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Ýnsanlýðýn geldiði aþamada her toplum, bireylerinin tam baðýmsýz ve özgür olmasýný, refah ve güvenlik içinde yaþamalarýný, farklý
etnik, kültür, inanç gruplarýnýn kendilerini özgürce ifade ederek
barýþ içinde yaþamasýný arar. Sivil toplum, demokrasinin olmadýðý
yerde bir çýkýþ aracý, ulaþýlmasý hedeflenene ulaþmada bir anahtar.
Demokratikleþme sürecinde gerekli olan koþullar ve etkileþimler
devletin iç yapýsýndan çok sivil toplumdan kaynaklanmaktadýr.
Devletin gücünü tanýmlama, yetki alanlarýný belirleme, denetleme
ve meþrulaþtýrma rolleri sivil toplumun alaný içindedir.
Türkiye'nin AB üyeliði sürecinde demokratikleþme alanýnda
yasal mevzuatta ciddi reformlar yapýldý. Atýlan adýmlar yetersiz ve
pratikte yaþama geçmesinde halen ciddi sýkýntýlar olsa da deðiþimi
yadsýmak mümkün deðil. Demokratik açýlým ve geliþmeyi yalnýz
devletin tekelinde gören, devletin dýþýnda hiçbir geliþmenin yaratýlamayacaðýna olan inanç ve kültür demokratikleþme sorunlarýmýzýn
baþýnda gelmektedir.
Tam da bu noktada sivil toplumun rolünü tartýþmaya açmanýn
gerekli olduðu düþüncesindeyiz. Demokratikleþme sürecinde özellikle bölgemizin sorunlarýný irdelerken, devletin dýþýndaki alanlar
olarak bu sürece ne kadar müdahil olabiliyoruz? Burada projektörü
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biraz da kendi üstümüze tutmamýz gerektiði kanaatindeyiz. Kendi
faaliyet alanýmýza iliþkin özgün politika ve çözüm önerilerimiz var
mý? Buna uygun yeterli donaným ve altyapýya sahip miyiz? 21.
yüzyýlda insanlýðýn demokrasi ve özgürlük arayýþlarýnýn sivil toplum
þahsýnda geliþtiði bir dönemde buna paralel bir çalýþmanýn içinde
olduðumuz söylenebilir mi? Siyasete, hiyerarþik örgütlenmelere
yönelik bu kadar ilgilinin nedenlerinden biri de biz deðil miyiz?
Bu sempozyumumuzda birinci gün kavram olarak sivil toplumun
tarihsel süreç içerisinde geldiði aþama irdelenecek, Türkiye'de sivil
toplum anlayýþý ve mevcut durum, yine devlet-demokrasi ve sivil
toplum kavramý tartýþýlacaktýr. Sempozyumumuzun ikinci gününde
"Bölge Ölçeðinde Sivil Toplum Hareketinin Ýþbirliði Arayýþlarý
Forumu" baþlýðýnda bölgemizde çeþitli alanlarda faaliyet gösteren
sivil toplum örgütlerinin temsilcileri sunum yapacaklardýr. Bu tartýþmalar ekseninde sivil örgütlenme alanýnýn kendi yapýsal sorunlarýný
aþarak devletin ve toplumun demokratikleþmesine nasýl müdahale
edebileceklerine iliþkin görüþ ve önerilerin ortaya çýkmasýný bekliyoruz. Sempozyum sonuç bildirgemizde tartýþtýðýmýz konular ýþýðýnda
sorunlara iliþkin tespitlerimiz ve çözüm önerilerimiz yer alacaktýr.
Ýnsanlýk bu topraklarda, demokratikleþme ve özgürleþme hedefine ulaþmak için çok çaba sarf etti ve bundan sonra da edecektir.
Bizler politik angajmanlarýmýzýn dýþýnda, farklý din, etnisite ve tüm
diðer farklýlýklarýmýza raðmen barýþ içinde özgürce birlikte yaþamanýn onuruna eriþmek istiyorsak, birbirimizi dinlemeli, anlamaya
çalýþmalý ve ancak birlik olarak güç olacaðýmýz gerçeðini anlamamýz gerek diye düþünüyorum.
Bir baþlangýç olduðunu düþündüðümüz bu çalýþmanýn baþarýlý
geçeceðini umut ediyor ve bundan sonra da bu yönlü çabalarýmýzýn
devam edeceðini belirtmek istiyorum.
Þehnaz TURAN
Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Genel Baþkaný
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SÝVÝL TOPLUM ANLAYIÞI VE HAREKETÝ

Sezgin TANRIKULU1:
Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý'na, kýþ aylarýnda
Diyarbakýr'da toplantý yapmanýn güçlüðüne raðmen bu toplantýyý
yapma kararlýlýðýndan dolayý teþekkür ederim. Gerçektende
Diyarbakýr'da kýþ aylarýnda toplantý yapmak çok zor, nitekim ikincisini gerçekleþtirmeye çalýþýyoruz, ama yine de eksikliklerle yapmaya çalýþýyoruz.
Diyarbakýr'da benim inancýma göre çok güçlü bir sivil toplum
geleneði var. 12 Eylül darbesinden önceki ortam Diyarbakýr'da çok
güçlü bir sivil toplumu yaratmýþtý. 12 Eylül darbesi her ne kadar bu
ortamý sekteye uðrattýysa da, tüm Türkiye'de olduðu gibi, ama özellikle Diyarbakýr'da 90'lý yýllarýn ilk yarýsýndan sonra yine de güçlü
bir sivil toplum ortamý yaratýldý ve geliþti. Bu gün burada
Diyarbakýr örneðinden hareketle belki Türkiye'deki tüm sivil toplum
örgütlerini birlikte deðerlendireceðiz. Diyarbakýr'daki deneyimleri
Türkiye ortamýna aktaracaðýz. Özellikle 1995 yýlýndan sonra oluþan
ve güçlü bir þekilde geliþen Demokrasi Platformu örneðini buradan
Türkiye'ye sunacaðýz. Konuklarla beraber böylece nasýl güçlü bir
sivil toplum örgütü (STÖ) yaratýldý, birlikte deðerlendireceðiz.
Lafý uzatmak istemiyorum. Konuklarýmýz Sayýn Doçent Doktor
1-Diyarbakýr Barosu Baþkaný
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Ferhat KENTEL, Sayýn Þehmuz DÝKEN, Sayýn Ümit FIRAT.
Doç. Dr. Ferhat KENTEL2:
Herkese merhaba. Toplantýyý düzenleyenlere çok teþekkür ederim.
Þimdi ilk konuþma yapmanýn zorluklarý var. Kabaca benim kafamda
olan þeyi konuþmak gerekirse þöyle toplamak istiyorum. Sivil toplum
kavramýný düþünürken aslýnda kamusal alan kavramýný da düþünmek
daha iyi olur gibi geliyor bana. Bunu da neden diyorum, yani sivil
toplumun kavramsal olarak önemsiz bir kavram olduðunu, artýk günü
geçmediði, Türkiye'de sivil toplum gibi örgütlenmenin olmadýðý bir
takým gözlemlerden hareket ederek söylemiyorum bunu, ama en azýndan acaba Türkiye'de sivil toplum kavramýný tartýþmak yerine bununla beraber baþka kavramlarý tartýþýrsak acaba zihnimiz biraz daha
derinleþebilir mi gibi bir niyet var.
Önce þunu söyleyeyim aslýnda hepimiz biliyoruzdur herhalde,
Türkiye'de Sivil toplum kavramý bizim tartýþmalarýmýza, gündemimize literatürümüze nasýl girdi dediðimiz zaman ilk kaba
gözlem 12 Eylül'den sonra biz bu lafý tartýþmaya baþladýk yoðun bir
þekilde. Türkiye'deki modernleþmenin modernliðiyle ilgiliydi herhalde. Türkiye'de Ýttihat Terakkiden beri, en azýndan Osmanlý
çözülmeye baþladýðýndan itibaren devleti kurmak, devleti kurtarma,
yeni bir toplum kurmak, Türkiye'yi çaðdaþ batýlý medeniyetler
seviyesine getirmek diye adlandýrýlabilecek olan proje, esas olarak
devlet eliyle yapýlan bir projeydi ve güçsüz olan toplumsal aktörlerin güçlü olmadýðý bir yapýda, devletin tek aktör olarak belirleyici
aktör olarak devrede bulunmasý çok anormal deðildi. Ama bu anormal olmayan durum aslýnda zaman içinde bizim damarlarýmýza iþledi; bu bizim entelektüel arayýþýmýza, muhalefet yapma biçimimize,
siyaset yapma arayýþlarýmýz hepsine devlet eksenli düþünmek hakim
oldu. Bunun en bariz örnekleri 27 Mayýs 1960 ve 12 Mart 1971 darbelerinde de görüldü. Kendisini sol olarak adlandýran bir takým
hareketler çok rahatlýkla bu darbelerle özdeþleþtirilebilir konumda
buldular kendilerini. Eðer ileriye dönük olarak, yani toplumsal pro2-Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öðretim Üyesi
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jeler, yeni toplum projeleri oluþturulurken kurulacak olan yeni
toplumlar, sosyalist toplumlar örneðin, iþte daha adil daha
demokratik toplumlar vs. her halükarda devleti ele geçirip arkadan,
yukardan aþaðýya toplumu yeniden oluþturmak; iþte eðitimi þöyle
deðiþtirmek, kurumlarý deðiþtirmek dolayýsýyla toplumu bu þekilde
dönüþtürebileceði varsayýmýyla hareket edildi. Þimdi dolayýsýyla
sivil toplum lafý çok fazla gündeme gelmedi. Fakat hem 12 Mart
darbesinde hem 27 Mayýs darbesinde oldukça büyük darbe alan
Türkiye'deki muhalif sosyal siyasal güçler, 12 Eylül darbesiyle tam
manasýyla dibe oturdular. Yani artýk o andan itibaren devletle
beraber, devletin o ana kadar izlemiþ olduðu politikalarda, yani
yukardan aþaðýya toplumu kurmak yönünde sahip olduðu düþünce
yapýsýnýn, bu paradigmanýn artýk çok fazla geçerli olmayacaðý
ortaya çýktý. O andan itibaren -ilk bildiðim kitap hatýrladýðým kadar
Kürþat MÜMÝN'in kitabýdýr, "Sivil Toplum ve Devlet" adlý bir
kitabýdýr, YAZKO'dan ödül kazanmýþtý, ödül kazanmasý da zaten
kendi baþýna anlamlý bir þey- o zamana kadar tartýþýlmamýþ, devlet
dýþýnda bir þeyler aramamýz gerekiyordu. Aradýk ve iþte bulduk.
Büyülü kavram olarak sivil toplum çýktý karþýmýza. Artýk bu
devletle hiçbir þey yapamayýz, bu devletle ne zaman iþ birliðine
girsek….Yani bu esas aktör modernleþme yolunda askeriyeden
baþlayarak, modernleþmenin askeriyeden baþlayarak ilgili bir þekilde özellikle orduyla kurulan baðlantý, artýk o andan itibaren koptu.
Bir de þeyleri düþündüðümüz zaman; 12 Eylülde 50 kiþi idam edildi, 16-17 yaþýndaki çocuklarýn yaþlarý büyütüldü ve bu çocuklar
idam edildi, hapishaneler, iþkenceler hepsi doldu. Ýþte o andan
itibaren devletle beraber deðiþim düþünmek çok mümkün olmaktan
çýktý iþin açýkçasý.
Þimdi þöyle bir þey oldu, bir uçtan bir uca savrulurken bu sivil
toplumun büyülü bir kavram haline gelmesi… Aslýnda sivil toplum
oldukça karmaþýk, içinde iktidar iliþkileri taþýyan, belli bir takým
egemenlik yapýlarý sunan özelliðini biz görmez hale geldik. Yani
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sivil toplum kendi baþýna her þeyi çözecek, sivil toplumun içinden
baktýðýmýz takdirde her þeyi halledebileceðimiz gibi bir düþünceye
kapýldýk. Sonra baktýk ki aslýnda bu sivil toplumun sadece lafýný
etmekle olmuyor. Çünkü sivil toplum dediðimiz, içinde burjuvazisi
olan, içinde medyasý olan, içinde sendikalarý olan, bir takým farklý
örgütlenmeleri olan… Her zaman çok belli olmasa da iþte ne bileyim devletle toplum arasýnda olanýn, adýna o STÖ'ler dediðimiz,
meslek örgütleri dediðimiz zaman, mecburi olarak, yani gönüllü
olmayarak üye olduðumuz zaman onlar gerçekten STÖ müdür, orasý
sivil toplum alaný mýdýr, bütün bunlarý aslýnda çok düþünmeden,
hepsine homojen bir sivil toplum yaftasý yapýþtýrdýk.
Ortaya sonuç olarak þöyle bir þey kaldý aslýnda bana göre, bunda
yanýlýyor olabilirim ama esas göze çarpan kýsmýyla, önemli olan
kýsmý þu; þimdilik aslýnda artýk sivil toplumdan ziyade sivil toplum
kuruluþlarýndan (STK) bahsetmeye baþladýk ya da sivil toplum
dediðimiz zaman aklýmýza daha çok bir takým STK'lar gelmeye
baþladý, yani bir takým örgütler. Bu örgütler ise daha çok belli bir
takým guruplarýn çýkarlarýný savunan örgütler. Çýkarlarýný savunmak
dediðimiz zaman ise, sorun galiba orada baþlýyor. Bu çýkarlar çok
somut çýkarlar olmak zorunda, yani bir örgütün kurulabilmesi için o
örgütün dayanmýþ olduðu toplumsal kesimlerýn, toplumsal aktörlerin çýkarlarýný net olarak anlatabilmesi lazým. Yani bir parti gibi
düþünelim örneðin, iþte siyasal parti çok karmaþýk, böyle entelektüel
bir çözümlemeler yapamaz. Siyasal parti bir model sunabilir, kabaca ideolojisini takip edebilir ve ancak özetleyebilir. STK'lar da
böyle bir þey yapýyor. Yani STÖ'ler özetlemek zorunda. Çok daha
karmaþýk olan toplumsal aktörlerin, çok daha karmaþýk olan toplumsal yaþamýn, hiç bir zaman tek bir çýkara indirgenemeyecek, tek bir
çýkarla anlatýlamayacak olan duyarlýlýklarýný, arzularýný tanýmlamak
zorundadýr. Eðer bir iþçi sendikasýndan bahsediyorsak, o iþçi
sendikasýna üye olan insanýn, onun kültürel, etnik, inanç, köken vs.
ailevi sorunlarý, özel sorunlarý, mahalli sorunlarý, iþte ne bileyim aþk
hayatý, duygusallýðý vs. þeylerden bahsedemez. Sendika artýk o
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iþçinin fabrikada iþ yerinde sahip olduðu sosyal haklar, güvenceler,
ekonomik haklar, ücret artýþý vs. çok somut bir dünyadan bahsedilir.
STÖ bu anlamda çok faydalý bir iþ yapar, ama STÖ'ler o iþçilerin
hayatýný anlatmak, yaþamýndaki bütün dertlerini, onun insan olma
halini, bütün genel halini anlatmaktan çok uzak örgütler.
Dolayýsýyla, STÖ'ler þu haliyle tipik modern toplumun, uzmanlaþmýþ modern toplumun, o uzmanlýk, o bölümlenmiþ hayatlarýnýn
ancak birer parçasýna tekabül edebilirler. O zaman sivil toplum
kavramýný modernite tartýþmasýyla baðlarsak, aslýnda çok da bizi
ileriye götürecek bir örgütlenme tarzý olmadýðý görüþü ortaya çýkýyor.
Þimdi buradan çýkarak STK'larý atacak mýyýz bir kenara? STK'lar bu
kadar mekanik, bu kadar kategorize edilerek anlaþýlabilecek bir þey
mi? STK'lar bence kenara atýlacak örgütler deðil ama, STK'lar
kendilerini baþka bir düþünceyle tamamlayabildikleri takdirde bana
göre daha anlamlý olabilecek örgütlenmelerdir. Onun için baþtan
söylemiþ olduðum kamusal alan tartýþmasýný gündeme getirmek
gerekir diye düþünüyorum.
Kamusal alan tartýþmasý için de þöyle argümantasyonlarý akýl
yürütmeden geçiriyorum. Biz ideal olarak þu anda Türkiye'den baktýðýmýzda, model olarak baktýðýmýz demokrasi, hukuk, sosyal devlet,
geliþmiþlik, refah düzeyi açýlarýndan bakýp model olarak
gördüðümüz, bir anlamda hedef olarak gördüðümüz, içine girmeye
çalýþtýðýmýz AB standartlarý diye bir þey dediðimiz zaman, aslýnda bu
AB'nin bütün bu kamusal alan, sivil toplum tartýþmalarýndan geçip
bir yere geldiðini görüyoruz. Nasýl geçti bu kamusal alan tartýþmalarýna ya da kamusal alana nasýl dönüþtü dediðimiz zaman aslýnda orada yine ciddi bir iktidar meselesi var ve karþýmýza çýkýyor. Yeni
bir öðrenme süreci çýkýyor.
Kamusal alan ve özel alan diye ayýrdýðýmýz zaman, bizim o
ülkede yaþayan tüm yurttaþlar olarak tanýmlanmýþ olan insanlarýn
sahip olmuþ olduklarý kültürel, etnik, dinsel vs. sayabileceðimiz
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özelliklerin ötesinde bir eþitlik iliþkisi, yaþadýðý yer olarak tanýyoruz.
Yani orada insanlar eþit olurlar, insanlar orada özgürce tartýþmalara
girerler ve kendilerini anlatýp dolayýsýyla kamusal alanda etkili
olmaya çalýþýrlar. Ama þöyle bir varsayým var: özel alanýna ait olan,
kültürel alanýna ait olan farklýlýðýný býrak, gel diyen bir yaklaþým var
kamusal alaný açtýðýmýzda. Oysa kamusal alanýn bu þekilde kendisini zenginleþtirmesi, tartýþmasý, yeni þeyler üretmesi mümkün deðil.
Çünkü bizim özel alanýmýz çok zengin bir alan, yani biz özel
alanýmýzda olaðanüstü bir takým zenginlikler, enteraktif bir takým
iliþkiler yaþýyoruz. Bu iliþkilerin ancak yukarý taþýnmasý, bizim bu
özel alanýmýzýn arasýndaki farklýlýklarýn daha doðrusu serbestçe
ortam oluþturmasý gerekir.
Dolayýsýyla STK’larýn sadece belli bir gurubun, belli bir toplumsal aktörün kendi çýkarlarýný aktarabilecek bir örgüt olmaktan da
öteye bir yere gitmesi lazým. STK dediðimiz þey ancak baþka farklýlýklarla iliþkiye geçebileceði takdirde... Yani sendikaysa, sendika
sadece ekonomik çýkarlardan bahsetmemesi gerekir, ayný zamanda
bir takým farklý duyarlýlýklardan da bahsetmesi gerekir. Bahsedildiði
zaman özel alan ve kamusal alan diye ayrýlmýþ olan, aslýnda insaný
ikiye bölen ve insaný ikiye böldüðü için belli bir iktidar tanýmý
yapýlmýþ olan ve onu sanki tek doðruymuþ gibi sunan bir anlayýþýn
da dýþýna çýkmak lazým. Nasýl çýkacaðýz? Evet, sonuç olarak
kamusal alan steril bir alan deðil, kamusal alan tartýþma alanýdýr.
Kamusal alan ancak özel alandan gelen bir takým farklý özelliklerle
zenginleþir. Bunun Türkiye'deki en bariz örneklerinden biri Kürtçe
dil meselesidir, iþte bir tanesi inanç meselesidir herhalde. Türkiye
Cumhuriyeti devletinin en hassas alanlarý olarak düþünüldüðü
zaman, iþte kamusal alan da þöyle olmasý gerekir diye bir tartýþma
olduðu zaman, bunun niye böyle olmasý gerekir diye düþünmek
lazým. Bunun böyle olmayabileceðini, aslýnda bunun çok daha zengin bir takým tartýþmalar haline getirilip o kurumsal alanýn gerçekten
demokrasiyi getirebileceðini düþünmek lazým. Yani kamusal alanda
farklý bir takým tartýþmalara girersek zenginlik olabilir. O zaman
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STK'lar dediðimiz o diðer alanýn, az önce bahsettiðim, gittikçe sterilleþen, sadece çýkar saðlayan örgütlerin de aslýnda baþka bir takým
duyarlýlýklarý geliþtirmesi gerekir.
Yani kabaca aslýnda özetle söylemeye çalýþayým, þöyle bir þey
demeye çalýþýyorum; biz modernlikle beraber sivil toplum ve devlet
ayrýmý içinde, kamusal alan ve özel alan ayrýmý içinde… Aslýnda
modern insan sterilleþmiþ insandýr, yani modern insan çokta fazla
zengin düþünemeyen insandýr, çok o insan bütünlüðünün farklý
duygu ve insan olma haliyle bütün zenginlikleri falan çok fazla bir
arada tutamayan insandýr. Onlarýn yaþayabilmesi için kamusal
alanýn bir defa her þeyden önce tekdüze, homojen bir alan
olmadýðýný kabul etmek lazým, ya da en azýndan öyle olmamasý için
uðraþmak lazým. Öyle bir durumda belki bir þeyi saðlamak
mümkündür. Yani bizim “çok sýnýrlý, çok kýsýr, hiçbir þekilde
gidemiyoruz, ilerleyemiyoruz, iþte hiçbir tartýþma olamýyor memlekette” dediðimiz þeyin kýrýlmasý da ancak buradan geçerek
mümkün, yani zengin bir tartýþma ancak bu zamana kadar duyulmamýþ þeylerin konuþulmasýyla oluþur. Duyulmamýþ þeylerle, onu
duyulmaz kýlan iktidar iliþkilerinin kýrýlmasýyla oluþabilir. Yani
kamusal alanda yaþanýlan þeyleri orada uygulamalý ve bunu mutlak
olarak kabul etmemekle olur.
O zaman inancýmla, yani Müslümansam örneðin, þu dili konuþuyorsam, benim bu sahip olduðum, bana dair, benim ailemden,
geleneðimden, yaþadýðým bölgeden gelen dünya kadar zenginlik var.
Bu dünya kadar zenginlik sadece tek bir tanýmla sýnýrlandýrýldýðý
zaman oradaki demokrasinin geliþmesi de mümkün deðil. Yani
buradan çýkarak þunu da söylemek gerekir aslýnda; AB denen þeyin
çok fazla demokratik olmadýðýný söylemek lazým. Çünkü AB
dediðimiz þeyin aslýnda bütün bu iktidar, kamusal alan, özel alan,
belli bir Fransýz yurttaþlýðý, iþte belli bir Avrupa yurttaþlýðý, steril herhangi bir kültürel alan, çokta fazla özel alan dýþýnda yaþamayan bir
toplumun aslýnda demokratik olduðunu söylemek dahi mümkün
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deðil. Çünkü o toplum kendini geliþtiremez, yenileyemez.
En basitinden iþte Türkiye kökenli, yaptýðýmýz bir araþtýrmaya
gönderme yaparak söylüyorum bunu, Avrupa'da yaþayan Türkiye
kökenli göçmenlerin yaþamýþ olduðu veya ortaya çýkarmýþ olduðu
Avrupa'daki kriz durumu aslýnda çok benzer bir þey Türkiye'dekine.
Yani bir anda farklý bir kýlýða giriyorlar. Benim kurmuþ olduðum,
varsaydýðým o yurttaþlýk iliþkisi denen þeyi bozuyorlar. Çünkü
benim hiç tanýmadýðým, bana yabancý olan, iþte kültürel köklerin,
camilerin, derneklerin, þunlarýn bunlarýn, yani baþka bir duyarlýlýk
taþýyorlar. O zaman ben bu toplumda, Almanya toplumunda
Türkler, Kürtler, her neyse Araplar v.s. o ülkenin dýþýndan gelen
insanlarla beraber bir arada, demokratik bir iliþki yaþayabileceksem,
bu insanlarýn özel hayatlarýnýn, yani kültürel dünyadaki deðerlerinin
de girebilmesi lazým. Benim o zaman sahip olduðum bu yurttaþlýk
tanýmý denen þeyin bu tür demokratik yenilikleri içerebilmesi lazým.
O zaman þunu da söylemek lazým; yani yurttaþlýk dediðimiz þeyden artýk baþka bir þey düþünmek lazým. Yani yurttaþlýk dediðimiz
þey sadece eþitlik, siyasal varoluþlar falan... Yurttaþlýk ancak kültürel
yurttaþlýk olabildiði takdirde þu andan ileriye dönük olarak modernitenin daha ileri aþamalarýna bizi götürebilecektir. Yurttaþ dediðimiz
þey o zaman toplumun içinde dolaþabilen bir adam demektir,
toplumun farklýlýklarý dahilindeki kültürleri dolaþabilen, onlarý
hissedebilen bir insan demektir, yukarý çýkýp sadece steril olan bir
insan deðil. O zaman þöyle bir þey bu; demek benim farklýlýklarým
var, ama farklýlýklarýmla beraber yaþayabilmem söz konusudur. Yani
kültürel yurttaþlýk benim kültürel özelliðimi yok etmeyen bir yurttaþlýktýr. Yurttaþlýk kelimesinin eþitliðimi saðlayan, yani hem eþitliðimi hem farklýlýðýmý yaþatabildiðim bir kavramý saðlayabilmesi
gerekir. Bu da o kamusal alandaki çoðullaþmayý saðlamakla
mümkündür. Yani kamusal alanýn çoðulluðunu düþünebildiðimiz
takdirde biz kültürel yurttaþlýðýmýzý da düþünebiliriz.
Son olarak ta þunu söyleyeyim, lafý çok fazla da uzatmadan,
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kamusal alandaki tartýþmalarýn zenginleþebilmesi için galiba ayný
anda ikili bir mantýkla düþünmek gerekir. Benzerliklerin dayatýldýðý
yerde farklýlýklarý savunmak, farklýlýklarýn dayatýldýðý yerde benzerlikleri savunmak gerekir. Bunlarý ayný anda yapmak gerekiyor ya da
benzerliðimiz unutulmadan farklýlýklarý anlatmak, benzerlik dayatýldýðý
zaman farklýlýklarýn olduðunu söylemek gibi ikili bir iliþki saðlamak
gerek. Farklýlýklarýmýz nereden geliyor dediðimiz zaman çok büyük
ölçüde bu bizim tarihsel kültürel köklerimizle ilgili olan bir þey. Bu
bizim aslýnda dayandýðýmýz yerler, yani bizim ayaðýmýzý bastýðýmýz
yerler, kendimizi havalara uçmamak için, iþte tüketim toplumunun,
post modern toplumun o daðýnýk haline kendimizi kaptýrmamak için
ayaðýmýzý basacaðýmýz yerler, bizim bir referansýmýz. Ama bir yandan da bir gerçeklik var, biz ayný zamanda ekmek yemek istiyoruz,
refah içinde yaþamak istiyoruz, sonuçta sosyo-ekonomik olarak belli
bir düzeye ulaþmak istiyoruz. Yani bir gerçeklikler var, mecburiyetler
var karþýmýzda, bir de bizim aidiyetimizin, bizim baðlýlýðýmýzýn bize
geçmiþle gelecek arasýnda baðlarýný kurduðumuz tarihselliðimizi,
tarih içindeki yerimizi anlatan bir de köklerimiz var.
O zaman ikili bir diyalektik var iliþkide, belki burada, yani
gerçeklikle bu kök arasýnda, gerçeklikle kültür arasýnda. Kültür de
subjektif bir þey, benim inandýðým bir þey, objektif bir deðerlendirme yapmam gerekmiyor ve ben ona inanýyorum sadece, ben
öyle olduðumu düþünüyorum sadece, o da benim hakkým, böyle
olduðuna inanmalý. O zaman kurulacak olan iliþkide bu somut
gerçeklikler, insan iliþkileri ve onun getirmiþ olduðu, hayatýn getirmiþ olduðu zorluklar gibi geliþme ve deðiþmeler, benim o subjektif
olan dünya, benim inandýðým dünya arasýndaki bir ufuklar kaynaþmasý olarak adlandýrabileceðimiz bir gidiþ geliþi, bir karþýlýklý
iliþkiyi saðlayabilecek bir yeni paradigmayý düþünmek gerekir.
En baþtan tekrar bu arayla baðlantý kurmak gerekirse STK'lar
baþka bir ruh kazanmak zorunda. Sivil toplum tartýþmasý daha insani
bir çýkar saðlamalý. STK’lar tek bir toplumsal haklarýn özetlenmiþ
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çýkarýný anlatmaktan ziyade belki daha karmaþýk bir baþka iliþkiyi
anlatmak zorunda olan örgütlerdir diye düþünüyorum. Beni dinlediðiniz için teþekkür ederim.
Moderatör: Ýkinci sözü de Ümit FIRAT'a veriyorum. Buyrun
Sayýn FIRAT.
Ümit FIRAT3:
Hepinize saygýlar sunuyorum. Maceralý bir oturum oldu; ben ilk
bir ay önce geldiðim zaman, olamaz bir þeyi baþarmýþtým. Taksimde
sabah beþten önce ilk yürüyen bendim buraya gelmek için. Ama
baþka arkadaþlar gelemediði için ertelenmiþti biliyorsunuz. Konu
baþlýðý, iki baþlýk vardý, birbirine benziyor ve aþaðý yukarý birbirinin
tekrarý gibi gelecek cümlelerle ifade edilecek bir konu. Ama
mümkün olduðu kadar ayný cümleleri tekrar etmeden, benzer þeyler
söyleyeceðiz. Sivil toplum hakkýnda da çok derin, teorik, yeterince
bilgilere sahip deðilim. Ben daha çok sivil toplumu kendi hayatýmda, kendi tanýk olduðum olaylar çerçevesinde, gördüðüm, hissettiðim
þeylerle iliþkili olarak, yani zihnimde belirlenen bir taným yapmaya
ve hayatýmda yaþadýðým bazý örneklerle size aktarmaya çalýþacaðým.
Tabii baþkan belirtti, benim kuþaðýmdan gelen arkadaþlar arasýnda bu kavramý ilk defa telafuz edenlerden biriyim belki de. Ama tabii
ki daha çok da 1980 sonrasý bu kavram bizim hayatýmýza yavaþ
yavaþ girmeye baþladý, çokta berbat bir dönemde girmeye baþladý.
Yani çok özgür, çok normal, tartýþabildiðimiz bir dönemde bu
kavramla karþýlaþmadýk, çok sýkýcý bir dönemde karþýlaþtýk. Belki
dünyanýn baþkaca ülkeleri içinde 1980 sonrasý bu konu ve bu kavram
daha çok tartýþýlmaya baþlandý. Dolayýsýyla 1980 öncesi sivil toplumculuk gibi kavramlarla ve bilgilerle pek haþir neþir olmadýk.
Ben 1950'li yýllarda ilk okulu okuduðum zaman bize iyi bir yurttaþ olmanýn temel ölçütü olarak, iþte Türk olduðumuz, doðru ve
çalýþkan olduðumuz, büyüklerimize saygý küçüklerimize sevgi besle3-Yazar - Helsinki Yurttaþlar Derneði Yönetim Kurulu Üyesi
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memiz gerektiði hemen her gün derslerimizin baþýnda öðretiliyordu
ve varlýðýmýzý da Türk milletine armaðan etmek gibi bir ödevimiz
olduðunu da öðretiyorlardý. Belki þimdi de öyledir bilmiyorum, ama
o yýllarda biz gerçekten kendimizi Türk zannediyorduk ve Türkten
baþka insanlarýn olmadýðýný. Dünyada baþka insanlarýn da
olduðunu, bizlere farklý insanlarýn olabileceðini, hatýrlatýlabilirlerdi.
Ama biz öyle yetiþtirilmedik. Bu bilgiler ve bu okutulan yurttaþlýk
bilgisi ders kitaplarýnda bize ödevlerimiz öðretiliyordu. Ýþte devlete
itaat etmek, kurallara uymak, Atatürk ilkelerine baðlý kalmak, þehit
atalarýmýzýn bize emanet ettikleri bu kutsal vataný savunmak, onu
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek gibi ödevlerimiz de bize
öðretilmiþti. Yurttaþlýk bilgisi buydu ve yurttaþ olmanýn temel
kriterleri de bunlardý. Yani bize hep ödevlerimiz öðretiliyordu ama,
biz bir takým haklarýmýzýn olabileceðini hiç düþünmüyorduk. Hep
ödev sahibi insanlardýk. Öyle ki 21 yaþ sýnýrý aranýyordu oy kullanabilmek için ve oy vermenin de ödev olduðunu, bir hak deðil de bir
ödev olduðunu zannediyorduk, hep ödev sahibi insanlardýk. Yani
iþte en cesur arkadaþlarýmýz belki evden kaçýyorlardý, bir kahraman
gibi görüyorduk onlarý. Ýþte onlar cesur, ödevlerini aþmýþ, bazý haklarýný kullanmýþ oluyordu. Evden kaçma gibi bir olay belki bizim
için bir kahramanlýktý.
Ýktidarýn bize dayattýðý statü, görevlerimiz doðrultusunda hareket
etmemiz gerektiðiydi. O zaman da muhalefet ve iktidar iliþkisi
ayrýlmýþ oluyordu. Yani haklarýný iddia eden, hak sahibi olduðunu
iddia eden muhalifler ve ödevleri olduðunu iddia eden iktidar yanlýlarý.
Öyleydi ki bu 1930'lu yýllarda, mesela Ýstanbul'da baðýmsýz bir milletvekili adayý çýkmýþ olan Refet BELE, o dönemin büyükleri tam da
uygun bir muhalif. Muhalif dediðin Refet BELE gibi devletine milletine baðlý bir muhalif olmalýdýr gibi bir anlayýþ. Hatta Serbest Fýrka
bu misyonla kurulmuþtu. Tabii daha sonra kendisi bu misyonu aþan bir
pozisyona düþtüðü için de kapatýlmýþtý. Yani muhalefeti de iktidar
tespit ediyordu. Ýþte öyle bir dönem yaþandý bu ülkede.
Tabii ki muhalif olarak örgütlenme de Türkiye'de kolay deðildi,
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daha doðrusu zaten örgütlenme özgürlüðünü savunmak baþlý baþýna
bir muhalefet gerekçesiydi. Biz de öyle yaptýk, devrimciydik.
Burjuvazi zaten bize örgütlenme hakký vermezdi, veremezdi, o günlerde öyle düþünüyorduk, 1960'lý ve kýsmen de 1970'li yýllarda. Biz
de onlarýn diktatörlüklerini devirmek istiyorduk, yerine kendi diktatörlüðümüzü ya da ideolojisini savunduðumuzu iddia ettiðimiz
sýnýfýn diktatörlüðünü savunuyorduk. Dolayýsýyla biz onlarýn bize
bu imkanlarý vermeyecek olan statülerinde örgütlenemezdik. Nasýl
örgütlenmemiz gerekiyordu, illegal örgütlenme ile olurdu.
Fikirlerimizi gizlice tartýþýrdýk, gizli alanlarda ifade edebilmemiz
ancak mümkün olabilirdi ya da bazen birileri bu fikirlerini açýkça
söyleyerek baþlarýný belaya sokarlardý. Bu nedenle yine bir sivil
toplum kavramý, baþka araçlar, baþkaca argümanlara sahip olmamýz
gerektiði konusunda biraz yetersizdik, kýsýrdýk. Düþüncelerini ifade
edebilen bir takým örgütler, 1970 öncesi TÝP, DÝSK, TÖS, Devrimci
Doðu Kültür Ocaklarý, DEV-GENÇ gibi kurumlar legal örgütlerdi
ama, bunlarýn hepsi 1971 koþullarýnda TCK madde 141 ile yargýlandý, yöneticileri cezalandýrýldý, örgütleri kapatýldý.
Bizler de tabii örgüt ve örgütlenme kavramýný yeterince kavrayamamýþtýk. Yanlýþ yerlere oturtuluyordu. Mesela biz 1967-68 döneminde yapýlan doðu mitinglerini bir sivil toplum hareketi olarak
deðerlendirmemiþtik, farkýnda deðildik. Kurmuþ olduðumuz
Devrimci Doðu Kültür Ocaklarý'ný, ben þahsen içinde olduðum için
söylüyorum bunu, bir sivil toplum hareketi olarak deðerlendirmiyorduk. Biz bir devrimci örgüttük, tüzüðümüzde amaçlarýmýz belirtilmiþti, bu amaçlar doðrultusunda hareket edecektik ama, örgüt
olarak yerimizin ne olduðunu çok da deðerlendirememiþtik, bilmiyorduk, farkýnda deðildik. Yani çok sonralarý biz aslýnda bir sivil toplum
örgütlenmesi, hareketi olduðumuzu fark etmiþtik. Bize zaten o aralar
birileri çýkýp siz bir sivil toplum örgütüsünüz deseydi biz onu hakaret
olarak kabul edebilirdik, yani ne demek sivil toplum, biz devrimciyiz.
Yani Allah bilir bizi pasiflikle suçladýðýný düþünürdük, tepki gösterirdik. Çünkü siyasi mücadele çok ön plana çýkmýþtý, o zaman sivil-
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lik falan bizim umurumuzda deðildi. Bugün konuþtuðumuz þeyleri
8-10 yýl önce konuþsaydýk, bize hadi caným bunlarýn sýrasý mý, bizim
çok daha önemli görevlerimiz ve hemen çok acil olarak yapmamýz
gereken çok daha büyük hedeflerimiz, gerçekleþtirmek istediðimiz
büyük projelerimizin olduðu söylenebilir. Ama bu gün burada iyi ki
böyle þeyleri konuþabiliyoruz.
STÖ'ler, Ferhat da deðindi, çok fazla onun tekrarýna girmeyeyim,
yani belirlenen ihtiyaçlardan doðan hareketler, yasal bir zorunluluk
olmadan ortaya çýkan hareketlerdir, inisiyatiflerdir. Kaynaklarý
kesinlikle muhalif ve ya devlet yanlýsý olmakla aranmamalýdýr. Bir
deprem veya bir felaket anýnda AKUT gibi bir STÖ devletle
koordineli olarak çalýþabiliyor. Örneðin Tema Vakfý da devletle çok
iyi iliþkiler içerisindedir, koordineli çalýþabiliyor, bu da bir sivil
toplum hareketidir, örgütüdür. Keza Mehmetçik Vakfý da STK'dýr,
yani amacý ordunun bütçesinin yetmediði alanlarda silah temini,
araç gereç temini filan gibi olabilir. Ama bulunduðu yer sivil toplum
hareketi alanýdýr. Yani Mehmetçik Vakfý STK'dýr. Belki farklý düþünen arkadaþlar olabilir ama ben böyle düþünüyorum. Ama
iþkencelere, baskýlara karþý çýkmak bir muhalif olmayý gerektiriyor,
bununla ilgili örgütler de pekala net olarak sivil toplum örgütleridir.
Demek kimi zaman devlete yardýmcý da olabiliyor, zaman zaman da
devlete karþý çýkabiliyor. Yani sivil toplumun ölçütü devlet yanlýsý
ya da muhalifi olmak olarak ele alýnmamalýdýr. Yasal bir zorunluluk
nedeniyle kurulu bir örgüt olarak da ele alýnmamalýdýr ki 1970'li yýllarda ‘demokratik kitle örgütleri’ kavramý kullanýldý çok sýklýkla,
þimdi ‘sivil toplum örgütleri’ olarak adlandýrýlýyor pek çok yapý.
Ben bu kavramlarýn içeriklerini, kullananlarýn ifade ettikleri
anlamda doðru bulmuyorum. Örneðin baro yasalarla zorunlu olarak
kurulmuþtur, ticaret meslek kuruluþlarý, bunlar mesleki çýkar örgütleridir, ekonomik çýkar örgütleridir, yasalarla zorunlu olarak kurulmuþtur ve bunlar meslek örgütüdür. Demokratik de olabilir, antidemokratik de. Diyarbakýr Barosu çok iyi demokratik niteliklerle
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yönetilebilir, mükemmel beyinler kendilerini orada ifade edebilir
ama, belki Kayseri Barosu da çok ilkel düþünceleri de savunabilir.
Ama her ikisi de avukatlarýn örgütüdür, her ikisi de ayný yasal
gerekçelerle kurulmuþtur. Þimdi bu sivil o karþýt olarak alýnmamalýdýr. Her ikisi de ayný tip meslek örgütüdür. Bu tip örgütlerin
meslek örgütü olarak düþünülmesi gerekiyor. Bunlarýn demokratik
olup olmamasý, yine yönetenlerin ve onun içinde olan insanlarýn
nitelikleriyle ilgilidir. Milliyetçi iþçi sendikalarý da vardýr, DÝSK ve
TÜRK-Ýþ'te vardýr. Sendikadýr ama yönetenler arasýnda ve onu
dolduran iþçiler arasýnda farklý amaçlar olduðu için bunlarý birbirine
karþýt örgütler olarak, ama ayný alanda ele alýp ifade edebilecek
örgütler olarak düþünmek gerekiyor.
Sivil toplum örgütünü ben, baþkan açýlýþta söylediði gibi öyle
çok zengin deneyler ya da bize bolca býrakýlmýþ bir miras olarak
düþünmüyorum. Sýkýntýsý çekilen bir hareket ve örgütlenme
biçimidir. Hele hele Kürtler için çok daha sýkýntýsý çekilen bir
yapýlanmadýr, bir gelenektir sivil toplum ve sivil toplum hareketleri,
örgütleri. Çünkü Kürtlerin içinde bulunduklarý þartlarda kurduklarý,
kurmak istedikleri her türlü hareket, faaliyet siyasi alana girmektedir. Bakýn Türkiye'de binlerce folklor, sosyal araþtýrma kurumlarý
vardýr ve ne bileyim otlarla ilgilenen, toprakla ilgilenen, tuzla ilgilenen, buzla ilgilenen pek çok örgüt vardýr, kimsenin de umurunda
deðildir. Ama birisi kalkýp iþte bir Kürt Kültür Folklor Araþtýrma
örgütlenmesi yapmaya kalkýþsa, böyle bir enstitüsü kurmaya çalýþýrsa bu siyasi olarak tanýmlanabilecektir. Çünkü o alana girilmesi
yönetenler tarafýndan, sistem tarafýndan hoþ karþýlanmamaktadýr.
Dolayýsýyla siz sistemle itiþip kakýþacaksýnýzdýr. Siyasi bir alanda da
ayný zamanda hareket edeceksiniz. Burada ister istemez, sivil
toplum olarak ortaya çýkmanýzý zorlayan, siyasi alana doðru kaydýran bir farklýlaþma olacaktýr. Yani Kayseri'deki halý dokuma
tekniði inceleyen bir enstitü ile Van'daki ayný konumda olamýyor.
Her ikisi de sivil olabilir ama devlet burada farklý olarak üstümüze
geldiði için siz biraz daha siyasi olmak zorundasýnýz. Keza mesela
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AKUT bir daðcýlýk kulübüdür, gerçektende bir sivil toplum
örgütüdür. Ama siz kalkýp Cudi daðý ile ilgili bir daðcýlýk kulübü
kurarsanýz, burada üstünüze farklý olarak gelirler. Ýster istemez sizi
biraz daha siyasi alana çekmek istiyorlar. Neden bunu söylemek
istiyorum, Kürtler için sivil toplum alanýnda hareket etmek, seyretmek biraz daha zorlaþýyor, ama Kürtler de bunu bilmek zorundalar.
Onun için, yani olmuyor bu sivil toplum, mutlaka siyasi olmak
durumundayýz demek yerine genel olarak sivil toplum örgütlenmesini ýsrarla geliþtirmek ve sürdürmek durumundayýz.
Sivil toplum hareketi ya da örgütlenmesi ne olmalýdýr ya da biz ne
olmak istiyoruz? Olmak istediðimiz þey için mutlak örgütlenmek
zorundayýz. Siyasal alanda örgütlenme zorunda olanlar, baþka bir
platformda tartýþabiliriz ama, sivil toplum örgütlenmeleri olarak bu
taleplerimizi gerçekleþtirmek için mutlaka örgütlenmemiz gerekiyor.
Ama bu örgütlenmemiz esnasýnda da taleplerimizin tümünü gerçekleþtirmek gibi büyük iddialar sahibi olmamak gerekiyor.
Taleplerimizin bir kýsmýnýn gerçekleþtirmesi bile bizim için çok
önemlidir. Örgütlerin faaliyet raporlarýnda ya da kongre raporlarýnda
yeterince etkin olamadýklarý, amaçlarýný gerçekleþtiremedikleri,
dünyada kongreler var olduklarýndan bu yana hep söylene gelir ama
mutlaka bir þeyler gerçekleþtirilmiþtir. Aslýnda büyük hedefler konulabilir ama bunlarýn bir kýsmýný da gerçekleþtirmek çok anlamlýdýr.
Tabii burada bu örgütler kimi ve nasýl, neyi temsil ettiklerini çok
iyi bilmelidirler. Bunu iyi ifade etmelidirler STÖ'ler. Temsil ettikleri
kitle ve amaçlarý çok iyi bilmelidirler. Tabii bu talepler, kuruluþlarýnda tespit ettikleri amaçlarýna uygun olmalýdýr. Çünkü yani
ben þahsen bir folklar araþtýrma kulübüne ya da inisiyatifine
girdiðim zaman orada onunla ilgili bir faaliyeti görmek isterim.
Siyasetçiler bunu farklý bir alana çekmek isteyebilirler ama ben
burada mümkün olduðu kadar bu faaliyetin egemen olmasýný daha
ideal buluyorum.
Yönetilenlerin muvaffakatleri mutlaka þart olmalýdýr bir STÖ'de,
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ve devamlýlýðý þart olmalýdýr. Yani yönetilenler mutlaka onaylamalýdýr örgütlerin faaliyetlerini, amaçlarýna uygun olarak yaptýklarý
hareketleri. Yönetilenlerin onaylamadýðý faaliyetlerden kaçýnmak
gerekiyor ve yönetilenler ile yönetenler arasýnda da mutlaka sýcak,
devamlý iliþki olmalýdýr. Yani kalkýp sizi bir dahaki seçimlerde
seçmeyeceðiz demek de bir þeydir ama, uzlaþmak önemlidir.
Seçmezsiniz ama o dönem gelinceye kadar uzlaþmak zorundasýnýzdýr. Uzlaþmalýyýz.
Beni dinlediðiniz için teþekkür ederim. Benim kabaca kýsaca
sivil toplumdan ne anladýðým, kendi orta süreli hayatýmda gördüklerimle yaþadýklarýmla iliþkilendirmek istediklerim bunlardý. Ýkinci
bölümde eðer sorularýnýz, açmamý gerektiren bir takým þeyler varsa
deðinirim. Tekrar teþekkür ederim...
Moderatör:
Teþekkür ederiz Sayýn FIRAT'a. Sayýn Ümit FIRAT'ýn deðindiði
bir konu var, hocamýz da deðinmiþti, bir mesleðin icrasý bakýmýndan
zorunlu olan, üye olunmasý gereken bütün meslek kuruluþlarýnýn
STÖ olup olmadýðý tartýþmasý. Gerçekten bu tartýþma meslek kuruluþlarý arasýnda sýkça yapýlan bir tartýþmadýr, yani STÖ müdür, deðil
midir meslek kuruluþlarý. Ben de bir meslek kuruluþu üyesi ve
baþkaný olduðum için bu konuya kýsaca deðinmek istiyorum.
Gerçektende STÖ'ler gönüllülük esasýna dayanan örgütlerdir,
gönüllü olarak içinde yer alan ve çalýþýlan örgütlerdir. Ama baro
gibi, tabipler odasý gibi, ticaret ve sanayi odalarý gibi örgütler bir
mesleðin icrasý bakýmýndan zorunlu olarak üye olunmasý gereken
örgütlerdir. Üyelerin zorunlu olarak üye olmasý durumu, bu kuruluþlarýn STÖ olma durumunu ortadan kaldýrýr mý, kaldýrmaz mý?
Barolar içerisinde çok yapýlan bir tartýþmadýr bu. Benim görüþüm,
kendi meslek örgütüm açýsýndan benim görüþüm, bu tür meslek
kuruluþlarýnýn zorunlu üyelik bakýmýndan meslek kuruluþlarý olduklarý, ancak yaptýklarý iþler bakýmýndan STÖ de sayýlabilecekleri
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yönünde. Yani devletin çizdiði sýnýrýn dýþýna ne kadar çýkýyorsanýz o
kadar sivil topluma yaklaþýrsýnýz, o kadar STÖ olursunuz, devletin
çizdiði alanýn içinde ne kadar kalýrsanýz o kadar da meslek örgütü
olursunuz. Yani sadece meslektaþlarýnýn, üyelerinin hak ve ödevleri
doðrultusunda çalýþma yaparlarsa, disiplin yönetmenliði ile ilgili bir
çalýþma yaparlarsa tabii ki meslek kuruluþu olurlar ve sivil alandan
uzaklaþýrlar. Ama bunun dýþýnda ne kadar çalýþma yaparlarsa STÖ
olma yaný aðýrlýk kazanýr.
Diyarbakýr Barosu’ndan bir örnek vermek istiyorum, Ümit abi
deðindiði için, biliyorsunuz geçtiðimiz yýl bir tartýþma yaþandý
toplumda; Ermeni soykýrýmýnýn okullarda kompozisyon dersi olarak
okutulmasý için MEB bir genelge yayýnlamýþtý. Bu genelge uyarýnca
bütün okullarda iþte bir kompozisyon yarýþmasý yapýlacak. Bu
MEB'in bir iþlemiydi, bu iþlem yürürlükte olduðu sürece kompozisyon
yarýþmalarý da devam edecek. Ýstendiði zaman her tarafta yapýlabilir
bu tür yarýþmalar, etkinlikler. Biz Baro olarak düþündük ne yapabiliriz diye. Baronun zaten neler yapabileceði Avukatlýk Yasasýnda belirlenmiþ ve sýnýrlarý çizilmiþti. Ancak biz, Avukatlýk Yasasýnýn 95. maddesinde yapýlan bir deðiþiklik var; "Hukukun üstünlüðü ve insan haklarýný korumak ve bu kanunlara iþlevlik kazandýrmak", bu maddeden
hareketle bir dava açtýk. Merak da ediyorduk acaba Danýþtay ne
yapacak? Avukat arkadaþlarým daha iyi bilirler, bir idari iþleme karþý
dava açabilmek için doðrudan menfaatinizin ihlal edilmesi gerekir.
Þimdi MEB'in genelgesiyle Diyarbakýr Barosu arasýnda nasýl bir ilgi
kurulacak, arada doðrudan bir ilgi kurmak mümkün deðil. Ancak,
Danýþtay 8. Dairesi bu incelemeyi yaptý ve 'esasa girmeyelim' dedi,
ancak iki üyenin karþý oyuyla esasa girdi. Yani Diyarbakýr Barosu'nun
en azýndan meslek kuruluþu olarak deðil de STK olarak kendi adýna
dava açabileceðine karar verdi ve iþin esasýna girdi. Þu örneði vermek
istedim, yani devletin çizdiði alanýn içinde kalýrsanýz meslek kuruluþu
olursunuz, STÖ olamazsýnýz, ama çizdiði alanýn dýþýna çýkmaya
çalýþýrsanýz STÖ olma yönünüz aðýrlýk kazanýr.
Þimdi Güneydoðu'da ilk defa STÖ'ler üzerine araþtýrma yapan ve
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bunu yayýn haline getiren, hepinizin tanýdýðý dostumuz Sayýn
Þehmuz DÝKEN, buyrun.
Þehmuz DÝKEN4:
Teþekkür ederim. Hepiniz hoþ geldiniz arkadaþlar. Bir gelenek
haline dönüþtüðü için, ben bu toplantýnýn böyle sýkýntýlý bir þekilde,
yeniden, ikinci defa yapýlabiliyor olmasýndan dolayý bir iki þey
söyleyeyim. Bir ay önceki toplantýnýn ben yapýlacaðýný biliyordum,
týpký Ümit FIRAT dostumuz gibi. Ýstanbul'da kar yaðdý, burada da
çok þiddetli, bardaktan boþanýrcasýna yaðmur yaðýyordu, fakat
benim haberim yoktu. Apar topar geldim, burada üç dört arkadaþ bir
de Yeniþehir Belediye Baþkanýmýz Remzi Beydi, o da buradaydý.
Ben geldim salonda toplantýnýn iptal edildiðini, hava muhalefeti
nedeniyle öðrendim. Bunlarý da STÖ'lerin handikapý ya da iletiþim
alanýndaki sýkýntýlarý olarak anlasýnlar, deðerlendirsinler. Ben bugün
öðleden sonraya kadar da bu toplantýnýn iptal edilmiþ olduðunu
düþünüyordum, çünkü arkadaþlarla hiçbir iletiþim kuramamýþtým.
Beni affetsinler, özellikle Metin ÝRÝZ kardeþimiz. Dün öðleden
sonra telefon açtým, abi yok dedi, iptal edilmedi, yapýyoruz dedi.
Tamam dedim apar topar bir þeyler hazýrladým ve bugün sizlerle
beraber oldum. Bunlar da sivil toplumunun problemleri diye
düþünüyorum. Tabii arkadaþlar yanlýþ anlamasýn, eleþtiri babýnda
deðil, daha iyi, daha mükemmel bir sivil toplum örgütçülüðü, sivil
toplum kafasý, mentalitesi adýna, yakalayabileceðimizin ip uçlarý
olarak algýlamasýný istiyorum.
Þimdi arkadaþlar, biliyorsunuz 1989 yýlýnda Türkiye'de GAP
idaresi çalýþmaya baþlamýþ, 1989 yýlýnda bir mastýr planý hazýrlamýþlar. O mastýr planýný on yýl süre ile kullanmýþlar, 1999 yýlýna
kadar ama, 10 yýllýk zaman dilimi içerisinde GAP idaresi kendilerine
göre uygulamanýn açmazlarýný, problemlerini sýkýntýlarýný fark
etmiþ. Bölgeden de, hedef kitlesi, yani GAP'ýn uygulanma alaný da
bizim bölgemiz, çok ciddi eleþtiriler gitmiþ. Bunu en iyi bilenlerden
biri de aramýzdan Diyarbakýr Ticaret Odasý Baþkaný olarak bulunan
4-Yazar
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sevgili Kudrettin ARZU kardeþimizdir. Dertleri sýkýntýlarý sürekli
basýn aracýlýðýyla dile getiriliyor. Bu sýkýntýlarý dile getirmiþler, ifade
etmiþler. Ýþte su oranýnýn % 12'ler de kalmasý, elektrik enerjisi üretiminin %85'lere çýkmasý, oysa bölgenin bir tarým bölgesi ve hayvancýlýk bölgesi olmasý nedeni ile, asýl üzerinde durulmasý gereken
perspektifin sulama politikasý olmasý gerektiði yönünde eleþtiriler
ve daha baþkaca eleþtiriler ile birlikte GAP Ýdaresi bir mastýr planý,
rehabilitasyonu çalýþmasý baþlattý 1999-2000'li yýllarda.
O program içerisinde bir dizi alan çalýþmasý yer aldý. GAP
Ýdaresinin görevden alýnan baþkaný Sayýn Olcay ÜNVER STÖ'ler,
bölgedeki STÖ'lerin handikaplarý, açmazlarý, sýkýntýlarý, geliþmeleri
önündeki engellerle ilgili bir çalýþma yapmak istediklerini bana
söyledi ve bu çalýþmada yer alýp alamayacaðýmý bana önerdi. Ben de
olur dedim, zaten alan olarak STÖ'leri seçmiþ ve o alanda 10 yýldan
fazla bir zamandýr çalýþan biriyim, hatta 15 yýldýr çalýþan biriyim.
Halen de STÖ'lerde aktif yönetiliciliðim ve üyelik düzeyinde
aktivitelerim var.
Baþladýk GAP Ýdaresiyle bu çalýþmaya, Kilis'ten baþlayan,
Þýrnak'a kadar devam eden, GAP'ýn uygulama alanýndaki, hinterlandýndaki illerde, hemen hemen ilde ne kadar sivil toplum örgütü
varsa, sorunlarý anlatabileceðimiz, ulaþabileceðimiz ne kadar grup
varsa onlarla görüþmeler yaptýk, karþýlýklý böyle toplantýlar düzenledik. Ýþte biz böyle bir grup burada oturduk, karþýdaki insanlarla da
böyle aktif bir çalýþma yaptýk. Fakat maalesef üzerinden 4 yýl
geçmesine raðmen o çalýþmanýn verileri yazýlý metin olarak ilgilisine
bir türlü ulaþmadý. Çünkü GAP Ýdaresi þu anda hepimizin de bildiði
gibi bir kapanma arifesinde gibi, yani GAP'ý laðvetmek gibi bir yaklaþýmlarý ve düþünceleri var. Yalnýz bu deðil, iþte Tabip Odasýnýn
saðlýkla ilgili yaptýðý çalýþmalar, Ziraat Odasýnýn tarýmla ilgili yaptýðý çalýþmalar ve daha baþka alanlarda yapýlan daha bir çok çalýþmalar maalesef ilgilisine ulaþmadý.
Ben o dönemde ondan sonra bunun sanki bir devlet kurumunun
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yaptýðý böyle bir þeyi bir þekilde bir yerlerde kalacaðýný düþünerek
bunun böyle kalmamasý gerektiðini düþündüm. Diðer bir dostum,
arkadaþým olan gazeteci Ruþen ÇAKIROÐLU da Diyarbakýr'a
gelmiþti. Bölgede STÖ dinamikleri ile ilgili birebir onlarla yapýlan
bir gazetecilik çalýþmasýný ancak benim yapabileceðimi, bunu kendi
ifadesi olmasý anlamýnda söylüyorum, yapabileceðimi hatýrlattý
bana, yapar mýsýn dedi, ben de uygun buldum, olur dedim, severek
yaparým dedim. Ve bu çalýþmaya arkadaþlar, 2000 yýlý içerisinde,
2000 yýlý sonlarýnda, Ekim ayý baþlarýnda baþladým. O çalýþmayý
yaparken görüþtüðüm insanlardan üçü de þu an aramýzda bulunuyor. Biri iþte Diyarbakýr Büyükþehir Belediye baþkan adayý Sayýn
Osman BAYDEMÝR, o tarihlerde Ýnsan Haklarý Derneði Diyarbakýr
Þube baþkanýydý. Bir diðeri, o dönemde Diyarbakýr Demokrasi
Platformu'nun dönem sözcüsü, halen de dönem sözcülüðünü
sürdürüyor, Allah uzun ömürler versin ve devam etsin diyorum. Bir
diðeri de oturumu yöneten sevgili arkadaþýmýz Sezgin TANRIKULU idi, o dönemde Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý Diyarbakýr temsilcisiydi, yine ayný temsilciliðini Baro baþkaný olarak sürdürüyor. Ben
bu çalýþmayý arkadaþlar yaparken kitabýn adý, kitabýn reklamý olsun
diye söylemiyorum, ama kendi alanýnda ilk ve tek çalýþma, baþka da
bir çalýþma yok, önemli bir kaynak halen yok, o anlamda deðerlendiriyorlar, "Güneydoðuda Sivil Hayat", Metis yayýnlarýnýn siyah
beyaz kitaplar dizisinde çýktý.
"Güneydoðuda Sivil Hayat" kitabýnda ben kýrk STÖ yöneticisi
ile, ayný zamanda kendisini STÖ gibi tek kiþilik, öyle bir çalýþma
alanýna girmiþ gibi düþünen, kanaat önderi sayýlabilecek bir kaç
kiþiyi de içine katarak görüþtüm. Ve yalnýz Diyarbakýr'la da
arkadaþlar, sýnýrlý kalmadým. Diyarbakýr'ýn dýþýnda, o dönemde
Batman'dan Baro baþkaný olan Sabih Bey ile görüþtüm. Mardin'de
kent platformunu oluþturmuþlardý, Mardin'in sorunlarýný dile getiren
bir platformdu bu, bütün oradaki STÖ'ler, meslek kuruluþlarý bir
araya gelmiþlerdi ve kent platformunu oluþturmuþlardý. O kent platformunun temsilcilikleri ile görüþtüm. Mesela örnek olabilir diye,
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Midyat'ta Tur Abidin Metropolü’nün yöneticileri ile görüþtüm. O
yörede basýnla ilgili çok önemli çalýþmalar yapan, medyada Internet
üzerinden yayýn yapan baðýmsýz iletiþim aðýnýn temsilcileri ile
Siirt'te yaþayan bir arkadaþýmýz Cumhur KIRIKÇIOÐLU ile
görüþtüm. Böyle bir çalýþma oldu.
Dilerseniz ben bu bölümde bu görüþtüðüm þeyleri, STÖ yöneticilerinin bölgede sivil toplum örgütçülüðü yapma konusundaki
sýkýntýlarýný, yaþadýklarý sýkýntýlarýný, problemleriný, ne kadar yapabildiklerini kendi ifadelerini özetlemek þeklinde dile getireyim.
Eðer zaman kalýrsa bu problemleri aþmanýn nasýl mümkün olabileceðini birkaç paragraf olarak tekrar anlatayým, paylaþayým sizinle.
Ýkinci bölümde de, özellikle ben bunu sizden istiyorum, eðer bu
çalýþmayý arkadaþlar okumuþlarsa, inceleyebilmiþlerse, ki benim
salondaki profilden edindiðim izlenim kadarýyla bir kýsmýnýz bu
çalýþmayý biliyor, bilmeyenler de STÖ'lerin bölgedeki sýkýntýlarýný
en azýndan biliyor, eðer bunlarý soru cevap þekilde paylaþýrsak çok
mutlu olacaðýmý söylüyorum.
Þimdi arkadaþlar ben STÖ'lerin yöneticileri ile görüþtüðümde bir
dizi sýkýntýlarý hissettim, bunlarla karþýlaþtým, kendileri ile de bunlarý tartýþtým. Birincisi bölgedeki STÖ'lerin bana göre en büyük
problemi Türkiye'deki siyasi partiler yasasý ve seçim sistemidir.
Bunu en baþa oturtmak gerekiyor diye düþünüyorum. Türkiye'de
%10 baraj sistemi, bölgedeki STÖ'ler üzerine çok ciddi bir yük
bindiriyor. %10 baraj sistemi uygulandýðý için, hani her seçimden
sonra televizyonlara yansýyan haritalar var ya, hepiniz biliyorsunuz,
bu haritalarda hep renkler kullanýlýr, iþte siyasal partilerin katýldýklarý seçimlerde aldýklarý oylara göre renkler, mesela bizim bölge ayrý
bir Türkiye gibi çýkar ortaya, ayrý bir renk kullanýlýr. Niye? Ýþte
burada DEHAP veya HADEP %50'lerin üzerinde oy alýr. Ama
maalesef bunun parlamentoya yansýmasý aldýðý oy oranýnda olmaz,
olmadýðý için de parlamentoda ciddi bir temsiliyet krizi, sýkýntýsý
yaþanýr. Ýþte %7'ler civarýnda resmen oy alan bir parti, parlamentoya
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temsilci gönderemez. Gönderemediði için de ne oluyor? Ýþte burada,
o noktada hem yerel yönetimlerden hem de seçilmiþ STÖ yöneticilerinden, halk STÖ yöneticisi olmanýn ötesinde çok daha fazla
görevler bekler, çünkü siyasal temsil olayýný saðlayacak parlamenterleri parlamentoda yoktur, gidememiþtir. Gidemediði için
burada her STÖ ve yöneticisine, halk bir milletvekili gibi hatta bir
belediye baþkaný gibi misyon yükler ve siyasal bir takým beklentilerini o yöneticilerin üzerinden ifade etmeyi, yansýtmayý bekler. Ve
bu beklenti de STÖ ve yöneticilerini ciddi bir takým sýkýntýlara sokar
ve soktuðu da bu güne kadar iþte hepinizin bildiði gibidir. Çünkü
buradaki bir dizi STÖ yöneticinin her birinin en az 15-20 tane DGM
kapýlarýnda süren ve sonuçlanan mahkemeleri vardýr, böyle de
devam edecektir göründüðü kadarýyla. Bu ciddi handikaptýr bana
göre, ciddi bir sýkýntýdýr. Bunun çözümünü de dediðim gibi ikinci
bölümde konuþacaðýz nasýl olacaðýný. Hepiniz biliyorsunuz, benim
bunu size anlatmama çok da gerek yok ama, hazýr birbirimizi burada yakalamýþken konuþacaðým.
Bir baþka sorun, kendi yaptýðým görüþmelerden edindiðim
izlenimleri paylaþýyorum sizlerle, STK'lar kendilerini yeterince
anlatamýyorlar, yani karþýlýklý diyalogda, iletiþimde ciddi sýkýntýlar
yaþýyorlar. Hatta diyebilirim ki bunu biraz daha ileriye götürürsek,
empati kavramý yeterince geliþmemiþ, STK'lar dahil kendisini
karþýsýndaki insanýn yerine koyarak onun gözüyle, gözlüðüyle belki
de bakýp, sorunlara çözüm getirme, tahlil etme yeteneði çok fazla
geliþmemiþ. Her STK daha çok kendi perspektifinden, bunu týrnak
içinde söylüyorum, kendi dar alanýndan bakmaya çalýþýyor.
STK'larla, yani benim görüþme yaptýðým STK'larla kamu kuruluþlarý arasýnda, yine en baþta anlattýðým gibi siyasi temsiliyet olayýna
girme nedeniyle çok ciddi bað kopukluðu var, sýkýntý var. Yani siyasal
alana büyük ölçüde siyasal temsil sýkýntýsý nedeniyle girdikleri için
kamu kurumlarý kapýlarýný yarým aralayabilecekleri hallerde bile
kesinlikle kapýlarýný aralamýyorlar ve kapýlar sürekli, özellikle
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Diyarbakýr merkezli STÖ'lere, kamu kuruluþlarýnýn kapýlarý büyük
ölçüde STÖ'lere kapalýdýr. Bir önyargý var, bu önyargýdan kaynaklanan bir karþý duruþ var ve bu anlamda da kamu kurumlarý sürekli tavýr alýyorlar, bir karþý duruþ sergiliyorlar bölgedeki STÖ'lere. Bu
da bana göre yapýlan araþtýrmada ortaya çýkan ciddi bir veri.
Sivil toplum, ben biraz bu konuda Ferhat hocamýzýn ve Sezgin'in
iyimser yaklaþýmlarýndan dolayý farklý bir þey geliþtireceðim, onlar 12
Eylül'den sonra sivil toplum örgütçülüðünün geliþtiðini, geliþmeye
baþladýðýný ifade ettiler, ben biraz daha daraltacaðým izin verirlerse
bu alaný, bana göre biz çok daha yeniyiz STÖ'ler konusunda. Özellikle 1992'deki Rio Zirvesi'nden sonra bölgede sivil toplum
örgütçülüðü geliþmeye, iþte kendine alan yaratmaya baþladý. Yani
1980 ve 1990 arasýnda sivil toplumun daha örgütsüz olduðu bir
dönemdi bana göre. Özellikle 90'lardan sonra sivil toplum örgütleri
bölgede bir alan yaratmaya çalýþmaya baþladý. Ve gerçekten de
Sezgin'in dediði gibi, 1995'lerde iþte Demokrasi Kurultayý ile varlýðýný bulan Demokrasi Platformu bu açýdan üzerinde ýsrarla durulmasý gereken bir örgüttür, örgütlenmedir demek gerekir.
Ve yine Sezgin'in deðindiði noktaya geleceðim, maalesef eðer
STÖ olarak kabul edilecekse veya edilmeyecekse, yine bu
Diyarbakýr Demokrasi Platformu'nun bileþenlerini harekete geçirenler de, iþte þekli anlamýyla STÖ olarak kabul edilmesi tartýþýlabilecek olan, Anayasa'nýn 135. maddesine göre kurulmuþ olan yarý
resmi kamu kuruluþlarý niteliðinde olan meslek odalarýdýr, mimar
mühendisler odalarýdýr, barolardýr, diðer bir takým örgütlerdir.
Bir baþka önemli olay arkadaþlar, baþýnýzý aðrýtýyorum kusura
bakmayýn, partner kullanma alýþkanlýðýmýz yeterince yok. Yani her
STÖ kendini o alanda yetkin ve kendisi yaparsa yeterli olabilir
anlamýnda düþünüyor. Oysa sivil toplum örgütçülüðü aslýnda paylaþýmcýlýktýr, en azýndan kendi alanýyla ilgili yapýlan iþlerde, ortak
partner bulma, iliþki geliþtirme ve beraber iþ yapma becerisidir. Bu
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çok ciddi bir eksikliktir. Mesela size çok somut bir örnek vereceðim
arkadaþlar. Ben ayný zamanda Diyarbakýr Kültür Tanýtma Vakfý'nýn
yönetim kurulu üyesiyim. Ýnternette bir kampanya baþlatýldý, Ocak
ayýnýn on dokuzunda. Týpký dünyanýn yedi harikasý gibi Anadolu'nun
da yedi harikasý belirlenecek. Anadolu'nun yedi harikasý belirlenirken, iþte internetteki bu yeni site, 25-30'a yakýn aday belirlenmiþ, bu adaylar da yine katýlýmcýlar tarafýndan önerilmiþ ve bu adaylara oy veriliyor. Diyarbakýr Kültür Tanýtma Vakfý bir kampanya
baþlattý, o kampanya baþlanýldýktan bir hafta sonra Diyarbakýr
surlarýna oy verdi. Ýnternet üzerinde bu çok yaygýn bir ilgi gördü, her
tarafta dile getirildi. Diyarbakýr'da yerel televizyonlarda buna çok
ilgi gösterildi ama geçtiðimiz hafta Diyarbakýr Kültür Tanýtma Vakfý
tarafýndan basýna verilen bir sabah kahvaltýsý sýrasýnda, ben belki
atlamýþ olabilirim düþüncesiyle hem vakfýn yöneticisine hem de vakfýn baþkanýna sordum, Diyarbakýr'daki STÖ'lerden, özellikle teknik
mesleki odalardan her hangi bir destek vaadi geldi mi ya da biz buna
katýlabilir miyiz, beraber bir takým iþler yapabilir miyiz önerisi geldi
mi, maalesef dedi bana baþkan. Hiç kimse bu konuda böyle bir
düþünce geliþtirmemiþ, bir tek ben bu soruyu sorduktan üç gün sonra
Diyarbakýr Turizm Derneði ilgi göstermiþ, o da Diyarbakýr Kültür
Tanýtma Vakfý ile beraber çalýþmak deðil de kendisi de ayrý bir kulvarda ayrý bir kampanyanýn öncüsü olmuþ. Bu da ayrý bir örnek, bunu
da bir yerlere not etmenizi istiyorum.
Yine bu çalýþmada ortaya çýkan bir baþka veri, hedef kitleleriyle
yeterince konuþamamýþlar, örtüþememiþler. Belki bunda þu da vardýr,
hedef kitlelerini tam olarak, yeterince bilmiyorlardýr. Öyle bir hedef
kitle alan çalýþmasý yapmamýþlar diye bir þey çýkýyor ortaya.
En önemli sýkýntýlardan biri, kendim de bir sivil toplum örgütçüsü
olduðum için bunu ben de zaman zaman yaþýyorum, dar yönetim erki
uygulanýyor bir çok STÖ'de. Yani STÖ yöneticileri arasýnda çok
ciddi bir iþ bölümü yok, diyelim ki yedi kiþilik ya da iþte çok geniþ
çalýþan STÖ'ler on iki kiþilik, on dört kiþilik yönetim kurulu oluþtu-
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ruyorlar ama, bu seçimlerden bir süre sonra üç kiþinin ya da dört
kiþinin omuzlarý üzerinde yük kalýyor. Bir çoðu da sadece yönetim
kurulu üyeliðinin kimliðini falan taþýyor, arada bir yönetim kurulu
üyeliðinden düþmemek için yönetim kurulu toplantýlarýna katýlýyor.
Daraltýlmýþ bir sivil toplum örgütçülüðünün, özellikle seçilenler
nezlinde yaþandýðýný hissediyorum. Böyle bir sýkýntý da var.
Yine en önemli problemlerde biri, teknoloji ve iletiþim aðlarýný
yeterince kullanamýyorlar. Çok ciddi sýkýntý. Bir çoðunun bilgisayarla tanýþmýþlýðý yok. AB'nin geliþmeden sorumlu ekibi, sevgili
dostumuz ÝHD Baþkaný Selahattin DEMÝRTAÞ aramýzda, kendisi
de vardý o sohbette, buradaydýlar bundan 20 gün kadar önce. Sohbet
ederken, bunlarýn bir kýsmýný ben kendileriyle de paylaþtým, orada
GÖÇ-DER baþkanýmýzýn ifade ettiði çok vahim bir þey vardý, yani
bu sadece onun deðil bir çok STÖ'nün kitaplara yansýmýþ hikayesi,
"ben olmazsam bilgisayarý çalýþtýracak, internete girecek arkadaþ
yok" demiþti. Çok ciddi bir problem. Yani bunlar iþte STÖ'müzün
buradaki sýkýntýlarý.
Ve yine en son vurguyu belki yapmak gerekecek, profesyonellikten uzak bir çok STÖ.
Bütün bunlarý ben nasýl algýlýyorum arkadaþlar, dilerseniz biraz
da oraya gireyim. Ben bunu böyle kendi yaramýz olduðu için dile
getirmekten de hiç rahatsýz deðilim, rahatsýzlýk duymuyorum,
çünkü ayný sorunlar, ben de bir sivil toplum örgütçüsü olduðum için,
benim de problemim. Bunu bir on yýllýk zaman dilimini hatta
önümüzdeki üç yýlý beþ yýlý ya da on yýlý bir geçiþ süreci olarak
algýlamak gerekir. Biraz önce oturum baþkanýmýz Sayýn Sezgin
TANRIKULU da ifade etti, biz halen mesleki odalarýnýn STÖ olarak
kabul edilip edilmeyeceðinin tartýþmasýný yapýyoruz. Ýþte STÖ olabilirler mi olamazlar mý? Elbette resmi örgütlenme anlamýnda
örgütlendikleri için STÖ'ler olarak kabul edilmezler ama, yaptýklarý,
ettikleri iþler ve kafalarýnýn sivil olup olmadýklarý deðerlendirildiði
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vakit, elbetteki STÖ kategorisinde deðerlendirilmelidirler bana göre
de. Bu dönemi geçiþ süreci olarak algýlamak gerekir. Asýl sivil
toplum örgütçülüðünün de, özellikle bölgedeki sivil toplum
örgütçülüðünün bundan sonraki süreçte geliþip boy atacaðýna
inananlardaným demek istiyorum.
Ýsterseniz, zaman varsa Sezgin, bir üç beþ dakika kadar da bu
þimdiye kadar konuþtuðumuz, bu "Güneydoðu'da Sivil Hayat"
kitabýna yansýyan problemlerin nasýl aþýlacaðýyla ilgili düþüncelerimi birkaç paragrafta dile getireyim ve ondan sonra kendime ait
bölümü bitireyim.
Þimdi arkadaþlar bölgede yaþadýðýmýz bu þiddet, STÖ'lerle kamu
kurum ve kuruluþlarý arasýnda ciddi bir kopukluðu gündeme getirmiþtir, kapýlarýn da büyük bir ölçüde kapanmasýný hatta aralanmamasýný beraberinde getirmiþtir dedik ya, peki ne yapmamýz gerekiyor
diye bir soru birilerimizin aklýna gelebilir. Bana göre burada ciddi
arama konferanslarýna, beyin jimnastiklerine ihtiyaç vardýr. Burada
da iþte çok ciddi arabuluculuk kurumlarýna ihtiyaç var. Özellikle
ABD ve Avrupa'da bu anlamda çok ciddi tartýþmalý toplumlarda
anlaþmazlýklarýn çözümünde arabuluculuk teknikleri eðitimleri veriliyor. Türkiye'de de bunu yürüten profesyonel örgütlenmeler var,
ben biliyorum. Bu aþamada bizim bunlara ihtiyaçlarýmýz çok ciddi
ölçüde var ve bunlarý hayata geçirip dinlendirmeliyiz, gündeme
getirmeliyiz. Yani bana göre Emniyetin ilgili masasýyla ÝHD'nin
yöneticileri, iþte böyle problemleri birlikte oturup çok rahatlýkla
böyle bir arama konferansý çerçevesinde tartýþmalýlar. Niye mesela
mitinglerde ve basýn toplantýlarýnda insanlarýn kafalarý, gözleri
yarýlýyor, bunu aþmanýn yolu, mümkünatý yok mudur? Karþýlýklý
olarak birbirlerini anlama, tanýma programý yapýlamaz mý? Bunu,
bu iþi çok iyi yapan kurumlar bir araya gelirlerse olamaz mý? Böyle
bir noktada baþlanabilir diye bir öneri getirmek istiyorum açýkçasý.
Bir çoðumuza göre bu belki uçuk kaçýk bir düþünce olarak gelebilir,
ama artýk bunlarý tartýþmamýz gerekiyor. Çünkü önümüzdeki süreç
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bunun tartýþýlmasý ve hayata geçirilmesi zamanýdýr bence.
Bir baþka olay, seçim kanunu, siyasal partilerin örgütlenmesi ile
ilgili maddelere deðindim, iþte baraj sistemi. Türkiye gibi demokrasi
deneyimi henüz daha geliþme aþamasýnda olan toplumlarda katýlým
yönünde çok ciddi sorunlar var bunu hepimiz biliyoruz. Bu engeli
ortadan kaldýrmak lazým, baraj sistemini mümkünse tümüyle
ortadan kaldýrmak lazým. Yüzde bir bile oy alan parti bana göre bir
tek milletvekiliyle de olsa parlamentoda, diyelim ki Tokat'ta herhangi bir sorun var, tütün üreticilerinin problemleriyle ilgili örgütlenen bir siyasi parti olabilir, bir tek milletvekiliyle de temsil edilmek
istiyor, o da temsil edilmeli. Bunu tümüyle ortadan kaldýrmak lazým.
O zaman STÖ'lerin sivil toplumculuk adýna yapacaklarý ve kendi
alanlarýyla ilgili yapacaklarý çalýþmalarla ilgili çok daha olumlu bir
alanýn oluþacaðýna açýkçasý inananlardaným.
STÖ'lerin ideolojilerinin var olduðunu hepimiz biliyoruz, olmasý
da doðaldýr, yalnýz bu ideolojilerin, dediðim gibi yoksullukla, özellikle bölgede bu iki baþlýk çok önemli, yoksullukla mücadele ve
demokrasiyi tabana yayma perspektifi olmalý. STÖ'ler alan belirlerken, çalýþma yürütürken bu iki alaný kendilerine özellikle seçmelidirler diye düþünüyorum.
Sonuç olarak þunu söylemek istiyorum; yönetimde esneklik
ilkesini içine sindirebilen, katýlýmcýlýðý baz alan bir örgütlenmeyi,
bölgemizdeki STÖ'ler kendilerine seçmeli diye düþünüyorum. Beni
dinlediðiniz için teþekkür ediyorum. Soru cevap bölümünde sohbet
ederiz.
Moderatör:
Ben de teþekkür ediyorum. Þimdi sizin katkýlarýnýzla, sorularýnýz
için bir on dakika kadar ara vereceðiz. Ondan sonra tekrar tartýþmaya devam edeceðiz. Hepinizi tekrar buraya bekliyorum.
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Ara veriliyor.
Moderatör:
Deðerli arkadaþlar ikinci oturuma baþlýyoruz. Kýrk dakikaya
yakýn bir zamanýmýz var. Sorularýnýzla katýlýrsanýz seviniriz. Ayrýca
yazýlý soru sormak isteyen arkadaþlarýmýz da sorularýný iletebilirler.
Söz sizde. (Bir sessizlik). Hocamýzýn ilk oturumda eksik kalan bir
bölümü vardý, o konuyla ilgili görüþlerini aldýktan sonra sözü tekrar
sizlere vereceðiz.
Doç. Dr. Ferhat KENTEL:
Sivil toplum kavramý üzerine konuþurken, aslýnda tüm kavramlarýn içeriðini zaman içinde biz yeniden dolduruyoruz. Bir defa
bunu herhalde bir kenara koymamýz lazým. Yani devlet derken de,
aile derken de, yani demokrasi derken de, insan haklarý derken de
aslýnda bütün kavramlar ortaya çýktýklarý andan itibaren sürekli
olarak bir dönüþüme uðruyorlar ve bizim onlara verdiðimiz anlam
önemli hale geliyor. Yani demokrasi derken veya yurttaþlýk derken
aslýnda hep baþlangýçta referans olan bütünlük, paradigma, modernitenin paradigmasý aslýnda. Modernite derken de belki tam olarak
örtüþmese de sanayi toplumundan bahsediyoruz. Yani sanayi
toplumu içinde yönetici sýnýf olarak, o sanayinin geliþmesi yönünde
etkin rol almýþ, temel rolü oynamýþ olan burjuvazinin aslýnda
iþlemiþ olduðu, gitmiþ olduðu yoldan bahsediyoruz. Yani fabrikalarýn kurulmasýndan, fabrikalarýn etrafýnda hayatlarýnýn
örgütlenmesinden, uzmanlaþmadan, iþ bölümünden, bu iþ
bölümünü bir arada tutabilecek bir baþka örgütlenmeden, eþitlikten,
ulus
devletten,
aynýlaþmadan
örneðin
bahsediyoruz.
Homojenleþmeden, bütün o coðrafyada, o topraklarda yaþayan
farklý bir takým kesimleri, bu ilerleme yönünde, modernleþme
yönünde, izleyecekleri yolu en azýndan herkes tarafýndan paylaþýlabilir hale getirmek…Hep beraber örneðin ilerleme fikrine
inanýyoruz, modern toplumun içinde bir geliþme fikrine. Ýþte belli
bir takým haklar, sorumluluklar, ödevler vs. bir takým bir arada
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olmamýzý saðlayan kurallarý, kavramlarý öðreniyoruz.
Aslýnda bütün bu öðrenme dediðimiz þey, iyi þeyler öðreniyoruz
belki ama, aslýnda temelde düþündüðümüz zaman, bütün bu
kavramlarýn baþýna döndüðümüz zaman, aslýnda hepsinde bir iktidar sorunu var. Yani iktidarsýz kavramlar deðil bunlar. Yani
kamusal alan derken, aslýnda onun için biraz onu devreye sokmaya
çalýþtým, veya sivil toplum derken bütün bunlarda iktidarsýz laflardan bahsetmiyoruz buralarda. Yani aslýnda çok ideolojik bir þeyden
bahsediyoruz. Birilerinin bize, belki en karikatürize halde ya da
çok þematik halde de olsa þunu söyleyeyim, ideolojik olarak bize
kabul ettirdikleri bir þeyler var. Kendi çýkarlarýný tüm toplumun
çýkarlarýymýþ gibi kabul ettirme sürecinden bahsediyoruz. Yani
öyle bir sosyalizasyon yaþýyoruz ki, bir sýnýfýn çýkarlarý, tüm
toplumun çýkarlarý haline geliyor.
Aslýnda bizim bu modernleþme, ilerleme diye bahsettiðimiz, 15.
16. ve 17. yy ve sanayi devriminin gerçekleþtiði 18. 19. yüzyýllarla
birlikte bir toplum örgütlenmesi için ve o sýnýfýn çýkarlarýnýn korunmasý için yapýlmýþ olan örgütlenmenin, gerçekleþmiþ olan örgütlenmelerin, biz izdüþümlerini taþýyoruz. Yani sivil toplum kavramý da
aslýnda bunlardan baðýmsýz deðil. Ama diyoruz ki bir yandan da, ya
da az önce söylemeye çalýþtýðým þu; biz bu kavramlara baþka anlamlar yüklemeye çalýþýyoruz. Sivil toplum bizim için örneðin 12
Eylül’den sonra bir kurtuluþ kavramý haline geliyor. Bir sivil
toplumcu olarak aslýnda bütün sorunlarýmýzý çözebileceðimizi
düþünüyoruz. Onun için habire, þeyden emin deðiliz, iþte hangi
örgüt STÖ'dür, hangisi deðildir gibi sürekli ikilemler yaþýyoruz.
Aslýnda demin hem Sezgin Beyin hem de Þehmuz Beyin
söylemiþ olduklarý bir þey herhalde daha önemli; yani esas örgütün
nerede konumlanmýþ olmasý, kim tarafýndan sunulmuþ olmasý, gönüllülük olmasý, galiba tüm bunlarýn ötesinde esas oradaki örgütlenme,
insanlarýn örgütün içine nasýl girdikleri, örgütü nasýl oluþturduklarý,
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örgüte nasýl bir ruh verdikleri galiba daha önemlidir. Niyet esas
orada; sivil mi ya da dar zihniyetçi mi? Yoksa bir baro dendiði gibi
evet daha sivil olabilir ya da daha resmi olabilir. Amaçlarý itibariyle
toplumun þu yönde deðiþtirilmesi ya da bu yönde deðiþtirilmesi gibi
bir takým amaçlar taþýyabilirler. Mesele orada önemli deðil onun için,
sivil toplum kavramý kendi baþýna onun için çok önemli deðil, kendi
baþýna bütün anlamlarý yükleyebilecek, taþýyabilecek olan bir sihirli
kavram deðil. Daha çok anlamlý olan, bu STÖ içinde hareket ettiðini düþündüðümüz örgüt, STÖ dediðimiz kuruluþlarýnýn gözlerinin,
yüzlerinin ne tarafa dönük olduðu önemli.
Mesela þey dikkatimi çekti Þehmuz Beyin anlatmýþ olduklarýnýn
arasýnda, dikkatimi çeken bir þeyler var; iþte bir profesyonellik, bir
proje kavramý, yani Ýngilizce bilmek gibi, bilgisayar bilmek gibi bir
takým þeylerden bahsetti. Tamam bunlar çok anlamlý þeyler bir
örgütün gerçekten aktif olabilmesi, verimli, etkin olabilmesi için.
Ýþte bir yerlerden para bulup belli bir faaliyeti gerçekleþtirmesi, bunlar çok önemli þeyler. Ama bir yandan da þunu düþünüyorum; bu tür
bir örgütte, örgütün içinde bulunan insanlarýn Ýngilizce bilmesi, bilgisayar bilmesi, profesyonel olmasý, o örgütün gerçekten sivillikle
bir alakasýný ne ölçüde gösterir. Yani ben þimdi sokaktaki bir vatandaþ, köyde yaþayan bir vatandaþ olarak STÖ diye birþeyle muhatap
olacaðým, yani þimdi ben bilgisayar bilmeyeceðim, ben Ýngilizce
bilmeyeceðim, iþte ben böyle bir sürü þey bilmeyeceðim, profesyonelce
bir takým þeyler bilmeyeceðim, ama benim bir takým haklarým
arayýþlarým falan olur. Ben bunu nasýl dile getireceðim? O zaman
þöyle bir þey oluyor; profesyonel, bilgisayar bilen, Ýngilizce bilen,
-bunlarý sakýn yanlýþ anlamayýn, yani þematize ediyorum ki
kolaylýkla anlaþýlsýn, bir sürü þeyi detaylý olarak anlatmamak için- o
zaman bu uzmanlýk sahibi insanlar, benim derdimi anlatýp bir yerlere doðru taþýyor olacaklar.
Ama iþte bu özetleme, bu daraltma, çýkarlarý bir projeye sýkýþtýrma gibi bir þeyin dert olduðunu söylemeye çalýþýyorum. Çünkü
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benim hayatýmda; köyde yaþadým, sokakta yaþadým, neyse iþte, böyle
gözünüzün önüne çok basit insani manzaralar gelsin, sýradan hayatýmýzdan, gündelik hayatýmýzdan manzaralar gelsin, yok böyle
þeyler zaten. Yani ben atýyorum iþte, bir Ýngiliz, bir Amerikalý,
TBMM milletvekili ile ben muhatap deðilim ki gündelik hayatýmda.
Benim gündelik hayatým çok zengin, bakkalýmla, oðlumla, karýmla,
kýzýmla, iþte ne bileyim mahallemdeki komþum ile dil meselemle,
ekonomik meselemle, gündelik hayatta zaten bir sürü sorun yaþýyorum. Þu anki var olan haliyle giderek, eðilim o, profesyonelleþen
STK'lardan bahsediyoruz. Bu örgütler sayesinde aslýnda ben
özetleniyorum. Aslýnda benim özetlenmemem lazým, benim bütün
karmaþýk halimin aslýnda sivil toplum olarak bir yerlere varmasý
lazým. Biz hep basitlendik zaten, yani çok düz insanlar yaratýlmaya
çalýþýldý bu süreç içinde. Hemen haklarýný savunan, iþte yok eþitlik
arayan, bilinçli yurttaþ diye adlandýrýlan insanlar yaratýlmaya
çalýþýlýrken, Ümit'in dediði gibi iþte sadece ödevlerini bilen, bir
anlamda sadece sorumluluklarý olan bir takým insanlar…Ben böyle
bir insan olmak zorunda deðilim ki, benim hayatým çok daha zengin.
O zaman þöyle bir þey demek gerekiyor; sivil toplum ya da STÖ
yukarýda uyanmýþ aydýn ya da aydýnlanmýþ, aslýnda bütün o burjuva
modern v.s., o kültürü edinmiþ, benimsemiþ, bilinçli vatandaþýn bir
þeyleri öðretmesi olmamalý. Öyle bir þey olduðu zaman zaten klasik
Türkiye'deki muhalif, entelektüel v.s. solun çok fazla dýþýna çýkýlamaz. O zaman yine iyi bilenler olacaktýr, gidecekler bir yerlerde ders
verecekler, gelin karþýma, örgütlenip böyle böyle bir þeyler yapalým
diyecekler. Burada bir sorun var, yani burada halen tipik bir misyoner aydýn meselesi karþýmýza geliyor. Yani Türkiye
Cumhuriyeti'nin modernleþme projesinde olduðu gibi yukarýdan
aþaðýya bir þeyleri öðreten insanlar sürekli söz konusu.
Öðreten insan bir yandan öðretirken bir yandan öðrenmeli, yani
o atraksiyon ancak saðlanabildiði taktirde sivil toplum gerçekten
anlamlý bir þeyler çýkarabilir. Yani þöyle bir þey; Türkiye'de sivil
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toplumdan bahsediyoruz, mesela þimdi daha önce verdiðim örneði
biraz daha deðiþtirerek vereyim, þimdi biz Ýngilizce bilmeyen insanlarla muhatap oluyoruz, dedim ya o zaman þöyle bir þey olmalý; bir
takým Ýstanbul'daki sivil toplum örgütleri aslýnda Kürtçe öðrenmeli.
Yani Ýstanbul'daki aydýn gibi bir takým insanlar, gerçekten bu
sosyalizasyondan, sivil toplum iliþkilerinden, bir þeylerden
bahsediyoruz ya, gerçekten yatay bir iliþki kurmak zorundadýrlar.
Yani sadece yukarýlara doðru anlatýlan bir þey deðil, yatay ve
aþaðýlara doðru anlatýlan bir þey olmalýdýr, aþaðýda öðretilen bir þeylerin olmasý lazým.
En azýndan þöyle düþünelim iþte sosyalizasyon, modernite sosyalizasyonu dediðimiz þey hep beraber, iþte bütün okullarda her sabah
ayný þeylerin okunmasý, her þeyin ayný þekilde söylenmesi, tek bir
þeyin öðretilmesi. Böyle olunca sosyalize oluyoruz. Tamam bu iyi
bir þey, bu sayede irtibat haline geçebiliyoruz. Hakkari'deki vatandaþ
ile Edirne'deki vatandaþ birbirleriyle konuþabilir hale geliyorlar ama,
niye anlatýlan dil orada öðretildi diye o dili öðreniyoruz? Niye
Edirne'deki vatandaþ Hakkari'deki vatandaþýn dilini öðrenip, onunla
irtibat kurmuyor? O zaman ideal sosyalizasyon dediðimiz þeyin
ancak bütün bu çoðulluðu anlatabilen sosyalizasyon olmasý lazým.
Tek bir dilin herkes tarafýndan herkese dayatýlýp herkes tarafýndan o
dil sayesinde paylaþýlmasýnýn yaný sýra, herkesin herkese ait olan dillerin hepsini birden öðrenmesiyle ancak mümkün olabilir. Bu dil
meselesi de sadece Kürtçe, Gürcüce v.s. anlamýnda anlaþýlsýn diye
söylemiyorum, yani tarým dili olabilir örneðin. Ýþte biz Trakya'da
tarýmdan bahsederken geçen kýþ, geçen yýl demek için "býldýr" deriz
örneðin, iþte ne bileyim orada ayçiçeði için "gün döndü" denir, iþte
günlerin toplanmasý belli bir anlam ifade eder, Çukurova'da pamuktur, bilmem nedir. Bunlar da dildir neticede.
Edirne'deki bir vatandaþýn aslýnda Edirne'deki bir aydýn diyeyim,
artýk okumuþ yazmýþ falan kiþi olsun, Hakkari'deki aydýn vatandaþý
anlamasý için, onun o yerel dilleri de bilmesi lazým. Ancak o zaman
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þöyle bir þey saðlanabilir. Benim Ýngilizce, bilgisayar bilmem
tamam, o ayrý bir mesele, onun haricinde, o yataylýk saðlanabildiði
takdirde, kamusal alan çoðulluðu da saðlanabilir. O zaman böyle bir
çoðulluk halinde benim karþýma birisi geldiði zaman, "kardeþ niye
böyle olmuyorsun" diye sorduðunda, "ben senin gibiyim" demeye
hakkým var, ama sen benim gibi deðilsin. Çünkü o beni hiçbir
zaman bilemediði halde, onun da dahil olduðu çok geniþ bir çoðunluðu bile biliyor olabilirim. Þimdi þurada hassas denge, sorunlu olan
yerler var, bu nasýl anlatýlacak, anlatmaya baþladýðýnýz anda her
halükarda bilinçli vatandaþ, öðreten adam, öðretmen durumuna
geçiyor. O zaman öðreten dediðimiz her alanda öðrenmeye açýk
olan birisi olmasý lazým. Karþýdan bir þey geliyor, o gelenleri
algýlayabilmem lazým.
Aslýnda burada çok, belki çok daha karmaþýk, sosyolojinin alt
alaný olarak gündelik hayat sosyolojisi gibi bir yerlere giriyor.
Orada þöyle þeyler söyleniyor; araþtýrmacý hiçbir zaman kendini
öyle bir þey zannetmesin, iþte "ben gittim sahaya, okudum, anladým,
þundan þu sonucu çýkarýyorum, burada çok güzel toplumsal hareket
var" deðil, yani ayný zamanda þunu da diyebilmesi lazým araþtýrmacýnýn; orada denek diye kabul ettiði insanýn, görüþme yapýlan kiþinin
aslýnda "bir araþtýrmacý gördüm, araþtýrma analizi yaptý, þöyle þöyle
bir adam" demesinin de aslýnda bir bilgi olarak kabul etmek lazým.
Bilgi karþýlýklý üretilen bir çalýþmanýn ürünüdür. O zaman sivil
toplum da karþýlýklý üretilen bir þeydir. Yani sivil toplum sadece
öðretiden baþka, dayatýlan bir þey deðil, sivil toplumun sürekli
olarak geliþmesi, bütün bu farklýlýklarý anlatmasý lazým.
Burada ek bir parantez ile hemen þunu da kapatayým; galiba
bizim sivil toplum tartýþmalarýmýzda dikkat etmemiz gereken bir
baþka eksen de klasik sosyal hareketler ve yeni sosyal hareketler
arasýndaki farklara yönelik olmasý lazým. Niye? Mesela iþçi sýnýfý
hareketi yok diyorsunuz. Ýþçiler yok mu, iþçiler var, ama iþte fabrikalar falan, iþsizler yani endüstri toplumlarýnda, oradaki mesleki
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bir takým bölünmelere dair bir takým sorunlar var. Ýþçilerin sorunlarý
denen þey hallolmadý, hala var, iþte toplumun bir þekilde gelirinde
en az pay alan, en fazla sömürülen, sendikalar konusunda sürekli bir
takým sorunlar çýkartýlan bir kesim. Ama buna raðmen iþçi sýnýfý
hareketi diye bir þey yok, iþçi sýnýfý temsil edecek, klasik o iþçi partiler, sosyalist partiler falan gibi partiler yok, bu tip partiler varsa
bile üç beþ tane þey, örgüt içindeki insanýn dernekleri halinde adeta
iþleyen bir takým kuruluþlar halindedir. Yani toplum içinde var olup
güçlü olabilecek hareket yok. Niye yok, çünkü bunlar muhtemelen
o klasik endüstri toplumunun hiyerarþik örgütlenmesini, yani o burjuva toplumun, modernleþen burjuva toplumunun klasik örgütlerine,
örgütlenmelerine uygun bir hareket. Biz artýk öyle bir durumda
deðiliz. Baþka bir aþamaya geçiyoruz. Onun için yeni toplumsal
hareketler diye bir þeyden bahsederken, aslýnda çok daha kültüre
dönük, kültürel farklýlýklara, gündelik hayattaki zenginliklere, heyecanlarýmýza dair bir þeyleri artýk hareket olarak görmeye baþlýyoruz.
Bu tür hareketler daha fazla kendilerini duyurmaya baþlýyorlar. Ýþte
dinsel hareketler, çevreci hareketler, iþte herhangi bir bölgeden yükselen benim kimliðim, Kürt kimliðim örneðin, ben bu kimliðimi
korumak istiyorum diyen hareketler, bütün bu kimlik hareketleri,
bütün bu kültürel özelliklere sahip hareketler yeni hareketler.
Bunlarýn ancak varolabilmesi için ise o yanyanalýðýn, o karþýlýklý
çoðulluk, iþte enteraktif v.s. diye özetlemeye çalýþtýðým, dinamiklerle anlaþýlabilecek hareketler...
Dolayýsýyla galiba bütün bu tartýþmalarýn içinde en özeti de bu
olacak; hiyerarþiyi galiba yana yatýrmak lazým. Yani yukarýyla
derdim yok aslýnda, esas aþaðýyý tartýþacak, aþaðýyý anlayacak,
aþaðýsýyla beraber konuþabilecek bir sivil toplum düþüncesinin daha
verimli olacaðýný en azýndan teorik olarak bir defa böyle bir þey
düþleyebildiðimiz takdirde o zaman bu örgütlerde belki böyle bir
zihniyetin geliþmesi daha mümkün olur diye düþünüyorum.
Teþekkür ederim.
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Þehmuz DÝKEN:
Sayýn Ferhat Hocaya bir cevap gibi algýlanmasýn, çünkü üç aþaðý
beþ yukarý ikimizin söyledikleri birbirimizi deðiþik þekillerde
tamamlayan þeyler oldu, zaten kendisi de benim söylediklerimi
olumsuzlama ya da baþka bir alana çekme anlamýnda olmadýðýný
ifade etti. Þimdi bu dil mevzusu, teknoloji kullanma mevzusu, profesyonelleþme mevzusu, bütün STÖ'ler özellikle bölgede çalýþma
yapan bütün STÖ'ler için deðil arkadaþlar, bunu ben daha önceki
konuþmamda da söyledim; proje daha çok iþ yapan STÖ'ler için
geçerli. Elbette ki hepsinin ayný þeylere ihtiyacý yok ama takdir
edersiniz ki iletiþim teknolojisini kullanma konusunda da hiçbir
STÖ uzak duracak da deðil, çünkü bu çaðýmýzýn bir gereðidir. Ama
dil konusunda anlatýyorum size, iþte bölgede en çok hak ihlallerinin,
Türkiye'de en çok hak ihlallerinin yaþandýðý bir devirde yaþýyoruz
ve burada çok ciddi bir örgütlenmedir ÝHD ve devamlý iþte AB
adaylýk süreci içerisinde, Kopenhag Kriterlerinden tutun da bilmem
neye varýncaya kadar sürekli dünyanýn neresinden birileri gelirse,
hatta çoðu kez Ankara'dan önce Diyarbakýr'da ÝHD yöneticileriyle,
baroyla görüþmek durumunda kalýyorlar. Þimdi görüþürken dil
problemi çýkýyor ortaya, yani o zaman da elbette ki bu dili bir þekilde
kullanmak gereði çýkýyor ortaya.
Aslýnda buradan yola çýkarak baþka bir noktaya gelmek istiyorum. Bir paragrafta da onu anlatayým; özellikle Ýstanbul merkezli
çalýþan STK'larýn özellikle de projelerle iþ yapan, faaliyet yürüten
STÖ'lerin bölgeyle ilgili yaptýklarý alan çalýþmalarýyla ilgili,
bölgedeki STÖ'lerin çok ciddi sýkýntýlarý var. Yani bunlarýn bir çoðu
bölgenin alaný olarak projeye geçiriyorlar, sonra da çok küçük, cüzi,
minimal düzeyde diyebileceðimiz iþler yapýp, alandan çekiliyorlar.
Böyle ciddi bir sýkýntý var. Bu anlamda, yani ben Diyarbakýr merkezli,
bölgede sivil toplum örgütçülüðü yapan ya da yapmak durumunda
kalan STK'larýn proje yapmayý bilmesini, teknolojiyi kullanmasýný,
dil bilmesini, açýkça bu alaný onlara üstünlük saðlama anlamýnda,
önünü kesme anlamýnda çok ciddi buluyorum. Yani burada STÖ'ler
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onlarýn üstünlük olarak addettikleri, deðerlendirdikleri konularý,
onlarýn önünü keserek saðlayabilirlerse, kendi alanlarýný daha rahat
kullanabilirler, kendi alanlarýnda daha rahat çalýþma yapabilirler
diye düþünüyorum. Onun için ben dil bilmeyi çok önemsiyorum,
onun için ben teknolojinin kullanýlmasýný çok önemsiyorum, onun
için ben partner kullanma, partner yaratma anlamýnda iliþki
geliþtirmeyi çok önemsiyorum. Teþekkür ediyorum.
Moderatör:
Teþekkür ediyoruz. Ferhat Beye bir soru geldi, yazýlý bir soru.
Soru: Ferhat Bey dedi ki STÖ yöneticileri yönetilenlerin dillerini bilmelidir. Buradan giderek ben diyorum ki, Diyarbakýr'da bir
sempozyum veriliyorsa, bu sempozyum behemehal eðer bir STÖ
tarafýndan veriliyorsa, Diyarbakýr halkýnýn kullandýðý dil ile yani
Kürtçe olmalýdýr. Bu görüþüme katýlýyor musunuz? Teþekkür ederim.
Ümit FIRAT:
Bir kere ben sempozyum dili olarak "nerede sempozyum veriliyorsa orada o dil kullanýlmalýdýr" mantýðýný doðru bulmuyorum. Ýçinde
Ýngilizce konuþulan, Türkçe konuþulan bir sempozyum da yapabiliriz, orada simültane çevirmenler dinleyicilere anladýklarý dilde
çeviri yapabilirler. Dolayýsýyla sempozyumlarýn herhangi bir yöresel dili ya da o etnik yapýya, sosyolojik yapýya uygun bir dil kullanmasý bir tercihtir, yani bana göre olabilir de olmayabilir de. Böyle
bir ilke yanlýþ bir þey, katý bir kural koymak yanlýþ olabilir, çünkü
Ýstanbul'da, Ankara'da, yani grup olarak da bir çok Ýngilizce toplantý, dili Ýngilizce olan pek çok oturum gördük, yaþadýk. O bakýmdan
burada Kürtçe olabilirdi, ama o zaman da baþka insanlar kulaklýk
takýp Türkçe'sini dinlerdi. Dolayýsýyla eðer bir topluluða katýlan
insanlarýn tümünün konuþup anlayabildiði bir dil varsa, bu tercih
edilebilen bir dildir. Bu bakýmdan bu toplantýnýn dili tartýþýlmaz,
yani þu ya da bu olabilirdi. Ama eðer siz bir kitleye yönelik
faaliyette bulunuyorsanýz tabii ki o kitlenin anlayacaðý dili kullan-
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mak zorundasýnýz. Olabilir Kürtçe olabilirdi bu toplantýnýn dili, ama
mutlaka olmalýydý gibi bir kural koymamak lazým. Ýngilizce de olabilirdi bu toplantýnýn dili, diyelim ki bir kaç batýlý arkadaþýmýz
olsaydý muhtemelen kulaklýklarýmýzla biz onu Ýngilizce'den
Türkçe'ye çevirmiþ olarak ye da Kürtçe'ye çevirmiþ olarak dinleyebilirdik. Ben böyle düþünüyorum. Teþekkür ederim.
Soru: Bölgede faaliyet yürüten STÖ’ler öteki muamelesi görüyorlar. Bu yaklaþým bölge halkýna yaklaþýmýn bir sonucu gibi görünüyor.
Dolayýsýyla bölge halký öteki olmaktan çýkmadýkça STÖ'lerin de
öteki olmaktan çýkmalarý mümkün olabilir mi?
Doç. Dr. Ferhat KENTEL:
Öncellikle kýsa cevap, özet cevap; bölge halký öteki olmaktan
çýkmadýkça, STÖ'ler de öteki olmaktan çýkamazlar. Bende bu sorunun uyandýrdýðý ikili bir düzey var: Bir tanesi doðrudan devletin ve
devletin damarlarýnda dolaþan temel çizgi, o temel duygu hali tabiri
var. Yani bunun bir tarafta deðiþmez diye bir þey yok, bu deðiþir. Bu
toplumsal aktörlerin gücüne, toplumsal dinamiðin nasýl yaþandýðýna
baðlý olarak deðiþebilir bir þey ama, bence esas önemli olan sorun bu
deðil. Yani onun deðiþmesi için insanlar, toplumsal hareketler,
STÖ'ler, aktörler, bireyler, cemaatler bir takým deðiþim yönünde
çabalar harcayacaklar. Bu ileride muhtemelen sonuç yaratýr. Ama
bence orayý düþünmeden, yani devletin bölge halkýný öteki olarak
görmesi gibi, bunun doðrudan deðiþtirilmesi yönünde bir çaba
göstermeden önce, galiba gösterilmesi gereken çaba, az önce
söylediklerimle baðlarsak þayet, daha çok aþaðýda gösterilmesi
gereken bir çaba olmalý. Yani bu, "öteki yapma beni, ben bu memleketin asli bir parçasýyým, eþit ama farklý bir parçasýyým" gibi bir
söylemin örneðin veya baþka þekillerde dile getirilebilecek bir
söylemin bence ilk muhatabý, bu devletin altýnda yaþayan, ilk elde
öteki gibi gözükmeyen ama bu toplumun baþka parçalarýdýr.
Yani her þeyden önce bu toplumsal farklýlýklar, derinlikler,
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zenginlikler v.s. içinde kimler varsa, o insanlar, kesimler nezdinde
en azýndan bölgenin bir defa öteki olmaktan çýkmasý gerekir. Çok
kabaca, çok þematik olarak þöyle bir þey söylemeye çalýþmýþtým;
farklýlýklarýmýz içinde benzerliklerimizi bulmak gibi bir þey demiþtim. O zaman Ýstanbul, Ýzmir, atýyorum batý diyelim, orada ortaya
çýkmasý gereken duyarlýlýk, aslýnda orada yukardan aþaðýya benzediðimiz, ayný olduðumuza dair bir dil gelirken, "hayýr ayný
deðiliz, farklýlýklarýmýz da var"; ama buradan biz tamamen farklýyýz
diye gelen bir dile karþý da, "hayýr bizim birbirimize benzediðimiz
yerler de var" diyen bir dilin ortaya çýkmasý lazým.
Bu aslýnda sonuç olarak toplumun derdidir, yani STK'larýn
ötekileþtirilmesi sorunu her þeyden evvel Türkiye'nin diðer kesimlerin sorunudur. Yani benim sorunumdur örneðin, yani benim en
azýndan bu toplumun bireyi olarak, iþte entelektüel hayat içinde
varolmaya çalýþan, bunu meslek edinmiþ biri olarak benim örneðin
bu tür duyarlýlýða sahip olmam gerekir, benim için bir defa oranýn
öteki olmaktan çýkmasý lazým veya baþka bir takým batýda bulunan
STÖ'ler için buranýn öteki olmaktan çýkmasý lazým. Dolayýsýyla
sizin sorunuzu, yani restore edip, yukarýdan aþaðýya indirmeye
çalýþýyorum ve aþaðýdaki bir takým insanlarýn derdi olmasý gerektiðini düþünüyorum. Dolayýsýyla bölge halký öteki olmaktan, bu
toplum nezdinde yatay iliþkiler içinden çýkarsa, o zaman STÖ'lerin
de öteki olmaktan çýkmasý mümkündür gibi gözüküyor.
Soru: STÖ'lerin beraber hareket etmemesinin nedenleri nelerdir?
Þehmuz DÝKEN:
Arkadaþlar bana göre bu sorunun cevabý çok net ve açýktýr. Bir
defa STK'larýn bir çoðu önce kendi içlerinde birlikte hareket
edemiyorlar ve bu kendi içlerinde birlikte hareket edememe süreci
daha o STK'nýn seçim sürecinde baþlýyor. Diyelim ki iki ayrý gurup
yönetime talip, biri yönetimi kazanýyor diðeri de kaybediyor.
Kaybeden için, kaybettiði andan itibaren o STÖ çoðu kes bitmiþ oluy-
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or. Yani o kazanan grubun yaptýðý aktivitelere karþý ya zaten çoðu kez
biz onlara muhaliftik onun için iyisi mi onlara bir uzak duralým, onlar
baþarýsýz olsunlar, bir dahaki dönemde onlarýn yönetimdeki yerlerini
biz alýrýz diye bir þey var, sanki böyle derinlerde kalmýþ bir siyasal
duruþ var gibi bir þey. Yani biz bunu bir çok STÖ'de yaþýyoruz. Çok
da çatýþmalý, çekiþmeli geçiyor o seçim süreçleri. Önce bunu beyinlerden silip atmak lazým. Yani sonuçta bu bir STK'dýr, o STK'nýn
çalýþma alaný bellidir, o alanda yönetimde olmak ya da olmamak çok
fazla durumu deðiþtirmeyecektir. Önemli olan o alanla ilgili olumlu
çalýþmayý yapmaktýr. Bu sadece bir görev bölüþümüdür, bir bayrak
yarýþý gibidir. Önce bunu anlamak lazým, bunu sindirdikten sonra da
iþte bu yaklaþýmý aþarak o zaman da partner arayýþýna girmek lazým.
Kendi içinde bütünlüðü saðlayamayan STÖ, sonuçta baþka alanlarda
da beraber çalýþmayý çok fazla beceremiyor. Çünkü o zaman da þey
ortaya çýkýyor, acaba ben falan STÖ ile þu iþi yaparsam inisiyatif ona
geçer mi, benden uzaklaþma olur mu, bu çalýþmada benim inisiyatifim kaybolur mu, diye bir kaygý ortaya çýkýyor. Bunlarý önce STÖ'ler
aþmalý ve yapýlan iþ ile ilgili, eðer o alanda çalýþan ne kadar STÖ varsa
onlarla iþ birliðini geliþtirecek yaklaþýmlarý programlaþtýrmalý, öyle
çalýþmalý diye düþünüyorum. Bunu zorlamak gerekir diye düþünüyorum. Teþekkür ederim.
Ümit FIRAT:
Ben bu örgütlerin birlikte olma olayýný, mantýðýný benimsemiyorum.
Þizofreni Dostlarý Derneði var Ýstanbul'da. Þimdi ben ne yapacaðým
oradaki toplulukla? O bakýmdan bu birliði çok fazla yüceltmemek
lazým, yani savaþmamayý, çatýþmamayý hedef almak lazým, yoksa ille
de birlikte olalým gibi bir kaygý taþýmamak lazým. Yani savaþmayýn,
çatýþmayýn ama birlikte de olmayýn caným, o problem deðil.
Öteki üzerine de bir þeyler söylemek istiyorum, Ferhat'a gelmiþti
gerçi soru... Bu devlet kendisine eleþtiri yönelten, muhalif olan herkesi öteki olarak görüyor. Kürtleri daha çok öteki olarak görüyor da,
ama çok daha yaranýrsanýz sizi iyi öteki olarak görür. Yani iþte iyi
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Kürtler vardýr, bilirsiniz, iþte devletin çeþitli kademelerinde yer alýr
ama ne kadar yaranýrsa yaransýn sonuçta iyi Kürt'tür, yani iyi ötekidir.
Yani bu toplumdaki ve devletteki zihniyetin, temel zihniyetin
dönüþümüyle ilgilidir. Özel olarak Diyarbakýr'da ya da Kars'ta
görülen bir problem olarak ele alýnmamasý gerekir. Teþekkür ederim.
Soru: Aslýnda biraz anlatmaya çalýþtýnýz, ben bir þeyi biraz daha
derinleþtirebilir misiniz diye sormak istiyorum; benzerliklerimiz
içinde farklýlýklar, farklýlýklar içinde benzerlikler kurulan iliþki silsilesi üzerinden. Þimdi kamusal alan dediðiniz yerde bu tip bir prensibin geçerli olabileceði, hiyerarþiden arýnmýþ derin iliþkilerin
tutunabilmesi için, bir kere baþta þunu söylemek gerekiyor; Türk
modernleþmesi dediðimiz hikaye tek tipleþtirmeye dayalý, homojenleþtirmeye dayalý süreç gibi bir hikaye. Bunun dýþýnda býrakýlan iki
temel husus var: Ýslam ve iþte Kürt meselesi. Merkezde seküler, akýlcý, modern bir Türk kimliði var ve hani bunun dýþýnda kalan bir de
Ýslam ve Kürtlük meselesi var ve iþte bir þekilde öteki olarak tanýmlanýyor. Þimdi bu merkezdeki Türk kimliðinin ya da Türk dilinin yani
her anlamda bu dilin taþýyýcýlarý bir þekilde bu ötekilerinin dilinin
taþýyýcýlarýyla etkileþime girmeye çalýþtýklarýnda, bunun hiyerarþiden arýndýrýlmýþ bir dil olmasý için çalýþtýklarýnda, iþte farklýlýklar
benzerlikler hikayesi için bir alan yaratmaya çalýþtýklarýnda, bu
zaman zaman karþý taraftan da tepkiyle karþýlanan bir þey olabiliyor.
Yani hani bizim travmalarýmýzý, bizim acýlarýmýzý, bizim dilimizi
yani sen nasýl anlayabilirsin ki, merkezdeki beyaz Türk olarak, gibi
bir þeyler olabiliyor zaman zaman. Genel olarak böyle bir dili
yaratmanýn Türk olan için koþullarý, yollarý yöntemleri ne? Böyle
tepkilerle karþýlaþýldýðýnda, bu gerilimi aþmanýn yollarý ne olabilir,
diye sormak istiyorum. Çünkü hani sadece devlet ötekileþtirmiyor
aslýnda, bir çeþit karþýlýklý etkileþimde biz de sürekli olarak bir
tarafý ötekileþtiriyoruz. Teþekkür ediyorum.
Doç. Dr. Ferhat KENTEL:
STK'larýn yerine dair, yani bu kamusal alan özel alan ayrýmýna
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dayanarak iþte, STK'larýn yeri nedir, devlet karþýsýnda yeri nedir, sistemin demokratikleþmesi için oynayacaklarý bir rol var mýdýr, yani
STK'lara dair bir soru var, bir de iþte Bahar'ýn sorduðu bu gerilimi
aþmak için nasýl düþünülebilinir sorusu…
Þimdi bu ikisini bir araya koymam galiba çok kolay deðil ama,
þöyle bir þey söyleyeyim, yani STK'larýn, evet þu ana kadar 12
Eylül’den sonra, yani izlediðimiz sivil toplum kavramý hakkýnda
bizim atfettiðimiz anlamlara baðlý olarak, STK'lara yüklemiþ
olduðumuz roller, görevler baðlamýnda yapýlmakta olan, yapýlmasý
gereken çok normal bir süreç yaþanýyor aslýnda. Yani bir takým
örgütler gerek projeler gerek insan haklarý gibi daha genel bir takým
duyarlýlýklarda, bir takým taleplerde bulunuyorlar ve devletin
karþýsýnda toplumun bazý kesimlerinin, kendi ya da hitap ettikleri
kesiminin çýkarlarýný, haklarýný savunmak için mücadele ediyorlar.
Bu gayet saygýdeðer bir þey.
Þimdi yalnýz bu þekilde tanýmlanmýþ olan bir STK iþlevi, zaten
normal klasik modernite paradigmamýz içine giren böyle bir þey.
Zaten iktidarýn kendisini, modern iktidarýn kendisini sorgulama kapasitesi olmayan bir faaliyet. Bunda bir þey yok, yani çok saygýdeðer
çaba bu. Ama bu çaba, kendi baþýna uzun vadede, nasýl diyeyim, bizi
dönüþtürecek, varoluþ halimizi, örneðin bu gerilimler meselemizi
halledecek bir mesele deðil. Çünkü bu haliyle, biz zaten bir takým
tampon mekanizmalarý kullanýyoruz. Yani kabul etmiþ olduðumuz
modern, endüstriyel zihniyet neyse, o rasyonel, akýlcý falan diye
adlandýrýlmýþ, bize aslýnda duygularýmýzdan, kültürlerimizden ne ise,
bizim o özel hayatýmýz diye, "kardeþim sen onlarý bunlarý getirme,
kurumsal alanda biz baþka türlü oluyoruz, görmüyor musun bak biz
burada yurttaþlýk bilgisi öðreniyoruz, buraya geldiðin zaman böyle
olacaksýn", diyen dil karþýsýna çok efektif olma, etkin olabilme
potansiyeli taþýmýyor bu faaliyet. Çünkü bu zaten "devlet ve sivil
toplum ayrýdýr zaten bunlar birbirlerinden, bak senin sivil toplum
olarak bir sürü örgütün var, bunlarý da iþte sen kullan, beþ yýlda bir

54

Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý

oyunu da ver, bak böyle gayet güzel demokratik haklarýmýz var, ayrýca vergini de vereceksin zaten, ben de vergi karþýlýðýnda sana yollar,
köprüler yapacaðým" diyen kocaman bir dil bu.
Yani bu dil içinde evet ben de STK olarak, devletin benim üzerimde kurmaya çalýþtýðý bütün o iþte kontrol, devletin deðil tabii
sadece, yani medyasýyla, ne bileyim okuluyla iþte bir sürü bu sosyalize eden her türlü þey ile, yani televole de aslýnda bizim karþýmýzda
bir rol oynuyor, bizi kendi içine almaya çalýþan, bizi de aynýlaþtýrmaya çalýþan bir baþka unsur da o, þimdi ben bütün bunlar karþýsýnda, evet Tüketici Haklarý Derneði, iþte bilmem ne derneði falan bir
þeylerle bunlar karþýsýnda sýnýrlý mücadele ediyorum ama, ben bunu
temel alarak her þeyi zihnimi baþtan aþaðýya deðiþtirebilecek bir
þeylere yol açmýyorum. Sonuç olarak, çünkü hala birileri bilinçli
vatandaþ olarak birilerinin yerine, Tüketiciler Derneði örneðin, hepimiz tüketiciyiz ama bu derneðin üyesi kaç tanedir bilmiyorum
açýkçasý, yani çokta fazla yoktur muhtemelen, yani herkes tüketiyor, çünkü baþka bir þey var, baþka bir ruh hali var, çünkü o daha
yatay olan iliþkiler gerçekleþmediði için Tüketiciler Derneði hiyerarþik olarak, dikey olarak aþaðýdaki bir takým insanlarýn haklarýný
yukarýya doðru temsil etmeye, anlatmaya çalýþan adamlar olarak,
siviller olarak kalýyorlar.
Þimdi o zaman zaten -senin soruna gelirsek- iliþkiler, yani bütün
bahsettiðimiz, bütün konuþtuklarýmýz hep dikey bir çizgi üzerinde
duruyor; yani yatay bir çizgide konuþmuyoruz Dikey bir çizgide
konuþtuðumuz ve gücümüz de yetersiz olduðu için zaten, medya
karþýsýnda ne yapacaðýz ki! Adam popstar yarýþmasý düzenliyor,
Allah kahretsin neler yapýyorlar diye diye biz de geçip karþýsýna
seyrediyoruz. Yani öyle bir haleti ruhiye, öyle bir duygu, manyetik
alan var ki o televizyonlarda. Medya, iþte gazetelerin manþetini
gördüðümüzde inanýyoruz. Yani öyle bir güç var. Ben bu gücün dýþýna nasýl kendimi koruyabilirim?
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Hakim olan kendini içine kapatarak, cemaatleþerek örneðin, kapatarak koruyorum. Cemaatleþtiðim zaman zaten ötekisiyle irtibatý
koparýyorum. Yani cemaat olarak kendi bildiðim iþi yapýyorum.
Ama cemaat ayný zamanda ben olmamý, kendim olmamý saðlýyor,
benim kendimi korumamý saðlýyor, yani Türkiye'de bir þekilde islami erk nasýl baþarýya ulaþtý, yani en azýndan dönüþerek, reforme
olarak, iþte ýlýmlýlaþarak iktidara nasýl geldi dediðimiz zaman, iþte
böyle oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleþme, iþte sekülerleþme
politikalarý karþýsýnda cemaat olarak kalabildiði için bu güne kadar
gelebildi. Yani, “benim ayrý bir dünyam var, bu dünyaya giremezsin
kardeþim”, sana kapýlarýný kapattýðý için kendisini koruyor. Ama ayný
zamanda dýþ dünya ile bir takým baðlantýlar kurarak öbür dünyaya
da geçti. Yani hükümet olmak en azýndan hakkýný da elde etti.
O zaman sanki ikili bir iliþki var; az önce söylemiþ olduðum þey
doðruydu iþte. Yani en azýndan ben kendim, o ufuklar kaynaþmasý
kelimesi özetlediði için onu söylemiþtim. Yani bir yandan benim,
bana ait cemaat diyelim, kültürüm, kökenim, dilim, tarihim,
inandýðým bir þey var, sübjektif olan bir þey var. Benim bu dünyamý
korumam lazým, yani benim cemaat olmam lazým aslýnda. Bu
cemaatimi ancak sadece cemaat olarak býrakýrsam en baþta senin
söylediðin yere geliyor; yani "kardeþ sen beni anlamazsýn zaten,
anlamazsan sen konuþma, sen en fazla beyaz adam kalýrsýn, sen
zaten iþte yaramazsýn" ya da tersi gibi þeyler, "sen benim çektiðim
acýyý biliyor musun". Yani bilemeyeceðim tabii ki, hiçbir zaman
bilmeyeceðim, ama bilemediðimi iddia ettiði sürece ben burada
kalacaðým, sen orada kalacaksýn. O zaman cemaat artý birey olmak
gibi bir þey, cemaat artý baþka bir þey, yani daha etkileþim içinde
olan, daha diyalektik ya da biyolojik bir iliþki içinde olan bir þey
gibi düþünmek lazým. Ama bu sadece bir ders vermekle tabii olmayacak. Ben kendi hesabýma akademik, iþte sosyolojik bir takým
faaliyet içinde olduðum için, ben kendi hesabýma ancak dilimin bu
yönde geliþmesi için uðraþabilirim. Yani sadece bir takým kavramlarý yapýþtýrmak deðil, baþka kavramlar nasýl girecek benim dilime.
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Ben kendimi koruyorum, benim sosyoloji anlayýþým soðuk olan
sosyoloji deðil, benim sosyoloji anlayýþým sýcak bir sosyoloji. Yani
bir þeyler oluyor, problem var, öyle bitmiyor, ben sadece tanýmak
hakkýna sahip deðilim örneðin. O zaman STK'lar için de böyle bir
þey geçerli olabilir; yani ben bir yandan cemaate derdimi anlatýrken
bir yandan baþka bir þeyle irtibat içinde olabilmeyi söyleyebilmem
lazým. Yani cemaat dolayýsýyla hem bir þeyin korumasý hem de
öldürmemesi lazým. Kabaca böyle söyleyeyim. Sürem zaten fazla
yoktu. Teþekkür ederim.
Moderatör:
Arkadaþlar bir kaç söz isteyen daha var. Maalesef söz veremeyeceðim, bundan dolayý özür diliyorum oturum baþkaný olarak.
Doç. Dr. Ferhat KENTEL:
Ben, özür dilerim herkesin sorusuna cevap veremediðim için.
Moderatör:
Ancak öðleden sonra konuþmacýlarýmýz burada, sorularýnýzý
yanýtlayabilirler, aralarda yanýtlayabilirler. Ben bu toplantýyý
düzenleyen Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý'na da teþekkür
etmek istiyorum, sizlere de teþekkür ediyorum. Öðleden sonraki
oturumu 14.15'te baþlatacaðýz. Bu arada saat 13.00'te, dün Dicle
Fýrat Kültür Merkezi'ne bir baskýn yaþandý, yaklaþýk üç saat kadar
çok geniþ bir arama ve faaliyetlerine son verme noktasýnda bir
baskýn oldu arkadaþlar. Bu nedenle DFKM'deki yöneticiler bir
toplantý yapacak saat 13.00 civarýnda. Ýlgi duyan arkadaþlarýmýz
orada olabilirler. Saat 14.15'te buluþmak üzere. Teþekkür ederim.

ÝKÝNCÝ OTURUM
Devlet - Yerel Yönetimler - Demokrasi
ve Sivil Toplum Ýliþkisi
Av. Ferda GÜLLÜOÐLU (Oturum Moderatörü)
Þanlýurfa Barosu Baþkaný

Av. Hüsnü ÖNDÜL
Ýnsan Haklarý Derneði Genel Baþkaný

Doç. Dr. Gülgün Erdoðan TOSUN
Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Öðretim Üyesi

Levent ÞENSEVER
Araþtýrmacý - Yazar

DEVLET - YEREL YÖNETÝMLER
DEMOKRASÝ VE SÝVÝL TOPLUM ÝLÝÞKÝSÝ

Ferda GÜLLÜOÐLU1:
Sivil toplum örgütlerinin rolünün çok önemli olduðuna inanýyorum. Neden önemli, çünkü STÖ'ler demokratikleþmenin bir kanalý,
demokratikleþmenin vazgeçilmez unsurlarý. Bu nedenle devletin,
STK'larýn, insan haklarý, hukuk, demokrasi ile ilgili uyarý ve tekliflerini, hatta ekonomik anlamdaki taleplerini dikkate almasý, yine
devlet ve STÖ'lerin karþýlýklý olarak birbirlerini anlamasý, bu sürecin
aþýlmasýnda ve demokrasinin pekiþtirilmesinde çok önemlidir diye
düþünüyorum. Fakat bizde hepimizin de bildiði, gözlemlediði üzere
devletin bazý STK'lara bakýþý farklý. Örneðin eðitim, aile, saðlýk,
çevre, çocuk gibi konulardaki STK'lara yaklaþýmý ile ÝHD, MazlumDer gibi veya bölgede faaliyet gösteren diðer STK'lara yaklaþýmý
çok çok farklý. Bunlarýn aþýlmasý nasýl olur? Bizler kendimize
düþenleri nasýl yerine getirebiliriz? Uygulamada bunlarý nasýl aþabiliriz? Zannediyorum burada da bunlarý ayrýntýlý olarak bu oturumda tartýþacaðýz. Söz Sayýn Hüsnü ÖNDÜL'ün.
Hüsnü ÖNDÜL2:
Teþekkür ederim Sayýn Baþkan. Merhaba arkadaþlar. Bu oturumun konusu, diðer oturumlarda olduðu gibi oldukça geniþ.
1-Þanlýurfa Barosu Baþkaný
2-Ýnsan Haklarý Derneði Genel Baþkaný
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Dolayýsýyla, herhalde her birimiz belli sýnýrlarý, yazýlarýmýzda ya da
konuþmamýzda çizmiþ olarak karþýnýza çýkmýþ olacaðýz. Böyle bir
kýsýtlama ile konuya girmek istiyorum.
1997 yýlý sonunda (o zamanlar Mimarlar Odasýnýn hukuk
müþaviriydim) ben ve stajyer avukat Cengiz ÇEKÝÇ ile birlikte
Türkiye'nin hukuk mevzuatýný taradýk, bununla ilgili epey de emek
verdik. Hatta, o da benim iþaretlediðim mevzuatýn fotokopilerini
böyle koliler halinde, ben o zaman, 97 yýlýnýn tatili, tatildeydim,
Çeþme'de, kargo ile oraya göndermiþti. Böyle büyük koliler
halindeydi. Biliyorsunuz Türkiye'de hukuk mevzuatý son derece
karýþýktýr ve özel ilgiyi gerektiriyor, hatta uzmanlýðý gerektiriyor.
Biz uzman sayýlmayýz, yani bazý haklar açýsýndan ama, iþte pratikte
öðrenmeye çalýþtýðýmýz ve kendimizi geliþtirmeye çalýþtýðýmýz yönler de vardý ve öyle bir iþe giriþtik. Kentli haklarý açýsýndan Türk
hukuk mevzuatýnýn taranmasý iþidir ve bu Türkiye'de ilk kez gerçekleþtirilen bir çalýþmaydý. O çerçevede çalýþmamýzýn ürününü
Mimarlar Odasýna sunduk ve delegeler için özel bir baský türü ile
kitap olarak da yayýmlandý, o þekilde yayýmlandý. Buna göre, yani
yaptýðýmýz 1997 yýlý sonlarýna doðru sonuçlanan çalýþmamýza göre
ve o tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre, birazdan sözünü
edeceðim kentli haklarý ile iliþkili saptadýðýmýz yasalar þöyle: altmýþ
yasada, bu yasalar bakanlýklarýn kuruluþ yasalarýdýr, genel müdürlüklerin kuruluþ yasalarýdýr veya meslek örgütlerinin kuruluþ
yasalarýdýr, altmýþ ayrý kuruluþun yasasýnda kentli haklarýyla iliþkili
hükümler var. Ulaþým, taþýma ile ilgili yasalarda dört tane, demiryolu
ile ilgili yasada yedi tane, deniz taþýmacýlýðýný düzenleyen yasada,
liman ve iskeleler hakkýnda yasada altý ayrý, karayolu ulaþýmý ve
taþýmasýyla ilgili yasada ve iki havacýlýk yasasýnda yine kentli haklarý ile ilgili hükümler var. Otuz üç yasada, insan ve hayvan saðlýðý
ile ilgili yasalar bunlar, kentli haklarý ile iliþkilendirebileceðimiz
hükümler var. On dört orman, çevre, aðaç, tütün, çay, ürünler
hakkýnda düzenlenmiþ yasada, hükümler var. Yine doðrudan
doðruya kentli haklarýný ilgilendiren, on ayrý belediyelerle ilgili
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yasada, doðrudan doðruya yerel yönetimlerle ilgili yasada hükümler
var, kentli haklarýyla ilgili hükümler var. On ayrý yasada genel nitelikli, borçlar yasasý, ticaret yasasý, hukuk usulü muhakemeleri, ceza
muhakemeleri usulü, ihas yasasý gibi yasalarda yine kentli haklarý
ile ilgili, çeþitli kentli haklarý ile ilgili hükümler var. On altý tapu,
kadastro ve imar ile ilgili yasada kentli haklarý ile ilgili hükümler
var. Toplam bu kadar yasadan on tanesi Osmanlý döneminden kalan
yasalar, yani 1923 öncesi dönemde çýkarýlmýþ olan yasalar, örneðin
demiryollarý ile ilgili yasalarda görüldüðü gibi.
Þimdi dikkatinizi çekmek isterim, baro baþkanýmýz da burada,
bu yasalarýn yüz yetmiþ sekizinde, özgürlükten býrakma cezasý
öngören maddeler var. Yani Türkiye'de yalnýzca ceza hükmü taþýyan
bir tek Türk ceza kanunu yok. Kentli haklarý ile ilgili yaptýðýmýz bu
araþtýrmada yüz yetmiþ sekiz ayrý kanunda, özgürlükten yoksun
býrakma cezasý öngören hükümler var. Bunlar hafif hapis, hapis,
aðýr hapis, para ve aðýr para cezalarý öngören yasalar.
Þimdi aradan geçen bu altý yýllýk dönemde ya da yedi yýllýk
dönemde çok fazla bir deðiþikliðin olduðunu düþünmüyorum.
Neden düþünmüyorum? Çünkü Türkiye'de gerek yasalaþma süreci,
gerekse, örnek olsun Sayýn Baþkanýn da ifade ettiði gibi, Avrupa
Birliði hedefi doðrultusunda çýkarýlan yasalarda da, yani odaklanýlan konulardaki yasalarda da, yasama çalýþmalarýnda da bir sistematikten yoksunluk görülmektedir ve temel özelliði de zaten sistematikten yoksunluktur. Yani Türkiye'de sorunlarýn özüne inmek
yerine, sorunlarýn etrafýnda dolaþmak genel bir politika olarak kabul
edilmektedir ve bu uygulanmaktadýr. Her defasýnda kafalar kayalara
çarptýðý halde ve bunun olmayacaðý görüldüðü halde, dörder beþer
aylýk dönemler içerisinde, belli bazý maddeler tekrar tekrar deðiþikliðe uðratýlmak ya da gündeme getirilmek durumunda kalýnýyor.
Dolayýsýyla bu daðýnýklýk halen Türk hukuk mevzuatýnda devam
etmektedir, varlýðýný sürdürmektedir.
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O nedenle yeni bir hak kategorisi olan kentli haklarý bakýþ açýsýyla veya genel olarak dayanýþma haklarý baþlýðý altýnda Anayasa'da bir
bölüm açýlmasý ve yasalarýn da bu dayanýþma haklarýnýn özüne
uygun, yeniden düzenlenmesi gerekir. Böylece bir geçiþ yapmýþ
oluyoruz, adýný telaffuz ettiðimiz kentli haklarýna. Kentli haklarý
neden önemli, özellikle bugünlerde neden önemli, çünkü yerel yönetim seçimleri var ve 1992 yýlýnda Avrupa Konseyi Kentli Haklarý
Deklarasyonu'nu yayýnladý, yirmi maddeyi içeren bir deklarasyon ve
Avrupa Kentsel Þartý'ný açýkladý, on üç maddeyi içeren.
Kentli haklarý diðer insan haklarýna ek olarak, kentlilere tanýnan
haklardýr. Tarif budur. Yeni bir kavramdýr. 1992 yýlýnda da Türkiye
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Þartý'nýn tarafý olmuþtur. Tarih
vermek isterim size; 15 Ekim 1985 tarihinde Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Þartý ilan edilmiþ, Türkiye 1988'de bunu imzalamýþ ve 1992 yýlýnda resmi gazetenin 03/10/1992 tarihli ve 21364
sayýlý nüshasýnda TBMM tarafýndan onaylanmasý uygun görülmüþ
ve Bakanlar Kurulu kararýyla da, bir az önce tarihini bildirdiðim
03/10/1992 tarihinde resmi gazetede yayýmlanmýþ Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Þartý.
Bu þartla ilgili Türkiye'nin çekinceleri var, çeþitli maddelere
iliþkin çekinceleri var. Fakat genel olarak uluslarüstü insan haklarý
belgelerine ya da sözleþmelerine Türkiye nasýl imza koyuyor ve
bazen elli yýl boyunca uygulamýyorsa, altýna imza attýðý, 1992 tarihinden itibaren, yürürlük maddesi de 1 Nisan 1993, yani on bir yýl
geçmiþ aradan, yerel yönetim yapýsýný bir türlü bu özerklik þartýna
uygun reformlara tabi tutmamýþ. 1913 tarihli il özel idaresi ile
merkezi idarenin taþradaki temsilcilikleri ile yönetilmekte. Osmanlý
döneminde çýkmýþtýr Ýl Özel Ýdaresi Kanunu, 1913'tür. 1930 tarihli
Belediye Kanunu ile yerel yönetimler yönetilmekte ve 1924 tarihli
Köy Kanunu ile de köyler yönetilmektedir. Dolayýsýyla, yapýnýn
reforma tabi tutulmasý þarttýr.
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Halen TBMM'de görülmekte olan Kamu Yönetimi Temel
Kanunu -sonradan adý deðiþtirildi- ilkeleri hakkýndaki kanun tartýþmalarýný birlikte izliyoruz. Bu bir baþlangýçtýr, sakýncalý pek çok
yönleri de vardýr, bizim itiraz ettiðimiz yönleri de vardýr. En baþta
bu kanunun felsefesine karþý çýkmaktayýz. Ama çok sýk ifade
edildiði gibi Türkiye'nin devlet yapýsýna, üniter devlet yapýsýna bir
tehdit oluþturduðu þeklindeki söylem gayri bilimseldir, bilim dýþýdýr,
gerçek deðildir. Yani eleþtiriyi biz gerçekler üzerinden yapmak
durumundayýz. Bu bir paranoyak eleþtiri türüdür, geleneksel olarak
yapýlan eleþtirilerin bir örneðidir. Eðer bilgisizlikten kaynaklanmýyorsa, söylediðim gibi maksatlý, toplumu susturmaya dönük, yeni bir
giriþimle karþý karþýyayýz.
Asýl karþý çýkýlmasý gereken nokta, ben sadece felsefe diye geçtim, bir akým olarak her þeyi kâr esasýna dayandýran ve yapýlarý da,
yani mekanizmalarý da, usulleri de bu kârýn elde edilmesine yönelik
olarak düzenleyen bir akýmla karþý karþýyayýz. Hayatýn çeþitli alanlarýnda bunu görüyoruz. Özelleþtirme de bir akýmdýr, yoksa iþte bir
çimento fabrikasýnýn mülkiyetinin devletin elinde olmasý, kamu
yararý, kamu hizmeti kavramlarýnýn yaþama geçtiði anlamýna
gelmez. Yani mesele yalnýzca mülkiyet meselesi deðildir, bakýþ açýsý
meselesidir. Dolayýsýyla, sosyal denilen ne varsa bunun özelleþtirilmesi yoluna gidilmektedir. En azýndan bu yol açýlmaktadýr bu kanunla.
Dolayýsýyla, para eskisinden çok daha fazla ve etkili bir biçimde
hükmünü sürdürür hale gelebilecektir. O nedenle bu yasanýn toplum
yararý, kamu yararý, kamu hizmeti kavramlarý çarpýtýlmadan, bu
içerikle doldurulmasý gerekir. Yoksa bu yasanýn getirmek istediði
deðiþiklikler devletin hali hazýr yapýsý ile ilgili hiçbir deðiþiklik
getirmemektedir. Ankara'daki yetki Diyarbakýr'daki temsilcisine
devredilmektedir bazý alanlarda. Yoksa halka devir ya da halkýn
seçtiklerine devir anlamýný taþýmamaktadýr.
Peki bu yerel yönetimler ilkesel düzeyde nasýl yapýlandýrýlmalýdýr ve bu yapýlar içerisinde demokrasi nasýl yaþatýlabilir ya da
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nasýl demokratik yapýlar haline gelebilir. Aslýna bakarsanýz genel
insan haklarý belgeleri bütün dünyada uygulandýðý takdirde, o belgelerde yer alan hak ve özgürlükler uygulandýðý takdirde, otoriter,
totaliter sistemlerin ortada kalmamasý gerekir ve dünyanýn her
yerinde her bir kiþi iþte rengine, diline, cinsiyetine bakmaksýzýn
herkesin iþinin olmasý gerekir, herkesin dinlenme hakkýnýn olmasý
gerekir, herkesin özgürce kendisini ifade edebilmesi gerekir. Ama
bu genel insan haklarý belgeleri yaþam bulamýyor, ayný zamanda
spesifik konularda çýkarýlmýþ insan haklarý belgeleri de ya da
geliþtirilmiþ belgelere göre yapýlandýrmalar da gerçekleþtirilemiyor.
Buna örnek Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Þartýdýr ve bu
çerçevede Türkiye'nin yapýsýnýn ele alýnmasý zannedersem
Türkiye'de çok önemli kaynaklarýn kendisini göstermesi, yeni kaynaklarýn ortaya çýkmasý, halk katýlýmýnýn saðlanmasý, daha çok sayýda insanýn süreçlere katýlmasý mümkün olacak.
Yapý olarak Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Þartý prensiplerini ortaya koymaktadýr. Özerk yerel yönetim kavramýna yer vermektedir. Bu nedenle de yerel yönetimin kapsamýnýn neleri içerdiðine
dair yine ilkesel düzeyde belirlemeler yapýlmaktadýr. Ve idari denetimin yani merkezi idarenin nasýl bir ve hangi sýnýrlarda denetim
yapabileceðine iliþkin de düzenlemeler getirmektedir. Dolayýsýyla
Türkiye'de yönetimle ilgili hem genel hem yerel yönetimin yeniden
yapýlandýrýlmasý gerekir. Ama bu yapýlandýrma bir iþletme profesörünün tasarrufundan ibaret olamaz veya tasavvurundan ibaret
olamaz. Dolayýsýyla, toplumun çeþitli kesimlerinin katýlýmýnýn
saðlanmasý gerekir.
Avrupa Kentli Haklarý Deklarasyonu ve Kentli Haklarý Þartý'nda
bugünkü konumuzla ilgili bir bölüm var; halk katýlýmý, kent yönetimi ve kent planlamasý baþlýklý 12. madde, bölüm on iki diye de
deðerlendirilebilir. Burada ilkeler sayýlmýþtýr. Bu ilkeleri bilginize
sunacaðým ve kýsa bir deðerlendirme ile konuþmamý bitireceðim,
Sayýn Baþkan müsaadenizle. Ýlkeleri okuyorum, Avrupa Kentsel
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Þartý'nýn ilkeleri, 12. bölümün ilkeleri;
1. Yerel politik yaþama halkýn katýlýmýný temin için, halk, temsilcilerini özgür ve demokratik olarak seçebilme hakkýna
sahip olmalýdýr. Bunu geniþ geniþ analiz edebiliriz.
2. Yerel politik yaþamda etkin bir katýlým için halkýn yerel politik ve idari yapýlarda belirleyici olmasý gereði vardýr. Yani
biliyorsunuz her mekanizma ve her devlet ve her meta ayný
zamanda insana yabancý, insanýn yabancýlaþmasý sonucunu
doðuran olgulardýr ya da þeylerdir. Ama bunu aþabilmenin,
yabancýlaþmanýn minimuma indirebilmenin de yollarý vardýr
ve ilke olarak da politik ve idari yapýlarda halk belirleyici
olmalýdýr diyor ilke iki.
3. Toplum geleceðini etkileyecek her türlü önemli projede halka
danýþma gereði vardýr diyor. Yani Ankara ile ilgili söyleyebiliriz; Melih Gökçek'in kafasýndaki fýskiyelerle donanmýþ
veya kent giriþ ve çýkýþlarýna Fatih Sultan Mehmet'in,
Nasrettin Hoca'nýn heykellerinin dikilmesi ile sýnýrlý bir
tasavvur dünyasý, Ankara'da yaþayan, Ankaralý biri olarak,
otuz üç yýldýr oradayým, beni temsil etmiyor. Benim fikrimi
sormuyor, ben bunlarý yapacaðým diyor. Þimdi de, Osman
Bey burada herhalde, eðer Osman Bey de diyorsa ki Mardin
Kapýya böyle dikeceðim, yok böyle bir þey. Bu tür vaatlerde
bulunmamalarý gerekir, bulunduklarý zaman da "ne diyorsun
hemþerim, benim fikrimi sordun mu?", demeniz gerekir, yani
yurttaþ olarak böyle demek lazým. Bu maddenin gereði
budur. Halka danýþmak gerekiyor, fikrini almak gerekiyor.
4. Kent yönetimi ve planlamasýnýn, dördüncü ilke, kent karakteri ve özel niteliklerine iliþkin yeterli bilgiye dayandýrýlmasý
gerekir. Yani kentin yönetimi ve planlamasý kentin karakteri
veya özel nitelikleri, diyelim ki Hüsnü ÖNDÜL'ün tarih bil-
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gisine veya kavrayýþýna göre deðil veya Osman Beyin
kavrayýþýna göre deðil de, o kenti yönetecek olan, diyelim
valinin, o kentin belediye baþkanýnýn, isimlendirmeyelim
þimdi, kafasýna göre deðil, bilgiye dayalý olarak ortaya konmasý gerekir. Bilgiyi ise, bilgi edinilebilinen bir þeydir ama,
bilginin üretilmesi süreçleri ve çoðu uzmanlýk gerektirir,
araþtýrmayý gerektirir, kafa yormayý gerektirir. Bir belediye
baþkaný bütün bu alanlarda her þeyi bilmez ve her þeyi bilemeyeceðini ve bilmediði konularda da ahkam kesemeyeceðini, karar üretemeyeceðini bilmelidir. Yani bu ilke onu demek
istiyor. Dolayýsýyla bilgiye dayanacak, bilgiye dayalý olarak
hayatý kavrayacak yerel yönetimler ve halka da öyle söyleyecek ve bilim dýþý isteklere de, çünkü birazdan onu da söyleyecek, karþý çýkma cesaretini gösterecek. Yani bir mahalle halký
toplanýr derki; bize iki kat daha müsaade et, imar mevzuatý ile
ilgili bana iki kat daha ver diyebilir. Bilim bunu red ediyorsa
belediye baþkaný da red edecek. Bu böyledir arkadaþlar.
5. Yerel politik kararlarýn uzmanlardan oluþacak ekiplerce
gerçekleþtirilmesi, kentsel ve bölgesel planlara dayandýrýlmasý gerekir. Yani ben hukukçuyum, kent planýný ben yapamam, anlamadýðým bir iþtir. Bu iþle ilgili olarak bilim dallarý
var, o bilim insanlarý çalýþacak, üretecek, alternatifler isteyebilir yönetimler, o alternatifleri de üretecek ve o bilgiyi verecek. Bu alanla ilgili olarak, çok sýk kullanýlan o popülist politikalar denilen þey, insan saðlýðýný, çevre saðlýðýný tahrip edecek, biraz önce örneðini verdiðim iki kat çýkma müsaadesi
v.s. verilmeyecek. Halka raðmen ya da onlara anlatýlacak
neden verilmediði. Bilgi verilecek halka, "siz böyle istiyorsunuz ama arkadaþlar, burasý deprem bölgesidir, deprem
riskidir veya nüfus yoðunluðunu kaldýracak alt yapýlar yoktur
ve olanaksýzdýr, bu haksýz elde etmektir, bu kent sadece bu
mahallede oturanlarýn deðil, hepimizindir"i anlatmasý gerekir
halka. Yoksa "yok hemþerim" þeklinde deðil. Dolayýsýyla, bu
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karþýlýklý alýþveriþlerin bilimsel yanýna dikkat etmek gerekir
ve özellikle kentsel planlamayý ve bölgesel planlamayý da
uzmanlara yaptýrmak gerekir.
6. Karar verme süreci sonunda ortaya çýkan politik tercihlerin
anlaþýlabilirliði ve hayatiyeti, bütün bu süreçleri iþleterek
alýnmýþ kararlarý Ankara'dan, merkezi idareden birileri veya
yerelde merkezi idarenin temsilcisi tanýmýyorum diyememeli. Yani böyle bir demokratik kültürü... Örnek bizim
ülkemizde merkezi yapýlý üniter devlet modeli vardýr ve yerel
yönetimler merkezi idarenin taþradaki temsilciliði, yani il
özel idaresi, belediyeler ve köy olarak sayýlmýþtýr
Anayasa’nýn 127. maddesinde. Dolayýsýyla bizim Türkiye'de
uygulanan yürürlükteki sisteme göre yerel yönetim merkezi
idarenin taþradaki temsilcisi de yerel yönetim alanýnda görev
ve yetki kullanabilmektedir, sadece belediye yoktur yerel
yönetim olarak. Þimdi halkýn tercihleri doðrultusunda alýnmýþ bir karar söz konusu ise, merkezi idare veya merkezi
idarenin taþradaki temsilcisi bunun önemini kavrayabilmeli
ve bu doðrultuda saygýyý temel alan, haklara ve özgürlüklere
saygýyý temel alan bir yaklaþým içerisine girmelidir.
7. Ve son olarak, baðlýyorum Sayýn Baþkan, gençlerin toplum
yaþamýna katýlýmýnýn yerel yönetimlerce saðlanmasý gereði vardýr.
Bölüm 12: halk katýlýmý, kent yönetimi ve kent planlamasý.
Ama bundan iki saat önce Dicle Fýrat Kültür Merkezi'nin basýlmasýný protesto için düzenlenen etkinliðe katýldýðýmýz gibi,
Türkiye'deki sistemde bu alanlarda yerel yönetimlerin yasal olarak
yetkileri bulunmamakta, ama bu þu anlama gelmiyor; manevi açýdan,
psikolojik açýdan ve bu uygulamalarýn kabul edilemezliði açýsýndan
yerel yönetimler suskun kalacaklardýr anlamýna gelmiyor. Bunu da
merkezi idareye söyleyelim, böyle kapatarak, yasaklayarak, on üç on
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dört yaþýndaki çocuklarýn sazlarýný kýrarak veya onlara öyle polis,
üniforma gözdaðlarý vererek saðlanamaz. Yani bebeklikten itibaren
demokrasi yaþanýr ve yaþatýlýr. Bu tür baský uygulamalarýyla da
demokrasinin geliþmesi mümkün deðildir ve demokratik kültürü
yurttaþlarýn kendi kendilerine yeþertmeleri de, yeþertmeleri olanaðý
da bu baskýcý politikalar nedeni ile ortadan kaldýrýlmýþ olmaktadýr. O
bakýmdan deðerli arkadaþlar, biz Ýnsan Haklarý Derneði olarak esas
olarak standartlarý, insan haklarý ve özgürlükleri standartlarýndan
yola çýkarak, yani hak merkezli bir bakýþ açýsýyla usullerin ve
mekanizmalarýn oluþturulmasý gerektiðini savunuyoruz. Tezimiz
budur. Beni dinlediðiniz için teþekkür ederim.
Moderatör:
Sayýn ÖNDÜL'e teþekkür ediyorum. Þimdi Türkiye'de sivil
toplum devlet iliþkisi ve sorunlarý konusunda Sayýn Doç. Dr.
Gülgün Erdoðan TOSUN. Buyrun.
Doç. Dr. Gülgün Erdoðan TOSUN3:
Teþekkür ederim. Hepinize hoþ geldiniz diyorum konuþmama
baþlamadan önce. Hasta olduðum için sesim biraz kötü çýkabilir,
kusura bakmayýn. Ben sivil toplumla, sivil toplumun ne olduðuyla
nasýl tanýþtýðýmý anlatarak baþlamak istiyorum. 1970'li yýllarýn
çocuðu, 80'lerin genciydim. Bizimki biraz kaybedilmiþ bir kuþaktý.
1970'li yýllarda ben çocukken sivil toplum ya da derneklerle ilk
karþýlaþmam, duvarlardaki sloganlar, "Tek Yol Devrim", iþte PolDer, Pol-Bir'in sahibi olduðu sloganlarý okuyarak baþladý. Ortaokul
sýralarýndaydým ve bizim sokaklar, bir grubun hakimiyeti olan
sokaktan çýkýp da okula gidebilmek için, diðer grubun hakim olduðu
yerden geçmek gerekiyordu. Benim ilk karþýlaþtýðým sivil toplum,
belki de bir talihsizlik, bilemiyorum, bizden yaþça büyük abla ve
aðabeylerimizin bir taraftan öbür tarafa kimseyi geçirmemesi üzerine
kurulmuþtu. Ve yýllarca da, 1980'de yaþadýðým o gençlik yýllarýmda
ailem sürekli olarak siyasetten, dernekten, her türlü þeyden uzak
durmam üzerine, böyle bir yoðun enformasyonla büyüdüm.
3-Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Öðretim Üyesi
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Tabii çok fazla siyasi hayatýn içinde, gençliðimde çok fazla aktif
olduðumu söyleyemem. Çünkü 83'te üniversiteye girdim, YÖK sisteminin içinde kendimi buldum, öyle diyelim, olaylarý da daha tam
kavrayabilecek olgunlukta deðildim. Sonra iþte yüksek lisans, doktora, siyaset bilimi ile ilgili bir alanda lisans eðitimi derken, 90'lara
geldik ve doktora çalýþmalarým için konu ararken kendi kendime,
sivil toplumla karþýlaþtým. Çünkü sivil toplum 1990'larda yükseliþe
geçmiþ ve demokrasi, demokratikleþme, öyle bir sürecin içinde
zaten büyüdük, demokrasi, demokratikleþme taleplerine cevap verebilecek böyle büyülü bir kavram olarak sunulmuþtu. Beni ilk çeken
yaný oydu doðrusu. Yani sivil toplum gerçekten de arzu edilen,
demokratikleþme çabalarýna bir ilaç, bir derman olabilir mi. Tabii
benim çocukluðumdaki þeyle pek örtüþmüyordu, hani nasýl olacak
diye ama, epey çalýþtýktan sonra üzerinde, sivil toplum kavrayýþýnýn
da aslýnda, okumalar yaptýkça, bize yansýyan bu ütopik yanýnýn
dýþýnda, sivil toplumun çalýþmalarýnýn da kendi içinde çok farklý
yaklaþýmlarýn olduðunu gördüm.
Ben size biraz bu yaklaþýmlardan da bahsetmek istiyorum. Belki
iki temel yaklaþým var: birinsici sivil toplum konusuna tam bir teslim olmuþluk halini taþýyan, iþte onu her þeyin ilacý olarak gören,
yaklaþýmýn ikincisi buna biraz daha temkinli yaklaþan. Ama bunun
altýnda alt gruplara baktýðýmýzda farklý yaklaþýmlar var. Birincisi,
belki yine ince dallarýna ayýrdýðýmýzda, birincisi sivil toplumu,
böyle biraz batýnýn doðuya oryantalist bakýþýyla belki üst üste getirebileceðimiz, batý toplumlarýna özgü bir kavram, batý toplumunun
geliþme dinamiði içinde, onun kendi toplumsal, siyasal, ekonomik
yaþam koþullarý içinde ortaya çýkmýþ bir kavram ve iliþkiler bütünü,
bu nedenle doðu toplumlarýnda olamaz. Yokluðu üzerinden bir
tartýþma yapabilirsiniz eðer Türkiye'ye bakarak bir þeyler söyleyecekseniz. Birinci yaklaþým bu. Birazcýk oryantalist bir bakýþ.
Ýkinci yaklaþým, yine batýlý çalýþmalarda, post-modern yaklaþým
diyebileceðimiz Baudrillard'lerin belki baþýný çektiði bir yaklaþým.
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Evet batýda da bir zamanlar sivil toplum vardý diyor ama kapitalizm
ve onun getirdiði yeni süreçlerle birlikte bu da yavaþ yavaþ ortadan
kalktý. Hani biz þimdi kurmaya, iþte oluþturmaya, yeþertmeye
çalýþýyoruz ama, diyor ki batýda çoktan yok oldu, kapitalizme teslim
oldu ve bugün sivil toplumun yerine sessiz çoðunluklar ya da sessiz
yýðýnlar aldý diyor. Böyle bir yaklaþým var.
Üçüncüsü bizim Türkiye'de çok alýþýk olduðumuz, normatif
devletçi yaklaþým dediðimiz yaklaþýmla geliþtirilmiþ bir sivil toplum
anlayýþý. Bu da nedir, sivil toplum, bizdeki devlet-toplum geleneðinin
de belki bir yansýmasý, devlet ile toplumun özdeþleþtirilmesinin de bir
yansýmasý, devlet merkezli bir toplum anlayýþý, devletin düzenlediði
sýnýrlar içinde sivil toplum varolabilir, bunun dýþýnda sivil toplum
varolamaz gibi bir anlayýþ var. Bu da bir sivil toplum yaklaþýmý olarak
alýnabilir. Mevcut resmi anlayýþýn ya da resmi görüþün herhalde
dayandýðý, oturduðu temel yaklaþým bu olsa gerek.
Dördüncü yaklaþým yine bu devlet merkezli toplum anlayýþýndan
yola çýkmakta, ama onun karþýsýnda biraz daha eleþtirel durmakta.
Bizde Þerif MARDÝN ve Metin HEPER'in çalýþmalarý bu çerçevede
deðerlendirilebilir. Bu yaklaþýma göre de, evet devletin belirlediði,
devletin merkezi konumunu sürdürdüðü bir sivil toplum vardýr ama,
bunun karþýsýnda da sivil toplumu geliþtirebilmek için neler yapýlabileceði, bu yaklaþýma eleþtirel durarak ortaya konulabilir diye bir
yaklaþým var. Gerçi son noktada Þerif MARDÝN, Fuat KEYMAN
ve Metin HEPER'de gözlemlediðimiz bu yaklaþým, son noktada
devletin toplumu çok güçlü bir þekilde çevreleþtirmesi nedeniyle bir
sivil toplum geleneðinin ve kültürünün oluþamadýðý yönünde
sonuçlanýyor bu yaklaþýmýn tezi de.
Beþincisi sivil toplumu agonistik ve çoðulcu bir bakýþ açýsýyla
ifade etmeye çalýþýyor. Bu agonistik kelimesi belki yabancý gelebilir
ama, buradaki yaklaþýmýn özüne baktýðýmýzda "kamusal alan doðal
olarak ya da özsel olarak verili olan, var olan bir iliþkiler bütünü

Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum

71

deðildir, bunu sürekli canlý tutmak, sürekli var edebilmek için
mücadele gerekir" diyor. Yani batýda bizim gördüðümüz gibi, hani
bir sivil toplum var, öteden beri var olan bir þey deðil, onu canlý tutmak için, onu var edebilmek için sürekli mücadele vardýr aslýnda ve
bunun da, onun devamlýlýðýný, canlýlýðýný saðlayabilecek tek þey
onun çoðulculuðunu saðlamaktýr. Belki de sabahki konuþmalara
atýfta bulunacak olursak eðer, o sivil toplumun içindeki kültürel
farklýlýðý, farklýlýklarý biraradalýðýný yaþatmak. Bu bir mücadele
aslýnda. Bunun mücadelesini vermek gerektiðini ileri sürüyor.
Habermas'ýn yaklaþýmý, altýncý yaklaþým olarak, sivil toplum ve
kamusal alan modernitenin bir ürünüdür diyor ve modernitenin þu
anda içine girdiði krizden de, durumdan da büyük ölçüde etkilenmiþtir diyor ve bunu kamusal alanýn yapýsal dönüþümü ve son noktada da kamusal alanýn çöküþü tezleriyle ifade etmeye çalýþýyorlar.
Yedinci yaklaþým Habermas'tan yola çýkýyor, evet modernitenin
bir ürünü, dönüþüm, kendi içinde bir çöküþ süreci yaþadýðý
söylenebilir, ancak bunu müzakereci demokrasi yolu ile tekrar canlý
tutabiliriz diyor. Ýþte belki de müzakereci demokrasi yaklaþýmý,
benim son noktada yakýn olduðum bir yaklaþým ayný zamanda, sivil
toplumun hem canlý kalmasý için, agonistik ve çoðulcu yaklaþýma da
paralel bir þekilde canlý kalabilmesini saðlayacak bir yol hem de
bizim öteden beri yine eksikliðini duyduðumuz, o merkez çevre ya
da devlet merkezli toplum iliþkileri nedeni ile eksikliðini duyduðumuz, devlet ile toplum arasýnda bir müzakere ve diyalogun bu
çerçevede saðlanmasý umudunu taþýdýðý için önemli. Yani ben bu
konuda biraz iyimser bakýyorum sivil topluma. Ama biz ne kadar
iyimser baksak da sonuçta bizim iyimser bakmamýzla olmuyor.
Sivil toplumun da kendi içinde geliþtirmesi gereken bir takým
süreçler ve yapýlar var. Çünkü hiç bir zaman haklar yukarýdan verilmez, bunun alýnmasý ya da bunlarýn hayata geçirilmesi için altta da
bir isteklilik olmasý gerekir. Bunun da yolunu ben birazcýk bizim
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demokrasi anlayýþýmýzýn deðiþmesinde görüyorum. Çünkü demokrasiyi,
þimdi çocuklara da hani ilk okuldan baþlayarak bir yurttaþlýk eðitimi veriyorlar ama, demokrasiyi salt bir saymaca demokrasisi
olmaktan çýkarmak gerekiyor. Daha küçük tanýmlamalar var, ama
bunlar benim daha hoþuma gidiyor, çünkü bir taným ne kadar
küçükse o kadar özgürlüðe imkan verir diye düþünüyorum.
Demokrasi bir ihtiyaçlar sistemidir diyor, çok güzel. Çünkü toplumu,
daha ne kadar kesim varsa, ne kadar grup varsa bunlarýn
ihtiyaçlarýnýn belirlenmesi ile ilgili süreç olarak tanýmlýyor. Bir baþka
yaklaþým demokrasiyi sýradan yurttaþýn siyasal potansiyelini artýran
bir proje olarak tanýmlýyor. Yani burada yurttaþ katýlýmýnýn, yurttaþlarýn kendi toplumsal ihtiyaçlarýnýn ve taleplerinin belirlenmesi
süreçlerine katýlýmýnýn altýný çizdiði için çok önemli görüyorum.
Peki þimdi gelelim Türkiye'de devletle sivil toplum arasýndaki
iliþkiye. Þimdi bizim böyle bir çalýþmayý ya da böyle bir konuþmayý
yaparken mutlaka siyasal sistemle sivil toplum arasýndaki iliþkiye
odaklanmamýz gerekiyor. Burada da demokratik sivil toplumun
oluþumunun önündeki hem yasal hem de siyasal faktörlerin, engellerin neler olduðu üzerinde odaklanmamýz gerekiyor. Ama bunun
üzerinde birazcýk konuþmacýlar da durduðu için çok ayrýntýlý
girmeyeceðim, belki sorular gelirse sorularla ayrýntýlandýrabiliriz.
Burada bu nokta da karþýmýza çýkan engeller bence iki ana kategoride toplanabilir. Birincisi Türk siyasal hayatýný biçimlendiren
kültürel ve ideolojik temeller ve bundan kaynaklanan sorunlar diyebiliriz. Ýkincisi de Türk siyasal sistemindeki askeri otorite - sivil
otorite arasýndaki iliþkilerden kaynaklanan dengesizliklere baðlayabiliriz. Birinci kýsým daha çok Türkiye'nin demokratikleþmesi ve
kamusal alanýn çoðulculaþmasý ile ilgili yasal ve anayasal düzenlemelerin olmasý gerekliliðine gönderme yapýyor. Ýkinci kýsýmdaki
sorunlar ise siyasal sistem içinde parlamento, siyasi partiler ve
MGK arasýndaki güçler dengesi ile yakýndan iliþkili ve orada düzenlemelerin yapýlmasý gerekliliðine bence gönderme yapýyor. Siyasal
yapý içinde bu ikili otoritenin yani bu askeri otorite ve sivil
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otoritenin varlýðýndan ve arasýndaki gerilimden en fazla etkilenen
kurum bence sivil toplum örgütleri. Çünkü Anayasa’da yer alan ve
halen düzenlemeler ile kaldýrýlmamýþ olan kýsýtlamalarýn alanýný
geniþleten ifadeler, devlet ile toplum iliþkilerinde bir tarafýn yani
devletin toplum üzerindeki hakimiyetinin ve hamiliðinin ifadesi
olarak yorumlanmakta ve imkan, fýrsat bulunduðunda hemen
yasalar hangi noktada olursa olsun, hangi yönde olursa olsun bu
noktada kullanýlmasý yoluna gidilmekte.
Türkiye açýsýndan baktýðýmýzda devlet ile sivil toplum kuruluþlarý arasýndaki iliþki hangi yönde olabilir sorusunu sorduðumuzda, bu sadece Türkiye için deðil, þimdi devlet ile sivil toplum arasýndaki iliþki, ya devletle beraber olacak STÖ'ler ve ona eklemlenecekler, böylece devlet kaynaklarýndan daha fazla pay almaya
çalýþacaklar, bizde bir kýsým STÖ'de herhalde bu yaklaþým biraz
daha göze çarpýyor, ya da devlet ile belli ölçüde bir diyalog içine
girecekler, temas içinde olacaklar, ama ondan baðýmsýz kalmayý da,
özerk kalmayý da saðlama yoluna gidecekler. Ya ona karþý olup,
tamamen karþý cephede yer alýp savaþ ilan edecekler, ya da devleti
tamamen görmezden gelerek onunla hiçbir þekilde iliþkiye ya da
temasa girmeden yaþayacaklar.
Bizdeki sivil toplumla demokrasi arasýndaki iliþkisellikte
demokrasiye iliþkin umutlarýmýzý, sivil topluma iliþkin belki de
umutlarýmýzý besleyebilecek iliþki türü sanýrým devletle temas içinde
olmak, ama ona karþý da özerkliðini korumaya da dikkat etmek.
Bizim gözlemlediðimiz STÖ'lerin bir kýsmýnýn devletin kaynaklarýndan beslenmek, devletin kaynaklarýndan daha fazla pay almak adýna
kendi özerkliklerini yok etmeyi göze alabilmesi ve belki burada da
bir sorun, bilemiyorum. Ýzmir'de benim yaptýðým bir çalýþmada
STÖ'lerin kendi aralarýndaki iletiþim düzeyinin oldukça kýsýtlý, kendi
arasýndaki iþbirliði düzeyinin oldukça kýsýtlý olduðunu, birbirleriyle
yani ayný konuda, benzer konuda faaliyet gösteren STÖ'lerle iþbirliðine giderek kendi dayanýþma güçlerini artýrmak yerine, tek baþlarý-
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na, devlete ya da bir resmi yetkiliye dayanarak onunla iþini çözme
yoluna gittiklerini, onunla sorunlarýný çözme yoluna gittiklerini
görüyoruz. Sivil toplumun kendi özerkliðini, Türkiye örneðinde
kendi özerkliðini saðlayabilmesi için mutlaka kendi öz kaynaklarýna
sahip olmasý gerekiyor. Aþmasý gereken önemli sorunlardan birisi öz
kaynak sorunu. Yani belki de resmi devlet kurumlarýyla çok fazla içli
dýþlý olmalarýna yol açan nedenlerden birisi de bu olabilir.
Yine sivil toplum alaný, sabahki konuþmalarda da söylendi, bir
yamalý bohça gibi içine ne alýrsanýz, dahil edebileceðiniz bir alan
haline dönmüþ durumda. Yani burada millilik var, resmililik var, atanmýþlýk var, öbür taraftan gönüllülük var, hepsi iç içe girmiþ durumda.
Tabii bu sivil toplum alanýný ve etkinliðini de belirsiz hale getiren
örneklerden birisi. Özellikle, belki de hani eðitim düzeyinin daha yüksek olduðu meslek odalarýnda bu yapý bir ölçüde aþýlabiliyor ama,
eðitim durumumun nispeten daha düþük olduðu meslek odalarýnda
biz korporatist bir yapýyý gözleyebiliyoruz ve bununla sivil toplumu,
bu kavramý nasýl bir araya getireceðimizi de bilemiyoruz.
Ben burada devlet sivil toplum iliþkisinde, daha fazla sivil
toplumun kendi içinden ve kendisinden kaynaklanan sorunlarýn da
olduðunu vurgulamak istiyorum. Sivil toplumun örneðin üstlenmesi gereken asýl iþlev kendilerini halkýn yerine koymak deðil,
onun kapasitesini geliþtirmektir. Þimdi burada sabahki tartýþmada
STÖ'lerin birer çýkar birliði haline gelmesi eleþtirilmiþti. Onlarýn
çýkar birliði yaný belki de liberalizmin genel çerçevesi ve mantýðý
içinde geliþmelerinin bir sonucu olarak deðerlendirilebilir. Ama
sivil toplumun topluma özgü olmasý ve toplumun ihtiyaçlarýný
belirlemesi ya da onun için çabalamasý, mücadele etmesi, belki
mücadeleci yönünü göz önüne aldýðýmýzda da bir çýkar birliði deðil
de bu liberal tarzdan uzaklaþýp dayanýþmacý tarafýný öne çýkaran,
dayanýþma, birlikte mücadele ve kendi gücünü bu þekilde arttýrma
yoluna gitmeleri önerilebilir. Ancak bu yöndeki etkinlikleri STÖ'ler
içinde çok da fazla göremiyoruz.
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Yine sivil toplumdan beklentilerimizden birisi, her STÖ'nün
kendi uzmanlýk alanýna giren konularda halký aydýnlatmasý ya da
bilinçlendirmesi, bilgilendirmesi gereði. Tabii burada kendi
uzmanlýk alanlarýna giren konularda, örneðin belediye ile, yerel
yönetimlerle, çünkü bu oturumun bir alt baþlýðý da yerel yönetimlerle, devletle iliþkilerdi, yerel yönetimlerle iþbirliðine girdiklerinde, kendi ilgi alanlarýna giren ya da kendilerinin çok iyi
tanýdýklarý bölgelerde sorunlarý götürebilme... Sadece sorunu deðil,
bence STÖ'ler alternatif çözüm önerileri de getirebilen kuruluþlar
olmalýdýr, çünkü kendi etkinliklerini, kendi varlýklarýný ve kendi
üyeleri gözündeki meþruiyetlerini de herhalde ancak bu yolla
saðlayabilirler diye düþünüyorum.
STÖ'lerin siyasal iktidarla iliþkilerini çok dengeli bir þekilde
geliþtirmeleri gerekiyor. STÖ'ler iktidarý hedeflemezler, oysa
Türkiye'deki STÖ'lerin büyük kýsmýnýn hedefi iktidardýr, iktidarla
temas kurmaktýr, iktidarlarý etkilemeye çalýþmaktýr. Evet bunlar
yapýlacaktýr, ama bunlarý yaparken bu siyasal iktidarýn alanýnýn
dýþýnda durmak, bunun kendisine zarar vermesini önlemesi
gerekiyor, buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yoksa ben bunu
birazcýk þeye benzetiyorum, ateþe ya da lambaya doðru giden pervane
böcekleri vardýr, ona, o iktidarýn eðer bir kez yörüngesine girerlerse
sonlarý herhalde yanmakla, o pervane böceðinin sonuyla eþdeðer
oluyor diye düþünüyorum.
Þu andaki görünüme baktýðýmýzda, sivil toplum alanýnýn
görünümüne baktýðýmýzda, güçlü STK'larýn, hangi STK'lar güçlü
ise, þunlarýn, þöyle bir gözden geçirdiðimizde arkasýnda resmi kuruluþlarýn büyük ölçüde yer aldýðýný görüyoruz. Yani gücünü devletten
ve devlete yakýn olmaktan alan bir sivil toplum söz konusu. Tabii bu
son yasal düzenleme ile birazcýk, iþte kamu kuruluþlarýnýn vakýf ve
dernek kurma, iþte bu baðýþ toplama gibi, bu dernek, vakýf kurarak
baðýþ alma gibi þeyleri engellendi, bu tür örgütler kurmalarý engellendi. Ama bunun dýþýnda da, iþte zabýta vakýflarý vardý, jandarma ve
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asayiþ güvenlik vakfý vardý benim hatýrladýðým, bunlar engellendi,
iþte üniversite vakýflarý vardý, ancak yine de siyasal iktidarla iliþkilerinde iktidara baðýmlýlýklarýnýn onlarý son kertede apolitik yaptýðý
ve alternatif üretme potansiyelinden yoksun býraktýðýný göz ardý
etmememiz gerekiyor.
Çünkü bizim gerek yerel yönetim gerekse de devletle sivil
toplum iliþkisinde demokratikleþme yönünde bir açýlým umudunu
besleyecek, bizdeki bu umudu besleyecek STÖ, þeffaf, demokratik
ve hesapverebilir bir yönetimi arzulayan, bunun için harekete geçen
sivil toplum modelidir diye düþünüyorum. Tabii bunu yapabilmek
için de kendi yapýlarýný önce bu yönde gözden geçirmeleri ve bu
yönde düzenlemeleri gereði de var. Eðer sorular gelirse, sorularla
ben Türkiye'de devlet toplum iliþkisinin niteliðini daha da açma
imkaný bulurum diye düþünüyorum. Teþekkürler.
Moderatör:
Sayýn TOSUN'a teþekkür ediyorum. Sayýn Levent ÞENSEVER
buyurun.
Levent ÞENSEVER4:
Teþekkür ederim. Þimdi ben bu tartýþmanýn neresinde durduðumu kendi kendime sordum birinci oturumda ve bu oturumdaki
tartýþmalar boyunca. Çünkü konu itibariyle tartýþýlan ve deðinilen
konular, benim sivil toplum alanýnda kendimi konumlandýrdýðým
yerin biraz uzaðýnda duruyordu. Onun için benim söyleyeceklerim
umarým tartýþmaya bir baþka boyutu ile bir derinlik, bir zenginlik
katar.
Ben Ýstanbul Sosyal Forumu’nun katýlýmcýsýyým. Dünya Sosyal
Forum Hareketi’nin içinde yer alan bir örgütlenme Ýstanbul'da. Ayný
zamanda da önce Savaþ Karþýtý Platform sonra da Irak'ta Savaþa
Hayýr Koordinasyonu ve bugünlerde Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu içinde, savaþ karþýtý içinde yer alýyor. Dolayýsýyla,
4-Araþtýrmacý - Yazar
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konuyla iliþkimi bu düzeyde görüyorum. Dolayýsýyla buradan
hareketle ben, sivil toplum kuruluþlarý tartýþmasýný ya da onun tarifi konusunda biraz daha geniþletmek gerekir diye bakýyorum bu
tartýþmaya. Ben kurumsallaþmamýþ, henüz bir çevre olarak, bir
inisiyatif olarak yer alan gruplarýn özellikle taban örgütlenmelerinin
hiyerarþik olmayan, aþaðýdan yukarýya doðru kitle hareketlerinin,
örneðin Savaþ Karþýtý Hareket gibi ya da aktivizm eksenli devletle
olan çatýþmasýný ya da devlet kurumlarýyla olan çatýþmalarýný
aktivizm eksenli ifade eden hareketleri veya çevreleri ve
nihayetinde yasal olsun ya da olmasýn sivil toplum alaný içinde yer
alýp, devletle olan çatýþmasýný bir þekilde siyasi olarak, ideolojik
olarak ifade eden gruplarý da kapsayan bir alan olarak tarif edilmesi gerektiðini düþünüyorum. Çünkü ben sivil toplumu kendimce
þöyle tarif ediyorum: Ekonomik alanda, kültürel alanda, ideolojik
alanda devletin ve devletin uzantýlarýnýn ve devlet aygýtýný elinde
tutan güçlerin kendi oluþturduklarý o iliþkilerin yeniden üretiminin
dýþýnda, o alanýn dýþýnda olan siyasi güçler olarak görüyorum.
Dolayýsýyla böyle baktýðýmda da sivil toplum alanýnda küreselleþme
karþýtý hareketi ve savaþ karþýtý hareketi de anlamlý bir yerde konumlandýrmak gerekir diye düþünüyorum.
Þimdi kýsmen ifade edildi, STK'lar çoðu kez sorgulamasýz olumluluk ifade eden bir tarzda ele alýnýyor. Çünkü devlet karþýtlýðý tek
baþýna bir olumluluk olarak görülüyor ya da devletten özerk olmak,
tek baþýna olumluluk olarak görülüyor ama, ben çoðu kez STK'larýn
bazýlarýnýn sorunlu olduðunu hem pratikte hem yaptýklarý faaliyet
içinde görebiliyorum. Bu da sanýrým, yine o biraz evvel tarif etmeye
çalýþtýðým, devletin o iktidar iliþkilerinin kendisini yeniden ürettiði
alanla çok örtüþmesiyle ilgili bir þey. Dolayýsýyla, bu benim için
önemli bir kriter. Oluþturulan iktidar iliþkilerinin alanýnýn dýþýnda
olmak baþlýca önemli kriterlerden biri bana kalýrsa.
Sivil toplumun ve STK'larýn tarihçesi, geliþimi ile ilgili çok
deðerli bilgiler verildi daha önceki konuþmacý arkadaþlar tarafýndan.
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Yalnýz ben bu geliþmeleri ele alýrken, geliþmenin kendisini kronolojik bir sýralamayla ya da nicellik etrafýnda ele alýnmasýný yeterli görmüyorum, sakýncalý görüyorum. Çünkü sivil toplumun kendisi de, o
toplumun içinde yer alan STK'lar da aslen nesnel bir dünyanýn
içinde varlar ve bu nesnel dünyanýn toplumsal iliþkileri, süreçleri
içinde, toplumun kendisinin deðiþimiyle, o iliþkilerin deðiþmesiyle
birlikte kendileri de deðiþiyorlar. Dolayýsýyla nitel yaný da bu
geliþmelerin, oldukça önemli.
Þimdi yine ben konuyla kendimi iliþkilendirdiðim noktada,
eksende baktýðýmda özellikle küresel dünyadaki geliþmelerin çok
önemli olduðunu, oradan baþlayarak bir deðerlendirmeyle, bir analizle, ancak yerele doðru, yerelle olan iliþkilerimizin doðru kavranabileceðini, daha saðlýklý bir þekilde tartýþma biçimine oturtulabileceðini düþünüyorum. Dolayýsýyla da, çok derinlemesine girmeyeceðim tartýþmasýna ama, 1989 sonrasý Berlin Duvarýnýn çöküþü ile
baþlayan sürecin ve ondan sonraki önemli duraklardan biri olan 11
Eylül saldýrýlarýnýn Amerika'da, bu süreç içinde konumuza dair çok
önemli duraklar olduklarýný düþünüyorum.
Þimdi biraz evvel de bahsettiðim gibi sivil toplumun kendisi,
onu sarmalayan dinamikler tarafýndan þekillendiriliyor, yani 89 sonrasý sürece baktýðýmýzda öne çýkan bir kaç tutanak var bence.
Bunlardan en önemlisi bize dayatýlan, yeni liberal politikalar diye
adlandýrýlan ideolojik, ekonomik, kültürel alandaki büyük bir
cephede yürütülen bir saldýrý. Bu saldýrý son derece önemli, çünkü
çok önemli ölçüde toplumsal yeni dinamikler buradan þekilleniyor.
Ekonomik krizler bu sürecin önemli bir parçasý haline geldi ve
dolayýsýyla da yoksulluk ve eþitsizlik yaygýnlaþýyor, küreselleþiyor
bildiðiniz gibi. Yine bu süreç içinde çevre sorunlarý son derece
önemli bir yer tutmaya baþladý. Geçtiðimiz günlerde, sizin de dikkatinizi çekmiþtir, CIA ve Pentagon kaynaklý bir yeni rapor yayýnlandý, küresel iklimin felaketi senaryosu. Bu çok gerçek bir senaryo.
Yani her türlü bizim yerel sorunumuzu çözdüðümüz bir ortamda
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dahi, bizim irademizin dýþýnda dünya bir felakete doðru sürükleniyor
çok hýzlý bir þekilde. Dolayýsýyla, yerel olan sorunlarýmýzý
tartýþýrken, bu bizim yerelliðimizi aþan sorunlarla iliþkimizi kurmak
son derece önemli diye düþünüyorum. Son olarak, yine güncel
süreçler içinde önemli bir faktördü, biliyorsunuz, Bush ve ekibinin
baþlattýðý hegemonya savaþlarý, bu da son derece bizim her türlü, en
ufak sosyal, kültürel veya siyasal etkinliðimizle doðrudan iliþkilendirilebilecek son derece önemli bir üst baþlýk olarak düþünüyorum. Þimdi dolayýsýyla dünya ayný zamanda, yani yerel olan sorunlarýn dýþýnda ayný zamanda bu dinamikler üzerinden de þekilleniyor.
Dolayýsýyla da, konumuz itibariyle, devletle sivil toplum iliþkilerinin de bu iliþkilere tabi olduðunu düþünüyorum.
Hepinizin bildiði gibi son dönemde çok tartýþýlan, devletin aþýnmasý tartýþmalarý var ki bu süreçler içinde ortaya çýkan bir durum. Öte
yandan sivil toplum örgütlerinin, -ben de daha çok aslýnda sivil
toplum hareketi demeyi daha sempatik buluyorum, düþüncelerim
itibariyle,- bu hareketin uluslararasý boyutta küreselleþen bir geliþmesi söz konusu. Ayný zamanda da demokratik taleplerinin
radikalleþmesi, giderek daha radikal taleplerle, çünkü sorunlarýn küreselleþmesi ve derinleþmesi oranýnda ona tepki olarak daha radikal
taleplerle ve daha küresel bir temelde þekillenmesi söz konusu.
Mülkiyet iliþkileri, özgürlüðü kýsýtlayan en önemli iliþkiler, toplumsal iliþki. Fakat ayný zamanda, mülkiyet iliþkilerini koruyan bir devlet
anlayýþý egemen. Devlet mülkiyet iliþkilerini koruyor, mülkiyet iliþkileri ise özgürlükler alanýný kýsýtlýyor. Dolayýsýyla özgürlük talebiyle,
demokrasi talebiyle devlet arasýndaki iliþkinin, her zaman bu temel
ortadan kalkmadýðý müddetçe gerilimli olacaðýný düþünüyorum.
Küresel bir dünyada yaþadýðýmýzdan bahsetmiþtim. Bu dünya,
gri, karanlýk bir dünya, tek boyutlu, tek kültürlü, kâr için her þeyin
çok uluslu þirketlerin çýkarlarýna tabi tutulduðu bir dünya. Ama, bu
küresel renksiz dünyanýn karþýsýndaki güçler; yani uluslararasý
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düzeyde var olan, kendisini politik olarak ifade eden güçler ise, en
az karþýsýnda olduklarý düzen kadar küreseller. Aþaðýdan
Küreselleþme Hareketi diye tarif edilebilir, ya da Küresel Sosyal
Adalet Hareketi diye tanýmlanýyorlar.
Bunlarýn içerisinde Sosyal Forum Hareketi oldukça önemli bir
yer tutuyor. Çünkü, benim anladýðým þekilde, demokrasinin önünü
açacak pratiklere sahip. Nedir bunlar? Örneðin konsey tarzý
örgütlenmeler var ve taban örgütleri aþaðýdan yukarýya doðru inþa
ediliyor. Bütün forum süreci günümüzde yedi kýtada örgütlü, her bir
kýtada hem kýtasal, hem ulusal hem yerel forumlar þeklinde
örgütleniyor ve yatay bir örgütlenme tarzý benimsemiþ durumda.
Ama en önemlisi bence, uluslar arasý düzeyde bir birlik hareketi bu
forum hareketi. Ve bu birliðin içinde de toplumsal alandaki her türlü
muhalif gücü içinde barýndýran bir çeþitliliðe sahip ayný zamanda.
Bu hareketin içinde örgütlü sendikalar, kadýn örgütleri, çevre-ekolojist hareketler, anarþist hareket ve benzeri toplusal alanýn her tarafýndaki örgütlü kurumlar bu hareketin içinde yer alýyor.
Yine forum hareketi gibi uluslararasý savaþ karþýtý da ciddi bir
güç olarak son dönemde, özellikle son iki yýlda, savaþlarýn küreselleþmesiyle birlikte ortaya çýktý. Ferhat arkadaþ daha önceki
konuþmasýnda sendikal hareketin gerilediðine dair düþüncesini ifade
etmiþti. Ben sendikal hareketin, küresel sendikal hareketin çok
önemli olduðunu kendi düþüncem olarak vurgulamak istiyorum.
Þimdi söz konusu ettiðim hareket, yani bu Aþaðýdan
Küreselleþme ve Sosyal Forumlar Hareketi önemli bazý özelliklere,
karakterlere sahip. Bunlarý kýsaca size aktarmak istiyorum. Þimdi
bu birlik meselesi, tartýþmada bir kaç kez deðinildi, Ümit Bey, not
almýþým ilgimi çektiði için, “birliði yüceltmemek gerekir” diye ifade
etmiþ, sanýrým, ya da “savaþmamak, çatýþmayan örgütlerin varlýðý
yeterli olur” diye ifade etmiþ. Þimdi Sosyal Forum Hareketi'nin
önemli özelliklerinden biri birlik. Bu birlik konusunun þöyle ele
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alýnmasý gerektiðini düþünüyorum: Birlik bir niyet ya da teknik bir
konu deðil. Ayný konuyla uðraþan çeþitli kurumlarýn bir araya gelip
gelmemesinin tartýþmasý ve bunun teknik bir sorun olup olmamasý
meselesi deðil. Birlik devletle ve uluslararasý düzeyin aygýtlarý ile
karþý karþýya gelindiðinizde ortak sorunlar etrafýnda ortak çözümler
üretmenin gereði. Dolayýsýyla karþýmýzda örneðin küresel iklim
bütün insanlarý ve gezegenin bütün canlýlarýnda yok olmaya doðru
götüren bir süreçte ilerliyorsa, buna karþý üretilecek bir sivil çözüm
için, bir araya gelmek bir gereklilik. Yani nesnel olan durum, nesnel
sorunlar bizi birliðe doðru itiyor. Yoksa bir niyet etrafýnda bir araya
gelmek, tek baþýna yeterli olmayacaktýr. Dolayýsýyla günümüzde
niye Sosyal Forum Hareketi, bu kadar geniþ çeþitliliði içinde
barýndýrarak, bu kadar geniþ kitleselliðe ulaþabiliyor. Ayný þekilde
Uluslararasý Savaþ Karþýtý Hareket nasýl bu kadar milyonlarý üstelik
sokaða çýkarabiliyor. Örneðin 2003 yýlýnda 15 Þubat’ta yapýlan uluslararasý savaþ karþýtý, ortak uluslararasý eylemde 10 milyon ile 60
milyon arasýnda, tabii katýlýmcýlar her ülkede sayýlamadýðý için, tahminen 10 milyon ile 60 milyon arasýnda insan sokaða çýktý. Nitekim,
2003 yýlýnýn 27 Eylül’ünde, Filistin'deki intifadanýn yýldönümünde
yapýlan uluslararasý yine iþgale karþý günde de, 40 ülkede ayný anda
yüz binlerce kiþi sokaða çýktý. Bu derece büyük bir birliði barýndýrabilmek için, ancak bu küresel boyuttaki sorunlarýn derinliðini
görmek gerekir diye düþünüyorum.
Yine bu hareketin önemli özelliklerinden biri dayanýþma içinde
olmasý ve bunu küresel bir boyutta gerçekleþtiriyor olmasý. Önemli bir
diðer özelliði enternasyonalist yaný. Þimdi bu hem dayanýþma hem
enternasyonalist olmasý, eskiden daha çok Güney diye tabir edilen
yoksul ülkeler arasýndaki bir özellik olarak düþünülüyordu, yoksul
ülkelerdeki sosyal hareketlerin bir özelliði gibi görülüyordu. Batýdaki
sanayileþmiþ ülkelerdeki sosyal hareketlerin daha ayrýcalýklý olduðu
düþünülüyordu ama bu küresel sorunlar boyutu artýk coðrafya
tanýmýyor. Hem Batýdaki hem Güneydeki hareketler dünyanýn bütün
sorunlarýyla birlikte ilgilenmek durumunda kalýyorlar.
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Bu hareketin önemli özelliklerinde biri, yine konumuz itibariyle,
hareket doðrudan demokrasi talebini özellikle önemsiyor. Yani onun
yerine, onun adýna hareket eden parti, çevre ya da gruplar yerine
dünyayý deðiþtirmek, daha iyi bir dünya talebini kendi elleriyle,
kendi kazanmak gibi bir karakteri var.
Doðrudan eylem önemsediði bir diðer özelliði. Devletle ya da
çeþitli kurumlarla diyalog yerine, kendi eylemiyle dünyayý
deðiþtirmek son derece önemli bir özelliði.
Katýlýmcýlýk ve demokrasi, demokratik denetimleri önemsiyor ve
alt-üst iliþkisine karþý tavýr içinde. Mesela bunu aþmak için kullandýðý yöntemlerden biri de, uzlaþma, konsensüs dediðimiz, yani
oy vermeden, o iktidar iliþkilerinin, hiyerarþik iliþkilerin yeniden
kendisini üretmemesi için kullandýðý yöntemlerden biri.
Dolayýsýyla bu hareket radikal bir Küresel Demokrasi Hareketi.
Bu özelliklerine sahip çýkmak gerekir diye düþünüyorum. Ben süremi doldurmuþum farkýnda olmadan. Kusura bakmayýn. Dolayýsýyla
konuþmamý burada bitirmeden önce son bir kaç noktaya deðinmek
istiyorum. Paris Komünü'nden bu yana 135 yýl geçti. Ama var olan,
þu anda içinde yaþadýðýmýz bu temsili demokrasinin sorunlarý, derin
krizlerle devam ediyor. Bunlardan bir kaçý önemli konumuz
itibariyle. Son derece bürokratik, temsil ettiði kalabalýklardan,
kitlelerden uzaklaþan, elit, otoriter bir yapýnýn giderek yaygýnlaþmasý, seçilenlerin demokratik denetim haklarýnýn son derece sýnýrlý
olduðu bir dünya. Seçme hakký bile sýnýrlý. Ýþte, ifade edilmiþti
yüzde on barajý gibi bir dizi önemli engeller var. Bir önemli nokta,
makro-ekonomik programlar ile, örneðin seçimlerdeki adaylarýn
vaatleri ve pratikler birbirleriyle hiçbir þekilde iliþkilenmiyor,
vaatler havada kalýyor ve temsilciler verdiði sözleri tutmuyor. Hatta
çok daha kötüsünü yapýyorlar, örneðin milletvekilleri, parti
deðiþtirmeyi bir alýþkanlýk haline getirmiþler.
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Dolayýsýyla ben son söz olarak, eðer biz gerçekten demokratik,
gerçekten adaletli, gerçekten eþit bir sivil toplum yaratmak istiyorsak,
bütün bu iliþkilerin dýþýnda, bu iliþkileri dikkate alan ve bu iliþkileri
yeniden üretmeyen yapýlanmalarý, örgütlenmeleri benimsememiz
gerekir. Bunu son derece önemli buluyorum. Teþekkür ediyorum.
Moderatör:
Sayýn ÞENSEVER'e teþekkür ediyorum.
Ümit FIRAT:
Ben Levent Beyin konuþmasý ile ilgili konuya -ya yanlýþ
anlaþýldým ya da yeterince izah edemedim- deðinmek istiyorum.
Ben birliði yüceltmemek gerekir derken, artýk birliði bir fetiþ haline
getirmemek gerekir demek istedim. Bütün hayatlarýný birleþme
müzakereleri yapmakla geçirirler ve hiçbir þey yapamazlar. Sadece
birleþmek isterler, ama niye ayrýlmýþlar onun da izahýný yapamazlar.
Bu bakýmdan bazý faaliyetleri yapmak için, evet birlik olursa iyi
ama, olmazsa bir þeylerden kendilerini alýkoymanýn mantýðý yok ve
bu da bir þey yapamamanýn gerekçesi olmamalý. Bazý eylemler, bazý
büyük hedefler, mutlaka bazý birliklerden geçer, yani bir olayýn,
büyük bir hedefin olma þartý birtakým büyük birliklere baðlý olabilir,
ama pek çok olayýn da birlik olmadan gerçekleþmesi mümkündür. O
bakýmdan kafayý birliðe takmamak gerekir. Çünkü bizim
geçmiþimizde de çok sýk rastladýðýmýz hastalýklý hallerimizden
biridir. Yani illa da birlik olalým. Olmazsa da olmaz, þart deðil.
Aynýlar ayný yerde, farklýlar farklý yerde durabilir. Bunda bence bir
mahsuru yok. Bu bakýmdan sivil toplumun hedefi birlikten ziyade
kendi amaçlarý doðrultusunda hareket koyabilmek, hareket edebilmektir. Mesela Diyarbakýr'da Demokrasi Platformu var.
Diyarbakýr'daki pek çok örgüt, inisiyatif bir araya gelmiþ ve böyle
bir platformu oluþturmuþ. Ýyi bir amaç için bir platform oluþmuþ, bu
iyidir. Ama benzeri bir þeyin Yozgat'ta olmasý acaba iyi bir þey
çýkarýr mý? Çünkü Yozgat'taki baro, herhalde Diyarbakýr Baro'su
tarzýnda bir baro deðildir ya da sendika da ayný deðildir. Oradan da
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baþka þey istenir. Ben orada birliðin olmasýndan yana deðilim þahsen. Teþekkür ediyorum.
Moderatör:
Teþekkürler Sayýn Fýrat. Soru gelmiyor. Soru yoksa Sayýn
ÖNDÜL'ün tamamlamak istediði konular var. Buyrun Sayýn ÖNDÜL.
Hüsnü ÖNDÜL:
Teþekkür ederim. Arkadaþlar ben Türkiye'nin en büyük insan
haklarý örgütünün, yani sayýsal açýdan 33 þubesi, 14000 üyesi var,
en eski insan haklarý örgütünün baþkanýyým. Dolayýsýyla bu sivil
toplum devlet iliþkisi veya genel olarak otorite ile iliþkisi konusunda deðerlendirmelerimi sunmadým. Çünkü bizden sonra ÝHD
Diyarbakýr Þubesi’nin de bulunduðu oturumda þube baþkanýmýz
zannedersem bu konuya deðinecek. Ama bölge ile ilgili deðindi.
Þöyle bir örnek vereyim, bu basýna yansýyan bir görüþme deðildi
ama, dün bizim saat 14.00'da Sayýn Ýnsan Haklarýndan Sorumlu
Baþbakan Yardýmcýsý Abdullah GÜL ile bir görüþmemiz oldu.
Benim ve Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý Baþkaný Yavuz ÖNEN'in bir
görüþmesi oldu. Kendilerinin daveti üzerine gittik. Dolayýsýyla
devletle görüþtük, iki insan haklarý örgütünün baþkaný olarak. Ve
sonra da medyada, CNN Türk'te Manþet programýnda. Bu defa
merkezde M. Ali BÝRAND ve Ýstanbul Emniyet Müdür Yardýmcýsý
vardý. Karþýlýklý konuþtuk. Þimdi bu bir iliþki biçimi.
Ben bu konuda yani insan haklarý örgütlerini ilgilendiren, ulusal
üstü belgelere yansýyan iliþkinin nasýl olmasý gerektiðine dair bir
özet bilgi sunmak istiyorum size ve bizimle, bu genel insan haklarý
belgelerindeki insan haklarý savunucularýnýn ve örgütlerinin kurumu
ve hükümetlerin taahhütleri ile pratikte nasýl oluyor ve geçmiþten
bugüne ne oldu, devletle insan haklarý örgütünün iliþkisi ne oldu,
noktasýna getirmek istiyorum sözü. Þimdi 1993 BM Dünya Ýnsan
Haklarý Konferansý’nda, Viyana Konferansý'nda, konferans belgesinin 36. ve 37. maddesinde, 1991 AGÝT Moskova Ýnsani Boyut
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Konferansý belgelerinde, 41. ve 43. maddede ve nihayet, orada
AGÝT'in toplantýlarýnda, her toplantýsýnda vurgulandý ama nihayet,
13 yýl süren dünyadaki insan haklarý savunucularýnýn çabalarý sonucunda kabul edilen 9 Aralýk 1998 tarihli Ýnsan Haklarý
Savunucularýnýn Korunmasý Bildirgesi’nde, hükümetler þunlarý
taahhüt ediyorlar: Diyorlar ki "bir, biz insan haklarý örgütlerinin
faaliyetlerini kolaylaþtýracaðýz, iki, onlarla iletiþim halinde olacaðýz,
görüþ alýþveriþinde bulunacaðýz ve onlarý tanýyacaðýz", taahhüt bu.
Uzun yýllar ÝHD büyük baskýlarla karþý karþýya kaldý. On dört
yöneticimiz ve üyemiz öldürüldü. Özellikle 1990'dan itibaren, genel
baþkanýmýz, genel merkezde öldürülmek istendi ve son üç buçuk
dört yýldýr da üzerimizde baský türünde belirgin bir deðiþiklik oldu
ve bu baský yargý baskýsýna dönüþtü. Garip bir þekilde ÝHD'nin genel
baþkaný en çok konuþan ve yazan olduðu halde hiç dava açýlmýyor,
ama çevreden merkeze doðru bir kuþatma altýna alýnýyor ÝHD. Eski
genel baþkan yardýmcýmýz Osman BAYDEMÝR hakkýnda, 2000 ile
2002 yýllarý arasýnda 200'ün üzerinde dava ve soruþturma açýldý,
Ýzmir þube yönetimi hakkýnda 67 dava ve soruþturma açýldý, Ýstanbul þube baþkanýmýzdý o zamanlar daha sonra genel baþkan yardýmcýmýzdý, Eren KESKÝN hakkýnda 100 soruþturma ve dava ve nerede
þube açýyorsak hemen o ilin valileri, emniyet müdürleri ve savcýlarý
harekete geçiyor. Bingöl örneðinde olduðu gibi, iki buçuk yýl önce
þube açtýk, hemen peþ peþe on beþ günde bir soruþturma ve dava
kýskacý altýna alýnýyor. Geçen sene Hakkari þubesini açtýk, sekiz ay
içinde sekiz dava açýldý baþkan hakkýnda. Bütün bunlar düþünce
açýklamalarý nedeniyle oluþturulan baský türleriydi. Ama bu zaman
diliminde de ÝHD'nin devletin üst kademeleriyle diyalogunda da
büyük bir geliþme patladý. Yani çok yukarýda iyi fotoðraflar veriliyor
ama bu merkezi yönetimin taþradaki temsilcilerine, valilere, kaymakamlara, emniyet müdürlerine yansýmýyor. Dolayýsýyla bu
fotoðrafta bir çarpýklýk vardý, her defasýnda da biz bu durumu
merkezi yönetime aktarýyorduk.
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Bunun dýþýnda il ve ilçelerde danýþma kurullarý ile yani devletin
oluþturduðu resmi kurumlarda ÝHD'nin üye olarak yer almasý, o
kurumlarda yer almasý yönünde, manevi açýdan, yani katýlýrsanýz
çok iyi olur diye, dün de dahil olmak üzere, bu tür konuþmalar
yapýldý. Ama her defasýnda, bazý arkadaþlarýmýzýn da iþaret ettiði
gibi, ben sonradan katýldým ama gerek Ümit Bey ve gerekse Sayýn
KENTEL'in konuþmalarýný dinledim ve biraz önce arkadaþlarýmýzýn
ifade ettiði gibi, biz de þöyle bir çizgi izledik, baþýndan beri ÝHD,
kurulduðundan beri, ben kurucularýndaným ve on sekiz yýlýn on
yedisinde çeþitli düzeylerde görev verdi arkadaþlar bana þubelerden
baþlamak üzere, dolayýsýyla pratiði biliyorum, biz de þöyle bir prensibimizi uyguladýk, bu aslýnda uluslarüstü insan haklarý belgelerinde
hükümetlerin taahhütlerine uygun bir prensiptir: ÝHD hiç bir zaman
diyalogdan kaçýnmadý ve bütün raporlarýný -aylýk raporlar yayýnlarýz
biz- yirmi sekiz devlet kuruluþuna, Genel Kurmay, Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliði, Ýç Ýþleri Bakanlýðý, Emniyet Müdürlüðü
dahil, Cumhurbaþkanlýðý’ndan baþlamak üzere gönderiyoruz. Yani
açýk faaliyeti seçmiþiz. Gizlimiz, saklýmýz yok. Kapalý yer toplantýlarýnda da, açýk hava toplantýlarýnda da ayný þeyleri söylüyoruz.
Nitekim, dün benim Sayýn Abdullah GÜL ile konuþmama girerken
kurduðum cümle ile CNN Türk'te konuþmaya baþlarken kurduðum
cümle ayný: Türkiye'de yaygýn ve sistematik olarak iþkence yapýlmaktadýr. Konuþma böyle. Dolayýsýyla, biz, diyalogu reddetmedik,
görüþ alýþveriþini reddetmedik. Ýþbirliði konusunda ise, özellikle
cezaevleri ve iþkencenin önlenmesi konusunda, iþbirliðinden hiçbir
zaman kaçýnmadýk. Yani bu geçici bir arada oluþlar ile, kamu personeli ile, kamu otoritesi ile geçici somut durumlarda bir arada
bulunma çabasýndan da kaçýnmadýk. Yani bir sorunu çözebilmek
için ayný heyette, iþte meclis üyeleri ile veya Baþbakanlýk Ýnsan
Haklarý Baþkanlýðý müfettiþleri ile veya bürokratlarý ile bir inceleme
gezisi yapmak, bir olay üzerinde görüþ alýþveriþte bulunmak þeklindeki tavýrlarýmýz on sekiz yýldýr sürüyor. Ama üye olma konusunda
ÝHD'nin rezervleri var. Yani prensip olarak iþbirliði farklý bir þeydir,
sürekliliði olan, devlet kurumlarýnda yer almak suretiyle iþbirliði
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farklý bir þeydir, iletiþim halinde bulunmak, diyalog içerisinde
bulunmak, görüþ alýþveriþinde bulunmak farklý bir þeydir.
Dolayýsýyla biz her koþulda mesafemizi korumaya çalýþtýk.
Þimdiye kadar, o bilgileri de vereyim, Türkiye
Cumhuriyeti'nden veya herhangi bir devletten, hiçbir þekilde maddi,
ne proje karþýlýðý, ne nakit ne ayni hiç bir yardým almadýk. Bu da
bizim prensibimizdir. Ama, bu da kendi aramýzda uzun tartýþmalardan sonra kabul edilmiþ bir þeydir. Proje konusu olduðu için söylüyorum, ÝHD, BM'de oluþturulan, insan haklarý için oluþturulan fonlardan, Avrupa Konseyi'nde insan haklarý için oluþturulmuþ fonlardan ve AB'de yine insan haklarý, hukukun üstünlüðü ve
demokrasinin geliþtirilmesi için oluþturulmuþ fonlardan yararlanmayý baðýmsýzlýk ilkesine aykýrý görmemektedir. Çünkü, bu fonlarýn
oluþturulmasý için, bütün dünyada insan haklarý savunucularýnýn
emekleri vardýr. Yani bunlar zorlanmýþtýr. Hükümetler ya da
devletler arasý topluluklar bu tür fonlar oluþturulmasý için zorlanmýþlardýr, üzerlerinde baský oluþturulmuþtur. Nitekim kurumsal
düzeyde de, ulusalüstü organlar, örneðin BM Ekonomik ve Sosyal
Haklar Konseyi, Uluslararasý Af Örgütü'ne, Uluslararasý Ýnsan
Haklarý Federasyonu'na danýþmanlýk statüsü vermiþlerdir. Bunlar
çok önemlidir. Dolayýsýyla proje hazýrlanmasý, kendi hazýrladýðýmýz
projelerin, AB'ye sunulmasý ve o projeyi kullanmak ve hayata
geçirmek konusunda sorun olmaktan çýkmýþtýr bizim açýmýzdan.
Kendi iç tartýþmamýzda sorun olmaktan çýkmýþtýr. Fakat, 1994'te,
1995'te ve 1996'da proje ürettik, parasýný aldýk, gerçekleþtirdik,
1996'da Mehmet AÐAR'ýn Ýçiþleri Bakaný olmasý ile birlikte bir
genelge çýkarýlarak, dernekler yasasýnýn 61. maddesi kullanýlarak,
ÝHD'nin AB'ye ve baþka uluslararasý kuruluþlara proje sunmasý
engellenmiþtir. Ne zamana kadar? Bu yýla kadar. Ýlk defa bu yýl
"Ýþkenceye Sessiz Kalma" adlý bir projemiz AB tarafýndan desteklenmektedir. Dolayýsýyla o tarihten, yakýn tarihe kadar da mali açýdan da istenmeyen, beðenilmeyen, sevilmeyen örgütlerin mali açýdan da boðulmasý politikasý izlenmiþtir.
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Dolayýsýyla bütün diðer STÖ'ler gibi, demokratik kitle örgütleri
gibi ÝHD de büyük bir mali güçlükler sürecini yaþayarak gelmiþtir.
Kültürümüzden kaynaklý olarak üyelerimiz özellikle mali ödevlerini, katýlýmla ilgili, etkinliklere katýlýmla ilgili ödevlerini ya da
sorumluluklarýný yerine getirme konusunda biraz problemlidir. Bu
genel olarak demokratik kitle örgütlerinin problemidir, katýlým problemi. Hak ve ödev konusunda hangi baðlamlarda ele aldýðýnýzý
bilemediðim için, benim o konuda 11 Eylül’den sonraki dünya ile
ilgili hak ve ödev konusunda farklý düþüncelerim var. Ama gerçekten bir örgüt içindeki hak ve ödevler açýsýndan baktýðýnýzda iki yýlda
bir konuþmayý veya evlerde baþ baþa birkaç konuyu görüþmeyi
yeðliyoruz, eleþtiri hakkýmýzý kullanýyoruz ama, yöneticiler ne
yapýyor, bu örgütün kirasýný nasýl karþýlayacak, etkinlikleri düzenlemek için mali kaynaklara nasýl ulaþacak, acaba benim aidat borcum
var mý ya da benden bir þey isterler mi diye sormayan bir
kültürümüz var. Yani bu söylediklerim genel bir sorundur, Türkiye
toplumunda iþte bir derneðe, bir örgüte üye olma iradesini göstermiþ
insanlarýn, göstermiþler de dahil olmak üzere yaþadýðý ciddi bir
sorundur. Benim söyleyeceklerim bu çerçevede bunlar.
Moderatör:
Teþekkürler Sayýn ÖNDÜL. Gülgün Hanýma bir soru vardý.
Doç. Dr. Gülgün Erdoðan TOSUN:
Soru birazcýk aklýma farklý þeyleri de getirdi. Sivil toplum hangi
araçlarla devleti demokratikleþtirici bir rol üstlenebilir?
Sivil toplumun araç olarak politikadan baþka elinde bir aracý
olduðunu düþünmüyorum. Yani politika yaparak diye cevap vermem gerekiyor. Ancak devleti demokratikleþtirici bir rol
üstlenebilmesi için STÖ'lerin, öncelikle kendi içlerinde demokratik
süreçleri ve belki oralarý biraz daha yurttaþlýðýn ne olduðunun öðrenildiði, bilinçlenmenin ne olduðunun öðrenildiði, belli bir bilincin
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verildiði yerler haline getirmeleri gerekiyor önce. Sonra o örgütler
içinde politika yaparak, politika ile ilgilenerek ancak demokratikleþtirici bir rol üstlenebilirler diyorum. Benim aklýma bundan baþka
bir þey gelmiyor.
Ben buraya gelirken birinci bölümde Fuat KEYMAN'ýn da
konuþacaðýný düþünerek ve bazý kýsýmlarý da ona býrakarak gelmiþtim. Belki birazcýk daha tamamlayýcý olmasý açýsýndan deðinmem
gereken noktalar var, ilk konuþmamýn birinci kýsmýnda boþlukta
kalan noktalar var. Öncelikle Türkiye'de devlet-sivil toplum iliþkilerine þöyle genel olarak bir baktýðýmýzda 1990 öncesi ile sonrasýný
bir ayýrmak gerekiyor. Çünkü 1990 sonrasýnda sivil toplum üzerinde
ve bunun devletle iliþkileri üzerinde etkili olan baþka faktörler var.
Küreselleþme, küresel hareketlerin ve hareketliliðin artýþý gibi. Bu
baðlamda birazcýk deðiþim var. 1990 öncesinde ya da 1980'lerin
mantýðý ile kurgulanmýþ olan devlet-toplum iliþkisinde, devlet
merkezli yaklaþýmlarýn hakim olduðunu görüyoruz. Toplum düzenlenebilir, yukarýdan düzenlenebilir bir nesne olarak ele alýnmakta ve
devlet ile toplum özdeþliði sýký sýkýya kurularak, belki Osmanlý'dan
gelen, Osmanlý'daki adalet yaklaþýmýndan gelen bir söylem hayata
geçirilmeye çalýþýlmaktaydý. Yine dinin kontrol aracý olarak kullanýlmasý v.s., bunlarý hep biz 1990 öncesinde daha hakim ve baskýn
unsurlar olarak devlet-toplum iliþkisinde gözlemliyorduk.
Ancak 1990'lardan sonra, bir kýrýlma noktasý eðer arayacaksak,
iþte belki de Marmara depremi, bu deprem sonrasýnda ortaya çýkan
uluslararasý sivil toplumla Türkiye içindeki sivil toplumun iþbirliði
olanaklarýnýn artmasý, hatta ben o sýralar hatýrlýyorum diplomaside
dahi STÖ'ler üzerinden Türk-Yunan dostluðu ile ilgili yeni bir diplomatik giriþim mümkün olabilir mi tartýþmalarý hemen yapýlmaya
baþlanmýþtý, o çerçeveyi de bir kýrýlma olarak alabiliriz. Bir baþka
nokta Kopenhag Kriterleri ve Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinin
hýzlanmasý. Yine küresel hareketin yükseliþi etkili olan noktalardý.
Neyi etkiledi? Etkilediði þey bizdeki geleneksel ya da güçlü devlet
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geleneðinin kýrýlmasýydý. Bu ayný zamanda belki de eþ zamanlý olarak
modernitenin de hem batý dünyasýnda hem Türkiye'de girdiði krizle
de iliþkilendirilebilir. Modernitenin içine girdiði kriz, 90'lar
Türkiye'sinde yeni modernitelerin, neyin karþýsýnda, devletçi,
bürokratik, vesayetçi mentalitenin karþýsýnda, onun yukarýdan dayattýðý modernite projesinin karþýsýnda yeni modernitelerin de ortaya çýkmasýna yol açtý ve biz bunu bugün hala tartýþýyoruz. Ýþte seküler, laik
modernitenin karþýsýnda baþka moderniteler, baþka mentaliteler,
baþka söylemler kendi varlýðýný sivil toplumda açmaya baþladý.
Güçlü devlet geleneðinin girdiði kriz ve 1990'larda tartýþýlan, dolaþýma giren yeni söylem ve yeni sözler aslýnda yurttaþlýk nosyonunda
da bir deðiþimi beraberinde getirdi. Bunu da görmezden gelmemek
gerekiyor ama, ben daha mikro ölçekte kendimi biraz odakladýðým
için, biraz bunlarý es geçmiþtim. Bu konularda da açýklama
getirmeyi uygun gördüm. Herhalde süreyi fazla aþmamam için çok
da fazla konuþmamam gerekiyor.
Moderatör:
Soru yoksa Levent Beyin tamamlamak istediði hususlar var.
Levent ÞENSEVER:
Bir not olarak ilgimi çektiði için sizinle paylaþmak istiyorum.
Aþaðýda, binaya girerken, arabalarýn park ettiði sokaðýn köþesindeki iki tane büyük levhada "sivil araçlar giremez" yazýyordu. Fakat
bir çok sivil araç park etmiþ. Bu yasak koymaya karþý bir direniþ
gibi algýlanabilir belki. Sadece hoþ bir manzara olduðu için sizinle
paylaþmak istedim. Bir baþka aþaðýda asýlý bir pankarta da "halk
için" diye bir ibare var. O da aklýma þeyi getirdi; yani halk için mi,
halkla birlikte mi, halkýn inisiyatifiyle mi gibi, uzun sürecek fazla
girmeyeceðim, tartýþmalarý aklýma getirdi.
Uluslararasý çok önemli, güzel bir örnek var. Ona deðinmek
istiyorum kýsaca. Porto Allegre'de, Dünya Sosyal Forumlarý’nýn son
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üç yýlda yapýldýðý, bu yýl hariç, bir milyon iki yüz bin nüfusu olan
bir liman kenti. Önemli bir kent. Yedi milyar dolarlýk bir ticari
hacmi olan bir kent, Brezilya'da. Orada, dünyada çok bilinen,
üzerinde de çok tartýþýlan katýlýmcý bütçe uygulamasý var. Alýnan
bütün kararlar, bir çok alanda, eðitimden herhangi bir imar planýna
kadar halkýn onayýna sunuluyor, geniþ katýlýmlý. Fazla uzatmayacaðým, zaman dar ama, bu süreç içerisinde, benim okuduðum bir
yazýda, kent nüfusunun %8'i, toplam yüz bin kiþinin bu süreçler
içinde, aktif olarak oy kullanarak, yerel yönetimin çeþitli kararlarýna
katýldýðý þeklinde bir not var. Dolayýsýyla, yerel yönetimlerle
iliþkimizi tartýþýrken de, yurttaþlarýn, kent halkýnýn o süreçler içinde
nasýl yer alabileceði konusunda daha radikal düþünmemiz için
örnekler de var elimizde.
Son olarak bu birinci oturumda, Þehmuz Bey bir araþtýrmasýndan
bahsetmiþti, ilgimi çekti. Bir kaç not aldým, önemli bilgiler vermiþti.
Özellikle bu yerel STK'larýn sorunlarýyla ilgili olanlarý. Deðindiði
sorunlardan biri uluslararasý iliþkilerle ilgili sorundu, ama onu dil
sorununa daha çok baðladý. Ben dil sorununun kolay aþýlabilecek bir
sorun olduðunu düþünüyorum. Yani bireylerin, tek tek STK'larda
çalýþan insanlarýn sorunlarý olabilir ama, bunu gerek o kurum içinde
gerek baþka kurumlarla dayanýþarak kollektif bir þekilde çok hýzlý
çözmek mümkün. Dili bir engel olarak görmemek lazým. Dil gibi,
örneðin cinsel ayrýmcýlýktan tutun, coðrafyalar arasý, ulusal sýnýrlar,
ekonomik yaptýrýmlar ve benzeri bir dizi problem de bizim ortak
çözümler üretmemiz için çabalarýmýzýn önünde engel olamýyor,
bütün bu engeller kararlý bir tavýrla, bilinçli bir þekilde aþýlabilir.
Partner bulma konusunu bir sorun olarak dile getirmiþti Þehmuz
Bey, STK'larda. Onu da proje kýsmýna baðladý. Ben ise yine partner
bulma, partnerle çalýþmayý daha geniþ, bir birlik baþlýðý altýnda
önemsiyorum, ama bunu tekrar uzun uzun, yani polemik olmasýný
istemediðim için açmayacaðým, yalnýz sanýrým o konuda biraz farklý düþünüyoruz.
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Hedef kitlesiyle buluþamamak diye bir baþka sorunu dile getirdi. Bence bu çok önemli bir sorun. Çünkü eðer bir kitleye yönelik
faaliyet yapan bir kurumdan söz ediyorsak ve kitlesiyle
buluþamýyorsa, bu ayný bizim eleþtirdiðimiz, devlete yönelttiðimiz
o bürokratik, elit, hiyerarþik yapýdaki sorunlarýn daha alt düzeyde
bir baþka biçimiyle kendi içinde bulunduðumuz yapý içinde de kendisini þekillendirir. Yani birilerinin bir baþkalarý adýna iþ yapar duruma gelmesini ifade eder benim açýmdan ki bu çok önemli bir soruna
iþaret ediyor.
Yönetim erkinin dar olduðundan söz etti Þehmuz Bey. Bu ise
tamamen bir bürokrasinin varlýðýný iþaret ediyor. Bir de esas sorunlardan biri, demokrasiyle ilgili baraj sorunu, seçimlerde baraj meselesi. Ben katýlýyorum o kýsmýna. Ama daha önemli sorunlarýmýz da
var hem STK'lar hem genel demokrasi çerçevesinde. Örneðin
katýlýmcýlýðý yeterince gerçekleþtiremiyoruz, özellikle de kadýnlarýn
katýlýmý konusunda. Bir çok STK'da kadýnlarýn çok yetersiz katýlýmý
söz konusu. Bu konularda da mesela kota gibi çok pozitif çözüm
önerilerini de tartýþabilmeliyiz. Teþekkür ederim.
Moderatör:
Oturumu kapatýyoruz. Hepinize çok teþekkür ediyoruz. Yarýn
sabah saat 09.00'da buluþmak dileðiyle iyi akþamlar diliyorum.

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Bölge Ölçeðinde Sivil Toplum Hareketinin Ýþbirliði Arayýþlarý
Sorunlar - Tespitler - Çözümler
Av. M. Selim OKÇUOÐLU (Oturum Moderatörü)
TOHAV Yönetim Kurulu Üyesi

Cuma ÇÝÇEK
Araþtýrmacý

Necdet ÝPEKYÜZ
Diyarbakýr Tabip Odasý Baþkaný

Selahattin DEMÝRTAÞ
ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný

Necdet ATALAY
Makina Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þube Sekreteri

Ali ÖNCÜ
TES-ÝÞ Diyarbakýr 1 No'lu Þube Baþkaný

Müzeyyen NERGÝZ
SELÝS Kadýn Danýþmanlýk Merkezi Üyesi

Medeni TUTÞÝ
KESK Diyarbakýr Þübeler Platformu Dönem Sözcüsü

Devrim GÜLERYÜZ
ÝHD Bingöl Þube Sekreteri

Hüseyin AYGÜN
Tunceli Barosu Baþkaný

Sezgin TANRIKULU
Diyarbakýr Barosu Baþkaný

Zekeriya AYDIN
Batman Barosu Baþkaný

Fahrettin ÇALAN
Diyarbakýr Jeoloji Mühendisleri Odasý Baþkaný

Mahsun BATÝ
Çaðdaþ Hukukçular Derneði Yönetim Kurulu Üyesi

Handan COÞKUN
DÝKASUM Çalýþaný

Zülal ERDOÐAN
Diyarbakýr Barosu Kadýn Haklarý Uygulama Merkezi Üyesi

Niyazi KAVAR
Tüketici Haklarý Derneði Diyarbakýr Þubesi Baþkan Yardýmcýsý

Fethi SÜVARÝ
Dicle Fýrat Kültür Merkezi Üyesi

Ferda GÜLLÜOÐLU
Þanlýurfa Barosu Baþkaný

Cafer KOLUMAN
Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Üyesi

Metin ÝRÝZ
TOHAV Genel Sekreteri

Konuklar
Sonuç Bildirgesi

BÖLGE ÖLÇEÐÝNDE SÝVÝL TOPLUM
HAREKETÝNÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ ARAYIÞLARI
SORUNLAR - TESPÝTLER - ÇÖZÜMLER

Av. M. Selim OKÇUOÐLU1:
Programý baþlatmak istiyorum izninizle. Hepiniz hoþ geldiniz. Bugünkü oturumumuzda "Bölge Ölçeðinde Sivil Toplum
Hareketinin Ýþbirliði Arayýþlarý" konu baþlýðý altýnda bir çok
STK ve meslek örgütünün temsilcilerine konuþma imkaný vereceðiz. Sempozyumumuzun bu ikinci günüyle programýmýzý
tamamlamýþ olacaðýz.
Ben izninizle kýsaca bir bilgi vermek istiyorum, o da þu: Toplum
ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý olarak bölge ölçeðinde sivil toplum
hareketinin bir fotoðrafýný çekme amacýyla hareket ettik. Bu amaç
çerçevesinde bu sempozyum oluþturuldu. Bu sempozyumdan elde
edilen görüþler, öneriler, tartýþmalar daha sonra deðerlendirilecek.
Bir kitap olarak biz buradan çýkan tartýþmalarý yayýnlamayý
düþünüyoruz. Dolayýsýyla bu sempozyumumuzun bir baþlangýç olacaðýný umuyoruz. Bölge ölçeðinde sivil toplum hareketinin bir
fotoðrafý ile birlikte gelecekte sivil toplum hareketinin, örgütlerinin
bölge ölçeðinde bir iþbirliði arayýþýný böylece biz baþlatmýþ olacaðýmýzý düþünüyoruz. Bu nedenle hepinize iki gündür toplantýmýza
göstermiþ olduðunuz ilgiden dolayý teþekkür ediyorum.
1-Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý (TOHAV) Yönetim Kurulu Üyesi
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Sorunlu bir program gerçekleþtirmek zorunda kaldýk. Bildiðiniz
gibi bir ay önce bu programý öngörmüþtük. Hatta hazýrlýklarýný yapmýþtýk. Katýlým düzeyi belki çok daha kapsamlý olarak oluþturulmuþtu. Ancak elimizde olmayan nedenlerle sempozyumu erteledik, ama
ýsrar ederek bu toplantýyý gerçekleþtirmek istedik. Çünkü görüyoruz
ki gündem aslýnda çok yoðun. Güncel siyasetin bütün heyecaný hem
bölgede hem Türkiye'de yaþanýyor. Ama siyasetin dýþýnda, siyasetin
üstünde bir anlayýþ olarak sivil toplum hareketini tartýþmak bizce en
az güncel siyasetin önemi kadar önemli. Bu açýdan bu toplantýmýzýn
ben yararlý olduðunu düþünüyorum. Bu günkü programýmýzda yer
alan konuþmacýlarýmýzdan bazýlarý mazeretli olduklarý için katýlamayacaklar. Ancak büyük bir çoðunlukla burada olduklarýný biliyoruz.
Program formatý üzerine de bir bilgi vermek istiyorum. Þimdi
iki oturum olarak öngördük bu oturumumuzu ve bu iki oturumumuzda konuþmacýlara konuþma imkaný vereceðiz. Burada çok farklý düþünceler, eðilimler, öneriler muhakkak ki gelecek. Aslýnda biz
de bunu istiyoruz. Ancak toplantýnýn disiplini bakýmýndan biz
konuþmacýlarýn özellikle konuþma sürelerine uymasý gerektiðini
düþünüyoruz. Her konuþmacýmýza onar dakika konuþma imkaný
vereceðiz. Konuþmalarýn seyrine göre belki bir kýsa ara verebiliriz.
Ama programýmýzý kararlaþtýrdýðýmýz saatte bitirmek istiyoruz.
Toplantýnýn geliþim seyri içerisinde ilave görüþler veya konuþmacýlar dýþýnda fikir beyan etmek isteyen arkadaþlarýmýz olurlarsa
zamanýn el verdiði ölçüde buna da olanak tanýyacaðýz.
Ben ilk sunumu yapmak üzere, bir araþtýrmasýný yayýnladýðýmýz,
"Bir Alan Araþtýrmasý Örneði Olarak Güneydoðu" adlý kitabýný burada hepinize daðýttýðýmýz vakfýmýzýn gönüllüsü araþtýrmacý
arkadaþýmýz Cuma ÇÝÇEK'i davet etmek istiyorum. Buyurun.
Cuma ÇÝÇEK2:
Deðerli arkadaþlar merhabalar. Bildiðiniz gibi bugün bölgede
faaliyet yürüten STK'larýn sorunlarýný tartýþacaðýz, hakeza bunlarýn
2-Araþtýrmacý
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çözüm yöntemlerini tartýþmaya çalýþacaðýz, yine bir iþbirliði, bir
ortaklýk arayýþýný sürdüreceðiz. Biz de bu tartýþmalara katký sunacaðýna inandýðýmýzdan dolayý bölgede yapmýþ olduðumuz bir çalýþmanýn
sonuçlarýný burada sunmayý uygun gördük. Bu þekilde kafalarda bir
takým sorular yaratarak, tartýþmalara katký sunmayý umuyoruz.
Ben yapmýþ olduðumuz alan araþtýrmasýnýn sonuçlarýna geçmeden önce bölge düzeyinde böyle bir sempozyumu örgütlediði için ve
bize bu sempozyuma katýlma olanaklarýný yarattýðý için vakfýmýza
teþekkür ediyorum. Þimdi biz bölgede faaliyet yürüten, daha
doðrusu bölge ile ilgili konularda faaliyet yürüten on sekiz kuruluþla
anket yaptýk. Ýlk baþta anket bilgilerini vereyim. Bunlarýn dokuzu
Diyarbakýr'da faaliyet yürüten kuruluþlar, dokuzu ise Ýstanbul'da
bulunan ama daha çok bölge ile ilgili konularda faaliyet yürüten
kuruluþlar. Bunlarla yapmýþ olduðumuz bir anket çalýþmasý ve
bunun sonuçlarý üzerinden bir analiz yaptýk. Biz biraz daha bölgedeki STÖ'lerin bir fotoðrafýný çekmeye çalýþtýk. Aslýnda bir genelleme
yapmak için on sekiz anket yeterli bir örneklem sayýsý deðil. Daha
geniþ bir STK sayýsýyla anket yapmak gerekiyordu. Aslýnda biz de
daha geniþ bir çalýþma yapmýþtýk. Bu o çalýþmanýn bir bölümü.
Yetmiþten fazla örgütle anket yaptýk, bunun sadece on sekizi bölge
ile ilgili konularda faaliyet yapan kuruluþlar. Ama Diyarbakýr ve
Ýstanbul belki de bölge insaný için STÖ'lerin geliþtiði iki önemli
merkez. Bu anlamýyla da genele iliþkin bir takým veriler sunacaðýna
da inanýyoruz. Dediðim gibi örneklem sayýsý her ne kadar az da olsa
genele iliþkin bir takým bilgiler de, veriler de sunacaktýr bizlere.
Anketimizin konusu arkadaþlar "Sivil Toplum Örgütlerinde
Yönetim"di. Ben daha sonra yönetim kavramýný açacaðým.
Anketimizi yaparken elimizden geldiði kadar çeþitlendirmeye
çalýþtýk. Vakýf, sendika, dernek, yine çalýþma alaný itibariyle saðlýk,
siyaset, kültür, yani biraz daha genelleme yapmak amacýyla geniþ
tutmaya çalýþtýk. Dediðim gibi anketin konusu "Sivil Toplum Örgütlerinde Yönetim" konusu. Ben anket verilerine geçmeden önce biraz
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yönetim kavramýný da açmak istiyorum. Çünkü, Metin Beyle bunu
bayaðý tartýþtýk. Metin Bey yönetim kavramýnýn siyasal literatüre
çok fazla oturmadýðýný dile getiriyordu ama ben aslýnda bunun
tersinin olduðunu düþünüyorum. Belki bugüne kadar çok fazla
tartýþma konusu olamamýþ bir kavram ama tartýþýlmasý gereken bir
konu olduðunu düþünüyorum. Sonuçta bizler bir düþünceyi, bir çok
projeyi yaratabiliriz, ama bir düþüncenin, bir ideolojinin ya da bir
projenin anlam bulmasý için bunun pratikleþmesi, hayat bulmasý
önemli. Hayat bulduðu ölçüde bir anlamý olur. Bunun hayat bulmasý
da bir anlamýyla yönetilmesi, hayata geçirilmesi anlamýna geliyor.
Anketi yaparken yönetim kavramýný da açmýþtýk, anketin baþýnda, bir takým kullanýlan kavramlarýn tanýmlarý vardý. Ben burada da
biraz açmak istiyorum. Þimdi yönetim kavramýndan kýsaca þunu
anlamýþtýk: Algýlanmýþ ortak amaç etrafýnda, birden fazla insanýn
hareket etmesi, kýsaca böyle tanýmlamýþtýk. Tekrar etmek istiyorum,
algýlanmýþ ortak amaç etrafýnda, birden fazla insanýn hareket etmesi.
Yani biraz daha açarsak; bir amaç etrafýnda, planlamalarýn yapýlmasý ve bu planlara göre bir insan gücünün organize edilmesi ve
hayata geçirilmesi, pratiðe geçirilmesi, bütün bu süreç içerisinde
bunun ayný zamanda denetlenmesi olarak ifade edebiliriz. Biraz
daha geniþletirsek bu yönetim kavramýný, aslýnda yönetim bir
anlamýyla kuruluþun geleceðe bakýþ açýsý olan vizyonu yaratmayý da
kapsýyor, hakeza bir kuruluþun var olma nedeni olarak ifade
ettiðimiz misyonu da aslýnda kapsayan bir kavram. Bununla birlikte bir kuruluþun amaçlarýný, kýsa, orta ve uzun vadeli hedeflerini de
belirleyen bir kavram. Bunlarýn hepsini kapsayan bir süreç. Bu
süreçler biraz daha çok bunun düþünsel boyutunu ifade ediyor.
Bununla birlikte yönetim kavramý pratiksel süreci de içeriyor. Bu da
bugün yönetim bilimi olarak bilinen dalda, sekiz temel fonksiyon
üzerinden ifade ediliyor. Bunlar da, sýrayla kýsaca dile getirirsem,
baþlýklar halinde, birincisi iþte bu vizyona, misyona ve amaçlara
uygun olarak bu örgütün bir planlama çýkarmasý, yani bir plan çýkarmasý, yani bunlar stratejik planlar, daha dönemsel planlar olarak alt

Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum

99

baþlýklarda açýlabilir. Ýkincisi bu plana göre kendi örgütsel yapýlanmasýný organize etmesi. Üçüncüsü, planlara göre organize olduktan
sonra hayata geçirilmesi, yani biraz daha yürümesi, koordine
edilmesi. Yine bu pratik yani üretim sürecinde daha iyi üretim için
insan gücünün motive edilmesi, yani motivasyon dediðimiz
kavram. Yine bu süreçte daha iyi bir üretim için, hakeza bir sosyal
ortam olduðu için STK'lar, iletiþim ve insan iliþkileri dediðimiz bir
fonksiyon devreye giriyor. Yine bununla birlikte, sonuçta üretim bir
yönüyle karar vermedir, eylem bir yönüyle karar vermedir, karar
verme ve sorun çözme fonksiyonu. Yine yetki devri ve liderlik
dediðimiz sekiz temel fonksiyondan oluþuyor yönetim kavramý.
Biz zaten anket sorularýný çýkarýrken de aslýnda bu sekiz
fonksiyon üzerinden sorular çýkardýk ve her soruya dönük, her
baþlýða dönük bir kaç soru çýkarmaya çalýþtýk. Bu sekiz fonksiyon
üzerinden bir anlamýyla STÖ'lerin bir tablosunu, en azýndan bir
örgütsel sistem tablosunu açýða çýkarmaya çalýþtýk. Yaptýðýmýz
biraz buydu. Bu yüzden yönetim kavramýný bu derece geniþ düþünmenizi talep ediyorum. Yaptýðýmýz çalýþmada da bunu da sunduk
arkadaþlara, bu temelde cevaplar aldýk. Yine biz anketi yaparken 59
sorudan oluþan bir anket yaptýk, biraz geniþ tutmaya çalýþtýk. Ben
izninizle anketin sonuçlarýna geçmek istiyorum. Bu dediðim gibi
yapacaðýmýz tartýþmalara bir veri sunacaktýr.
Ýlk veriyi sunayým, anketi yaparken dikkatimizi çeken bir nokta
vardý; on sekiz kurumdan altýsý, benim "Kamusal Fayda Amaçlý
Ticari Kuruluþlar" olarak tanýmladýðým, aslýnda belki çok da doðru
olmayan bir taným, ama daha çok formel olarak, yani biçimsel
olarak bir þirket olan, aslýnda kar amaçlý bir organizasyon olarak
görülen, ama iþlevsel açýdan STÖ olan kuruluþlarla karþýlaþtýk.
Örneðin Barýþ Analarý Ýnisiyatifi, bir çok arkadaþýn bildiði bir
yapýlanmadýr, çok deðerli çalýþmalarý olan, bir STÖ olarak tanýmlayabileceðimiz bir organizasyon, ama bu aslýnda formel itibariyle
bir þirket. Yani bir limited þirket olarak görülüyor, ama iþlev açýsýn-
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dan bugün bölgede bulunan bir çok dernekten, vakýftan çok daha
fazla sivil topluma katký saðlayan bir kuruluþ. Hakeza örneðin Kürt
Enstitüsü bildiðimiz gibi Ýstanbul'da bulunan bir kuruluþ. Ama o da
formel yapý itibariyle bir þirket. Bu on sekiz kuruluþun altýsýnýn
böyle bir ihtiyaç duymasý, yani bir vakýf, dernek formatýndan ziyade
böyle bir formatla kurulmasýnýn nedeni, aslýnda bir anlamýyla
Türkiye'deki yasal mevzuatýn darlýðýný ortaya koyuyor. Bu kuruluþlarýn bir çoðu, örneðin Kürt Enstitüsü, ben birebir kendim
bildiðim için, vakýf olarak kurulamadýðý için böyle bir çözüm yöntemine baþvuruyor. Bu da bir yönüyle Türkiye'deki mevcut yasal
sýnýrlarýn, prosedürlerin sivil toplumun geliþmesini bir yönüyle
engellediðini ve bir çok STÖ'nün buna çözüm bulmak için farklý
arayýþlara girdiðini ortaya koyuyor. Yani üçte bir oran çok az bir
oran deðil, önemli bir oran bence.
Ýkincisi, þu bilgiyi de vereyim, anketi üyelerle yapmadýk, onu da
bir veri olarak sunayým, STÖ'lerin yöneticileriyle yaptýk, hatta
çoðunlukla baþkanlarýyla yaptýk, sekiz baþkan, on da yönetim kurulu üyesi olmak üzere on sekiz kiþi yaptýðýmýzý dile getirmiþtim.
Bunun da aslýnda iki nedeni vardý, birincisi, sorulan sorularýn biraz
daha yönetim kavramýna dair bilgiler gerektiriyordu, kuruma dair
daha detaylý bilgiler gerektirdiðinden dolayý, belki herhangi bir üye
bu sorularý bilemeyebilir diye bir düþüncemiz vardý. Ýkincisi belki
de daha önemlisi, aslýnda biraz da yöneticilerin gözüyle STÖ'lerin
fotoðrafýný çekmeyi istedik. Yani onlar kendilerini nasýl görüyorlar,
nasýl tanýmlýyorlar, biraz amacýmýz buydu.
Anket sonuçlarýný temelde dört baþlýk altýnda analiz ettik. Ýkisi
küçük, ikisi de ana baþlýklar diyebiliriz. Birincisi, kuruluþ dönemi
itibariyle bu kuruluþlar ne zaman kurulmuþlar. Burada çok ciddi bir
oran çýktý. Bu kuruluþlarýn %80'i, on dört tanesi diyelim, 1990'dan
sonra kurulan kuruluþlar. Bu önemli bir veri. Dün yapýlan tartýþmalar
da aslýnda sivil toplumun 1990 sonrasý geliþtiðini tartýþmýþtýk birlikte, bunun nedenlerini ortaya koymuþtuk. Belki biz bölge açýsýndan
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þunu da ekleyebiliriz, bölgede yürüyen yirmi yýllýk bir halk hareketi
var. Bir de bunun bir sonucu olarak, belki deðerlendirilebilir. Yani
70'lerden, 80'lerden itibaren baþlayan halk hareketi, 90 sonrasýnda
artýk kendisini bu tür kurumlaþmalara aslýnda kavuþturdu. Dün
tartýþtýðýmýz bir çok nedenin dýþýnda böyle bir ekleme yapabiliriz.
Ýkincisi fiziki koþullar itibariyle. Aslýnda bu çok detaylý fiziki
koþullar deðil. Daha çok kullanýlan mekanlar ve mekanlarýn, biraz
da STK'larýn maddi koþullarýný içeren, STK'lara ait olup olmadýðýný
sorduk. Genelde STÖ'ler 50 ile 200 metrekarelik alanlarda faaliyet
yürütüyorlar. Aslýnda bir örgütün üretim düzeyini belirlemede, tek
baþýna mekan referans olmayabilir, yani bir çok referans daha var,
ama bu kuruluþlarýn bir çoðunun mekan dýþýnda çok ciddi bir üretimin olmadýðýný göz ününde bulundurursak, aslýnda bir yönüyle bu
kuruluþlarýn mevcut organizasyon yapýsýnýn, mevcut örgütsel sisteminin biraz daha bir yansýmasý olduðunu söyleyebiliriz. Yine bu
kuruluþlarýn ancak üçte ikisi kendilerine ait bir yere sahipler. Üçte
biri kendilerine ait bir yere sahip deðiller, çoðu kiracý.
Üçüncü baþlýðýmýz belki de temel baþlýðýmýz, STÖ'lerdeki insan
kaynaðý ya da insan profili. Burada bir kaç rakam vermek istiyorum,
çarpýcýdýr. Örneðin bölgede bulunan STÖ'lerin her birinin ortalama
589 üyesi var. Buna en yüksek cevap veren 3500, en düþük ise 15.
Ortalama 589 tane üyesi olan bir STÖ profili karþýmýzda var. Yine
önemli bir veri daha var, onu da sunmak istiyorum. Ýkincisi bu
örgütlerin ortalama olarak üyelerinin % 42'si çalýþmalara katýlýyorlar. Anket sonuçlarýna göre, bölgede faaliyet yürüten STÖ'lerin %
42'si örgütün çalýþmalarýna katýlýyor. Tabii bu katýlma biraz esnek
bir kavram. Düzenli olmak þartýyla birlikte haftada bir, ayda bir, her
gün, biraz esnek tuttuðumuz bir kavram. Ama birey olarak oldukça
yüksek bulduðum bir oran, bunu da söylemek istiyorum. Yine dün
Þehmuz Bey þikayet etmiþti; bölgedeki STÖ'lerde çok fazla profesyonel kadro yok demiþti. Biz böyle bir soru da sormuþtuk.
Örgütte kaç tane profesyonel kadro var? Profesyonel kavramýný da
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þöyle tanýmlamýþtýk anketimizde; belirli bir alanda uzmanlýðý olan,
ücretli ya da ücretsiz olarak, tam zaman ya da daha az süreyle
düzenli çalýþan kiþiler. Þehmuz Bey þikayet etmiþti, profesyonel
kadro yok demiþti. Ama bizim yaptýðýmýz anket sonuçlarýndan bir
de baktýk ki ortalama 14 tane profesyonel çalýþaný olan bir örgütle
karþý karþýya geliyoruz. Bunu aslýnda biraz daha artýrabiliriz.
Ben dördüncü ana baþlýða geçmek istiyorum. Zamanýmýz da
sýnýrlý. Yönetim fonksiyonlarý açýsýndan STÖ'lerin durumu nasýl.
Birincisi bütün STK'lar, genel olarak bu örgütlerde bir planlama kontrol sürecinin olduðundan bahsediyorlar ve üyelerin bu sürece
katýldýðýndan bahsediyorlar anket sonuçlarýna göre. Ýkincisi bu
örgütlerin çok fazla hiyerarþik olmadýðý, daha çok esnek bir organizasyon yapýsýna sahip olduðu sonucu var. Üçüncüsü genellikle iþlerin
yönetim kurulu tarafýndan kolektif tarza yürütüldüðü, bütün yönetici
arkadaþlarýn etkin olduðu, iþte kurum lideri kadar diðer yöneticilerin
de çalýþmalara aktif katýldýðý sonucuyla karþý karþýya geldik. Bir
genel rakam vereyim, bunlarýn ortalamasý %80 civarýnda. Tek tek
vermek istemiyorum. Çalýþmada daha detaylý bilgiler zaten var.
Üçüncüsü bu kuruluþlarýn çoðunun çok fazla teknolojik geliþmelerden faydalanmadýðý, bu konuda ciddi bir sýkýntýnýn olduðu sonucuyla karþýlaþtýk. Ýliþkiler anlamýnda bu kuruluþlarda resmi iliþkiler
dýþýnda daha çok sosyal, insani iliþkilerin biraz daha ön planda
olduðu sonucuna vardýk. Yine bu kuruluþlarýn üyelerinin çoðunun
kuruluþun vizyonunu, misyonunu, amaçlarýný bildiði ve biraz da
aslýnda onlarý motive eden temel faktörün vizyon ve misyon olduðu,
amaçlar olduðunu gördük anket sonuçlarýndan. Bir olumsuz sonuç
var tek baþýna, sadece onu söyleyebiliriz; sadece üyelerin katýlým
mekanizmalarýnýn zayýf olduðu sonucu var, kýsmi olarak, o da çok
belirgin bir kavram deðil. Son olarak liderin bu örgütlerde çok belirleyici bir yere sahip olduðu. Bir ekleme yapayým, bütün bu olumlu
þeylere raðmen aslýnda mevcut yönetici arkadaþlarýn çoðunun bir
yönetim bilgisi eðitiminden geçmediði verisine vardýk.
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Þimdi ben bir genelleme yapmak istiyorum, genel bir analiz yapmak istiyorum. Aslýnda sonuçlara baktýðýmýzda bayaðý iyi, bayaðý
olumlu bir tablo. Görünüþte yönetim bilgisine ve becerisine sahip,
üyelerin aktif katýldýðý, kuruluþun vizyonu ve misyonuyla motive
olduðu, çalýþmalara katýldýðý bir STÖ tablosu var karþýmýzda. Bu
alan araþtýrmasýnýn sonuçlarý böyle. Þimdi aslýnda kitapta da görmüþsünüzdür, ben teorik araþtýrma da yaptým, bayaðý kitap ve
makale de okudum, benim yapmýþ olduðum literatür taramasý, ayrýca anket sýrasýnda görmüþ olduðum tablo, birebir karþýlaþtýðým
manzaralar bunun tam tersi bir sonucun olduðunu gösteriyor. Zaten
literatür bunu açýkça ortaya koyuyor. Anket yaparken karþýlaþtýðým
bir kaç örnek vermek istiyorum. Ýstanbul'da bir kaç kurumu gezerken,
iþte bilmem ne ne kültür dayanýþma derneði olarak kurulmuþ, içeriye
giriyorsunuz ve bakýyorsunuz insanlar oturmuþlar masalarda okey
oynayýp, kumar oynuyorlar, böyle bir örnekle karþýlaþtýk. Ya da
örneðin görünüþte bir dernek, içeri giriyorsunuz, orada biri oturmuþ
mali müþavirlik yapýyor. Ya da örneðin onlarca derneðin kapýsý
kapalý, içeride kimse yok. Ya da örneðin giriyorsun baþkandan baþka
hiçbir insan yok. Veyahut da giriyorsunuz, ben bir yerde karþýlaþtým,
içeride beþ tane yönetim kurulu üyesi var, biz birini anket yapmaya
bir türlü ikna edemedik, baþkan yok yapamayýz diyorlar, yani bu
kadar bireye baðýmlý bir örgütsel yapýlanma. Yine on sekiz kurum
var. Bunlarýn çoðu bölge ile faaliyet yapan kuruluþlar. Ben özellikle Ýstanbul'dakilerin çoðunu tanýyorum. Bir ikisinde üyeyim, bir
ikisinde beþ altý yýldýr faaliyet yürütüyorum, yani bildiðim tanýdýðým
kurumlar. Bundan çok çok farklý bir tablonun, olumsuz bir tablonun
olduðunu çok rahatlýkla söyleyebilirim. Hatta buna bir ekleme
yapayým. Örneðin, benim bildiðim kadarýyla sivil toplum üzerine
bölgede on yýldýr yapýlan ilk çalýþma bu çalýþma, bu sempozyum.
Ama bu sempozyuma katýlma oranýna baktýðýmýzda dahi, aslýnda bu
örgütlerin, Diyarbakýr'daki STÖ'lerin etkinlik düzeyini bir yönüyle
görebiliriz. Bu da aslýnda Diyarbakýr'daki ya da bölge ile ilgili
faaliyet yürüten STK'larýn bir tablosunu karþýmýza çýkarýyor, nasýl
bir STK var? Ama karþýlaþtýðýmýz þöyle bir tablo var: Durum
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gerçekten çok iyi deðilken, STK'larýn yöneticileri kendilerini
kýsacasý iyi görüyorlar. Bence bu sorunun aslýnda gerçek cevabý, iyi
mi kötü mü, bu örgütlerin toplumsal yaþamdaki etki düzeyleri ne,
üretim düzeyleri ne, insanlarla iliþkileri ne, bunlara vereceðimiz
cevaplar bir yönüyle bu örgütlerin örgütsel sistemini, örgütsel
yapýsýný da açýða çýkaracaktýr. Ben bunun da aslýnda cevapsýz bir
soru olmadýðýný düþünüyorum. Teþekkür ediyorum.
Necdet ÝPEKYÜZ3:
Son 20 yýlda yaþamýþ olduðumuz çatýþma ortamý istemediðimiz
halde bazý deneyimler bize kazandýrdý. Kanýmca sivil toplum örgütlerinin ve yöneticilerinin diplomatik eðitimden geçtiði bir süreç
yaþadýk. Böyle bir süreci de küçümsememek lazým. Ve düne baktýðýmýzda, geçmiþe baktýðýmýzda kimi olaylar bir rüya bir masal gibi
geliyor. Buradaki konuþmamda daha çok bir sohbet þeklinde, bölge
ölçeðindeki STÖ'lerin iþbirliði için yarýn ne yapmasý lazým, ana sorunlar, tespitler, çözümler þeklinde Tabip Odasý yöneticisi gözüyle belli
konularý paylaþmak istiyorum. Sivil Toplum Örgütü dediðimizde sivil
kelimesini de aslýnda incelemek lazým. Bir kere Türkiye'de sivil
kelimesi farklý algýlanabilmektedir. Örneðin kimi kurumlarda "siviller
giremez" denilmektedir. Sivil kelimesi Türkiye’de biraz da askeri
çaðrýþým yapýyor, yani bir resmi kýyafet filan, bir çekince gibi.
Türkiye'de kimi sivil toplum örgütlerinde üyelik zorunlu, çalýþmalar bir
keyfiyete baðlý, bu tarzda çalýþmalar yürütürken de bu kurumlar kendilerini STÖ olarak tanýtmaktadýrlar. Ama batý ülkelerine baktýðýmýzda
STÖ'lerde daha çok gönüllülerin oluþturduðu gerçekten siyaset yapan,
devletle toplum arasýndaki iliþkileri geliþtiren bir kurum olarak görülüyor. Türkiye'de sivil toplum kelimesi bir taraftan hükümetler tarafýndan
kullanýlýrken diðer bir taraftan siyaset yapmamalarý için çeþitli engellerle karþý karþýya getiriliyor. Ama bir açýdan da baktýðýmýzda 1982
Anayasý’nda deðiþikliði yapýp siyaset yapsýnlar diye de düzenlemeler
yapýldý. Hala bile sivil toplumun siyaset yapmasýna kimi kesimler
önyargýyla yaklaþmaktadýrlar, özellikle muhalefet eden tutumlarý
nedeniyle de STÖ'leri bölgemizde taraf olarak ta tanýmlanabilmekte3-Diyarbakýr Tabip Odasý Baþkaný
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dirler.
Tabii önemli olan sivil toplum hareketini geliþtirirken mevcut
yasalara baðlý kalmak deðil, gönüllülük temelinde kamu yararýna bir
þeyler yapmaya çalýþmaktýr. STÖ kimi zaman meslek odasý, kimi
zaman bir sendika ya da þirket olabilir, kimi zaman da bir vakýf ya da
bir dernek olabilir. Önemli olan bu kurumda çalýþanlarýn veya yöneticilerinin bu iþe gönül vermiþ insanlarla birlikte geliþtirdiði kapasitedir. Bu kurumlar mevcut mevzuat ve yasalarýný da zorlayarak bir çaba
harcamalýdýr. Örneðin Türk Tabipler Birliði’nin 6023 sayýlý yasasý,
tabip odalarýnýn baðlý olduðu yasadýr. Bu yasa hekimler arasýndaki
dayanýþmayý, hekimler arasýndaki sorunlarý gidermeyi, özellikle halk
saðlýðýyla ilgilenmeyi öngörüyor, 1950'li yýllarda düzenlenmiþ. Ama
bugün baktýðýmýzda birçok tabip odasý, TTB Merkez Konseyi bu yasa
çerçevesine baðlý kalmadan gerçekten Türkiye'de yaþanan sorunlarýn
üzerine gidip bir þeyler üretmeye çalýþýyor.
Þimdi biz bölgedeki hekimlerin baðlý bulunduðu Diyarbakýr
Tabip Odasý bir STÖ olarak bölgede varolan sorunlara yönelik çalýþmalar yürütüyor. Her gün halkla buluþan, halkýn sorunlarýyla karþý
karþýya kalan, kimi zaman saðlýk ocaðýnda ya da hastanede çalýþan,
bir aþý veya otopsi için köye giden, kimi zaman da gözaltýna alýnmýþ
kiþinin muayenesini yapan, kimi zaman bir salgýn hastalýkla mücadele
eden, kimi zaman bir insanýn hastalýðý karþýsýndaki çaresizliðine
tanýklýk eden biz hekimler, insanlarla buluþtuðumuzda, bu insanlarýn sorunlarýyla baþ baþa kaldýðýmýzda doðal olarak mesleki
örgütümüz olan tabip odasýnda bu sorunlara yönelik çalýþmalar
yürütüyoruz. Bu sorunlara nasýl çözüm getirebiliriz, ne yapabiliriz
diye düþünürüz. Bu konuda Diyarbakýr Tabip Odasý bölgemizde
mevcut sorunlara yönelik çalýþmalar yürüttü ve yürütmektedir.
Þimdi son yirmi yýllýk süreçte Diyarbakýr Tabip Odasý'nýn
geçmiþten bugüne kadar gelen katýlýmcý, sürdürülen, STÖ sorumluluðunda demokratik mücadele açýsýndan þartlarý zorlayan bir tarzý
olmuþtur. Diðer tabip odalarýyla karþýlaþtýrdýðýmýzda çok farklý
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þeylerle uðraþmýþýz. Geçmiþe baktýðýmýzda örnek bir olay daha:
Diyarbakýr'da insan haklarý derneði yok, olaðanüstü halin ilk yýllarý,
Diyarbakýr-Mardin kara yolunda Çýnar ilçesi civarýnda bir dolmuþ
taranýyor, bu olay kan davasý veya farklý þekilde tanýmlanýyor.
Diyarbakýr Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Mahmut
ORTAKAYA ve Genel Sekreteri Dr. Mehmet Emin ULUÐ, o dönemin Dýþiþleri Bakaný Erdal ÝNÖNÜ'ye ilgili bir yazý yazýp bu olayýn
mutlaka araþtýrýlmasý gerektiðini, bu olayda köy koruyucularýnýn
sorumlu olduðuna dair kamuoyunda bir þüphe olduðunu belirtiyor.
Bu olayýn araþtýrýlmasý için resmi baþvuru yapýyor. Yanýlmýyorsam
altý ay sonra, bu olay inceleniyor, köy korucularýnýn yaptýðý ortaya
çýkýyor. Þimdi yaþadýðýnýz, tanýk olduðunuz olaylara müdahale
etmek gerekir, seyirci olamamak lazým. Eminim ki bir çok tabip
odasýnýn yaptýðý iþlerden deðil, bu bizim olaðanüstü halin getirmiþ
olduðu þartlardan kaynaklanmaktadýr. Mesleki sorumluluðumuz
gereði bu olaya müdahale edilmiþtir. Bir diðer örnek; Þýrnak ili bir
ara ciddi bir saldýrýya uðramýþtý, ilk giren heyet bizdik, bir günlük
bir araþtýrma yaptýk. Þimdi ben bunlarý düþününce veya baþkalarýna
anlatýnca neler olmuþ diye insanýn gözünde hayali þeyler gibi geliyor.
Þýrnak'a gittiðimizde gerçekten bir nevi bir taarruzdan çýkmýþ gibi
bir görünüm vardý. Bunu, bir hekim grubunun, bir tabip odasýnýn
niçin böyle yaptýðýný paylaþmak istiyorum. Yaþanan koþullar bir
halk saðlýðý sorunuydu. Sorun varsa gidip paylaþacaksýnýz ve
gereken duyarlýlýðý göstereceksiniz. Þimdi bu süreçte bunlarý yapabilmek bundan sonraki dönemde sivil toplum anlayýþýný gerçekleþtirmek için STÖ'lerin en büyük gücü, bu mücadeleyi sürdürürken
yalnýz kalmamalarýdýr. Kendi tabanýndan destek almasý lazým, bir
dayanýþma örneðinin olmasý lazým. Bu dayanýþma örneði Türkiye
ölçeðinde de uluslararasý düzeyde de anlamlýdýr.
Bu dayanýþma örneklerine Diyarbakýr Tabip Odasý penceresinden
baktýðýmda; 1990'larda Berlin Tabip Odasý'yla kardeþ oda protokolü,
sonra Sýnýr Tanýmayan Hekimler Birliði ile uzun süre beþ yýllýk bir
proje sürecimiz oldu, Uluslararasý Nükleer Savaþa Karþý Hekimler
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Birliði ile, keza Ýzmir Tabip Odasý'yla, Ýstanbul Tabip Odasý'yla,
buna benzer kurumlarla bu süreçlerde çalýþmalarýmýz oldu. Saðlýk
dýþýnda birçok insan hakkýna duyarlý kurumlarla da iþbirliðimiz oldu.
Diyarbakýr Tabip Odasý yaþanan koþullarýn zorluðu, demokrasinin
ihtiyacý, barýþ ve dostluðun önemini vurgulamak için 1995 yýlýnda
Genel Kurulu'nda, Barýþ, Dostluk, Demokrasi Geleneksel Ödülü’nün
verilmesi için bir karar çýkarttý. Bunu ileride Diyarbakýr'daki bütün
STÖ'lerin katýlabildiði bir ödüle dönüþtürmesini savundu. Þu anda
jürisi de Diyarbakýr'daki STÖ'lerden oluþuyor.
Þu ana kadar tabip odasýnýn ben daha çok insan haklarý çerçevesine yaklaþýmýný ele aldým. Bölgemiz için geçmiþ dönemde ve halen
devam eden en önemli sorunlardan birisi bildiðiniz gibi zorunlu göç.
Göç baþladýktan sonra herkes göçün yakýlma-yýkýlma süreciyle
ilgileniyordu. Ama burada yani zorunlu göçü yaþayanlarda bebekler, anneler daha fazla ölüyordu, çocuklar aþýlanmýyordu, annelerin
çoðu hamilelik ve doðum dönemlerinde hiçbir saðlýk hizmeti
alamýyordu. O dönemde odamýz bu soruna dikkat çekmek için
"Güneydoðu'da Zorunlu Göç ve Saðlýk Sorunlarý" adlý bir rapor
hazýrlayýp yetkililere ve kamuoyuna bildirdi. Þu anda tüm dünyada
çok ender rastlanan ölümcül ve tedavisi olmayan SSPE (Subakut
Sklerozan Pan Ensefalit) diye bir hastalýk var. Bu hastalýk kýzamýk
geçiren çocuklarda milyonda bir olasýlýkla olmasýna raðmen, aradan
on yýl geçse bile ortaya çýkabilen beyin zarýnda iltihabi durumun
geliþmesidir. Dünyada en fazla Hindistan'dan sonra Türkiye'de
görülüyor. Türkiye'de de maalesef Batman, Siirt ve Diyarbakýr'da
görülüyor, son beþ yýldýr yirmiye yakýn çocukta saptandý.
Bölgemizde olaylarýn yoðun olduðu dönemde güvenlik ve nüfus
hareketliði nedeniyle bebek ve çocuklarýn büyük çoðunluðu
aþýlanamýyordu. 1990'larýn ortasýnda Saðlýk Bakanlýðý tüm
Türkiye'de çocuk felcine yönelik bir aþý kampanyasý baþlatmýþtý.
Diyarbakýr Tabip Odasý yönetimi olarak o dönemin Saðlýk Bakaný
Dr. Yýldýrým AKTUNA'ya bir resmi yazý gönderdik. Bu yazýda
yaþanan olaylar ve zorunlu göç nedeniyle bebek ve çocuklarýn
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büyük bir çoðunluðunun aþýlanmadýðýný, yapýlacak kampanyayý
desteklediðimizi, ama bölgemizde sadece çocuk felcine yönelik
deðil kýzamýk ve diðer rutin aþýlarýn birlikte yapýlmasýnýn yararlý
olacaðýný belirtik. Fakat kampanyada bu yazýmýz dikkate alýnmadý,
sadece çocuk felci aþýsý yapýldý. Bu gün aradan on yýla yakýn bir süre
geçti, o dönem kýzamýk aþýsý yapýlmadýðý için kýzamýk hastalýðý
geçiren bir kýsým çocuklarýmýz az önce size söylediðim hastalýkla
karþý karþýya kaldý ve maalesef bir kýsmý da öldü.
Þimdi tabii bizler bu sorunlarý burada anlattýðýmýz gibi birçok kez
Ankara'da, Ýstanbul'da merkezi düzeydeki toplantýlarýmýzda da anlattýk ve kimi zaman tepkilerle de karþýlaþýyoruz. Mesela Halepçe
olayýndan sonra, o dönem oda baþkanýmýz sayýn Dr. Mahmut
ORTAKAYA'nýn bir anýsýný sizlerle paylaþmak istiyorum. O yýl
TTB'nin Genel Kurulu'nda bu olayýn kýnanmasý için verilen karar
önergesi reddediliyor, aradan bir yýl geçtikten sonraki Genel Kurul'da
Bulgaristan'daki Türklere yapýlan uygulamalarýn kýnanmasý için
karar önergesi veriliyor. Sayýn ORTAKAYA karar önergesinin
lehinde söz hakký alýyor, kongreye, kongre katýlýmcýlarýna bir yýl
önceki Halepçe önergesini hatýrlatarak isim deðiþtirmenin, isim
yasaklamanýn, göçün, baskýcý rejimlerin saðlýðý ne kadar olumsuz
etkilediðini Güneydoðu'daki örneklerle Bulgaristan'daki olaylarý bir
arada deðerlendirip kýnadýðýný ve bu kararýn Halepçe ile bir arada
deðerlendirilip öyle bir karar çýkartýlmasý gerekliliðini dile getiriyor.
Ve bu karar kongrede geçiyor. Baþka bir yaþadýðýmýz olayý sizinle
paylaþmak istiyorum: Olaðanüstü hal dönemi boyunca tüm
Diyarbakýr Tabip Odasý ve TTB genel kurullarýnda arkadaþlarýmýzla
olaðanüstü halin saðlýðý ve yaþamý olumsuz etkilediðini vurgulayarak kongre karar önerisi veriyorduk. Bir ara TTB Genel
Kurulu’nda her yýl ayný karar önergesini verdiðimiz için bir kýsým
delegeler “ya olmaz ki her yýl ayný þeyi veriyorsunuz kalkmýyor”
diyorlardý. Biz de diyorduk ki "koskoca devlet dört ayda bir uzatýyor, geçici demiþti, dört aylýk geçici olarak uzatýlan bir þey için yýlda
bir sefer kalksýn demek bile az." Böyle bir süreç yaþadýk. Diðer tabip
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odalarýnýn çalýþmalarýna mukayese ettiðimizde çok farklý þeyler
yaþadýk ve ona göre farklý tutumlar sergiledik. Tabii bu süreçlerle
beraber bizler ve kurumlarýmýz da olgunlaþtý. Bizim bölgemizdeki
diðer büyük bir sýkýntý da adli týp uygulamalarýdýr. Adli týp olayýnda
hekimler gerçekten iþkencenin tespiti konusunda veya maðdurlarýn
tedavisi konusunda epey sýkýntý yaþýyorlar. Bu sýkýntýlarý çözmek için
Tabip Odasý kimi zaman Baro ile kimi zaman ÝHD ile birçok örgütle
iþbirliði geliþtiriyordu. Nitekim sonuçta Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý
Diyarbakýr Temsilciliði ve tedavi merkezi açýldý. Açýlmasý için
Odamýz o dönem öncülük etti. Hala sorunlar devam etmesine raðmen
böyle bir tedavi merkezinin bölgemizde olmasý olumlu bir sonuçtur.
Benden sonraki arkadaþlar birçok sorunu dile getirecekler, ama
nedense buradaki konuþmamda daha çok geçmiþten söz etme ihtiyacý hissettim. Mesela biz faili meçhul cinayetlerde yöneticilerimizi
ve arkadaþlarýmýzý yitirdik, biz baþkanlarýmýzýn, yöneticilerimizin,
arkadaþlarýmýzýn sürgünlerini, gözaltýna alýnmalarýný yaþadýk, buna
benzer bir çok baský ve tehditle karþý karþýya kaldýk. Ama Odamýz
objektif duruþunu hep korudu ve mücadelesinden vazgeçmedi. Bu
süreçte yerel, ulusal ve uluslararasý dayanýþma bize güç veriyor.
Örneðin oda baþkanýmýz Dr. Seyfettin KIZILKAN olayýnda, hatýrlarsanýz bir komployla evinin balkonuna bomba konulup tutuklanmýþtý. O dönem odamýz üyesi bir kýsým hekimlerde panik olmuþtu
þimdi ne olacak diye. Bu süreçlerin hiçbirinde oda kapanmadý ve
doðrularýndan vazgeçmedi. Bu dönemde en büyük dayanýþmayý
Diyarbakýr'daki Demokratik Kitle Örgütleri gösterdi. Bunlarýn
unutulmamasý lazým, biz böyle zor süreçlerden geçtik.
Tabii þimdi yarýnla ilgili sorunlarý ve tespitleri konuþmamýzda
yarar var. Bizlerin en büyük ihtiyacý bu dayanýþma ruhunu artýk bir
formata oturtmaktýr. Diyarbakýr'daki bu dayanýþmadan yola çýkarak
beli bir plan ve program çerçevesinde mevcut sorunlarý analiz edip,
bir bilimsel döküm haline getirip, buna yönelik çözümleri üretmemiz lazým. Artýk söylemden daha çok pratik yaþama yansýyabilecek
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projeler üretmemiz lazým. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Toplumsal
rehabilitasyona ihtiyacýmýz var, toplumsal kalkýnma için de
STÖ'lerinin tabaný ile, halkla ve kamuoyuyla, buluþabileceði projeler geliþtirmesi lazým.
Bu projelere örnek olmasý açýsýndan en son odamýzýn yaptýðý bir
çalýþmadan söz etmek istiyorum. Bu bölgede çalýþan biz hekim ve
saðlýk çalýþanlarýnýn en büyük sorunu iletiþim sorunudur. Burada
çalýþan hekim ve saðlýk çalýþanlarýnýn büyük bir çoðunluðu bölge
dýþýndan gelmektedir. Halkla buluþtuklarýnda iletiþim sorunu yaþýyorlar. Bölgemizde annelerimizin yarýsýndan fazlasý Türkçe bilmiyor
ve bu annelerimizin % 70'i hala saðlýk personeli yardýmý olmadan
doðum yapýyor, dokuz ay boyunca hiçbir saðlýk çalýþaný yüzü görmüyor, bebeklerimizin çoðu ölüyor, aþý oranlarýmýz diðer bölgelere
kýyasla çok düþük düzeyde seyrediyor. Bölgemizdeki saðlýk verileri
ve özellikle koruyucu saðlýk hizmetleri diðer bölgelere göre anlamlý bir þekilde farklýlýk gösteriyor, bu farklýlýðýn daha da olumsuz
olduðunu söylememe gerek yok. Yakýn dönemde Avrupa Birliði'ne
uyum yasalarý çerçevesinde Kürtçe ve farklý dillerde yayýn yapýlmasý için bir düzenleme yapýlýyordu. Biz Diyarbakýr Tabip Odasý
olarak az önce söylediðim verileri ve daha farklý saðlýk verilerini
belirterek, Baþbakanlýða, RTÜK'e, Saðlýk Bakanlýðý'na, TRT'ye
resmi baþvuru yaptýk. Yapýlacak bu düzenlemede, radyo ve televizyon yayýnlarýnda sadece müzik ve haber deðil, bu insanlarýn
saðlýðýnýn daha iyi olmasý için koruyucu saðlýk programlarýnýn
yapýlmasýný önerdik ve talep ettik. Saðlýktaki bölgeler arasý eþitsizliði gidermek için Kürtçe saðlýkla ilgili eðitim dizileri hazýrlanmasýný ve program yapýlmasýný talep ettik. Eðer bilgi açýsýndan bir
sýkýntý olursa bu konuda onlara destek olacaðýmýzý dile getirdik.
Bence bu bir proje ve bu talep çok anlamlý. Bebeklerimiz, çocuklarýmýz, annelerimiz, insanlarýmýz için en temel talep edilmesi
gereken haklardan biridir. Bu konuda bir çok kiþi ve kurum ve halktan olumlu tepki aldýk. Bu da bir STÖ olarak sorunu, tespit ve
çözümü açýsýndan bir örnek olarak düþünülebilir.
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Daha çok bizim yarýnla ilgili yapabileceðimiz þey, bu dayanýþma
ruhunu biraz iyimser bir þekle getirtip geliþtirmek, projeler üretip yaþama geçirilmesi için mücadele etmek. Teþekkür ediyorum, sað olun.
Moderatör:
Biz de Sayýn ÝPEKYÜZE teþekkür ediyoruz.
Selahattin DEMÝRTAÞ4:
Merhaba arkadaþlar. Deðerli arkadaþlar dün ÝHD Genel Baþkaný
Sayýn Hüsnü ÖNDÜL ifade etti, ÝHD, insan haklarý ölçeðinde,
sayýsal açýdan en azýndan, örgütlü en büyük insan haklarý örgütü.
Türkiye genelinde 33 þubesi var, bunlardan 13'ü Doðu ve
Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nde, bunlarýn bölge merkez þubesi
Diyarbakýr. Bunu þu açýdan ifade ediyorum; bu yaygýn örgütlülük
aðý sayesinde Türkiye genelinde de, bölgede de insan haklarý durumunu günlük, aylýk, yýllýk takip etme þansýmýz var. Tabii bu çalýþmalarý yürütürken hem diðer STÖ'lerin uðramýþ olduklarý hak ihlallerini, örgütlenme özgürlüðüne iliþkin hak ihlallerini takip ediyoruz,
hem de bizler de bir STÖ olarak baskýlarla karþýlaþabiliyoruz.
Þimdi daha önce yapmýþ olduðumuz bir çalýþmadan kýsa baþlýklar sunmak istiyorum. Öncelikle þöyle ifade edeyim, bizler
STÖ'lerin karþýlaþmýþ olduðu baskýlarý iki ana baþlýk altýnda toparlamýþtýk: Birincisi mevzuattan kaynaklý sýkýntýlar, ikincisi uygulamadan kaynaklý sýkýntýlar. Mevzuat sýkýntýlarý oldukça yoðun ve
karmaþýk, bu konuya çok fazla girmeyeceðim, daha çok uygulamadan kaynaklý sýkýntýlara deðinmek istiyorum bu kýsa zaman diliminde. Onlarý da, uygulamadan kaynaklý sýkýntýlarý da üç ana baþlýk
altýnda toparladýk; Birincisi idareden kaynaklý, yani kýsaca devletten
kaynaklý; adli, askeri, idari bürokrasiden kaynaklý sýkýntýlar, ikincisi
STÖ'lerin kendi yapýlanmalarýndan ve örgütlenme tarzlarýndan kaynaklý sýkýntýlar, üçüncüsü de toplumsal yapýdan kaynaklý sýkýntýlar
olarak tespit edildi.
4-ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný
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Þimdi bu idareden kaynaklý sorunlar ve sýkýntýlarý da þu þekilde
baþlýklar halinde ben ifade edeyim izninizle: Birincisi idare Türkiye
genelinde bölgelere göre farklý ve ayrýmcý uygulamalar geliþtirebiliyor. Örneðin bir STÖ, hangi STÖ, örneðin ÝHD, Ýstanbul'da veya
Ankara'da bir basýn açýklamasý veya bir etkinlik çok rahatlýkla yapabiliyorken, Bingöl'de yapamýyor, Hakkari'de yapamýyor. ÝHD Genel
Merkezi'nin yayýnlamýþ olduðu bir basýn açýklamasý 33 þubemizde
ayný anda yapýlýyor örneðin. Bölgemiz genelinde etkinlikler yasaklanýr veya engellenirken, Türkiye'nin batýsýnda kýsmen bu özgürlükler daha rahat kullanýlabiliyor. Yani bölgelere göre de bir ayrýmcýlýk
söz konusu, bu idarenin tutumundan kaynaklý.
Yine Türkiye geneli için ifade ediyorum, adli ve idari
bürokrasinin deðiþim karþýsýnda göstermiþ olduðu bir direnç söz
konusu. Bu hem mevcut yasalarýn uygulamasýndan kaynaklý hem
yeni deðiþen AB süreciyle birlikte deðiþen yasalara karþý dirençten
kaynaklý. Bilinçli dirençler söz konusu, bir de o günkü durumu
bilmeden direnen güçler var. Bunlar da STÖ'lerin çalýþmalarýný
oldukça zorlaþtýrýyor diye düþünüyoruz. Örneðin derneklerin
örgütlenme özgürlüðü, düþünceyi ifade özgürlüðü alanýnda son
derece olumlu deðiþiklikler yapýlmýþ olmasýna raðmen, en son 2003
Ýnsan Haklarý Haftasý’nda, Aralýk ayýnda Türkiye'nin her yerinde
asýlan barýþ afiþleri, Van'da bir mahkeme kararý ile toplatýldý. Ýtiraz
edildi, üst mahkeme itirazý kabul etmedi ve afiþimiz o þekilde
yasaklanmýþ oldu. Türkiye'nin neredeyse her yerine asmýþ olduðumuz afiþ, adli direnç nedeniyle, adli bürokrasinin direnci nedeniyle
en azýndan bir hafta boyunca diyelim, sýkýntýlara yol açtý, en
nihayetinde Adalet Bakaný’nýn kendi yazýlý emriyle Yargýtay tarafýndan bu karar bozulmak zorunda kaldý ve afiþlerimiz o þekilde özgür
kalabildi. Oysa yasa çok açýktý, dernekler her dilde afiþ basabilir ve
uygun görülen her yere asabilirlerdi. Bu adli bürokrasinin örgütlenme özgürlüðüne, STÖ'lerinin çalýþmalarýna karþý direncinin örneði
olarak ifade ettim.
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Yine bir baþka sorun kamu görevlilerinin, özellikle STÖ'ler ile
muhatap olan kamu görevlilerinin, mevzuat hiyerarþisi sistematiði
veya mevzuat konusundaki bilgisizlikleri. Bu bazen bir savcý olabilir, bir hakim olabilir, karþýmýza çýkabiliyor ya da bir kolluk
görevlisi, bir emniyet amiri olabiliyor. Mevzuat deðiþiyor, mevzuatýn deðiþmesiyle ilgili ilk bilgilenmesi gereken mercii olmasýna
raðmen, uygulamada sorun yaþýyorsunuz. Hakkýnýzý, özgürlüðünüzü kullanýrken, mevzuat deðiþikliðinden haberi olmadýðý için
hakkýnýzý, özgürlüðünüzü kullandýrmama yönünde pratik sergileyebiliyor. 2003 Mart ayýnda Ýdil'de yoðun bir gözaltý furyasý yaþanmýþtý, bizler de buradan hukukçu arkadaþlarýmýzla gözaltýna alýnan
insanlarla, gözaltýnda görüþmeye gitmiþtik. Ocak 2003'te, yani yýlýn
hemen baþýnda bir yasal deðiþiklikle birlikte gözaltýna alýnan her
zanlýnýn, DGM kapsamýnda dahi olsa, gözaltýna alýndýðý andan
itibaren avukatýyla görüþme hakký tanýnmýþtý. Aradan iki ay
geçmiþti, biz Ýdil'de bu hakkýmýzý kullanmak istemiþtik, Ýdil
Cumhuriyet Baþsavcýsý'nýn bu yasa deðiþikliðinden haberi yoktu.
Diyarbakýr Barosu'ndan ve Diyarbakýr DGM Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'ndan ilgili yasa metnini kendisine fakslattýktan, okuyup
iyice izah ettikten sonra hakkýmýzý kullanabilmiþtik. Bunu da buna
bir örnek olsun diye ifade ettim.
Bir baþka uygulamadan kaynaklý sýkýntý da bölge genelinde
faaliyet yürüten STÖ yöneticilerine yönelik yoðun soruþturma ve
dava baskýsý. Þimdi düþünceyi ifade özgürlüðü, örgütlenme özgürlüðü çerçevesinde çok sayýda yasal deðiþiklik yapýldý ama, bizim
sadece ÝHD'nin verilerine göre 2002 yýlý ile 2003 yýlý
karþýlaþtýrýldýðýnda bölge genelinde düþüncelerini ifade eden insanlara karþý açýlan soruþturmalarda % 800 artýþ var. Yani basýn açýklamasýna katýlmýþ, okumuþ, dinlemiþ, oradaki koltukta oturmuþ, hasbelkader orada kamerada çýkmýþ devlet memurlarýna, iþte
sendikacýlara, STÖ'lerin her kademesinde görev yapan yöneticilere
inanýlmaz derecede bir soruþturma tehdidi söz konusu. Sadece ÝHD
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yöneticilerine bölge genelinde açýlan soruþturma sayýsý yüzlerle ifade
edilebilir. Þimdi bunun anlamý nedir? Her ay neredeyse yaptýðýmýz
açýklamalara karþý Güvenlik Þube bir üst yazýyla Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'na iletiyor, hakkýmýzda soruþturma baþlatýlýyor, bazen
ifadeniz alýnýyor bazen alýnmýyor ama, zamanýnýzýn çoðunu bir þekilde adliyelerde geçirme zorunluluðuyla karþý karþýya kalýyoruz. Bu
birinci baský, ikincisi, soruþturmalar uzun bir süre sonuçlandýrýlmýyor. Yani, örneðin benim hakkýmda 2002'de açýlan soruþturma halen
sonuçlandýrýlmýþ deðil. Yani o tehdit kesintisiz ve sürekli bir þekilde
canlý tutulmak isteniyor, ne takipsizlik kararý veriyor ne dava açýyor.
Yine bizden önceki dönemde görev yapan arkadaþlarýmýz hakkýnda
yüzlerce benzer soruþturma açýlmýþ, takipsizlik kararý verilmiþ, dava
açýlmýþ ise beraat kararý verilmiþ olmasýna raðmen, her ay ýsrarla bu
tarz tutumlar sürdürülüyor. Yine bu da STÖ'lerin bölge genelinde
örgütlenme özgürlüðünü kullanmasýnýn önünde ciddi bir engeldir
diye düþünüyoruz.
Bir diðer engel kamunun özelikle bazý STÖ'leri potansiyel suçlu
olarak görmesi ve göstermesi, kamuoyunda böylesi bir bilinç
bulanýklýðý yaratma çabasý. Bu çabanýn bir sonucudur aslýnda bizler
hakkýnda açýlan soruþturmalar. Yani hem bizleri hem örgütlerimizi
kriminalize etme çabasýdýr diye düþünüyorum. Bir örgüt hakkýnda
bu kadar soruþturma ve dava açýlýyorsa veya bir örgütün eylem ve
etkinlikleri bu kadar yasaklanýp ve engelleniyorsa, o örgütün, hele
hani STÖ bilincinin geliþmediði, bu örgütlenmeye çok ciddi
sahiplenmenin olmadýðý toplumlarda, örgütlenme konusunda çok
ciddi sýkýntýlar yaþamamýza yol açýyor. Ýnsanlar daha bir kaygýyla
yaklaþýyorlar örgütlerimize, çünkü en nihayetinde çamur at izi
kalsýn politikasýyla örgütlerimiz bir þekilde karalanýyor, dar bir çember içerisinde çalýþmamýza izin veriliyor, geniþ halk kitlelerine
yayýlmanýza, topluma yayýlmanýza çoðu zaman bu yöntemle engel
olunabiliyor veya bazen basýn-medya kendi gücünü kullanarak bu
þekilde örgütleri karalayabiliyor ve kriminalize edebiliyor. Bu da
bizler açýsýndan ciddi bir sorun ve sýkýntýdýr diye düþünüyorum.
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Bir diðer sorun STÖ-devlet iliþkisinde, devletin ýsrarla baskýn rol
oynama istenci ve talebidir. Yani bulunduðunuz ortamlarda,
görüþmelerde, her türlü iliþkide eþitler arasý iliþkiyi devlet bir türlü
kabul edemiyor. Ben devletsem sen sivil toplum örgütü isen... Yani
bunu algýlayamýyor açýkçasý, bana baðlý olman gerekiyor, bir yerden
bana baðlý olman gerekiyor diye, kurcalamaya çalýþýyor ve o iliþkide
baskýn rol oynamaya çalýþýyor, kabul edemiyor eþitler arasý iliþkiyi.
Bu da iletiþim konusunda, özellikle kamuyla iletiþim konusunda
sýkýntý yaþamamýza neden oluyor.
Bir diðer tespit ettiðimiz konu, fon kullanýmý konusunda
STK'lara eþit yaklaþýlmýyor. Demin Hüsnü Bey ifade etti, yaklaþýk
6-7 yýl boyunca ÝHD'nin hesaplarýna tahvil konulmuþtu, herhangi
bir fondan yararlanmasý engellenmeye çalýþýlmýþtý. Bu da dernek
faaliyetleri konusunda oldukça zor durumlarla karþýlaþmamýza
neden oluyordu.
Bir diðer üst baþlýk olarak, çok seri bir þekilde geçeceðim bundan sonrakileri, STÖ'lerin kendilerinden kaynaklý sorunlar ana
baþlýðý altýnda da, STK'lar bilgi konusunda yetersizliðe sahip, kendi
aralarýnda iletiþim konusunda yetersizliðe sahip, iþbirliði konusunda yetersizliðe sahip. Bunun olumlu pozitif örnekleri de var
bölgede, örneðin Diyarbakýr'da Demokrasi Platformu ve yine diðer
kentlerde il demokrasi ve bölge demokrasi platformlarý bir iþbirliði
örneði olsa da, örneðin yayýnlanan bir deklarasyona imza atan 324-350
kurum olmasýna raðmen bölge genelinde, bunlar arasýnda sürekli ve
kesintisiz bir iþbirliði maalesef söz konusu olamýyor.
Yine STÖ'lerin yeni mücadele perspektifine ihtiyacý olduðunu
düþünüyoruz. Bu konuda yine bilgi eksikliði var. Yine bunu
düþünürken þunu da açýkça ifade etmek gerekir, bölgede yaþanan on
beþ yýllýk çatýþma sürecinde STÖ'ler, o dönemin konjonktürel konumuna göre örgütleniyorlardý. Çok fazla nitel kadro ihtiyacý yoktu,
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açýkçasý nitel kadro da o dönemde çalýþmayý göze alamýyordu, biraz
daha gözü kara, cesur insanlarýn STÖ'lerde çalýþmasý gerekiyordu,
konjonktür onu gerektiriyordu. O þekilde örgütlenen STÖ'ler, biraz
týrnak içerisinde ifade ediyorum, STÖ olmalarýna raðmen biraz daha
militarist düþünüp o þekilde kararlar alabiliyorlardý. Þimdi
sivilleþmeyi hep birlikte hayata geçirmeye çalýþýyoruz, hem toplum
olarak hem STÖ'ler olarak. Yeterince sivilleþemediðimizi, bunun bir
süreç meselesi olduðunu düþünüyorum.
Bir diðer konu arkadaþlar, STÖ'lerin kendi haklarýný arama ve
kullanma konusunda yetersizlikleri var. Yani hak arama bilinci
toplumda geliþmediði gibi STÖ'lerde de geliþmiþ durumda deðil.
Çoðu zaman STÖ'ler kendilerine yönelik haksýzlýklarý,
engellemeleri kabul edebiliyor, bu konuda mücadele etmeyi hukuksal, demokratik mücadele etmeyi ve kamuoyu oluþturmayý denemek
yerine çoðu zaman suskun kalabiliyor. Bu da bizler açýsýndan
oldukça zorlayýcýdýr diye düþünüyorum.
Toplumsal yapýdan kaynaklý sorunlar da; genelde sivil kültür yok
ve sivil örgütlenme bilinci oldukça eksik. Bunun da çok çeþitli
nedenleri var, zaman yetersiz olduðu için bunlarý açamayacaðým.
Ama çözüm önerisi olarak da, daha önceki toplantýlarda da birçok
arkadaþýmýz ifade etmiþti, biz de ifade ediyoruz; güçlü bir iletiþim
aðý. Bölgede ne oluyor ne bitiyor, bunu anýnda öðrenebilmek için
bütün STÖ'lerin, en azýndan belirli alanlarda bir iletiþim aðýný oluþturmasý, kurmasý ve anlýk, saatlik birbirimizi takip edebileceðimiz
bir mekanizma ile dayanýþma içerisinde olmak diye pratik küçük bir
önerim olacak bu sempozyum için. TOHAV'a bu toplantýyý düzenlemiþ olduðundan dolayý teþekkür ediyor, hepinize saygýlarýmý
sunuyorum.
Moderatör:
Biz de Sayýn DEMÝRTAÞ'a teþekkür ediyoruz. Þimdi konuþmasýný yapmak üzere Makina Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þube
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Sekreteri Sayýn Necdet ATALAY.
Necdet ATALAY5:
Merhaba arkadaþlar, hepinizi saygýyla selamlýyorum ben de.
Önce biraz sivil toplum kültüründen, sivil toplum siyasetinden genel
olarak kýsaca bahsetmeye çalýþacaðým. Makina odalarýnýn bakýþ
açýsýný veya sivil toplum alanýnda ne yaptýðýna dair, öðleden sonraki oturumda sanýrým Jeoloji Mühendisleri Odasý Baþkanýmýz Sayýn
Fahrettin ÇALAN anlatacak; makina odalarýnýn duruþunu ya da bu
noktadaki katkýsýný, bakýþ açýsýný.
Dün sabahki oturumu kýsmen izledim, öðleden sonra farklý bir
toplantým olmasýndan dolayý izleyemedim. Ama sabahki oturumda
da kýsmen bahsedildi. Hakikaten de dünyamýz hýzlý bir deðiþim
dönüþüm sürecini yaþýyor. Özellikle son on beþ yirmi yýlda ciddi
deðiþiklikler söz konusu. Her alanda deðiþiklikten bahsedebiliriz,
geliþimden, hýzlý bir geliþimden bahsedebiliriz; siyasette, sanatta,
ekonomide, silahlanmada, uluslararasý iliþkilerde. Bu deðiþim
dönüþüm de ciddi ihtiyaçlarý, yeni gereksinimleri, ayný zamanda
yeni sýkýntýlarý da beraberinde getiriyor. Dünyanýn gündeminde
Türkiye'den çok daha önce sivil toplum söz konusuydu veya bu
geliþim sürecinde çýkan sýkýntýlarý aþma noktasýnda çözüm olabilir
diye dünyanýn gündemindeydi ama, Türkiye'de son on beþ yirmi
yýldýr ciddi ciddi sivil toplum da sýkýntýlarý aþma noktasýnda alternatif olarak karþýmýzda duruyor ve çözüm gücü olarak öneriliyor.
Tabii bunun aksini savunan çevreler de söz konusu.
Þimdi hepimizin gördüðü üzere temsili demokrasi bir temsil
krizi yaþýyor kanýmca. Bu farklý çevrelerce de dinlendiriliyor. Genel
siyasi parti tarzý yine bir temsil sýkýntýsý ile karþý karþýya, yani
bütünün ihtiyaçlarýna, sorunlarýna cevap olamýyor. Bu noktada
memnuniyetsiz gruplar ya da siyasette temsiliyetini bulamayan
çevreler, ilgi gruplarý ve yönetimde temsiliyetini bulamayan gruplar,
çevreler, þahsiyetler sivil toplum alanýnda örgütlenmeye baþlýyor.
Sivil toplumun çýkýþý da biraz bu noktadan hareketledir diye
5-Makina Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þube Sekreteri
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düþünüyorum.
Þimdi Türkiye'de STK'larýn profiline baktýðýmýzda, 1980 öncesi
sivil alanda ya da halkta, toplumsal kesimlerde ciddi bir yönetime
karþý memnuniyetsizlik söz konusuydu. Baðlarý çok saðlam olmamakla beraber, ideolojik vurgusu çok iyi yapýlmamakla beraber çok
yükselen bir muhalefet söz konusuydu. 1980 darbesi ile kýsmen törpülendi bu ve ehlileþtirilmeye çalýþýldý, çok ciddi sýkýntýlar da yarattý bu anlamda. Nihayetinde 1980 sonrasý bu çevrelerin STK'larda
örgütlendiklerini görüyoruz. Yani Türkiye'deki sivil toplum profiline baktýðýmýzda, genelde o gelenekten, yani sol gelenekten gelen
insanlara rastlýyoruz. Dolayýsýyla ifadeye çalýþtýðým mevcut siyasi
anlayýþlar ya da yönetim anlayýþlarý bütünün, genelin ve farklýlýklarýn temsiline çok cevap olamýyor. Bu manada sivil toplum bir
geliþim içerisinde ve bir ihtiyaç olarak ortaya çýkýyor.
Þimdi Kürtler bakýmýndan baktýðýmda sivil toplumun miladý
1990'lý yýllar olarak düþünülebilir. Çünkü iþte 1980 hatta biraz daha
eski olmakla beraber 1990'larda çok yoðunlaþan bir Kürt Hareketi
söz konusu. Burada çok ciddi dramlar yaþanýyor, 1990'lý yýllarda,
1995'lerde ve kendileri dýþýndaki kesimler tarafýndan, halklar
tarafýndan çok ciddi bir ilgisizlik söz konusu. Mevcut siyasi partiler
yasasýndan dolayý da legal anlamda siyasi partileri olmalarýna raðmen parlamentoda temsiliyetlerini bulamýyorlar, bundan kaynaklý
Kürtler de sivil topluma doðru yönelim gösteriyorlar. Ýþte köyleri
boþaltýlanlar göç derneklerini kuruyor, yakýnlarýný kaybedenler yine
dernekleþiyor, faili meçhullere gidenlerin yakýnlarý faili meçhul
kurumlarýný kuruyor veya bunlara karþý kurumlarýný kuruyorlar,
ayný zamanda yine Türkiye'nin batýsýnda da savaþ karþýtý olan
çevreler, barýþ diyen çevreler barýþ kurumlarý veya savaþ karþýtý,
iþkence karþýtý kurumlar kuruyorlar. Dolayýsýyla Kürt meselesinin
geldiði düzey, 1990'lý yýllardaki düzeyi, Türkiye'deki sivil toplum
tarihi bakýmýndan çok önemli bir milattýr diye düþünüyorum.
Bölgedeki STK'larýn durumlarýna iliþkin, sýkýntýlarýna iliþkin ben-
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den önce konuþan arkadaþlar da ciddi tespitlerde bulundular.
Kuþkusuz çok ciddi sýkýntýlarla karþý karþýya, en son Selahattin Beyin
az evvel ifade ettiði gibi, þimdi 1990'lý yýllar hani çok hareketli yýllar,
savaþ koþullarýnýn olduðu yýllar. Yani o konjonktürle günümüz konjonktürü çok farklý olmalarýndan kaynaklý, sivil toplumun oluþtuðu
koþullar farklý, bugün farklý. Dolayýsýyla bugün bir arayýþ içinde,
sýkýntýlarý söz konusu ve bu arayýþlarý devam edecek. Bugünkü bu
sohbetimiz, bu toplantý da biraz ona hizmet etmeye yönelik. Bundan
sonra da ayný arayýþlar devam edecek diye düþünüyorum.
Baþlýklar halinde ifade etmek gerekiyorsa; hukuki tanýnýrlýk çok
önemli bir sýkýntý. Bazý arkadaþlarýmýz yine bahsettiler, örneðin bazý
STÖ'ler yasal sýkýntýlardan kaynaklý þirket v.b. þeklinde örgütleniyorlar ve hiç bir tanýnýrlýðý olmayan Demokrasi Platformu benzeri
örgütlenmeler de söz konusu. Hukuki tanýnýrlýklarýn olmamasýndan
kaynaklý faaliyetleri çoðu zaman engelleniyor, yasaklanýyor ve
yöneticileri yasal sýkýntýlarla karþý karþýya kalýyorlar.
Dün Ümit FIRAT Bey de çok güzel iki örnek verdi; yani örneðin
daðcýlýk kulübü Bursa'da kurarsanýz hiçbir sýkýntý yaþamazsýnýz,
ama Cudi daðý örneðini verdi. Burada çoðu faaliyet de politize
ediliyor, çok masumane giriþimler de politize ediliyor devlet tarafýndan, terörize ediliyor hatta bazý þeyler. Bu bakýmdan da faaliyetlerin
hem toplumsallaþmasý, hem üyelerle paylaþýlmasý hususunda çok
ciddi sýkýntýlar var ve yine devletten kaynaklý sýkýntýlar var.
Siyasetle olan iliþkilerinde de ciddi sýkýntýlar söz konusu. Dün
sanýrým Þehmuz Bey sabahki oturumda bahsetmiþti; hepinizin
bildiði üzere bölgede iþte % 50'lerin üzerinde talep gören siyasi
hareket parlamentoda temsilini bulamýyor, siyasi partiler yasasýndan kaynaklý. O bakýmdan bu temsil sýkýntýsý STÖ'lere ayný þekilde
çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Halktan böyle bir talep söz
konusu. Parti-sivil toplum, yani tabandan, böyle bir karýþýklýk söz
konusu; yani partiyle sivil toplumu yan yana koyabiliyor veya ayný
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yere koyabiliyor, ondan kaynaklý siyasi misyonu da söz konusu.
Tabandan gelen bir sýkýntý ayný zamanda, STÖ'lerin liderleri de
böyle bir sorumluluðu hissediyorlar. Dolayýsýyla faaliyet alanlarýna
iliþkin de bundan kaynaklý bir belirsizlik söz konusu ve zaman
zaman kaymalar söz konusu. Bu da ciddi bir sýkýntý.
Tabii bölgede örgütlü bütün STÖ'ler, sadece iþte Diyarbakýr'da
ya da bölge merkezli deðiller. Örneðin meslek odalarýnýn,
sendikalarýn, tabip odalarýnýn, barolarýn ayný þekilde Türkiye'de
merkezleri söz konusu, merkezde de belli bir hukuklarý söz konusu.
Genel manada Türkiye'de iþte sivil toplum ve sol siyasetin dünyadaki bütün geliþime dair siyah ya da beyaz diye bir bakýþ açýsý söz
konusu. Bu da eksik, kýsýr bir yaklaþým diye düþünüyorum. Bu siyah
ya da beyaz diye geliþmeleri yorumlamak bir sýkýntý yaratýyor,
zaman zaman buradaki örgütler merkezleriyle çatýþabiliyorlar. Bu
da bir sýkýntý diye düþünüyorum.
Yine genel anlamda bölgedeki, özellikle bölge ekseninde
STÖ'lerin devletin bu statükocu yapýsýný ya da bu merkeziyetçi
yapýsýný çözme arayýþý söz konusu. Ayný þekilde devlet de bu
örgütleri çözmeye yani farklý uygulamalarla çözmeye, daðýtmaya
kiþisizleþtirmeye çalýþýyor.
Þimdi sivil topluma dair hani genel bir yaklaþým, siyasete alternatif mi deðil mi diye bir tartýþma söz konusu. Yavaþ yavaþ bizde
de, yani bölgedeki STÖ'lerde de tartýþýlýyor. Siyaset mi doðru ya
da birbirine alternatif mi? Buna da kýsaca deðinmek istiyorum.
Bence birbirine alternatif deðildir, yani yaþam ne sivil toplumsuz
ne de siyasetsiz olur. Bütün sorunlar sivil toplum eliyle çözülür
diye bir yargýda bulunmak eksiktir, doðru deðildir. Siyaset de sivil
toplumsuz ya da siyaset her þeyi çözer demek eksik bir yaklaþýmdýr diye düþünüyorum.
Dediðim gibi Diyarbakýr'da gerek Demokrasi Platformu olsun
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gerek diðer tüm STÖ'ler olsun günün konjonktürüne göre veya
günün koþullarýna göre, dünyadaki geliþmeleri de göz önüne alarak
kendilerini bir gözden geçirme süreci içerisinde. Bu yaþama küsme
adýna deðil, yani kendi varlýklarýný sona erdirme amaçlý deðildir,
yaþama yarýn daha iyi dahil olmak, siyasette gerekirse daha etkin
müdahale etmek amaçlýdýr. Onda da umutluyum kendi adýma, yarýna daha etkin bir þekilde müdahil olacaktýr diye düþünüyorum.
Teþekkür ederim.
Moderatör:
Sayýn ATALAY'a bizde teþekkür ediyoruz. TES-ÝÞ Diyarbakýr 1
No'lu Þube Baþkaný Sayýn Ali ÖNCÜ'yü davet ediyorum.
Ali ÖNCÜ6:
Deðerli arkadaþlar ben de hepinizi saygýyla selamlýyorum. Ýki
gündür devam eden sivil toplum anlayýþý, sivil toplum örgütlenmesi
ve bu alanda Türkiye gerçeklerine iliþkin olarak bir çok þey ifade
edildi. Sivil toplum anlayýþý ve örgütlenmesine iliþkin tek elden,
maksatlý, bugüne kadar ideolojik olarak, yaklaþým olarak bir çok þey
ifade edilmiþti. Bir çok arkadaþýmýzýn da ifade ettiði gibi, Türkiye
bu kavramla 1980'ler sonrasý süreçte tanýþýyor ve Türkiye'nin
entelektüel gündeminde yavaþ yavaþ yer ediniyor. Ama koþullar çok
özgün koþullar gerçekten, 1990'lý yýllarýn baþýnda Kürt coðrafyasýnda ya da bölgede sivil toplum kavramý da tartýþmaya açýlýyor,
üzerinde yoðunlaþýlýyor.
Þimdi Türkiye'nin bu özgün koþullarýnda sivil toplum kavramý,
moderniteye uygun ve yapýsal gereklerine uygun bir iþlevsellik
pratikte yer edinemedi. Bunun birçok nedeni vardýr, örneðin 1990'lý
yýllarda, Diyarbakýr Demokrasi Platformu'nun düþünsel temellerinin atýldýðý o dönemde, bölgede çatýþma vardý, köyler yakýlýp
yýkýlýyordu, göç var, açlýk var ve kýsacasý bir savaþ ortamý var. Ve bu
savaþ ortamýnda sivil toplum anlayýþýnýn moderniteye uygun bir
þekilde kendini örgütlemesi, faaliyet alanlarýný belirlemesi, görev ve
6-TES-ÝÞ Diyarbakýr 1 No'lu Þube Baþkaný
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sorumluluklarýný eksiksiz bir þekilde ve çaðdaþ, demokratik ve
deðerine uygun bir tarzda yerine getirmesi olanaklý deðil. Çok ciddi
bir sterilizasyon söz konusudur. Türkiye geneli açýsýndan da bu
böyle. Sivil toplum örgütleri yani iki yönlü bir baskýyla karþý
karþýyaydýlar. Bu konuda resmi ideolojinin çok önemli bir vesayeti
olduðunu ifade etmek gerekirken bölge açýsýndan da farklý bir yorumunun da olduðunu gözardý etmek mümkün deðil.
Þimdi ne demek istiyorum, çok açýk bir þekilde, örneðin
STK'larýn faaliyet alanlarý, sorumluluklarý belliyken, bu faaliyet
alanlarýnda kendi sorumluluklarýný ne kadar yerine getiriyorlar?
Örneðin bir sendikayý ele aldýðýmýzda, sendikanýn varlýk nedeni
temsil ettiði kitlenin temel hak ve özgürlüklerini, ekonomik taleplerini karþýlamaktýr, faaliyet alaný özet olarak böyle. Ama gelin
görün ki bir savaþ ortamýnda siz bunu yapabiliyor musunuz?
Mümkün deðil. Burada, gerçekten bir savaþ ortamýnda, korkunç bir
tablo ile karþý karþýyasýnýz ve buna uygun bir pozisyon almanýz
gerekiyor. Dolayýsýyla siz kendi esas faaliyet alanýnýzdan da uzaklaþmýþ oluyorsunuz.
Þimdi buradan hareketle ben müsaadenizle Diyarbakýr Demokrasi
Platformu'nun deneyimini sizlerle paylaþmak istiyorum. Diyarbakýr
Demokrasi Platformu, iþte 1990'lý yýlarda her ne kadar düþünsel planda oluþmasý, tasarlanmasý söz konusu olduysa da bilinen nedenlerden
dolayý, bunun pratikte hayat bulmasý çok da olanaklý olmadý. 1990'lý
yýllarýn baþýnda bu konuda ciddi adýmlar atýldý ve yeniden toparlanmasý gündeme geldi. 1995'li yýllarda, 1995'in ortalarýna doðru da
taslak bir programla bölgedeki, Diyarbakýr'daki STÖ'lerin büyük bir
çoðunluðunu da içine alan, kapsayan ve çalýþmaya iliþkin olarak da
yani sivil toplum alanýndaki çalýþmaya iliþkin ilke ve prensiplerini
belirleyen bir taslak program oluþturdu ve o günün koþullarýnda 28
STÖ de bu program kapsamýnda bir arada, dayanýþma içerisinde olabileceðini teyit etti. Þimdi çok önemli bir adým olduðunu þahsen
düþünüyorum. Biz bunun pratikteki sonuçlarýný elde ettik, örneðin
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Diyarbakýr Demokrasi Platformu bileþenleri ilk kez 1995 yýlýnda
Türkiye'de, Türkiye toplumunun tüm bileþenlerinin temsiliyetini
saðlayan bir Demokrasi Kurultayý’ný üç gün boyunca Diyarbakýr'da
gerçekleþtirdi. Bu son derece önemliydi.
Þunu söylemeye çalýþýyorum, yani tek baþýna sivil örgütlenmelerinin mevcut tablo içerisinde tek baþýna etkin olmalarý ve
gerçekten demokrasi kültürünü geliþtirmeleri, sivil toplum kültürünü
geliþtirmeleri çok da olanaklý deðildir. Demin konuþan
arkadaþlarýmýz bunun nedenine deðindiler, halen 1982 Anayasasý ile
yönetilen bir Türkiye söz konusudur ve eðer siz bölgede faaliyet
yürüten bir STÖ iseniz, kesinlikle, büyük bir çoðunlukla bunu ifade
edebilirim, özelikle de Diyarbakýr Demokrasi Platformu açýsýndan
ifade ediyorum, bölücüsünüz, teröristsiniz, PKK'lisiniz. En
masumane etkinliðiniz dahi böyle bir anlayýþla karþýlaþýyor ve sýnýrlandýrýlýyorsunuz. O nedenle STÖ'lerin birlikteliði, STÖ'lerin
dayanýþmasý oldukça önemlidir. Bunu da Diyarbakýr Demokrasi
Platformu'nda, platformun pratiðinde de görüyoruz. Böyle bir adým
atýldý arkadaþlar.
Daha sonrasýnda Lice hadisesi gündemdeydi, daha sonrasýnda
Güçlükonak'ta büyük bir katliam yaþandý, iþte Þýrnak yerle bir edildi ve burada yaþanan bu insanlýk dramýnýn Türkiye kamuoyunun
gündemine, dünya kamuoyunun gündemine çýkarýlmasý ve iþlenen
bu insanlýk suçuna karþý kayýtsýz kalýnmamasý noktasýnda ciddi bir
çabanýn ortaya konulmasý gerekiyordu. Ben þuna inanmýyorum, bir
tek STÖ'nün tek baþýna bu yaþananlar karþýsýnda pozisyon
almasýnýn ve üstüne düþen sorumluluðu pratikte eksiksiz olarak yerine getirmesinin olanaklý olduðunu düþünmüyorum. Ama
Diyarbakýr Demokrasi Platformu bileþenleri gerçekten, eðer bugün
Güçlükonak'ta iþlenen katliam dünya kamuoyunun gündemine
çýkarýlmýþsa, bir pay çýkarmak adýna söylemiyorum, baðýþlamanýzý
diliyorum, ama gerçekten Diyarbakýr Demokrasi Platformu yapmýþtýr, çýkarmýþtýr. Lice'nin yerle bir edilmesinin sorumluluðu, fail-
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lerinin kim olduðu, kime ait olduðu, bu sorumluluðun ortaya çýkarýlmasýnda Diyarbakýr Demokrasi Platformu'nun giriþimleriyle ortaya
çýkarýlmýþtýr. Bu süre içerisinde Diyarbakýr Demokrasi Platformu üç
kez Cumhurbaþkaný nezrinde görüþmelerde bulunmuþtur, bölgede
yaþanan temel sorunlar, Kürt sorunu dahil olmak üzere diðer sorunlarýn rapor haline getirilip Cumhurbaþkanýna sunulmasý. Beþ kez
Baþbakanlar nezdinde görüþmelerde bulunmuþtur, sayýsýz kez
hükümetler nezdinde giriþimlerde bulunmuþlardýr. Bunu yapabilmenin araçlarý, olanaklarý ancak böyle bir dayanýþmayla mümkün
olabilmiþtir deðerli arkadaþlar.
1997'lere geldiðimizde iþte Diyarbakýr Demokrasi
Platformu'nun deneyimi ve esas aldýðý modeli bölgede geliþtirmek
adýna çok ciddi bir giriþim içerisinde olduk, baþlattýk. Bütün bölge
illerinde geziler yapýldý, bölgedeki bütün STÖ'lerle bir araya gelindi ve bu anlayýþýn yani dayanýþma anlayýþýnýn, bölge ölçeðinde
STÖ'lerin dayanýþma içerisinde bulunma anlayýþýnýn belli bir
hukuksal zemine ve bir meþru zemine ve dayanýþma iliþkisi
içerisinde olma anlayýþý en kapsamlý þekilde bölgedeki STÖ'lerle
tartýþýldý, bölgenin belli illerinde Demokrasi Platformlarý oluþturuldu, Bölge Demokrasi Platformlarý’nýn oluþturulmasýnýn alt zemini
oluþturuldu. Ama Sayýn DEMÝRTAÞ'ýn da ifade ettiði gibi
bildiðimiz birçok nedenden dolayý maalesef Bölge Demokrasi
Platformu’nda istediðimiz ya da arzulanan þekilde ona iþlevsellik
kazandýrmak ve iþte bir pratik kazandýrma çok da olanaklý olmadý.
Þimdi þu anda halen her ne kadar AB süreci ile baðlantýlý olarak
birtakým yasal mevzuatta deðiþiklikler söz konusu olmuþsa da
pratikte deðiþen çok fazla þeyin olmadýðýný ifade etmek gerekiyor.
Diyarbakýr'ýn özelinde siz bir resepsiyon yapacaksanýz mutlaka,
iþte herkes bildiði için, kamuoyuna çok da yansýdýðý için, burada
Asayiþ Þube Müdürü bizim Bülent YAVAÞOÐLU vardý, onun
hukukundan geçmesi gerekiyordu, onun onayýndan geçmesi
gerekiyordu ve bu böyledir. Þu anda STÖ'lerin, örneðin arkadaþlar,
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çok çarpýcý bir þey söylemek istiyorum, ben 15-16 yýldýr
sendikacýyým, Diyarbakýr Demokrasi Platformu'nun ilk kuruluþundan bu güne kadar da bu ortamýn içerisindeyim ve kesintisiz olarak
on altý yýldýr bu kentte yaþýyorum, þimdi bu kent pratiðinde, bölge
pratiðinde þu ana kadar benim þahsýmda, birçok arkadaþýmýz da
ayný durumda, 102 tane dava açýldý. Ben sendikacýyým, Ali ÖNCÜ,
Diyarbakýr TES-ÝÞ'in 1 No'lu Þube Baþkaný. Ama gelin görün ki,
açýlan 102 tane dava ve soruþturmanýn hiçbirisi de sendikal
faaliyetimle ilgili deðil, yani iþçilerin temsil ettiði üyeyle ilgili
deðildir, asla, bunlar sözleþmelerden, yasalardan, 2821'den,
2200'den doðan haklarla ilgili deðil, 312, 168, 169, 2911 v.s. Bu
niçin böyle, yani siz sendikacýsýnýz?
Özetle yani STÖ'lerin kendi gerçek anlamda faaliyetlerini yerine
getirebilmesi için, inancým o ki, Türkiye'de evrensel demokrasinin
geliþmesi, taþlarýn yerli yerine oturmasý ve barýþ ortamýnda tüm
Türkiye toplumunun bir arada olabilmesi gerekiyor. Bu böyle
olmadýðý zaman Türkiye'de açlýk, sefalet, yoksulluk, iþsizlik,
özelleþtirme ve on beþ yýllýk bir sürece yayýlan bir savaþ, bir çatýþma olduðu zaman böyle bir panaroma içerisinde STÖ'lerin kendi
önceliklerini, kendi faaliyetlerini, kendi görev ve sorumluluklarýný
yerine getirmeleri çok da olanaklý olmamýþtýr. Örneðin hukuk alaný
ile ilgili barolarýn kendi görev ve sorumluluklarýný yerine getirebilmeleri çok öncelikli bir faaliyet iken ama bugün insan haklarý
ihlallerinden tutun da YÖK'e kadar birçok alanla ilgilenmek durumunda kalýyor. O nedenle demokrasi evrensel normlarýyla eksiksiz
bir þekilde oturmadýðý zaman, demokrasi kültürü geliþmediði
zaman, elbette ki STÖ'ler, demokratik misyon ve fonksiyonlarýndan
dolayý da demokrasinin geliþmesine katký sunacaklardýr. Bölgede
öncelik maalesef bu þekilde ortaya çýkmýþtýr. Diyarbakýr Demokrasi
Platformu bugüne kadar bu pratiðinden dolayý da gerçekten çok aðýr
bedeller ödedi, çok büyük zorluklarla karþý karþýya kaldý; beþ yüzün
üzerinde sürgün edilen arkadaþlarýmýz var, onlarca arkadaþýmýz
gözaltýna alýndý, yüzlerce açýlan davalar söz konusudur. Ama ben
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þuna inanýyorum, eðer gerçekten Türkiye toplumunun tüm bileþenlerini bir toplumsal barýþ ve uzlaþma projesi etrafýnda bir araya
getirmek, demokrasiyi eksiksiz olarak Türkiye toplumsal yaþamýna
oturtmak olanaklý olsaydý bu tahribatlarýn hiçbirisi olmayacaktý, bu
kadar sýkýntýlar yaþanmayacaktý.
Sonuç itibariyle TOHAV'a ben de çok teþekkür ediyorum. Sivil
toplum anlayýþý ve örgütlenmesinin temellerinden sorgulanmasý, kendisini gözden geçirmesi gibi son derece önemli bir sorunu gündeme
getirdiler, ama koþullar çok uygun olmadýðý için de bu kadar önemli
bir soruna istediðimiz düzeyde bir ilgi yoktu. Çok teþekkür ediyorum.
Moderatör:
Biz de Sayýn ÖNCÜ’ye teþekkür ediyoruz. Biz ilgiden memnunuz arkadaþlar. O açýdan, çünkü hakikaten Diyarbakýr bu tür
aktivitelere alýþýk bir kent. Artýk Diyarbakýr'da konuyla ilgili küçük
bir kalabalýk bizim açýmýzdan önemli bir baþarý diye düþünüyorum.
Müzeyyen NERGÝZ7:
Sivil toplum kuruluþlarý ile ilgili sanýrým iki görüþ vardý; bunlardan biri tüm STK'larýn aslýnda muhalif bir kimliklerinin olmasý
zorunluluðu, devletçi olmanýn STK'yý bitireceði ya da iþte STK'nýn
zaten varlýk koþulunu ortadan kaldýracaðý, diðer bir nokta ise
STK'larýn muhalif kimliðinin çok da önemli olmadýðý, iþte TEMA
veya AKUT gibi devletle çok sýký iþbirliði içinde olan birtakým
kurumlarýn da aslýnda STK olduðu noktasýnda birleþti. Ben bu
anlamda STK'larýn muhalif olmakla eþdeðer olduðunu düþünüyorum. Hem sivil toplumcu hem de iktidarcý, otoriteci olunamayacaðý
inancýndayým. Verilen örnekleri þu çerçevede deðerlendirmek
gerekirse, mesela AKUT'un Konya'da çöken apartmanla ilgili olarak
çok da resmi kesimlerle çok da iþbirliði içinde olamadýðýný gördük.
Çünkü orada resmi otorite daha çok iþte olay enkazýný bir an önce
toparlayýp iþte onu göz önünden kaldýrmak isterken, belki AKUT
çok daha sivilci ve belki insan hayatýna daha önem verir konumda
7-SELÝS Kadýn Danýþmanlýk Merkezi Üyesi
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kaldý ya da TEMA asýl erozyonun kaynaðý olan ormansýzlaþmayý,
orman mafyasýný ya da iþte bölgemizdeki geçmiþ dönemde ormanlarýn yok edilmesini, iktidarla olan iliþkilerini sorgulayabildiði
zaman ne kadar devletçi olabilir? Yani STÖ'ler bence derinleþtikçe
ya da sivilleþtikçe muhalifleþirler, ben böyle düþünüyorum. Bu noktada sözü daha fazla uzatmak istemiyorum, kendi konumla ilgili,
faaliyet alaný olan kadýna yönelik çalýþma yapan STK'larla ilgili de
birtakým þeyler söylemek istiyorum.
Genel olarak kadýna yönelik çalýþma yapan STK'lar diðer
STK'larýn yaþadýðý sorunlardan daha fazla sorun yaþýyorlar inancýndayým. Zira kadýn, toplumun yarýsýný oluþturan tüm bir kitlenin cinsel
kimliði dolayýsýyla dýþlanmýþlýðý sorunudur. Kadýn tüm ötekileþtirilen
insanlarýn yaþadýðý sorunu cinsel kimliðinden kaynaklanan sorunlara
ekleyerek yaþar. Kadýna yönelik çalýþma zordur, zira kadýn ekonomik,
sosyal ve siyasal alandan dýþlanmýþtýr. Kadýn alanýnda çalýþmak zordur, çünkü bu alanda baþarýlý olmak için diðer tüm farklýlýklarýn göz
ardý edilerek kadýnlarý kadýn olmak paydasýnda birleþtirmek gerekir
ve bu çoðu zaman imkansýza yakýn bir durumu ifade eder.
Buna göre temsil ettiðimiz SELÝS Kadýn Merkezi, kadýnýn dýþlandýðý ekonomik, sosyal, siyasal alanda kadýný geliþtirmek ve
kadýný bu alanlara tekrar kazandýrmak için bireysel ve toplumsal
çözümler üretmeye çalýþýr. Bu çok iddialý bir hedef belki ama,
sanýrým herkes ya da çoðumuz biliyoruz. SELÝS'in adý da çok iddialý; SELÝS Farsça'da aydýnlýk, Sümerce'de yol gösteren anlamýnda
kullanýlan bir sözcük. Biz burada kadýn alanýnda çalýþma yaparken
elbetteki hedefimiz çok büyük ve çok baþlýklý ve biz bunlarýn hepsinin bir STK tarafýndan çözülmeyeceðini bilecek kadar da
gerçekçiyiz. Dolayýsýyla biz bireysel ve kurumsal çözümler üretirken esas olarak iþbirliðini hedef alýyoruz.
Biz, belki birliðin yüceltilmesi adýna deðil ama bir iþin ucunda
herkesin ayrý yöne çekiþtirmesinden ziyade bir sorunu çözmede
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herkesin ortak hareket etmesi durumunda, pratik olarak daha uygulanabilir çözümler üretileceðine inanýyoruz. Zira bize baþvuran,
bireysel sorunlarýný çözmemizi isteyen kadýnlarýn birden fazla
sorunu oluyor. Biz bu merkezde bütün bu sorunlarý çözmeye çalýþabiliriz, eksik-fazla yapabiliriz ama kendi içimizde olsun demek,
hepsine biz cevap olabiliriz demek biraz romantizm olur gibi geliyor
bana. Dolayýsýyla biz özellikle hukuk alanýnda Diyarbakýr Barosu
Kadýn Haklarý Uygulama Merkezi ile çalýþýyoruz. Ayný zamanda
ben o merkezin bir üyesiyim, ben bir hukukçu olarak SELÝS'te
hukuk danýþmanlýðý verebilirim ama, burada baronun çok daha fazla
bu alanda etkin ve uzman olduðuna inandýðýmýz için daha çok
buraya yönlendirmeyi daha doðru buluyoruz.
Ýkinci olarak; STK'larýn otoriteyi sýnýrlayarak demokrasiye
katký, faaliyetlerinde temel kuram bireysel inisiyatifi örgütlemek
olunca, yatay olarak da ne kadar örgütlenebildiðiniz çok önemli
oluyor, hedef kitlelerinize ulaþma ve faaliyetlerini kitlesel bir
harekete dönüþtürme beceriniz önem kazanýyor. Bu noktada
STK'lar, örgütleyebildikleri bireysel inisiyatifleri birleþtirerek iktidar
üzerinde baský unsurlarý oluþturabildikleri ölçüde baþarýlý oluyorlar.
Ancak bu noktada kadýnlar, bu noktada bence kadýn STK'larý belki
olumsuz bir durumda. Çünkü ben kadýn STK'larýn kendi aralarýnda,
bireysel faaliyetlerde paylaþým ve iþbirliðinin belki istenilen
düzeyde deðil ama önemli bir noktada olduðunu görüyorum. Ayný
kadýnlar belki bu alanda ya da STK'lar bu alanda çok fazla ortaklaþamýyor. Örneðin iþte yakýn gündemimizde de olan yerel seçimlerde kadýnlarýn siyasal alandan ne kadar dýþlandýðý bir kez daha
ortaya konuldu. Ancak oylarýn yarýsýný kullanan kadýnlar buna ne
kadar tepki gösterebildi ya da ne kadar inisiyatifleri örgütselleþti ya
da biz STK'lar bunlarý ne kadar örgütleyip ayný yönde bir hareket
oluþturarak otorite üzerinde baský unsuru olarak yaratabildik.
Bu anlamda bölgede sivil halkýn önemli ve olumlu bir özelliðinden kaynaklý olarak, yani STK'larýn çalýþmasýndan ziyade, ben
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halkýn biraz daha ön planda ve olumlu olarak, hani devletle toplumsal iliþkiler ya da kendi durduðu yerle ilgili olarak, bölge halkýnýn
çok duyarlý olduðuna inanýyorum. Bu anlamda, dolayýsýyla STK'lar
da ülkenin geri kalan bölümündeki durumdan biraz daha önde gitmektedir. Çünkü, benden önceki konuþmacýlar da söyledi, yani
bölgede büyük oy potansiyeline sahip partiler ya da parti iktidarda ya
da parlamentoda vücut bulmadýðý için, bu faaliyetler STK'larýn
üzerinde kalmaktadýr. Ancak yanlýþ bilmiyorsam þu anki parlamentodaki mevcut durum da çok Türkiye'deki yapýyý yansýtmýyor, iki
partinin toplam oy oraný %50'lerin biraz üstündeydi yanlýþ hatýrlamýyorsam. Ancak nedense, diðer, yani bölgede biraz önce belirttiðim koþullardan dolayý biraz daha ön planda ama, ülkenin geriye
kalan kýsmýnda çok muhalif bir gücün olmasý gerekirken bunun
nedense örgütlenemediðini ya da bir araya gelemediðini, bireysel
inisiyatifin örgütlenemediðini, kendine bir örgüt kuramadýðýný görüyoruz. STK'larýn yatay örgütlenmesi bu açýdan önemli dedik.
Ve son olarak Sayýn Ferhat KENTEL'in söylediði bir sözü kullanmak istiyorum izniyle; Farklýlýklarýmýzýn olduðu yerde aynýlýklarýmýzý, aynýlýklarýmýzýn olduðu yerde farklýlýklarýmýzý vurgulayarak zenginleþmemiz gerektiðini ve gücümüzü çekirdek kadrolarýmýzdan deðil çok örgütleyebildiðimiz ve toplumsal inisiyatife
dönüþtürebildiðimiz bireysel inisiyatiflerden aldýðýmýzý unutmadan
faaliyet göstermemiz gerektiðine inanýyorum. Teþekkür ederim.
Moderatör:
Biz de Sayýn NERGÝZ'e teþekkür ediyoruz. Þimdi konuþmasýný yapmak üzere KESK Diyarbakýr Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sayýn
Medeni TUTÞÝ'yi davet ediyorum. Buyrun Sayýn Medeni TUTÞÝ.
Medeni TUTÞÝ8:
Ben de konuþmama baþlamadan önce böylesi bir süreçte böyle önemli bir konuyu ele alarak sempozyumu hazýrlayan TOHAV yetkililerine
teþekkürü bir borç olarak biliyorum, ve salonda bulunan tüm katýlýmcý
8-KESK Diyarbakýr Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü
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arkadaþlarý da KESK Þubeler Platformu adýna saygýyla selamlýyorum.
Þimdi dostlar demokrasinin yükselen bir deðer olarak çaðýmýza
damgasýný vurduðunu hep söyleriz. Bu nedenle de demokrasinin
özümsenmesi kaçýnýlmaz oluyor. Demokrasi toplumsal kültürü ve
insanýn dönüþümünü gerektirdiðinden, halkýn iradesine dayalý
olmasý esas olmalýdýr. Yani burada bir halk iradesinin ortaya çýkmasý
gerekiyor. Ancak böyle bir yöntemle halkýn yönetsel ve siyasal
yaþama katýlýmý mümkün olabilir. Bu nedenle demokrasinin
geliþmesinde ve yerleþmesinde STK'larýn, demokratik kitle örgütlerinin büyük bir önemi vardýr.
Sivil toplum denince, devlet ile toplum arasýnda duran, ikisine de
ayný mesafede olan, belli bir amaç çerçevesinde kurulan, ihtiyaçlara
göre þekillenen, baðýmsýz örgütlenmeler akla geliyor. Sivil örgütlenme kurumsallaþmayý, toplumun bilinç ve üretkenliðini, yaratýcýlýkla
katýlýmýný geliþtirir. Bu nedenle STÖ'ler demokrasinin can damarlarýdýr' diyoruz. Sivil toplum yaþamýn her alanýdýr; kadýn, gençlik,
doða, temel hak ve özgürlükler ve özel bir çok alanda sivil toplumu
kurmak mümkündür. Ancak hangi alanda olursa olsun, baþlý baþýna
STK oluþturmak tam anlamýyla demokrasiye hizmet etmiyor. Bu
nedenle güç birliði, iþ birliði arayýþlarý önem arz ediyor, STK'larýn birbirlerine destek olmasý önem arz ediyor. Bir STÖ'nün barýþa, uzlaþý
düzenine ihtiyacý yok mu arkadaþlar? Elbetteki var. Yine temel hak ve
özgürlüklerimizin kullanýlabileceði bir yasal ve anayasal düzenlemeye de ihtiyacý yok mu? Var. Bunu istemek her STÖ'nün sorumluluðunda deðil mi? Her STÖ'nün, özel olarak kuruluþundan kaynaklý,
bunun dýþýnda böylesi bir sistematik yapýya ihtiyacý var. Bunu gerçekleþtirebilmek için de mutlaka bu türlü faaliyetlerde bulunmasý, yani
kendi öznel alanýnýn dýþýna da çýkmasý gerektiðini düþünüyorum.
STÖ'lerin, "devlet ne kadar isterse ben o kadar geniþlerim, o
sýnýr içinde kalýrým" demeye hakký yok diye düþünüyorum. Çünkü
önemli bir görev STÖ'ler için, devletin demokratikleþtirilmesidir.
Devlet, demokrasinin iþlerlik kýlýnmasýyla pasif koordinatör
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rolünü oynayacaktýr bu durumda. Bu devletin hiyerarþik yapýsý,
tahakküm unsurlarý böylelikle kalkmýþ olacak. Bu da 'STÖ'lerin
sorumluluklarýndandýr' diyorum.
Þimdi bir STÖ'nün bunlarý baþarabilmesi için öncelikle çok iyi
bir kurumsallaþmayý ve bu kurumsallaþmayý saðlarken de kendi
örgüt içi demokrasisini iþlemesi gerekiyor. Siz bu örgüt içi
demokrasiyi iþletip içselleþtiremezseniz, dýþarýya da katký sunmanýz,
dýþarýdaki demokrasilere katký sunmanýz da mümkün olmayacaktýr.
Þimdi baþka bir tehlike arkadaþlar, STÖ'lerin günümüzde mali
cazibe odaklarý haline getirilmesidir. Bu da STÖ'lerin rollerini oynamasý noktasýnda büyük eksiklerin yaþanmasýna neden olabilmektedir.
Demokraside geliþtirilmek istenen olgulardan biri olan yurttaþlýða da biraz deðinmek istiyorum. Yurttaþlýk bilinci bireysel
özgürlüðü gerektirir. Bireysel özgürlüðün kiþi haklarý için zorunlu
olan konuþma, düþünce, inanç özgürlüðü, mülkiyete sahip olma
hakký, sözleþme yapma hakký, adalet ve baþkalarýna karþý kendi haklarýný ileri sürme veya savunma hakký gibi birçok hakkýn eþit bir
þekilde korunmasýný gerektiriyor. Ayný zamanda sosyal olarak da en
az ekonomik kalkýnma ve güvenlik hakký ile toplumda yerleþmiþ
standartlara uygun olarak uygar bir þekilde yaþamýný sürdürme
hakkýna sahip olmadýr diyoruz. Þimdi bunu tanýmlarken salonda kaç
kiþi ben yurttaþým, yurttaþ özelliðini taþýyorum diye kendilerine
sorabilir. Ancak bu tanýmý kendimizde hissediyorsak gerçekten
STK'larý güçlendirmek, özgür birey olarak STÖ'lerde bulunma,
baþkalarýnýn da bu haktan faydalanmasý için bir çaba içerisinde olma
gibi bir sorumluluðu kendimizde hissetmiþ olacaðýz.
Neden Türkiye'de STÖ'ler demokrasinin geliþmesine katký sunamýyor.
Bu soruya gerçekten cevap alabilmek için Türkiye'nin mevcut yapýsýný,
STÖ'lerin almýþ olduklarý ya da kendilerini sýnýrladýklarý düzeyi, toplumsal
yapý itibariyle Türkiye'de yaþayan halklarýn mevcut sorunlarýný, yasalarla
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ve bununla þekillenen adalet sistemini masaya yatýrmak gerekiyor.
Þimdi bir göz atalým, Cumhuriyetin kuruluþundan bu yana her
on yýlda bir darbe oluyor. Yine yoðun olarak yaþanan yoksulluk ve
bununla birlikte geliþen yolsuzluk var. Bu da toplumsal yapý
üzerinde acýmasýz bir dejenerasyon yaratýyor. Adalet sisteminde,
yasalardaki eþitsizlik, yurttaþýn özgür düþünme kabiliyetini yitirmesine yol açýyor. Türkiye, halklar ve kültürler açýsýndan çok zengin
bir mozaiðe sahip olmasýna raðmen etnik ve kültürel paylaþýmdan
yoksun, bölünme fobileriyle birbirlerine yabancýlaþtýrýlýyor.
Þimdi bölge ölçeðinde, asýl konumuz olan bölge ölçeðinde
STK'larýn çeþitli arayýþlarýna deðinecek olursak, burada da çok kötü
bir tablo karþýmýza çýkýyor. On beþ yýllýk çatýþma ve þiddet ortamýyla þekillenen ve toplumsal çöküntüye neden olan bir süreç
görülmüþtür. Bu süreç içerisinde 4000'e yakýn köy boþaltýlmýþ, tarým
ve hayvancýlýk sektörü çökmüþ, temel insan haklarý ve özgürlükleri
hiçe sayýlmýþ, on binlerce insan yaþamýný yitirmiþ, on binlercesi
cezaevlerine atýlmýþ, iþkencelere maruz kalmýþ, faili meçhuller
yaþanmýþtýr. Yani bir bütünüyle ekonomi çökmüþ, doða tahrip
edilmiþ, kentlerin varoþlarý insanlarýn yaþam savaþlarýna sahne
olmuþ, eðitim ve saðlýk alanlarýnda birçok eksiklik. Örnekleri
çoðaltabiliriz, ben süre açýsýndan kýsa gidiyorum. Þimdi tabii böylesi durumlarda STÖ'lerin bir arada olmasý, iþbirliði arayýþlarýna
girmesi gerçekten çok zor arkadaþlar. Yani bölgede hepimiz birlikte
yaþadýk bunu.
Bu noktada biraz da KESK'in tarihsel sürecine vurgu yapmak
istiyorum. 1990'lý yýllar dedik, yani bu süreç biraz da STK'larýn
kurumsallaþmaya doðru gitmesi dönemi, yeni yeni ortaya çýkmasý
ile ilgili, devlet memurlarý sendika kurma hakkýna sahip deðildi. Bir
çok olumsuzluklara raðmen kendi çýkarlarýný, kendi düþüncelerini
kamuoyuyla paylaþamýyorlardý. Ýþte 1990’lý yýllar gerek
Anayasa'daki boþluklardan faydalanarak gerekse Türkiye'nin uluslararasý düzeyde imza attýðý yasalarýn getirmiþ olduðu haklarý kulla-
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narak fiili, meþru temelde bir mücadele hattý çýktý. Bu mücadele hattýný çizerken Türkiye'deki sorunlardan baðýmsýz bu mücadelenin
yürütülemeyeceði inancýný da taþýyorduk. Emek, barýþ ve demokrasi
mücadelesinin bir arada yürütülmesi gerektiðini çok iyi biliyorduk.
Savaþlarýn, rant çevrelerinin uðraþlarý üzerine bir ücret artýþý alamayacaðýmýzý da çok iyi biliyorduk. Böylelikle mücadele çizgimizi
belirledik. Emek barýþ ve demokrasiyi birlikte, olmazsa olmaz bir
mücadele tarzý olarak önümüze koyduk.
Bölge düzeyinde de bu böyle oldu. Birçok arkadaþýmýz sürgün
edildi, birçok arkadaþýmýz idari cezalara, yargý organlarýnda
yargýlanýyor. Tutuklananlar oldu, faili meçhullerde ölenler oldu,
birçok sýkýntý yaþadýk. Tabii bu süreç içerisinde, arkadaþlar deðindiði
için ben fazla deðinmeyeceðim, kýsa geçeceðim, çok sevindirici bir
olay oldu, Diyarbakýr Demokrasi Platformu'nun kurulmuþ olmasý, 28
kurumun katýlýmýyla kurulmuþ olmasý. Ülkemizde ve gerekse dünyada, sadece ülkemizle de sýnýrlý kalmayan Demokrasi Platformu’nun,
siyasi, ekonomik, toplumsal geliþmeleri yakýndan izlemesi ve bunlar
hakkýnda açýklamalar, etkinlikler düzenlemesi kýsa sürede bölge
ölçeðine yayýldý. Bugün Türkiye'de de örnekleri var, Emek
Platformu’nu bir model olarak ortaya çýkan Demokrasi
Platformu’nun bir örneði olarak, bir üst kuruluþu olarak deðerlendiriyorum. Yani birçok ilkler burada baþladý. Ve böyle bir sempozyumun bu süreçte yapýlmasý bu açýdan da önemlidir.
Þimdi platform kurulurken, platformun dýþýnda kalan kurumlarýmýz da vardý arkadaþlar. O hususa da deðinmek istiyorum, belirtmek istiyorum. Þimdi Demokrasi Platformu dýþýnda kalan kurumlarýmýz da oldu. Bunlara çaðrýlar da yapýldý. Kendi üye hak ve çýkarlarýný koruyacaklarýný beyan ettiler bu arkadaþlar, dýþarýda kalmak
gibi bir tercihi önlerine koydular.
Son olarak arkadaþlar toparlarken, neden baþaramýyoruz, bir
araya gelmeyi neden baþaramýyoruz? Bunun, konuþmamýn

134

Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý

bütününü gözden geçirirsek sanýrým biraz güç olduðunu göreceðiz.
Ama Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Bu süreci doðru iþlemek ve doðru deðerlendirmek sivil toplum olmanýn görev ve sorumluluðundadýr diyoruz. Zaman zaman TÜSÝAD, esnaf sanatkarlar
odasý, sendikalar, dernekler, vakýflar bir çok konuda; AB süreci,
demokratikleþme, toplumsal barýþ, yoksulluk, ekoloji, insan haklarý
ve temel özgürlükler gibi konularda açýklamalar yaparlar. Bunlarýn
hiçbiri özel konu deðil arkadaþlar, bunlar toplumsal sorunlardýr.
Bunu böyle algýlamak gerekiyor ve Türkiye'de yaþayan tüm halklarýmýzý ilgilendiriyor. O zaman bu sorunun çözümü için bir kolektif çalýþma esastýr diyorum. Alabildiðince geniþ halk kesimlerini
içine alan, demokratik toplum platformunu, koordinasyonunu kurmayý acil bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Niye koordinasyon?
Koordinasyondan kasýt eþgüdümdür arkadaþlar. Bir yapýnýn diðer
bir yapý üzerinde hiyerarþik ve tahakküm etme þeyi yoktur koordinasyonlarda. Bu anlamýyla önemli buluyorum. Çaðdaþ katýlýmcý
demokrasinin geliþmesi toplum örgütlerinin rollerini doruklarda
oynamasý ile mümkündür diyoruz. Alan itibari ile farklý amaçlarda
olan demokratik oluþumlar eðer saðlýklý koordineyi, koordineli bir
çalýþmayý esas alarak, içselleþtirebilirlerse çözüm gücü olmalarý da
kaçýnýlmaz olacaktýr diyorum. Sözlerime son verirken her ne alanda
olursa olsun emeði, barýþý, demokrasiyi, adaleti, eþitliði, insaný,
kadýný, çocuðu, doðayý, kardeþliði seven her insaný ve kurumu
böylesi geniþ bir birlikteliðe davet ediyorum. Beni sabýrla dinlediðiniz içinde teþekkür ediyorum.
Moderatör:
Biz de Sayýn TUTÞÝ'ye teþekkür ediyoruz. Deðerli arkadaþlar
programýmýzýn bu kýsmýnýn saat 13:00’te bitmesi öngörülmüþtü,
ancak gerek toplantýya geç baþlamýþ olmamýz gerekse konuþmalardaki konuþmacýlarýn sarkma süreleri göz önüne alýndýðýnda,
zannediyorum yarým saatlik bir sarkma söz konusu oldu. O nedenle
öðleden önceki oturumu ben bütün konuþmacýlar açýsýndan bitirmek
istiyorum ki öðleden sonra farklý bir sýkýntý yaþamayalým. Bu neden-
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le, sayýn Sezgin TANRIKULU'nun da öðleden sonra acil bir iþi söz
konusu, Diyarbakýr Barosu Baþkaný, biz onu da konuþturacaðýz,
konuþma hakký vereceðiz, ancak sayýn Mahsun BATÝ, eðer izin
verirse, izni olursa, kendisini öðleden sonra kürsüye alalým diyoruz.
Böylece programýmýzý böyle sýkýþtýrarak götürmeye çalýþalým. Ben
tekrar rica ediyorum, on dakikalýk bir konuþma süresi belki kimilerimize yetersiz gelebilir ama toplantý disiplini bakýmýndan sayýn
konuþmacýlarýmýz bu süreyi kullanmada titizlik gösterirlerse bize
büyük yardýmlarý olmuþ olur. Ayrýca yine sayýn konuþmacýlardan
biz, sorunlarýn tespiti yanýnda STÖ'lerin gelecekte ne gibi iþbirliði
alanlarýnda biraraya gelebileceði konusunda da öneriler almak istiyoruz. Bunu da bundan sonra konuþma yapacak konuþmacýlarýnda
dikkatine sunmak istiyorum. Þimdi konuþmasýný yapmak üzere ÝHD
Bingöl Þube Sekreteri Sayýn Devrim GÜLERYÜZ'ü davet etmek
istiyorum. Buyrun Sayýn GÜLERYÜZ.
Devrim GÜLERYÜZ9:
Sivil toplum hareketinin iþbirliðiyle ilgili çok anlaþýlabilir ve
pratikte yaþanmýþ, uygulanabilir çözümlerin üretilebilmesi için,
mevcut sivil toplum hareketini tüm yönleriyle deðerlendirmek
gerektiði görüþündeyim. Bunu yapabilmek için ise ülkede mevcut
sistemin iþlerliði, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve hukuksal
açýlardan deðerlendirilmesi gerektiði görüþündeyim. Bu yapýlamazsa doðru ve pratik çözümler açýða çýkmayacak, yaþanan çözümsüzlükler devam edecek, sivil toplum hareketi, iþbirliði arayýþlarý
için gösterilen çabalar da boþa gidecektir. Sivil toplum hareketinin
iþbirliði konusunda sadece bölgede deðil ulusal ve uluslararasý
düzeyde de arayýþlar içinde olunmasýnýn gözardý edilmemesi
gerekir. Çünkü dünyada ulusalüstü sermayelerin küreselleþmesi ve
insanlýk ailesinin yaþam kaynaklarýný kontrol etme çabalarý
karþýsýnda, sivil toplum hareketinin de küresel boyutta iþbirliði, güç
birliði içinde olmalarý gerekmektedir. Bölgesel iþbirliðinin gerekliliðinin, geçmiþte, günümüzde, yarýnlarda yaþayacaðýmýz, yaþamakta
olduðumuz veya yaþayacaklarýmýzdan yola çýkýlarak bunun
9-ÝHD Bingöl Þube Sekreteri
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gerekliliðinin kaçýnýlmaz olduðu görülmelidir.
Gerçekçi çözümlerin açýða çýkarýlmasý için öncelikle talepler
üzerinde durulmalýdýr, nasýl bir sivil toplum, nasýl bir sivil toplum
örgütü ya da hareketi. Siyasal anlayýþlardan, hükümet ve ideolojilerden baðýmsýz sivil toplum hareketleri mi istiyoruz, siyasal anlayýþ,
ideoloji ve hükümetlere ya da siyasal iktidarlara göre, onlara hizmet
edecek sivil toplum hareketleri mi istiyoruz, yoksa sadece kendi
amacýna mý endekslenmiþ ve amacýna hizmet eden, onun dýþýnda
geliþen durumlarla ilgilenmeyen bir sivil toplum hareketi mi istiyoruz?
Öncelikle bunu, yani talebimizin ne olduðunu bilmemiz gerekiyor.
Ayrýca sivil toplum hareketi ya da toplumun her alanýnýn örgütlenmesinden ne anlýyoruz? Neden buna ihtiyaç duyuyoruz ve sivil
toplum hareketlerinin toplumsal yaþamdaki rolünün ne olmasý
konusunda netleþmek gerekiyor.
Belirtilen ve ortaya atýlan bu sorularýn yine gerçekçi þekilde ele
alýnarak gerçekçi çözümlerin üretilebilmesi için ülkede sistemin
günümüze kadar bu alana yönelik uygulamalarýný, yapmak istediklerini ve gerçekleþtirdiklerini, bundan sonra yapmak isteyeceklerini
deðerlendirmek gerekiyor. Bu açýlýmlar irdelenmeden, arayýþlarda
baþarýlý sonuçlarýn elde edilmesi beklenmemelidir.
Türkiye'de devlet gücünü elinde tutan yönetimlerin siyasal
anlayýþ farklýlýklarýna raðmen, statükoyu koruma çabalarý somuttur.
Bunun için STÖ'leri kontrol altýna alma, istedikleri gibi çalýþtýrma
ve yapýlandýrmada önemli derecede etkili olduklarý söylenebilir.
Günümüzdeki toplum örgütlülüðünü incelediðimizde -hatta
incelemeden dahi bunu görmek olanaklýdýr- sistem, toplumun etkili
kesimlerinin örgütlülüðü üzerinde hukuksal düzenlemelerle,
ekonomik iliþkilerle kendine hizmet eden bir örgütlülüðü
saðlamýþtýr. Üzerlerinde etkili olmadýðý ya da kontrol altýna alamadýðý kesimler üzerinde ise yýldýrma, yok etme, güçsüzleþtirme,
hukuksal düzenlemelerle çalýþamaz duruma getirme gibi uygulamalarla etkisizleþtirme çabalarýný arttýrarak sürdürmüþtür.
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Tüm bu uygulamalar sonucu günümüzde var olan STÖ'ler,
demokratik kitle örgütleri, meslek kuruluþlarý arasýnda iþbirliði
konusunda sorunlar yaþanmaktadýr. Bugün bu konuda arayýþ içinde
olmamýzý gerektiren, bu alanda yaþanan sorunlardýr. Toplumsal
yaþamýn her alanýnda yaþanan her sorunun toplumun her kesimini
etkilediði bir gerçekliktir. Öyleyse hiçbir STÖ'nün kendisi dýþýndaki kesimlerle ilgili sorunlara karþý bu anlamda ilgisiz kalmasý
düþünülemez. STÖ'lerin özel alanlarýyla ilgili amaçlarý ne olursa
olsun insanýn onurlu bir þekilde yaþamasýný göz ardý etmemesi
gerekir. Bu nedenle toplumun hangi kesiminde ve hangi amaçla
yapýlmýþ olursa olsun tüm STÖ'lerin iþbirliði içinde olmalarý, ülkede
var olan sorunlarýn çözümünde etkili olacaktýr.
Örnek vermek gerekirse hukukçularýn örgütlü olduklarý barolar,
tabipler odasý, esnaf sanatkarlar odalarý birliði, kooperatifler birliði,
ziraat odalarý, ticaret ve sanayi odalarý gibi birçok meslek kuruluþlarý
sistemin yani siyasi iradenin çýkardýðý yasalarla çalýþmalarýný yapmaktadýrlar. Yine sisteme hizmet eden ve statükoyu korumak üzere sistem
tarafýndan beslenen ve desteklenen birçok derneðin olduðu bilinmektedir. Siyasal anlayýþlara hizmet etmek üzere faaliyet gösteren birçok
STÖ'nün olduðu da bir gerçekliktir. Sistemin yarattýðý böyle sivil
toplum hareketleri ile iþbirliði mümkün müdür? Anlaþýlmasý için biriki örnek vermek gerekir. Örneðin Bingöl'de sadece 2003 yýlýnda insan
hak ve özgürlüklerine yönelik ihlal yaþanýrken, bir yazýlý açýklama dahi
yapmayan bir baro ile ya da hukukçu üyeleri ile iþbirliði saðlamak
mümkün görülebilir mi? Yine binlerce hektar orman günlerce
yanarken hiç ses çýkarmayan bir TEMA ile nasýl bir iþbirliði yapýlabilir? Yine Bingöl'de gözaltýna alýnan 120 kadýnýn CMUK avukatlýðýný
yapýp para alan, ancak gözleri önünde coplarla tekme tokat dövülen
kadýnlar için suç duyurusunda bulunmayan, suç duyurusunda bulunan
kadýnlar için tanýklýk yapmayan hukukçularla nasýl bir iþbirliði geliþtirilebilir ya da mümkün olabilir? Ýþkence gören ve muayene edilmek
üzere götürüldüðü doktor, gördüðü yaralarý için raporunda 'yere
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düþmekten dolayý bu yaralanmalar olabilir' derse, nasýl bir iþbirliði
düþünülebilir? Böyle bir doktorun Hipokrat yemini ya da böyle bir
baro üyelerinin hukukçuluðu nasýl deðerlendirilmelidir? Valiliðin
önündeki karýn temizlenmesini manþetten veren, ancak sekizi faili
meçhul cinayet olmak üzere kýrk yaþam kaybý ve bin ikiyüzün üstündeki insan hakký ihlalini haber bile yapmayan bir basýnla ya da
örgütüyle nasýl bir iþbirliði olanaklý olur?
Bütün bunlarýn deðerlendirilmesinin saðlýklý bir iþbirliði için
gerekli olduðu göz ardý edilmemelidir. Hangi konuda, nasýl bir iþbirliði yapýlmasý üzerinde düþünülmesi gerekmektedir. Sivil toplum
hareketinin iþbirliði arayýþlarýndan birisi de bunun ilkeleri üzerinde
bir uzlaþma saðlanmalýdýr. Ýlkeler üzerinde bir uzlaþma saðlanmadan iþbirliðinin umut edilen düzeyde saðlanmasý mümkün
olmayacaktýr. Bu nedenle önce toplumun her alanýnýn örgütlenmesi,
bu örgütlülüðe duyulan ihtiyacýn nedenleri, örgütlülüðün ana
amacýnýn ne olmasý gerektiði, bu ana amacýn gerçekleþtirilebilmesi
için üzerinde uzlaþýlabilecek ilkeler ve öncelik verilmesi gereken
çalýþma alanlarý ve konularý belirlenmelidir.
Bölgesel iþbirliði için bölgenin temel sorunu ve bu soruna baðlý,
bu sorundan kaynaklanan ama her biri toplumu derinden etkileyen,
farklýlaþan sorunlar yumaðýný oluþturan tali sorunlar ve çözümleri
üzerinde de doðru, gerçekçi tespitlerde uzlaþma saðlanmalýdýr.
Sorunun adý doðru konulamaz ve dile getirilemezse çözümde
gerçekçi olunamaz. Bölgede ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal
sorunlar yaþanmaktadýr. Bu sorunlar toplumsal kesimlerin
bütününde de farklý sorunlarýn yaþanmasýna neden olmaktadýr.
Bütün bu sorunlarýn ana kaynaðý Kürt sorunudur. Sistemin Kürt
sorununa dayattýðý çözümsüzlüktür, çözümsüzlükteki ýsrarýdýr. Kürt
sorunu demokratik, barýþçýl bir þekilde çözülmediði müddetçe
Türkiye'de demokrasi standartlarýnda ve evrensel hukuk normlarýnda, pratik yaþamda geliþme saðlanamaz. STÖ'lerde etik anlayýþ ve
duruþ saðlanamaz. Bütün bu durumlarýn da, STÖ'lerin iþbirliði
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üzerinde doðrudan etkili olduðu görülmelidir. Teþekkür ederim.
Moderatör:
Biz de teþekkür ediyoruz Sayýn GÜLERYÜZ'e. Hüseyin
AYGÜN'ü davet etmek istiyorum. Buyrun Sayýn AYGÜN.
Hüseyin AYGÜN10:
Tartýþma konumuzun baþlýðý bölge ölçeðinde sivil toplum
hareketinin iþbirliði arayýþlarý. Ancak sorun bölgeyle sýnýrlý deðil,
dünyada da aslýnda STÖ'lerin bir iþbirliði arayýþý, özellikle son on
yýlda kendini yakýcý þekilde ortaya koyuyor. Dünya Sosyal Forumu
mesela kýsa bir süre evvel yapýldý. Burada dünyanýn çeþitli bölgelerinden, çeþitli ýrklardan, milliyetlerden insanlar, onlarýn örgütleri bir araya geldi ve insanlýðýn geleceðini tartýþtýlar. Aslýnda biz de
burada bölgemizde, özellikle Kürt sorunundan kaynaklanan aðýrlýklý sorunlar üzerinden örgütlenmiþ kurumlar, STÖ'ler olarak bir yerde
minik bir insanlýk tartýþmasý yürütüyoruz, bana öyle geliyor.
Tabii dün tartýþýldý, STÖ toplumla devlet arasýnda bulunuyor ve
toplumun taleplerini devlete iletiyor. Bunu, devletten baðýmsýz
olmamasý, devletle belli bir diyaloga girmesi ve iþbirliði içinde
olmasý gerektiði yönünde yorumlayanlar da yok deðil. Ancak bir
STÖ'nün devletten ya da devletlerden baðýmsýz olmasý gerektiði çok
açýk bir gerçekliktir. Türkiye coðrafyasýnda bunun herkes tarafýndan
görülebilmiþ olmasý gerekir. Zira devlet, o örgütlere de el atýyor, bu
tür örgütleri de bir biçimde resmileþtiriyor, kendine baðlýyor, bunlarý
asimile etmeye çalýþýyor, bunu yapamadýðý yerlerde bu örgütlere
benzer örgütler kuruyor. Böylece farklý bir cepheden bu örgütlerin
iþleyiþini, çalýþmalarýný engellemeye çalýþýyor. Þimdi þu anda benim
aklýma mesela resmi insan haklarý örgütleri geliyor, illerde, ilçelerde
kuruldu, kaðýt üstünde örgütler. 800 küsur tane insan haklarý örgütü
var Türkiye'de ve neredeyse Türkiye'nin hiçbir tarafýnda bu
örgütlere sivil toplum tarafýndan, halk tarafýndan herhangi bir
baþvuru yapýlmýþ deðil. Bu örgütler tarafýndan oluþturulmuþ olan
dilek ve þikayet kutularýna imzasýz bir baþvuru dahi yapýlmýþ deðil.
10-Tunceli Barosu Baþkaný
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Çok ilgi çekici olsa gerekir.
Devletlerden baðýmsýz olmasý gerektiðini özellikle söyledim
çünkü, Amerika mesela Diyarbakýr üzerinden bir sürü plan yapýyor.
Ýþte Baþbakanýmýz kýsa bir süre evvel oradaydý ve döndü,
Diyarbakýr'ýn bir yýldýz kent olabileceðini, Ortadoðu'da vizyonu
olan bir þehir olabileceðini söyledi. Mesela baðýmsýzlýk bu noktada
bence düþünülmeli; bu projeden baðýmsýz olmak, kendi gündemimize sahip olmak anlamýnda düþünülmeli ve birilerinin projelerine yüz vermemek, kendi gündemimizi ýsrarla teklif etmek
gereði üzerinde düþünülmeli diyorum.
Þimdi hatýrlarsýnýz, 12 Eylül Anayasasý'nýn baþlangýç kýsmýnda
vardý, kutsal devlet diye baþlýyordu. Sonradan çok eleþtirildi,
tartýþýldý, devlet kutsal olmamalý, insan kutsaldýr diye. Çok gecikmeli de olsa o hüküm kaldýrýldý, çok yakýn bir zamanda kaldýrýldý.
Ama bu anlayýþ devam ediyor. Bir zamanlar Milli Eðitim Bakaný
söylemiþti sanýrým, bu ülkeye komünizm gerekiyorsa onu da biz
getiririz diye. Ama bu anlayýþ gerçekten Anayasa’nýn baþlangýç kýsmýnda belki yok, fakat aynen devam ediyor. Az evvel Selahattin
DEMÝRTAÞ, ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný söyledi; ÝHD'yi kabul
etmiyorlar, eþit bir güç olarak görmüyorlar, bunu anlayamýyorlar.
Gerçekten seksen yýllýk yönetim pratiðinin yarattýðý bir alýþkanlýk bu
ve kolay kolay da deðiþmeyecek.
Ben de bu hafta olan bazý olaylarla bir takým çýkarsamalar
yapacaðým. Aslýnda hepimiz benzer þeyler söylüyoruz, nasýl bir
iþbirliði gerektiði konusunda da tezlerimiz birbirine çok yakýn.
Þimdi mesela dün cezaevlerinde 107 ölüm vakasýna bir vaka daha
eklendi, 108'e yükseldi ölü sayýsý ve cezaevleri sorunu kanayan bir
yara. Benim de müvekkillerim vardý orada, Diyarbakýr F Tipi
Cezaevi açýldý. Bu mesela sivil toplumun gündeminde, en azýndan
tutuklu ailelerinin gündeminde. Orada ölümler, yaralanmalar
olduðu sürece toplum da bir biçimde huzursuz olacak, istemesek bile
bu sorun gündemimizden çýkmayacak, bu soruna dair bir tezimiz,
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fikrimiz olmak zorunda. Ama Avrupa'nýn bu cezaevi modellerini
insan haklarý standartlarýna uygun bulduðunu da ne yazýk ki gözlemliyoruz. Mesela bu konuda bir tezimiz, bir fikrimiz, söyleyecek bir
þeyimiz olmalý diyorum.
Geldiðim bölgeden de örnek vereyim. Orada biz yerel bir gazete
çýkardýk, az evvel ÝHD Bingöl Þubesi, basýný biraz da sert bir dille
yerel basýný eleþtirdi, þimdi orada mesela ben ilk defa Zazaca bir
yazý yazdým, kendi ana dilimde. Çok ilginç þeyler oldu, sizinle paylaþmak isterim, aktarmak isterim. Hemen bir fezleke hazýrlandý, bir
dosya hýzla Savcýlýða gönderildi. Savcý çaðýrdý bizi, ifade almak
istedi. Ama fezlekede hiç bir þey yazmýyordu, yani hiçbir þey yok,
sadece Zazaca yazý, bir de Türkçe'si. Türkçe'sini de bu arada benden
aldýlar, kendileri çeviremediler, benden rica ettiler. Türkçe'si ve
Zazaca'sý dosyanýn içine konulmuþ, savcýya gönderilmiþ, savcý da ne
yapacaðýný bilmiyor, herhalde bir iddianame yazacak, DGM'ye gönderecek. Böyle ucube bir þey. Þimdi dil olarak kabul edilmiyor, yani
tehlike olarak görülüyor. Bir aþk türküsü ya da normal bir yazý, basit
bir yazý yazsanýz bile bunu Türkçe olmayan bir dille yazarsanýz,
orada devlete karþý bir tehdit varmýþ gibi algýlanýyor. Seksen yýllýk
alýþkanlýkta bu konuda kendini çok sert þekilde, belirgin þekilde
gösteriyor. Neticede kapandý, ifadem bile alýnmadan ama, dile karþý
ne kadar büyük bir tahammülsüzlük olduðunu, kendi dilinde yazan
bir insana karþý ne kadar büyük bir hoþgörüsüzlük olduðunu bu son
yaþadýðým soruþturma sýrasýnda gördüm ben. Bazý þeyler gerçekten
zamanla ve mücadeleyle deðiþiyor. Ama biz eðer haklarýmýzý kullanmazsak deðiþmeyebilir, çünkü alýþkanlýktan öte bir tutum var,
bunu engellemeye bastýrmaya, sýnýrlamaya yönelik bir tutum. Bunu
görmeliyiz.
Þimdi mesela bu hafta olan olaylardan ilginç bir olay daha. Ben
o zaman Ankara Hukuk Fakültesi'nde öðrenciydim, sene 1991,
Ankara Emniyeti’nde, Birkan ALTUNBAÞ diye bir öðrenci
öldürüldü iþkencede. Birkan'ýn ailesi tam on üç yýldýr hukuk
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mücadelesi veriyor. Adalet Bakaný Ankara'da yaþýyor, Bakanlýk da
Ankara'da. Ne zamanki Amerikan Dýþiþleri Bakaný, bu davada
polislere tebligat yapýlamadýðýný hükümete bildirdi, bakanýmýz
davadan yeni haberdar olduðunu söyledi. Yani bazý þeyleri resmi
güçler, resmi makamlar görmüyor, bilerek görmüyor, bu bir ihmal
deðil. Biz bunlarý takipçisi olduðumuz sürece, Amerika'nýn da
raporlarýna giriyor. Bu arada Amerika, gelirken özellikle not aldým,
mesela 2002 yýlýnda 14,7 milyon dolarlýk elektronik þok aleti, 4,4
milyon dolarlýk da pranga aleti satmýþ bütün ülkelere ve bu ülkeler
arasýnda Türkiye de var. Amerika'dan da ayrý bir sivil toplum
arayýþýmýz olmalý diye düþünüyorum.
Ben özellikle burada þu iki noktaya dikkat çekmek istiyorum,
daha önceden de çektik gerçi ama, mesela basýn-medya çok etkili bir
güç. Bugünlerde popstar kampanyalarý var, binlerce genç kuyruklara
giriyor çeþitli kentlerde. Ama basýn, insan haklarýný sistematik bir
þekilde ihlal edilmesini destekleyen bir örgüt durumunda, görsel ve
yazýlý basýn. Tabii basýnda hak ihlallerinin teþvik edilmesi, þiddetin,
cinayetin, kin ve intikamýn, ýrkçýlýðýn onaylanmasý anlamýnda bazý
yasaklar var, basýn mevzuatý var ve daha da önemlisi Basýn Konseyi
diye bir örgüt var. Ama mesela bu Basýn Konseyi’nin bir baþkaný var,
Hürriyet gazetesinin de sahibi Oktay EKÞÝ, 16 Kasým 2003'te Ýstanbul'daki sinagog bombalamalarýndan sonra, kendi köþesinde þöyle
bir cümle geçiyor makale içerisinde; "Türkiye hukuk devletidir
denir, ama yakalarlarsa, burada adamý fena yaparlar, bizden
söylemesi". Þimdi böyle bir basýnla uyum yasalarýn hayata geçmesi
mümkün mü? Bana mümkün deðil gibi geliyor. Basýn Konseyi
normalde hak ihlallerini, iþkence, ýrkçýlýk, nefret, savaþ gibi temalarýn
körüklenmesini kýnayan bir örgüt olmalý. Ama baþkan kendi
köþesinde uyum yasalarýyla belki de dalga geçebiliyor.
Yine son haftanýn ilgi çekici tartýþmalarýndan birisi, Sabiha
GÖKÇEN. Ýþte ilk savaþ pilotumuz Ermeni miydi yoksa Türk
müydü? Birileri çýkýp Boþnak olduðunu söyledi, Boþnak olduðu
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söylenince itirazlar kesildi. Ermenilikte bir problem vardý. Ben
Dersim'den geliyorum, Sabiha GÖKÇEN, Dersim'de görev yaptý,
pilot olarak bombalamalara katýldý. Oysa isterdim ki Türkiye'de
gerçekten 70 milyonun kardeþliði için, o dönemki bombalamalarda
ölenler de tartýþýlabilsin. Çünkü orada halk kendi geçmiþine dönüp
bakamýyor, geçmiþinden korkuyor. Tarihi, acý bir masal gibi insanlar kuþaktan kuþaða aktarýyor. Mesela Sabiha Hanýmýn Ermeniliðini
deðil de basýnýn keþke o dönemki politikalarý, politikalar içindeki
konumu açýsýndan saðlýklý bir tartýþma yürütmesini umardým. Ama
bunlar yapýlamýyor, ne yazýk ki yapýlamýyor.
Ýþbirliði arayýþlarý konusunda da þunlarý söyleyebilirim; bir
gazeteye ihtiyacýmýz var bence de, bir bölge gazetesi çok iyi olur.
Kendi dilimizde olursa çok daha güzel olur. Radyo olabilir. Ama
siyasete katýlma konusunda çok umutsuzum, çünkü siyasetçiler
STÖ'lere kapalý, izledikleri pratik de, yani bugüne kadar hoþnutsuz
olduðumuz partilerin pratiðinden çok daha ileri gidemiyor. Daha
etkin bir mücadele için daha fazla bir araya gelelim, ama bunun için
bir iletiþim olsun. Bir iletiþim kopukluðu olduðu ortada, zaten
bugün özellikle vurgulanýyor. TOHAV'a da bu etkinlik için, sizlere
de dinlediðiniz için teþekkür ediyorum.
Moderatör:
Biz de Sayýn AYGÜN'e teþekkür ediyoruz. Sezgin Beye söz vermek istiyorum son konuþmayý yapmak üzere. Herhalde oturumu
kapatacaðýz. Buyrun Sayýn Sezgin TANRIKULU, Diyarbakýr
Barosu baþkaný.
Sezgin TANRIKULU11:
Arkadaþlarýmýn görüþlerinin birçoðuna katýlýyorum, tekrar
etmek istemiyorum. Dün de Demokrasi Platformu tartýþýldý, bugün
de biraz tartýþýldý. Diyarbakýr Barosu 2000 yýlýndan bu yana sanýrým,
Diyarbakýr Demokrasi Platformu'nun içerisinde deðil. Kuruluþunda
yer almýþtý, 2000 yýlýna kadar da çalýþmalarýna etkin bir biçimde
11-Diyarbakýr Barosu Baþkaný
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katýldý ama, 2000 yýlýndan sonra Diyarbakýr Barosu, Demokrasi
Platformu içerisinde yer almadý. Ancak yer almamakla birlikte
temel sorunlar noktasýnda Demokrasi Platformu bileþenleriyle birlikte tutum aldý.
Þimdi Demokrasi Platformu hangi ihtiyaçtan doðmuþtur, ona
bakarsak, bugün devam eden durumu deðerlendirebiliriz. 1990'lý
yýllarýn ilk yarýsýnda, bölgedeki hukuksuzluk, Diyarbakýr'daki
hukuksuzluk tek tek STÖ'leri aþan bir boyuttaydý, karþý duruþ
bakýmýndan. Bu nedenle 1990'lý yýllarýn ilk yarýsýnda 1993-1994'te
STÖ'lerin bir arada olma ihtiyacý ortaya çýktý ve bu nedenle
Demokrasi Platformu fikri ortaya çýktý.
Aslýnda Diyarbakýr Demokrasi Platformu'nun tarihçesi de,
TOHAV'ýn yaz sayýsýnda yayýnlanan Karakoç ve diðerleri kararýnda
da yazýlý, ayný biçimde. Ýþte o dönem 1993'ün 27 Mayýs’ýnda sanýrým
21 STÖ Diyarbakýr'da ilk defa bir araya gelip, bir basýn açýklamasý
yaparak, bölgedeki hukuksuzluðu kýnadýlar, katliamlarý kýnadýlar,
köy boþaltmalarý kýnadýlar, faili meçhul cinayetleri kýnadýlar. Ýþte
ondan sonra da hemen bir soruþturma baþlatýldý, bir yandan tutuklandýlar, 21 sendikacý, STÖ yöneticisi, bir kýsmý halen sürgünde, bir
kýsmý aramýzda yok, bir kýsmý memurluktan oldu, halen ekonomik
sýkýntýlar içerisinde yaþýyor. Diyarbakýr Demokrasi Platformu'nun
böyle bir þeyi de var, tarihçesi de var. Yani bir bedel ödenerek platform bu noktaya geldi. AÝHM, Karakoç diye bir kararýnda platformun etkinliðiyle ilgili aynen þunu söylüyor; "Bir, bildiride dile getirilen görüþler gerçek dýþý deðildir, o dönem olan olaylardýr, dolayýsýyla devletin karþý tezi bu noktada yerinde deðildir, iki, hepsi gazeteci,
sendikacý olan basýn açýklamasýný yapanlar topluma ve kamuoyuna
karþý görevlerini yerine getirmiþlerdir". Bu belirleme çok önemli ve
bu nedenle de baþvurucularýn sözleþme raporundaki haklarý ihlal
edilmiþtir diye bir belirleme yapýyor.
Þimdi bugüne gelirsek Diyarbakýr Demokrasi Platformu bakýmýn-
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dan benim þahsi görüþüme göre, bugün için 1990'lý yýllarýn ilk
yarýsýndaki ihtiyaç, en azýndan o düzeyde deðil. Bu nedenle
Demokrasi Platformu gibi bir yapýlanmanýn kendisini yeni
ihtiyaçlara göre gözden geçirmesi gerektiðini düþünüyorum. Çünkü
ayný zamanda Demokrasi Platformu, yine benim þahsi görüþüme
göre, burada geniþ ölçekli bir tartýþma da açmak istemiyorum, kendi
örgütlerimize dönük çalýþma yapmamýzý da ikinci plana itti ve kendi
tabanýmýzla, kendi örgütlerimizle, kendi üyelerimizle çalýþma,
Demokrasi Platformu ile birlikte ikincil bir noktaya geldi. Bunun
daha canlý bir hale gelmesi açýsýndan, kendi üyelerimize dönük çalýþmayý ve aktifliði öne çýkarmak açýsýndan, Demokrasi Platformu’nun
iþte 2004 yýlýndaki ihtiyaçlara göre kendini dizayn etmesi gerektiðini düþünüyorum. Mutlaka diyalog ve iþbirliðine ihtiyaç var ama en
azýndan o yýllardaki ihtiyaç gibi güncel deðil diye düþünüyorum.
Ýkinci olarak deðinmek istediðim konu, tabii STÖ'lerden söz
ediyoruz iki gündür, hep deðindiðimiz konu iþte hükümet dýþý,
devletten baðýmsýz, hükümetlerden baðýmsýz, ama bu süreç içinde
yine kendimizi gözden geçirmemiz açýsýndan ifade etmem gereken
bir husus var; kendi iktidarýmýzdan ne kadar baðýmsýzýz? Kendi iktidarýmýzdan da baðýmsýz ve kendi iktidarýmýzýn dýþýnda olmadýðýmýz
sürece ne kadar sivil olabileceðiz? Geçtiðimiz beþ yýlý bir gözden
geçirirsek hükümet dýþýyýz, hükümetlerden baðýmsýzýz, ama kendi
iktidarýmýzýn dýþýnda olabildik mi, ya da kendi iktidarýmýzdan
baðýmsýz durup, kendi iktidarlarýmýzý eleþtirebildik mi? Gelecek
açýsýndan söylemeye çalýþýyorum, en azýndan önümüzdeki dönem
açýsýndan bölgedeki STÖ'lerin kendi iktidarlarýnýn dýþýnda durabilmeyi sivil toplum geliþmiþliði açýsýndan önlerine bir hedef olarak
koymalýlar. Bu hem tek tek STÖ'leri güçlü kýlacaktýr hem de kendi
iktidarýmýzý güçlü kýlacaktýr. Yani diyalog, iþbirliði olmalý, ancak bu
diyalog, iþbirliði ile birlikte, kendi iktidarýmýzýn dýþýnda, kendi iktidarýmýzdan baðýmsýz durabilmeyi de becerebilmeliyiz, sivil
toplumun bölgede güçlenmesi açýsýndan. Aksi takdirde STÖ'lerin
cezbedici ve toplumun bütününü gözetici yanlarý eksik kalýr diye
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düþünüyorum. Biz geçmiþte, en azýndan yakýn geçmiþimizde bu
konuyu ihmal ettik veya ikinci plana ittik diye düþünüyorum.
STÖ'lerin iþbirliði ve diyalogunu planlarken önümüze böyle bir
hedefi de, böyle bir anlayýþý da koymamýz gerekir diye düþünüyorum. Bu yönden de kendimizi sorgulayýp, gözden geçirmeliyiz.
Platform, giriþim gibi kendiliðinden bir araya gelen ve yasal
anlamda bir zemin bulamayan topluluklarýn da bana göre bugün için
karþýlaþtýklarý güçlüðün aþýlmasý açýsýndan Anayasa’da bir deðiþiklik yapýlmasý gerekir diye düþünüyorum. Yani toplanma ve
örgütlenme özgürlüðü ile ilgili Anayasa'daki düzenlemeye, dernek,
vakýf gibi örgütlenmelerin yanýnda platform, giriþim v.b. örgütlenmelerin de güvence altýna alýnabileceði bir düzenlemenin yapýlmasý
gerektiðini düþünüyorum. Böyle bir düzenleme ancak Demokrasi
Platformu gibi, yerel giriþimler gibi bir amaç için bir araya gelen
dernek ve vakýf dýþýndaki örgütlenmeleri devlete karþý koruyucu bir
zýrh olabilir diye düþünüyorum. Bunu da en azýndan bölgedeki
STÖ'ler, Demokrasi Platformu gibi örgütlerin önlerine bir hedef
olarak koymasý gerekiyor diye düþünüyorum. Tabii bütün bir
Anayasa deðiþikliði içerisinde bu yapýlabilir ama, kýsa vadeli öncelikler içerisinde, sivil toplumun güçlenmesi bakýmýndan böyle bir
deðiþikliðe de ihtiyaç var diye düþünüyorum.
Üçüncü olarak da iþbirliði ve diyalog açýsýndan da ben biraz
önce söylediðim nedenlerle bölgedeki STÖ'lerin, yerel örgütlerin,
öncelikle kendi yörelerine dönük ve kendi yörelerini çalýþmaya
katýcý bir çaba içerisinde olmalarý gerektiðine inanýyorum. Ýkinci
olarak da geniþ birlikteliklerinin dýþýnda benzer örgütlerin bir araya
gelmesinin daha kolay olabileceðini ve daha güçlü olabileceðini
düþünüyorum. Bu nedenle de bölgede özellikle meslek örgütlerinin
meslek örgütleri ile genel olarak da iþte derneklerin derneklerle,
sendikalarýn, emek örgütlerinin bu kendi örgütleri ile öncelikle bir
birlikteliði ve bir arada duruþu güçlü bir þekilde gerçekleþtirmelerinin, güçlü sivil toplum anlayýþý bakýmýndan daha yararlý
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olabileceðini düþünüyorum. Teþekkür ediyorum.
Moderatör:
Biz de Sayýn TANRIKULU'na teþekkür etmek istiyoruz. Yalnýz
bu giriþimi v.s., yanlýþ hatýrlamýyorsam tüzel kiþilerin dernek kurmasý ile ilgili bir deðiþiklik oldu dernekler mevzuatýnda. Öncesinde
biliyorsunuz gerçek kiþiler dernek kurabiliyordu, bu deðiþiklik de
acaba böyle, sizin sözünü ettiðiniz giriþim, benzeri platform gibi
oluþumlar için bir örgütlenme modeli olabilir mi diye ben onu
belirtmek istiyorum. Sayýn TANRIKULU'na teþekkür etmek istiyorum. Batman Barosu Baþkaný Sayýn Zekeriya AYDIN'ý davet ediyorum. Buyrun Sayýn AYDIN.
Zekeriya AYDIN12:
Deðerli konuklar, STÖ konusunda, dünden beri son derece
bilimsel, demokrasiye yönelik katýlým konuþmalarýyla gerçekten
donanmýþ olduk. Bu konuda organizatör TOHAV'a teþekkür
ederek baþlamak istiyorum. Kendimce de STÖ yanýyla, ilgili
olduðum bu alanda görüþlerimi sizlerle paylaþmak istiyorum.
Sýkýntýlarýn herkesçe bilinen yönüne deðinerek zamanýmý harcamak istemiyorum, sizin zamanýnýzý da almak istemiyorum, sadece
özet olarak belki geçeceðim.
STÖ'nün doðuþ gerekçesini sürekli göz önünde tutarak konuþmamý sürdürmeyi düþünüyorum. Hukuksal süreç ve dünyadaki
geliþmeler bizi böyle bir tanýmlamayla, böyle bir kavramla karþý
karþýya getirmiþtir. Ve ben bunu þöyle kendimce tanýmlýyorum;
buyruk veya yasa dediðimiz devletten, tebaa iliþkisine baðlý iliþkiden duyulan rahatsýzlýklar sonucunda yaþamýn, otorite, birey ve
toplumun yeniden tanýmlanmasý sonucunda, ortaya çýkan, bir
ihtiyaçtan ortaya çýkan bir yapýlanma. Bu açýdan ben STÖ'lerin
miadýný doldurduðu gibi veya benzer düþünceleri paylaþmadýðýmý
vurgulamak istiyorum. Bu ihtiyaç galiba sosyal yaþamýn doðurduðu
bir ihtiyaçtýr ve yeni tanýmlamanýn doðurduðu bir ihtiyaçtýr. Artýk
vatandaþ dediðimiz kavramýn, birey dediðimiz kavramýn içini
12-Batman Barosu Baþkaný
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yukarýdan tanýmlamak, o iliþkileri yukarýdan aþaðýya doðru kontrol
etme veya belirleme anlayýþýnýn yerine; toplumda, bireyin sokaktaki ihtiyaçlarýnda, bireyin yaþamla iliþkilerindeki ihtiyaçlarýnda
þekillenmiþ olan mesajlarýn yukarýya doðru, otoriteye doðru, devlete
doðru, kurumlara doðru, erklere doðru bir tersine dönüþ, geleneksel
anlamda ve belki de ayaklarý üzerine oturan bir tanýmlamanýn, bir
yaklaþýmýn doðurduðu bir yapýlanma olarak bakýyorum STÖ'lere.
Ne yapýyor bu STÖ'ler? Bireylerin taleplerini, yaþam iliþkilerindeki
sorunlarýný, sorun diye, gereksinim diye kabul ettiði yanlarý
yukarýya doðru mesaj olarak gönderme fonksiyonu... Belki
toplumumuz açýsýndan en önemli olan fonksiyon da bu þekildedir.
Öyleyse böyle bir yapýnýn da bazý özellikleri olmasý gerekiyor
diye düþünüyorum. Oturmuþ toplumlardaki STÖ'lerin çizdiði etkinlik tarzý ile henüz demokrasi ve hukuk mücadelesini tamamlayamamýþ toplumlardaki faaliyet ve iþlevselliklerinin farklý olduðunu
düþünüyorum. Bizim açýmýzdan baktýðýmda þunu gördüm; bu bir
realitedir, kesinlikle bir eleþtiri deðildir, ama bir realiteyi ortaya
koymaktýr, eðer realiteleri ortaya koymaz isek gerçekten sorunu
çözemeyeceðiz, irdeleyemeyeceðiz ve dönüþümünü saðlama þansýmýz da olmayacak. Bu olay bize þöyle görüldü: kapanan bir
otorite, ötelenmiþ gereksinimler… Belli bir süreçte, özellikle ben
onu þeye daha çok baðlayarak baþlamak istiyorum, o 12 Eylül
hukukunun baskýcý ortamýnýn yarattýðý gizli ivmenin ötesinde,
AÝHM'e bireysel baþvuru ve Ýnan Haklarý Sözleþmesi'nin, paralelde
Avrupa Birliði projesinin ciddi bir motive, ciddi bir sürükleyici güç
olarak toplumda olan özlemlere bir zemin hazýrlamasý ile birlikte
çok ciddi bir aþama kaydedildiðini söyleyebilirim. Ama bize þöyle
bir þey oldu, pazarlýkla, insanýyla pazarlýk yapan, korkularý üzerine
siyaset yapan, Anayasasý'ný, yasasýný, bütün uygulamalarýný özgürlük alanlarýný bireyin alanýný, kýsacasý yaþamý, çok ilginç korkular
üzerine temellendirmiþ bir anlayýþ... Bir diðer STÖ'lere yansýyan
sýkýntý ve bu korkular üzerine olan anlayýþ, pazarlýkla bir dönüþüm
ve bu dönüþüme uyma pratiðini bize gösterdi.
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STÖ'ler burada bunu hýzlandýrmak için bir rol oynamaya
çalýþtýlar. Kuruluþ öykülerine, kuruluþ gerekçelerine uygun amaçlarla kuruldular, fakat kurulurken þöyle bir ilginçlik oldu; normalde
sivil dediðimiz ayaðý oluþturan, eðitilmiþ, bilinçlenmiþ ve böylece
yaþamda etkin olarak, aktif olarak yer alan bireylerin oluþturmasý
gereken bir yere hem devletin hem de toplumun geldiði o geleneksel tebaa anlayýþýnýn uzantýsý gibi, adeta maðdurlarýnýn yan yana
geldiði yapýlanmalara dönüþtü. Oysa STÖ'lerde maðdurlar hedef
kitle idiler, maðdurlarýn kendisi STÖ'nün hedef kitlesiydi. Fakat
koþullar bunu böyle getirdi bizlere. Bir topluma kapanma yaþandý,
ayný düþünce yelpazeleri bir araya geldiler veya maðdurlar bir araya
geldi. Yaþamýn renklerinin ayný anda bir deðer etrafýnda, farklýlýklarýnýn, farklý kesimlerinin ayný anda bir deðer etrafýnda, ayný
ihtiyaç için bir araya gelme þansýný bugüne kadar da yakaladýðýmýzý
düþünmüyorum.Ve temel sýkýntýlarýmýzýn bu profilden aðýrlýklý
olarak kaynaklandýðýný düþünüyorum.
Bir yanýyla maðdur elbette duygusaldýr, elbette ciddi olarak hizmet
almasý gereken, bir þeyin verilmesi durumundayken, sýkýntýlarýyla
uðraþmaktadýr. Ve uzun dönem STÖ’ler olarak, o anki koþullarý tekrar
söylüyorum, eleþtirmek istemiyorum, bu bir realitedir, sadece çetele
tuttuk, sadece hasar tespit komisyonu görevi gördük. Oysa toplumda
kurumlarý kalýcý kýlan bir, gereklilik, yaþam için gereklilik, iki, yararlýlýk yani üretkenlik. Gerekli miydik evet, üretken miydik, hayýr. Niye
üretken olamadýk; çünkü yapýlanma profilimiz bilimi ve geliþmeleri
irdeleyecek ve çözüm perspektifleri getirebilecek bir profilden uzaktý.
Batman'da da, sabah Sezgin Bey buradaydý görüþtüm, Batman'da da
Demokrasi Platformuyla benzer sýkýntýlar yaþadýk. STÖ'lerin, yaþamýn
tamamýný kapsayan ve bütün o gereksinimleri herkesin gönüllülük
temelinde, asla iktidar ve para amacý gütmeden, yapýlan o tanýmlamalar dünden beri, bu perspektifle bir faaliyet alanýndan öte, “benim
kurumumun güçlenme alaný olabilir mi” pratiðine düþtü. Ben onu zincirin halkasýna benzeterek tanýmlamýþtým ve o tanýmý burada da kul-
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lanmakta da bir þey görmüyorum. Zincirin halkalarý gibi yaþamý
kucaklama, perspektif sunma, ilerletme anlayýþý yerine, üst üste geçmiþ
o zincir halkalarýný, biz STÖ adýna, üst þeyler adýna, üst üste geçirdik
ve tükettik.Yirmi halkaysa bir halkaya indirdik. On dokuz halkanýn
kuruluþ gerekçesini reddettik, fiilen reddettik. Nereden vardým bu
kanaate? Ayný þeyleri yaptýk, kendimizi tekrarladýk, ayný þeyleri yaptýk, çünkü iç içe geçtik ve sadece birbirimizi tükettik, yan yana
geçmedik, o yatay iliþkiyi kuramadýk.
Ýkincisi, o profilin duygusal ve maðdur olma yanýný veya aynýlarý
bir araya getirme yaný topluma kapalý tuttu bizi. Toplumdaki
sirkülasyonu saðladý. Alanýmýzla ilgili, topluma o þeyler dýþýnda,
çizelgeler dýþýnda, raporlar dýþýnda, tespit komisyonun raporlarý
dýþýnda, iþlev anlamýnda, öteye bir þey sunmak... Öteye bir þey sunamayýnca da toplum gerekliliðimiz konusunda kuþkular yaþadý ve
devletin tanýmlamalarýný benimsedi. Profile bakýn, üye profillerimize
bakalým STÖ'lerimizin; iki yan var, bir, maðdurlar var, iki, ayný
siyasi yelpaze var. Birincisi diyor ki, maðdurlarla uðraþmak mý sýrf
sivil toplum örgütünün görevi, onlarýn taleplerini ileriye taþýmaktýr.
Ýkincisi, eðer siyasal olarak yan yana, sadece bununla sýnýrlayacaksak, yaþamý zenginleþtirmiþ olmayacaðýz. Çünkü o alanýn forumlarý,
platformlarý vardýr, herkese de açýk bir þekildedir.
Þimdi bir dönemin koþullarý uzun dönem elbette doðruydu ama
yeni geliþmelere, topluma cevap verecek olma rolümüzü oynamakta sýkýntý yaþadýk. Buna temel engel, bana göre bir: o profil sýkýntýmýzdý, o topluma kapanma þeyimizdi ve o tanýmlamayý, devletin
bizi öteleme tanýmlamasý, vatandaþýn bizim profilimize bakarak
vardýðý sonuçla birleþince gerçekten o sivil toplumun sivil ayaðýný
oluþturan profili alamadýk, kapalý kaldýk o noktada. Ve þunu gördük
bir avukat þu siyasal nedenle þuradadýr, þu þey nedenle buradadýr.
Ayný iþlevler farklý yerlerde tüketiliyor, tekrar ediliyor.
O yüzden kendi tanýmlamamýzý bir daha yapmadan ve üye pro-
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filimizden baþlayarak toplumun gerçekten insan haklarýndan tutalým
da çevre sorunlarýna kadar STÖ'lerin, tüm uðraþý alanlarýna, gönüllülük temelinde katký verecek, emeðini, zamanýný ayýracak gruplara
ulaþmadan güçlenmenin ve misyonumuzu yerine getirmenin imkansýz olduðunu düþünüyorum. O yüzden bundan sonra yapmamýz
gereken, artýk bu dediðim profili tamamlayýp, iç iþleyiþimizde bu
insanlarý demokrasi, katýlýmcýlýk gibi konularýnda, STÖ'nün alanlarý
konusunda ciddi bir donanýmdan sonra, her birisini bir aktivist
olarak yaþama katarak zenginleþtirebileceðimiz bir ortam yakalayabileceðimize inanýyoruz. STÖ'lerin bunu yapmakla, bunu baþarmakla yükümlü olduklarýný düþünüyoruz.
Ayný yöntemleri seçtik dedim ve toplum bizim gerekliliðimiz
konusunda kuþkuya düþtü. Örneðin çok benzer þeyler yaptýk, bir
hukuk kurumu ile bir sendika benzer þeyler iþledi, ayný þeyleri iþledi. Oysa çok farklý þeylerdi. Bir etkinlikte bir sendikanýn binlerle
ifade edilen üyelerinde bilinç kopukluðu oluþtu, sendikanýn
faaliyetiyle üyesi arasýnda bilinç kopukluðu oluþtu, baronun yönetimiyle avukatý arasýnda bilinç kopukluðu oluþtu, diðer örgütlenmeler arasýnda bu kopukluk oluþtu ve seçimden seçime temsili
demokrasinin hastalýðý diye tarif edilen, seçimden seçime, beþ yýlda
bir seçmenle bir araya gelmenin yarattýðý sýkýntýlarý giderecek olan
STÖ'ler de kongreden kongreye üyeleriyle buluþmaya baþladýlar.
Kongreden kongreye bir araya gelindi ve þu hiçbir zaman oluþmadý;
"ben önce alanýmýn kültürünü, bilgisini, birikimini kendi üyelerim
aracýlýðýyla topluma aktarmalýyým". O üst kuruluþ dediðimiz þeyleri
aktarmak çok daha ileri bir aþama. Öncelikle kendi alanýnda, insan
haklarý konusunda, bölgenin sýkýntýlarý konusunda, demokrasi
konusunda, kamuoyunu oluþturma konusunda... Sivil toplum örgütlerinin en büyük özelliði dedik ki artýk yukarýda bir þey anlatýlmayacak, kamuoyunu, kamu alanýný elbette devletin elinden býrakmak
istemeyecek, o tanýmlamayý elinde tutmak isteyecek. Bunun dýþýndakiler kesinlikle topluma yarar vermeyecektir, kendileri de fazla
bir katký sunmayacaktýr. Teþekkür ediyorum.
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Moderatör:
Biz de Sayýn AYDIN'a teþekkür ediyoruz. Þimdi sunumunu yapmak üzere Diyarbakýr Jeoloji Mühendisleri Odasý Baþkaný Sayýn
Fahrettin ÇALAN'ý davet ediyorum. Buyrun Sayýn ÇALAN.
Fahrettin Çalan13:
Diyarbakýr'daki Mühendis Mimar Odalarýnýn tüm birimleri
adýna saygý ile selamlýyorum. Deðerli katýlýmcýlar iki gündür süren
STÖ'lerin bölgedeki çalýþmalarýyla ilgili aktiviteleri, sorunlarý ve
tespitlerine yönelik, bizler de bir meslek örgütü olarak bu alanýn
neresindeyiz ve bir bütün olarak bölgede karþýlaþtýðýmýz sýkýntýlar
konusunda sizi bilgilendirmeye çalýþacaðýz.
Öncelikle mühendis kime denir? Toplumun maddi refahýný yükseltmek amacýyla, mevcut kaynaklarla bilim ve teknolojiyi kullanan
insanlarý mühendis olarak tanýmlamak mümkündür. Mühendisler
ülkelerdeki kalkýnmayý saðlayan eðitimli insanlar olarak da ifade
edilebilir. Gerek mühendislerin gerekse toplumdaki diðer katmanlarý iyi irdeleyebilmek için bu katmanlarýn oluþumunun temel üyesi
olan üretim iliþkilerine bakmakta fayda var. Ýnsanlar doða ile iliþkilerinde, doðadaki kaynaklarý kendi yararlarýna dönüþtürme
konusunda bir takým çabalar içerisine girmektedirler. Ýþte bu
çabalarý yürüten insanlarýn üretim iliþkileri içinde konumlarý farklý
sýnýfsal tanýmlamalara neden olmaktadýr. Mühendis-mimarlar da
böylesi bir sürecin ürünüdürler.
Türkiye'de mühendis-mimarlarýn örgütlü gücü olan TMMOB
1954 yýlýnda kurulmuþtur. Sekiz bin tane üye, on tane odayla çalýþmalarýna baþlayan TMMOB, bugün yirmi üç tane oda ve iki yüz elli
bin tane üyesiyle büyük bir kitle gücü olan bir meslek odasý
niteliðindedir. Ancak TMMOB'un da Türkiye'deki ÝHD gibi,
Tabipler Odasý gibi, baro gibi, sendikalar gibi bölgede yaþanan antidemokratik uygulamalardan veya sosyal ve ekonomik sýkýntýlardan
13-Diyarbakýr Jeoloji Mühendisleri Odasý Baþkaný
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dolaylý, direkt etkilenen bir yapýsý bulunmaktadýr.
TMMOB büyük ihtimalle hepinizin bildiði, enerjiden ulaþýma,
kentleþmeden, yer altý kaynaklarýmýzýn aranmasý, bulunmasý bir
bütün olarak insanlarýn, toplumun günübirlik yaþamýný gerekli kýlan
her alanda fiili olarak çalýþmaktadýr. Ancak tüm meslek örgütlerinde
olduðu gibi TMMOB'un bir bütün olarak tek bir yapýsý, homojen bir
yapýsý bulunmamaktadýr. TMMOB'a üye olan insanlar bazen iþveren niteliðinde karþýmýza çýkmakta, bazen kamu kuruluþlarýnda
yönetici olarak karþýmýza çýkmakta, bazen de emekçiler olarak
karþýmýza çýkmaktadýr. Ancak 1980 sonrasý ülkemizde yürütülen
ekonomik sosyal politikalar sonucunda bugün üyelerimizin %67'si
emekçi niteliðinde olan insanlardýr.
Kuruluþ amacýnda meslek mensuplarýnýn birbirleriyle, halkla
iliþkilerinde, dürüstlüðü, güveni hakim kýlmak, meslek disiplinini,
ahlakýný korumak gibi temel bazý çerçeveler belirlemiþtir. Ve
TMMOB kuruluþunda anayasal bir ifade ile yetkileri sýnýrlandýrýlmýþtýr. Ancak TMMOB'un çalýþma alanlarýnda mühendislik
birimini kamu yararýna dönüþtürme ifadesinden yola çýkarak,
kamuyu çok farklý bir þekilde nitelendirmiþtir. Mühendis-mimarlar
kamuyu devlet olarak nitelendirmemektedir. Kamuyu devlet alanýndaki taleplerin çatýþtýðý yer olarak nitelendirmektedir. Tam bu noktada anayasal bir kuruluþ olmasýna raðmen, üyeleriyle demokratik,
mesleki bir kitle örgütü olarak Türkiye'deki muhalif yapý içerisinde
yerini almaktadýr.
1954 yýlýndan bugüne TMMOB üç farklý kategori ile kendisini
tanýmlamýþtýr. Bunlar: kalkýnmacý teknisyenler dönemi, toplumsal
eleþtirici, baðýmsýz mühendisler dönemi, toplumsal eylemci dönemi
olarak bugün de bu varlýðýný sürdürmektedir. TMMOB özellikle 1980
sonrasý yaþanan sýkýntýlarý birebir yaþayan bir örgüt olarak, 1998
yýlýnda Demokrasi Kurultayý'ný gerçekleþtiren meslek örgütlerinden
bir tanesidir. Demokrasi Kurultayý'ndaki temel problemi, Türkiye'nin
temel problemi olarak Kürt sorununu gören TMMOB'un, Kürt soru-
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nun çözümü, mesleki sorunlarýn çözümünün, sýkýntýlarýn, sorunlarýn
önünde en önemli sorun olarak nitelendiren bir yapýsý bulunmaktadýr.
TMMOB'a, mesleðini sürdüren üyelerinin zorunlu üyeliði bulunmakla beraber, 1980 sonrasýnda kamuda çalýþanlarýn böyle bir zorunluluðu ortadan kalkmýþtýr. Yani þu anda TMMOB birimlerine üye olan
arkadaþlarýmýzýn çoðu ya dýþarýda serbest çalýþanlar ya da önceden
üye olup böylesi demokratik kitle örgütü mücadelesine inanan
arkadaþlarýmýzýn oluþturduðu bir konumdadýr.
Bu genel tanýmlamayý yaptýktan sonra bölgedeki örgütsel sýkýntýlarýmýza kýsaca deðinmek istiyorum. Bölgemizde, Diyarbakýr
merkezinde TMMOB'un yedi tane þubesi, altý tane de il temsilciliði
bulunmaktadýr. Bu birimlere baðlý toplam üye sayýsý üç bin dolayýndadýr. Bölgemizde 1987 yýlýnda baþlayan süreç, TMMOB'u, bir
bütün olarak mühendis ve mimarlarý da olumsuz yönde etkilenmiþtir. Yaþanan çatýþmalý ortam nedeniyle bölge kaynaklarý
iþletilmemiþ, tarým ve hayvancýlýk olumsuz yönde etkilenmiþ, kamu
hizmet kurumlarýnýn yýllýk programlarý aksamýþ, bunun sonucunda
baþlayan iþsizlik mühendis-mimarlarý farklý açýdan etkilemiþtir.
Bölgedeki sendika, dernek ve diðer meslek odalarý tarafýndan antidemokratik ve insan hak ihlallerine yol açan uygulamalarýna karþý
demokratik tepkiler TMMOB tarafýndan da yürütülmüþ, bunun
sonucunda TMMOB'un bazý oda yöneticileri bu dönemde sürgün
edilmiþ, kimileri de kamu görevlerinden alýnmýþlardýr.
Yine çok ilginç bir kaç notu iletmek istiyorum. TMMOB birimlerinin 2001 yýlýnda Emek Platformu'nun almýþ olduðu kararla
Türkiye genelinde tüm birimlerine "YOKSULLUÐA ve
YOLSUZLUÐA HAYIR!" pankartý asýlmasý kampanyasýna katýlan
Diyarbakýr'daki üç þube yöneticimiz, maalesef cezai yaptýrýmlarla
karþý karþýya kalmýþlar ve cezalandýrýlmýþlardýr. Yani biz
mühendisler ve mimarlar, bizler de demokratik tepkimizi ortaya
döktüðümüzde diðer meslek odalarý, sendikalar ve STÖ'lerin
karþýlaþtýðý baskýlara maruz kalmaktayýz.
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Yine çok ilginçtir Makine Mühendisleri Odasý tarafýndan oluþturulan, her yýl yapýlan GAP ve Sanayi Kongresi'ne maalesef bizler,
ildeki mülki idaricileri, kamu kurum ve kuruluþlarýný katmakta zorlanýyoruz. Yani diðer STK'lara bakýlan bakýþ açýsý, bölgede
mühendis ve mimarlara da ayný þekilde bakýlmaktadýr. En bilimsel,
en mesleki talepleri bile farklý þekilde deðerlendirilebilmektedir.
Yine bizim meslek odasý, Jeoloji Mühendisleri Odasý'nýn bölgede
gerçekleþtirdiði "Deprem ve Kentleþme" konulu konferanslara
Bingöl'de valilik engel olmaya çalýþmýþtýr. 01 Mayýs 2003 yýlýndaki
Bingöl depreminde, sekiz ay önce gerçekleþtirdiðimiz bu etkinliðimizi, belediye ile birlikte organize ettiðimiz için, valilik engellemeye çalýþmýþtýr ve bu etkinliðimize hiçbir kurum ve kuruluþ temsilcisinin katýlmasýna izin vermemiþtir. Muþ'ta gerçekleþtirdiðimiz ayný
konu baþlýklý bir etkinlikte þehrin deðiþik merkezlerinde belediyeden
izinli asýlan "Deprem doðal bir afet deðil", "Deprem öldürmez
binalar öldürür" gibi afiþlerimiz valilik, emniyet güçleri tarafýndan
indirilmiþtir.
Yine meslek alanýmýzla direkt ilgili olduðu için, bölgedeki bazý
sýkýntýlarý sizlerle paylaþmak istiyorum. Bildiðiniz gibi, artýk eskimiþ
teknoloji ürünü olan mobil santraller Batman'da, Ýdil'de, Þýrnak'ta,
Hakkari ve Siirt'te sadece bu bölgedeki illerimizde kurulmaya çalýþýlmaktadýr. Bundaki amaç bu bölgedeki elektrik ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla deðil arkadaþlar. Bu bölgede STK'larýn demokratik
taleplerinin zayýf olduðu inancýyla böylesi eski teknoloji ürünleri bölgemizdeki deðiþik illerde maalesef kurulmaya çalýþýlýyor. Benzer bir
uygulamayý basýndan hatýrlarsýnýz; Samsun'da büyük bir demokratik
tepkiyle engellenmeye çalýþýlmýþ, ama biz burada böylesi bir eski
teknoloji ürünü ve çevreye büyük zararlar veren bu uygulamaya
maalesef tepkimizi ortaya koyamýyoruz. Gösterdiðimiz demokratik
tepkilerden dolayý da bölgedeki yatýrým düþmanlýðýyla, servet düþmanlýðýyla bizler de suçlanmaktayýz.
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Yine çimento fabrikalarý dikkat ederseniz Doðu ve Güneydoðu
illerinin hemen hemen hepsinde var. Komþumuz Yunanistan bile
çimento fabrikalarýný çevreye verdiði tahribatlardan dolayý
Akdeniz'de, denizin ortasýnda, platformdan bu ihtiyacýný giderirken,
biz de böylesi çevreye duyarlý örgütlenmelerin eksikliðinden dolayý
maalesef neredeyse her yerde bunlar kuruluyor iþte.
Yine mühendis mimarlarý, serbest mühendis mimarlarý etkileyen
önemli uygulamalardan bir tanesi; 1994 yýlýndaki hükümet zamanýnda yasaklý müteahhitler diye bir liste ilan edilmiþti, bu listelerdeki
insanlarýn çoðu mühendis ve mimarlardý, yani bunlar bölgede
devam eden siyasal çatýþmanýn tarafý olarak nitelendirilip kamu
kurum ve kuruluþlarýnýn tüm ihalelerinden men edilmiþlerdir. Bu
cezai yaptýrým sanýrým hala bazý kurumlarda devam etmektedir.
Þimdi böylesi sýkýntý ve sorunlar temelinde TMMOB Diyarbakýr
birimlerinin çözüm önerileri de var. Bizim 1954 yýlýndan bugüne
kadar hassasiyet gösterdiðimiz bazý konular var. Bu konularý bölgede
bütün birimlerimizde devam etme karar ve azmindeyiz. Bunlar;


Bilim ve teknolojinin insanlýk yararýna geliþmesini esas alan
bizler sýnýfsal, ýrksal, cinsel baský ve sömürü aracý olarak,
bilimin kullanýlmasýna karþý çýkacaðýz.



Doðaya zarar verilmesine seyirci kalmayacaðýz. Konuyla ilgili
tüm STK'larla ortak hareket etmeyi temel hedef olarak bileceðiz.



Yine saðlýklý bir çevrede yaþama hakkýný uzmanlýk bilincimiz, çevre
bilincimiz ve toplumsal duyarlýlýðýmýzla saðlayacaðýz. Konuyla ilgili
çevre örgütleri ve saðlýk örgütleriyle ortak hareket edeceðiz.



Bölgemizde eskimiþ teknoloji ürünü olan mobil termik santrallerin kirletmesine karþý duyarlýlýðýmýzý yine devam ettirerek bir
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çevre örgütlenmesiyle tepkisel bir yapýya dönüþtüreceðiz.
GAP projesi kapsamýnda sular altýnda kalacak olan tarihi ve
doðal kültürel mirasýmýza sahip çýkacaðýz. Konuyla ilgili tüm
kültür kurumlarýyla beraber ortak hareket edeceðiz.



Ülkemizde özelleþtirme mantýðýyla yürütülmeye çalýþýlan rant
ekonomisi yerine kamu eliyle üretim ekonomisini savunacaðýz. Konuya duyarlý olan sendikalarla ortak hareket edeceðiz. Çünkü daha öncede belirttiðimiz gibi biz emek eksenli
bir üye tabaný olan bir örgütüz.



Yine Türkiye'yi yasa devletinden hukuk devletine çekerek,
devletin haklarýndan ziyade bireyin hak ve özgürlüklerinin
esas alýndýðý, demokratik devlet mücadelesinin taraflarýndan
olacaðýz. Konuyla ilgili baþta ÝHD olmak üzere tüm siyasal
partilerle ortak bir noktada mücadelemizi sürdüreceðiz.



Toplumda katýlýmcý demokrasinin yaygýnlaþmasý için demokrasi,
eðitim seferberliðinin tüm STK'larla birlikte yapýlmasý gerektiði
düþüncesindeyiz. Ve bu konuda üniversiteler baþta olmak üzere,
Eðitim-sen ve STK'larla beraber bu eðitim bilincinin toplumun
tüm bireylerine götürülmesi gerektiði inanýyoruz.

TMMOB toplumsal muhalefetin tüm kesimleriyle birlikte
örgütlenme ve mücadele birlikteliðine yönelik katkýlarýný geliþtirmeye
devam edecektir. Teþekkür ediyorum.
Moderatör:
Biz de Sayýn ÇALAN'a teþekkür ediyoruz. Þimdi de konuþmasýný yapmak üzere Çaðdaþ Hukukçular Derneði Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Mahsun BATÝ'yi davet ediyorum. Buyrun Sayýn BATÝ.
Av. Mahsun BATÝ14:
Her þeyden önce TOHAV'a böyle bir sempozyum düzenlediði
14-Çaðdaþ Hukukçular Derneði Yönetim Kurulu Üyesi
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için teþekkür ediyorum. Çünkü bölgedeki STK'lar özellikle siyasal
otoritelerin baskýsýný iliklerinde en fazla hisseden STK'lardýr. Bu
anlamda çok anlamlý ve yerinde bir sempozyum olarak görüyoruz
bunu. Aslýnda son konuþmacýlardan olmanýn çok dezavantajý var,
çünkü benden önce birçok konuþmacý söyleneceklerin çoðunu
söyledi. Ben sadece bir iki þeyi kýsaca vurgulamak istiyorum.
Biz STK'larý tanýmlarken birkaç þeyi gözardý ediyoruz. Birincisi,
STK'larýn araç olarak siyaseti kullandýðýný gözardý ediyoruz. Çünkü
STK'lar siyasal otorite üzerinde veya iktidar üzerinde baský oluþturmaya çalýþýrken siyaseti kullanýrlar. Ýkincisi ise, -ki en önemlisiSTK'lar iktidarý hedeflemezler. Yani siyaset yapar, ama iktidarý
hedeflemezler. Þimdi özellikle de bizim bölgemizde sorun biraz
buradan kaynaklanýyor. Baktýðýmýz zaman biz siyaset yapýyoruz
ama, diðer taraftan STK'larýn yapmamasý gereken bir þeyi yapýyoruz,
yani iktidarý hedefliyoruz. Biz iktidarý hedeflediðimiz ölçüde aslýnda STK'nýn amacýndan da kopuyoruz. Bu biraz sürecin týkanmasýna,
daha doðrusu STK'nýn týkanmasýna yol açýyor.
Ýkincisi özellikle bölgede bir sivil anlayýþ eksikliði var. Ýþte biz
seçiyoruz, ediyoruz, buyurun gidin, tabiri caizse "ne haliniz varsa
görün"... Çünkü biz iki yýlda bir veya üç yýlda bir gidip oy kullanýrýz, ondan sonra hiçbir þeye karýþmayýz. Bütün STK'larda, o
STK'nýn faaliyetleri nasýl yürür, kirasý nasýl ödenir, bunlarý tamamen
baþkana veya yöneticiye býrakýyoruz. Bu, tabii ister istemez bir
yerde toplumsal yapýdan kaynaklý ve STK'larýn feodalleþmesini de
beraberinde getiriyor. Ben iki dönemdir yöneticilik yapýyorum ve iki
dönem yöneticilik yapmamýn maalesef temel sebebi, arkadaþlarýn
ýsrarla beni önermesi. Yani ben þunu diyorum, baþka bir arkadaþ
gelsin, kendisi taze bir kan, yeni bir kan, ama maalesef ýsrarla iþte
"sen bunu geçen dönem yaptýn, yine yap". Bu birlikte neyi getiriyor?
Kimi STK'larda bu daha da uzuyor maalesef, yani üç-beþ döneme
kadar gidiyor. Bu tabii üyelerden kopuþu birlikte getiriyor, toplumdan kopuþu birlikte getiriyor. Bu biraz feodalizmi getiriyor. Bunun
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aþýlmasý gerekiyor.
Ben konuþmayý çokta fazla uzatmak istemiyorum. Bu anlamda bizim yapmamýz gereken temel þey, özellikle iktidarýn bizim
üzerimizdeki baskýsýndan þikayet etmek yerine kurumlarýmýzý
biraz daha demokratik yapýya kavuþturmak olmalý. Bu olduðu
sürece biraz daha ileriye gider, biraz daha çözüm gücü olabilir
diye düþünüyorum. Teþekkür ediyorum.
Moderatör:
Biz de Sayýn BATÝ'ye teþekkür ediyoruz. Kýsa oldu sunuþu, bu
bize belki diðer þeyler açýsýndan, aslýnda süresini kullanmasýný isterdik ama, diðer sunumlar açýsýndan bir zaman saðlayabilir. Bunu ben
dikkate alacaðým. Þimdi de konuþmasýný yapmak üzere Diyarbakýr
Büyükþehir Belediyesi Kadýn Sorunlarýný Araþtýrma ve Uygulama
Merkezinden (DÝKASUM) Sayýn Handan COÞKUN'u davet ediyorum. Buyrun Sayýn Coþkun.
Handan COÞKUN15:
DÝKASUM, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kadýn Sorunlarýný
Araþtýrma ve Uygulama Merkezi. Bu sempozyum önerisi bana geldiði
zaman STÖ'ler içerisinde neyi, hangi þekilde gündeme getirmem
gerektiðini, Þehnaz'la yaptýðýmýz telefon görüþmelerinde ve yazýþmalarda da gündeme getirdim. Belediyeye baðlý ama, STÖ'lerle aðýrlýklý olarak çalýþmalarýný yerine getiren bir kurum DÝKASUM;
Diyarbakýr ve Batman'da yoðun yaþanan kadýn intiharlarýndan sonra
kurulan bir kadýn merkezi. Bu kadýn merkezinin esas aldýðý konulardan biri maðdur kadýnlarýn, bir þekilde kadýn olmalarýndan kaynaklý
yaþadýklarý sýkýntýlarý ele alarak, çözüm önerileri geliþtirmek.
Geçirdiðimiz üç yýllýk zaman zarfýnda neredeyse bütün çalýþmalarýmýz STÖ'lerle yapýldý, ortaklaþýldý. Bunlar arasýnda STK'lar
var, iþte Kadýn Emeðini Deðerlendirme Vakfý, Anne Çocuk Eðitimi
Vakfý, Ankara ve Ýstanbul orijinli kadýn kuruluþlarý.
STÖ'leri, ben 1991 yýlýnda, Vedat AYDIN'ýn katledilmesiyle
15-Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kadýn Sorunlarýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi
(DÝKASUM) Çalýþaný
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tanýdým, lise öðrencisiydim o zaman. ÝHD'nin kurulmasý açýsýndan
ÝHD, Elazýð'a gelmiþti Diyarbakýr'dan. ÝHD aslýnda benim hayatýmda
çok büyük etkisi olan bir sivil inisiyatif. Çünkü 1991 ve 2001 tarihleri arasýnda insan haklarý ihlalleri ile ilgili muhabir olarak çalýþtým
Ankara ve Ýstanbul'da. Ve aðýrlýklý olarak STK'larýn yargýya yansýyan haberlerini takip ettim. Yasal boþluklarýnýn ne þekilde gündeme geldiðini gördüm. Bir süre sonra düþünce özgürlüðü kapsamýnda bu dosyalarýn nasýl hasýr altý edildiðini ya da iþte burada
daha önce konuþan bir arkadaþýn söylediði gibi on üç yýl aradan
sonra bir dosyanýn ABD'den gelen bir mektupla, talimatla ya da bir
raporla nasýl gündeme getirildiðini çok net bir þekilde gördüm.
Diyarbakýr'da bu konuya iliþkin çalýþmalar yaparken aslýnda
yaþadýðýmýz birtakým sýkýntýlar var. Demokrasi Platformu için de,
bazý avukat arkadaþlarýmýz da aktardý birtakým þeyleri, onlara iliþkin
görüþlerimi paylaþmak istiyorum sizlerle. STÖ'ler, çýkýþ noktalarý
dikkate alýndýðýnda; toplumsal muhalefetin çok yoðun olduðu ve
gerçekten azýnlýk olarak tanýmlanan halklara uygulanan baský sonucu, bir çok kuruluþun 1990 sonrasý adýný duyuran kuruluþlar olduðu
görülmektedir. Toplumsal muhalefetin çok yoðun olduðu tarihlerde
ihtiyacýmýz olan bu kuruluþlarýn, bugün ayný çatý altýnda bir þekilde
olmasý gerekli midir, gereksiz midir tartýþmasýndan ziyade, ben
bunu þu þekilde ele almayý daha saðlýklý buluyorum; yaptýðýmýz
tartýþmalarda þu sonuca vardýk; 1990 yýlýndaki ihtiyaç ile 2002 yýlýndaki ihtiyaç arasýnda çok ciddi bir fark var. Bu farký bir þekilde
görüyorsak ve eleþtirdiðimiz temel konulardan biri de buysa eðer,
bu ihtiyacý, rotasýný belirlemek yine aslýnda bu çatý örgütlerin iþi
deðil mi? Bir þekilde aslýnda ben bunu da sormak istiyorum.
Bundan sonraki konuþtuklarýmýzýn bir þekilde bir açýklamasý olur.
Yani iþte baro baþkanýmýz da açýkladý, 1994 ya da 1995 yýlýnda
Demokrasi Platformu bir ihtiyaç olarak yer alýrken bugün bunun
ihtiyaç olmadýðýna bir þekilde vurguladý.
Ben aslýnda Demokrasi Platformu kapsamýnda 94 ve 95 yýllarýn-
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da yaptýðým haberleri düþündüðüm zaman Diyarbakýr'dan
Demokrasi Platformu’nun otuz bir kuruluþu tarafýndan yapýlmýþ
olan açýklamalarýn Ankara'da yankýsýný çok iyi biliyorum. Belki
bugün o tarihlerdeki iþte çatýþmalý ortam yok, cezaevleri, faili
meçhuller falan yok ama, yani bir þekilde uygulamalarýn, bu
baskýlarýn beyazlaþtýrýlmýþ ya da yumuþatýlmýþ hali var. Çünkü yasal
boþluklardan kaynaklanan bir sürü þey var ve bu platformlara
gerçekten halen çok büyük iþ düþüyor. Ama eleþtiriyi aslýnda þu
konuda destekliyorum, yani üslubun bir þekilde deðiþmesi lazým,
jargonun bir þekilde deðiþmesi lazým. Öncelikler eðer bugün tali planda kalmýþsa günümüzün önceliklerinin, iþte günümüzde globalleþme
adý altýnda ele alýnan konularýn bir þekilde ele alýnýp, o platformun
devam etmesi gerekiyor. Ama sanýrým kurumlaþma sancýlarý olarak
o dönemi atlatan kurumlar, þu an biraz daha bireysel hareket etmeye
baþlýyorlar ve bu aslýnda bizim Diyarbakýr'da yaþadýðýmýz pratik
içerisinde çok büyük sýkýntýlara yol açýyor.
Þimdi STÖ'ler içerisinde genel tepkiselliðin olduðunu düþünüyorum ben, dýþardan birisi olarak ve on yýldýr ÝHD'nin, Af Örgütü'nden, Helsinki Yurttaþlar Derneði'nden, tüketici haklarýndan, aklýnýza
gelebilecek bütün STÖ'lerin haberlerini bir þekilde takip eden birisi
olarak. Bir süre sonra bölge için belki pek önem taþýmaz ama,
Ankara ve Ýstanbul'da özellikle kadýn kuruluþlarý içerisinde yaptýðýmýz çalýþmalar var; yurt dýþýndan alýnan fonlarla bölgede ya da
Ankara ve Ýstanbul'da ve diðer illerde yapýlan projelerin bir þekilde
ele alýnmasý ve artýk kuruluþlarýn sivil kimliðinden ziyade, fonlarla
bir þekilde anýlýyor olmasý aslýnda rahatsýzlýk verici bir þey.
Ýntiharlardan sonra açýlan bir merkezden söz ediyoruz, intihar
haberlerini biz bir þekilde aktarmaya çalýþtýðýmýzda, basýna vurgu
yapýldý oraya da geleceðim, basýn bu haberleri "Güneydoðu'da
kadýnlar bunalýmda" þeklinde verdi. Bu haberlerin, bir arka planý
olur; iþte neden bunalýmda, çözüm önerileri nedir, buna yönelik bir
psikologdan, bir uzman kiþiden görüþ alýrsýn ve beklersin, ki bu
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temkinli bir haberdir. Zaten Türkiye'nin iþsizlik ve ekonomik durumu itibariyle dibe vurmuþ bir sürü insan varken ve bunalým modunda yaþayan bir sürü insan varken, vereceðin haberin karþý tarafa
vereceði etkiyi çok iyi düþünerek böyle bir haberi yaparsýn. Ama
basýnda böyle bir kaygý yok. O yüzden de biz aslýnda hem kadýn
kuruluþlarý olarak hem STÖ'lerde yer alan kiþiler olarak vermek
istediðimiz mesajlarý çok da saðlýklý veremedik. Daha dar ve daha
muhalif basýn yayýn organlarýyla sesimizi yükseltmeye çalýþtýk.
Daha yirmi yýl önce baþýmýza gelmiþ bir olay var, sizinle paylaþmak istiyorum. Çatýþmalar sonrasý, çatýþmanýn yaþandýðý bölgelerde
toplumsal yozlaþmalar bir þekilde gündeme gelir. Onu bir þekilde ya
devletin doldurmasý gerekir ya da STÖ'lerin doldurmasý gerekir.
Devletin zaten yaklaþýmý, insan yaklaþýmý ortada, bütün arkadaþlar
da eleþtirilerini sundu, STÖ'lere çok büyük görev düþüyor. Fakat
STÖ'ler de iþte sabahtan beri de tartýþtýðýmýz gibi neden STÖ olamýyoruz ya da neden iþbirliðini bir þekilde geliþtirmiyoruz konusunu
tartýþmaktan, temel konulara eðilirken zaman zaman konuya
duyarsýz kalabiliyor ya da önceliðini belirlerken sýkýntý olabiliyor.
Bizim araþtýrdýðýmýz bir konu var, kadýn merkezi olarak. Bize
fuhuþ maðduru baþvuran kadýnlar vardý ve bu baþvurularý dikkate
aldýðýmýz zaman karþýmýza çok büyük rakamlar çýktý. Biz bunu
DÝKASUM'un faaliyetleri kapsamýnda bir þekilde basýnla paylaþýrken, bütün basýn mensuplarýnýn önünde, cümlelerimizi çok
düzgün kurarak, -ki ben basýn mensubuyum ve hangi kelimeyi nerede
ve nasýl kullanacaðýmý çok iyi hesaplayarak konuþtum- iddialarý ve
söylentileri çok vurgulu yaptýðým halde, iþte yerelde bir kanalda üç
gün boyunca fotoðrafýmýz bir þekilde gündemleþtirildi. Ve o sorun
sanki iþte Diyarbakýr'ýn sorunu deðilmiþ, sanki böyle bir sýkýntý yokmuþ, devletin, STÖ'lerin ve toplumsal alandaki bütün birimlerin
böyle bir gündemi olmamasý gerekiyormuþ gibi ve DÝKASUM
ortalýðý karýþtýrýyormuþ gibi bir pozisyon yaratýldý. Bu da aslýnda hem
kadýn alanýnda yapýlan çalýþmalara tahammülün olmadýðýný hem bir
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þekilde de basýnýn ne kadar tarafsýz olduðunu gösteriyor.
Bu anlamda yani ben çokta uzatmak istemiyorum, kadýn merkezleri olarak, Ankara ve Ýstanbul'da aktif olarak çalýþan kadýn merkezleri olarak, Diyarbakýr'da bazý þeyleri kullanmaya çalýþýyoruz.
Çünkü onlarýn biraz da çalýþmalarýný oturtmaya çalýþtýklarýný ya da
hedef kitle olarak belirledikleri yer Diyarbakýr ve bölge illeri. Böyle
olduðu için de aslýnda bizim her gelen kuruluþa bakýþ açýmýz ve
eleþtirisel dünyamýz çok daha geniþ. Acaba neden? Niye bizi proje
ortaðý olarak seçiyorlar ya da iþte bu projenin sonunda þeffaflýk olacak mý? Katýlýmcýlýk düzeyimiz ne kadar olacak? Birey olabilecek
miyiz? Bildiklerimizi bir þekilde aktarabilecek miyiz?
Þimdi Türkiye'de þöyle bir tablo var: Türkiye'de çokta fazla bir
þey yok, ara renkler de yok ve iþte siyah ve beyaz diyebileceðimiz
kavramlar var. Ve devlet rantlarý olarak tanýmlanan birtakým kurumlar var, muhalif olarak tanýmlanan birtakým STÖ'ler var ve ara renk
diyebileceðimiz iþte liberal kesimler var ki bu da kendi içinde bir
þekilde sað ve sol diye tanýmlanýyor. Sivil inisiyatif, sivil toplum
anlayýþý baskýya maruz kalmýþ kiþinin oyuna bakmaz. Ben bir kadýn
merkezi çalýþaný olarak bunu çok net söylüyorum. Ben iþte belediyeye
baðlý çalýþtýðým halde, biliyorum ki model olarak çalýþma tarzýmýz
STÖ'lere daha yakýn. Ýþte DEHAP'a oy veren bir belediyenin
bünyesinde açýlmýþ bir kadýn merkezine, DEHAP'a oy vermeyen,
iþte MHP'li biri ile evli olan bir kadýn da baþvurduðu zaman, benim
orada siyasetim devreye girmez, kadýn olmaktan kaynaklý yaþadýðý
sýkýntýyý bir þekilde ele alýp, o sorunu bir þekilde çözmek zorunda
hissederim kendimi. Bu da bir þekilde benim sivil inisiyatife duyduðum saygýdan kaynaklanýr. Yani sadece oylara bakarak, yani bu
þekilde yaklaþým olursa, özellikle bölgede bu þekilde olursa çok
büyük sýkýntýlar olacaðýný düþünüyorum.
O anlamda da sadece Güneydoðu bölgesi için demiyorum,
Türkiye'nin diðer illerindeki STÖ'lerin de biraz daha iç seslerine
yönelmesi gerektiðini düþünüyorum. Neden bu kuruluþlar gündeme
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geldi? Hangi ihtiyaçtan kaynaklandý? Ve bugün gelinen noktada
eðer bir týkanma yaþanýyorsa, bu týkanma noktalarýnýn, -özellikle
gönüllülük esaslarý üzerinden iþlediði için bu kuruluþlar- gönüllülüðe biçilen misyonun ve gönüllü kavramýnýn bir þekilde ele alýnmasý gerektiðini düþünüyorum. Bana konuþma fýrsatý verdiði için
TOHAV'a çok teþekkür ediyorum.
Moderatör:
Biz de Sayýn COÞKUN'a teþekkür ediyoruz. Þimdi de sunumunu
yapmak üzere Diyarbakýr Barosu Kadýn Haklarý Danýþma ve
Uygulama Merkezi'nden Sayýn Zülal ERDOÐAN'ý davet ediyorum.
Buyrun Sayýn ERDOÐAN.
Zülal ERDOÐAN16:
Merhabalar. Ben de TOHAV'a teþekkürlerimi sunarak baþlamak
istiyorum. Dünkü konuþmalar sýrasýnda bir husus dikkatimi çekmiþti, onu belirtmeden geçemeyeceðim, Diyarbakýr Barosu'nun
STÖ yelpazesinde bulunduðuna dair bir saptama yapýlmýþtý. Ben
kendi adýma bu saptamanýn çok da doðru olmadýðýný düþünmekteyim. Çünkü barolarýn kimliði, devletle aralarýndaki iliþkinin
niteliði ve her þeyden önce formel kimliðinin STÖ olarak tanýmlanmasýný zorlaþtýrdýðýný düþünüyorum.
Sivil toplum kavramýnýn deðiþmez sabit bir içeriðe sahip olmamakla birlikte, istediðimiz biçimde anlam yükleyebileceðimiz bir
kavram da olmadýðý kanaatindeyim. Çünkü sivil toplum kavramý
denilebilir ki ünlü Ýtalyan marksist Antonio Gramsci ile en geniþ
anlamýna kavuþmuþtur. Gramsci'de toplum ikiye ayrýlýr: sivil
toplum, siyasal toplum. Sivil toplum, siyasal toplum olarak tanýmlanan devletin karþýtýný oluþturur. Devletin, yani siyasal toplumun
müdahale alaný dýþýndaki iliþkiler alanýný; toplumsal, kültürel,
ekonomik iliþkiler alanýný ifade eder. Sivil toplum, siyasal toplumun
öznelerinin oluþturduðu bir þey deðil; tarihsel süreç içerisinde
oluþan bir þeydir. Dolayýsýyla iradi müdahale ile sivil toplum oluþ16-Diyarbakýr Barosu Kadýn Haklarý Danýþma Uygulama Merkezi Üyesi
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maz denilebilir.
Bu konu, akademik çerçevede daha etraflýca tartýþmayý gerektirmekle birlikte ben bu noktayý belirtme gereði hissettim. Bu nedenle ben baronun, barolarýn fikir dünyasýnýn, hayata karþý siyasal
sütunlarýn farklýlýðý ve çizgisinin farklýlýðý nedeniyle STÖ kimliðini
kazanmaya yetmediði ve meslek örgütü olarak tanýmlanmasýnýn
daha doðru olacaðý kanaatindeyim.
Bu açýklamayý yaptýktan sonra da Diyarbakýr Barosu Kadýn
Haklarý Danýþma ve Uygulama Merkezi'nin kuruluþ süreci ve çalýþma amaçlarýna iliþkin kýsa bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Biz
bir grup kadýn avukat olarak 1999 yýlýnda yasalardaki kadýnlar aleyhine olan hükümlerin deðiþtirilmesini saðlamak amacýyla ve özellikle kadýnlara karþý iþlenen suçlarda yargýsal hoþgörüye dikkat çekmek ve belki bunun önüne geçebilmek amacýyla ve kadýnlarýmýzýn
da haklarýný yeterince bilmemesi nedeniyle, hak arama bilinçlerinin
oluþmamýþ olmasý nedeniyle, diðer kadýn örgütleriyle de iþbirliði
içinde çalýþmak suretiyle ve tek tek bürolarýmýzda yapmýþ olduðumuz çalýþmalarýn ses getirmemesi nedeniyle, kurumsal bir çalýþma
yapma gerekliliðini hissettik ve 1999 yýlýnda Diyarbakýr Barosu
Kadýn Haklarý Komisyonu'nu kurduk. Komisyonumuz yasalardaki
kadýn aleyhine olan hükümlerin CEDAW ve uluslararasý belgeler
doðrultusunda deðiþmesini saðlamak amacýyla çalýþmalar yapmak,
bu amaçla yapýlan çalýþmalara destek sunmak, kadýnlara danýþmanlýk ve hukuksal destek sunmak amacýyla kuruldu. Komisyon dönemindeki çalýþmalarýmýzýn istediðimiz noktaya gelmesi ve verimli
geçmesi üzerine daha yetkin bir biçimde kadýnlara hizmet sunabilmek
amacýyla 2003 yýlý Mart ayýnda da Kadýn Haklarý Danýþma ve
Uygulama Merkezi olarak çalýþmamýzýn daha doðru olacaðý
düþüncesiyle merkezi kurduk.
Merkezimizde þu anda otuz beþ kadýn avukat arkadaþýmýz her
gün nöbet tutmak suretiyle gönüllü olarak kadýnlara danýþmanlýk
hizmeti vermekte. Ekonomik gücü yerinde olmayan kadýnlara da
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adli yardým kanalýyla hukuksal destek sunmaya devam etmekteyiz.
Komisyon kurulduktan sonra bizim de diðer kadýn örgütleri gibi
karþýlaþtýðýmýz en önemli sorunlarýn baþýnda mali sorunlarýmýz
gelmekteydi. Gönüllülük temelinde bu hizmeti sunuyor olmamýzla
birlikte bize baþvuran baþvuruculara hukuksal destek sunduðumuz
anda dava harçlarýný karþýlamamýz gerekiyordu ve bu amaçla da bir
proje gerçekleþtirme zorunluluðu oluþtu. Bu amaçla da yapmýþ
olduðumuz bir projeyi biz hayata geçirdik ve hukuksal desteðe
ihtiyaç duyan kadýnlara hukuksal desteði bu proje kapsamýnda sunduk. Tabii bu projeyi yaparken baro kadýn haklarý komisyonu
olmanýn bize yararý vardý. Baroya baðlý bir kurum olmamýþ olsaydýk belki bu projemiz uluslararasý alanda destek görmeyecekti.
Yalnýz meslek örgütü olarak çalýþmanýn uluslararasý kamuoyunda
bu tip yararlarý olmakla birlikte birtakým dezavantajlarý da var.
Bunlar nelerdir diye sorarsanýz: meslek örgütü olmamýz sebebiyle
bizim çalýþma alanýmýz sýnýrlý. Bu durumda biz, diðer kadýn örgütleriyle dayanýþma, zaten kuruluþ amacýmýzda biz bunu özellikle
belirtmiþtik, dayanýþma ve iþbirliði ihtiyacýný hissettik ve dayanýþma ve iþbirliði içinde Diyarbakýr'da bulunan tüm kadýn örgütleriyle
ve bölgedeki kadýn örgütleriyle ve Türkiye genelinde bu alanda
çalýþma yürüten tüm kadýn örgütleriyle birlikte çalýþmalarýmýzý
hayata geçirdik.
Diyarbakýr Barosu'na baðlý kadýn haklarý komisyonu kurulduktan sonra bölgedeki barolarda kadýn haklarý komisyonlarý olmamasý
nedeniyle öncelikle bu konuda çalýþmalarýmýz oldu ve bölgedeki
bazý barolara da baðlý olarak kadýn haklarý komisyonlarý kurulmasýný saðladýk. Bu komisyonlarla birlikte hem mesleki alanda hem
de kadýn sorunlarý alanýnda çalýþmalarýmýzý yürüttük.
Bölgedeki kadýn örgütlerinin dýþýnda da hukuk alanýnda çalýþma
yürüten Türkiye barolarýna baðlý bir kadýn komisyonu var, Türkiye
Barolar Birliði Kadýn Komisyonu (TÜBAKOM) olarak
adlandýrýlan. Biz bu TÜBAKOM'un da yürütme kurulu üyesiyiz.
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Ama þunu da özellikle belirtme gereði hissediyorum;
TÜBAKOM'da biz muhalifiz, ötekiyiz. Bölgenin sorunlarýnýn ve
bölge kadýnlarýnýn sorunlarýný dile getiriyor olmamýz nedeniyle her
zaman öteki konumunda kalmakta devam ediyor.
Diyarbakýr'da faaliyet yürüten STÖ'lerin kadýn kollarý, yine
meslek örgütlerinin kadýn kollarý, KAMER, SELÝS, DÝKASUM ve
ÝHD ile birlikte ortak çalýþmalar yapmaktayýz. Bu çalýþmalar, biz
diðer kurumlarla dayanýþma ve iþbirliði içerisinde olduðumuz
zaman asýl anlam ve deðerine kavuþmaktadýr. Çünkü Medeni Kanun
alanýnda, biliyorsunuz iki yýl önce bir deðiþiklik yapýldý. Sadece
Türkiye'de barolarýn bu deðiþikliði talep etmesi durumunda belki
istediðimiz deðiþiklikleri elde etmemizde, önümüzde çok ciddi
sorunlar olabilirdi, oysa tüm kadýn örgütlerinin dayanýþma ve iþbirliði içersinde bu konudaki taleplerinde ýsrarlý olmalarý, istediðimiz
deðiþikliklerin bir kýsmýnýn yapýlabilmesini saðladý. Yine gündemde
bildiðiniz üzere Türk Ceza Yasa Tasarýsý var ve bu yasa tasarýsýnda
da kadýnýn aleyhine olan hükümler var. Hem Diyarbakýr Barosu
olarak hem Diyarbakýr'daki tüm kadýn kuruluþlarý olarak bu konuda
ortak bir bakýþ geliþtirdik ve görüþlerimizi biz sunduk. Yine
Türkiye'deki diðer kadýn örgütleriyle de dayanýþma ve iþbirliði
içerisindeki bu taleplerimizi dile getirebildiðimiz için bir baský
unsuru olabildik. Ancak kadýn örgütlerinin dayanýþma ve iþbirliði
halinde projelerini hayata geçirebilmesi durumunda, devletin buna
müdahale edemeyeceði ve sivil toplumun asýl o zaman gerçek
iþlevine kavuþabileceðini ben düþünüyorum.
Kýsaca söyleyeceklerim bunlar. Beni dinlediðiniz için teþekkür
ediyorum.
Moderatör:
Sayýn ERDOÐAN'a biz de teþekkür ediyoruz. Þimdi bu oturum
biraz kýsa sürdü. Bilemiyorum uyarýlarýmýn etkisi mi oldu, ama biz
kimseye kýsa konuþmasýný telkin etmedik. Þimdi de konuþmasýný
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yapmak üzere Sayýn Niyazi KAVAR'ý davet ediyorum. Buyrun.
Niyazi KAVAR17:
Deðerli konuklar, ben de TOHAV'a teþekkürlerimi bildirerek sözlerime baþlamak istiyorum. Tüm katýlýmcýlarý saygýyla selamlýyorum. Bu kýsýtlý zaman içinde, konunun teorik tartýþmasýndan ziyade
pratikte yaþadýðýmýz bazý durumlarý anlatmaya ve bazý sýkýntýlarýmýzý ve bazý olumlu, güzel þeyleri söylemeye çalýþacaðým.
Öncelikle STÖ'lerin kamuya yani devlete, idareye karþý duruþu
tartýþýldý. STÖ'lerin idarenin yanýnda mý, karþýsýnda mý olmasý
gerektiði tartýþýldý. STÖ'lerin elbette bir muhalif yaný var. Yani bu
inkar edilemez bir yanýdýr. STÖ'ler baðýmsýz olmalý bu doðru, ama
tarafsýz olmamalý.Yani bir haksýzlýk karþýsýnda elbette haklý olanýn
tarafýný tutmalý, tutmak zorunda zaten. Ama STÖ'ler ayný zamanda
idari yapýyla beraber, idari yapýnýn içindeki bazý oluþumlarda da
görev alabilmeli. Örneðin bazý komisyonlarda, kurullarda görev
alýp, haklý gördüðü konularda, insan haklarý açýsýndan, çevre haklarý
açýsýndan, adalet, adil kararlar alýnmasý açýsýndan katký sunmalýdýr.
Bunun hayata geçirilmesi çok önemlidir.
Biz bunu tüketici haklarý konusunda, çok somut bir iki örnekle
anlatayým, hayata geçirebildik. Örneðin Tüketici Sorunlarý Hakem
Heyeti diye bir heyet vardýr, Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda
Kanun ile tüm il ve ilçelerde oluþturulmasý öngörülen bir heyettir
bu. Orada tüketici þikayetleri, sorunlarý bire bir irdelenir. O heyetin
yapýsý STÖ aðýrlýklý bir yapýdýr. O heyetin bu özelliði açýsýndan
önemi bir kat daha büyüktür bence. Ve bu heyette biz Tüketici
Haklarý Derneði olarak aktif bir görev alarak, maðdur olan tüketicilerin maðduriyetlerini önlemek babýnda, tüketicilerin haklýlýðýný
ortaya çýkarmak açýsýndan yoðun katký sunarak, tüketicileri korumaya çalýþýyoruz. Bu gerçekten çok önemli bizce.
Yine bununla beraber Tüketici Kanunu'ndaki Tüketici
Konseyi'nden, konsey birliði oluþumundan bahsedilmektedir. Bu
17-Tüketici Haklarý Derneði Diyarbakýr Þubesi Baþkan Yardýmcýsý
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konseyin bileþenlerinden çoðu STÖ'lerdir. Ve bu konsey ulusal
düzeyde tüketici politikalarýný belirleyen bir konseydir. Yine en son
olarak bu konseyde bu son 14 Haziran 2003'te yürürlüðe giren
tüketici lehine çok büyük, bizce çok büyük deðiþiklikler getiren
yasanýn çýkmasýnda bizim derneðimiz, özellikle derneðimizin eski
baþkaný Av. Yaþar ALPTÜRK çok yoðun bir çalýþma içerisinde, bu
son çýkan yasanýn bu þekilde oluþmasýnda, bu þekilde þekillenmesinde katký sunmuþtur. Ve gerçekten tüketici örgütlerinin çoðunun savunduklarý ve tamamen benimseyebildikleri yapýda bir kanun
çýkmýþtýr. Bu bir baþarýdýr.
Ýþte bundan dolayý benzer kurul ve komisyonlarda elbette
STK'larýn katýlýmlarý yasayla, tüzükle, yönetmelikle öngörülüyorsa
STÖ'lerin temsilcileri bence bu tür oluþumlar içinde yer almalý. Ben
gerçekten hakka, hakkaniyete, insan haklarýna, tüketici haklarýna,
çevre haklarýna saygýlý, uygun kararlar alýnmasýna bizzat katkýda
bulunmalarý gerekir diye düþünüyorum. Bazý STÖ temsilcilerimiz o
kararlarýn istediðimiz þekilde alýnmasý yönünde güçlerinin
olmadýðýný düþünebilirler, ama en azýndan görüþlerini orada açýklamalýlar, en azýndan katýlmýyorlarsa muhalefet þerhlerini kararýn altýna yazdýrmalarý da çok önemli bir adýmdýr bence.
Örneðin bugün Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti, mahkemelerin
yüklerini hafifletmiþ, 580.500.000 TL'ye kadar olan uyuþmazlýklarda baðlayýcý nitelikte karar veren bir kuruluþ niteliðindedir. Bu
gerçekten biz tüketici haklarý savunucularýnýn gýptayla benimsediði
bir durumdur, çok önemli bir durumdur, çok önemli bir kazanýmdýr.
Bu gün ülkemizde mahkemelerin ne kadar sürede sonuçlandýðýný
hepimiz bilmekteyiz. Buraya katký sunmamýz, katký sunuyor
pozisyonunda olmamýz, yani biz Tüketici Haklarý Derneði'ni
gerçekten memnun ediyor. Bu açýdan olaya bakmak, bu açýdan
STK'larýn önündeki önemli görevleri küçümsememek gerekir diye
düþünüyorum. Bu ve benzeri oluþumlar illerde vardýr tabii. Örneðin
Ýnsan Haklarý Kurullarý var. Bence Ýnsan Haklarý Derneði de veya
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diðer dernekler veya tüketici haklarýný savunan dernekler ve insan
haklarýnýn kollarý olabilecek insan haklarýný savunan dernekler de,
Ýnsan Haklarý Kurullarý içinde aktif olarak görev almalýdýrlar.
Dernek olarak bunun dýþýnda yaptýðýmýz bazý faaliyetlerden de
bahsetmek istiyorum. Biz dernek olarak bir çok yerel televizyon ve
radyoda, GAP TV ve GAP Radyosu’nda, tüketici bilincinin yerleþmesi, özellikle hak arama bilincinin artmasý amacýyla, -çünkü biz
bilinçli bir tüketicinin ayný zamanda küçükte olsa o hakkýný araya
biliyorsa, hak arama bilincinin artýk ona yerleþmiþ olduðunu
düþünüyoruz, bu açýdan, bir baþlangýç olmasý bakýmýndan da önemsiyoruz bunu- bu yüzden hak arama bilincinin yerleþmesi amacýyla
faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Tüm bu faaliyetlerimiz gerek
tüketici gerekse satýcýlar nezdinde derneðimiz açýsýndan bizi itibarlý
bir yere getirmiþ diye düþünüyorum. Gerçekten bugün derneðimize
baþvuran bir çok tüketicinin þikayetini biz Tüketici Sorunlarý
Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne intikal ettirmeden,
görüþmeler yoluyla çözebilecek bir konuma gelmiþ durumdayýz.
Bunu da önemsiyoruz tabii.
Tabii buna raðmen bütün STK'larda yaþanan bazý hastalýklar
bizim örgütümüz içinde de vardýr. Bu, katýlýmcýlýðý saðlayamama,
üyelerimizi bütün faaliyetlerimizin içine katamama gibi. Bu
hastalýk, bu eksiklik maalesef bütün STK'larda olduðu gibi bizde de
var tabii. Bu belki 12 Eylül sonrasý geliþtirilen apolitikleþmenin bir
sonucudur, yani derneklerin iþte kötü yerler, þer odaklarý olarak
lanse edilmesinin sonucudur. Bunu maalesef toplumumuz henüz
yýkmýþ, aþmýþ durumda deðildir. Bunu tabii ne derece, ne oranda
yýkarsak, yani benden önceki arkadaþlarýn da bahsettiði gibi gerçekten katýlýmcýlýðý ne oranda saðlarsak o oranda örgütümüz de
demokratikleþir, o oranda daha saðlýklý kararlar verebiliriz, o oranda daha aktif çalýþmalar içine girebiliriz.
Derneðimiz ve Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti ücretsiz hizmet

Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum

171

vermektedir. Derneðimiz bir çok dernekte olduðu gibi gerçekten
kýsýtlý imkanlarla hayatý sürdürmeye çalýþmaktadýr. Yani üye aidatlarý ve baðýþlarla ayakta durmaya çalýþmaktayýz. Bunun yanýnda
Diyarbakýr'da bir lokal açma durumumuz oldu. Lokal iþletmesinin
bize saðladýðý bazý zorunlu giderleri; kira, elektrik, telefon ve su
giderleri gibi giderlerdir. Ama maalesef bütün derneklerin de sýk sýk
yaþadýðý bazý olumsuzluklara bizim lokalimiz de uðruyor. Örneðin
bir dernek üyesi lokalde, þark köþesinde duran sazý alýp çalarken
emniyet kuvvetleri, polisler tarafýndan görülmesi sonucu, canlý
müzik yayýný yapýlýyor diye addedilerek lokalimiz kapatýldý, bir
hafta süreyle kapatýldý. Böyle durumlarla biz de karþýlaþýyoruz.
Ama bu hiçbir zaman bizi olduðu gibi diðer STÖ'leri de yýldýrmamalýdýr tabii. Biz doðru bildiklerimizi savunmaya elbette devam
etmeliyiz, elbette daha verimli, daha aktif faaliyetler içinde
olmalýyýz.
Diðer STÖ'lerle yardýmlaþma ve dayanýþma konusunda bir
þeyler söylemek istiyorum. Gerçekten Diyarbakýr'da, özellikle
STÖ'ler arasýnda dayanýþma ve yardýmlaþmayý öngören bazý
yapýlaþmalar oldu, takdir edilecek yapýlaþmalardý. Sabahki
arkadaþlarýmýn söylediði gibi bunun yansýmalarý Türkiye genelinde
kendini gösterdi. Emek Platformu, yine bizim derneðimizin, genel
merkezimizin baþýný çektiði Demiryolu Platformu, yerli malý kullanmak amacýyla oluþturulan platform ve benzeri platformlar çok
büyük adýmlardýr gerçekten. STÖ'ler arasýndaki yardýmlaþma ve
dayanýþmanýn önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sabah
Bingöl ÝHD adýna konuþan arkadaþ gerçi olumsuz bir hava estirdi bu
konuda belki ama, kendisi açýsýndan haklý taraflarý var elbette, ama
bütün bunlara raðmen STK'larýn yardýmlaþma ve dayanýþma
içerisinde hareket etmeleri gerektiðine sonuna kadar inanýyoruz.
Bu doðrultuda biz Diyarbakýr'da "Diyarbakýr Milletvekillerini
Ýzleme Komitesi" oluþturmak için adým attýk. Bu amaçla STK'lardan
oluþan bir komite, komisyon olsun istedik. Bu komisyon belli bir
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yere kadar çalýþmalarýný sürdürdü. Sonuç alýnabilen yerlerde bazý
sonuçlar alabildik gerçekten. Milletvekillerine bir çok STÖ'den
veya bir çok kiþiden gelen genel tepkileri, Diyarbakýr'ý genel anlamda ilgilendiren sorunlarý biz milletvekillerine iletme gibi bir iþlev de
üstlendik. Bunlarýn bir kýsmý olumlu yanýtta buldu. Yani bu güçbirliðinin neler yapabileceðine güzel bir örnek oldu bizce. Þu an her ne
kadar bu komisyon çok aktif bir çalýþma içerisinde deðilse de
yaþadýðýmýz bazý olumlu sonuçlarý, aldýðýmýz bazý olumlu sonuçlarý
burada vurgulamak istedim.
Ben de sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Sözlerimi
demokrasilerde katýlýmcýlýðýn önemli bir kanalý olan STÖ'lerin önemini bir kez daha vurgulayarak bitirmek istiyorum. Beni dinlediðiniz için teþekkür ederim.
Fethi SÜVARÝ18:
Sayýn Baþkan, deðerli arkadaþlar hepinizi saygýyla selamlýyorum. Ayrýca bu tartýþma olanaðýný bize saðlamýþ olan TOHAV'a
teþekkürlerimi sunuyorum. Dicle Fýrat Kültür Merkezi, STÖ'ler
içerisinde sanat ve kültür ile uðraþan bir kurumdur. Daha yeni bir
geçmiþi var, sekiz aylýk bir faaliyet geçmiþi var. Bu faaliyet
sürecinde 800'den fazla öðrenci yetiþtirdi. Þu anda da 240'tan fazla
kursiyerimiz bulunmaktadýr. Müzik, tiyatro, sinema, plastik sanatlar
ve folklor alanýnda faaliyet gösteriyor. Yani sivil alanda bu sanatýn,
kültürün büyük bir eksikliði bir boþluðu olan bu bölgede, eski bir
gelenekten kaynaklý olarak bunu sürdürmek, geliþtirmek istiyor.
STÖ'ler gerçekten yeni insan tipini yaratma konusunda, yani
tartýþmalar, zihinsel düþünceler, yapýlan etkinlikler bir deðer
biçimidir, bunlar deðerli þeylerdir, bölgenin özgünlüðünden kaynaklanan sýkýntýlar var, yani bunlara biz de deðer biçiyoruz, bu sýkýntýlarý göðüslenebilecek hale getirdiler ve son on yýlda büyük bir
güçtürler, ama bunda eksik bir yan var, yeni bir insan yaratma ve sivil
toplum hareketleri içinde bu insanlarýn etkin kýlýnmasý, bölgemizin
18-Dicle Fýrat Kültür Merkezi Üyesi
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büyük ihtiyaç duyduðu Rönesans'ýn gerçekleþmesi, yani zihniyetin
deðiþmesi, yine insanlarýmýzý bu þekilde çeliþkili, çatýþmalý bir ortamda tutan dogmatizmin, tutuculuðun kýrýlmasý, diðer tarafta ise ütopyacý,
hayalci yaklaþýmlarýn da reddedilmesi ve gerçekçi bir yaklaþýmýn
ortaya çýkmasý için insanýn deðiþmesi gerekiyor. Onun içindir ki konumuz insandýr. Sanat aracýlýðýyla STÖ'leri desteklemeye çalýþýyoruz.
Örneðin ekolojik bir facia varsa sinema yoluyla bunu kitlelere
aktarmak büyük bir olanaktýr. Bu onu kalýcýlaþtýrýr, belli bir tepkiyi
yoðunlaþtýrýr. Yine tiyatro ile diyelim ki toplumda bir yozlaþma
varsa, bu yozlaþmayý teþhir etmek, onu gündemleþtirmek için önemli bir araçtýr. Yine þiirin, romanýn, öykünün gücü eskidir. Yani
Avrupa'da diyelim ki maðaralarda baþlayan, M. Ö. 40.000 yýllarýnda,
paleolitik dönemde maðaralarda baþlayan resim sanatý Rönesans'ta
nasýl etkin bir rol oynadýysa, Mikelangelo, Rafael ve Leonardo nasýl
Rönesans'ta etkin bir rol oynadýysa, Ortadoðu'da da sözün böyle bir
gücü vardýr. Bilhassa kültür merkezi bunu icra etmeye çalýþýyor.
Tabii biz de zaman zaman bazý sýkýntýlar yaþýyoruz. Bu da bir
gerçektir, ama yaþadýðýmýz coðrafyanýn doðasýnda bu vardýr. Sanatý,
sabýrlý, anlayýþlý farklý düþünceleri bir arada barýndýrarak, belli ilkelerle uzlaþtýrarak bu giderilebilir kanýsýndayým. Ayrýca bölgesel iþbirliði
bakýmýndan bu ikinci oturumun bölgesel ölçekteki sivil toplum
hareketinin iþbirliði konusunda bir düþünce de geliþtirmek istiyorum.
Ayný zamanda ben Yerel Gündem 21 Genel Sekreter Yardýmcýsý
olarak da görev yapýyorum. Seksene yakýn kamu kuruluþu ve STÖ'yü
bir araya topladýk. Yani kamu kurumlarýyla STÖ'lerin uyumlu bir
çalýþmasýný sergileyebiliyoruz. Bunun içerisinde hemen hemen bütün
toplumsal aktörler var. Bunlar Kent Danýþma Meclisi, Koordinasyon
Kurulu ve sekreteryasýyla bir araya gelebilen, toplanabilen, karar
geliþtirebilen, program oluþturabilen, eylem planý oluþturabilen
büyük bir çatý örgütüdür, bir çerçevedir. Evrensel bir boyutu var.
Yine STÖ'yü uluslararasý düzlemde ele aldýðýmýzda, belli bir kon-
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sensüse ulaþýldý ki bu bir olanaktýr. Uluslararasý alanda STK'lara büyük
deðer biçiliyor. Onlarýn onayý alýndýktan sonra büyük projeler hayata
geçirilebiliyor. Ulusal düzlemde de böyle bir geliþme var. Bunu
küçümseyemeyiz. On yýllýk sürece baktýðýmýzda Türkiye'de de bazý
deðiþmelerin olduðunu görüyoruz. Ama iþin önünde önemli hukuki
engeller var. Söz konusu olan bir hukuk devleti yaratmýþ olamamanýn
getirmiþ olduðu sýkýntýlardýr. Bu sýkýntýlar aþýldýðýnda sivil toplum
ulusal düzlemde de önemli bir cereyana kavuþacaktýr. Bölgesel
düzlemde ise farklý bir olguyla karþý karþýyayýz. En baþta bir güvensizlik var, bu aþýlmalýdýr. Yoksa yapýlanlar insan içindir, insan
merkezlidir, bunda herhangi bir tehlike veya herhangi bir sýkýntý
görmemek gerekiyor. Ama maalesef süregelen bu otuz yýllýk geçmiþteki yaþanan sýkýntýlar, çatýþmalý ortam böyle bir þeye neden oldu.
Tabii burada getireceðimiz bazý öneriler de var. Biz bölge
ölçeðinde bir sivil toplum koordinasyonunun kurulmasýný istiyoruz.
Bu STÖ'lerin ayrýksý, parçalý hareket etmesini önleyecektir.
Dolayýsýyla bu parçalý, bu daðýnýk þeyden bir kuvvet yaratýlmak
isteniyorsa, etkin bir güç yaratýlmak isteniyorsa, böyle bir koordinasyona ihtiyaç var. Ben bunun için Yerel Gündem 21 örneðini
verdim.Yerel Gündem 21, bugün Diyarbakýr mücadele alaný
içerisinde sýnýrlý bir alanda faaliyet gösterir ama etkin bir güçtür, proje
geliþtirebiliyor, kurumlar üzerinde ve STÖ'ler üzerinde toparlayýcý bir
rol oynayabilir. Ayný þey neden STÖ'ler için bu rolü oynamasýn.
Ýkicisi ise sanatsal ayaðý eksik býrakýldý. Sanatýn burada desteðinin
alýnmasý gerekir. Yani sanat ile uðraþan kurumlarýn, STK'larýn
içerisinde, onun araçlarýný ve kaynaklarýný deðerlendirerek, ilgili
STK'lar bunu kullanabilir, bunu bir güç haline getirebilirler.
Üçüncüsü ise sanatýn deðiþimdeki gücünün görülmesi gerekir.
Yani insanlarýn deðiþmesi gerekiyor. STÖ'lerin temsilcileri burada
açýklamalar yaparken çeþitli sýkýntýlarý dile getirdiler. Bu sýkýntýlara
biz yabancý deðiliz. Çünkü verili insanla, herhangi bir örgüt, ne kadar
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modern olursa olsun, ne kadar güçlü bir örgütlenme olursa olsun,
verili insanla bu örgüt hayata geçirildiðinde ortaya bu sýkýntýlar çýkacaktýr. Yani demokrasiyi sindirememiþ, eski kalýntýlardan kurtulamamýþ, dogmatik ve ben merkezci olan o birey þüphesiz hangi
kurumda yer alýrsa alsýn, bu sýkýntýlarýn merkezinde yer alacaktýr.
Dolayýsýyla bu bireyi geliþtirmek gerekiyor. Tabii ki STÖ'lerin,
katýlýmcýlarýn fedakarlýklarý vardýr ve büyük çalýþmalar yapýyorlar, bu
deðerli bir olaydýr, biz bunu küçümsemiyoruz, ama mevcut insanla
bunu yapamayýz, sürdüremeyiz. O zaman insanýn deðiþmesi gerekiyor.
Dicle Fýrat Kültür Merkezi heyecan verici geliþmeler de yaratmýþtýr, yakýn bir geçmiþi olmasýna raðmen þu anda þehrimizde bir
potansiyel ve gücü açýða çýkarmýþtýr. Kaldý ki Diyarbakýr bir sanatçý
þehridir. Yani Ýstanbul'dan sonra diyebiliriz ki Türkiye'nin en önemli sanat merkezlerinden bir tanesidir. Yine Ortadoðu'da da önemli bir
yeri var; yani þairleri, ozanlarý, þarkýcýlarý, tiyatrocularý, araþtýrmacýlarý sýralayacak olursak önemli bir liste karþýmýza çýkar. Ama nitelik bakýmýndan bir zayýflýk var. Neden olarak, kendilerini organize
edememiþlerdir, sunumunu yapamýyorlar, piyasaya açamýyorlar,
kendilerini tanýtamýyorlar ve böylece bir parýltý olmaktan öteye
gidemiyorlar. Dolayýsýyla STÖ'ler bunun önünü açabilir, buna güç
ve kuvvet verebilir. Sanat hareketi, sanat kurumlarý bunun beklentisi içinde. Onlar da kendi imkanlarý dahilinde bu desteði vermeye
hazýrlardýr. Bu konuda bir çekinceleri yoktur, çünkü söz konusu
olan insandýr. Ýnsan merkezli olan her þeyle ilgileniyorlar.
Ayrýca kurumda da þöyle bir anlayýþ mevcut, yani hem Yerel
Gündem 21 faaliyetleri içerisinde hem de STK'larýn çalýþmalarý
içinde karþýlaþýlan bir sýkýntý, ben merkezci bir yaklaþým, yani kendi
kurumunu ön plana çýkarmak. Özellikle iþte yýllýk faaliyetlerinde,
iþte biz bunu bunu yaptýk, bu kaygýyla hareket etmek... Dolayýsýyla
gücü kýrýyor, parçalanmayý derinleþtiriyor, birlikteliði öldürüyor.
Yani burada da bir vaaz gibi konuþmak istemiyorum ama iþin
niteliðinde bu var. Bu ben merkezci anlayýþýn terk edilmesi lazým,
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yani bir kurumumuzun baþarýsý tüm kurumlarýn baþarýsýný getirir,
böyle bir diyalektik içerisinde bakmak gerekiyor.
Dolayýsýyla konuþmamý bitirirken bölgesel düzeyde özellikle bir
basýn yayýn hareketinin toparlayýcý olacaðýna inanýyorum, bunu da bir
öneri olarak getiriyorum. Bu basýn yayýn faaliyeti belki bir gazete,
belki bir televizyon, belki bir radyo þeklinde de olabilir, onu bilemiyorum. Ýlgili arkadaþlar, bu konuda deneyimli olan arkadaþlar bunu belli
bir formata ulaþtýrabilirler ama böyle bir yayýnýn olmasý önemli bu bir
baþlangýç. Bu baðlamda ben hepinizi saygýyla selamlýyorum.
Moderatör:
Sayýn SÜVARÝ'ye teþekkür ediyoruz. Sayýn Nazým AKÇA'yý
buraya davet etmek istiyorum. Galiba yok kendisi salonda, o zaman
sonraki konuþmacýya ben söz vereceðim. Þanlýurfa Barosu Baþkaný
Sayýn Ferda GÜLLÜOÐLU. Buyrun Sayýn GÜLLÜOÐLU.
Ferda GÜLLÜOÐLU19:
Öncelikle hepinize merhaba diyorum. Bugünkü oturumda sivil
toplum hareketi, anlayýþý, mevcut durum, demokrasi ve sivil toplum
iliþkisi konusunda konuþtuk, tartýþtýk, hepimizin bilgi birikimi vardý,
buna katkýlar sunuldu. Bugün bölge ölçeðinde STK'lar arasýnda
iþbirliði nasýl saðlanýr, onu ele aldýk. Ben o konudaki fikirlerimi
söylemeden önce birkaç noktaya deðinmek istiyorum.
Þimdi deðerli konuklar hepimiz biliyoruz demokrasi bir süreç ve
sürekli geliþen, her gün hep yeni ihtiyaçlarý ortaya çýkan bir süreç.
Türkiye'de demokrasiye geçiþte çok önemli bir süreç yaþýyoruz.
Dünkü konuþmamda da belirttim, 12 Eylül askeri darbesi ile birlikte sesleri kýsýlan STK'larýn 1990'lý yýllarda yeniden yeþermeye
baþladýðýný, seslerinin yükseldiðini görüyoruz. Bu önemli süreçte de
STK'lara çok büyük ve önemli görevler düþtüðüne inanýyorum.
Ancak burada bir de devlet açýsýndan olaya bakmak lazým. Dün de
dile getirildi, bugün de dile getirildi, STK'larýn demokrasi, insan
haklarý, hukuk alanýndaki uyarý ve tekliflerini, endiþelerini devlet
19-Þanlýurfa Barosu Baþkaný
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ciddiye alýyor mu? Konuþmalardan anladýðýmýz kadarýyla ve uygulamalardan da bildiðimiz kadarýyla istenilen düzeyde ciddiye almýyor,
burada bir týkanýklýk yaþanýyor. Yine devletin insan haklarý alanýnda
faaliyet gösteren kuruluþlarla, STK'lar ile bu konuya duyarsýz
kalmayan meslek örgütlerine bakýþ açýsý nasýl? Bunu da hem uygulamadan biliyoruz, hem dün konuþmacýlar da altýný çizerek belirttiler.
Burada soðuk ve mesafeli bir yaklaþým var, kapýlar sadece biraz
aralanýyor, bir türlü açýlmýyor.
Yine hepimiz biliyoruz uyum yasalarý olarak adlandýrýlan
yasalar, bir iyileþtirme olarak yürürlüðe girdi. Fakat yasalarýn uygulanmasýnda büyük sýkýntý yaþandýðýný, bürokrasinin burada ciddi bir
direnç gösterdiðini örneklerden, yaþadýklarýmýzdan hepimiz biliyoruz. Yine yasal düzenlemeler olmasýna raðmen STK'lar, baþkan ve
üyelerine karþý, özelikle yýldýrma amaçlý olarak, artýk bunun baþka
bir izahý olduðunu düþünmüyorum, arka arkaya davalar açýldýðýný
hepimiz biliyoruz, yaþýyoruz. Öncelikle bence devletin özellikle
bölgedeki STK'lara bu önyargýlý bakýþ açýsýnýn bir þekilde
deðiþtirmesi gerekiyor. Yine bu önemli süreçte devletle STK'larýn
karþýlýklý olarak birbirlerini anlamasý gereklidir diyorum.
Þimdi meslek örgütlerine dün de deðindik bugün de deðindik;
meslek örgütleri sadece meslektaþlarýnýn sorunlarýyla veya yasal
düzenlemelerde nasýl yer alýyorlarsa öyle çalýþmalýdýrlar! Ben buna
inanmýyorum. Þimdi baroya üye olmadan avukatlýk yapamazsýnýz,
tabip odalarýna üye olmadan doktorluk yapamazsýnýz, yasal mevzuatýnýz bunu gerektirir, bir kamu tarafýnýz vardýr. Ancak sabah ilk
konuþmacý Diyarbakýr Tabip Odasý Baþkaný Sayýn ÝPEKYÜZ'dü, kendisi de söyledi; saðlýk alanýnda da çalýþma yapýyorlar, mesleki alanda
da çalýþma yapýyorlar, fakat toplumun ihtiyaçlarýna karþý da duyarsýz
kalmadýklarýný belirttiler. Ayný þey barolar için de geçerli, mesleki
anlamda çalýþmalarýnýzý yürütürsünüz, yasal çerçevede hareket edersiniz ama, toplumun ihtiyaçlarýna da cevap vermek durumundasýnýz.
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Biz Þanlýurfa Barosu olarak, yönetmelikler çýkarýldý biliyorsunuz,
uyum yasalarýndan sonra, uygulamada yaþanan sýkýntýlar ve yasaya
aykýrý olan yönetmelikler vardý- onlarýn iptali istemiyle davalar açtýk.
Medeni Kanun Tasarýsý hazýrlanmadan önce, deðiþti gerçi, biz görüþlerimizi baro olarak bildirdik. Yine ayný þekilde Ceza Kanunlarý
Tasarýsý hazýrlanýyor, orada da özgürlük ve diðer konularda da görüþlerimizi bildirdik. Bu konudaki çalýþmalarýmýz da devam ediyor.
Kadýn haklarý alanýnda oldukça yoðun faaliyetlerimiz oldu, böyle bir
toplantý salonunda yapýlan bir seminer veya sempozyuma gelemeyen
kadýnlarýmýz için özellikle düþündük, kentin varoþlarýnda yaþayan
kadýnlarýmýza yönelik olarak Milli Eðitim Müdürü ve mahalle
muhtarlarýyla görüþerek alan çalýþmasý yapmaya baþladýk.
Kadýnlarýmýza burada ne yapýyorduk? Yasal haklarý konusunda bilgilendiriyorduk, daha sonra bunlarýn hak ihlali olduðunda baroya geri
dönüþleri de oluyordu ve yardýmcý olmaya da çalýþýyorduk. Bu çalýþmalar tabii ki önemli ama bunun yaný sýra da insan hak ve ihlalleri
konusunda da çalýþmalarýmýz oluyor. Mesela Bozava'da geçtiðimiz
yýl bir olay yaþandý; güvenlik güçleri köylüleri darp etti, dayak atýldý
falan. Daha sonra güvenlik güçleri aleyhine dava açýldý, baro olarak
müdahale isteminde bulunduk, suçtan zarar gördüðümüzden dolayý
þikayetçi olduk. Mahkeme de müdahale istemimizin yerinde olduðuna karar verdi. Demek ki meslek kuruluþu da olsanýz topumun
ihtiyaçlarýna cevap vermek durumundasýnýz.
Þimdi bölge ölçeðinde STK'larýn arasýndaki iliþkiler nasýl olur?
Ben önce þöyle düþünüyorum bir kere STK'lar kendi içinde birlikte
çalýþmayý saðlamalýdýr. Üyelerimizle iletiþim halinde olmalýyýz,
çünkü genel olarak tespitlerim benim bu yönde, birlikte çalýþma
alýþkanlýðýmýz çok geniþ deðil, iletiþim zayýflýðý söz konusu. Çalýþan
kiþi sayýsý hep sýnýrlý kalýyor, bu çalýþan kiþi sayýsýný arttýrmak durumundayýz. Artý yapacaðýmýz çalýþmalarda ve eylemlerde kendi
STK'larýmýzýn desteðini almak durumundasýnýz, daha sonra bir
yayýlma, bir geniþleme olabilir diye düþünüyorum.
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Bölge ölçeðinde iþbirliðini ele alýrsak, burada da þöyle düþünüyorum; mesela Diyarbakýr Barosu,Urfa Barosu, Batman Barosu ki
zaman zaman bölge ölçeðinde bu çalýþmalarý birlikte yapýyoruz, birlikte hazýrladýðýmýz ortak basýn metinleri var, birlikte hazýrladýðýmýz
ortak kanun tasarý çalýþmalarý var, bunlar gönderiliyor gerekli olan
yerlere, hatta kendi Türkiye Barolar Birliði'ne karþý da birlikte hazýrladýðýmýz yaptýðýmýz çalýþmalar, yazýlý basýn açýklamalarýmýz oldu,
bana göre bölge ölçeðinde þu aþamada, ben yani böyle baþlasak iyi
olur diye düþünüyorum; her meslek grubu kendi grup meslek
örgütüyle ilgili olarak çalýþmalar yapsa, mesela Sayýn ÝPEKYÜZ
anlattý, faaliyetleri gerçekten çok güzel, bunu bölgeye yaysa, bölge
içerisinde bir iletiþim halinde olunsa, daha sonraki süreçte bu belki
tabip odasý, baro, mimarlar mühendisler odasý, tüketici komisyonu,
hep birlikte bir çalýþma olabilir diye düþünüyorum ama, þu aþamada,
bu süreçte bunun erken olduðunu düþünüyorum. Doðrusu önce
meslek kuruluþlar kendi arasýnda bir çalýþma yapmalý, belirli iller
belirlenmeli, o illerde belirli aralýklarla toplantý yapýlmalý. Birbirleri
arasýnda bilgi birikimi, düþünce, görüþ paylaþýmý yapýldýktan sonra,
bu konuda gerekli rapor hazýrlanýr, ilgili kuruluþlara gönderilir veya
basýn açýklamasý yapýlabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok
teþekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.
Moderatör:
Biz de Sayýn GÜLLÜOÐLU'na teþekkür ediyoruz. Cafer
KOLUMAN'ý davet ediyorum. Buyurun Sayýn KOLUMAN.
Cafer KOLUMAN20:
Tüm katýlýmcý arkadaþlara merhaba diyorum. Böyle bir çalýþmayý düzenlemiþ olduklarýndan dolayý da tüm TOHAV yöneticilerini de tebrik ediyorum. Ben öncelikle þunu ifade etmek istiyorum,
her sivil örgütlenme bir ihtiyaçtan doðmuþtur. Her sivil örgütlenmede olduðu gibi Pir Sultan Abdal Derneði örgütü de bir ihtiyaçtan
doðmuþtur. Nedir bu ihtiyaç? Aleviler Osmanlý tarihinden beri,
Türkiye tarihini ele alalým, bir baskýya, bir kültürel yozlaþmaya, bir
20-Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Üyesi
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hor görülmeye, dýþlanma kültürüne maruz kalmýþlardýr. Gerek
Osmanlý tarihinde gerekse Türkiye tarihinde ne Müslüman olarak
kabul edilmiþ ne de Alevi kimlikleri benimsenmiþtir. Dolayýsýyla bu
kültürel yozlaþmayý da, kültürel asimileyi de beraberinde getirmiþtir. Bizim örgütümüz de buna karþý bir duruþ sergilemek için
böyle bir örgütlenmeye ihtiyaç duymuþtur. Bu örgütlenme bilinci
1990 yýlýndan itibaren daha zengin bir hale gelerek, uluslar arasý
alanda bile aktif olarak çalýþmayý devam ettirmektedir.
Öncelikle derneðin kuruluþu hakkýnda kýsa bir bilgi vermek istiyorum, birkaç noktaya deðinmek istiyorum. Þimdi Pir Sultan Abdal
Kültür Derneði denince ilk akla gelen sanki bir alevi örgütlenmesi
gibi bir anlayýþ ortaya çýkýyor. Oysa dernek tüzüðünün 2. maddesi çok
açýktýr, bunu izninizle okumak istiyorum, derneðin amacý madde 2 adý
altýnda geçmektedir: ''Pir Sultan Abdal'ýn yaþamý, felsefesi doðrultusunda sosyal, kültürel çalýþmalar yapmak, baþta Anadolu Alevi
kültürü olmak üzere tüm kültürleri yaþatmak, geliþtirmek ve yaymanýn yaný sýra demokrasi, laiklik, insan haklarý gibi deðerlere sahip
çýkmaktýr''. Yani baþta Anadolu kültürünü esas alýyor, bununla birlikte kendini ifade edemeyen, baskýya, sömürüye maruz kalan tüm
kültürleri yaþatma anlamýnda bir örgütlenmedir bizim
örgütlülüðümüz. Genel merkezimiz Ankara'da olup Türkiye'de kýrka
yakýn þubemiz bulunmaktadýr. Gerek genel merkezimiz gerekse diðer
tüm þubelerimiz bulunduklarý yerler bakýmýndan hukuk ve
demokrasiyi yaþamýn tüm alanýna geçirme ve yayma çabasýyla
hareket etmektedirler. Þu an bizim þubemizde Alevi olmayan bir sürü
üyemiz mevcuttur ve derneðimizde aktif olarak çalýþmaktadýrlar.
Derneðimizin kuruluþ amaçlarýndan biri az önce de ifade ettiðim
gibi demokrasi, hukuk, laiklik ve eþitlik ve insan haklarý gibi deðerlere sahip çýkmaktýr. Bu baðlamda bu deðerlere sahip çýkma adýna
gerek bölgesel bazda gerekse ülke genelinde bu deðerler adýna
hareket eden tüm sivil örgütlerle iþbirliði ve dayanýþma
içerisindedir. Þubemiz de kýsa bir süre içerisinde Diyarbakýr
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Demokrasi Platformu'na üye olmuþ, diðer sivil örgütlerle birlikte
hareket etme çabasý içerisindedir.
Diyarbakýr þubemiz Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesinin
tek Pir Sultan Abdal örgütlenmesidir. Bu nedenle Diyarbakýr þubemiz 2000 yýlýnda, 2000 yýlý sonuna doðru Diyarbakýr'da kurulmuþ
olup, Diyarbakýr'da faaliyet gösteren sivil örgüt yöneticileri ve temsilcileri tarafýndan coþkuyla karþýlanmýþtýr. Ortak paydalarda
hareket etme adý altýnda faaliyetlerini devam ettirmektedir.
Derneðin isim adýný almýþ olduðu Pir Sultan Abdal 15. yy. da
yaþamýþ, yaþadýðý dönemde halkýn içerisinde bulunmuþ olduðu baský
ve zulme karþý bir duruþ sergilemiþ, halkýn yanýnda yer alarak halkýn
bir önderi haline gelmiþtir. Bu alanda da seve seve ölmeyi, seve seve
asýlmayý göze almýþtýr. Pir Sultan Abdal felsefesini þiar edinen
örgütlülüðümüz her zaman halktan yana, mazlumdan yana bir duruþ
sergilemiþtir. Kuruluþumuz sürekli demokrasiden, özgürlükten, laiklikten ve eþitçe paylaþýmdan yana olmuþtur. Bu deðerlere sahip çýkma
adýna faaliyet yürüten gerek ülkemizde gerekse de bölgemizde
faaliyet yürüten diðer bütün sivil örgütlerle birlikte hareket etmiþtir.
Benim bölge bazýnda yapacaðým tespitler þundan ibarettir:
Öncelikle bizim STK'lar olarak yönetici anlayýþýmýz çok farklý, bu
yönetici anlayýþýnýn öncelikle deðiþmesi gerekmektedir. Bir idari
sorun var, dolayýsýyla üyelerden kopuk, üyelerden kopuk olduðu
gibi halktan da kopuk olarak hareket etmekteyiz. Her ne kadar
bizim dernek Diyarbakýr'da kurulurken diðer STK'lar tarafýndan
coþku ve ilgiyle karþýlanmýþ ise de bunun devamýnýn getirilmesi
gerekeceði kanaatindeyim. Yani iletiþim baðýný koparmamasý
gerekir diye düþünüyorum. Bir STK'nýn sorunu diðer STK'larýn da
ortak bir sorunu haline gelmeli. Ayrýca diðer konuþmacý arkadaþýn
da ifade ettiði gibi, bölgemizde faaliyet yürüten STK'lar, ayný
zamanda üyesi olduðum Diyarbakýr Barosu Baþkaný Sezgin Beyin
de belirttiði gibi, gerek kendi iktidarýna karþý gerekse siyasi iktidara
karþý baðýmsýz olmalýdýr. Bu baðýmsýzlýk olmadýðý müddetçe
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STK'lar görevini gereði gibi yerine getiremez. Ortak noktalarda,
ortak paydalarda bir araya gelmeliyiz. Haksýzlýk nereden, kimden,
kime karþý gelirse gelsin ortak bir duruþ sergilemeliyiz. Teþekkür
ediyorum.
Moderatör:
Biz de Sayýn KOLUMAN'a teþekkür ediyoruz. Deðerli konuklar
sempozyumumuzun ikinci bölümünü, temel faaliyetini böylece bitirmiþ oluyoruz. Ýki oturumda, sabah ve öðlen iki oturumda, toplam
yirmi katýlýmcý görüþlerini, önerilerini açýkladýlar, bizimle paylaþtýlar. Tüm bu görüþ ve öneriler, yani burada yapýlan konuþmalar
hem görüntülü olarak hem sesli olarak kayda alýndý. Bütün bu kayýtlar gözden geçirilecek. Özellikle sesli kayýtlar ve buradan çýkan
sonuçlarý yazýlý, basýlý bir eser haline getirip basacaðýz. Onlarý da
gerek STK'lara gerek kamuoyuna sunacaðýz. Bu açýdan sayýn
katýlýmcýlara çok teþekkür etmek istiyorum. Ancak yine kafamýzda
bundan sonrasýna iliþkin birtakým öngörülerimiz var. Çünkü biz
bunu, bu süreci, bu sempozyumu kurum olarak kendi içimizde ciddi
bir biçimde tartýþtýk, deðerlendirdik. Aslýnda yaklaþýk altý aylýk bir
fikrin hayata geçirilmesiyle karþý karþýyayýz burada. Gerçekten de
yoðun bir emek verdiðimizi bilmenizi isteriz. Bu arada ben vakfýmýzýn sekreteri Av. Metin ÝRÝZ'i toplantý sonrasýnda yapmak istediðimiz hedefler konusunda kýsa bir bilgi vermek üzere buraya davet
etmek istiyorum. Sonrasýnda kýsa bir ara vereceðiz, yarým saatlik
zamanýmýz olacak, bu yarým saatlik zaman içerisinde de konuþmak
isteyen, salonda görüþ, düþünce, önerilerini konuyla ilgili iletmek
isteyen konuklarýmýza konuþma imkaný vereceðiz. Beþ dakikalýk
azami bir konuþma süresi içerisinde fikirlerini alacaðýz, onlarý da
deðerlendireceðiz. Toplam altý kiþiye, eðer talep gelirse, konuþma
imkaný vereceðiz ve sonuç bildirimizi açýklayarak da toplantýmýzý
kapatmýþ olacaðýz. Ben Sayýn ÝRÝZ'i davet ediyorum.
Metin ÝRÝZ21:
Ýyi günler diliyorum deðerli arkadaþlar. Sayýn OKÇUOÐLU'na
21-Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Genel Sekreteri
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çok teþekkür ediyorum. Biz bu çalýþmayý taslak aþamasýnda iki
aþama diye düþünmüþtük; birinci aþama kamuoyuna açýk, özellikle
bir tartýþmayý da beraberinde getirecek bir sempozyum, ikinci aþamada da daha çok STÖ'lerle beraber yapacaðýmýz bir arama konferansý þeklindeydi. Bu arama konferansýnda yerel yönetimler, meslek
örgütleri, diðer özellikle özel meslekte çalýþan STÖ'ler olduðu gibi,
diðer genel baþlýklar, örneðin Ýnsan Haklarý Derneði gibi insan haklarýnýn bütün alanýnda çalýþan örgütlerle arama konferansý yapmayý
düþünüyorduk. Ve burada öncelikle bir ihtiyaç analizi yaparak, bu
ihtiyaç analizi ekseninde hangi kurumun hangi alanýna daha çok
enerjisini harcamasý gerektiðini ortaya çýkardýktan sonra, buna
iliþkin deðiþik, iþte o arama konferansý sonucunda, deðiþik atölye
çalýþmalarý yapma düþüncemiz vardý. Burada tabii bu atölye çalýþmalarý baþlýðý olarak bir þeyler belirlemiþtik, örneðin savunuculuk,
politikalarý etkileme, lobi yapma, kampanya düzenleme, kampanyalarý
sürdürme, özellikle STÖ'ler açýsýndan muhasebe tekniði, muhasebe
tutma, yine STÖ'lerin kullanabileceði bilgisayar programlarýný
düþünme, bunlarý yaratma, STÖ'lerdeki insan kaynaklarý ve yine iþte
STÖ'lerin kendi dýþa dönük görüþmeleri, görüþme teknikleri, uzlaþma, uzlaþma-çözme teknikleri gibi deðiþik atölye baþlýklarý, workshop baþlýklarý belirlemiþtik.
Þimdi ilk etapta düþündüðümüz tabii Ocak ayýnda bu sempozyumu yapmak, Mart ayýnda bu arama konferansýný yapmaktý.
Ama bildiðiniz gibi meteorolojik bir olayýn azizliðine uðradýk.
Þimdi bunu önümüzdeki dönemde mutlak surette yapmayý düþünüyoruz. Ben çok kýsaca bu konuda bilgi vermek istedim. Teþekkür
ediyorum.
Moderatör:
Teþekkürler. O zaman saat 17.00'ye kadar bir ara verelim. Þu ana
kadar dört tane konuþma talebi geldi. Ýlave konuþma talebi varsa -yalnýz biz hiç konuþmamýþ olanlarý düþünmüþtük, eðer izin verirseniz,
çünkü bu daha demokratik olur diye düþünüyorum- onun dýþýnda

eðer bir talep olursa isminizi bir kaðýda yazar yollarsýnýz.

KONUKLAR BÖLÜMÜ

Remzi AZÝZOÐLU22:
Dünya yeni bir düzene doðru gidiyor. Burada STÖ'lerin rolü ne
olacak, kendi penceremden biraz sunmak istiyorum. Biz buna hazýr
mýyýz, bizim STÖ'lerimiz ne konumda? Dünya yeni bir düzene
gidiyor. Bana göre bu düzen þöyle bir düzen; mevcut pazara uluslararasý sermaye direkt olarak girmek istiyor. Þimdi önünde engeller
var, gümrük kapýlarý var, iþte ihale yasalarý var, çok öyle direkt
giremiyor. Ýþte bunu parçalamak istiyor, bunu bölmek istiyor. Bunun
sonucu olarak devlet, mevcut ulus devletlerin deðer yitirmesinin
nedeni de o. Zaten bir daha bu yapý oluþmasýn diye, yerel yönetimlere de, yerellere, kentlere dikkat ediyor. Kentsel yönetim de daha
bir deðer kazanacak.
STÖ'ler de, hem yerel yöneticiler hem de STÖ'ler bunda çok
büyük bir rol oynayacak, yerel STÖ'ler. Karþý duruþ veya karþý durmak gerekiyor mu, o ayrý bir tartýþma konusu ama, yani insanlara
zarar verecek yapýlanmalara karþý duruþ diye söyleyeyim. Onun için
küçük örgütlenmeler olacak þimdi, yani eðer büyük örgütlenmeler
olduysa… Onun için dünyada tekel olma zorunluluðu var artýk.
Yani yerel STÖ'lerin dünyadaki diðer STÖ'lerle iliþkilenmeleri
22-Diyarbakýr Yeniþehir Belediye Baþkaný
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gerekiyor veya bu baðlamda baþka yerlerde örgütlenmesi gerekiyor.
Dünyanýn bütün yerlerinde böyle olduðunu düþünüyorum.
Biz buna hazýr mýyýz? Açýkçasý bizde STÖ'ler yenidir. Bugüne
kadar zaten meslek örgütleriydi, sendikalardý çok böyle, az evvel
kendilerini tanýmladýlar zaten, çok STÖ'ler gibi deðildi.Yine
buradan ifade edildi, STÖ'ler siyasi temsilci gibi görünmektedir,
hakikaten öyledir, STÖ'ler siyasi temsilci gibi görünmektedir.
Doðrusu bu konu da kullanýlmaktadýr, hatta siyasete atlama mercileri gibi görülmektedir maalesef. Bu, tabii STÖ'leri biraz kapatýyor,
yani onu kendi etrafýnda þekillendirmeye doðru gidiyor. Tabii ben
bunun da bu örgütlerin saygýnlýðýna halel getireceðini düþünüyorum. Onu deðiþtirmek, yeni konuma hazýr olmak gerekir diye
düþünüyorum. Saygýlarýmý sunarým.
Moderatör:
Sayýn AZÝZOÐLU'na biz de teþekkür ediyoruz. Sekiz tane isim
birikti bende, bunlarý ben deðerlendireceðim. O yüzden yeni bir isim
almayacaðým izninizle.Yalnýz Necdet Bey'e söyledik onu; konuþmacýlara söz hakký vermiyoruz diye, ancak Levent ÞENSEVER'e bir
istisna yapacaðýz. Ýlave edecek bir þeyleri varmýþ. Yalnýz lütfen çok
kýsa olarak alacaðým onu. Buyurun Sayýn ÞENSEVER.
Levent ÞENSEVER:
Ben dün þahsi fikirlerimi sizinle paylaþmaya çalýþmýþtým. Bugün
bu forumun açtýðý olanak çerçevesinde Ýstanbul Sosyal Forumu ile
ilgili bazý bilgiler vermek istiyorum. Bu arada özellikle bugün sabah
ve öðleden sonra yapýlan forum tartýþmalarýnýn benim için çok yararlý olduðunu söylemek istiyorum. Bunun için de bu olanaðý saðlayan,
organizasyonda emeði geçen bütün arkadaþlara teþekkür ediyorum.
Þimdi Ýstanbul Sosyal Forumu, Dünya Sosyal Forumu'nun bir
parçasý olarak görüyor kendisini, o süreç içerisinde konumlanýyor.
Katýlýmcýlýk var Ýstanbul Sosyal Forumu'nda, üyelik kategorisi yok
ve çeþitli STK'lar yer alýyor bu süreçte. Ýstanbul Sosyal Forumu'nun
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faaliyeti iki temel üzerinde yürüyor: Akdeniz Sosyal Forumu
sürecine katýlýyoruz, yani Kuzey Afrika ülkeleri, Ortadoðu ve
Avrupa'nýn güneyindeki Akdeniz'e kýyýsý olan ülkelerle birlikte
Dünya Sosyal Forumu anlayýþý çerçevesinde bir araya geldiðimiz
bir süreç bu. Bunun dýþýnda Avrupa Sosyal Forumu süreçlerine
dahiliz, onun hem örgütlenmesinde hem etkinliklerinde yer alýyoruz.
Paris'te geçen Kasým ayýnda gerçekleþen Dünya Sosyal Forumu'nda
Ýstanbul'dan seksen kiþiyle, Ýstanbul Sosyal Forumu'nun organizasyonuyla, seksen kiþiyle katýldýk. Bu yýl Londra'da gerçekleþecek
3. Avrupa Sosyal Forumu, buna da hazýrlanýyoruz. Daha geniþ
katýlýmla Londra'da yer almak istiyoruz. Bunun için KESK gibi,
TOBB gibi, siyasi partiler, DEHAP gibi, Küresel Barýþ ve Adalet
Komisyonu gibi, Barýþ Giriþimi gibi, Tabip Odasý gibi meslek
odalarýyla birlikte hareket etmek çabasýndayýz.
Türkiye'deki toplumsal mücadelelerin, Türkiye'nin her tarafýndaki toplumsal mücadelelerin deneyimlerini Avrupa'daki yol
arkadaþlarýmýzla paylaþmak esas hedefimiz, ama ayný zamanda
oranýn deneyimlerini de buraya taþýmak, böyle bir hedefimiz var.
Büyük bir süreç, önemli bir süreç, dinamik bir süreç. Bunun için de
özellikle Diyarbakýr'da ve bölgedeki toplumsal muhalif hareketlerin
bu sürecin bir parçasý olmasýnýn önemli olduðunu düþünüyorum.
Bunun için bilgileri sizinle paylaþmak istedim.
Bu Avrupa Sosyal Forumu'nun süreçleri içinde birkaç tane
önemli takvim var, onlarý söyleyip bitireceðim konuþmamý.
Uluslararasý savaþa karþý, iþgale karþý bir eylem günü olarak ilan
edildi, çok sayýda ülkede, ayný anda, eþ zamanlý bir eylem düzenleniyor. Bu eylem Türkiye'de de Ýstanbul'da gerçekleþecek. Bunu
not etmenizi rica ediyorum, bu tarihi. Mayýs ortasýnda Ýstanbul'da,
Ýstanbul Sosyal Forumu olarak, uluslararasý bir organizasyon planlýyoruz, alternatif bir dünya gündemi baþlýðý altýnda. Bunun için de
Diyarbakýr'dan çeþitli STK'lardan temsilcilerin katýlmasý bizim için
çok önemli, bunu da not etmenizi rica ediyorum. Haziran ayýnýn
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sonunda 28-29 Haziran tarihlerinde, Ýstanbul'da NATO zirvesi
toplanýyor ve Bush da bu çerçevede Ýstanbul'a gelecek þu anki plana
göre. Biz de gerek savaþ karþýtlarý barýþseverler olarak gerek küreselleþme karþýtlarý olarak bu zirve karþýsýnda karþý etkinlikler düzenliyoruz, alternatif etkinlikler düzenliyoruz. Bu çerçevede de Avrupa
Sosyal Forumu'nun hazýrlýk toplantýlarýndan birini Ýstanbul'da yapmak için talip olduk. Eðer bu gerçekleþirse Avrupa'nýn bütün
ülkelerinden çeþitli toplum, sosyal hareketlerin temsilcileri Ýstanbul'a gelecek. Bunu bir fýrsat bilerek de Türkiye'den muhalif
hareketlerin temsilcileriyle bir buluþma olanaðý olarak görüyoruz,
bunu da not etmenizi rica ediyorum. Son olarak bu çerçevede bizim
Ýstanbul'da yerel olarak baþlattýðýmýz sosyal forum söyleþilerinin
giderek Türkiye sosyal forumu söyleþileri þeklinde evrilmesini
umuyoruz. Bunu gerçekleþtirmek için de tabii ki hem bu bölgeden
hem de Türkiye'nin diðer bölgelerinden katýlýmýn gerekli olduðunu
düþünüyorum. Teþekkür ederim.
Moderatör:
Ben de teþekkür ederim. Size baþarýlar diliyorum. Ve Nedim
AHAS buyurun.
Nedim AHAS:
Sayýn Baþkan, deðerli katýlýmcýlar, hepinizi saygýyla selamlýyorum. Ben STÖ'lerin bir özelliðini vurgulamak istiyorum. Yani kendi
yaþamýmýzdaki, toplumsal yaþamýmýzdaki iþleyiþinde genellikle
STÖ'leri, biz sanki toplumu baðlayýcý kararlar alabilen bir siyasi
platform gibi görüyoruz. Oysa STÖ'ler kendi uzmanlýk alanýnda,
kendi yaþamý içerisindeki üretimle ilgili bir uzmanlýk alanýnda
çözümler üreten, toplumu bu konuda besleyen, tabii örgütlülük
bilincini geliþtiren, toplumun siyasal, ekonomik, toplumsal ve
kültürel bütün sorunlarýna karþý duyarlý olabilen bir örgüttür.
Buralarda çözüm üretir, ama hiçbir zaman bu çözümleri yaþam
biçimine dönüþtürecek siyasi kararlar almayý deðil.
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Bir kez bütün STÖ'lerin heterojen bir yapýsý vardýr, yani kendi
üyeleri olarak. Bunlar deðiþik siyasi düþüncelere eðilimli insanlar
olabilir. Ama bunlar, kamu kuruluþu niteliðindeki meslek
odalarýmýz olsun, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odasý Birliði
olsun, tabipler odasý, hukuk, baro, tabii ki sendikalar, tabii ki esnaf
- kefalet birliðinin üyesi dernekler, diðer tür dernekler, bunlarýn
üyeleri heterojen yapýya sahip insanlardýr. Biz bunlardan, buradaki
çalýþmalarla sorunlarýn çözümü için ancak ön eðitim çalýþmasý
yapabiliriz. Burada bireyin özgür iradesini nasýl kullanabileceðini
geliþtirebiliriz. Ama hiçbir zaman oralarda taraf kalamayýz.
Buralarda deðiþik düþüncede olan insanlar kendi ilgi duyduklarý
siyasi platformlara akarak, burada yoðurduklarý hamurdan çýkardýklarý
doðru çözümü oralara taþýrmak, oralarda da karar haline getirmeye
çalýþýrlar. Bu anlamda STÖ'lerin, ben hiç bir düþüncenin, hiç bir
siyasi partinin þubesi halinde çalýþtýrýlmamasýndan yanayým. Ancak
o siyasi platformlarý besleyici kurumlar olarak kullanýrsak sanýyorum daha yararlý çalýþmalar yapmýþ olacaðýz. Teþekkür ederim.
Moderatör:
Ben de teþekkür ediyorum. Sokak Çocuklarý Derneði Baþkaný
Av. Muzaffer TOY. Buyurun.
Muzaffer TOY:
Hepinizi saygýyla selamlýyorum. Vakfýmýzýn bu olanaðý bize
saðlamasýndan dolayý kendilerine de minnettarlýk ifadelerimi arz
ediyorum. Aslýnda bu saatten sonra fazla söylenecek bir þey yok. Ben
sözlerime þeyle baþlamak istiyorum: Þimdi iki hemþerimiz meþelikte hayvanlar için yaprak keserken biri diðerine soruyor; 'Allah'ýn
emriyle duan kabul olsa ne yemek istersiniz' demiþ. Diyor ki 'ne
isteyeceðim iþte bir ekmek, bir darý ekmeði bir de soðan olsa þu çeþmenin baþýnda yesek'. Öteki diyor; 'senin duan kabul olsa ne diyeceksin?' Valla diyor, 'bana bir nimet býrakmadýn ki ben ne isteyeyim'.
Þimdi bu saatten sonra zaten fazla benim fazla söyleyebileceðim
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bir þey yok, söylenecek her þey aþaðý yukarý söylendi, ama ben bir
öneride bulunmak istiyorum, þahsi düþüncemdir. Mesela
Diyarbakýr'ýmýzda genellikle þu anda, þu ana kadar, yani son altmýþ,
son kýrk yýlda Diyarbakýr'da belediye baþkanlýðý yapýp da aramýzda
vefat eden bir insan hatýrlamýyorum, belki cenazesi gelmiþtir. Ama
bizimle yaþamýný belediye baþkanlýðýndan sonra sürdürebildiðini
görmedik maalesef. Son yirmi yýldaki milletvekillerimize baktýðýmýz zaman hiçbirinin maalesef bugün Diyarbakýr'da yaþayabildiðini, aramýzda olabildiklerini göremiyoruz. Bu neden kaynaklanýyor? Temsilcimiz olduðunu unutup, yöneticimiz anlayýþýyla
bizi yönetmeye kalkýþmasýndandýr, eðer temsilcimiz olduðu
anlayýþýyla hareket ederse hak ve menfaatlerimizi savunur, ama
maalesef bununla hareket etmeyip bizi kendi düþünceleri doðrultusunda yönetmeye kalkýþmasýndandýr.
Ben o nedenle diyorum ki kim nerede olursa olsun, herkes içinde
yaþadýðý toplumun deðer yargýlarýna sahip, dünden kopmadan,
bugün de ama evrensel deðerlere de ulaþmayý ihmal etmeden, onlarý
da gözeterek dün, bugün ve yarýný birlikte yürütebilecek, halkýn
temsilcisi olduðunu unutmadan, ona hizmet etmekle yükümlü olan
bir temsilcisi olarak eðer görev ifa ederse…Zannediyorum ki
önümüzdeki süreçte gelen yöneticilerimizin de, önümüzdeki
seçimde kazanmalarýný umduðumuz arkadaþlarýmýzýn, her kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, o arkadaþlarýmýzýn o anlayýþla
Diyarbakýr'a, Diyarbakýr'ý yönetmekten ziyade, Diyarbakýr'a hizmet
etmeyi, bu tarihi kentimizin tarihi dokusuna uygun bir þekilde her
alanýnda siyasi, sosyal, ticari her alanýnda bu halka hizmet etmekle
mükellef olduðu, deðerlerine sahip etmekle sorumlu olduðunu, bu
bilinçle hareket ettiði sürece, görev sonrasýnda da bizimle birlikte
yaþamaya yüzü olabileceðini düþünüyorum. Çünkü insani bað,
hemþerilik baðý zedelenmeden görevin sonunda yine kol kola
kahvede konuþabilme yüzü bulacaktýr.
Çünkü biz bu yüzden de çok büyük beyin kaybýna uðruyoruz,
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tecrübesi vardýr, yöneticilik yapmýþtýr, ama maalesef aramýzda
deðildir, toplumdan kopmuþtur. Bir diðerimiz yerine gelip o tecrübeleri edininceye kadar zor yetiþen, çok uzun vadede yetiþen insan
gücünden de, beyin gücünden de istifade edemiyoruz, kayýplarýmýzdýr.
Keþke bugün Diyarbakýr'ýmýzda son yirmi yýlda bir belediye
baþkanýmýz bugün aramýzda yaþayabilseydi ve bugün bu toplantýda
olabilseydi.
Bence Diyarbakýr'da da, ben görebildiðim kadarýyla, sadece
Diyarbakýr'la ilgili söylemiyorum, Türkiye'nin genel sorunlarýnýn
baþýnda dernek baþkanýndan, ben de bir dernek baþkaný olarak
bakýyorum, zaman zaman o hastalýk yani iþleyiþin doðasýnda
nüksediyor. Ben arkadaþlarýmýza diyorum ki, arkadaþlar hiç birimiz
buranýn yöneticisi deðiliz, bu kurumun temsilcisiyiz.
Bizim daha önce bir personelimiz olmuþtu, bir olumsuzluðundan
belli bir iþlem yapmak durumundaydýk. Önceki arkadaþlarýmýz
hayýr yapamazsýnýz bu benim adamýmdýr diye birisine söylüyor.
Þimdi benim senin kaygýsýnýn olduðu yerde hizmet nasýl üretmek
mümkün olur. O nedenle zannediyorum, benim þöyle bir anlayýþýmda var; eðer bir insan bir þeyi kafasýna düþürmüþse ve bu bir fikir
haline gelmiþse kendince de doðru ve yanlýþlarýný, yani doðru
olduðuna inandýðý bir þey varsa, bunu toplumla paylaþmasýnda yarar
var. Çünkü eðer doðruysa toplumun hizmetine sunar, eðer yanlýþsa
hiç deðilse kafasýndan atar yerine yenisini koyma þansýný yakalar.
Bu duygularýmý da ben bu düþüncemi paylaþmak istedim. Hepinize
saygýlar sunuyorum.Teþekkür ederim.
Moderatör:
Biz de teþekkür ederiz.
Medeni ALPKAYA:
Sayýn Baþkan, deðerli katýlýmcýlar, hepinizi Eðitim Bilim Kültür
Emekçileri Sendikasý Diyarbakýr Þubesi adýna saygýyla sevgiyle
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selamlýyorum. Aslýnda bu ilerleyen saatlerde tekrar söz hakký alarak
sizleri dinletmekten dolayý, kendimi sizin yerinize koyarak
düþündüðümde biraz rahatsýzlýk da hissediyorum ama, birkaç
konuyu sizlerle paylaþma gereðini duyduðum için söz hakkýmý kullanmak istiyorum. Öncelikle sivil toplumu yeniden tartýþtýrarak bu
gündemi oluþturan ve sempozyum içinde ortaya koyan TOHAV
yöneticilerini, kendilerini kutlarým bu çalýþmadan dolayý.
STÖ'lerin en önemli handikaplarýndan bir tanesi þimdiye kadar
ifade edilmediðinden dolayý ben burada ifade etmek istiyorum,
zamaný yapýlandýrma, zamaný programlama, insan kaynaklarýna
göre zamaný deðerlendirme noktasýnda ciddi sýkýntýlarýn olduðuna
inanmaktayým. Dolayýsýyla da sivil toplumun ruhuna eþdeðer olmasý
nedeniyle bir siviliyet, siviliyetin getirmiþ olduðu iþte zamaný keyfi
bir þekilde kullanma, istediðin zamanda bir çalýþmayý baþlatma veya
baþlatmama, dolayýsýyla oradan gelen bir gevþeme ve ona da baðlý
olarak iþte STÖ'nün ihtiyaçlarý noktasýnda kendisini örgütleyen o
temel amaçlar ilkeler noktasýnda da bir türlü kilitlenememe, yaþama
kilitlenememe noktasýnda büyük bir zaafýn olduðuna inanmaktayým.
Dolayýsýyla da STÖ'lerin en çok üzerinde düþünmeleri gereken bir
nokta da zamanýn yeniden planlanmasý. Bunu insan kaynaklarýna
göre yeniden programlama gibi bir yeteneðe, beceriye bugünden
sonra kavuþmalarý gerekmekte. Önemli bulduðum için bu konuyu
ifade etmek istedim.
Bir diðer önemli konu da günümüzde temel çeliþki nedir?
STÖ'ler hangi çeliþkiyi çözmek için þu anda var? Þu anda
sendikamýz emek mücadelesi veren ya da emeðin siyasetini yapan
bir sendika. Dolayýsýyla STÖ mü deðil mi, bu konu da süregelen bir
tartýþma, onu burada açmak istemiyorum. Dolayýsýyla da hangi
çeliþkiyi, hangi temel çeliþkiyi giderir? Þu anda sendikalar salt
emek-sermaye çeliþkisiyle mi örgütleniyorlar ve örgütleniyorlarsa
þuanki örgütlülük düzeyleri, Türkiye ölçeðinde ve dünya ölçeðindeki durumu nedir? Bunlar deðerlendirildiðinde salt bu çeliþkiyle
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örgütlenemediði ve salt bu çeliþkiyle kendisini var edemediði
gerçeði ortaya çýkacaktýr. Dolayýsýyla çeliþkiyi yeniden deðerlendirmek ve yaþamý yeniden ortaya koyma yönünde bir arayýþ
içinde olmasý gerekir. Arayýþ içinde olmasý gerekir derken bilimsel
yöntemler, bilimsel temellere oturtarak… Aslýnda biraz da devrimlerin de artýk yok olduðu, devrimlerin de bir daha gelinen aþamada
geliþemeyeceði, daha doðrusu bilim tekniðin, evrimsel geliþmelerin
toplumsal devinimlere yol açacaðý bir gerçekliðe de ulaþtýðýný
söyleyebiliriz. Tabii bu noktada bunu ifade ederken þimdi temel
ihtiyaçlarý ifade ediyoruz. Hangi temel ihtiyaç üzerinden STÖ'ler
kendilerini örgütlemekte? Geçtiðimiz günlerde yeniden bir arayýþ
içerisinde olan bir sivil toplum geliþmesi var. Bir örneðini vererek
burada açýklamak istiyorum. Þunun üzerinden örgütlenmek istiyorlar: Diyor ki "Biz Dicle Üniversitesi mezunlarýnýn dayanýþma
derneði biçiminde bir dernek kurmak istiyoruz". Peki hangi temel
ihtiyaç üzerinden, neyi çözümlemek için, hangi ihtiyacý giderme
üzerine bir örgütlenme? Buna doðru cevaplar, yanýtlar verememekte. Dolayýsýyla kurulan bir STÖ'nün salt kurulmak amacýyla kurulmasýndan dolayý, önümüzdeki süreçte yaþamda kenetlenme, tekrar
yeniden yanýt olma veya kendisini bir araya getirme noktasýnda da
bazý zaaflarýn ortaya çýkacaðýný da burada belirtmek istiyorum.
Dolayýsýyla STÖ'nün sýrf kurulmasý amacýyla kurulmasý ihtiyaçlarý
yanýtlamadýðý ve kendisini farklý noktada ifade edeceði gerçekliðiyle de STÖ ruhunu, içeriðini de boþaltmasýna katký sunacaðýna
inanmaktayým. Dolayýsýyla burada STÖ'nün kurulmasýnýn
dayanaklarý mutlaka bilimsel, mutlaka o toplumun temel çeliþkilerini gideren bir yanýta, bir cevaba ulaþmasý da gerekiyor.
Bir diðer nokta da eþgüdüm, kurumlar arasýnda eþgüdüm. Bu
eþgüdümü þimdiye kadar bir örnek olarak katýlýmcýlarýn bir çoðu
verdi. Demokrasi platformu çok önemli bir örnek, bu eþgüdümü
kendi içinde yaratabildi. Toplumsal dinamikleri ve bir çok yönüyle
deðerlendirildiðinde böylesi bir örneðe ne Avrupa'da ne de bir baþka
kýtada rastlamýyoruz. Dolayýsýyla da bu yeniden tahlil edilmesi,
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yeniden üzerinde durulmasý gereken bir nokta. Doðrudur, 1990 ve
1995 yýllarý arasýnda bir ihtiyaç olarak ortaya çýkmýþsa bugün
Demokrasi Platformu’nun bir baþka koordinasyon içinde kendini
örgütleme gereði aslýnda var. Kendi içinde geliþimini tamamlamasý
gerekiyor, çaða uygun bir yapýlanma sürecine girmesi gerekiyor. Bu
eþgüdüm þeklinde deðerlendirilmelidir. Hiçbir kurumun burada
iradesizleþtirilmesi söz konusu deðil hatta iradesini daha da
geliþtirme, bireyin iradesini geliþtirme noktasýnda önemli bir noktaya taþýyacaktýr.
Bir diðer nokta da þu: STÖ'lerin günümüzde örgütlülük düzeyleri nedir? Gerçekten Türkiye ölçeði içinde de, bölge ölçeðinde de
ifade edilmelidir; STÖ'lerin þimdiye kadar örgütledikleri üye sayýsý
ne kadar? Bu sayýsal deðerler çýkarýldýðýnda, hiç de böyle çok da
istenen, örgütlenilmesi gereken alanlar olarak görülmedikleri de
ortaya çýkacaktýr. Elbette bunu mevzuat, yasal, hukuksal birtakým
engellerle ifade edebiliriz ancak, burada böyle bir gerçeklik de söz
konusu. Dolayýsýyla klasik devlet ve geleneksel toplum içindekinin
arasýnda yer alan ve kendisini var eden bu kurumlarýn geliþmesi
umuduyla, bir tek örgütsüz birey kalmadan, bir tek örgütsüz alan
kalmama dileðiyle, bir çok çalýþmalarýn önümüzde durduðu ve
örgütlenmesi gerektiði, dolayýsýyla da günümüzün temel çeliþkisini
çözme noktasýnda bir çaba içerisinde olmasý dileðiyle hepinizi
selamlýyorum. Teþekkür ediyorum.
Moderatör:
Ben de teþekkür ediyorum. Þimdi Sayýn Av. Yaþar ALTÜRK. Buyurun.
Yaþar ALTÜRK:
Sayýn Baþkan teþekkür ediyorum. Özellikle TOHAV'a
Diyarbakýr'da böyle bir etkinlik yapmasýndan ötürü çok teþekkür
ediyorum. Bir STÖ'ler birliði ihtiyacýný karþýladý bugün TOHAV.
Ancak bunun bir süreklilik arz etmesine, bir ortak üretkenliðin
periyodik þekilde yaþanmasýna ihtiyaç var. Þimdi ben baroda
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çalýþýyorum, Tüketici Konseyi'nde çalýþýyorum, Hakem Heyeti üyesiyim. Ama bir karar vereceðimiz zaman orada, örnek bir Elektrik
Mühendisleri Odasý'nýn Þehitlik semtinde hangi gün elektriðin
kesildiðini, voltaj düþmesinin nerede olduðunu tespitlerini biz arýyoruz, buna ihtiyaç duyuyoruz veya bilgisayar yazýcýsýnýn tamirinde
kim daha iyi ustadýr, buna ihtiyaç duyuyoruz. Bilgisayar sektörü,
elektronik sektörü bilgi boþluðumuzun en çok olduðu bir alan.
Þimdi bilgi çaðý dedik ama bu çaðda bir çok boþluklarýmýz var.
Meslek odalarýnýn kendi uzmanlýklarý ve bu uzmanlýklarýn ortak
üretkenlikle birleþtirilmesi, gündelik hayatý daha anlamlý kýlar.
Bireyi insanlaþtýrýr, uygarlaþmayý, o ivmeyi arttýrýr. Bu intibakla
Diyarbakýr Türkiye'nin önemli bir odaðýdýr, önemli bir merkezdir.
Diyarbakýr'da gündelik hayatýn evrilmesinde meslek odalarýnýn
uzmanlýklarýný, geliþkinliðini ortaya koymak gerekmektedir. Bu
konuda da sivil toplum örgütlerinin çok büyük önemi var.
Sivil toplumla siyasal toplum birbirinden çok farklý kavramlar.
Marks'ta da, Gramsci'de de bunlar çok farklý kavramlar. Sivil
toplum siyasal toplumun emrinde olduðu bir olgu deðildir. Sivil
toplumu siyasal toplumun emrine sürdüðünüzde onun iþlevini, içeriðini boþaltmýþ olursunuz, içtenliðini, inandýrýcýlýðýný yitirmiþ olursunuz. Þimdi bir çevre hareketi, bir tüketici hareketi bunlar
evrensel, insan haklarý hareketi evrensel hareketlerdir. Ve bu
örgütler örneðin Dünya Tüketici Birliði örgüt üyelerinin dünya
çapýnda çevre örgütleriyle baðlýlýklarý vardýr, belli ortak, evrensel
ilkeleri vardýr.
Þimdi bizde siyaset zaten çok kýsýr, siyasal toplum dediðiniz
zaman tamamen takke-külah olayýdýr. Siyasal partilerin genel
baþkanlarý bence 12 Eylül’ün o beþ generalinden pek de farklý
deðildir. Þimdi böylesine kýsýr bir toplum var, siyasal toplumu diyorum, bunun evrilmesi... Sivil toplumun oradaki uzmanlýklarý,
komisyonun birikimini o emre sürdüðünüzde bu amaca ulaþamayýz.
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O bakýmdan sivil toplum gerçekten siyasal topluma kýyasla bir
dipten gelen dalgadýr ve bu dalga Türkiye'ye yeni yeni geldi.
Ben 78 kuþaðý mensubuyum, o zamanki öðrenci dernekleriyle, o yýllarýn DÝSK'ini, TÜRK-ÝÞ'ini düþünüyorum, gerçekten tüm kitlelere çok
müthiþ bir heyecan dalgasý verirdi. Tabii seksen darbesi, 12 Eylül dikta
yönetimi derken çok þeyi götürdü. Ama bilgi çaðýydý, internettir v.s. yine
kýsýtlýlýklara raðmen TMY, TCK v.s. raðmen OHAL'e, DGM'lere raðmen bir noktaya gelindi. Ama gerçekten uzmanlýklarýmýz zayýf,
samimiyetimiz az, üye sayýmýz çok az ve derneklerimizde beþ altý
hamalýn omzunda gidiyor iþler. Bu bizim gerçek portremiz.
Gerçekten aktif üyeyi yaratmalý, her üyemizi bu konuda donatmalýyýz. Ve meslek örgütlerinin kendi içinde komisyonlaþmalarýný,
özerkleþmelerini, üretkenliði arttýrmalýyýz ve uzmanlýklarý gündelik
hayata hakim kýlmalýyýz. Belediye Baþkanýmýz Remzi Bey bize bir
yönetmelik hazýrlatmýþtý, semt pazarlarýyla ilgili yönetmelik. Valla
orada Semt Pazarlarý Derneði baþkanýndan ben çok þey öðrendim.
Esnaf Odasý temsilcisinden ben çok þey öðrendim. Þimdi bizim birbirimize vereceðimiz þeyler var. Ýþte bir belediye çalýþmasý, bu çalýþmada bir üretim ortaya koyuyorsunuz ve alýþveriþ yaptýðýnýz semtteki düzenin saðlanmasýnda, belediye meclisinize katký sunmuþ
oluyorsunuz. Þimdi burada bir siyasal parti yaklaþýmý olmadý Sayýn
Baþkanýmýn. Burada herhalde STÖ'lerin kendi alanlarýyla ilgili
birikimlerinden yararlanmak istediler. Bu güzel bir olaydýr. Siyasal
toplumun temsilcileri bundan yararlanmak isterlerse kuþkusuz katký
sunulmalý ama bir de þu var sivil toplum kendini öne sürmeli.
Þimdi ben tüketici konseyinde, Sinop'ta görev yaptým birkaç
dönem. Karþýlaþtýðýmýz yerler oldu, bütün meslek odalarýnýn üst
kurul temsilcilerinden oluþan bir konsey burasý, altmýþ yetmiþ kiþi
falan var. On kiþilik bir komisyon oluþturduk. Burada gerçekten
hazýrlýklýysanýz, gerçekten inançlý kadrolarla bu iþleri yaptýysanýz,
siyasal toplumu çok rahat etkileyebiliyorsunuz. Çünkü onlarýn
hazýrlýðý yok. Herhangi bir konuda, biliyorum, projeleri yok. Ýþte üç
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beþ danýþman süslü laf, cilalý laf hazýrlar verir eline. Siyasal toplum
projesiz toplumdur. Sivil toplum projeleri olan bir yapýdýr.
Þimdi bu itibarla sivil toplumu dediðimiz ilkeler çerçevesinde…
Mesela benim üyesi olduðum dernekte DYP'nin kadýn kolu baþkanlarý vardý, AKP'li bilmem yöneticisi de vardý. Hiç de bunda mahsur
yok. Yeterki demokrasi duyarlýlýðý olsun, insan haklarý duyarlýlýðý
olsun, tüketici duyarlýlýðý olsun, çevre duyarlýlýðý olsun. Temel ilke
bunlardýr. Bu çerçevede birbirimizi hiç de yabancý görmeden, ama
asla gündelik siyasetin de, bir parti üyesi gibi olmadan da çok þey
yapýlabilir.
Ancak siyasal toplum böyle deðil, siyasal toplumda kuþkusuz o
partinin ilkeleri esastýr veya lider partileri açýsýndan bakarsanýz,
lidere biat esastýr. Oysa sivil toplum bireyi daha özgür kýlar, orada
özgürlüðünüzü yaþarsýnýz, düþüncenizi, derdinizi ifade edersiniz,
komisyonlarda ifade edersiniz. Bu itibarla bireyleþmenizi de kolaylaþtýrýr, özgürleþmenizin de yolunu açar ve örgütlü birey olmanýzý
kolaylaþtýrýr. Esasýnda STÖ'lerin bu ahlakýndan, bu edebinden
gelen kiþi, siyasal topluma geçtiðinde siyasal toplumu adam edebilir belki. Bir de þu var, biz o mal ve hizmet piyasalarýnda tüketimin esas olduðu þartlara baktýðýmýzda, þunu düþünüyorum,
piyasalar neyse biz de oyuz. Kapitalizm nasýl iþliyorsa biz de biraz
oyuz. Yani etkiye tepki, bundan payýmýzý alýyoruz. Çok ilginç
tüketici uyuþmazlýklarýyla karþýlaþýyoruz.
Çok kýsa kesmek istiyorum. Þimdi benim temennim þu: Gerçekten
de TOHAV çok güzel bir önderlik yaptý, bu önderliði kalýcý kýlmalýyýz. Bu biraz periyodik olmalý, ama üretkenliðe dönüþmeli
kuþkusuz. Meslek odalarýnýn, örneðin tabip odasýnýn verilerinden
yararlanmaya ihtiyacýmýz var, TOHAV'ýn arþivinden yararlanmaya
ihtiyacýmýz var. Mesela bugün meslek odalarýnýn Diyarbakýr'da yaptýðý çalýþmalar var. Bu arþivlerimizi birbirimize açmalýyýz. Bu konuda birbirimize yarar sunmalýyýz ve Diyarbakýr'ý anlatmanýn yolu da
buradan geçer. Her derneðin her sivil örgütün kendi içinde çok ciddi
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sorunlarý da oldu, polise karþý, valiliðe karþý, yargýya karþý. Bu hem
dayanýþmayý güçlendirecek hem de önümüzdeki sorunlarý aþmayý
kolaylaþtýracak. Bir de bizim çözümleyici olmamýzý, her birimizin
birer üretken birey olmamýzý ve gündelik hayatý tayin etmemizde
önemli rol sahibi olmamýzý kolaylaþtýracaktýr. Ben çok teþekkür
ediyorum, saygýlar sunuyorum.
Moderatör:
Biz de teþekkür ediyoruz.
Konuk (Öðrenci):
Teþekkürlerimi, saygýlarýmý sunarým. Tabii öðrenci olduðumuz
için açýkçasý belki de ödevimize iyi çalýþmamýþýzdýr. Bu anlamda
herhangi bir sorun çýkarsa af buyurun. Baþlangýçta bütün katýlýmcýlar kendi konularýnda, karþý karþýya bulunduklarý temel sorunlarý
açtýlar. Bir nevi hepimizin sorunlarý diyebilirim, bunlarý pek fazla
açmamýza gerek yok. Ýþin öðrenci boyutunda zaten çok büyük bir
yükün enkazý altýndan kendimizi çýkarmaya çalýþýyoruz.
Katký olur mahiyetinde küçük bir ek yapmayý düþünüyorum, bir
de Sayýn Sezgin TANRIKULU'nun deðerlendirmesinden hareketle
bu sorunu biraz açmaya çalýþacaðým. Sayýn Sezgin TANRIKULU
Demokrasi Platformu'nu, gereðinden, tarihçesinden bahsederken, o
süreci biraz açarken kendilerinin neden girmeyiþlerinin bir nevi özetini yapmaya çalýþtý. Bundan hareketle böyle bir platformun þu an
itibariyle pek fazla da gerekli olmadýðýný ima etmeye çalýþtý,
umarým yanlýþ anlamamýþýmdýr, kendisi de burada yok. Bu konuda
açýkçasý benim fikriyatým þu yönde; yani burada bence iki sorun
mevcut: Birincisi bütün STK'larýmýz þu an itibariyle, içinde
Demokrasi Platformu da bulunmak suretiyle, yani sorunlarýn
sonuçlarý üzerinden hareket etmeye çalýþmaktalar ve buna yönelik
bir etkinlik programý, eylem planý gerçekleþtirmeye çalýþmaktalar.
Son derece bu bence yanlýþ bir kabuldür ve maalesef bütün
STÖ'lerin takýlý kaldýðý temel saplantýdýr bu. Bu anlamda Kürtlerin
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temel hak ve özgürlükler istemi ve bunun çözümsüzlüðe itilmesi, bu
sorunlarýn ana nedenidir bizce. Yani varolan bütün sorunlar bir nevi
Kürt sorununun hala seksen yýllýk bir süreç içerisinde, modernitenin
ortaya çýkardýðý bir sorun olmasý hasebiyle, hala sorun olarak kabul
edilmeyiþi. Bir halkýn topyekun bir nevi inkarý þeklinde bir sorun
olarak kendisini dayatmakta. Bu anlamda var olan bütün sorunlarýn
da temel nedenini, temel ana kaynaðýný bence oluþturmakta. Ama
biz haliyle sorunun ana nedenine inmekten çok sonuçlarla
ilgilendiðimiz için, açýkçasý çok fazla üretken bir faaliyet de gerçekleþtirememekteyiz ve topluma da bu anlamda inme sorunu gerçekleþmekte. Bu da haliyle sorunun ana konusunun irdelenmediði,
mesafe kat edilmediði gibi bir sonuçla yüz yüze kalmakta. Her
defasýnda sorunun bütün can alýcýlýðýyla gündeme gelmesi tehlikesini de beraberinde getirmekte, Kürt sorununun. Bunun için öncelikli
olarak benim tespitim þu yönde, yani Kürt sorununun daha
demokratik bir þekilde, daha fazla tartýþýlmasýnýn olanaklarýný
STÖ'ler bence oluþturabilir. Çünkü sorunlarýn ana nedeninde bu var,
deminki konuþmalardan hareketle diyorum ki, ana nedeninde bu var.
Ben þahsen bunu kabul ettim, bunun tartýþýlmasý gerektiðine inanmaktayým.
Bugünkü sempozyum konusunun çerçevesi temelinde de dile
getirirsek, tabii bunu bütün Türkiye'deki sivil toplum örgütleri için
söylemek bir çok anlamda imkansýz, ama özellikle buradaki bölge
sivil toplum örgütlerinin birleþme zeminleri, bence bunun üzerinden
saðlanabilir. Yani bu çerçevede tartýþýlýrsa bence çok daha saðlýklý
bir sonuç çýkacaktýr ortaya. Demin de bahsettiðim gibi STK
sonuçlar üzerinden bir birleþme sorununu tartýþmamalý, aslýnda
nedenler ve muhtemel sebepler üzerinden harekete geçmeli. Ve
sorunun asýl sebeplerinden hareketle bir dinamik oluþturulmalý.
Bunun dýþýndaki bir çaba hiç bir sonuç vermeyecek ve STÖ'leri
daha da etkisiz bir pozisyona düþürecektir.
Not: Son konuþmacý Dicle Üniversitesi Öðrenci Derneði Baþkan

Yardýmcýsý Sayýn Tahir BAYKUÞAK'ýn konuþmasý teknik sorunlardan dolayý kayýt altýna alýnamamýþtýr. Kendisinden özür diliyoruz.

SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

Toplumsal sorunlarý çözmeyi öngören devlet merkezli düþünce
sisteminin aþýldýðý günümüz dünyasýnda, karþýlaþýlan sorunlarýn
aþýlmasýnda yeni çözüm araçlarýna ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu
toplumsal sorunlarýn çözüm araçlarýndan biri olarak, sivil toplum
örgütleri öne çýkmaktadýr. Dünya ölçeðinde olduðu gibi ülkemizde
ve bölgemizde de sivil toplum örgütleri 1990 sonrasý önemini arttýrmaya baþlamýþtýr.
Ýdeolojik, felsefi, siyasi, ekonomik, kültürel, sanatsal, etnik, dini,
cinsi, çevresel, mesleki vb. farklýlýklarýn zenginlik olarak kabul
edildiði günümüz dünyasýnda, bu farklýlýklarýn toplumsal alanda,
devletten baðýmsýz olarak, üyelerinin gönüllü birlikteliðine dayanarak kendisini var etmesi anlayýþýna dayanan sivil toplum paradigmasý her geçen gün daha fazla geliþmekte ve toplum tarafýndan
kabul görmektedir. Benzeþmenin dayatýldýðý yerde farklýlýklarý,
farklýlýklarýn dayatýldýðý yerde birliktelikleri savunmak sivil
toplumun esas almasý gereken bir bakýþ açýsý olmalýdýr.
Sivil toplumun geliþmesi devletin ve siyasetin demokratikleþmesini saðlayacaktýr. Sivil toplum anlayýþýnýn geliþmesi için,
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devlet ve devlet kaynaklý kurumlarýn da, toplumsal farklýlýklarýn
kendisini ifade edebildiði ve örgütlülüðe kavuþturabildiði bir yapýya
kavuþmasý gerekmektedir. Dolayýsýyla, demokratik bir sistemin
geliþmesi, sivil toplumun geliþmesine baðlý olduðu kadar, devletin
ve siyasetin de demokratikleþmesini gerektirmektedir. Devlet
doðasý gereði, merkezi, bürokratik, otoriter bir yapý arz etmektedir.
Bu baðlamda, demokratikleþme sürecinin asýl belirleyici unsurlarý
sivil toplum örgütleridir.
Türkiye'de Kürt sorununun çözümsüzlüðünden kaynaklý, 15 yýl
süren çatýþma ortamýnýn yarattýðý tahribatlar ve yaþanan dram çeþitli
arayýþlarýn geliþmesine yol açmýþtýr. Özellikle, 1990'lardan sonra
bölgemizde geliþen sivil toplum örgütleri bu arayýþýn bir sonucu
olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu sempozyumumuzun bir amacý da,
bölgede çeþitli alanlarda faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinin
sorunlarýný tespit ederek, çözüm önerilerini geliþtirmek, iþbirliði ve
dayanýþmayý daha da etkinleþtirmektir. Özellikle bölgemizin sorunlarýnýn çözümünde öncelikli alanlarýnýn belirlenmesi, yeni mekanizmalarýn geliþtirilmesi bir gerekliliktir.
Tartýþmalardan çýkardýðýmýz önemli sonuçlardan biri, seçim ve
siyasi partiler yasasýndan kaynaklý bölge halkýnýn temsil sorununun
sivil toplum örgütlerine bir siyasal temsil yükümlülüðü getirdiðidir.
Bu nedenlerle çaðdaþ, demokratik, toplumsal ihtiyaçlara cevap
verebilecek bir anayasanýn ve buna baðlý olarak özgürlükçü ve
katýlýmcý bir siyasal rejimin oluþturulmasý gerekmektedir.
Bölgedeki sivil toplum örgütlerinin en önemli sorunlarýndan biri
de devletin sivil toplum örgütlerine önyargýlý bakýþ açýsý ve onlarla
iþbirliðinden uzak tutumudur.
Ýki gündür devam eden tartýþmalardan çýkan bir diðer sonuç da,
sivil toplum örgütlerinin kendilerini ciddi bir biçimde gözden
geçirmeleri ve çaðdaþ sivil örgütlenme anlayýþýna uygun bir
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yapýlanmayý hedef almalarý gerekliliðidir.
Örgüt içi demokrasi ve katýlým sorununu sivil toplum örgütlerinin öncelikli olarak ele alarak, çözmeleri gerekmektedir.
Bölgede faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri arasýnda
iletiþimin ve dayanýþmanýn zayýflýðý bir diðer önemli sorun olarak
tespit edilmiþtir. Oluþturulan bazý platformlar önemli bir adým
olmakla birlikte geliþtirilmesi gerekmektedir. Her sivil toplum
örgütünün kendi alanýnda faaliyetlerini güçlendirmesi ve etkinleþtirmesi, oluþturulan birlikteliklerin, dayanýþmanýn daha bir anlam
kazanmasýný ve etkinleþmesini saðlayacaktýr.

