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fiarap, aslan sütünün
kan›na girdi!
Me¤er milli içkimiz rak›
elden gidiyormufl da
haberimiz yokmufl. Rak›
yak›nda sadece masalarda
bir an› olarak m› kalacak?
fiarap sat›fllar› patlam›fl
ama neden? Sizin için
araflt›rd›k…

Burgaz Alkollü ‹çecekler A.fi. Kurumsal
‹letiflim ve Pazarlama Koordinatörü
Halime Çelik.

“fiaraba karfl› içimi kolay
rak›larla rekabet ediyoruz”

Yaz›: ‹lknur Akgül Ard›ç
Foto: Emrah Do¤an
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000 y›l›ndan beri rak›n›n üzerine
binen a¤›r vergi yükü, Türklerin
milli içkisi rak›n›n daha az tüketilmesine neden oldu. Araflt›rmalara
göre son birkaç y›ld›r rak› sat›fllar›
yüzde 40 azal›rken aslan sütü, masalarda flarapla yer de¤ifltirmeye bafllad›.
Rak› tüketimi 80 milyon litrelerden, bir
süre öncesine kadar 45-50 milyon litrelere gerilerken; flarap tüketimi ise
y›lda 1 milyon litre art›fl gösterdi. 2000
y›l›nda 80 milyon litre içilen rak›,
2005’te sadece 47 milyon litre tüketildi. fiarab›n art›fl oran›; yüzde 75… 5 y›l
öncesine kadar flarab›n iki kat› içilen
rak› neden flarab›n kendisinden yüzde
64 fazla tüketilmesine izin verdi? Çünkü rak›: son birkaç senedir çok fazla
zam gördü; flarapevi ve bar kültürü
yay›ld›, geceleri daha fazla gezmeye
bafllayan genç nüfus ve özellikle bayanlar, bira ve flarap içmeyi tercih etiler; flarap içmek Türkiye’de bir “kül-

Yak›ndo¤u ve Ortado¤u ülkelerinde
“araki” , “ariki”, “arak” ve “rak›”
olarak an›lan; Türklerin 1900’lü
y›llardan beri masalar›na
“fliflelenerek” gelen rak›, son 5
y›ld›r flaraba karfl› kan kaybetti.

tür” ve “moda” haline geldi; rak› üreticileri yeterince reklam yapmad›lar;
“sahte rak›” skandal› aslan sütünün
boynunu büktü!.. Uzmanlara göre son
dönemde içki içenlerin profiline bak›ld›¤›nda gençler a¤›rl›kta görünüyor ve
yeni yetiflkinler içki içmeye, votka, flarap ve bira gibi içkilerle bafll›yor. Bu
durum da Türkiye’de rak›n›n pazar›n›
oldukça daralt›yor. Rak› pazar›n›n küçülmesine bir nebze de olsa “dur” diyen olumlu geliflmeler de yok de¤il!
Pazara yeni giren üreticilerle geliflen
serbest rekabetin art›fl› ve “rak›n›n çeflitlilik kazanmas›”, bu geliflmelerin en
bafl›nda yer al›yor.

Araflt›rmalara göre…
- Türkiye’de y›lda 80 milyon litre
flarap tüketilirken, y›ll›k rak› tüketimi
50 milyon litrede kal›yor.
- TÜ‹K’in Ekim 2006 verilerine gö-
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re y›l›n ilk sekiz ayl›k döneminde toplam alkollü içki üretimi, geçen y›l›n
ayn› dönemine göre yüzde 0,8 oran›nda gerileyerek 771,8 milyon litreye kadar düflüfl kaydetti. Yine ayn› verilere
göre rak› üretimi yüzde 14,2 oran›nda
gerileyerek 26 milyon 978,1 bin litreden 23 milyon 156,7 bin litreye; flarap
üretimi ise yüzde 12,8 oran›nda gerileyerek 17 milyon 653,9 bin litreden 15
milyon 392,8 bin litreye düfltü.
- Bir flifle rak›ya ödedi¤imiz paran›n sadece yüzde 65-70'i ÖTV ve
KDV'ye gidiyor. Rak›, 1 y›l içinde 4
kez ÖTV görerek, k›r›lmas› zor bir rekora dahi imza att›! fiarab›nda durumu
da pek farkl› de¤il! Her fliflesi için yüzde 63 ÖTV ödüyoruz. 12 AB ülkesi ise
flaraptan hiç ÖTV alm›yor.
- En fazla rak› Marmara Bölgesi’nde, en fazla flarap ise Ege ve Akdeniz’de tüketiliyor.

“Biz, rak›n›n flaraba direndi¤i bir
dönem yaflad›¤›n› düflünmüyoruz. fiarap zaten hep ciddi bir rakipti bana
kal›rsa. Yak›n bir zamana kadar iki içkinin de içicisi farkl›yd›. Rak› sert bir

içkiydi ve bayanlar taraf›ndan fazla
ra¤bet görmüyordu. Ancak rak›c›lar
ürün çeflitlili¤ini art›rd›¤› ve daha kolay içimli, hafif ve farkl› aromalara sahip ürünlere yöneldi¤i için tam tersi,
flarab›n da pastas›ndan yemeye bafllad›. Dolay›s›yla bizce, rak› üreticileri
yerine sat›fllar›n› art›rmak için önlem
almas› gerekenler asl›nda flarap üreticileri… Bu gerçek, 2005’in de aç›klanan sonuçlar›ndand›r. 2006 y›l›n›n içki
sat›fl rakamlar› 2007 bafl›nda aç›klanaca¤› için bu seneye iliflkin kesin ra-

kamlar söylemek asl›nda mümkün de¤il! 2006 y›l›nda içimi kolay, farkl› rak›
çeflitleri piyasaya sunulunca, rak›y›
sert bulan ve flarab› tercih eden bayanlar da rak›ya do¤ru geçifl yapt›.
Bence, 1-2 sene içerisinde tan›t›m
kampanyalar› da sonuç verecek; sad›k
tüketicilerle yeni içicilerin profili iyice
belirlenip, rak›n›n piyasadaki sat›fl grafi¤i daha iyi anlafl›lacakt›r. Kesin veriler olmasa da kendi sat›fllar›m›z› baz
alarak söyleyebilirim ki; özellikle son
6 ayd›r as›l flarap kan kaybetmifl durumda. fiöyle de bir gerçek var ki; iyi
bir flarap almak için yüksek rakamlar
ödemek zorundas›n›z. Oysa rak› ne
kadar kaliteli olsa da sat›fl rakam› flaraba göre sabit ve düflük!

“Bir rak›sever olarak bayanlarla d›flar› ç›kt›¤›mda flarap içmeyi tercih ediyorum”
“Ben yurtd›fl›ndan turist getiriyorum. Türkiye d›fl›nda da birçok yere
gittim. Ancak flunu söylemem gerekir
ki ‘Türkiye’de içki genel olarak çok
pahal›!’ Turizmin gözde ülkelerinden H›rvatistan’da bile 1 litre flarap içti¤inizde
Türkiye’dekinin yar›s› kadar
fiyat ödüyorsunuz. Tabi vergiler çok önemli! Bu arada
biz ne yaz›k ki rak›n›n ne oldu¤unu, yeni ç›kan markalar
sayesinde anlad›k. Rak› tiryakileri olarak, be¤ensek de
be¤enmesek de, vakti zaman›nda önümüze ne koyarlarsa içtik. Fakat ‘memleket’
kültüründen ‘flehir’ kültürü-

ne geçildikten sonra yeme-içme kültürünün de de¤iflmesiyle, birçok kifli flaraba yöneldi. Erkeklerle efllik ederek
geceleri daha fazla gezmeye bafllayan

bayanlar›n say›s› artt›kça, flaraba ilgi
artt›. Bir rak›sever olarak ben bile bayanlarla d›flar› ç›kt›¤›mda flarap içmeyi
tercih ediyordum. Erkek-erke¤e ç›kt›¤›m›zda içki yine rak›ya dönüyor. Evde yaln›z oldu¤um
zamanlarda ise flarab› tercih
ediyordum. Pahal› olmas›na
ra¤men çok güzel yerli flaraplar›m›z var. Ancak maalesef flaraplar›n restoranlarda
sat›fl fiyat› çok yüksek.”

Turizmci Nam›k
Albayrako¤lu, restoranlarda
içkilerin yüksek fiyatlara
sat›lmas›ndan flikayetçi!
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2010 Avrupa Kültür
Baflkenti Aday›: ‹stanbul

Ali Baflman: “Sosyal ve kültürel yap› olarak flarab›
bilmeyen ve içmeyen bir toplum olarak tan›n›rken;
uluslararas› pazarlarda baflar›l› olabilmek için bu
pazarlar›n dikkat etti¤i kriterlere gere¤inden fazla
önem vermeliyiz.”

Kavakl›dere fiaraplar› Murahhas Azas›
Ali Baflman.

“Vergiler büyük problem”
Türkiye’de flarap üretimi ve tüketiminin son dönemlerde oldukça yüksek seyretti¤ini söyleyen
Ali Baflman, bu konudaki
en büyük problemin vergilerde yafland›¤›na; flifle
bafl›na yüzde 55’lere varan vergi yükünün sektörü olumsuz etkiledi¤ine
ve bu durumun, kay›t
d›fl› üretimi tetikledi¤ine dikkat çekiyor.
Türkiye’de sat›lan
her 3 flifle flaraptan
2’sinin kay›t d›fl› sat›ld›¤›n› ve bunun
sektörde haks›z rekabeti beraberinde
getirdi¤ini vurgulayan Baflman, sektörde düzgün çal›flan
üreticilerin litre baz›nda 3’te 1’i, firma

baz›nda ise yüzde 5’i geçmedi¤ini
söylüyor. Baflman’a göre sadece kay›tl› çal›flan kurulufllardan vergi al›nd›¤› için hem sektörde haks›z rekabet
yaflan›yor, hem de sektörün gelece¤i
kalite, yat›r›m, kay›tl› iflgücü (müstahsil-iflçi) ve ihracat alanlar›nda ciddi
zararlara u¤ruyor. Kavakl›dere fiaraplar› Murahhas Azas› Ali Baflman; “Sektör kay›t d›fl›n›n eline b›rak›lmaktad›r.
Toplanamayan vergi minimum 200
milyon YTL.’dir. Sektöre getirilen bu
zarar›n hesab› ise çok daha a¤›rd›r.”
diyerek Türkiye’de sat›lan her 3 flifle
flarab›n 2’sinin kay›t d›fl› oldu¤u konusunda tüketiciyi ve yetkilileri uyar›yor ve ekliyor: “Varolan kalite potansiyelini iyi de¤erlendirmemiz gerekiyor. Yüksek kaliteli üretimlere gitmemiz gerekmektedir ki burada kaliteli
ba¤ ve üzümün önemi ortaya ç›kmaktad›r. Bu nedenle Kavakl›dere fiaraplar› olarak ba¤ yat›r›mlar›m›z›
art›rmakta ve ba¤lar›m›z›n hemen yan›nda,
yurtd›fl›nda oldu¤u gibi
üretim tesisleri kurup,
t›pk› Avrupa’daki flarap üreticisi ülkelerde oldu¤u gibi domainler meydana
getirmekteyiz. ‹hracata ferdi de¤il
milli bir konu olarak bakmam›z; tek
ve do¤ru bir ses
getirmemiz gerekiyor. ‹çimizdeki
bir bozuk ses, tüm
sektörün ihracat
kap›lar›n› kapar.”

mülkiyeistanbul
22

Beyo¤lu Mer Bal›k Restaurant’›n sahibi
Kemal Selçuk.

“Sad›k içici rak›dan
vazgeçmiyor!..”
“Son zamanlarda rak›-flarap aras›nda bir rekabet oldu¤u gerçek. Özellikle son 2 seneden beri flaraba, restoran
ve meyhanelerde daha fazla ra¤bet var.
Müflteri rak›y› daha az içer oldu. Mekan›m›za gelenlerin ço¤u art›k flarap ve
biraya ra¤bet ediyor. Son zamanlarda
içkili mekanlarda gençleri ve bayanlar›
daha çok görüyoruz. Bu kesim de daha ziyade flarab› tercih ediyor. Ancak
azalm›fl olsalar da eski meyhane kültürünü yaflatmaya devam eden ‘sad›k rak› içicileri’, aslan sütünden asla vazgeçmiyor. fiarab› da tatm›yor de¤iller ama
rak›n›n yeri eski akflamc›larda bir baflka! Son 2-3 senedir talep azalm›fl olsa
da; bizim sat›fllar›m›zda rak› yine de
a¤›rl›kta. Bu arada de¤iflik türlerde flarap ve bira isteyen bir kesim de var art›k. Onun için son dönemlerde, mönümüzde yerli flarap yerine yabanc› flarap
çeflitlerine de yer veriyoruz. Müflteriye
‹talya, Fransa, Bulgaristan da dahil,
dünyan›n dört bir yan›ndan gelen flarap markalar›n› sunuyoruz. fiarab›n yan› s›ra rak›n›n farkl› çeflitlerini de soranlar var art›k. Eskiden tek rak› markas›
ve çeflidi oldu¤undan herkes mecburen onu içiyordu. fiimdiki rak› çeflitlerini ben bile sayamayaca¤›m. fiarap içimi
mekanlarda ço¤alm›fl olsa da; rak›n›n
yeri baflka. Rak›, rak›d›r!”
n

Dünya üzerinde Asya ile Avrupa’y› birbirine ba¤layan tek flehir
olan ‹stanbul, lay›k oldu¤u de¤ere kavuflmaya haz›rlan›yor.
Yaz›: An›l Keskin / Foto: Emrah Do¤an

‹

stanbul, kendisi gibi Avrupa Birli¤i’ne üye olmayan ve kültür baflkentli¤ine aday olan Kiev’i tek
kalemde geçerek, uluslararas› konsey
karfl›s›nda “2010 Avrupa Kültür Baflkenti Aday›” olma s›fat›na hak kazand›! Kas›m sonunda ç›kacak nihai karar› bekleyen imparatorluklar baflkenti
ve medeniyetler mozai¤i ‹stanbul,
umar›z ki “2010 Avrupa Kültür Baflkenti” unvan›n› bile¤inin hakk›yla kazanacak. “Avrupa Kültür Kenti” baflvuru sürecini ve konunun ayr›nt›lar›n›, ‹stanbul Vali Yard›mc›s› Cumhur
Güven Taflbafl›’ndan ö¤rendik…

1985’te Yunanistan Kültür Bakan›
olan Melina Mercouri, “kültür baflkenti” seçme fikrini öne sürdü ve ilk baflkent Atina oldu. Bu aflamadan sonra,
Avrupa Birli¤i’ne üye ülkelerin kentleri aras›nda “kültür baflkenti” seçilmeye baflland›. Sonralar› ise Avrupa
Birli¤i’ne aday ülkelerin de “kültür
baflkenti” aday› olabilmesi söz konusu oldu. fiartlar› uygun görülürse art›k

“Kültür Kenti” tan›m› nas›l
do¤du?

2010 Giriflim Grubu. (Soldan sa¤a)
Cengiz Aktar, Muammer Güler, Nuri
Çolako¤lu, Egemen Ba¤›fl, Kadir Topbafl,
Nilgün Mirze.

mülkiyeistanbul
23

AB’ye aday ülkeler de kültür kenti
olarak seçilebiliyorlar.
‹stanbul’un haz›rl›k süreci
nas›l geliflti? Kimlerle yola
ç›k›ld›?
Avrupa Kültür Baflkenti’ne adayl›k
için giriflim grubumuzla 5 y›l çal›flt›k.
Kültür Bakanl›¤›, D›fliflleri Bakanl›¤›,
‹stanbul Valili¤i ve ‹stanbul Büyükfle-
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‹stanbul Avrupa Kültür
Baflkenti seçilirse, 1 y›l
içinde 800’e yak›n
kültür-sanat faaliyeti ve
sosyal etkinlik
gerçeklefltirilecek.
hir Belediyesi’nin yan› s›ra ‹stanbul
Kültür Sanat Vakf›, ‹nsan Yerleflimleri
Derne¤i, Aç›k Radyo, Tarih Vakf›, Bilgi Üniversitesi ve DDF (‹letiflim Tasar›m fiirketi) gibi sivil örgüt ve kurumlardan oluflan giriflim grubumuzla, nas›l aday olunaca¤›, seçilen ülkelerin
neler yapmas› gerekti¤i konusunda
araflt›rmalar yapt›k. Daha önce ‘kültür
baflkenti’ seçilen ülkeleri ziyaret ettik.
Bu ülkelerin “adayl›k dosyalar›n› haz›rlayan” ilgili kiflilerini ‹stanbul’a davet ederek, konu hakk›nda genifl bilgiler edindik. Karar› verecek olan

‹stanbul Vali Yard›mc›s›
Cumhur Güven Taflbafl›.
konsey, “dünya kültür baflkenti” seçilmenin ‹stanbul halk›na kültürel, ekonomik ve sosyal olarak neler kataca¤›, kentte nas›l bir de¤iflim yaflanaca¤› gibi detaylarla ilgilendi¤inden, biz
de bunlara yönelik projeler haz›rlad›k.
Öncelikle Avrupa Birli¤i’ne müracaat ettik. ‹stanbul Valisi Muammer
Güler ve ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›
Kadir Topbafl’›n da haz›rl›k sürecinde yer ald›¤› 78
projelik müracaat dosyas›n›, ‹stanbul 2010 ECC
Yürütme Kurulu Baflkan›
Nuri Çolako¤lu, AKP ‹stanbul Milletvekili ve
ECC Denetleme Kurulu
Baflkan› Egemen Ba¤›fl,
‹stanbul Kültür Sanat
Vakf› Kurumsal ‹letiflim
Yönetmeni Nilgün Mirze
ve ECC Yürütme Kurulu
Üyesi Cengiz Aktar ile
birlikte oluflturdu¤umuz
heyetle Brüksel’e götürdük ve Avrupa Konseyi’ne sunduk.
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Kültür baflkenti seçilmifl ülkelere gitti¤inizi söylediniz. Burada ne gibi de¤ifliklikler oldu¤unu gözlemlediniz?
Kültür baflkenti olan flehirlerin çehresinin de¤iflti¤ini,
ciddi bir restorasyon sürecinin
bafllad›¤›n› ve kentlerin tarihsel dokular›n›n yenilendi¤ini
gözlemledik. Bununla ba¤lant›l› olarak, kentlerde önemli
de¤ifliklikler oldu¤unu fark
ettik. Kentte, kültürel aktivitelerin say›s›nda da ciddi art›fllar
yafland›¤›n›; ayn› zamanda bu
kentlerin, ‘kültür kenti’ seçilen di¤erleriyle iletiflime geçerek, karfl›l›kl› projeler gelifltirdi¤ini gördük.

‹stanbul Kültür Kenti
oldu¤unda…
• “‹stanbul” ismi, tüm dünyada “kültür” ve “sanat”la birlikte an›lacak.
• Avrupa Birli¤i’ne adayl›k sürecinde
Türkiye’nin sembolü olan ‹stanbul’un,
asl›nda Avrupa kültürü ile yüzy›llard›r
karfl›l›kl› etkileflim halinde oldu¤u gerçe¤i, projelerle daha da vurgulanacak.
• Kültür turizmi hareketlenecek ve
geliflecek.
• Avrupa ve tüm dünya ülkelerinden
pek çok kültür-sanat insan› ile yaz›l›görsel bas›n mensubu ‹stanbul’a gelecek.
• Bu çerçevede, ‹stanbul’un tan›t›m›na
ve marka haline gelmesine olumlu
katk›lar sa¤lanacak.
• Avrupa Kültür Baflkenti seçilmek,
Avrupa ile kültürel iliflkilerin yan› s›ra
ekonomik iliflkilerin de geliflmesine
yard›mc› olacak.
• ‹stanbul, kentsel dönüflüm, flehircilik, çevre ve sosyal kazan›m anlamlar›nda kal›c› çözümlere kavuflacak.
• Kültür varl›klar›n›n korunaca¤› ve
sergilenece¤i yeni müzeler kurulacak;
tarihi binalar yenilenecek ve farkl› ifllevler kazanacak.

Kültür
kentine
yönelik
projelerden bahseder misiniz?
‹stanbul ve civar›nda yaflayan insanlar›n müzelere getirilmesi gibi bir
proje var örne¤in… 10-15 bin çocu¤u
flehrin merkezine getirip; müzeleri
gezdirmeyi düflünüyoruz. ‹stanbul’da
yaflad›¤› bölgenin d›fl›na ç›kmam›fl
yüzlerce çocuk var…
Yani önce “‹stanbullulara
‹stanbul tan›t›lacak”…
Zaten projenin amac› da bu. Bu
flehrin insan›na ne gibi de¤ifliklikler
sunabilece¤imiz temel konu. Örne¤in
‘40 Gece 40 Konser’ kapsam›nda
TIR’la varofllara gidip, konserler düzenleyece¤iz. K›sacas›, bir taraftan in-

‹stanbul’un
“Kültür Baflkenti”
aday› oldu¤u 2010 y›l›,
Türkiye’nin
AB üyeli¤iyle
ilgili karar›n ç›kaca¤›
döneme denk
geliyor.
sanlar› flehir merkezine getirirken, di¤er taraftan da flehirdeki etkinlikleri
insanlar›n aya¤›na götürmeyi planl›yoruz. ‘Kültür Kenti Giriflimi’ kapsam›nda, ‘restorasyon’ konusu da büyük önem tafl›yor elbet. Dünya kültür

“ 4 Elementin kenti: ‹stanbul ”
‹stanbul, binlerce y›ll›k tarihinde üç büyük imparatorlu¤un baflkenti, üç semavi
dinin, bir çok medeniyetin
buluflma noktas› ve en
önemlisi ça¤lar boyunca
birlikte yaflam kültürünün
hayat buldu¤u bir kent. Kültür kenti projesi için çal›flan
bizler de yaflam›n s›rr›n›
simgeleyen 4 elementi bu
Mimar Tülin Ersöz
kentin özellikleriyle birlefl‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
tirdik ve projeleri “Toprak”, “Hava”, “Su”, “Atefl”
elementleriyle isimlendirdik. ‹stanbul: “ 4 Elementin Kenti” bafll›kl› dosyas›yla, kendi gerçe¤ini görerek dünyayla bütünleflsin; kendisini ça¤lar ötesine tafl›yacak yeni
kültürel projelere imza atarken, “‹stanbul” ad› toprak, hava, su ve atefl kadar vazgeçilmez olsun diye bu flekilde tan›mlad›k. Söz konusu olan 4 elementin kenti tan›m›ndan yola ç›karak, “‹stanbul” ad› tüm dünyada kültür ile birlikte an›ls›n diye ekip
olarak u¤rafl veriyoruz. Projelerimizin büyüklü¤ü sebebiyle flimdiden birçok sponsor aday›m›z oldu. Projeler netlefltikçe, ekip arkadafllar›m›zla beraber daha faal olaca¤›z. Çal›flma grubunun içinde “yürütme” ve “dan›flma” kurullar›m›z var. 2010
Dünya Kültür Baflkenti projesi ile beraber, gelece¤e yönelik kal›c› projeler düflünüyoruz. Bugüne kadar ihmal edilmifl pek çok tarihi yap› var; örne¤in Sultanahmet’te
yerin alt›nda bulunan Magnora Saray›… ‹stanbul’da toprak alt›nda yatan “tarihi bir
‹stanbul kenti” daha var. Tüm bu dokunun restore edilmesi kent için büyük önem
tafl›yor! Tüm projeler yavafl yavafl hayata geçtikçe, ‹stanbul’un gelece¤i de planlanm›fl olacak…
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miraslar›n›n korunmas›na yönelik çal›flmalar daha ön planda tutulacak.
Projelere ayr›lacak bütçe nas›l
oluflturuldu?
‹stanbul Valili¤i ‹l Özel ‹daresi, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ve Kültür Bakanl›¤›, 1’er milyon YTL. koyarak bir bütçe oluflturdular. Bu bütçeden zaman zaman projeler için para
aktar›m› yap›l›yor.

Sonuç, 2006 Kas›m ay›nda
belli olacak…
Kültür Kenti seçildi¤imizde haz›rlanan projelerin hayata geçirilmesi için gerekli tüm alt yap› haz›r m›?
“Sanat”, “artistik”, “müzik” komiteleri gibi alt komiteler kurduk. Bu
komitelerdeki arkadafllar, kültür ve
sanat dünyas›ndan önemli isimleri ‹stanbul’a davet edecekler. Hali haz›rda
var olan projeler d›fl›nda da, kentin
yap›s› ve de¤iflimine olumlu katk›s›
olabilecek yeni projeler kabul edilebilecek.
n
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Son dönemlerde karfl›l›kl› hoflgörünün azald›¤› düflünülen Türkiye’de
gerçekte durum ne boyutta? fiimdiye de¤in ülkemizde bar›fl ve huzur
içinde yaflam› savunan farkl› etnik kökenden, dinden ve siyasi görüflten
milyonlarca kifliyi önümüzdeki y›llarda umutsuzluk mu
bekliyor? Konunun uzmanlar› çözüm önerileriyle
“bir arada yaflam›”
düflten gerçe¤e
dönüfltürüyor…
Foto: Emrah Do¤an

Cemil Oktay
Maltepe Üniversitesi Ö¤retim Üyesi

Birlikte yaflam olarak siyaset
Aristo’dan günümüze kadar siyasi
tefekkür (düflünüfl) tarihinde kal›c› izler b›rakm›fl kalemler, siyaseti “birlikte yaflam› örgütleme faaliyeti” olarak
tan›mlamakta genellikle ittifak halindedirler. Temel önermelerindeki farkl›l›klara karfl›n, vard›klar› sonuç hep
bu yöndedir. Siyaset etmek, birliktelik
yaflam›n› sürdürmenin ad›d›r. Politeia,
Polis veya Medine birer birliktelik halidir ve farkl›l›klar› bar›nd›ran örgütlenmifl durumlard›r. Bu tespiti çok do¤al karfl›lamak gerekiyor. Çünkü farkl›l›k, toplumsall›¤›n yap›c› unsurlar›ndand›r ve sürekli var olacak bir özelliktir. Tümüyle homojen bir toplum,
tats›z-tuzsuz, kokusuz ve renksiz bir

toplumdur. Böylesi bir toplum, ancak
okul varsay›m› olarak tan›mlanabilir.
Yaflam›n kendisinde ise olanaks›z bir
durumdur. “Toplum” demek “farkl›l›k” demektir ve her farkl›l›k, yenilerinin üzerinde kuluçkaya yatar. Bu nedenledir ki, farkl›l›klar› s›f›rlanm›fl bir
toplumu düfllemek, olgular› göz ard›
etmek anlam›na gelir. Siyasetin temel
ifllevinin “farkl›l›klar›” birlikte yaflatma
noktas›nda toplanm›fl olmas›n› bu aç›dan bak›nca anlayabiliyoruz. Bir bak›ma siyasetin k›r›lgan do¤as› da bu temel ifllevine odaklanm›fl olmas›ndan
kaynaklan›yor. Siyaset k›r›lgansa, baflka bir deyiflle koflullara (de¤iflen farkl›lara) göre de¤iflik durumlara geçebiliyorsa, farkl›lar›n birlikteli¤ini sürdürebiliyor demektir. Tersi, otizm, kapal›l›k ve de¤iflime direnç olarak ortaya
ç›kar. Kendi yanl›fllar› do¤rultusunda
ço¤u zaman düzeltmelere gidemeyen
bu tür toplumlar, önünde sonunda
“polis” ve “medeniyet” halinin d›fl›na
düflerler. Yani siyasetsiz kal›rlar. Do¤ald›r ki, siyasetin iflaret edilen temel
ifllevini ço¤ulcu üslupta karfl›layabilmesi her fleyden önce farkl›l›¤› oluflturan unsurlar›n ortak bir anlam birli¤ine sahip olmalar›n› gerektirir. Farkl›l›klar›n kendilerini ifade edebilmeleri,
baflka bir deyiflle her farkl›l›¤›n bir di-

Gazeteci Hrant Dink

“Bugün tercih etti¤imiz ve
üretmeye çal›flt›¤›m›z birlikte
yaflam, tam anlam›yla bir
çokkültürlülüktür”
Türkiye bir arada yaflaman›n gelene¤inden, birlikte yaflaman›n gelece¤ine do¤ru çetin ve zorlu bir yol al›yor. Bir arada yaflam gelene¤i halklar
aç›s›ndan seçilmifl olan de¤il, fetihler
ça¤›n›n getirdi¤i bir zorunlulu¤un
ürünüydü. Bir tür çok kültürlülüktü
ancak paralel oland›, yan yana oland›;
asla gerçek bir birliktelik de¤ildi. Birliktelik olmad›¤› gibi eflitlik de de¤ildi. Bugün tercih etti¤imiz ve üretmeye çal›flt›¤›m›z birlikte yaflam ise tam
anlam›yla bir çokkültürlülüktür ve
onun iki ana sütunu, tüm yurttafllar›n
farkl›l›k ve eflitlik hakk› üzerinde temellenir. Türkiye Ermenileri olarak
biz, Türkiye demokrasisinin yaflad›¤›
sürece flu temel özelli¤iyle bak›yoruz:

Türkiye’de “hep birlikte”
yaflamay› baflarmak...
mülkiyeistanbul
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¤eriyle diyalog oluflturmas› ancak bu
sayede olanakl›d›r. Dolay›s›yla siyasetin birliktelik kurma ve sürdürme
özelli¤i, önemli ölçüde yap›c› unsurlar›n kendi özgünlüklerini aflan ortak
anlamlar tafl›mas›na ba¤l›d›r. Bu da,
temelde siyasi geliflme diye adland›r›lan sürecin bir parças› oluyor…
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bir arada yaflam gelene¤i tüketti¤imizdir, birlikte yaflam gelece¤imiz ise
üretece¤imizdir.

Gazeteci-Yazar Tan›l Bora.

Birlikte yaflamak:
Negatifi ve pozitifi…
Mithat Sancar, Kürt meselesinin
çözülememesinin bir görünümü olarak, negatif bar›fl kavram›n› gündeme
getirmiflti. Bar›flç› toplumsal iliflkilerin
kurulmas›na, süreklilik kazanmas›na
yönelik kurucu bir etkinlikten, yani
pozitif bar›fltan farkl› olarak; bir çat›flma potansiyelinin gerçekleflmesinin,
s›cak çarp›flmaya, aç›k fliddete dönüflmesinin engellendi¤i (engellenebildi¤i) bir durumdur, negatif bar›fl. Gerginlik sürer, difller g›c›rdar, zihinler
h›nç doludur; ama kavga-dövüfl ç›kmaz, “idare edilir”. Kuflkusuz, bu da
bir fleydir. Negatif bar›fl da, savafltan
iyidir. Ama unutmamak gerekir ki, sa-
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vafl ve çat›flma riski, negatif bar›fl ortam› içinde mayalanmaya devam eder.
Birlikte yaflamaya da bu kavramla
bakal›m. Birlikte yaflamak, bir tahammül meselesi mi, yoksa içini olumlu
(yap›c›, kurucu) bir etkinlikle doldurabildi¤imiz bir kavram m›? Dini, dili,
etnik ba¤lar›, rengi, velhâs›l kültürel
kimli¤i nedeniyle “öteki”, “yabanc›”,
“bizden de¤il” diye birilerini ay›rt
edenlerin, ilk f›rsatta onlar›n gözünü
oymay› düflünmemesi, “onlar›n dini
bana, benimki bana” fliâr›yla asgarî
nezaket ve insaniyet ölçüleri içinde
vaziyeti idare etmesi, kuflkusuz küçümsenecek bir fley de¤ildir. Medeniyet ölçüsüdür. Fakat bu, birlikte yaflaman›n negatif biçimidir.
Tekrarlayal›m; memleketin halini
düflünürsek, bu da bafl›m›z gözümüz
üstünedir. Fakat t›pk› pozitif bar›fl
kavram›ndaki gibi, pozitif bir birlikte
yaflama ufkuna sahipsek, dahas› birlikte yaflaman›n sa¤lam bir güvencesinin ancak böyle bulunabilece¤ini biliyorsak, bununla yetinemeyiz.
Birlikte yaflaman›n pozitif boyutu,
tahammülün/katlanman›n/hoflgörmenin ötesindedir. Birlikte yaflaman›n
pozitif içeri¤i, “ad› üstünde”, birlikteliklerle dolar. Kültürel kimliklerin bir
aradal›¤›n› teflhirden baflka sermayesi
olmayan sembolik giriflimlerin ötesine
geçerek, kimli¤in de¤il etkinli¤in/ey-
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lemin belirledi¤i ortak zeminler yaratmakla oluflur.
“Sosyal sorunlar›n/çeliflkilerin etniklefltirilmesi”nden muzdarip de¤il
miyiz? O halde yap›lmas› gereken, etnik sorunlar›n/çeliflkilerin sosyallefltirilmesidir!

ÖDP Genel Baflkan› Hayri Kozano¤lu.

“Bir arada yaflam› savunmak”
Türkiye toplumu parçalanma tehlikesiyle karfl› karfl›ya. Suni bir çat›flma süreci giderek bu ülkenin yurttafllar›n› cenderesi alt›na al›yor. Yükselen laik-dindar, Türk-Kürt gerilimleri
bir arada yaflama kültürünü zedeliyor.
Önümüzde iki seçenek var; ya bütün
bu olup bitene seyirci kalmak, ya da
baflka bir seçenek yaratmak. Tabii ki
bir yol da kutuplar›n birinin yan›nda
yer almak. Ama ben demokrat›m, ben
özgürlükçüyüm, ben eflitlikten, adaletten yanay›m diyenler için haliyle
bu bir ç›kmaz sokak…
Bir arada yaflama sahip ç›kanlar›n,
gittikçe yayg›nlaflan linç kültürüne; etnik, mezhepsel, inanç, yaflam tarz›
farkl›l›klar›n›n karfl›s›ndakini “ötekilefltirme” tehlikesine tepki gösterenlerin
taraf olmalar› gerekiyor. fiiddete, nefrete, husumete karfl› bar›fltan, hoflgörüden, diyalogdan yana taraf olmalar›…
Bu asla bir siyasi kampanya de¤ildir.
“‹nsan›m” diyen, “bu topraklarda do¤dum bu topraklarda bar›fl içerisinde
birlikte yaflamak istiyorum” diyen,

farkl›l›klar›m›z› bir zenginlik olarak gören yurttafllar›m›za mahallelerinde, iflyerlerinde, okullar›nda bu gidiflata sessiz kalmamalar›, tepkilerini ifade etmeleri için yürekten bir ça¤r›d›r. Çünkü
bizler de bu ülkenin yurttafllar›y›z, yeterince ac›n›n yafland›¤› bu topraklarda
yeni ac›lar yaflamak istemiyoruz. Do¤usunda, bat›s›nda yaflanm›fl bütün
ac›lar› bizim ac›lar›m›z olarak görüyoruz, aç›kças› bir çat›flma ortam›na sürüklenilmesinden ürküyoruz.
ÖDP sosyalist, emekten yana bir
parti olarak haliyle toplumsal ve siyasal kimliklerin belirleyici olmas›n› tercih eder. Toplumsal çeliflkilerin siyasi
ve sendikal mücadeleyle çözülmesinden yana tav›r koyar. Ama neoliberal
politikalar›n d›fllad›¤›, yabanc›laflt›rd›¤›, ötekilefltirdi¤i Diyarbak›rl› Mehmed’in, Yozgatl› Ahmed’in iflsiz, sigortas›z, sendikas›z kimli¤iyle gerine gerine dolaflmas›n› da bekleyemeyiz. Elbette yaln›zlaflan bu yurttafllar›n anlam

dünyalar›nda etnik, dinsel, mezhepsel,
bölgesel kimliklere daha fazla yer olacakt›r. Yeter ki hiçbir kimlik zeytinya¤› gibi üste ç›kmas›n, hatta s›zma zeytinya¤› misali böbürlenmesin.
Hepimizin içini karartan, umutlar›n› tüketen fliddet ve çat›flma ortam›
sadece Ortado¤u’da de¤il, Sri Lanka’dan Sudan’a, Nepal’den Çeçenistan’a tüm dünyada yayg›nlafl›yor.
“Mesle¤inin vicdan›” olarak da adland›r›lan Nobel ödüllü ünlü iktisatç›
Amartya Sen de son zamanlarda bu
konuya yo¤unlafl›yor ve “Kimlik ve
fiiddet” bafll›kl› son kitab›nda çocukluk günlerinin Bengal’ini anlat›yor.
Yüzy›llar boyunca bar›fl içerisinde yaflayan Hindu ve Müslümanlar›n bir
anda birbirine nas›l düflman kesildi¤ini; komflusu, ifl arkadafl›, hemflerisini
bir anda “tek bir boyuta” indirgeyerek
nas›l katledebildi¤ini ürpererek an›ms›yor. Hindistan-Pakistan ayr›flmas›ndan sonra fliddet dinmiyor. Bu kez in-
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sanlar birbirlerini din temelinde de¤il,
kültür ve dil farkl›l›¤›ndan “ötekilefltiriyor”, Pakistanl›lar ile Bengalliler
çat›fl›yor, Do¤u Bengal’de Bengaldefl
kuruluyor.
Sen insan›n çok boyutlu bir varl›k
oldu¤una, bir çeliflki yaflamaks›z›n ayn› kiflinin çok farkl› kimlikler tafl›yabilece¤ine vurgu yap›yor. Bu sat›rlar›
okuyan siz de pekala ayn› zamanda,
“Mülkiyeli, Trabzonlu, sosyal demokrat, caz sever, Kad›köylü, flair, feminist
ve ekolojist” olabilirsiniz. Sen’e göre
kimlikler kesinlikle ço¤ulcudur ve bir
kimli¤in önemi di¤erinin önemini kesinlikle azaltmaz. Bir birey farkl› aidiyetlere ve ba¤l›l›klara verece¤i önemi
kendisi belirleyebilmelidir.
“Bir Arada Yaflam› Savunal›m”
ça¤r›s› tam da bu ço¤ulcu kimliklere,
bireyin tercih özgürlü¤üne vurgu yap›yor. Örne¤in Kürt kökenli biri isterse bu kimli¤e hiç tak›lmay›p Türkiye
yurttafl› kimli¤iyle varolabilmeli, ister-
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se Kürt kimli¤ini gizlemeden ama öne
de ç›karmadan bir siyasi partide diyelim ÖDP’de politika yapabilmeli, isterse bir Kürt siyasi hareketinde mücadele verebilmeli. Ama etnik kökeni
nedeniyle kimse onu ne do¤al müttefiki, ne de do¤al hasm› görmeli.
Akyaz›’da son yaflananlar, bir kez
daha linçin efli¤inden dönülmesi tam
da Amartya Sen’in parmak bast›¤› tehlikenin somut örne¤iydi. Dört insan;
hiç kimse onlar›n iflçi kimli¤ine, Fenerliliklerine veya Cimbomluluklar›na,
ç›kan tart›flmada hakl› veya haks›z konumlar›na hiç tak›lmad›. Kürt kökenli,
buna ba¤l› PKK’l› olma ihtimalleri üzerinden onlar› linç etmeye kalkt›.
Ünlü Marksist Tarihçi Eric Hobsbawm an›lar›nda, “hiçbir Yahudi örgütlenmesi içinde bulunmad›m, bulunmaya s›cak da bakmad›m, ama ne zaman biri Yahudili¤i afla¤›lamaya kalkt›ysa en fliddetli tepkiyi de ben gösterdim” diyor. Asl›nda hepimizin yapmas› gereken de herhalde bu olmal›.
“Bir arada yaflam› savunal›m” asl›nda herkese yönelik farkl›l›klar›n›z›
unutmadan, abartmadan gelin ça¤r›s›d›r. Yurttafllar›m›z› Suudi Arabistan’a,
Kuzey Irak’a göndermeye kalkanlara
karfl› “biz bize mecburuz” diyerek verilmifl bir beraberlik mesaj›d›r. Hat›rlayal›m, bunlar dün bize “Komünistler
Moskova’ya” diyenler de¤il mi?
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“Zaten jeolojik fay hatlar›n›n
üzerinde bulunan bu ülke,
bir de toplumsal fay hatlar›n›
kald›ram›yor”
Evet bir arada yaflamak istiyoruz.
Ama 12 Eylül’deki gibi ideolojimizden,
örgütümüzden, demokrasiden, özgürlüklerden vazgeçmeye zorlanarak de¤il. Daha özgür, daha demokratik, insan haklar›na daha sayg›l› bir Türkiye’de bir arada yaflamak istiyoruz. Zaten jeolojik fay hatlar›n›n üzerinde bulunan bu ülke bir de toplumsal fay hatlar›n› kald›ram›yor. Her kesim karfl›s›ndakinden hamle beklemeden ilk ad›m›
kendisi atmal›. Devlet da¤daki dahil
herkesi siyasi, ekonomik, toplumsal
hayata kazand›racak bir “s›f›r noktas›”
ilan etmeli. Kürt hareketi silahtan, kurflundan, bombadan medet ummamal›.
Muhafazakarlar kendilerine Müslüman
olmamal›, inanmama özgürlü¤ü dahil
tüm özgürlüklere sahip ç›kmal›. Laik
cumhuriyetçiler de kamu hizmeti al›rken her yurttafl›n k›l›k k›yafet özgürlü¤ünü savunmal›. Kimse çocuklar› cepheye sürmemeli, onlar ne devletin, ne
Kürt ulusal hareketinin, ne ‹slam’›n, ne
de laikli¤in kurtar›c›s› ilan edilmemeli.
Çocuklar çocuklu¤unu yaflayabilmeli;
fliddet aileden, okuldan, mahalleden
uzak tutulmal›. Hoflgörü, bar›fl kültürü
hakim olmal›.
Bugün Türkiye’de solcu olmak
demek flu adaletsiz seçim sistemine
karfl› ç›kmakt›r. 6-7 Eylül sergisindeki
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gibi sergi basan; Orhan Pamuk’un, Perihan Ma¤den’in,
Hrant Dink’in, Elif fiafak’›n
mahkemelerinde terör estiren;
Ermeni Konferans›’na yumurta
ya¤d›ran sald›rgan flovenist
zihniyeti mahkum etmektir.
Biz ülke içinde uygarl›klar
çat›flmas›na yuvarlanmayal›m
istiyoruz. Huntingthon’un dünyada savafl ve iflgallerle, ‹slamfobi ile sonuçlanan tezleri bizi
de birbirimize k›rd›rmas›n diye herkesi uyar›yoruz. ‹çinde bulundu¤umuz
durumun panzehiri yine Naz›m’›n “yaflamak bir a¤aç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeflçesine” dizeleri olabilir. Ama biz ormana yani millete, bayra¤a, vatana tapan, tek tek Kürtlerden,
Alevilerden, Rumlardan haz etmeyen
bir zihniyete aflina de¤iliz. Orman› seven a¤açlara en az›ndan tahammül etmeyi bilmeli. Bu topraklarda birlikte
yaflayaca¤›z baflka yolu yok!

Yazar Enver Sezgin.

“Türkiye’de yaflayan
milyonlarca insan iç içe
olmay› bir yaflam biçimi haline
getirmifllerdir”
Birlikte yaflamaktan yana m›y›m?
Bu soruyu kendime sordu¤um çok olmufltur. Ve kim bilir bu sorunun yan›t› belki de yaflam›mdad›r, yaflad›klar›mdad›r... Öyle flirin bir sahil kasabas› de¤ildi do¤du¤um yer. S›radan bir ilçe. Siirt’in Kurtalan ilçesinden söz ediyorum. Dört bin nüfuslu bu ilçenin

dikkate de¤er en önemli özelli¤i, Kurtalan Ekspresi’ne ad›n› vermesiydi. Bir
de burada yaflayanlar›n Kürt olmas›.
Hepsi o kadar! ‹lk konuflmaya bafllad›¤›mda do¤al olarak anadilim olan
Kürtçe’yle hayat› tan›maya çal›flm›flt›m.
O dönemlerde ilçede Türkçe konuflanlar›n say›s› pek azd›. Bunlar›n ço¤u da
devlet memuruydu. Malum televizyon
henüz yay›na bafllamam›flt›. Gazete
okuyanlar›n say›s› bir elin parma¤›n›
geçmezdi. Radyo ise öyle her evde bulunmazd›. Bizim durumumuzdaki aileler için fazlas›yla lüks say›l›rd›.
‹lkokula bafllad›¤›mda bir iki sözcü¤ün d›fl›nda Türkçe bilmiyordum.
Elbette o güne kadar evde anne ve
babam›zla, sokakta arkadafllar›m›zla
konufltu¤umuz dille de¤il, bambaflka
bir dille ö¤renim görecektik. Zorluklar baflka zorluklar yarat›yordu. Anlat›lanlar› kavramak ve ö¤renimde ilerlemek için evvela Türkçe’yi ö¤renmeliydik. Kolay de¤ildi bu, hiç kolay de¤ildi. Ama madem okula bafllam›flt›k,
çaresiz ö¤renecektik. Günler geçti, o
günlerde pek bir anlam veremedi¤imiz bir yasakla karfl›laflt›k. Okul idaresi tüm ö¤rencilere teneffüslerde ve
hatta okul d›fl›nda Kürtçe’nin konuflulmas›n› yasaklad›. Okul idaresince
ö¤renciler aras›ndan seçilen gizli mümessiller teneffüslerde ve mahalle

aralar›nda Kürtçe konuflulanlar› tespit
eder okul idaresine bildirirdi. Sonra
cezalardan ceza be¤en.
‹lerleyen y›llarda bu türden, ama
çok daha kötü uygulamalarla karfl›laflt›m. Yap›lanlar karfl›s›nda k›zg›nl›k
duydu¤um, hatta zaman zaman isyan
etti¤im çok olmufltur.. Ancak daha
çok yap›lanlar›n nedenlerini araflt›rmay› do¤ru buldum. Politik görüfllerime ve hayata bak›fl tarz›ma kin ve
nefreti kar›flt›rmamaya çal›flt›m. Bu
uygulamalar› yapanlar› hoflgörüyle
karfl›lad›¤›mdan dolay› yapmad›m bunu. Sorunlara çözüm yollar›n› bulman›n ancak böyle mümkün oldu¤una
inand›¤›m için böyle davrand›m.
Türklerin ve Kürtlerin ve elbetteki
di¤er etnik kökenlerdeki insanlar›n ç›karlar›n›n “birlikte yaflama”dan geçti¤ine inan›yorum. Öyle “et ve t›rnak
gibi” oldu¤umuzu düflündü¤ümden
falan de¤il, gerçekten de ç›karlar›n bu
yönde oldu¤unu düflündü¤üm için,
sorunlar›n› bu flekilde daha kolay çözeceklerine inand›¤›m için bunu savundum.
Ne yaz›k ki son y›llardaki geliflmeler benim ve benim gibi düflünen insanlar›n istedi¤i yönde olmad›. Yirmi
y›l› aflk›nd›r Türkiye’de yaflanan fliddet ve bunun yaratt›¤› karfl›l›kl› güvensizlik insanlar› gelecekle ilgili de-
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rin kayg›lara itmifltir. Toplumda ayr›l›k tohumlar› ekilmek istenmifl ve
uçurumlar yarat›lmaya çal›fl›lm›flt›r. fiu
anda ülkede durumun iç aç›c› oldu¤unu söylemek pek mümkün görünmüyor. Ancak her fleye ra¤men ortak
yaflama iradesini güçlendirebiliriz. Peki, nas›l?..
‹ç içe geçen yaflam›m›z, ayn› kültürel kaynaklardan beslenmemiz, birlikte yaratt›¤›m›z de¤erler vb. Bütün
bunlar, birlikte yaflamam›z için hala
güçlü bir zemin oluflturmaktad›r. Türkiye’de yaflayan milyonlarca insan iç
içe olmay› bir yaflam biçimi haline getirmifllerdir.
Yak›n tarihimizde yaflanan olumsuzluklara ra¤men toplumun büyük
ço¤unlu¤unun so¤ukkanl›l›¤›n› korumas› ortak yaflama iradesinin en iyi
kan›t›d›r.
fiu yirmi y›l içinde yaflad›¤›m›z onca olaylardan, bunca ac›lardan, dersler ç›kar›p, ileriye do¤ru ad›mlar atabilirsek birlikte yaflama bilincini daha
da güçlendirebiliriz. fiöyle ya da böyle bu güne kadar birlikte yaflamay›
baflard›k. Ama hiçbir fley olmam›fl gibi de davranamay›z. En önemlisi; varolan sorunlar›m›z› çözerek ilerleyebiliriz ancak...
• Sorunlar›m›z› hal›n›n alt›na süpürme al›flkanl›klar›m›zdan vazgeçmeliyiz. Böyle davrand›¤›m›zda, bir
süre sonra, daha da büyüyerek karfl›m›za ç›k›yorlar.
• Silah ve fliddet sorunlar› çözme
arac› olarak kullan›lmamal›d›r. Siyaset
kültürümüzden çat›flmac› zihniyeti ç›karmal›y›z,
• Neden ne olursa olsun, demokratik haklar› k›s›tlama yoluna gitmemeliyiz. Tersine, Avrupa standard›nda
bir demokrasiyi hedeflemeliyiz.
Bu çerçevede Türkiye’nin Avrupa
Birli¤i yürüyüflünü büyük bir f›rsat
olarak görmekteyim. Kopenhag siyasi
kriterlerinin ortak yaflam› güçlendirecek ad›mlar atmam›z için yeterli zemin oluflturdu¤unu düflünmekteyim.n
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Ayd›nl›k Türkiye’nin umudu;

Altan Öymen…
Pek çok kiflinin Türkiye’nin
ayd›nlanmas› konusunda
umut ba¤lad›¤› isimlerinden
olan Altan Öymen, k›vrak
zekas›n›, kibarl›¤›,
mütevaz›l›¤› ve ayd›n
fikirleri ile birlefltirmeyi
baflaran örnek
insanlardan… ‘32 y›l›nda
bafllad›¤› hayat yolculu¤una
say›s›z baflar›y› s›¤d›ran usta
kalem Öymen’le, keyifli bir
söylefli gerçeklefltirdik…
Yaz›: ‹lknur Akgül Ard›ç
Foto: Milliyet Arflivi

C

HP Eski Genel Baflkan›, CHP ‹stanbul Milletvekili, Eski Kurucu
Meclis Üyesi, Bakan, Parti ve
Grup Yöneticisi, Anka Haber Ajans›’n›n
Kurucusu, Gazeteci, Yazar ve daha nice s›fat› ile 10 parma¤›nda 20 marifet
oldu¤unu bildi¤im Altan Öymen’le dergi için söylefli yapmam istendi¤inde, ne
yalan söyleyeyim, 10 senelik meslek
hayat›m boyunca ilk defa heyecanland›m. Ancak, rahats›zl›¤› nedeniyle 3
hafta ABD’de kalan ve dönüflünde neredeyse aya¤›n›n tozuyla beni görmeyi
kabul eden Öymen’in s›cak ve babacan
tav›rlar›, tüm heyecan›m› yenmeme
yard›mc› oldu. Ahmet Taner K›fllal›’n›n
“Sakin Güç”, Emre Kongar’›n “Demir
Bir Leblebi” olarak nitelendirdi¤i Türk
bas›n›n›n duayeni Altan Öymen’le yapt›¤›m›z s›cak sohbeti merakla okuyaca¤›n›z› tahmin ediyorum. ‹flte, kiflili¤i ve
yapt›¤› ifllerle milyonlara örnek olan bir
kahraman›n a¤z›ndan
kendi hikayesi…
Öymen ailesi tam anlam›yla “siyasetin
içinde bir aile”. Bunda bir zamanlar milletvekilli¤i yapan baban›z H›fz›rahman
Raflit Öymen’in etkisi var m›; yoksa politika do¤ufltan m› kan›n›zda dolafl›yor?
Vallahi tam kestiremiyorum ama tabi babam›n özellikle milletvekili oldu¤u s›ralarda
bizim evde politika
çok konuflulurdu. Ba-
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bam›n arkadafllar›n›n büyük k›sm› politikac›yd›. Cevat Dursuno¤lu, Emin Erifligil gibi aralar›nda hem e¤itimci, hem
politikac› olanlar vard›. Evde devaml›
politika konuflulunca insan ister istemez etkileniyor tabi. O zamanlar babam›n seçim mücadelelerini izlerdik.
1943-50 aras›nda milletvekilli¤i yapm›flt›; 1932 do¤umlu oldu¤uma göre bu
durumda ben de 11-18 yafl aras› gibi
tam insan›n e¤ilimlerinin flekillendi¤i
bir ça¤da politikadan etkilenmiflimdir
muhakkak. Onur Öymen’de biliyorsunuz benim amcam›n o¤ludur. Babam
ve kardeflleri s›k görüfltükleri ve kendi
aralar›nda da politika konufltuklar› için
san›r›m Onur’da o flekilde bir etki alt›nda kald›. Rahmetli kardeflim Örsan’›n
o¤lu Örsan Öymen’de flimdi CHP’nin
parti meclisine üye!.. Yani ailede herkes birbirini etkilemifl demek ki. Benim
bu yafl›mda bile hala muhafaza etti¤im;
hatta flimdilerde daha da pekifltirdi¤im
bir inan›fl›m var: “imkan› olan herkes, o
veya bu flekilde politikaya katk›da bulunmal›.” Bir toplumun bireyleri politikan›n d›fl›nda fazla kal›rlarsa, o zaman
politika da al›r bafl›n› gider. Politikan›n
eksik ve yanl›fllar›n›n düzeltilmesi için
mümkün oldu¤unca çok insan›n politika ile ilgilenmesi laz›m. Bu bir vatandafll›k görevdir!
1950 seçimlerinde CHP iktidar›n›n
sona erifli ve Demokrat Parti’nin iktidar olufluyla, birkaç arkadafl›n›zla
CHP’ye güç katmak amac›yla partiye üye olmuflsunuz. Bunu yaparken
amac›n›z neydi? CHP’mi yoksa
memleket mi elden gidiyor diye
kayg›land›n›z?

Asl›nda ben, babam milletvekili
iken CHP’nin o kadar fanatik bir taraftar› de¤ildim. Hatta ben bile evde,
CHP’yi babama elefltirirdim. Fakat san›r›m Demokrat Parti’nin geldi¤i andan
itibaren CHP’lili¤im duygusal olarak
a¤›r bast›. Sonuç olarak CHP, Cumhuriyeti kurmufl, devrimleri yapm›fl, Türkiye’yi “modern devlet” haline getirmifl
olan bir partidir. O dönemde bafla gelenlerin sloganlar› aras›nda biraz “popülist” olanlar› a¤›r bas›yordu. Bizde de
san›r›m “tüm bu kazan›lm›fl olan birikimler acaba heba m› olacak?” endiflesi bafllad›. Biraz duygusal, biraz bilinçli
bir karfl›laflt›rma yap›nca, 3 arkadafl (Altan Öymen, Mustafa Kemal Palao¤lu ve
Hüsnü Ertu¤rul) birbirimizi etkiledik ve
üyelik için Genel Merkez’e baflvurmaya
gittik. Nas›l olaca¤›n› bilmiyorduk tabi.
Me¤er üye olmak için partilerin ocak
teflkilatlar›na gitmek gerekiyormufl. Bizi önce CHP’nin Ocak Teflkilat›’na göndermek istedilerse de, ›srarlar›m›za dayanamayarak Genel Merkez’den üye
yapmay› kabul ettiler.
Benzer bir flekilde CHP ve Sol’un
kan kaybetti¤i bir dönemde, CHP
Genel Baflkan› olarak yeniden siyaset sahnesine ç›kt›n›z. Pek çok kifli
sizi Sol, CHP, hatta o zaman ‹stanbul için bir “kurtar›c›” olarak gördü. Tüm bunlar› göz önüne al›rsak,
CHP ve Sol’un zor dönemlerinde
ortaya ç›kt›¤›n›z› görüyoruz. Sizin
tüm gayretiniz CHP’yi mi yoksa
Sol’u kurtarma içindi?
Vallahi bunu ilk defa siz söylediniz.
fiimdi düflünüyorum da enteresan bir
durum; biraz da tesadüf tabi. ‹lk seferinde CHP iktidar› kaybetmifl; o zaman
gitmifl üye olmufluz. Kaybetmifl dedi¤im de asl›nda o zaman bile meclise
CHP’den 60 küsür milletvekili girmiflti.
Demokrat Parti’nin ise milletvekili say›s› 500 küsürdü. 27 senedir iktidarda
olan bir partinin hem iktidardan düflüflü, hem de Meclis’te çok zay›f bir hale
gelifli söz konusuydu. Asl›nda DP’nin

ald›¤› oy oran› yüzde 50’nin sadece biraz üzerindeydi; ancak o zamanlar var
olan “ço¤unluk sistemi”ne göre
CHP’nin ald›¤› yüzde 40’›n üzerindeki
oylar heba oldu ve CHP kendini iktidar
olarak temsil edemedi. Bugünkü “baraj
sistemi”nden daha da beter bir sistem
vard› yani o zamanlar.
50 ve 60’lar aras› da CHP için zor
bir dönemdi; çünkü, milletvekili say›s›
60’lardan, 30’lu say›lara kadar düflmüfltü. Ben o s›ralarda Ocak Baflkanl›¤›,
Bucak Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve
Gençlik Kolu Baflkanl›¤› yapt›m. O dönem, oldukça zor bir dönemdi. 1961’de
Kurucu Meclis Üyesi oldum; ki o da
kötü bir döneme rastlam›flt›. Demokrat
Parti gitmifl ama yerine “asker” gelmiflti. Yani sivil politikan›n flartlar› içinde
zaman zaman politikac›lar›n karfl› karfl›ya geldi¤i bir dönemdi. Yanl›fl ifller
yap›l›yordu; biz de bunlar› belirtmeye
çal›fl›yorduk. Sonra parti (CHP),
1961’de ‹smet ‹nönü Hükümeti olarak
tekrar iktidara geldi ve 4 sene kald›.
Bense o s›ralarda yafl›m tutmad›¤› için
(29) politikan›n d›fl›nda kalmak zorundayd›m. Böylece politikaya devam
edemedim. O dönem de bitti… Daha
sonra ‘77’de, Adalet Partisi iktidardayken, CHP Ankara Milletvekili olarak
meclise girdim. Ecevit iki defa hükümeti kurdu. O iki hükümet de çok s›k›nt›l› bir dönemde kuruldu. O dönemde Bakanl›k ve Grup Baflkan Ve-
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killi¤i yapt›m. O zamanlarda öyleydi.
Yani ifller zordu… 1995-99 aras›nda
yeniden Milletvekilli¤i yapt›m. 1999 y›l›nda Genel Baflkan seçildim; 2000’e
kadar da o görevdeydim.
Genel Baflkanl›k derseniz, 1950’de
CHP’ye giriflimden daha beterdi; çünkü
1950’de 60 da olsa, hiç olmazsa milletvekili vard›. 1999’da hiç milletvekili olmayan bir partiye Genel Baflkan
oldum. 76 y›ll›k ömre sahip olan ve
hep mecliste kalan bir parti, o zamanlar milletvekilsiz kalm›flt›… Say›n Baykal’da ayn› dönemde Genel Baflkanl›ktan istifa edince, 8-9 aday aras›ndan az
bir farkla ben, Genel Baflkan seçildim.
17 ay kadar da Genel Baflkanl›k yapt›m.
CHP çok önemli bir parti… Genel
Baflkanl›¤›m s›ras›nda o dibe vuran
partinin, nas›l h›zla aya¤a kalkt›¤›na
flahit oldum. Girdi¤imiz her seçimi kazanmaya bafllam›flt›k.

“Deniz Baykal, partiyi
çok ‘dar kadrocu’ bir hale
getirdi”
CHP’nin bir muhalefet partisi olarak flu andaki durumunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Asl›na bak›l›rsa ben, Genel Baflkanl›k yapmaya devam etmek istiyordum; çünkü parti, benim ve baflkalar›n›n da gördü¤üne göre, h›zla, yeniden
yükselen bir çizgi izliyordu. Bunun çeflitli sebepleri var! Bunlardan biri de bizim, bütün soldaki gruplar› kucaklamaya çal›flmam›zd›. Erdal ‹nönü’den
tutun da Murat Karayalç›n’a kadar, flu
anda partinin d›fl›nda olan birçok isim
dahi partinin içindeydi. Hep birlikte,
bir dayan›flma havas› içine girmifltik.
Ard›ndan ben seçimleri kaybettim;
Baykal kazand›! Do¤al olarak arkadafllar›yla birlikte yönetim ona geçti. O’nu
da desteklemek durumunday›m. Ancak Baykal, o her taraf› kucaklama hareketini b›rakarak partiyi çok “dar kadrocu” bir hale getirdi. Bunun üzerine
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ben de onu elefltirmeye bafllad›m. Kurultaylarda ç›k›p bu konuyla ilgili konuflmalar yapt›m. Baykal ayn› tavr›n›
hâlâ sürdürüyor. Bence genel politikas› aç›s›ndan da çok isabetli bir yolda
de¤il.
Baykal’l› CHP’yi iyi bir muhalefet
partisi olarak görmüyorsunuz yani?
Yanl›fl fleyler yap›yor bence. O, daha “kadrocu”dur. Parti içi demokrasinin
büyük ölçüde ortadan kalkm›fl olmas›,
partiye çok zarar veriyor. O yüzden, bir
partili olarak elefltiri hakk›m› kullan›yorum. Parti toplant›lar›na kat›ld›¤›m
zaman söyleyeceklerimi de söylüyorum tabi.
1970'li y›llarda Emre Kongar’›n da
içinde yer ald›¤› ve tüm Türkiye turizminin "fiziksel olarak planlad›¤›" Turizm Bakanl›¤›’n›n projesinde önemli bir t›kan›kl›k yaflanm›fl ve bu noktada siz, toplam 30 günlük Turizm ve
Tan›tma Bakanl›¤› icraat›n›z süresi içinde planlar›n bir bölümünü ‹mar ve ‹skan Bakanl›¤›na onaylatm›fls›n›z. Emre
Kongar’da bu ileri görüfllü, konunun
önemini çabuk kavrayan ve ifl bitirici
tavr›n›zdan dolay› sizi bir yaz›s›nda
anarak, beyefendi, kurucu, örgütçü, ifl
bitirici, kararl›, sessiz ve etkin; “Demir
Bir Leblebi” fleklinde tan›mlam›fl…
Teflekkür ederim; Emre Kongar iltifat etmifl. Bir ara Turizm ve Tan›tma
Bakanl›¤› yapt›m ama sonunda benim
CHP’de “demir leblebi”lik durumum
kalmad›; çünkü 1 oyla seçimleri kaybettim… Nazar de¤mifl o zaman bize…
(Gülüyor) Grup üyeleri olarak asl›nda
biz, parti meclisinde ço¤unlu¤u kaybetmifltik. Hem de tek bir oyla. O oyun
sahibi bize karfl› de¤il de bizden yana
oy kullansayd›, görevimizde kalacakt›k.
Emre’yle de o zaman ayn› partideydik. Birlikte mücadele ediyorduk.
Ama oluyor iflte böyle fleyler hayatta…
Belki de bazen çok kibar olmamak
gerekiyor. O durumda belirli bir çizginin d›fl›na taflmaya gerek yok ama…

‹nsan söyleyece¤ini kibarca da ifade
edebilir. Benim de dilim sert ve itici
söylemlere gitmiyor. Kendinizi ›l›ml› bir dille de ifade edebiliyorsunuz. Art›k anlafl›ld›¤› kadar…

“Saraço¤lu’nu kendi
çocuklar›ma, torunlar›ma
sordu¤umda, bir stadyum
ismi olarak biliyorlar”
“Bir Dönem Bir Çocuk” ve “De¤iflim
Y›llar›”… Çocukluk, gençlik ve “de¤iflim y›llar›n›z”› anlatt›¤›n›z bu iki
kitap, birer an› kitab› olmas›n›n yan› s›ra, Türkiye’nin yak›n geçmifline ›fl›k tutan “yaz›l› tarih” niteli¤inde. Kitaplar› yazarken sizin de temel amac›n›z bu muydu; yoksa bizimle sadece yaflad›klar›n›z› m›
paylaflmak istediniz?
Asl›nda o dönemleri de anlatmay›
amaçlad›m. Yoksa düz an› yazmak daha kolay! Kitaplar› yazarken önemli bir
fley fark ettim. Örne¤in bu kitapta babam›n arkadafllar› ve onunla birlikte
politika yapm›fl kiflilerden bahsediyorum. Ancak yeni nesil hiçbir fley anlam›yor bu isimlerden. fiükrü Saraço¤lu
gibi… Zaman›n Baflbakan›, D›fl ‹flleri
Bakan› ve Dünya Savafl› politikas›n›n
en önemli adamlar›ndan biri… Saraço¤lu’nu kendi çocuklar›ma, torunlar›ma sordu¤umda, bir stadyum ismi ola-
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rak biliyorlar sadece. Demek ki birinin ad›ndan bahsedince, biraz da
neler yapt›¤›n› anlatmak gerekiyor. fiükrü Saraço¤lu deyince, “2.
Dünya Savafl›’ndaki Türk politikas› neydi?”; bunu da anlatmak laz›m… Öyle böyle derken, bazen
kuflbak›fl›, bazen konuya derinlemesine girerek, hem Türkiye’nin
hem de az bir fley dünyan›n o dönemlerde ne halde oldu¤unu anlatm›fl oldum. Yak›n çevrem kitaplar›, “popüler tarih kitab›” olarak
nitelendirdiler. Bu iltifatta benim
hofluma gitti; çünkü yak›n tarihimizi mümkün oldu¤unca çok insan›n bilmesinde fayda oldu¤una inan›yorum. Zira iç ve d›fl politikalarda olsun, siyasi olaylar birbirlerine benziyor.
O zaman hangi yanl›fllar yap›lm›flsa
bunlar› bilip bir daha tekrar etmemek,
yak›n tarihi bilmekle mümkündür. Ya
da iyi ifller yap›lm›flsa onlar› da görüp
faydalanarak, yine ayn›lar›n› yapabilirsiniz. Bu aç›dan “popüler tarih kitab›”
yorumu hofluma gitti. ‹yi bir ifl yapm›fl›z demek ki. fiimdi üçüncü kitab› bitirmeye çal›fl›yorum.
Peki bu kitaplar uzun süredir tuttu¤unuz notlar›n oluflumu mu? Çünkü bu kadar fleyi hat›rlamak için
güçlü bir haf›zaya ve gözlem yetene¤ine sahip olmal› insan? Haf›zan›z cidden güçlü mü?
Asl›nda ben hiç günlük tutmam;
ama ka¤›t atmama gibi bir hastal›¤›m
vard›r. Herhangi bir toplant›ya kat›lm›fl
veya konuflma yapm›flsam, o notlar›m
durur. Belki böylesine bir avantaj›m
var. Ayr›ca kitaplar› yazarken eski arkadafllar›m› buldum. Karfl›l›kl› konuflunca
insan baz› fleyleri daha net hat›rl›yor.
Yani birbirinizin an›lar›n› tamaml›yorsunuz; ortaya gerçekten güzel anekdotlar ç›k›yor. Gazetecilik mesle¤i ile birlikte biriktirmeye bafllad›¤›m bir de gazete koleksiyonum var. Eskiden çal›flt›¤›m gazeteleri okudu¤umda, baz› olaylar› daha iyi hat›rl›yorum.

Yazarken en çok hangi
an›n›za güldünüz?
Özellikle küçüklük an›lar›ma tabi! Bilhassa arkadafllarla konufltukça… ‹lkokul
ça¤›mdan 15 arkadafl›m› buldum. Arkadafllarla toplant›m›z s›ras›nda çok güldüm.
Çocukluk an›lar›m› yazarken
de öyle! Bizim s›n›f›n k›zlar›n›
hat›rlad›k; kim kime merakla
bakard›, ayn› kifliye bakanlar
falan… Onlar› hat›rlamak güzeldi.
An›lar›n›z›n bafllang›c›n› oluflturan
‘30’lu y›llardan bugüne de¤in, Türkiye’de en fazla neler de¤iflime u¤rad› sizce?
Bana öyle geliyor ki; benim neslimin yaflad›¤› dönemde teknoloji müthifl
h›zla geliflti. Mesela 40 ve 50’li y›llar aras›n› ele alal›m… O döneme kadar, daha önce mevcut olan baz› makine ve
aletler çok büyük de¤iflime u¤ramam›flt›. Telefon 1900’lerin bafl›nda da vard›,
‘50’lerde de. Hatta ‘50’lerde hâlâ telefonu santrale yazd›r›yor ve bütün gün
ba¤lanmas›n› bekliyorduk. Ankara Usul
gazetesinde çal›flt›¤›m ‘30’lu y›llarda, bizim gazetenin bas›ld›¤› portatif makine,
‘50’lerde dahi modern bir makine say›l›yordu. Çünkü Türkiye’de ondan daha
geliflmifl bir örnek yoktu! Varsa da, örne¤in, saatte 10 bin basan yerine 20 bin
basan vard›. Daktilolar da ayn› flekilde… Ben, yazmaya babam›n daktilosu
ile bafllad›m ve onunla devam ettim. 2030 sene ayn› daktiloyla yazd›¤›n zaman,
teknolojik aç›dan geri kalm›fl olmuyorsun. Yaflam tarz› biraz da o zaman›n ihtiyaçlar›na göre olufluyor. Radyo ve televizyon ça¤lar›ndan sonra, bilgisayar
dönemine geldi¤imizde ise teknolojinin
geliflimi kat kat artmaya bafllad›. Hatta
öyle bir hale geldi ki, yetiflmek mümkün de¤il. fiimdi bir laptop al›yorsunuz,
3 sene içinde çok daha moderni ç›k›yor. Ayn› flekilde cep telefonlar› da öyle… Gazetelerin yerine baflka bilgi

Altan Öymen’in Do¤an Kitapç›l›k’tan
ç›kan “Bir Dönem Bir Çocuk” ve
“De¤iflim Y›llar›” adl› an› kitaplar›,
okuyanlar›n deyimiyle adeti birer
“popüler tarih kitab›”…
edinme yöntemleri bile ç›kt›.
‹nsanlar›n sosyal hayat› tabi ki de¤iflti. Radyo ça¤›ndayken, müzik de
çalsa, evlere yap›lan ziyaretlerde sohbetler devam ederdi. Birbirinin yüzüne
bakard› insanlar. fiimdi televizyon ça¤›ndaki ev ziyaretlerinde, örne¤in Avrupa Yakas› dizisi oynuyorsa, herkes
onu seyrediyor. Bir de bunlara internet
kat›ld›. Evvelden lügata bakard›k, flimdi internete dan›fl›yoruz. ‹nsanlar›n birbiriyle sohbetleri yine internet vas›tas›yla, chat yaparak gerçeklefliyor. Yani
insanlar daha “bireyselleflti”…
fiimdiye kadar hiç yapt›¤›n›z bir fleye çok piflman oldunuz mu?
Olmad›m galiba. Yani flöyle yapsayd›m daha iyi sonuç al›rd›m diye düflündü¤üm olmufltur. Ama bazen insan
o sonucu alam›yor. Örne¤in, “keflke
CHP Genel Baflkan› iken seçimi kazanabilseydim” diye düflündü¤üm oldu;
ama tabi kazanamad›m. Kazanabilseydim ne olacakt›? Bence CHP’ye olan
katk›lar›m devam edecekti… Sonraki
seçimlerde iyi sonuçlar alaca¤›m›za
inan›yordum. Ama olmad›. Olmay›nca
da “ne yapal›m?” dedim ve hemen kitap yazmaya bafllad›m.
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Enerjinizi hemen baflka bir yere
kanalize ettiniz yani!
Eh, öyle oluyor tabi. ‹nsanlar›n
yapabilece¤i bir sürü fley var. Ama ne
hepsine vakit bulabiliriz, ne de ömrümüz yeter! Örne¤in, an›lar›m› kitaplaflt›rmak hep akl›mdayd›; ancak aktif gazetecilik yapt›¤›m için bir türlü
vakit bulam›yordum. O vakti orada
yakalad›¤›m için çok memnun oldum. Bir zamanlar Milliyet’in hem
yöneticilerinden biriydim, hem de
10 sene kadar baflyazar›… O s›rada yeniden milletvekili olmam için
bir davet ald›m. Gazetede yapt›¤›m ifl
daha rahat ve kazançl›yken, kan›m›za
bir kez politika girmifl oldu¤u için 199599 aras›nda yeniden politikay› tercih ettim. O zaman da orada bulunmam gerekiyordu. 1972 y›l›nda Anka Ajans› kurmufl ve ‘77’ye kadar müthifl gelifltirmifltim. ‘77’de karfl›ma politika ç›kt›; ajans›
arkadafllar›ma devrederek yine politikay› seçtim. Gazete sahipli¤inden tutun da
Almanya’da bas›n atafleli¤ine kadar bir
çok ifl yapt›m. Geriye bakt›¤›mda, flimdiye kadar hiç yapt›¤›m bir fleyden piflman olmuyorum.
Gazetecilik mi yoksa bir siyaset adam› olmak m› daha zor?
‹kisi de zor. ‹kisi de insana ancak
iyi bir fley yaparsa “tatmin hissi” veriyor. Örne¤in siz flimdi bana, Emre
Kongar’›n bahsetti¤i olay› iyi hat›rlatt›n›z! Hakikaten, o olaydan oldukça
memnuniyet duymufltum. O zamanlar
büyük bir krediyi kurtarm›flt›k. Aksi
halde Antalya projesi çok gecikecek ve
güçleflecekti. Ben her Antalya’ya gitti¤imde, içimden de olsa oradaki katk›m› hat›rlar›m.

“Demokratik siyaset”,
insanlar›n birlikte yaflamalar›n›
sa¤lamak için do¤mufltur”
Dergimizin bu say›s›nda dosya konumuzu “Türkiye’de bir arada yaflamak” olarak belirlemifltik. Bu konu-
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yu size de açmak istiyorum. Altan
Öymen’e göre “Türkiye’de bir arada
yaflaman›n formülü” nedir?
Asl›nda bu, zor bir fley de¤il! Dünyada öyle yaflayan bir çok ülke var. Yani dil, ›rk, din, mezhep ayr›m›n›n yap›lmad›¤› yerler mevcut! Örne¤in ‹sviçre’de 3 dil konufluluyor ama insanlar
bir arada mükemmel yafl›yorlar…
Amerika’da bu k›smen do¤ru; çünkü
flimdi baflka sebepler ortaya ç›kt›. Orada da hassas dengeler üzerine baz› tart›flmalar var. Güneyden Spanikler,
Meksikal›lar geliyor diye göçü istemediler ve biraz flüpheyle bakt›lar. Ama
Amerika’n›n en az›ndan belirli yerlerinde, 72 millet bir arada yaflayabiliyor.
Hatta bir “Amerikal›l›k bilinci” oluflmufl
durumda. Bayraklar›, bizimki kadar olmasa da çok kullan›l›r hale gelmifl. Bu
örneklere bak›l›nca, “bir arada yaflamak” olmayacak bir hayal de¤il. Mesele, biraz empati meselesidir. Siz karfl›n›zdakini anlayacaks›n›z; o da sizi anlayacak. Bir de tahammül edeceksiniz.
Birisinin düflüncelerine k›zabilirsiniz;
ancak onu dinleme terbiyesini edenmifl
olman›z gerekir.
250 sene Voltaire’in de dedi¤i gibi;
“Söylediklerini kabul etmeyebilirim;
ama söyleme hakk›n› ölünceye kadar
desteklerim.” Düflünce baz›nda iflte bunu uygulamak laz›m…
‹kincisi dil, din, ›rk farkl›l›¤› konusu… Herkesin ayn› tornadan ç›km›fl gibi renginin, boyunun posunun, göz
renginin ayn› olmas› gibi bir fley söz
konusu olamaz. O zaman, bu duruma
da tahammül edeceksin; insanlar› sevmeye çal›flacaks›n. Tabi bunun karfl›l›kl› olmas› gerekir; aksi taktirde insan
enayi yerine kondu¤unu hisseder ve
tepkisi daha sert olur.
Dillerimiz ayr›ysa da buna mani bir
fley yok! F›rsat olsa da birbirimizin dilini ö¤rensek daha iyi olur tabi. Çünkü
gündelik hayat›n baz› sorumluluklar›
var. Ayn› toplumda yaflayan insanlar›n
ayn› dil üzerinden anlaflmalar› daha
do¤rudur. Hali haz›rda var olan düzeni

de muhafaza edip; herkesin ortak noktada buluflmas› ve bunu gelifltirme imkân› vard›r. Bu flekilde kardeflçe, bir
arada yaflamak gerekir. Dünyan›n baflka yerindeki örneklerde oldu¤u gibi,
“birlikte yaflamak” Türkiye’de de mümkündür.
‹flin bir de siyasi yan› var. Bizim seçim sistemimizde yüzde 10’luk bir baraj var. Bu, birçok oyun heba olmas›na
yol aç›yor. “Bunu neden muhafaza ediyorsunuz?” diye sordu¤unuzda da;
Kürtlerin ço¤unlukta oldu¤u partiyi
kast ederek, “ya meclise girerlerse?” diyorlar. Yüzde 5’in alt›nda ve biraz üzerinde oy alan pek çok parti, yurt d›fl›nda koalisyon orta¤› bile oluyor. Bu,
çok önemli bir rakamd›r. Hele bizim
gibi nüfusu fazla olan bir ülkede! Türkiye’de 40 milyon seçmen var. Bunun
yüzde 10’u 4 milyon eder. Yani 3 milyon 900 bin oy al›rsan, meclise giremiyorsun.
Yani kendi yasalar›m›zla demokrasiyi engelliyor muyuz?
Tabi ki. Kap›lar› aç›k b›rakmak laz›m. Bir de dünyada bile tamamen ortadan kald›r›lamayan ama azalt›lmas›
mümkün olan bir “terör olgusu” var…
Terörün azalmas›n›n flartlar›ndan biri,
insanlar›n düflüncelerini her platformda
ifade edebilmelerine olanak tan›makt›r.
Yani meclise girebilecek kadar oy toplayan bir partinin, seçmenlerinin fikirlerini mecliste ifade edebilmesi gerekir.
Eski bir laf vard›r; “insanlar›n konufltu¤u yerde, silahlar konuflmaz”. Konuflsa
bile azal›r diye düflünüyorum. Bunun
gibi çok eskiden beri bilinen sözler yeniden hat›rlansa, birçok sorun çözüme
kavuflur. ‹nsanlar›n öncelikle bu duruma tek tek kendilerini al›flt›rmalar›; iktidar mevkiindeki kimselerin de siyasetin kap›lar›n› herkese açmalar›, lüzumsuz müdahale ve s›n›rlamalar› kald›r›lmalar› laz›md›r. Özellikle ‘80’den sonra
Türkiye’de y›llarca belirli adlar çocuklara konulamad›; yani isim yasa¤› vard›.
Bunun kime ne faydas› oldu? Hiç! Bir
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yandan Bulgaristan’da yaflayan Türklerin isimleri Bulgarca isimlerle zorla de¤ifltirildi diye k›yametleri kopard›k; di¤er yandan da kendi ülkemizde isim
yasaklar› koyduk. Böyle bir çifte standart olmaz!
Bir de “Kürtçe televizyon yay›n›”
yasa¤› var. E adam d›flar›dan yay›n yap›yor? Sen önleyebiliyor musun adam›n
yurt d›fl›ndan yay›n yapmas›n›? Amerika, Irak, Danimarka gibi ülkelerde
Kürtçe yay›n yapan televizyonlar var.
Herkes onlar› dinliyorlar uydulardan…
Sen de hiç olmazsa aralar›na bir seçenek olarak kat›l! Adamlar›n hofla gitmeyecek yay›nlar yapt›¤› belki do¤rudur;
ama sen de, hem yurt içi hem yurt d›fl›nda yaflayan vatandafllar›m›z›n hofluna gidebilecek yay›nlar yapars›n o zaman. Türkiye’de giyim kuflamdan tutun
da bir çok konuya iliflkin saçma yasaklar konunca, kutuplaflmalar da do¤al
olarak art›yor. Baflörtüsünü bile üniforma haline getirerek, insanlar› karfl› karfl›ya getiriyorlar. fiimdiki baflörtü takma
biçimi benim gençli¤imde yoktu örne¤in… Bir nevi karfl›l›kl› inatlaflma haline
getirildi baz› fleyler Türkiye’de. Halbuki
insanlar›n karfl›l›kl› birbirlerini anlayabilmeleri laz›m!.. “Demokratik siyaset”
zaten insanlar›n birlikte yaflamalar›n›
sa¤lamak için do¤mufltur…
n

