenen 
bir birey ve toplum inşa et-
meye yönelik girişimleri ol-
duğuna dair ipuçları veriyor. 
Erdem timsali, dindar ve bilge 
erkeklerin karşısına daha çok 
geleneksel toplumsal cinsi-
yet rolleri ile temsil edilen 
kadınların çıkarılması; kadın 
ve erkeğin eşit olamayacağını 
iddia eden, eril tahakkümün 
etki alanını genişletmeyi he-
defleyen ve kadınlara ancak 
kendi tanımladığı sınırlar 
içinde hareket imkanı sunan 
cinsiyetçi bakış açısına sahip 
iktidarın yeni bir vatandaşlık 
kurgusuna işaret ediyor. Bu 
vatandaşlık kurgusu aynı za-
manda Cumhurbaşkanı’nın 
“dindar nesil” yaratma hedefi 
ile de örtüşür görünüyor. 
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E
Sanatsız Eğitim

olduğunu görüyoruz. Din 
temelli bir kültür politikasının 
-anaokulundan başlayarak- 
öğretimin tüm kademelerin-
de uygulanmaya başlaması, 
meslek liselerine ağırlık ve-
riyoruz diyerek orta öğretim 
kurumlarının imam hatiplere 
dönüştürülmesi, dini nitelikte 
‘zorunlu seçmeli’ derslerin sa-
yısının giderek artması, güzel 
sanat liselerinin sayılarının 
azalması tehlikeli bir yola gi-
rildiğinin göstergesi.

Eğitimi, örgün eğitim ve yay-
gın eğitim diye iki ana başlık-
ta ele aldığımızda, iki alanda 
da din faktörünün ağırlık 
kazanmaya başladığını görü-
yoruz. Örgün eğitim müfre-
datında önemli değişiklikler 
yapılıp bazı derslerde din 
adamları görevlendirilirken; 

Eğitim, ülkemizin en temel 
sorunlarından biri. Sosyal 
demokrat politikalar içinde 
de öncelikli bir başlık. Çünkü 
eğitim alanında geri kalmış, 
iyi yetişmiş kadrolara sahip 
olmayan bir ülkede ekono-
mik ve sosyal kalkınmanın 
gerçekleşemeyeceğini, bilinç-
li yurttaşların var olmadığı bir 
ülkede demokrasinin kurum 
ve kurallarının sağlıklı işle-
mesinin mümkün olmadığını 
biliyoruz.  

Eğitimde önemli olan nice-
lik değil, nitelik… Yüzlerce 
üniversite kurulması, eğer o 
kurumlarda yeterli donanıma 
sahip öğretim elemanı yok-
sa, hiçbir şey ifade etmiyor. 
Bugün, ülkemizin eğitim 
politikasının temel hedefinin, 
tek sesli bir toplum yaratmak 

 
Vecdi SAYAR 
Sanat Yönetmeni, Eleştirmen 
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dayalı yaratıcılık (bilimde) ve 
gelişmeci yaratıcılık.  Ameri-
kalı filozof ve eğitimci John 
Dewey, 1938 tarihli “Deneyim 
ve Eğitim” adlı kitabında, ço-
cukta sanat eğitimi yoluyla 
yaratıcılığın kazandırılmasını 
savunmuştur. Franz Cizek de 
“Çocuk ve Sanat” adlı kita-
bında, yaratıcılık yeteneğinin 
geliştirilmesinin, okul sonrası 
yaşamda bireye yön vererek, 
başarıya ulaşmasında etkili 
olabileceğini söylemiştir. 
Sanat etkinliklerinin, çocuğa 
kendini ifade etme yeteneği 
kazandırılmasında olduğu 
kadar, ortak iş yapma ve bun-
dan haz alma yeteneği ka-
zandırmakta da etkili olduğu 
bir gerçektir.

Genç yaşta kazanılan sanat 
sevgisi ve becerisi, çocuğun 
ileriki yaşlarda bir sanat dalı-
nı meslek olarak seçmesine 
yol açabileceği gibi, başka 
meslek seçse de, çok yönlü 
düşünme yeteneğini kazan-
masına, iyi bir dinleyici/okur/
seyirci olarak yaşamını sür-
dürmesine neden olacaktır. 
Sanatla hiç ilişki kurmamış 
nice mühendis, doktor, hu-
kukçu, hatta bilim insanı ta-
nımışızdır. Oysa bilim–sanat 
ilişkisi, sanıldığından güçlü 
bir ilişkidir. Tüm yaşamı bo-
yunca sanatsal çalışmaları ile 
bilimsel buluşlarını bir arada 
sürdüren Leonardo da Vinci, 
bir resim meraklısı olan Louis 
Pasteur gibi pek çok örnek 
verilebilir.

Tarihte yolculuk

İspanyol eğitimci Francisco 
Ferrer’in 20. yüzyılın başın-
da kurduğu ‘Modern Okul’, 
bu yönde atılmış önemli bir 
adımdır. Doğal yeteneklerine 
yabancılaşmamış, önyargı-
larından kurtulmuş bireyler 
yetiştirmeyi hedefleyen ‘Mo-
dern Okul’un müfredatında, 

sanat etkinliklerine katılımını 
sağlamak çok daha yararlıdır. 

Uzmanlar, orta öğretimin 
amacının bilgiye ulaşma, 
analiz etme, değerlendirme 
ve sentez yeteneği kazandır-
mak olduğunu söylüyor. Bu 
dönemde çocuğun yaratıcı 
düşünme yeteneğinin ge-
liştirilmesi, temel bilimsel 
olgularla tanıştırılması kadar 
önem taşır. John Freeman, 
yaratıcı olmayı, dünyaya yeni 
ürünler ya da düşünceler 
sunabilmek olarak tanımlar. 
Yaratıcılığın, zeka ve zihin 
yeteneklerine indirgene-
meyen boyutları var. Bunlar, 
toplumsal kişilik/karakter ile 
toplumsal/kültürel yapı özel-
likleri olarak tanımlanıyor. 
Toplumsallaştırma/kültürle-
me süreciyle bireyleri hayat-
taki rol ve görevlerine hazır-
layan aile, eğitim, iş hayatı 
gibi kurumlar, dünyanın a) 
geçmişte yaratılmış, b) şimdi 
yaratılmakta olan yani sürekli 
değişen, c) gelecekte yaratı-
lacak olduğu görüşlerinden 
birini kazandırır gençlere. 
Geçmişe yönelik bir dünyada 
yetişen bireyler dünyanın 
değişmezliğine inanır; günce-
le yönelik bir eğitim, düzene 
uyum hedefine yöneliktir. 
Günümüzün eğitim prog-
ramları, toplumsal değer ve 
normlara uyumlu bireyler ye-
tiştirmeyi hedefler. Geleceğe 
yönelik bir eğitim anlayışı ise, 
çocuğu bilinmeyeni merak 
etmeye, keşfetmeye, koşulları 
değişebilir olarak görmeye 
yönlendirir. Bu da, çocuğu 
erken yaşta yaratıcı düşünce 
ile tanıştırmakla, yani sanatla 
beslemekle sağlanabilir.  

Sosyal psikolog Irwing Tay-
lor’a göre, insan yaratıcılığı şu 
gruplarda toplanır: Dışavu-
rumcu yaratıcılık (çocuk re-
simlerinde), üretici yaratıcılık 
(meslek dallarında), buluşa 

yaygın eğitim alanı, vakıflar 
ve cemaatlere teslim ediliyor. 
Sorgulayan bir gençlik yerine, 
muhafazakar ve itaatkar bir 
gençlik yetiştirmek için tasar-
lanmış kapsamlı bir politika 
bu. Elbette, adım adım uygu-
lanıyor.

Eğitimde sanatın rolü

Bu ortamda, sanattan söz 
açmak ne denli gerçekçi 
diye sorulabilir. Yanıtlaya-
lım… Sanattan yoksun bir 
müfredat -zaten çok az ders 
saatine sahip olan müzik ve 
resim derslerinin seçmeli hale 
getirildiğini, pek çok okulda 
öğretmen yokluğu nedeniyle 
bu derslerin de yapılamadığı 
bilinmekteyken- gençlerin 
dünyayı algılama, yorumla-
ma yeteneğinin gelişiminin 
önünde ciddi bir engeldir. 
Sanat, düşüncenin düzenin 
baskısından kurtulmasının 
temel güvencesidir; herkes-
ten farklı düşünebilmeyi, 
olgulara farklı açılardan baka-
bilmeyi öğretir ve ufkumuzu 
açar. Bilinç düzeyini olduğu 
kadar bilinçaltını da etkileme 
gücüne sahiptir. Akla olduğu 
kadar, hatta daha fazla, duy-
gulara hitap eder. Bu açıdan, 
telkinden, propagandadan 
çok daha etkindir. Özgür 
düşüncenin güvencesidir, bir 
bakıma.  

Sanat derslerinin, öğretim 
programlarında matematik 
kadar, tarih, coğrafya kadar 
hayati bir yeri vardır. Çünkü 
o, yaratıcı düşünceyi kışkırtır; 
klasik eğitimin sınırlarını aş-
mamızı sağlar. İnsanın öğren-
me kapasitesinin en yoğun 
olduğu dönem, 14 yaşına 
kadar olan çağdır. Bu dönem-
de çocuğun beynini abur 
cubur bilgilerle doldurmak 
yerine, merak duygusunu ve 
yaratıcılığını güçlendirecek 
sanat ürünleriyle tanışmasını, 
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Enstitüleri’nin eğitim progra-
mı zanaat eğitiminin yanı sıra 
sanat alanlarında da eğitimi 
içermiştir. Müzikte Doğu ve 
Batı sazlarına eşit ağırlıkta yer 
veren program çerçevesinde, 
öğrencilerin yazı ve resim 
yeteneklerinin geliştirilmesi 
hedeflenmiştir. Bu okullardan 
mezun olan öğretmenler 
arasından ülkemizin büyük 
yazarlarının çıkması bir rast-
lantı değildir. Ne yazık ki, 
son yıllarda sanat, ilk ve orta 
öğretim müfredatlarında yok 
denecek bir konuma indir-
genmiştir.

Sanat eğitimi

Platon’dan bu yana pek çok 
düşünür eğitim felsefesi 
üstüne düşünmüş, kuram 
üretmiştir. Antik dönemden 
Rönesans’a kadar, usta-çırak 
ilişkisi bağlamında sürdürü-
len sanat eğitimi, İtalya ve 
Fransa’da ‘Akademi’lerin ku-
rulmasıyla, profesyonel bir ni-
telik kazanmıştır. 15. yüzyılda 
Cosimo de Medici tarafından 
kurulan ‘Platon (Eflatun) Aka-
demisi’ ve ‘Floransa Akademi-
si’ ilk sanat eğitim kurumları 
olarak kabul edilir. Platon 
öğretisi ve Dante’nin yanı sıra 
resim sanatının inceliklerinin 
öğretildiği bu Akademi’nin 
ardından, 16. Yüzyıl’da Peru-
gia, Napoli, Roma, Bologna, 
Venedik’te birden fazla sanat 

tarih boyunca yaşanan güç-
lükler ve zulümler, insanlığın 
gelişim yolunu aydınlatan 
bilim ve sanat insanlarını 
tanıtan dersler yer alır. Ceza 
ve sınav mekanizmalarının 
devre dışı olduğu bu sistem-
de, merak duygusunun güç-
lendirilmesi ve yaratıcılığın 
kışkırtılması için sanatın farklı 
dallarına yer verilir.

Devrimci eğitim politikaları 
tarihinin en ünlü ismi, 1746-
1827 tarihleri arasında yaşa-
mış olan İsviçreli pedagog Jo-
hann Heinrich Pestalozzi’dir. 
Geometrik şekiller ve ölçü 
kavramlarının, öğrencinin 
düşünce, araştırma ve yarat-
ma yeteneğinin gelişmesinde 
etkili olduğunu savunan 
Pestalozzi, sanat eğitiminin 
-öğrencinin zeka düzeyini ge-
liştirerek- genel eğitime katkı 
sağlayacağını savunmuştur.

Amerikalı eğitimci Richard 
Doornek, ilk ve orta öğretim-
de sanat derslerinin müfre-
data alınmasıyla, öğrencilerin 
devamlılık ve başarılarının 
arttığını yaptığı deneylerle 
kanıtlamış; Harley Adams, sa-
nat yapıtlarının incelenmesi-
nin, yaşamdan daha fazla haz 
almamızı sağlayacağını söy-
lemişti. İngiliz eğitimci Cat-
terson Smith, sanatsal yaratı-
cılıkta belleğin rolü üzerinde 
durmuş; öğrencilerine resim 

çalışmalarını gözleri kapalı 
olarak yaptırarak belleklerini 
güçlendirmelerine yardımcı 
olmuştu. Fransa’da 1833’de 
çıkan bir kanunla, resim ilko-
kulların müfredatına zorunlu 
ders olarak alınmıştı.   

 Ülkemizde ise, İstanbul Mu-
allim Mektebi yüksek kısmı 
eğitmeni Selim Sabit Efen-
di’nin “Rehnüma-i Muallimin” 
adlı yapıtı, ilk öğretim bilgisi 
kitabı olarak kabul edilmek-
tedir. Bu kitap, Cumhuriyetin 
ilk yıllarında, Köy Enstitüleri 
dahil, tüm öğretmen okul-
larında ders kitabı olarak 
okutulmuştur. Kitapta, sına-
ma yanılma, taklit yoluyla 
öğrenme, bellek eğitimi gibi 
yöntemlere yer verilmiştir. 

Köy Enstitüleri, eğitim fel-
sefesini öğrencinin doğal 
çevresi ile ilişkisinin kopma-
ması üzerine kuran ve sanatı 
öğretim sürecinin bir parçası 
olarak değerlendiren eğitim 
kurumlarıydı. Bu deneyim, 
Eğitim Bakanı Hasan Ali Yü-
cel ve eğitimci İsmail Hakkı 
Tonguç’un öncülüğünde, 
17 Nisan 1940 tarihli yasa ile 
hayata geçirilmiş ve 1946’da 
Hasan Ali Yücel’in bakanlık-
tan istifasının ardından bü-
yük ölçüde gücünü yitirerek, 
1953’te Demokrat Parti ikti-
darı tarafından kapatılmasına 
kadar devam etmiştir. Köy 
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bir araç olan sanattan yoksun 
kuşaklar mı yetiştireceğiz?          

Bu satırlar yazılırken, korona-
virüs salgını nedeniyle bazı 
üniversitelerimizde on-line 
uygulamaya geçiliyordu. 
Sanat eğitiminin de bu yön-
temle yapılma olanağı vardır. 
Böylelikle, dijital ortamda 
mevcut olan pek çok veri-
den yararlanmak mümkün 
olacaktır. Milli Eğitim Bakan-
lığı’ndan böyle bir uygulama 
bekleyemeyeceğimize göre, 
yerel yönetimler bu ihtiyaca 
cevap verebilir. Kültür mer-
kezlerindeki kurslar geliştiri-
lebilir; nitelikli okur, dinleyici, 
seyirci yetiştirmeyi hedef-
leyen seminerler düzenle-
nebilir; ülkemizin adeğerli 
sanatçılarının ve eğitimcile-
rinin işbirliği ile CD paketleri 
hazırlanabilir ve dijital ortam-
da on-line seminerler gerçek-
leştirilebilir; pilot bölgelerde 
özel okullarla işbirliği yapı-
larak seçmeli ‘sanat kültürü’ 
dersleri hayata geçirilebilir. 
Bu uygulamalar, önümüzdeki 
iktidar yolculuğuna ışık tuta-
bilir; tutarlı bir sanat politika-
sının belirlenmesine öncülük 
edebilir. Tabii, bu konuyu 
ciddiye alıp denemeye değer 
bulacak parti sorumluları ve 
yerel yöneticiler varsa…

Kaynaklar: 

“Özgür Eğitim” Francisco Ferrer, 
2014 Pales Yayınları; “Yaratıcılık ve 
Eğitim” Yayına Hazırlayan: Ayşegül 
Ataman, 1993 Türk Eğitim Derneği; 
“Çocuk ve Sanat” Editör: Nida Nevra 
Savcılıoğlu, 2003 Okuyan Us; “Plastik 
Sanatlar Eğitiminin Gelişimi” Mutlu 
Erbay, 1997 Boğaziçi Üniversitesi; 
“Sanatlar ve Toplumsal Etkileşim” 
Editör: Mukadder Çakır Aydın, 
2009 E Yayınları; “Türkiye’de Kültür 
Politikaları” 2001 Kültür Girişimi; 
“Kültürel Açıdan Avrupa Birliği’ne 
Yaklaşım Sempozyumu” 2003 Kültür 
Girişimi.

dalını bünyelerinde barındı-
ran akademiler ve Fransa’da 
şiir ve müzik üstüne ‘Saray 
Akademisi’, 17. yüzyılda ‘Kra-
liyet Akademisi’ , 18. yüzyılda 
ise ‘Fransız Akademisi’ kurul-
muştur. 

Uzun yıllar dini ve sivil oto-
ritenin –yani kilisenin ve 
aristokrasinin- denetiminde, 
kuralcılığın, tutuculuğun 
kalesi olarak varlığını sürdü-
ren Akademi’nin, özerkliğini 
elde etmesi için, Burjuva 
Devrimi’nin ve sanayileşme-
nin beklenmesi gerekmiştir. 
18. yüzyıldan sonra kurulan 
akademilerde, esin kaynağını 
Yunan mitolojisinden alan 
Rönesans’ın getirdiği klasik 
çalışma programları uygulan-
mıştır. 18. yüzyılda Fransa’da 
açılan “Güzel Sanatlar Okul-
ları”nda, klasik sanat bölüm-
lerinin yanı sıra, uygulamalı 
sanatlar, endüstriyel sanatlar 
ve mimarlık bölümleri vardı. 
Akademi, empresyonistlerin 
de aralarında bulunduğu pek 
çok sanatçı grubu tarafından 
eleştirilmiş; sanat eğitimi, 20. 
yüzyıl başlarında atölyelere 
kaymaya başlamıştır. 20. 
yüzyılda, Walter Gropius tara-
fından kurulan Bauhaus Oku-
lu’nda, sanatla zanaat arasın-
daki farkı ortadan kaldıran 
bir eğitim modeli, temel 
sanat eğitiminde devrimci bir 
yaklaşım ortaya konulmuştu. 
Endüstri çevreleri ile iletişim 
içindeki Bauhaus Okulu gü-
nümüzün sanat ve tasarım 
üniversitelerinin fikir babası 
oldu diyebiliriz. 

Ülkemizde sanat eğitiminin 
başlangıç tarihi olarak, 1793 
tarihinde Osmanlı İmpara-
torluğu Mühendishanesi’n-
de ve Harbiye Mektebi’nde 
doğa gözlemine dayalı resim 
eğitimi verilmesi gösterilir.  
1875 yılından itibaren re-
sim dersleri askeri liselerde 

yaygınlaşmış; 1883 yılında 
Sanayi-i Nefise Mekteb-i Ali’si 
Osman Hamdi Bey tarafın-
dan kurulmuş; bu okul daha 
sonra İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi’ne -şimdiki Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi- dönüştürülmüştür. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
-1924’de- kurulan Musiki 
Muallim Mektebi, daha sonra 
Ankara Devlet Konservatuarı 
adını almış, müzik ve tiyatro 
eğitiminde yeni bir çığır aça-
rak, ülkemize çok sayıda de-
ğerli sanatçı ve eğitmen ka-
zandırmıştır. Bu süreçte Carl 
Ebert, Paul Hindemith, Dame 
Ninette de Valois gibi değerli 
hocaların katkıları unutul-
maz. Günümüzde hemen her 
ilde kurulan üniversitelerde 
güzel sanatlar fakültelerinin 
açılmış olmasını, eğitmen 
kadrosunun yetersizliği nede-
niyle, bir ilerleme olarak ka-
bul edemiyoruz. Sinema gibi 
bir bölüme özel yetenek sına-
vı yapılmaksızın öğrenci alımı 
yapılması gibi garabetler 
de bunun cabasıdır. Yaygın 
eğitim alanında da ebru, min-
yatür v.b. geleneksel sanat 
ve zanaatlere ağırlık veren, 
çağdaş sanatı sanatları dışla-
yan bir anlayış egemen. Oysa 
Atatürk’ün kurmuş olduğu 
Halkevleri’nin yaygın sanat 
eğitimi alanında çok etkili 
olduğunu ve bu kurumlardan 
çok sayıda sanatçı yetiştiğini 
biliyoruz.  

Ne yapmalı?

Özetle, “eğitimde sanat” 
alanında da, sanat eğitimi 
alanında da olmamız gereken 
noktanın çok uzağındayız. 
Merkezi hükumetin tutumu 
ortada… Peki, yapılabilecek 
bir şeyler yok mu? Demokra-
si, katılım, adalet, eşitlik, öz-
gürlük, barış, insan, doğa ve 
hayvan hakları gibi kavramla-
rı öğrenmek için çok elverişli 
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H
Hukuk: 

Geçmişten Bugüne Anlamı ve Eğitimi

edilmiş yasalar bütününün 
zamanla bizzat kendisinin hu-
kuksuzluğa sebep olması veya 
olma ihtimali”dir. Hukukçu, bu 
ihtimalin önleyicisidir.  Çünkü 
Platon’un belirttiği gibi; “Kal-
likles: yasaları çoğu kere, zayıf 
adamlar yaparlar, bunun için 
de onları kendilerine, yalnız 
kendi çıkarlarına uydururlar 
ve ancak bu bakımdan on-
ları överler veya kötülerler” 
(Platon, Gorgias. Erol Bilik; 
Sofistler, sayfa: 374). Ancak 
kastedilen “zayıf adamlara”, 
sistemdeki açıkları tespit edip 
hukuksuzluğu bizzat yasalar 
eliyle yaratmaya çalışanların 
da eklenmesi gerekir. 

İşte hukukçu, bahsedilen “za-
yıf adamları” da kapsayan bir 
kümenin önündeki bilgi ve 
davranış üreticisidir. Bu nokta-

Hukuk tek yönlü tanımı ile 
“Toplumu düzenleyen ve dev-
letin yaptırım gücünü belirle-
yen yasaların bütünü” olarak 
nitelendirilir. 

Bu niteleme birçok soruyu 
doğurur. Buradan, hedeflenen 
toplumun hangisi olduğu; 
ne tip bir düzen kastedildiği; 
devletin kimlerden ve nasıl 
oluştuğu; yaptırımların nite-
liklerinin neler olduğu; yasa-
ları kimlerin nasıl belirlediği 
soruları doğar. Bu soruların 
cevapları da yasalar ile belirle-
nir. Tüm bu sorular yasalar ile 
sabitlenmiş ise, “hukuku mes-
lek edinen, hukuk ile uğraşan” 
hukukçuların toplum için var-
lık sebebi nedir? 

Bu, Aristoteles’in belirttiği 
üzere, “hukuk olarak tespit 

 
Banu Gün ÖZTÜRK 
Avukat, 
banugunozturk@gmail.com
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timi Araştırma Raporu; Prof. 
Dr. Meral Öztoprak Sağır)

Her ülkenin sistemi benzer-
likler taşısa da farklıdır. Bu üç 
ülkeyi, genelleme amacıyla, 
birer örnek olarak kullanabi-
liriz. Fransa ve Almanya’daki 
hukuk eğitim sisteminde; ve 
elbette buna benzer sistem-
lerde eğitim veren ülkelerde 
de olduğu gibi; öğrencileri 
sorgulamaya, tartışmaya, ko-
lektif çalışmaya, araştırmaya 
yönlendirerek hukuk sistemi-
ne dahil ettikleri açıktır. 

Amerika örneğinde ise; hu-
kuk fakültelerinin standar-
dını yine hukuk fakülteleri 
ve mahkemeler sağlarken; 
Barolar Birliği’nin de farklı 
uygulamaların önüne geçiyor 
olması önemlidir. Çünkü bir 
hukukçunun nasıl yetişmesi 
gerektiğini ve hangi nitelikle-
re sahip olması gerektiğini en 
iyi hukukçular bilebilir. Aksi 
halde “zayıf adamlar” istedik-
leri zaman övebilecekleri ve 
yerebilecekleri yasa uygulayı-
cılarını mezun ederler.

Hukuk eğitiminin evrensel 
gerekleri ve ülkemiz

Türkiye’deki hukuk eğitimin-
de ise sorgulama, tartışma, 
araştırmanın eksikliğinin yanı 
sıra hukuk fakültesini tercih 
etmiş kişilerin genel kültür 
düzeylerini geliştirme zorun-
luluğu da önemli bir olgudur. 
Ülkesinde yaşananlara kayıt-
sız kalan; neden-sonuç ilişkisi 
kuramayan; felsefeden, siyasi 
ve, iktisadi bilimlerden uzak 
kalan zihinlerin üretebileceği 
bilgiler eksik ve sınırlı olarak 
kalacaktır. Hukuk; hayatın 
yönlendiricisi ise, hayatın 
mevcut koşullarının farkında 
olmak gereklidir. Aynı zaman-
da uluslararası düzeyde okur 
ve yazar seviyesinde bir ya-
bancı dil eğitiminin gerekliliği 
de açıktır. Üniversitelerimizde 

süren bir uzmanlık eğitimi 
veriliyor. Öğrencilerin çok 
azının bu diplomayı alabildiği 
genel olarak belirtilmektedir. 
Hukuk eğitiminde küçük ça-
lışma grupları oluşturuluyor 
ve böylece öğrenciler araş-
tırma yapıyor, kompozisyon 
yazıyor, karar analizi yapıyor 
ve olay çözümlüyorlar.  

Almanya’da ise, öğretim tek-
nikleri açısından farklı ders 
türleri vardır. Klasik derslerde 
öğrenciler temel hukuk alan-
larına ilişkin bilgiyi edinir; 
konulara ilişkin öğreti ve 
uygulama alanını öğrenir. 
Derslerin içeriğine göre temel 
sorunları tartışırlar. Bunun 
yanında güncel gelişmeleri 
takip etmeleri ve konular üze-
rinde tartışmaları da sağlanır. 
Projelerin ve gezilerin so-
nunda olduğu gibi; seminer 
derslerine katılan öğrenciler 
dersin kapsamı içerisinde seç-
tikleri konuyu yazılı ve sözlü 
olarak sunmakla yükümlü-
dürler. Uygulama derslerin-
de öğrencilerin edindikleri 
“soyut” alan bilgisini belirli 
“somut” hukuki sorunların 
çözümünde kullanmaları 
sağlanır. Çalışma gruplarında 
öğrencilerin özellikle somut 
hukuki bir sorun üzerinde 
yoğunlaşmaları ve bir araya 
gelerek kolektif şekilde bu 
sorunlara yönelik çözümler 
bulmaları sağlanır.

Amerika’da hukuk eğitimine 
gelince; hukuk eğitimi ile ilgili 
standartları saptamak, konu 
ile ilgili tüzük, yönetmelik 
çıkarmak hukuk fakültelerinin 
ve mahkemelerin işidir. Bu-
nun yanı sıra, hukuk mesleği-
nin ülke çapında örgütü olan 
Amerikan Barolar Birliği yek-
nesaklığı sağlamaya çalışır, 
hukuk fakültelerinin onanma-
sı ve denkliği için standartları 
belirler. (Güncel Gelişmeler 
Işığında Türkiye’de Hukuk Eği-

da üretilen bilgi ve davranış, 
en başında bahsettiğimiz 
“”hedeflenen toplumun han-
gisi olduğu, ne tip bir düzen 
kastedildiği, devletin kim-
lerden nasıl oluştuğu, yaptı-
rımların niteliklerinin neler 
olduğu, yasaları kimlerin nasıl 
belirlediği” sorularının cevap-
larını değiştirir.

Bu bilgi ve davranışı hukukçu 
nasıl üretecektir? İşte eğitim 
sisteminin hukukçu üzerin-
deki etkisi bu noktada ortaya 
çıkar. Hukukçunun, hukuksuz 
olgular karşısında bilgi ve 
davranış üretebilir konumda 
olabilmesi, bu üretimi yapa-
bilme yetisini kazandıran bir 
hukuk eğitim sisteminden 
geçmiş olmasını gerektirir. 
Fikri üretim; yasaları bilmenin 
yanı sıra, ahlak anlayışının 
temelini oluşturduğu bir 
sorgulamaya dayanır. Her 
sorgulamanın ihtiyacı olan; 
bilgi ve yorumlama yeteneği-
dir. Hukukçu, elindeki yasaları 
ve yapılan yanlışları bir arada 
değerlendirerek, teamüllerin 
bilincinde ancak geleceği de 
öngörebilen bir yetenek ile 
toplumu düzenleyecek ger-
çek sentezi üretebilmelidir. 
Bu üretebilme yetisi bilinçli 
bir şekilde oluşturulmazsa 
“zayıf adamların” hükmü son-
suz kılınır.

Peki diğer ülkelerde bu 
üretebilme yetisi nasıl 
kazandırılıyor?

Üç ülke örneğinde hukuk 
eğitimi

Fransa’da hukuk eğitimi al-
mak için öncelikle sınavda 
başarılı olma şartı aranıyor 
ve akabinde üç aşamalı bir 
hukuk eğitimi veriliyor. Eğitim 
sürecinin iki yıl süren ilk aşa-
masında temel bilgiler verili-
yor ve sonunda yapılan sınav 
ile diploma alınıyor; ancak 
çalışabilmek için yine iki yıl 
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tartışma çözümü; belli bir 
hukuki işin organize edilmesi 
ve yönetilmesi; olaylardaki 
ahlaki (etik) çelişkilerin orta-
ya konulması, tartışılması ve 
çözüme kavuşturulabilmesi. 
(Bücker, A., Woodruff, W. A., 
a. g. m., s. 590-593; Güncel 
Gelişmeler Işığında Türkiye’de 
Hukuk Eğitimi Araştırma Ra-
poru; Prof. Dr. Meral Öztoprak 
Sağır)

Elbette ki bu özelliklerin hep-
si belli bir yaşa ve kalıba otur-
muş zihinlerde sadece hukuk 
fakültesinde kazandırılamaz. 
Temellerinin ortaöğretim ve 
lise düzeyinde de verilmeye 
başlanması şarttır. Eğitim, 
ilköğretimden üniversiteden 
mezun oluncaya kadar öğ-
retime koşut olarak devam 
eden ve hayatın sonuna 
kadar uzanan bir süreçtir. Bu 
öğrenim sürecinde önemli 
üç aşama vardır: Bilgilenmek, 
anlamlandırmak yani yo-
rumlamak ve yapmak. Birey 
-özellikle bu yazı bağlamında 
hukukçu- bilgiyi nereden 
bulacağını bilip edinmeli; 
akabinde toplanan bilgileri 
yorumlayabilmeli ve anlam-
landırabilmeli; en sonunda da 
bir davranış üretebilmelidir. 
Türkiye’deki hukuk fakülte-
lerinde uygulanan eğitimin 
ilköğretim sürecinden beri 
gelen eksikliği, işte özetle bu 
üç aşamanın özümsenemiyor 
olmasıdır. Bu eksikliğin hukuk 
sistemine etkileri; siyasete, 
temel hak ve özgürlüklerin 
güncel hayata yansımasına, 
vatandaşların adalete olan 
inancına yansıdığı bir döne-
min yaşanmasına yol açar.

Eğitim sistemindeki tüm ek-
sikliklere karşın “zayıf adam-
lar”ın karşısında etkin bilgi ve 
davranış üretebilecek olanlar, 
ancak kendini geliştirme so-
rumluluğundan kaçmayan 
hukukçular olacaktır.

yabancı dil eğitimi verilse de, 
bu eğitim hiçbir zaman ulus-
lararası akademik metinlere 
ulaşacak seviyede olmayabi-
liyor. Oysa hukukçunun küre-
selleşmiş dünyaya açık, yeni 
ve farklı sistemlerin getirdiği 
düzenlemeleri algılayabilen 
ve bu bilgileri -sistemine uy-
gunluğu ölçüsünde- toplum 
menfaatine davranışa yansı-
tabilen bir seviyede olması 
gereklidir.

Amerikan Barolar Birliği ve 
Amerikan Hukuk Okulları 
Birliği 1992 yılında MacCrate 
Raporu adıyla yayınlanan ve 
hukuk eğitiminin içermesi ge-

reken on adet akreditasyon 
standardı belirlemişlerdir. Söz 
konusu rapora göre bir hukuk 
öğrencisine kazandırılması 
gereken on adet özellik şu 
şekildedir: Problem çözme; 
problemin belirlenmesi ve 
ileride yeni bilgi girişine 
imkan verecek şekilde açık 
uçlu bir problem çözme pla-
nı oluşturma; hukuki analiz 
ve gerekçelendirme; hukuki 
araştırma metotları; olaya 
yönelik araştırma metotları; 
iletişim becerileri; meslek-
taşlarla ve diğer kişilerle fikir 
alış verişinde bulunabilme; 
görüşme-mülakat yeteneği; 
dava yürütme ve alternatif 



dışarı çıkması rİsk 
oluşturan yaşlılar ve 
kronİk rahatsızlıkları 

olanlar: 
komşularınızdan ve 
gençlerden yardım 

İstemekten çekİnmeyİn
#CORONA  #Covİd-19



Korona
günleri

dışarı çıkması rİsk 
oluşturan yaşlılar ve 
kronİk rahatsızlıkları 

olanlar: 
komşularınızdan ve 
gençlerden yardım 

İstemekten çekİnmeyİn
#CORONA  #Covİd-19



60

D
Bu Sistem de, Bu Düzen de Değişmelidir

Korona günlerinin 
düşündürdükleri 

Günümüzde dünyada etkin 
ve ağırlıklı olan siyasal dü-
zenlerin temelini oluşturan 
neoliberal ekonomi politika-
larının; eşitsizliği, yoksulluğu, 
gelir adaletsizliğini ne ölçüde 
büyüttüğü şimdi daha iyi 
anlaşılıyor.

Kâr hırsını, parasal değer-
leri ve rant yaklaşımını öne 
çıkaran siyasal anlayışların, 
insanları ve ülkeleri içine 
düşürdüğü toplumsal buna-
lımın olumsuz sonuçları, bir 
bir ortaya dökülüyor. Başta 
sağlık politikası olmak üzere 
sosyal politikalar tümüyle 
çöküyor. Çaresizliğin 
burgacında kıvranan 
insanlar, hak ettikleri en 

Dünya olağanüstü bir dö-
nemden geçiyor. Korona 
virüsünün yarattığı tehlike, 
ülkeleri ve halkları doğrudan 
etkiliyor. Bugünlerde insanlar 
öncelikle can derdine ve sağ-
lıklarını korumanın peşine 
düşüyorlar. Toplumsal yaşam 
ve gündem, bütünüyle bu 
temel konunun kuşatması 
altında kalıyor. 

Aslında, küresel kapitalist 
sistemin ve dünyaya egemen 
olan siyasal anlayışların, ne 
derece kof ve temelsiz oldu-
ğu, böylesine olağanüstü du-
rumlarda daha çarpıcı biçim-
de ortaya çıkıyor. Bir bakıma, 
koronalı günler, hem içinde 
bulunulan sürecin ve hem de 
siyasal sistemlerin adeta tur-
nusolu işlevini görüyor.

 
Mehmet Şakir ÖRS 
Gazeteci-Yazar,
mehmetsakirors@hotmail.com
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politikalarını oluşturmak ve 
bunların birlikteliklerini il-
mek ilmek örmek gerekiyor.

TBMM’nin 100’üncü yılın-
da, parlamenter sistem 
kampanyası

2020 23 Nisan’ında, 
TBMM’nin açılışının 100’üncü 
yılını kutluyoruz. Bu aslında 
çok önemli bir dönüm nok-
tasıdır. Başta cumhuriyetin 
kurucu partisi ana muhalefet 
CHP olmak üzere, toplumsal 
muhalefet ve en geniş mu-
halefet güçleri, bu konuyu 
tüm güçleriyle sahiplenme-
lidirler.

Çalışmalarımızda ve 
yazılarımızda sıkça ifade 
ediyoruz; önümüzdeki 
siyasal sürecin temel kırılma 
noktaları, siyasal sistem ve 
yeni anayasa tartışmaları 
olacaktır. Bugün içinde 
bulunulan sistemle ülkenin 
yönetilemediği, artık pek çok 
çevrenin ve kesimin ortak 
görüşüdür. 100’üncü yılın 
ana teması da, başat günde-
mi de bu konu olmalıdır.

Öyleyse muhalefet ve 
özellikle de ana muhalefet, 
bu konuların çevresinde 
yeni birliktelikler örmelidir. 
Buna koşut olarak, öncelikle 
‘yenilenmiş ve güçlendiril-
miş parlamenter sistem’ için 
ülke çapında toplumsal bir 
kampanya başlatılabilir. CHP 
Kurultayı, bu kampanya-
nın işaret fişeği olabilir. Bu 
bağlamda, ana muhalefet 
partisinin önderliğinde; 23 
Nisan 1920’nin, TBMM’nin 
açılışının 100’üncü yıldönü-
münün kutlanacağı nisan ayı 
boyunca, tüm ülke çapında 
sürdürülecek, ‘TBMM’nin 
100’üncü yılında, Türkiye’de 
yeniden parlamenter sistem’ 
kampanyası düzenlenmesini 
öneriyoruz.

iktidar döneminde aşınmış 
ve örselenmiştir. Bunun en 
somut ve çarpıcı örneği, 
parlamenter sistemin 
sonlandırılmasıdır. 
Dolayısıyla, ülkemizdeki 
öncelikli konu yönetsel 
sistem değişimidir. 
Demokrasinin genel 
kurallarıyla ve kurumlarıyla 
yeniden inşa edilmesidir.

İşte bu nedenle, önümüzdeki 
yakın dönemde, siyaset 
kurumu, sistem meselesine 
ve yeni anayasa konusuna 
odaklanacaktır. Bu konular 
çevresinde yeni siyasal 
kırılmalar ve yakınlaşmalar 
olacaktır. 

Sol ve sosyal demokrat ha-
reket, öncelikle, ülkemizin 
yenilenmiş ve güçlendirilmiş 
parlamenter sistemle bu-
luşturulması mücadelesinin 
temel öznesi ve katalizörü 
olmak durumundadır. Bu da 
demokrasiden ve parlamen-
ter sistemden yana en geniş 
kesimlerin birlikteliğinin 
sağlanması meselesini, sol ve 
sosyal demokrat hareketin 
önüne ‘öncül görev’ olarak 
koymaktadır. Son yaşananlar, 
bu konunun ne denli yakıcı 
ve önemli bir ihtiyaç oldu-
ğunu bir kez daha herkese 
göstermiştir.

Ülkemiz solu, elbette 
yalnızca sistem değişimi 
ve yeni anayasa talebiyle 
mücadelesini sınırlayamaz. 
Aynı zamanda ekonomik 
ve toplumsal düzeni 
değiştirecek, emekten ve 
üretici güçlerden yana bir sol 
yaklaşımı da savunmalı ve 
‘ileri bir hedef’ olarak önüne 
koymalıdır. İşte bunun içindir 
ki, bu sistem de ve bu düzen 
de değişmelidir diyoruz. 
Doğal olarak, her iki hedefe 
uygun biçimde, farklı ittifak 

temel sağlık hizmetine bile 
erişemiyorlar. Eşitsizlik ve 
adaletsizlik daha da büyüyor.

Bütün bu konular, ulus-
lararası alanda ve tek tek 
ülkelerde, düzen ve sistem 
tartışmalarını yeniden can-
landırıyor ve yeni arayışları 
gündeme getiriyor. 

Türkiye’ye yansımaları

Koronavirüs salgınından 
ülkemiz ve halkımız da 
alabildiğine etkileniyor. Za-
ten kırılgan durumda olan 
ekonomimiz büyük yaralar 
alıyor. İşyerleri kapanıyor, in-
sanlar işlerini kaybediyorlar. 
Böylece en büyük ekonomik 
problem olan işsizlik daha da 
tırmanıyor.

Kısacası, ekonomik ve sosyal 
anlamda olan yine çalışana, 
emekçiye, işsize ve yoksula 
oluyor. Ekonomik ve sosyal 
sorunlar daha da ağırlaşıyor.

Uzun süredir iç ve dış siya-
sette iyice bunalan siyasal 
iktidar, bu süreci yönetmekte 
de zorlanıyor. Çoğunlukla 
insanlar kendi yazgıları ile 
baş başa kalıyorlar. 

Bir kez daha görülüyor ki, 
yeni yönetsel sistem, tıpkı 
dış politikada ve ekonomik 
sorunlarda olduğu gibi, bu 
meselede de sınıfta kalıyor. 
Türkiye’nin yönetsel sistemi-
nin değiştirilmesi ve parla-
menter demokrasinin inşası 
meselesi, ivedi biçimde öne 
çıkıyor.

İkili görev, sistem ve düzen 
değişimi

Son gelişmelerin ışığında 
Türkiye’ye bakınca neler 
görüyoruz? Cumhuriyetin 
kurucu değerleri ve 
aydınlanmanın ilkeleri, 
kurumları, 18 yıldır süren 
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sürecinde ortaya çıkmamıştır. 
Hiç olmazsa kurultayda bu 
fotoğrafın ortaya çıkarılması 
ve bütün Türkiye’ye gösteril-
mesi, kurultayın tarihsel gö-
revi ve sorumluluğudur.

Ekonomide, dış ve iç politi-
kada çok ağırlaşmış sorunlar 
vardır. Koronavirüs salgını, 
bütün bu sıkıntıların üstüne 
adeta tuz biber ekmiştir. 
Halkımız, insanımız bunal-
mış durumdadır. Başta ana 
muhalefet CHP olmak üzere, 
toplumsal muhalefet, bütün 
muhalefet güçleri, bu aç-
mazlardan çıkış yolunu halka 
göstermeli ve ülkenin önünü 
açmalıdır.

Bu dönemde çaresizlikten 
bunalan ve yeni arayışların 
peşine düşmeye hazırlanan 
geniş kitleler, muhalefetten 
ve özellikle de ana muhalefet 
CHP’den önemli çıkışlar yap-
masını istemektedir.

Kısacası, önümüzdeki sü-
reçte, dünyada olduğu gibi, 
ülkemizde de sol ve sosyal 
demokrat hareketi, önemli ve 
kapsamlı görevler bekliyor.

CHP Kurultayı’nın temel 
görevi ve sorumluluğu

Koronavirüs salgını nedeniy-
le CHP 37’nci Kurultayı’nın 
ertelenmesi, ana muhalefete 
yeni bir zaman kazandırmış-
tır. Bu süre iyi değerlendi-
rilmeli ve CHP’nin iktidara 
hazırlık programı için daha 
etkili ve kapsamlı çalışmalar 
yapılmalıdır.

Sürekli ve dikkatli okurlarımız 
anımsayacaklardır, Sosyal 
Demokrat Dergi’nin (SDDer-
gi) Ocak-Şubat 2020 tarihli, 
109/110’uncu sayısında ya-
yımlanan, kongre ve kurultay 
sürecine yönelik ‘CHP’nin 
Tarihi Sorumluluğu’ başlıklı 
makalemizde; içinde bulunu-
lan dönemde, ana muhalefet 
partisinin tarihi sorumluğuna 
dikkati çekip şunları yazmış-
tık: 

“18 yıldır işbaşında bulunan 
siyasal iktidardan bıkan hal-
kımızın önemli bir çoğunlu-
ğu, yeni bir arayış içindedir. 
Doğal olarak, gözler, temel 
seçenek olan ana muhalefet 
partisinin üzerindedir.  CHP, 
bütün bunların bilincinde 

olarak, örgütsel yapısını çok 
yönlü yenilemeli ve kurultay 
sürecini ‘iktidara hazırlık’ sü-
recine dönüştürmelidir.

Öncelikle, partinin tarihinde 
önemli bir yeri olan ‘İlk 
Hedefler Beyannamesi’ tarzı 
bir bildirge hazırlanmalı 
ve bildirge CHP’nin 
bütün platformlarında, 
kongrelerinde tartışılıp 
olgunlaştırılmalıdır. Bu 
bildirgeyle, CHP’nin başını 
çekeceği yeni bir iktidar 
döneminde yapılacaklar, 
halka verilen söz haline 
getirilmelidir. Bizim ‘Ekmek 
ve Demokrasi Bildirgesi’ 
olarak düşündüğümüz  
-kuşkusuz daha etkili isimler 
de bulunabilir- böylesi bir 
çalışma, kurultay kararına ve 
sonuçlarına bağlanmalıdır. 
Sözün özü, bu çalışmada, 
‘çağdaş ve demokratik yeni 
bir Türkiye fotoğrafı’ ortaya 
konulmalıdır.” 

Önümüzde zor ve zorlu bir 
dönem var

Doğrusu, yukarıda ifade et-
meye çalıştığımız tarzda bir 
fotoğraf, ilçe ve il kongreleri 
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K ve cafelerin kapandığı habe-
rini aldık. 

Günlük hayatımızda gerçek-
leşen bu dönüşümü dene-
yimliyoruz. Çok kısa sürede 
çok fazla kişiye yayılan bu 
salgın hakkında öğrendikle-
rimiz, COVID 19’un solunum 
yolu ile bulaştığı, henüz te-
davi için ilacının olmadığı ve 
ileri yaştakilerin ve kronik ra-
hatsızlıkları olanların özellikle 
risk altında olduğu.  Ülkelerin 
gelişmişliği de salgından 
uzak durmaya bir engel oluş-
turmuyor.  İtalya başta olmak 
üzere İspanya, Almanya ve 
ABD’ de virüse karşı çaresiz 
kaldı.  Sağlık sistemi çökerken 
finansal sistemler felakete 
uğradı ve hiçbir yönetimin 

Koronavirüs’ün Cinsiyeti Nedir? 
Salgın Hastalıklara Toplumsal Cinsiyet 

Perspektifiyle Bakmak
Korona, korona.. 
Dize getirdin dünyayı  
Kapadın dünyayı evi, ocağı…1

Çin’de başlayan salgın dün-
yaya hızla yayılıyor. Türkiye’ye 
ne zaman geleceğini telaşla 
beklerken artık coranalı bir 
dünya ile tanıştık. Korona-
virüs ya da yenilenen adı ile 
COVID 19 bütün yaşantımızı 
bir anda dönüştürdü. Virü-
sün yayılmasını önlemek için 
yavaş yavaş evlere kapanı-
yoruz. Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından koronavirüsü pan-
demi (salgın) ilan edilmesiyle 
önlemler arttı. Önce okullar 
kapandı sonra tüm gösteri ve 
sergi salonları…  En son AVM 

1 Doğanay Tüzüngüç’ün Korona virüs 
şarkı sözleri

 
Özgün BİÇER 
Kalkınma Ekonomisi, Dr.,
ozgunbicer@gmail.com
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yakalı çalışanlar için evler 
aynı zamanda ofis haline 
geliyor.  90’ların sonunda yo-
ğunlaşan esnek çalışma pren-
sipleri, yarı zamanlı çalışmayı 
desteklemekteydi. Teknolojik 
olanakların artmasıyla telefon 
ve internet üzerinden işlerin 
sürdürülebilir hale gelmesi 
bu süreci teşvik etti. Özellikle 
uzaktan çalışma ya da ev- ofis 
çalışma kadınlar arasında hız-
la yayıldı. Bugün dijitalleşme 
iş süreçlerinin hemen hemen 
her aşamasını uzaktan yapıla-
bilmesine imkân sağlıyor. Öte 
yandan ev -ofis çalışma, iş 
saatlerini esnetirken, vardiya-
yı uzatabiliyor veya dinlenme 
anlarını yutabiliyor. Ofisten 
uzakta ama dijital araçlara 
bağlı…. 

Sonuç olarak salgın ile iş-ya-
şam döngüsü bütünüyle 
mekânsal olarak “evin” içinde 

taşıdı. Günlük hayatımız-
da kullanmaya alıştığımız 
whatsapp ve instagram önce 
imdadımıza yetişti. Ve netflix 
gibi film kanalları da zaman 
geçirmek için imkanlar sunar-
ken çeşitli online platform-
ların serbestleşmesi ise yeni 
kapılar açtı. Berlin Filarmoni 
Orkestrası’nın herkese açık 
internet yayını başlangıç 
oldu. Ardından açılan online 
veri tabanları, uzaktan müze 
ve sergi gezme derken kişisel 
hesaplardan verilen konserle-
re kadar uzandı.  Tüm bunlar 
evde kalmanın iyi tarafların 
olarak düşünülebilir. 

Koronavirüs salgınının yarat-
tığı etkiyle mesafelenmenin 
bir başka boyutu da çalışma 
hayatımızda gerçekleşmekte. 
Şirketler çalışanlarının uzak-
tan çalışmasını teşvik ediyor. 
Bu sebeple özellikle beyaz 

mücadele planı olmadığı or-
taya çıktı. 

Bu noktada bakış açımızı bi-
raz daha derinleştirmek isti-
yorum. Salgın sebebiyle alına 
tedbirlerin oluşturduğu yeni 
yaşam dinamiklerimizden 
hepimiz aynı mı etkileniyo-
ruz? Elbette pandemi mevcut 
tüm eşitsizlikleri büyütüyor. 
Sadece halk sağlığı krizi de-
ğil ekonomik kriz de yaşıyor 
olmamız sınıfsal farklılıkları 
belirgin kılıyor. Ancak ben bu 
yazıda cinsiyet odaklı bir yak-
laşımla bakmak istiyorum ve 
o yüzden soruyorum. 

“Koronavirüs’ün cinsiyeti 
var mı? 

Ev izolasyonu başka bir 
yaşam döngüsü yaratıyor. 
Sosyal mesafelenme zorun-
luluğu etkileşim kanallarının 
hepsini dijital platformlara 
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bekleyen bir kızı var. Ve aynı 
sektörde çalışan eşiyle saat 
10’daki toplantının pazarlığı-
nı yapıyor. Sosyal medyadaki 
ironik paylaşımlar da bu süre-
cin kadınlar üstünde yarattığı 
ağırlığı deşifre ediyor.  

Salgın hastalıklarla ilgili bu-
güne kadar yapılmış çalışma-
lara baktığımızda toplumsal 
cinsiyet bazlı araştırmaların 
ne kadar az sayıda olduğu 
göze çarpıyor. Salgının hane 
içindeki eşitsiz iş bölümünü 
derinleştirmesi önemli ve 
ancak bunun da ötesinde 
sonuçları var. Bu konuda Lon-
don School of Economics’de 
Küresel Sağlık Politikaları 
alanında öğretim üyesi Dr. 
Claire Wenham’ın Ebola üze-
rine yaptığı araştırma dikkat 
çekici. Bize salgın hastalıklara 
toplumsal cinsiyet açısından 
tarafsız bakamayacağımızı 
gösteriyor4:

Salgınların geleneksel iş bö-
lümüne olan etkisi yanı sıra 
izolasyon dönenimde stress 
ve finansal zorlukların etki-
siyle aile içi şiddet olaylarının 
artışına neden oluyor. Kadın-
lar destek imkanlarına ulaşa-
mıyor Okulların kapatılması 
ile uzaktan eğitime geçiş, kız 
çocuklarının eğitiminin önü-
nü tıkayabiliyor. Hamilelerin 
sağlık imkanına kavuşama-
ması da bir başka sonuç. Tüm 
bu deneyimlere rağmen po-
litikalar ve halk sağlığına yö-
nelik çalışmalar cinsiyet körü 
olmaya devam ediyor  

Yaşadığımız günlerin sıcağın-
da yazının son cümlesi belki 
de yarının ilk cümlesi. 

Etrafımıza bakalım! Siz ne 
görüyorsunuz? 

4  https://www.theatlantic.com/
international/archive/2020/03/
feminism-womens-rights-
koronavirus-covid19/608302/ (erişim 
tarihi: 21 Mart 2020)

gerçekleşir hale geldi. Eş za-
manlı hem işin hem de hane-
nin yeniden üretilmesi gere-
kiyor. Düzenli beslenmek için 
alış-veriş yapılması, sağlıklı 
yemeklerin pişirilmesi, çocuk-
ların bakılması, temizlik ve 
evin sürdürülmesi. Koronavi-
rüse karşı artan hijyen ihtiyacı 
sorumlulukları katlıyor. Eve 
gelen her şeyin sürekli sa-
bunla yıkanma zorunluluğu, 
dezenfekte etme ve uygula-
nan türlü protokoller…

Koronavirüs her şeyi dönüş-
türürken hanedeki cinsiyetçi 
iş bölümünü dönüştüremi-
yor. Hanedeki yeni koşulların 
ağırlığını “doğal” olarak ka-
dınlar yükleniyor ancak har-
canan bakım emeği/ duygu-
sal emek yine görünmüyor. 
Bakımla ilgili işler öte yanda 
bakımla ilgili duygular diğer 
yanda… Salgın sürecinde, ço-
cukların ve yaşlı anne- baba-
mız duyduğu şefkat ve ilgiyi 
de beslenmek kadar önemli. 

Tüm bu yoğunluğun yanı 
sıra okulların kapanmasının 
yarattığı eğitim yükünü de 
eklemeli. Çocuklara uzaktan 
sunulan eğitimin süreklili-
ğini sağlamak ve çocukların 
gelişiminin aksamaması için 
takvim oluşturmak yine ço-
ğunlukla kadınların üzerinde. 
Evdeki tüm bu işlerin ve ev- 
ofis çalışmanın da belirlenmiş 
mesaisi olmadığı için üst üste 
biniyor ve kadınlar bu çevri-
min içinde kayboluyor. Ka-
dınların yaptığı “çifte mesai” 
iç içe geçiyor2.

Kitlesel olarak kadınlar ça-
lışmaya başladığından bu 
yana her zaman eşleri olan 
erkeklerden daha fazla ev işi 
yapmıştır. TUİK 2014-2015 

2 Çifte mesai ücret karşılığı çalışmanın 
yanı sıra hane içerisinde harcanan 
görünmeyen duygusal / bakım emeği 
ifade eder.

Zaman Kullanım Araştırması’ 
da bunu destekliyor. Çalışan 
kadınlar aile bakımına erkek-
lerden 5 kat fazla zaman ayır-
maktadır.  Çalışma durumuna 
göre hane halkı ve aile bakı-
mına ayrılan zaman cinsiyete 
göre incelendiğinde; kadınla-
rın günde ortalama 3 saat 31 
dakika, çalışan erkeklerin ise 
46 dakika ayırdığı görülmüş-
tür. Bu durum Türkiye’de çalı-
şan kadınların en iyi ihtimalle 
8 saat olan ücretli çalışmanın 
üzerine 3 buçuk saat ücretsiz 
çalışmanın eklenmesi anlamı-
na gelmektedir. 

Çalışan kadınlardan hanenin 
sorumluluklarını sürdürmesi, 
eğer yapamıyorsa bu işle-
ri yapacak bir başka birini 
temin etmesi beklenir. Bu 
kişi ya anne ya emeğinden 
ücretsiz olarak yararlanılan 
biridir ya da belirli bir gelir 
durumunun üstünde ücret 
karşılığı çalıştırılan başka bir 
kadın olabilir. Ancak bugün 
koronavirüsün yarattığı izo-
lasyon dışarıdan sağlanan bu 
desteği de engellemektedir. 

Amerika’da yaşayan Joy Sher-
rod bu durumu “Beş işim var-
mış gibi hissediyorum diye 
ifade ediyor. Anne, öğretmen, 
CCO, ev temizleyici, şef”3 
Benzer durum bizim içinde 
geçerli. Ben dahil çevremdeki 
kadınlar aynı duyguları pay-
laşıyor. Çalıştığı şirkette CFO 
olan Zekiye 39 yaşında, gün-
lük işlerin yanısıra bir yandan 
online toplantı yaparken bir 
yandan ilkokul ikinci sınıfa 
giden oğlunun derslerini or-
ganize ediyor. Bilişim sektö-
ründe çalışan Mehtap’ın, 37, 
işyeri ise Nisan ayının sonuna 
kadar uzaktan çalışma kararı 
almış. Evde üç yaşında ilgi 

3  https://www.nytimes.
com/2020/03/20/parenting/childcare-
koronavirus-moms.html erişim 
tarihi:22 Mart 2020.  
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D kar hedeflerinin toplumsal 
önceliklerin önüne geçme-
sine imkan veren kurallar 
bütünü yatıyordu. Politika 
yapıcıların finans sermayesi 
lehine koydukları kurallar 
aşırı finansallaşmaya; bu 
aşırı finansallaşmanın ortaya 
çıkarttığı borçluluk hali de 
toplumu yönetmenin aracına 
dönüştürüldü.

Aşırı finansallaşma halinin 
ortaya çıkarttığı krizle mü-
cadele için politika yapıcılar 
ise çareyi finans sektörünü 
kurtarmakta buldular. Bir 
diğer deyişle, aşırı finansallaş-
manın aracı kurumu olan ve 
uzun süreli karlar elde eden 
finansal kurumları kurtarıp 
zararın maliyetini -sıkı maliye 
politikası yoluyla- halkların 
omuzlarına yüklediler. Oyu-

Krizi Aşma Reçetesi: Sosyal ve Ekonomik Haklar

Dünya en az on yıldır kriz 
halinde. Kriz, düzenin ya-
pısından kaynaklı. Açığa 
çıktığından beri uygulanan 
politikalar, düzenin yapısını 
değiştirmekten ziyade düzen 
içinde egemen ve güçlü ak-
törleri kurtarmaya ve düzeni 
devam ettirmeye odaklan-
dığından, kriz neredeyse 
hayatın ayrılmaz bir parçası 
ve gerçeği haline getirildi. Bu 
kriz halinin yaşamın doğal 
akışı olduğuna halkın ikna 
edilmesi için tüm araçları kul-
lanmayı mubah gören popü-
list siyaset de, işte bu durumu 
lehine çevirerek kriz halini 
kalıcı hale getirdi. 

Bu kriz, 2008-09’da dünyanın 
finansal merkezlerinden baş-
layarak yayılmıştı. Krizin te-
melinde, finans sermayesinin 
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reçetesini her koşulda para 
politikalarında gören sığ po-
litika çerçevesine hapsolmuş 
durumda. 

Halkların sosyal ve ekonomik 
haklarını yok sayıp varsa yok-
sa finansal piyasaları kurtar-
mayı hedefleyen neoliberal 
ekonomik düzen, tam da 
bu yapısı nedeniyle, krizden 
krize koşmaya devam ediyor. 
Zira neoliberal düzen halk-
ların en temel hakları olan 
sağlığı, eğitimi, barınmayı ve 
hatta emeği dahi metalaştır-
ma üzerine kurulu bir düzen. 
Özelleştirmeler yoluyla hak 
temelli alanların her birinde 
kamucu ve toplumcu anla-
yışı öldüren, yurttaşların en 
temel yaşamsal ekonomik ve 
sosyal haklarını piyasaların 
vahşi koşullarına terk etmeyi 
seçen bir düzen… 

Oysa sosyal ve ekonomik 
hakların korunabilmesi için 
bu hakların gerektirdiği hiz-
metlerin tüm yurttaşlar tara-
fından eşit olarak erişilebilir 
olması ve etkin bir biçimde 
sunuluyor olması gerekiyor. 
Bir diğer deyişle, kamucu ve 
toplumcu bir hizmet sunumu 
olması gerekir. Açıkçası, çağın 
gerekleri ile uyumlu, ekono-
mik, sosyal ve siyasi hakları 
doğal olarak merkezine alan 
güçlü bir sosyal demokrat 
program gerekiyor.

Avrupa’nın sosyal  
anayasası:  
Avrupa Sosyal Şartı

İşte tüm bu gelişmeler ışı-
ğında Avrupa Konseyi’nin 
en önemli sözleşmelerinden 
birisi olan Avrupa Sosyal Şar-
tı, bu eşitsizlikleri gidermek 
ve krizi aşacak kamucu yeni 
düzenin merkezine halkları 
almak için güçlü bir biçimde 
sahiplenilecek bir çerçeve 
olarak değerlendirilmeli. 

nun kurallarını da değiştirme-
dikleri için kurtarılan finansal 
kurumlar aşırı finansallaşma 
reflekslerini değiştirmediler. 
Bu hal kendisini sadece krizin 
merkezinde yer alan finansal 
piyasaların gelişmiş ve derin 
olduğu ülkelerde değil, çevre 
ülkelerde de gösterdi. Neoli-
beral düzenin egemen güçle-
ri, bekleneceği üzere, düzeni 
devam ettirmeyi seçti.

Krizin sonucu eşitsizlikler

Sonuçlar ise ortada... Her 
konjonktürel şokta yapısal 
kriz derinleşiyor. Ekonomik 
ve sosyal eşitsizlikler sürege-
liyor. 2018 yılı Dünya Eşitsizlik 
Raporu’na göre 1980-2016 
arasında gelir adaletsizliği 
arttı; bu süre zarfında gelir 
dağılımının en alt %50’lik ke-
simi gelir artışlarının %12’sini 
alırken en üst %1’deki kesim 
gelir artışının %27’sine sahip 
oldu. Bir diğer deyişle, neoli-
beral düzenin kurulu olduğu 
yıllarda en zengin %1’lik 
kesim en yoksul %50’lik kesi-
minin en az iki katı kadar zen-
ginleşti. Ekonomik eşitsizlik-
ler arttı. Bu küresel olgunun 
ülkeler içinde ve arasında 
farklılaşan yönleri olmakla 
birlikte, dünya genelinde 
gelir ve servet dağılımındaki 
eşitsizliklerin neoliberal düze-
nin sonucu olarak arttığı açık. 

Bu eşitsizlikler insan eliyle 
koyulan kuralların ortaya 
çıkarttığı sonuçlar. Ortaya 
çıkan kurallar ve politikalar 
bütünü salt ekonomik eşit-
sizliklere yol açmıyor, aynı 
zamanda sosyal adaletsizlik-
ler de derinleşerek sürüyor. 
Birleşmiş Milletler verilerine 
göre 133 ülkeden 58’inde, 
gençlerin %50’sinden fazlası 
yüksek orta öğretimi tamam-
lamamış. 2010 yılından beri, 
52 ülkeden 24’ünde kırsal 
bölgelerde yaşayan çocukla-

rın %25’inden azı okul öncesi 
eğitim imkanlarına erişebil-
miş. 75 ülkenin 35’inde, en 
yoksul genç kadınların en az 
%25’i okuma yazma beceri-
lerinden yoksun. Sosyal eşit-
sizliğe dair gerçekleri pek çok 
başka eğitim, sağlık, barınma 
gibi sosyal haklar üzerinden 
çoğaltmak mümkün. Hangi 
veriyi kullanırsak kullana-
lım şu gerçeği hiç gözden 
kaçırmamak gerekiyor: Bu 
eşitsizlikler, siyasal katılımcılık 
yapısının, hukuk düzeninin, 
mali yapının, eğitim ve sağlık 
sisteminin birer parçası oldu-
ğu kurumsal yapı bütününün 
bir sonucu. 

Bu düzene itiraz eden halk-
lar uzun süredir mücadele 
veriyor. %1’e karşı %99’un 
öncelenmesine dair açık halk 
talepleri Avrupa kent mey-
danlarından yüksek sesle dile 
getirilse de, 2008 krizi sonrası 
tercih yine kemer sıkmadan 
yana kullanıldı. Eşitsizliklerin 
derinleşmesi ve süregelmesi 
ve kemer sıkma politikaları 
Avrupa’nın en önemli koruyu-
cu mekanizmalarından olan 
sosyal haklarını ve dolayısı ile 
toplumsal barışı tehdit eder 
hale geldi. Öyle ki, demokrasi 
de zedelenmeye başladı.

Düzenin krize ürettiği  
çareler

Bugün koronavirüs tarafın-
dan sınanan küresel ekono-
mik düzen, virüse karşı müca-
delede bir kez daha -üstelik 
bu kez sorun doğrudan bir 
halk sağlığı sorunu ve onun 
doğurduğu halk çapındaki 
güven kaybı olmasına rağ-
men- ekonomi politikalarını 
halkı rahatlatacak ve kurta-
racak doğrudan politikalar 
yerine finansal genişleme 
yönünde hızlı adımlar atılı-
yor. Bir başka deyişle, neo-
liberal düzen, krizden çıkış 
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önemli imkan, sosyal hakları 
fiilen de genişleterek demok-
ratik işleyişe olumlu katkı 
sağlamaktadır. 

Yıllık izleme raporlarının 
da toplu şikayet sisteminin 
de, üye ülkeler nezdinde 
sosyal ve ekonomik hakları 
geliştiren örnekleri pek çok. 
Yaşlıların sosyal koruma 
haklarının güçlendirilmesi, 
engelli çocuk ve gençlerin 
eğitim fırsatlarına erişiminin 
sağlanması, çocuk işçiliğin 
azaltılması gibi pek çok alan-
da örnekler mevcut; üstelik 
tüm üye ülkeleri de kapsaya-
cak şekilde. Örneğin, İtalya’da 
kabul edilen Ulusal Roman 
Stratejisi ve Ulusal Engellilik 
Planı, Komite’nin hazırladığı 
raporlar sonucunda kabul 
edilerek işleme girmiştir. 

Yunanistan özelinde 2008 
krizinden sonra uygulanan 
kemer sıkma politikalarından 
özellikle emeklilik haklarının 
aşırı sınırlandırılması ve asga-

Avrupa Sosyal Şartı, Avru-
pa’nın sosyal anayasası olarak 
da biliniyor. Bu sene 70. yıldö-
nümünü kutluyor olacağımız 
Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi (AİHS) insan haklarını ve 
siyasi özgürlükleri kapsıyor. 
AİHS’nin tamamlayıcısı ola-
rak görülen Avrupa Sosyal 
Şartı ise ekonomik ve sosyal 
hakları içeriyor. İçinde insan 
onurunun korunması için 
ihtiyaç duyulan en temel dü-
zeydeki hakları barındırıyor; 
bu haklar emek hakkından 
sosyal korumaya, eğitimden 
sağlığa, barınma hakkından 
ve ayrımcılıktan korumaya 
kadar pek çok ekonomik ve 
sosyal boyutu içeriyor. Bu 
hakları ortaya koyarken özel-
likle yaşlı, çocuk, engelliler 
ve göçmenleri de içeren tüm 
savunmasız grupların da ko-
runmasını gözetiyor. Şartta 
belirtilen tüm haklar hiçbir 
ayrım gözetilmeksizin tüm 
yurttaşların hakları olarak 
tanımlanıyor. 

Bu şartı imzalamış ve kabul 
etmiş olan taraf ülkelerin 
uyumlarının izleme sürecini 
Avrupa Sosyal Haklar Ko-
mitesi yürütüyor. Alanında 
uzman olan 15 üyeden olu-
şan Komite her ülkeye dair 
yıllık değerlendirme rapor-
ları hazırlıyor. Bu raporlar, 
üye ülkelere tarafı oldukları 
ekonomik ve sosyal hakla-
rın daha etkin uygulanması 
için ihtiyaç duyulan yasal ve 
idari değişiklikler konusunda 
yol gösterici oluyor. Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi de 
taraf ülkelerin devletlerine bu 
raporlar sonucunda tavsiye-
lerde bulunabiliyor. 

Bu izleme süreçlerinin dışın-
da bir de, tercih eden ülkeler 
için, toplu şikayet sistemi 
mevcut. Üye devletler dı-
şında, üye ülkelerdeki sivil 
toplum kuruluşları ve sosyal 
ortakların Şartlara uymadığı-
na dair Avrupa Sosyal Haklar 
Komitesi’ne hukuki başvuru 
yapmalarını sağlayan bu 
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ğinin mutlaka ayrım gözet-
meksizin tüm halkın sağlık 
hizmetlerine erişebilmesini 
gözetmesi gerekliliğinin altı 
çiziliyor. 

Sonuç olarak…

On yılı aşkın süredir gözler 
önünde yaşanıyor olan düzen 
krizi derinleşerek sürüyor. 
Kriz, konjonktürel olarak 
sınandığı – örneğin son 
dönemde koronavirüs gibi 
şoklarla – her anda daha da 
derinleşiyor. Krizin en ağır 
yükü ise düzenin sonucu 
olarak yaşanıyor olan derin 
ekonomik ve sosyal eşitsiz-
liklerin günden güne daha 
da ağırlaşıyor olması. Yeni bir 
düzen ihtiyacı aşikar. Bu yeni 
düzenin merkezinde, eşitliği 
sağlayacak kamucu ve top-
lumcu, hak temelli bir çerçe-
venin olması gerekliliği de… 
Buna imkan verecek eldeki 
tüm araçlara sahip çıkarak ve 
düzeni değiştirme iradesinde 
ısrar ederek bu sosyal demok-
rat yarınları kurmak zorunda-
yız. Eşitlik için, özgürlük için, 
demokrasi için, refah içinde 
ortak bir gelecek için…

ri ücret düzenlemesinin Avru-
pa Sosyal Şartı’nı ihlal ettiği-
ne dair Avrupa Sosyal Haklar 
Komitesi’nin 2012 yılındaki 
iki kararı var. Bu, sosyal ana-
yasanın krizle mücadele adı 
altında yürütülen hak erozyo-
nuna karşı durabilmek açısın-
dan verilen mücadeleye de 
önemli bir katkı sağladığını 
gösteriyor. 

Kamucu ve toplumcu bir 
düzen: erişilebilir sağlık ve 
eğitim 

Avrupa Sosyal Şartı tarafın-
dan hukuki olarak korumaya 
alınan sosyal ve ekonomik 
haklar, bu hakların gerektir-
diği hizmetlerin erişilebilirliği 
ve etkinliği sayesinde ko-
runuyor. Bu nedenle şartın 
hukuki maddeleri yorumla-
nırken de tüm halkın çalışma 
imkanına, sağlık hizmetine 
ve eğitim imkanlarına eşit ve 
kolay erişimi gözetiliyor.

Şartın 17. maddesi genel ola-
rak eğitim hakkını tanımlıyor 
ve taraf devletleri ücretsiz bir 
eğitim sistemi kurarak tüm 
bireylerin eşit fırsatlarla eğiti-
me erişebilmesini sağlamakla 

yükümlü kılıyor. Ücretsiz 
eğitimin kitap, kırtasiye, okul 
üniforması gibi gizli maliyet-
lerden de arındırılmış olması 
ve özellikle bu konularda 
savunmasız grupların sosyal 
politikalarla desteklenmesi 
bekleniyor. Daha da ötesi; eri-
şilebilirliği, salt ücretsiz olma-
sı üzerinden değil okulların 
hakça bir coğrafi ve bölgesel 
dağılıma sahip olmasının da 
gözetilmesi olarak tarif edi-
yor.  

Avrupa Sosyal Şartı, sadece 
erişilebilirlik değil aynı za-
manda eğitimin niteliği ile 
ilgili hükümler de içeriyor. 
Etkin bir eğitim sisteminin 
ihtiyaç duyduğu nitelikteki 
eğitimin sağlanması ve buna 
dönük atılacak adımların atı-
lıp atılmadığını takibe imkan 
verecek bir izleme mekaniz-
masının kurulmasının da ge-
rekliliğine vurgu yapıyor. 

Aynı şekilde, Şartın 11. mad-
desinde sağlık hakkının ko-
runabilmesi için tüm halkın 
erişebileceği bir sağlık sistemi 
kurulması gerekliliği hükme 
bağlanıyor. Yapılacak herhan-
gi bir sağlık sistem değişikli-
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B hissettiğimiz durumlardan 
geçen, yani her an olmakta 
olanız. Temelde insan, diğer 
tüm canlılar gibi hayatta 
kalmak için mücadele eden, 
savaşan bir varlık. Peki insan-
lar neden kendi yaşamlarına 
son veriyorlar? Cevabı zor bir 
soru, belki hiçbir zaman tam 
olarak bilemeyeceğiz. Çünkü 
kendini öldüren birine “ne-
den” sorusunu sorma şansı-
mız yok. Peki psikoloji bilimi 
insanların neden kendini 
öldürdüğünü bize söyleyebi-
lir mi? 

Psikoloji, sosyoloji ve 
rakamlar 

Psikoloji insanı toplumdan 
ve biyolojik varlığından ayrı 
düşünmez. İnsanı biyo-psi-
ko-sosyal bir varlık olarak 

Ya Acı Çektiğini Kimse Bilmiyorsa!

Bir tarafta savaş mağduru 
olup, son derece zor koşul-
larda yaşama tutunmaya 
çalışan, daha iyi bir hayat 
için ölümü göze alarak gü-
venli ülkelere göç etmeye 
çalışan insanlar; diğer tarafta 
yaşamdan umudunu kese-
rek ölüme kendi isteği ile 
giden insanlar! İnsanlar ikiye 
mi ayrılıyor? En zor koşul-
larda bile hayatta kalmaya 
çalışanlar ve zor koşullara 
adapte olamayıp ölüme gi-
denler… Elbette öyle değil, 
çünkü her şeyden önce ne 
biz sabit varlıklarız ne de ha-
yatla kurduğumuz ilişki sabit 
ve durağan. Hepimiz zayıf ve 
güçlü olduğumuz zamanları 
deneyimleyen, mutlu ve 
mutsuz olduğumuz anları 
olan, direngen ve yenik 
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reylerin davranışlarında ölçüt 
bulmasını güçleştirdiğini, 
bunun da intiharlar üzerinde 
etkili olduğunu söylemiştir. 
Nitekim kriz dönemlerinde 
intihar olaylarının arttığını 
saptamıştır.3

İntihar nedenleri

Günümüzde yapılan pek çok 
çalışma da ekonomik kriz 
ile intihar arasındaki ilişkiyi 
desteklemektedir. Örneğin 
Yunanistan’da küresel eko-
nomik kriz sonrası intihar 
oranları %30,47 artış gös-
termiştir.4 Avrupa’da intihar 
girişiminde bulunan kişilerin 
yarıdan fazlasının düşük 
sosyoekonomik grup içinde 
olduğu ifade edilmektedir.5 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 
verilerine göre intiharların 
%75’i düşük ve orta gelirli 
ülkelerde meydana gelmek-
tedir. 2016’da Türkiye’de ya-
pılan bir araştırma, işsizliğin 
intihara neden olduğunu 
ortaya koymakla birlikte, 
intiharın da işsizliğe neden 
olduğunu bulmuştur.6 İlginç 
olan bu ikinci nedenselliği, 
yazarlar ticari başarısızlık yü-
zünden intihar eden iş sahibi 
kişilerin işyerlerinin kapan-
ması ile birçok kişinin işsiz 

3 Durkheim, Emile; 1992, İntihar, 
çev. Özer Ozankaya, Ankara: İmge 
Yayınları
4 Antonakakis N, Fiscal Austerity, 
“Unemployment and Suicide Rates 
in Greece”, Munich Personal RePEc 
Archive, 2013, Erişim http://mpra.
ub.uni- muenchen.de/45198/ 
25.02.2020
5 Harmancı, Pınar; “Dünya’daki 
ve Türkiye’deki İntihar Vakalarının 
Sosyodemografik Özellikler Açısından 
İncelenmesi”,  https://dergipark.org.
tr/en/download/article-file/88833, 
erişim tarihi 20.02.2020
6 Tunalı, Halil; Özkaya, Seren; 
“Türkiye’de İşsizlik-İntihar İlişkisinin 
Analizi”, Kırklareli Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 
2016, C. 5, S. 2, ss., 56 - 70

kabul eder. Başlarken şunu 
belirtmek isterim; yazı bo-
yunca ruhsal olandan her 
söz ettiğimizde aslında top-
lumsal olanı dışlamayan bir 
ruhsallıktan bahsediyoruz. 
Demek ki, intihar davranışını 
anlamaya çalışırken insanın 
her “oluşuna” ait nedenler ve 
nasıllar karşımıza dikilecektir. 
O halde kapsamlı bir anlama 
çabası insanın biyolojik, top-
lumsal ve psikolojik varolu-
şunu içine almak zorundadır. 
Ancak bu kısıtlı yazı, kapsam-
lı bir anlama çabasının ancak 
küçük bir yerine dokunabile-
cektir. 

İntiharın tanımı ile baş-
layalım: Kişilerin bilinçli 
olarak kendilerini öldürme 
eylemine intihar diyoruz. 
Bu tanımdan yola çıkarak, 
kendini öldürmeye zorlan-
mış kişiler başta olmak üzere 
bilinçli bir kararı olmadan 
kendini öldüren kişilerin 
durumu bu yazının kapsamı 
dışında kalacaktır. Dünya 
sağlık örgütünün istatistik-
lerine göre her yıl yaklaşık 
800.000 kişi intihar ederek 
ölmektedir. Bu sayının yakla-
şık 20 katı insan da kendini 
öldürme girişiminde bulun-
muştur.1 Bu da, dünyada her 
yıl yaklaşık 20 milyon insanın 
kendini öldürmeye çalıştığını 
göstermektedir. Ülkemizde 
ise TÜİK verilerine göre 2018 
yılında kendini öldüren kişi 
sayısı 3161’dir.2 Rakamlar 
bazen çok fazla şey söyler, 
bazen de rakamlara indir-
genmiş olan binlerce insanı 
sessizleştirir. Biz çok şey söy-
leyen tarafından bakmaya 
çalışalım. Yılda 20 milyon 
1 https://www.who.int/health-
topics/suicide#tab=tab_1; erişim 
tarihi 29.02.2020
2 http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.
do?alt_id=1060; erişi tarihi 
29.02.2020

insanın kendini öldürmeye 
çalışması bize yaşadığımız 
dünya hakkında neler söyler?

Ben bu satırları yazarken yeni 
bir intihar haberi daha oku-
yoruz! “Bugün de Konya’da 
ekonomik krizle boğuştuğu 
öğrenilen iki çocuk babası 
kamyon şoförü … intihar 
etti”. Haberdeki “de” bağlacı 
son haftalarda sık sık intihar 
haberlerine uyandığımıza 
işaret ediyor. Her bir yaşam 
öyküsüne baktığımızda 
ekonomik krizin yaşam umu-
dunu elinden almış insanlar 
görüyoruz. Kimisi “çocuğum 
aç” diyor dayanamıyor, kimisi 
arkasında intihar notu ola-
rak borç listesi bırakıyor. “1 
liram var, karnımı doyurabilir 
miyim” diyen Sibel aklıma 
düşüyor, gencecik. Bu birey-
sel öykülerden bile ekono-
mik adaletsizliğin insanları 
bunalıma, oradan da intihara 
sürüklediği gözlemlenebilm-
ektedir. 

Yine de bilimsel çalışmaların 
bu konuda ne söylediğine 
bakalım. Sosyoloji bilimine 
önemli katkıları olan Emile 
Durkheim’ın “İntihar” çalış-
ması sanki bugün yaşadığı-
mız gerçekliği tanımlamak-
tadır. Durkheim intiharı bir 
sosyal olgu olarak ele alan 
ilk kişidir ve 26.000 intihar 
vakasını inceleyerek bazı 
sosyolojik analizler yapmıştır. 
Durkheim’in düşüncesinde 
intihar, sosyal nedenler 
tarafından tetiklenen bir 
sosyal olgudur. Farklı intihar 
türlerini kategorize ettiği 
çalışmasında, intiharın birey 
ile toplum arasındaki ilişki 
bozukluğundan kaynaklan-
dığını ifade etmiştir.  Özel-
likle ekonomik kriz, savaş 
sonrası gibi dönemlerde, 
toplumu bir arada tutan 
normların çözülmesinin, bi-
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kaldığı şeklinde yorumlamış-
tır. Bu sonuçların da vurgula-
dığı, ekonomik kriz dönem-
lerinde işsizliğin arttığı ve bu 
dönemlerde intiharların da 
arttığı yönündedir. Kriz, adı 
üstünde, alt-üst oluşa işaret 
eder. Kriz dönemleri, insan-
ları mevcut baş etme yön-
temlerinin yetmediği yeni bir 
durumla karşı karşıya bırakır. 
Adapte olmak veya üstesin-
den gelmek zaman ve büyük 
bir toplumsal/kurumsal 
destek ister. Ancak işini kay-
betmiş insanlar bir yandan 
yeni yaşam koşulları ile mü-
cadele ederken bir yandan 
da toplumdan giderek izole 
olmaya başlamaktadır. Çün-
kü toplumsal yaşama maddi 
koşulları nedeniyle katılmak 
güçleşmiştir. Yani olası sosyal 
desteklerini de kaybettikleri 
bir duruma maruz kalırlar. 
Öte yandan işsizlik ya da 
düşük sosyoekonomik statü 
insanların ruh sağlığı hizmet-
lerinden faydalanmasında da 
önemli bir engeldir. Özellikle 
psikiyatrik/psikolojik tedavi-
lere erişim toplumun gene-
line yaygınlaştırılamamıştır. 
Toplumun yoksul kesimleri 
ruh sağlıkları bozulduğunda 
tedaviden de mahrum ka-
larak intihara sürüklenebil-
mektedir. 

İntihar olgularının arka pla-
nında görülmesi gereken 
diğer bir olgu şiddettir. Tıpkı 
ekonomik adaletsizlik gibi, 
şiddet ve baskı ortamı da 
bireylerin ruh sağlığında 
önemli stresör etkisi göste-
ren ve baş edilmesi bireysel 
olarak güç bir toplumsal 
sorundur. Şiddet -eğer doğ-
rudan öldürmemişse- kişinin 
yaşam gücünü gün be gün 
elinden alan, ciddi travma 
yaratan bir olgudur. Savaş, 
göç, ayrımcılık, ataerki, yok-
sulluk, eşitsizlik… şiddet 
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kendimizi suçlu ve sorumlu 
ilan etmenin koşullarının 
çoktan orada, hazır halde 
olmasıdır. Var olan yapılar, 
sömürü ilişkileri ve çarkları, 
yoksulluğun ve eşitsizliğin 
yapısal nedenleri mesele 
edilmek şöyle dursun, bahse 
konu bile yapılmaz artık… 
Bunu onun yerine bizler 
gönüllü olarak yapıyoruzdur 
çünkü. Her düşme ve tökez-
lemeyi, başarısızlığı ve yapa-
mamayı kendi geniş acziyet 
yelpazemize eklemeye dün-
den hazır ve razı olarak.”9

Tüm bu intiharlar münfe-
rit olgular değildir. İntihar 
haberlerinin arkasından 
açıklama yapan muktedir-
ler, intihar eden bireylerin 
ruhsal olarak hastalanmış 
olmalarının arkasına sığına-
rak sorumluluklarını örtbas 
etmemelidir. Hastalık kate-
gorileri, onları tedavi eden 
uzmanlar arasında dil birliği 
sağlamak içindir; toplumsal 
yaraların maliyetini bireye 
mal etmek için bir araç de-
ğil. Hallac-ı Mansur’un çok 
sevdiğim bir sözü geliyor 
aklıma: “Cehennem acı çekti-
ğiniz yer değil, acı çektiğinizi 
kimsenin bilmediği yerdir” 
der. Giderek insan insana 
ilişkilerin imkansızlaştığı ve 
her şeyi nesneleştiren bu 
çağda, çaresizce ötekine 
muhtaç insanın yalnızlığı bu 
dünyayı evimiz olmaktan 
çıkaran, belki de cehennem 
haline getiren şeydir. Eğer 
depresyon bu sistemin en 
önemli semptomu ise, temel 
panzehiri de insanca ilişkiler 
ve dayanışma olmalıdır. 

9 Özmen, Erdoğan; “Depresyon 
ve Melakoli (5): Depresyon 
ve Kapitalizm”,https://www.
birikimdergisi.com/haftalik/9949/
depresyon-ve-melankoli-v-depresyon-
ve-kapitalizm#.XlzCtS3BLq0 erişim 
tarihi; 20.02.2020

üreten mekanizmalar olarak, 
içinde yaşadığımız toplumun 
güvenliğini sürekli tehdit 
etmektedir. Şiddet ve baskı 
altındaki bireyler ya şiddet 
sarmalında yerini alarak onu 
yeniden üretir ya da altında 
ezilerek yüklendikleri öfke ve 
çaresizliği kendilerine yönel-
tirler. 

Yaşadığımız dünya hepimiz 
için eşit derecede güvenli bir 
yer değil. İntihar olgularına 
bakıldığında kadınların çok 
daha fazla girişimde bu-
lunduğu görülüyor. Sadece 
cinsiyetimizin farklılığı bile 
erkek ve kadın olarak ayrı 
dünyalarda yaşamamıza 
neden oluyor. Özellikle genç 
kadın intiharlarının arka-
sındaki nedenler arasında 
baskı ve şiddet birinci sırada 
gelmektedir. Aile içi şiddet 
diyerek aile içindeki şiddetin 
arkasındaki erkeği gizleme-
yeceğim. Ataerkinin güçlü 
olduğu, kadınların baskı 
altında olduğu toplumlarda 
kadınlar çaresizliğin dilini, 
intihara teşebbüs ederek 
çözmeye çalışıyor. Bu intihar 
girişimlerinin birçoğu aslında 
yardım çığlığı değil midir?

İntihar olgularında önemli 
risk faktörlerinden diğeri de 
ruhsal bir hastalığa sahip 
olmaktır. Ölümle sonuçlanan 
ruhsal hastalık fikrini kabul 
etmek kolay değil; ama maa-
lesef ölümcül olabiliyor. Dep-
resyon, ölümle sonuçlanan 
ruhsal hastalıkların başında 
geliyor. Ölüm nedeni de 
elbette intihar. Depresyon, 
günlük hayatta kişinin, 
kendini mutsuz, moralsiz, 
kederli hissetmesinden öte; 
durumuyla ilgili ümitsizlik, 
çaresizlik ve karamsarlık 
içinde olması; kendisini de-
ğersiz ve yetersiz algılaması; 
yaşama dair ilgi ve isteğin 

kaybı ile karakterize, bilişsel, 
duygusal ve davranışsal ola-
rak pek çok yansıması olan 
bir hastalıktır. Depresyonda 
intihar oranlarına baktığımız-
da %15 gibi bir girişim oranı 
karşımıza çıkmaktadır ki, bu 
da depresyon tedavisinin 
ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir.7Aslında gü-
nümüzde antidepresanların 
kullanımındaki yaygınlığa 
bakmak bile, depresyonun 
bir halk sağlığı sorunu haline 
geldiğini göstermektedir. 
Ama asıl soru şu ki, depres-
yon bu kadar yaygın bir çağ 
hastalığı iken, onu bireysel 
yaşamlarla açıklamak ya da 
anlamak mümkün müdür? 
Örneğin kanser vakaları be-
lirli bir bölgede çok fazla art-
mışsa oradaki çevresel koşul-
lara bakmak mı yoksa sadece 
insanın davranışlarına bak-
mak mı bizi doğruya daha 
fazla yaklaştırır? Görünen o 
ki, dünya giderek insanı in-
sanca kucaklamaktan uzak-
laşıyor. Erdoğan Özmen’in 
ifadesi ile depresyon günü-
müz kapitalizminin en temel 
semptomudur.8 Durmadan 
yeni krizler, yeni yoksullar 
üreten sistem, kustuğunu, 
dışarı fırlattığını onarmak bir 
yana, ortaya çıkan çaresizliği 
bireyin başarısızlığına yükler. 
Dahası; birey de bu ideolo-
jiye çoktan teslim olmuştur. 
Yine Özmen’in ifadesi ile 
“Öldürücü olabilen, intihar-
ları tetikleyen şey biraz da 
budur. Kahredici yoksulluk 
ve çaresizliğimiz için sadece 

7 http://www.psikiyatri.org.tr/halka-
yonelik/23/depresyon, erişim tarihi 
26.02.2020
8 Özmen, Erdoğan; “Depresyon 
ve Melakoli (5): Depresyon 
ve Kapitalizm”,https://www.
birikimdergisi.com/haftalik/9949/
depresyon-ve-melankoli-v-depresyon-
ve-kapitalizm#.XlzCtS3BLq0 erişim 
tarihi; 20.02.2020
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T Yeni istihdam ilişkileri ya da 
yeni işlerin tanımı ve kap-
samları konusunda epeyce 
bir belirsizlik mevcut; ancak 
AB’nin yeni istihdam biçim-
leri için önerdiği çerçeve 
(Eurofound, 2015:4-6) şöy-
ledir: geleneksel olmayan 
işyeri -evde çalışma, kendi 
ofisinden çalışma gibi- ile 
ICT -bilgi ve iletişim tek-
nolojileri- desteğine  (akıllı 
telefon, kişisel bilgisayar, 
internet, uygulamalar vb) 
sahip olma.  Bu çerçeve ya-
sal durum, toplu sözleşme 
pratiği, sözleşme tipi, sektör 
ve meslekten bağımsız ola-
rak tanımlanmıştır. Buna ek 
olarak; 

1)  istihdam ilişkisi standart 
işçi-patron ilişkisi dışında  

 Türkiye’de Serbest (Frilens) Çalışma

1Tam zamanlı istihdam iliş-
kilerinin neredeyse tarih 
olduğu, yarı-zamanlı, kısa 
süreli sözleşmeye ve perfor-
mans değerlendirmesine 
bağlı, mavi, beyaz ve pem-
be yakalıları çalışanların 
çoğunluğununun işlerini 
temsil eden; geçici çalışma, 
bilgi ve iletişim teknolo-
jilerine(ICT) dayalı mobil 
çalışma, ortak çalışma, port-
föy çalışma, evden çalışma, 
parça başı çalışma, frilens 
çalışma gibi esnek ve eğreti 
istihdam biçimlerinin gittik-
çe yaygınlaştığı bir işgücü 
piyasasından söz edebiliriz.

1 Bu yazı Türk Sosyal Bilimler 
Derneği’nin  16.Sosyal Bilimler 
Kongresinde(Kasım 2019, ODTÜ, 
Ankara) sunulan makalenin  bir 
özetidir
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riyle hizmetler sektöründe 
toplam kentli istihdam 15.7 
milyondur; 10.6 milyon 
erkek ve 5 milyon kadındır. 
Çok kaba bir hesapla işyeri 
sabit olmayanlar kent istih-
damında %12 gibi bir paya 
sahip olduğunu söyleyebi-
liriz.

Frilens çalışanların bir araya 
geldikleri “ofissizler” adlı  
platform, frilens çalışma 
koşulları ve öznel değerlen-
dirmeler açısından çok zen-
gin bir içeriğe sahip (www.
ofissizler.com). Bu şekilde  
kendilerini tanıtıyorlar:

“2015 yılında freelance ça-
lışanlar ve beyaz yakalıların 
kurduğu Dünyada Mekân’da 
pek çok toplantı ve atölye 
yapıldı. Yaptığımız deneyim 
paylaşımı atölyelerinde bu 
ağın bir ihtiyaç olduğunu 
gördük. Bu tartışmalarla bir-
likte ofissizlerin sorunlarını 
konuşabileceğimiz, alana dair 
ihtiyaçları tespit edebileceği-
miz, evden çıkıp birlikte çalı-
şacağımız, fikir üreteceğimiz, 
meslektaşlarımızla karşılaşa-
bileceğimiz, mesleki bilgile-
rimizi paylaşıp birbirimizden 
öğrenebileceğimiz, hepimize 
iyi gelecek bir dayanışma ağı 
olarak ortaya çıktı” (https://
ofissizler.com/ofissizler-ken-
dini-anlatiyor-gazete-kadi-
koy/)

“Frilens çalışanların çoğun-
luğu üniversite mezunu, erkek 
ve  yabancı dil bilen nitelikli 
emek sahibi. Frilens çalışan-
ların büyük bir  bölümü daha 
önce reklam sektörü, medya 
sektörü, yazılım sektörü, dene-
tim sektörü  gibi çeşitli alan-
larda tam zamanlı standart iş 
ilişkisini deneyimledikten son-

serbest çalışan bir kişi ile  
bir firma ya da müşteriyle , 
bir çalışan ile çok sayıda fir-
ma ya da müşteriyle  ve çok 
sayıda çalışan ile çok sayıda 
firma arasında söz konusu-
dur.

2) Çalışma örüntüleri, sü-
rekli olmayan, aralıklı-fası-
lalı- ve geleneksel olmayan 
sabit süreli-çağrı üzerine- 
olarak sınıflandırılmaktadır 
ve iş yapma biçimi farklı ve 
yenidir.

3)Kendi hesabına çalışan-
lar-serbest- ve küçük ölçekli 
firmalar arasında ilişki ağı 
(networking) vardır.

Dokuz farklı istihdam ilişkisi 
analiz edilmesine rağmen, 
bazı işler diğerleriyle ke-
sişmekte ve işler arasına 
çok net farklılıklar koymak 
zorlaşmaktadır, bir bireyin 
işi, birkaç grup içinde yer 
alabilir; zira istihdam ilişkisi 
bir işçiyle mi, bir serbest 
çalışanla mı yoksa bir frilens 
çalışanla mı kurulduğuna 
göre farklılaşmaktadır.

Frilens (freelance) çalışma 
koşulları

Bu makalede, frilens çalı-
şanların çalışma koşulları 
ve yaptıkları işi nasıl algıla-
dıklarına ilişkin bir çerçeve 
çizilmeye çalışılacaktır. 
Frilens çalışma, sabit ça-
lışma mekanının olmayışı, 
standart işveren-çalışan 
ilişkisi dışında çok sayıda 
“müşteri” ile internet, akıllı 
telefon, diz üstü bilgisayar 
vb iletişim teknolojileri yo-
luyla ilişki kurması nedeniy-
le, hem portföy çalışmaya, 
hem ortak çalışmaya, hem 
de ICT’ye dayalı çalışma 
biçimine benzemektedir. 

Genellikle vasıflı emek ka-
tegorisinde yer alan frilens 
çalışanları, avukat, muhabir, 
ara yüz tasarımcısı, basın 
danışmanı, metin yazarı, 
çevirmen, gazeteci, avukat, 
yazılımcı gibi çok geniş yel-
pazeye yayılan mesleklere 
sahiptir.

Frilens olarak çalışan-
ların kaç kişi olduğunu 
bilmiyoruz. Ancak TUİK 
istatistiklerinde istihdam 
edilenlerin işyeri durumu ile 
ilgili veriler görülmektedir. 
Türkiye geneli için geçerli 
olan bu istatistiklere göre, 
2018 yılında sabit olmayan 
işyerinde-mobil- istihdam 
edilenler 1.735 bin kişidir. 
Bu sayının 1.647 bini erkek, 
88 bini kadındır. Görüldü-
ğü gibi mobil çalışanların 
%94’ü erkektir; kadınların 
işgücüne katılma oranının 
%30’lara yakın olduğu Tür-
kiye’de bu sonuç şaşırtıcı 
değildir. 

TUİK istatistiklerinde işyeri 
durumu “ev” olanlar için 
2018 yılında 707 bin kişi gö-
rülmektedir; bu sayının 646 
bini (%91) kadın, sadece 61 
bini erkektir. Ev içi üretimin   
cinsiyete dayalı işbölümü 
gereği kadınlar tarafından 
gerçekleştiği Türkiye’de is-
tatistiklere yansıyan durum 
böyledir. Ancak işyeri mobil 
ya da ev olan istihdam edi-
lenlerin ne kadarının frilens 
çalıştığını bilemiyoruz. Üste-
lik bu sayı kır ve kent olmak 
üzere toplam bir değerdir; 
frilens çalışanların çoğunlu-
ğunun kentlerde yaşadığını 
varsayarsak, toplam 2.3 mil-
yon kişinin standart işyeri 
dışında sabit olmayan işyeri 
ve evde çalıştığı bilgisi bize 
fikir verebilir. 2018 verile-
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kimse sorgulamaz -yalnızca 
yaptığınız işe bakılır- çalışma 
saatlerini tamamen siz belir-
lersiniz (Acil yapılması gereken 
işler dışında), hedef baskısı ve 
patron baskısı yoktur. Bence 
avantajları bunlardır. Bu-
nun dışında işsiz kalınan bir 
dönemde parasal ve iş bakı-
mından sizi ferahlatmasa bile 
boşta kalmanızı engelleyerek 
psikolojik olarak sizi rahatla-
tacaktır. Hayatıma sağladığı 
imkanlardan söz edecek olur-
sak; kendime vakit ayırabiliyo-
rum, yürüyüş yapabiliyorum, 
iş dünyasının hengamesinden 
uzak kalıyorum ve stressiz bir 
hayat yaşıyorum.”. Özkan, ba-
sın danışmanı

“Aslında o süreç(frilen çalış-
maya karar verme) kendiliğin-
den gelişti ve beni içine dahil 
etti diyebilirim. Öğrenciliğim 
boyunca tam zamanlı işlerde 
çalışabilecek vaktim yoktu. 
O süreçte önce yakınlarıma 
yapmaya başladığım illüstras-
yonlar zamanla çeşitli süreli/
süresiz yayınlarda ve çocuk 
kitaplarında yayınlanmaya 
başladı. Böylece farkında ol-
madan freelancer olmuştum. 
Ancak okula devam zorunlu-
luğumun kalktığı bir dönem 
tam zamanlı bir çalışma de-
neyimini de yaşadıktan sonra 
freelancer olarak çalışmanın 
benim için çok daha doğru 
ve insani olduğuna karar ver-
dim”.  
Yeşim, illüstatör, sanatçı.

Ancak, her çalışma ilişki-
sinde olduğu gibi frilens 
çalışmanın da belli başlı 
zorlukları var. Hangi sek-
törde çalışıldığına bağlı 
olarak değişen bu zorluk-
ların en önemlisi “yalnızlık 
ve özgüven kaybı” olarak 
görünüyor, üstelik frilens 

gazete/web sitesinde ekono-
mik sorunlar nedeniyle yolla-
rımız en azından medeni bir 
şekilde ayrıldı. Önce ne yapa-
cağımı bilemedim ancak işsi-
zim diye çok düşük ücretlere 
emeğimin sömürülmesini iste-
mediğim konusunda nettim. 
Bir iki iş görüşmesinde tam 
da dediğim gibi çok komik 
maaşlar teklif edilince ki işsiz 
olunca her şartı kabul edece-
ğin, etmek zorunda kalacağı-
na dair bir algı var ben de en 
azından gerçekten içime sinen 
bir iş bulana kadar freelance 
çalışmaya karar verdim. Önce 
bir yerle başladım çalışmaya 
zamanla irtibat kurduğum 
yerler arttı. Zaten bu şekilde 
çalışmaya başlayalı çok uzun 
bir zaman olmadı”.  
Rabia,gazeteci

“Ajanslarda çalıştıktan son-
ra açıkçası insanların saçma 
hırslarından yoruldum .Ofis 
dedikoduları ve herkesin bir-
biriyle yarıştığı bir dünyaya ait 
değildim. Ben yalnızca yaratıcı 
bir biçimde çalışabileceğim 
bir alan istiyordum. Üstelik 
bu durum, İstanbul trafiğiyle 
birleşince yaşam enerjim sön-
müştü .Bu yüzden freelance 
çalışmaya karar verdim. Son 
5 yıldır bu şekilde devam edi-
yorum.” 
Selma, metin yazarı

Serbest çalışmanın avantaj-
ları, kendi öznel algılarının 
yanı sıra  özgür olma, yara-
tıcı olma, çalışma saatleri 
üzerinde denetim şansı, he-
def ve patron baskısından 
kurtulma, boş zaman yarat-
ma ve değerlendirme fırsatı 
olarak ortaklaşıyor:

“Freelance çalışırken dün-
yanın neresinde olduğunuzu 

ra frilens çalışmayı seçmişler; 
önceki  işyerlerinde acımasız 
rekabet, uzun çalışma saatleri 
ve sıkı iş denetimi belli başlı 
sorunlar olarak ortaya çıkıyor. 
(https://ofissizler.com/ofis-
sizler-anlatiyor/):

“Reklam sektörünün acıma-
sız ve düzensiz çalışma benim 
için devam edilebilir düzeyin 
ötesine geçmişti.  Ben de çö-
zümü giderlerimi azaltacak 
bir çare olarak İstanbul’dan 
kaçmakta buldum ve az olan 
freelance gelirimi yan gelir 
şeklinde değerlendirerek yeni 
bir hayat kurma yoluna git-
tim”  
Gökhan, metin yazarı

Bir kısmı standard işlerinde 
çalışırken ek gelir olarak 
gördükleri proje bazlı işleri 
de yapmışlar; sahip olduk-
ları bağlantılar daha sonra 
evde çalışırken frilens iş 
bulma şanslarını artırmış, 
bir kısmı ise işsiz kalınca 
mecburen yönelmiş:

“Sektöre girdiğim zaman-
larda bir startup da arayüz 
geliştirici olarak çalışıyordum. 
Bir yandan da freelance işler 
alıyordum. Hep aklımda olan 
kendi işini yapma motivas-
yonu ile birlikte tek bir proje 
üzerinde çalışırken mutlu ol-
mamam ile birlikte ben acaba 
tek freelance çalışsam nasıl 
olur düşüncesi belirdi. Startup 
ekosistemi ve yazılım sektö-
ründen olan iş ağım sayesinde 
freelance dünyaya daha olay 
adapte oldum”. Baran, inter-
net sitesi  arayüz geliştiricisi 

“Çok da isteyerek tercih etti-
ği bir durum değildi. Yaklaşık 
3 yıl çalıştığım uluslararası bir 
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aynı güvencesizlikle boğuşu-
yoruz; dışarıdan sigortamızı 
ödeyebilmemiz için gelirimi-
zin asgari de olsa sabitliğe 
ulaşması gerekiyor. En büyük 
alacaklımız devlet, oturduğu-
muz yerden borçlanıp duruyo-
ruz” (https://ofissizler.com/
ofissizler-ve-ofissiz-calisan-
lar-hakkinda-yolculuk-gaze-
tesi-roportaji/)

“ Freelance çalışma çoğu 
zaman ara bir form olarak 
görülüyor. Öğrenciyken ya-
pılan, işsiz kalınca bulaşılan 
veya ek gelir için yapılan işleri 
kapsıyormuş gibi anlaşılıyor. 
Freelance çalışmaya bunlar 
da dahil tabii ama aslında 
eksik bir temsil bu. Temsil bu 
düzeyde kalınca alana özgü 
hak arama çabaları da beyhu-
de çabalarmış gibi görünüyor. 
Tercihen veya koşullar zor-
ladığı için hayatını freelance 
çalışarak kazanan insanlar 
var ve olacak. Bu artık başlı 
başına bir çalışma şekli. Bunu 
vurgulama ve hak arama mü-
cadelesinde sonraki aşamala-
ra geçme ihtiyacı içerisindeyiz 
“ .(https://ofissizler.com/
ofissizler-ve-ofissiz-calisan-
lar-hakkinda-yolculuk-gaze-
tesi-roportaji/)

Kaynakça

Eurofound(2015), New Forms of Emp-
loyment, Publications Office of EU, 
Luxemburg.

https://www.dunya.com/kose-yazisi/
yeni-istihdam-bicimi-olarak-uzak-
tan-calisma/28457

https://ofissizler.com

https://ofissizler.com/ofissizler-kendi-
ni-anlatiyor-gazete-kadikoy/.

https://ofissizler.com/ofissizler-ve-ofis-
siz-calisanlar-hakkinda-yolculuk-ga-
zetesi-roportaji/

çalışmanın en belirgin avan-
tajı olan “iş takvimini göreli 
olarak daha özgür düzen-
leme” avantajının, yani öz-
gürlüğün yarattığı bir sorun 
olarak görülebilir. Çalışma 
mekanından ve çalışma sa-
atlerinden bağımsız çalışma, 
iş yoğunluğunun artmasına 
ve işyerindeki sosyal or-
tamdan, insan ilişkilerinden 
mahrum kalarak bir tür yal-
nızlığa yol açabiliyor. Bu yal-
nızlığın aynı zamanda mes-
leki açıdan da motivasyonu 
azaltıp, mesleği geliştirme 
ya da farklı yerlerden iş bul-
ma kapasitesini düşüreceği 
düşünülüyor. Bu durum, bu 
çalışma biçiminin en önemli 
çatışma alanı olarak ortaya 
çıkıyor.

Ayrıca evde çalışma düzeni 
oluşturmak ve standart bir 
işte bir ekibin yapması ge-
reken tüm işleri üstlenmek 
zorunlu gibi gözüküyor. 
Temel yaşam giderlerinin 
karşılanması, kira elektrik 
vb faturalar gibi düzenli 
ödemeler, genelde düzen-
siz, aralıklı, parça başı ücret 
ödemeleriyle çalışmak söz 
konusu olduğundan belirli 
bir stres yaratabiliyor. Ge-
nelde işveren/müşteriyle 
iş sözleşmesi yapılmadığı 
için ve bu çalışma ilişkisini 
düzenleyecek bir sistem 
olmadığı için, kişisel ilişkiler 
ağırlık kazanıyor. Ödenen 
ücretin vasıflı, yaratıcı eme-
ğin karşılığı olup olmadığı 
da çok belirsiz görülüyor, 
zira frilens işlerde rekabet 
çok yüksek; ücretler her za-
man ödenmiyor:

“Her ay düzenli miktarda iş 
(çeviri, düzelti, yazılacak telifli 
makale/yazı vb.) alıp teslim 

etmem lazım. Ancak 2019 Tür-
kiye’sinde bu mümkün değil. 
Belirsizlikler içerisinde kredi 
kartı borcu, faturalar, aidat, 
kiralar gibi masraf kalemlerini 
yönetebilmek çok stresli. Her 
ay bu stresle yüz yüze kalıyo-
rum. Taahhüt ettiğim kalifiye 
fikir işçiliğinin, harcadığım 
emeğin doğru dürüst karşılığı-
nın olmadığını görmek üzücü 
elbette. Yaptığım/yapabilece-
ğim/yapmak istediğim işlerde/
emek alanlarında birim üc-
retler çok düşük. Piyasa 2019 
başından beri özellikle müthiş 
durgun. İstihdam az. Emek sö-
mürüsü üst seviyelerde. 8 sene 
önce çıktığım yolculukta hayal 
kırıklığı yaşamakta olduğumu 
gizleyemiyorum artık. Yine de 
pes etmemeye çalışıyorum”. 
Tunca, çevirmen

“..zamanını planlama sıkın-
tısı ortaya çıkıyor. Geceleri ça-
lışmayı tercih ediyorum ama 
bu da gündüz uyumak anla-
mına geliyor. Gündüz uyudu-
ğunuzda da sosyal yaşamınız 
darmadağın oluyor. Teslim 
tarihi belirli işler yaptığım 
için gün içinde belli bir saatte 
bilgisayar başında olmam 
dışarıdan dayatılmıyor ama 
teslim tarihini geciktirmemek 
için uykunuzdan feragat edi-
yorsunuz. Esnek olan uykuları-
mız oluyor nihayetinde. Mesai 
saatleri iyice muğlaklaşıyor, 
tatil gününün yerini küçük 
kaçamaklar, mesela bir saatlik 
yürüyüşler ya da herkes iştey-
ken gündüz seansında film 
izlemekler alıyor. Dışarı çıktıy-
sam içimde hep ödevimi yap-
mamışım gibi bir kaygıyla ge-
çiriyorum zamanı. Her ay bir 
yerden geçinebileceğim kadar 
iş alabileceğimin de garantisi 
yok maalesef; işverenle ara-
mızda genelde bir sözleşme 
olmuyor. Sağlık konusunda da 
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B sermektedir. Bernie Sanders 
ve Alexandria Ocasio-Cortez 
gibi popüler politikacılar, 
göğüslerini gere gere kendi-
lerini sosyalist olarak tanım-
lamaktadırlar. Bunun yanın-
da, basın ve aydınların bu 
mesele üzerinde tartışmayı 
sürdürecekleri de aşikar. 

Sosyalizmin yeniden boy 
vermesinin ana nedeni ka-
pitalizmdir – daha doğrusu, 
onun sebep olduğu olumsuz 
çıktılardır. Ekonomik geliş-
mişlik geride kalan on yıllar-
da yavaşlamış ve ekonomik 
varlık adaletsiz dağıtılmıştır: 
Amerika’da gelir eşitsizliği 
nüfus sayımlarının bu verinin 
izini sürmeye başladığı tarih-
ten beri en yüksek seviyesine 
ulaşmıştır. Bunun yanında, 

Sosyal Demokratlar Dünyayı (Yeniden) 
Kurtarabilir mi?

Bu makale ingilizce orijina-
linden Ankara Üniversitesi 
Doktora Adayı, Işık Üni-
versitesi Öğretim Görevlisi 
Onur Alp YILMAZ tarafın-
dan (onuralp.yilmaz91@
gmail.com ) Sosyal Demok-
rat Dergi için çevrilmiştir.

“Komünizm ve demokratik 
sosyalizm bugünün siyasal 
bölünmüşlüğüne merhem 
olamayacaktır. Lakin, İkinci 
Dünya Savaşı’nın ardından 
aşırılıklara engel olan sosyal 
demokrasi bu bölünmüşlüğe 
merhem olabilir.”

Sosyalizm, bir yeniden diriliş 
sürecinin içindedir. Kamu-
oyu araştırmaları, özellikle 
gençler arasında olmakla 
beraber, onun artan po-
pülaritesini gözler önüne 

 

 
Sheri BERMAN 
Siyaset Bilimi, Prof. Dr., 
Bu makale, 15 Ocak 2020  
tarihinde Foreign Policy'de  
yayımlanmıştır.
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demokratik yolla seçilmiş bir 
hükümetin onların ekono-
mik ayrıcalıkları ve güçlerini 
sarmasındansa, “süngüleri” 
tercih ederler. 

Ancak 1930’lar boyunca ve 
özellikle 1945’i takip eden 
yıllarda, Batı genelinde sözde 
bir büyük dönüşüm mey-
dana geldi, demokrasi ve 
kapitalizm uzlaştırıldı. Bunun 
önemli nedenlerinden biri, 
ikisi arasındaki ilişkinin sosyal 
demokrat anlayışın bir zaferi 
olmasıydı. Sosyal demokrasi, 
sosyalizmin bir türü olmakla 
beraber, demokrasinin ikisini 
(sosyalizm ve kapitalizm) 
bir arada mümkün kıldığına 
olan inancıyla sosyalizmden 
ayrılır ve piyasaları düzenle-
yerek, vatandaşları pazarın 
istikrarsızlaştırıcı ve yıkıcı so-
nuçlarından koruyan toplum-
sal politikaları uygulayarak 
kapitalizmin yükselişlerinden 
faydalanmak ister. 

Dünya şu anda kapitalizme 
ve sosyalizmin yeniden dirili-
şine karşı bir başka toplumsal 
tepkinin ortasında olduğun-
dan için, bu durumda daha 
önceki dönüşümün neyi 
gerektirdiğini, üzerine inşa 
edilen sosyal demokrat ilke-
lerin diğer sosyalistlerin ter-
cih ettiklerinden ne açılardan 
farklı olduğunu ve bunların 
bize neler söylediğini gözden 
geçirmeye değer görünmek-
tedir. Ayrıca, bu değerlendir-
meler bize bugün karşı karşı-
ya olduğumuz sorunlarla ilgili 
de bir şeyler söyleyecektir. 

19. yüzyılda kapitalizmin 
yayılması bir yandan görül-
memiş bir ekonomik gelişme 
ve yeniliğe neden olmuş, 
diğer yandansa çarpıcı bir 
eşitsizliğe, toplumsal bozul-
maya ve kültürel kargaşaya 
da neden olmuştur. Doğal 
olarak, bu yeni duruma karşı 

Amerikan Merkez Bankası’na 
göre Amerikan toplumunun 
en zengin %1’lik kısmı nere-
deyse

orta sınıfının sahip olduğu 
servetin tamamı kadar ser-
veti kontrol ediyor. Artan 
eşitsizlik, artan güvensizlik 
tarafından takip edilmiştir. 
Yale Üniversitesi Profesörü 
Jacob Hacker’ın altını çizdiği 
gibi, halk finansal temellerini 
kaybettikçe ve statü kaybet-
tikçe gelir dalgalanması da 
arttı. 

Küreselleşme ve teknolojide 
yaşanan dönüşümler, aynı 
zamanda, Batılı devletlerin 
vatandaşlarının kendilerinin 
ve çocuklarının gelecekleri 
hakkındaki kaygılarını artır-
maktadır. Bunun yanında, 
toplumsal hareketlilik de, 
özellikle Amerika Birleşik 
Devletleri’nde, “sahip olmak” 
ve “olmamayı” aileden miras 
sahibi olmak ya da olmamak 
kategorilerine dönüştür-
mekle tehdit etti. Dahası, 
bugünün sahip olmayanla-
rıyla sahip olanları arasında 
yalnızca, bu şekilde kalma 
olasılığı geçmişte olduğun-
dan daha fazla olan, büyük 
bir ekonomik uçurum yoktur. 
Aynı zamanda, bugünün 
sahip olmayanlarının yaşam 
sürelerinin daha kısa olması, 
fiziksel ve zihinsel hastalıklar-
dan muzdarip olmaları, alkol 
düşkünlüğü ve bağımlılığına 
yakalanma ihtimalleri ve bir-
çok imkandan yoksun top-
luluklarla beraber yaşama 
olasılıkları çok daha yüksek-
tir. Tüm bu gelişmeler, Batılı 
toplumlarda derin bölünme-
ler ve engeller yaratmaktadır 
ve bu tür toplumlar yabancı 
düşmanlığı, kutuplaşma ve 
popülizm gibi zararlı tohum-
ların büyümesi için son dere-
ce verimli topraklara sahiptir. 

Bugünün kapitalist düzeni-
nin olumsuz sonuçları büyük 
ve yıkıcıdır. Ancak kapitaliz-
min bu etkileri yeni değildir. 
Ancak II. Dünya Savaşı’ndan 
sonraki on yılların göreceli 
başarısı ve demokratik istik-
rarı nedeniyle Amerikalılar 
ve Avrupalılar yıkıcı kapita-
lizmin sebep olduğu kargaşa 
ortamını unutmuşlardır. 

Açıkçası, 19. yüzyılda ve 
20. yüzyılın başlarında 
yaygın kanı kapitalizm 
ve demokrasinin 
uzlaştırılamayacağı 
yönündeydi. Birçok liberal ve 
muhafazakar1 kitlelerin güç-
lendirilmesi halinde, demok-
rasinin John Stuart Mill’in 
tanımıyla “Çoğunluğun 
Tiranlığı”na dönmesinden 
korkuyordu –bununla birlik-
te (Onlara göre), James Ma-
dison’ın2 dediği gibi “Kişisel 
güvenlik veya mülkiyet hak-
larıyla” uyumsuzdu. Lundwig 
von Mises, Friedrich Hayek, 
Milton Fiedman ve bazı di-
ğer düşünürlerse ekonomik 
bağımsızlığa karşı tehditleri 
önleyebilmek için demok-
rasinin bir süre ertelenerek, 
otoriter liberalizmin çeşitli 
biçimleri lehine irade koy-
manın gerekli olabileceğini 
savunmuşlardır. Bu dönem-
de sosyalistlerin iddiasıysa 
kapitalistlerin demokrasiyi 
rahatça ıskartaya çıkarta-
bildikleri yönündedir – 19. 
Yüzyılın sonlarında İsveçli 
bir sosyalist ve sendika li-
deri olan Fredrik Sterky’nin 
yazdığı gibi “süngülere baş-
vururlar” – Yani kapitalistler, 
1 Batı’da muhafazakarlık, bizdeki 
kullanımından çok farklıdır. 
Muhafazakarlar, mevcut toplumsal 
düzeni korumaya çalışan akımı 
temsil ederler. Köklü değişimlerden 
çekinir, aşamalı ve yavaş değişimleri 
savunurlar. (Çevirmenin Notu) 
2 ABD’nin 4. Başkanı (Çevirmenin 
Notu).
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geçiş fikrine bağlılıklarını sür-
dürmüşlerdir. 

Aynı şekilde demokratik 
kampta da bir bölünme var-
dı. Demokratik sosyalistlere 
göre, Marks’ın kapitalizmin 
çöküşünün yakınlığı konu-
sunda hatalı tespitleri olma-
sına rağmen, kapitalizmin 
doğası gereği eşit olmaması 
ve işçiler ve yoksullar için 
yıkıcı sonuçlarının sonsuza 
kadar devam edemeyeceği 
ve sürmeyeceği konusundaki 
tespitleri haklıydı. Bu bakış 
açısına göre, kapitalizmin 
reformları sistemin özünü 
değiştirmediğinden, bu 
reformlar çok da kıymetli 
değildir. Örneğin bu cenahın 
en önemli temsilcilerinden 
biri, Polonyalı-Alman aktivist 
Rosa Lüksemburg’tur. Lük-
semburg, sosyal demokrasi 
ve Leninist komünizme aynı 
uzaklıktadır. “Kapitalist sömü-
rüyü azaltma” girişimlerinin 
başarısızlığa mahkum oldu-
ğuna inanıyordu, önde gelen 
bir Fransız sosyalist olan Jules 
Guesde, “yapılan reformlar, 
yalnızca hileleri çoğaltır” de-
miştir – onlara göre, kapita-
lizm var olduğu sürece işçiler 
her zaman sömürüleceklerdi.

Bir başka demokratik frak-
siyon, sosyal demokrasinin 
öncüleri, kapitalizmin öngö-
rülebilir gelecekte çökmek 
zorunda olduğu görüşünü 
reddetti. Sosyalizmin, ka-
pitalizmi aşmaya çalışmak 
yerine, büyük üretken kapasi-
tesinden yararlanırken yıkıcı 
amaçlardan ziyade ilerici he-
deflere ulaşmak için çaba sarf 
etmesi gerektiğini savundu. 
Sosyal demokratlar reformcu 
olmakla beraber reformu 
kendi içinde, başlı başına, 
bir amaç olarak görmediler; 
daha geniş hedefleri vardı.

Sosyal demokratların erken 

medi. Bu durum, “ne yapıl-
malı?” sorusunu gündeme 
getirdi. Kapitalizm kendi ken-
dine yok olmazsa, sosyalizm 
daha iyi bir dünyayı nasıl var 
etmelidir? 

Bazıları kapitalizmin kendi 
kendine yok olmayacağını, 
sosyalizmin onu cebir yoluyla 
ortadan kaldırması gerektiği-
ni savundular. Rus devrimci 
ve sonrasında Sovyet lideri 
olan Vladimir Lenin bu gö-
rüşün en önemli savunucu-
suydu ve onun metodunun 
mirasçıları komünist olarak 
adlandırılmaya başlandı. An-
cak Lenin döneminde, birçok 
sosyalist Lenin’in bu cevabını 
reddetmiş ve sosyalizme 
barışçı ve demokratik yolla 

ciddi bir tepki de büyük bir 
hızla ortaya çıktı. Yüzyılın son 
on yıllarında, Karl Marks’ın 
düşünceleri kapitalizmin en 
güçlü eleştirisi olarak ortaya 
çıkarken; Marks, gelişen ulus-
lararası sosyalist hareketin 
hakim ideolojisini ortaya koy-
du. Marksizm’in gücü, kapita-
lizmin doğası ve sonuçlarının 
sert bir eleştirisini yapmakla 
beraber, bunların kapitalizmi 
kaçınılmaz olarak çöküşe 
götüreceğine dair bir ikna 
yeteneğini birleştirebilmiş 
olmasından geldi.  

19. yüzyılın sonunda uzun bir 
kriz yaşanmasına karşın ka-
pitalizm Marks’ın kaçınılmaz 
çöküş öngörüsüyle bağdaşan 
herhangi bir emare göster-
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Bu dönemde, komünistler 
Büyük Buhranı sevinçle kar-
şılamışlardır. Bunun nedeni, 
yıkılmasını kaçınılmaz olarak 
gördükleri demokratik-kapi-
talist sistemi zayıflatmasıdır. 
Doğrusu, en trajiği Alman-
ya’da olmakla beraber, bazı 
olaylarda komünistler kapi-
talizmin bir an önce sonunu 
getirebilmek için faşistlerle 
ittifak kurmuşlardır. Nazilerle 
birlikte Alman parlamentosu-
nu işlemez hale getirmek için 
ortak çalışmalarına ek olarak 
komünistler, Ekim 1932’deki 
güvenoyunda faşistlerle bir-
likte hareket edip hükümete 
güvenoyu vermemişlerdir. 
Bunun sonucunda mevcut 
hükümet düşmüş ve bunun 
ardından yapılan seçimlerle 
yeni bir dönem başlamıştır. 
Nihayetinde, 1932 Kasım’ında 
yapılan seçimler Adolf Hitler’i 
iktidara taşımış, Hitler de 
Avrupa’yı faşizme ve savaşa 
giden yeni menziline doğru 
taşımıştır. ABD’de de Roose-
velt örneği de birçok açıdan 
Avrupalı sosyal demokratlar-

vatandaşın acı çekmesine 
neden olan ideolojik aşırılık-
lardır. İdeolojik aşırılıkların 
ortaya çıkış nedeni vatandaş-
ların ihtiyaçlarını demokratik 
hükümetlerin karşılaya-
mamaları ya da karşılamak 
istememelerinin sonucunda, 
insanların yaşadıkları hayal 
kırıklıklarıdır. 

Bu acı ve hayal kırıklığını gör-
mezden gelmenin demokrasi 
ve sol siyaset için taşıdığı 
tehlikeleri kabul eden sosyal 
demokrat siyaset, solun en 
önemli amacının devletin 
reform yapmak ve hatta belki 
de kapitalizmi dönüştürmek 
için kullanması gereken bir 
araç olduğunu savundu. De-
mokratik sosyalistlerse, sosyal 
demokratların bu görüşünün 
uygulanması gerektiğini ya 
da bunun iyi bir düşünce 
olduğunu düşünmüyorlardı. 
Çünkü demokratik sosyalist-
ler açısından, kapitalizmin 
özü reforme edilemez ve çö-
küşü kaçınılmazdır. 

döneminin en etkin savunu-
cusu olan Alman bir politik 
teorisyen ve politikacı Eduard 
Bernstein, “Sosyalizmin nihai 
hedefi olarak adlandırdığı şey 
benim için hiçbir anlam ifade 
etmemektedir. Hareket her 
şeydir.” Bernstein’in kastettiği 
şey, soyut bir gelecek hakkın-
da konuşmanın çok az değeri 
olduğu anlamına geliyordu; 
bunun yerine, amaç birikimli 
olarak daha iyi bir dünya ya-
ratabilecek somut reformlar 
uygulamak olmalıdır.

Sosyalizmin son yüzyıldaki 
hikayesi komünizm, demok-
ratik sosyalizm ve sosyal de-
mokrasi arasındaki mücadele 
içinde yazılmıştır. Batıda bu 
mücadelenin şiddeti iki savaş 
arası dönemde zirve nokta-
sına ulaşmıştır. Sosyalistler, 
Birinci Dünya Savaşı’yla bir-
likte dönüşen yeni bir politik 
manzara ve Büyük Buhran’la 
beraber doruk noktasına ula-
şan büyük iktisadi sorunlarla 
yüz yüze geldiler. Bu kaotik 
dönemin bir sonucu birçok 
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olduğunu gördük.” Morhent-
hau, fenomenin tekrarlan-
masını önlemek için, ulusal 
hükümetlerin insanları kapi-
talizmin “kötü etkilerinden” 
korumaya muktedir olmaları 
gerektiğini savundu. 

Bu fikir doğrultusunda, 
1945’ten sonra Batı Avrupa 
milletleri bir ekonomik bü-
yüme inşa etmeye başlarken 
aynı zamanda vatandaşları 
kapitalizmin olumsuz sonuç-
larından da korudular. Re-
formlar ve onlara eşlik eden 
beklentilerdeki değişimler o 
kadar kapsamlıydı ki, savaş 
sonrası Avrupa kapitalizmi 
tarihçilerinin en nüfuzlusu 
olarak nitelendirilebilecek 
olan, Andrew Shonfield’ın 
belirttiği gibi  «Şu anda 
içinde yaşadığımız düzenin 
ve onunla birlikte gelen sos-
yal yapının, önceki yapılardan 
çok farklı olması nedeniyle 
kapitalizm olarak tanımlanıp 
tanımlanamayacağını” merak 
etmişlerdir.

Tabii ki, komünistlerin ve 
demokratik sosyalistlerin um-
duğundan farklı olarak kapi-
talizm kaldı, ancak bu kapita-
lizm demokratik hükümetleri 
öfkelendiren klasik liberalleri 
de hayal kırıklığına uğratan 
bir kapitalizmdi.

Bu sosyal demokrat düzen 
dikkate değer şekilde son 
derece iyi işledi: 1945›ten 
sonraki 30 yıl, Batı›nın 
bugüne kadar yakaladığı en 
hızlı büyüme dönemiydi. 
Bu dönem boyunca, sınıf 
çatışması ve aşırılıklara olan 
destek düştü ve Batı Avrupa 
tarihinde ilk kez, demokrasi 
bir norm haline geldi. Sosyal 
demokratik düzen bu üstün 
başarısına rağmen, 20. Yüz-
yılın sonlarında etkisini kay-
betmeye başladı. 1970’lerde 
başlayan ekonomik güçlük-

açık bir siyasi profil ve prog-
ram edindi. İki savaş arası 
dönemde sosyal demokratlar 
kendi gündemlerini 
uygulayabilecekleri bir saha 
bulamadılar. –İskandinavya 
ve daha düşük bir seviyede 
de olsa ABD hariç.- Tüm 
Avrupa’da demokrasinin 
çöküşü ve ardından ikinci 
Dünya Savaşı’yla beraber; 
kapitalizm ve demokrasi 
arasındaki ilişkiyi sosyal 
demokrat anlayışa göre 
yorumlamakla ilgili bir fırsat 
doğdu. 

Örneğin Alman merkez 
sağını temsil eden Hristiyan 
Demokratların 1947 
programı, şöyle demekteydi: 
“Yeni Alman ekonomisi, her 
şeyden önce kapitalizmin 
dayattığı müdahalelerden 
muaf ekonomi modelinin 
bittiği farkındalığı üzerine 
inşa edilmeli.” Aynı zamanda, 
Fransız merkez sağını temsil 
eden Katolik Cumhuriyetçi 
Halk Hareketi (Catholic Po-
pular Rebulican Movement) 
1944’te yayımlanan ilk mani-
festosunda, zenginliğe sahip 
olanların gücünden kurtul-
muş bir devlet yaratmak için 
“devrimi” destekledi.  

Amerikalı önemli figürler 
de bahsi geçen bağlamdaki 
sosyal demokrat görüşü des-
tekledi. Bu figürler Batı Avru-
pa’da demokrasinin başarıya 
ulaşabilmesi için, Avrupa’yı iki 
savaş arası dönemde başına 
bela olan ekonomik kriz, sınıf 
çatışması ve ideolojik aşırılık-
lardan korunması elzemdi. Bu 
fikrin yansıması olarak, ABD 
Hazine Bakanı Henry Mor-
genthau 1944’teki Bretton 
Wood Konferansı’nın açılış 
konuşmasında şöyle demiştir:  
“1930’larda dünyaya yayılan 
krizi gördük… Akıl karışıklı-
ğının ve acıların faşizmin ve 
nihayet savaşın yetiştiricileri 

la benzer sonuçlara ulaşmış-
tır. ABD, Almanya’yla birlikte, 
Büyük Buhrandan en büyük 
zararı gören ülke olmuştur. 
ABD’de demokrasi, Avrupa’ya 
göre çok daha derin temelle-
re dayansa da 1930’ların baş-
larında demokrasi kavramına 
soğuk yaklaşan Amerikan 
vatandaşlarının sayısı artış 
gösterdi, popülist ve ırkçı ha-
reketlere destek yükseldi ve 
Henry Ford, Charles Lindber-
gh ve Charles Coughlin gibi 
isimlerin de içinde olduğu bir 
grup vatandaş ve siyasetçi 
sürpriz bir biçimde açıkça 
Hitler’i övdüler.

Roosevelt3, kriz için olağa-
nüstü önlemler alınmaması 
durumunda durumunda 
demokrasiye yönelik teh-
ditlerin artacağını fark etti. 
Roosevelt, bu fikrine uygun 
olarak, “Amerikan halkı için 
Yeni Düzen (New Deal)” sözü 
verdi. Yeni Düzenin hedefi, 
ülkeyi tahrip eden ve sosyal 
düzeni tehdit eden ekonomik 
mağduriyeti ele almaktı. Hü-
kümet, vatandaşlarına onları 
kapitalizmin neden olduğu 
acılardan, risklerden ve gü-
vensizlik hissinden  koruya-
cağını gösterme amacını ta-
şıyordu. Yeni Düzen, işte hem 
bunlara hem de demokrasiye 
olan inancı yeniden inşa et-
mek amacını taşımaktaydı. 
(Yeni Düzencilerden biri şöyle 
demişti, “Biz sosyalistler kapi-
talizmi kurtarmaya çalışıyo-
ruz ve kahrolası kapitalistler 
bize izin vermiyor.”) 

Kısaca belirtmek gerekir-
se, 1930’ların ortalarıyla 
birlikte sosyal demokrasi, 
demokratik hükümetlerin 
kapitalizmin olumsuz so-
nuçlarıyla mücadele etmesi 
gerektiği temeline dayanan 

3 ABD’nin 32. Başkanı. En uzun süre 
görevde kalan ABD Başkanıdır (4 
Dönem). 
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yüzüne çıktı. Komünizmin 
şiddeti, otoriterliği ve verim-
sizliği nedeniyle gözden düş-
tüğü göz önüne alındığında, 
bunun yerine demokratik 
sosyalizmin temaları ve ar-
gümanları kapitalizme karşı 
çağdaş tepki olarak ortaya 
çıktı. 

Geçmişte olduğu gibi bugün 
de, demokratik sosyalistler 
kapitalizmin özünün adalet-
siz, istikrarsız ve demokrasiy-
le uzlaştırılmasının mümkün 
olmadığını yinelemektedirler. 
Kapitalizmin güncel olarak 
en güçlü eleştirisi Alman sos-
yolog Wolgang Streeck’ten 
gelmiştir. Streeck’e göre, 
“dengesizlik ve istikrarsızlık” 
kapitalist toplumlar için bir 
istisna değil bir kaidedir. Ka-

ler, sistemin saldırılara açık 
hale gelmesini sağladı ve 
1989’dan sonra en büyük ra-
kibinin çökmesinin ardından 
–Sovyet komünizmi- sosyal 
demokrat düzenin altı gün-
den güne daha da oyuldu. 

Komünist tehdidin ortadan 
kalkmasıyla beraber, Ameri-
ka’da ve Batı Avrupa’da sağ, 
tehdidin varlığını sürdürdüğü 
dönemlerde kabul edilebilir 
bir düşman olarak görülen 
sosyal demokrasiye saldır-
mak için cesaretlendi. Daha 
genel bir ifadeyle, kontrolsüz 
kapitalizmin tehlikelerinin 
tanınmasının yaygın olarak 
kabul edildiği savaş sonrası 
model trajik bir şekilde tersi-
ne döndü. Komünizmin çö-
küşü, kapitalist demokrasinin 
içsel üstünlüğü ve istikrarı 
üzerindeki siyasi spektrum 
boyunca bir zafer sarhoşlu-
ğuna yol açtı.

20. yüzyılın sonlarına doğru, 
Atlantik’in her iki tarafında-
ki ekonomistler ekonomiyi 
ileri düzeyde anlamaları ve 
modern kapitalizmin doğası 
gereği sorunlu olmaktan 
ziyade genel olarak gerekli 
olduğuna dair genel bir inanç 
nedeniyle, krizin önlenmesi 
de dahil olmak üzere temel 
makroekonomik sorunların 
çözüldüğüne dair genel bir 
kabulde buluştular. Onlar, 
kapitalizm doğası gereği 
kötü olmaktan ziyade, savaş 
sonrası selefleri İngiliz iktisat-
çı John Maynard Keynes’ten 
esinlenerek, iyi bir ince ayara 
gereksinim duyduğuna ina-
nıyorlardı. Politikacılar, Tony 
Blair gibi görünüşte solda 
olanlar dahi “Devlet ve piyasa 
arasındaki eski çatışma”nın 
çağdışı kaldığını vurguluyor-
lardı. (Görünüşte solcular) 
Sosyal demokrat öncüllerinin 
kendilerini anladıkları gibi, 
kapitalizmin yöneticileri ol-

maktan ziyade, politikacıların 
aslında iyi kötü çalışan bir 
sistemi yöneten teknokratlar 
olduğunu savundular. Ame-
rikan Başkanı Bill Clinton da 
benzer bir sonuca vardı. 

Böylesi bir sapmanın sonuç-
ları öngörülebilir olmasına 
karşın öngörülemedi. Sosyal 
demokratik düzenin gerile-
mesi, sosyal demokrasinin 
merhem olmaya çalıştığı 
yaraları yeniden kanattı. 
Ekonomik eşitsizlik ve güven-
cesizlik yükseldi; toplumsal 
bölünmüşlük ve çatışmalar 
arttı; demokrasiye olan inanç 
düşerken aşırılıklar yayıldı. Bu 
sorunlar yeniden su yüzüne 
çıktıkça, bu sorunlardan so-
rumlu olarak görülen sisteme 
karşı bir tepki de yeniden su 
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pitalizmle demokrasi arasın-
da temelde bir gerilim vardır 
ve onların uzlaşabilir olduğu-
nu varsaymak “ütopyacılık”tır. 

Kapitalizmin doğası gereği 
istikrarsızlaştırıcı etkileri göz 
önüne alındığında, demokra-
tik sosyalistler bunun yerine 
reformun yapılabilirliğini kök-
ten reddederler. Bunun yeri-
ne kapitalizmin kaldırılmasını 
isterler. Demokratik sosya-
lizmin önemli savunucula-
rından Bhaskar Sunkara’nın 
da ortaya koyduğu gibi, de-
mokratik sosyalistlerin amaç-
ları geçmişte olduğu gibidir. 
Demokratik sosyalizmin 
amacı sosyal demokrasi ya 
da Yeni Düzen değil; sosya-
lizmdir. Çünkü onların bakış 
açılarına göre, sağlıklı bir 
toplum ve demokrasinin var 
olabilmesi ancak kapitalizmin 
aşılmasıyla mümkündür. 

Kapitalizme yönelik bu tür 
saldırılara yanıt olarak, sağ 
cenahtaki birkaç kişi demok-
rasiye açıkça son verilmesi 
çağrısında savaş öncesi ön-
cülleri kadar ileri gitmişlerdir, 
ancak bazıları da bu doğ-
rultuda, kitaplarda demok-
rasiyi sorguladı. David Van 
Reybrouck’un Seçimlere Karşı 
(Against Elections), Jason 
Brenennan’ın Demokrasiye 
Karşı (Against Democracy) ve 
David Harsanyi’nin The Pe-
ople Have Spoken (And They 
are Wrong) [Halk Konuştu (ve 
Hatalılar)] gibi kitaplar işte bu 
akımın örnekleridir. Bu isim-
lerin dışında kalanlar da ABD 
Başkanı Donald Trump gibi 
demokrasinin değerini dü-
şüren ve küçümseyen kişileri 
desteklemişlerdir. 

Financial Times’tan Edward 
Luce’un belirttiği gibi, günün 
bazı elitleri, Trump’ı onların 
mülkiyet haklarını tehdit 
edebilecek olası bir kasır-

gaya karşı bir sığınak olarak 
görmektedirler. (Goldman 
Sachs’ın eski CEO’su ve şim-
dilerin Kıdemli Başkanı Lloyd 
Blankfein’e, Trump gibi açıkça 
özgürlük karşıtı olan ve anti 
demokratik eğilimleri hisse-
dilen bir siyasetçiyi destekle-
meyi nasıl kendisine yedirdiği 
sorulduğunda şöyle cevap 
vermiştir, “Trump en azından 
ekonomi için iyi.” 

Bugün her kim ki demokra-
si ve kapitalizmi savunma 
kaygısındaysa geçmişte 
demokrasiyi rekabetçi ve 
sürdürülebilir kılan şeyleri 
kavrayarak işe başlamalıdır. 
Savaş sonrası kurulan sosyal 
demokratik düzen, kapita-
lizmin yükselişini koruma 
taahhüdüne dayandırılırken, 
aynı zamanda vatandaşların 
olumsuz sonuçlarından ko-
runmalarını da sağladı. Bu 
inancı gerçeğe dönüştürmek 
zor bir uzlaşmaya gereksinim 
duyuyordu. İşçiler ve deza-
vantajlılar gelirlerin daha adil 
bir şekilde dağıtılması, ortaya 
çıkan risk ve güvensizlikten 
korunma ve ekonomik basa-
mağını yükseltme fırsatlarına 
sahip olmalarını sağlayan 
politikalar için kapitalizmi or-
tadan kaldırma çağrılarından 
vazgeçtiler. 

Diğer taraftan, elitler de zir-
veye çıkmalarını sağlayan 
sistemin yıkılma tehdidinin 
ortadan kalkması için, sahip 
oldukları bazı imtiyazlarından 
ve zenginlik araçlarından 
vazgeçmişlerdir. (1945’ten 
sonra kapitalizm taraftarla-
rının kabul ettiği şey şuydu, 
“servete yönelik saldırıları 
sona erdirmenin en iyi yolu 
yoksullukla savaşmaktı.”) So-
nuç olarak, tüm vatandaşlar 
sosyal çatışmanın ve aşırılıkçı 
eğilimlerin azalmasından 
ve toplumlarının kolektif 
sorunlarını zaman içinde, uz-

laşma temelinde çözmelerini 
sağlayan güçlendirilmiş bir 
demokrasiden yararlandı.

Demokratik sosyalistler, 
geçmişte olduğu gibi bugün 
de sadece kapitalizmin ku-
surlarını görüyor ve bir kez 
daha ortadan kaldırılmasını 
istiyorlar. Bunun yanında, pek 
çok kişi de sadece kapitaliz-
min faydalarını görüyor ve bir 
kez daha bu faydaların dar bir 
çevrede, haksız bir şekilde da-
ğıtılmasına yol açan sosyal ve 
siyasi istikrarı zayıflatan poli-
tikaları destekliyorlar. Önceki 
nesil Avrupalı ve Amerikalı 
siyasetçilerin ve vatandaşla-
rın, kapitalizmin tehlikelerini, 
demokrasinin kırılganlığını 
ve bu ikisinin (kapitalizm ve 
demokrasi) arasındaki uyumu 
ve sürdürülebilirliğini sağla-
mak için uzlaşma ihtiyacını 
kavramaları için iki savaş arası 
dönemin ve İkinci Dünya Sa-
vaşı’nın trajedilerini yaşama-
ları gerekti. 

Bu sosyal demokrat uzlaşma, 
Batı’nın en büyük başarıları-
nı yakaladığı dönemi alttan 
alta destekledi. Bu düzene 
ilişkin politikaların bazıları 20. 
yüzyılın sonlarında kredisini 
tüketti. Ancak, onun temel 
amacı olan kapitalizmin 
yükselişinden faydalanırken, 
vatandaşları kapitalizmin 
olası olumsuz etkilerinden 
koruma anlayışı her zamanki 
önemini korumaya devam 
ediyor. 

Dünya, 1930’larda ve 
1940’larda karşılaştığı durum-
da olmamakla beraber işaret 
fişekleri olduğu da açık bir 
gerçektir. Bugün yaşadığımız 
sorunların siyasi spektrumda 
yeni bir trajediye yol açmaya-
cağını umut eden insanların 
yegane yolu sosyal demokra-
sinin avantajlarını tanımaktır. 
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T Demokratik çoğulcu 
toplum

İkinci dünya savaşından 
sonra Batının önde gelen 
sosyal bilimcilerinin 
geliştirdiği çağdaş toplum 
kavramlarının temek 
açıklayıcı sentezi, çoğulcu 
demokratik toplum 
önerisidir. Bu toplum 
biçimini niteleyen temel 
özelliklere göre teknolojinin 
gelişmesi, toplumsal 
değişimin stratejik itici 
gücüdür. Geçen yüzyılda da 
sanayi devrimi eski tarımsal 
ve kurumsal yapılarını yerle 
bir etmiştir. Teknolojinin 
gelişmesi zaman içinde 
gittikçe artan ölçülerde 
nitelikli işgücü talebi 
yaratmıştır.

Demokratik Toplum ve  
Sosyal Demokrat Seçenek

Teknolojik ilerleme ve de-
ğişimin yaşandığı dünyada 
ulusal ve evrensel düzeyde, 
çoğulcu demokratik bir top-
lumun ülkemizin çağdaşlaş-
ması yolunda geçerli bir se-
çenek olduğu kuşkusuzdur.

Sosyal Demokrat seçenek, 
Türk toplumunun kendine 
özgü koşullarında 1960’lı 
yılların ortalarından itibaren 
etkin çözümler üretebilmiş, 
önemli bir düşünsel dönü-
şümü de gerçekleştirmiştir. 
Bununla birlikte 1970’li 
yıllardan başlayarak halen 
etkisini sürdürmekte olan 
sosyoekonomik bunalımın 
ve askeri darbelerin olumsuz 
sonuçlarından kendisini so-
yutlayamamıştır.
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toplum modeli olarak belir-
lemektedir. Böyle toplumlar-
da iç barış ve huzur, hakları 
ve özgürlükleri kısma gereği 
duymaksızın sağlanabilmek-
tedir. 

Çoğulcu demokratik toplum 
modelinin başlangıçtaki 
değişim motoru ve itici 
gücü bilim ve teknolojidir. 
Daha çağdaş görüşler ise 
başlamakta ve toplumsal 
değişmeyi, insanların karşı-
laştıkları çetrefil sorunların 
çözümünü, onların bilinçli 
çabalarına bağlamaktadır. 
Böylece insana verilen de-
ğer, maddesel büyüme ve 
mekanik değişime verilen 
önemin önüne geçmektedir. 

Çağlar boyunca insanlığın 
temel sorunlarının başında, 
mal ve hizmet üretmek 
için örgütlenmek gelmiştir. 
İnsanların birbirleriyle 
üretim ilişkileri ve üretimde 
işbirliği, çevrelerinde ege-
men olan bazı koşulların 
etkisi altındadır. Bu unsur-
ların bir kısmı -iklim, top-
rağın bolluğu ve kalitesi 
örneğin- veridir. Bir kısmı 
ise -teknoloji, diğer üretim 
araçları gibi- insanlar tarafın-
dan geliştirilmiştir. Üretimde 
insanlar arasındaki işbirliği 
ve üretimin örgütlenmesinin 
siyasal yaşamı düzenleyen 
kurumlarla sürekli etkileşimi 
tarihi sürece devingenlik 
kazandırmıştır. Çoğulcu 
demokratik toplum aşama-
sına gelinceye dek değişim 
gelişim süreçleri yaşanmış, 
toplumdaki ekonomik ve 
siyasal gücün dağılımı da 
buna bağlı olarak değişik 
bileşimler göstermiştir. 

Güçler nasıl dağılır? 

Çoğulcu demokratik top-
lumda dinamik istikrar ve 

demokrasi” kavramı, siyasal, 
sosyal, ekonomik ve kültürel 
demokrasiyi bir bütün 
olarak kapsamaktadır. 
Liberal demokrasiye daha 
çok gerçeklik kazandırarak 
onu aşmaktadır.”1

Dayanışma temelli, esnek 
ve istikrarlı toplum

Çoğulcu Demokratik 
toplum bu nedenle 
istikrarlı, temel dönüşümler 
gerektirmeyen değişiklikler 
karşısında esnek yapılıdır. 
Bu modelde belirleyici 
unsur, emeğiyle geçinen, 
işçilerin ve tüm çalışanların 
toplum içinde özgün 
yerlerinin belirlenmesi 
ve birbirini tamamlayan 
toplumsal mozaik 
içinde özümlenmesinin 
sağlanmasıdır. Bu çerçeve 
içinde sendikacılık, yaygın 
kooperatifçilik, her türlü 
toplumsal örgütlenme ve 
çalışma hayatının diğer 
kurumları demokratik ge-
lişme süresi içinde giderek 
önemlerini arttıracaklar-
dır. Siyasi ve ekonomik 
gücün akılcı bir dağılımı ve 
çatışmaların çözümünde 
iyi işleyen kurumlara dayalı 
bu istikrarlı nitelik, çoğulcu 
demokratik toplumu ideal 
1 Bkz. Michel Rocard vd. (1993),  
Geleceğin Sosyalizmi 2, SD 
Yayınları, Ankara. ; Hadi Orman 
(1988), “Sosyal Demokrasi: İsveç 
Deneyi” Güvercin dergisi, Sayı:1 
,Eylül 1988; a.g.y , Güvercin 
Dergisi, sayı:3, Kasım-Aralık 1988; 
Sayı:6, Şubat 1989;  Hadi Orman 
(1980),  “Sosyal Demokrasi İsveç 
Modeli”
Çağdaş Toplum, sayı:1, Mayıs 
1980.  Aynı tanıma DSP’nin 
programında da yer verilmiştir. 
Bkz. http://www.dsp.org.tr/dsp/
program/program-bolum-1-
demokratik-sol/  

 Bu değişiklik, işgücünün 
organik bileşimini ve top-
lumun sınıfsal yapısını da 
etkilemiştir. Niteliksiz işgü-
cünden oluşan geniş tabanlı 
eski toplumsal piramit orta-
larda şişmeye başlayarak bir 
eşkenar dörtgen biçimine 
dönüşmüştür. Demokra-
si-sanayi bakımdan gelişmiş 
ileri Batı ülkelerinde işçi sını-
fının göreceli büyüklüğünün 
azalmaya başlaması, top-
lumda orta sınıfın ağırlığını 
artırmaya başlamıştır. Ayrıca 
gittikçe artan mesleksel 
uzmanlaşma işçi sınıfını par-
çalamış, yeni bir toplum mo-
zaiğinin oluşmasına katkıda 
bulunmuştur.

Çatışma ve uzlaşma

Çoğulcu demokratik top-
lumda, işverenlerle işçiler ve 
toplumun diğer çalışan ke-
simlerinin kendi aralarında 
çıkar çatışmalarının varlığı 
doğal kabul edilir. Fakat 
Demokratik toplum bu çıkar 
çatışmalarını uzlaştırıcı ku-
rumlar da geliştirmiştir. 

Çoğulcu demokrasilerde 
siyasi, ekonomik ve 
kültürel alanlarda, çalışma 
yaşamında müzakereyi 
sağlayan kurumsallaşmış 
bir alan bulunmaktadır. Yeni 
kurumların ortaya çıkışı, 
çalışma hayatının kendi 
bünyesindeki iç çatışmalarla 
öteki siyasal nitelikteki çatış-
maların ayırt edilebilmesini 
sağlamıştır.

Sosyal demokrasi nedir?

 “Çağdaş “sosyal demokrasi”, 
başarıyla uygulandığı bazı 
demokratik Batı ülkelerinde, 
kendi sözcük anlamını 
aşarak, demokrasiyi tüm 
aşamaları ve boyutları ile 
içerir. Bu ülkelerde, “sosyal 
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sağlanmıştır. Aynı zamanda, 
siyasal partiler kitlesel 
nitelikleri dolayısıyla ve 
ulusal öncelikleri göz önüne 
alarak toplumun çeşitli 
katmanlarının çıkarlarını 
ortaklaşa bir sentez içinde 
birleştirebilirler. 

İşçiler yalnız kalmamalı 

Emekçi kesimi, sosyal de-
mokrat siyasal hareketle 
birlikte bu sentezi sağlaya-
mazsa, toplumda yalnızla-
şabilir ve elde ettiği hakları 
bile yitirebilir. Bu bakımdan, 
özellikle Türkiye gibi, köylü-
lerin esnaf ve sanatkarların, 
memurların, emeklilerin ve 
işsizlerin geniş yer tuttuğu, 
teknik personelin gitgide 
önem kazandığı bir toplum-
da, işçiler ve sosyal demok-
rat hareket, bu kesimler ara-
sında dayanışmanın öncüsü 
ve harcı olmak durumunda-
dırlar. 

Bugüne dek sosyal de-
mokrat partilerin en büyük 
ikilemini oluşturan dağıtıcı 
ve üleştirici politikalara 
mahkum olmaktan, bir kısır 
döngü içinde bocalamaktan 
kurtulmalarında üretimin 

barış sağlanabilmesi, top-
lumdaki değişik tabakalar 
arasında güç dağılımının 
dengeli uzlaşmamasına bü-
yük ölçüde bağlıdır. Böyle 
bir toplumdaki güç kaynak-
larını belli başlı üç başlık al-
tında irdeleyebiliriz: Yaptırım 
gücü, iktisadi güç ve insan 
gücü… Bu üç güç; nitelikleri, 
başka kaynaklara dönüşme 
esnekliği, yoğunlaşma eğili-
mi ve etki alanının genişliği 
yönünden farklı özelliklere 
sahiptir. Örneğin, bir güç 
kaynağı olarak insan gücü; 
yoğunlaşamayan, başka 
güce dönüşemeyen parçalı 
bir karaktere sahiptir. Etkinli-
ği ancak örgütlenme yoluyla 
arttırabilir. Sendikaların 
doğuşu bu gereksinmeden 
kaynaklanmıştır. 

İnsan gücünün eylemlerini 
eşgüdümleyen sendikalar 
ve siyasi partiler, 
çoğulcu  demokrasilerde 
stratejik bakımdan en 
önemli güç odaklarını oluş-
tururlar. 

Siyasi partilerle sendikalar 
arasındaki başlıca fark, sen-
dikaların sınıf temeline da-
yanması, siyasi partilerin va-

tandaşlar arasındaki sosyal 
tabakalaşmadan kaynaklan-
masıdır. Sendikalar çalışan-
lar ile işverenler arasındaki 
çıkar çatışması üzerine daya-
lı olup, bu çatışma istikrarlı 
bir nitelik gösterir. Sendika-
lar kuramsal olarak bütün 
ücretliler sendikalaşıncaya 
kadar büyüyebildikleri 
halde, siyasi partiler sosyal 
tabakalar arasındaki çıkar 
çatışmalarının uzlaştırılması 
sürecine göre şekillenirler. 
Bu nedenle de siyasi partiler, 
özellikle sosyal demokrat/ 
sol partiler, kitlesel bir nitelik 
gösterirler.

Türkiye gibi, tarımda çalı-
şanların ağırlık taşıdığı bir 
ülkede, bir sosyal demokrat 
parti, köylüyü örgütleyerek 
kalkındırmaya ve köylünün 
sanayi toplumuna geçişini 
kolaylaştırmaya önem ver-
mek zorundadır. Ücretle 
çalışanların siyasi alanda 
ağırlıklarını büyütmeleri, 
Batı ülkelerinde sosyal 
demokrat iktidarların özel-
likle sosyal politika, gelir 
dağılımı ve vergileme alan-
larında işçiler/çalışanlar 
lehine yasal düzenlemeleri 
gerçekleştirmeleriyle 
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Bir başka cephesiyle de bu 
çoğulcu stratejiler, evrensel 
düzeydeki çatışma ve uzlaş-
ma pratiğini zenginleştir-
mektedir. 

Bu stratejiyi başarıyla iz-
leyen toplumlar, örneğin 
İskandinav ülkeleri, Avus-
turya, Hollanda ve Federal 
Almanya, bütün dünyayı 
sarsan ekonomik bunalımı 
en az zararla geçiştirebil-
mekte ve demokrasiden 
hiçbir ödün vermeksizin, 
toplumsal barış içinde, ge-
lişmelerini sürdürebilmek-
tedirler. 

Denebilir ki, çağımızın ulu-
sal ve uluslararası düzeyde 
ivedi çözüm bekleyen so-
runlarının çözümünde ve 
uygulanabilir sonuçlarına 
ulaştırılmasında çoğulcu 
demokratik model en ge-
çerli seçeneği oluşturmak-
tadır. Politik karar odakları 
çoğulcu endüstriyel öne-
rileri tarihi sorumlulukları 
açısından dikkate almak 
zorundadırlar. Buna koşut 
olarak Türkiye’nin 1930’lu 
yıllardan beri yaşadığı sü-
reçler ulusal düzeyde çoğul-
cu demokratik savları des-
teklemekte, öte yandan son 
on sekiz yıldır tercih edilen 
ekonomik ve sosyal yakla-
şımları yörünge dışı sapma-
lar olarak belirlemektedir.  

Kaynakça

.Michel Rocard vd. (1993), Geleceğin 
Sosyalizmi 2, Sosyal Demokrasi ya-
yınları, Ankara 1993

Hadi Orman, “Sosyal Demokrasi İsveç 
Deneyi”, Güvercin dergisi, Sayı:1;3 ve 
6 ,Eylül 1988;Kasım-aralık 1988 ve 
Şubat 1999.  

Hadi Orman, “Sosyal Demokrasi 
İsveç Modeli”, Çağdaş Toplum, sayı:1, 
Mayıs 1980

sağlayan düzenlemeler 
gündeme getirmiştir.

 Kapitalist süreç içinde sana-
yileşip gelişen toplumlarda 
çalışanların hayat standart-
larının yükseltilmesi, tam 
istihdam sağlanması, işyer-
lerinde çalışma koşullarının 
iyileştirilmesiyle beraber, 
işletmeler lehine sübvansi-
yonlar, vergi teşvikleri, diğer 
dolaylı ve dolaysız özendi-
riciler aracılığıyla iktisadi 
büyümenin hızlandırılması, 
iktisadi gücün belli ellerde 
toplanmasıyla sonuçlanmış-
tır. 

Buna karşı bir önlem 
olarak, Amerika ve Batı 
Avrupa ülkelerinde işlet-
me düzeyinde varlıkların 
bir kısmının çalışanlara 
devredilmesi firmaların 
gönüllü katılımıyla ger-
çekleştirirken, İskandinav 
ülkelerinde özellikle İsveç’te 
iktisadi gücün bir kısmının 
çalışanlara aktarılması son 
yıllarda sosyal demokrat 
partilerin iktisadi program-
larının odak noktasını teşkil 
etmiştir.  

Demokrasiden ödün 
vermeden 

Sosyal demokrat hareket 
yukarıda belirtilen dinamik-
lere uygun olarak evrensel 
düzeyde kaçınılmaz, anlamlı 
bir devinim göstermektedir. 
Bu gelişmenin süreçleri ta-
rihi gelişim çizgisi üzerinde 
ulusal düzeyde, bir taraftan 
ekonomik ve sosyal yapı-
ları etkilemekte ve yeni bir 
ekonomik gelişme stratejisi 
önermektedir. Batı Avru-
pa ve özellikle İskandinav 
ülkelerinin bazılarında 
olgunlaşan süreçler bütün 
dünyada yaygınlaşmaktadır. 

tüm unsurlarıyla sürekli bir 
iletişim ve güç birliği için-
de olmaları büyük önem 
taşımaktadır. Örneğin, Türk 
ekonomisinin bugünkü 
konumunda, sendikal ör-
gütlenmenin ve tarım ke-
siminin başarılı bir üretim 
kooperatifçiliğiyle örgüt-
lenmesi bu anlamdaki güç 
birliğine işlevsel anlamlı bir 
içerik kazandıracaktır. 

Konu buraya gelmişken, 
Türk tarımının büyük hol-
dingler eliyle çokuluslu 
yabancı sermayeye açılma-
sının Türk ekonomisini Latin 
Amerika tipi bir sömürü 
çarkı içerisine itmesi ve 
Türk köylüsünün çokuluslu 
yabancı sermayeye bağımlı 
kılınarak büsbütün ezilmesi 
tehlikesine işaret etmek ge-
rekmektedir. 

Çağdaş çoğulcu Demokratik 
toplumun günümüzün 
bunalımına sunduğu en 
geçerli seçeneklerden biri 
de, kamusal ve özel tasarruf 
kaynakları tıkandığı anda, 
toplumun tasarruf potan-
siyelini ve ekonominin 
yatırım gücünü büyütmek 
amacıyla toplumsal serma-
ye birikim mekanizmalarını 
devreye sokmasıdır. 

Çalışanların işyerlerindeki 
durumlarını eleştirisel bir 
gözle değerlendirmeye 
başlamaları ve bağlı 
durumlarından kurtulmak 
istemeleri, toplumda 
ekonomik gücün ve servet 
dağılımının lehlerine 
değiştirilmesi için birçok 
Batı ülkelerinde işçilerin 
çalıştıkları işletmelerin 
mülkiyetinde pay sahibi 
olmalarını ve yönetime ve 
sorumluluğa katılmalarını 
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