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“Çok uzaklardan geliyoruz”
smano¤ullar›n›n
saltanat› 1839’da
Tanzimat Ferman›’yla bitti. ‹rade-i seniyye,
resmen ve alenen, Padiflah›n kendi ferman›yla s›n›rland›. Bunun üzerinden
tam 168 y›l geçti; hiç de az
zaman de¤il. Tanzimat Ferman›’n› Islahat Ferman›
(Reform Bildirisi) izledi. BuHüseyin Ergün
nun üzerinden de 151 y›l
geçti. Sonra Birinci (1876)
ve ‹kinci Meflrutiyet (1908) ve nihayet tek partili (1923) ve çok partili (1946) Birinci Cumhuriyet. Birinci Cumhuriyet’in d›fla kapal› ekonomisinden d›fla aç›k bir ekonomiye geçifl (1985),
Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik baflvurusu (1987),
Gümrük Birli¤i (1996), AB ile tam üyelik müzakerelerinin bafllamas› (2005) vb.de di¤er baz›
kilometre tafllar›n› oluflturuyor.Bu uzun yol’da
demokrasi efli¤ine Birinci Cumhuriyet içinde,
1990’larda var›ld›. 90’larda üç tabu’nun –komünizm, Kürt sorunu ve siyasal dincilik- birincisi
Sovyet Blo¤unun y›k›lmas›yla tehlike olmaktan
ç›kt›, Yine 90’lar›n bafl›nda, Baflbakan’›n (Demirel) ve Genel Kurmay Baflkan›’n›n (Do¤an Gürefl) “Kürt” sözcü¤ünü kullanmalar› ikinci tabunun konuflulur olmas›n›n yolunu açt›. Rejimin
–di¤er partiler içine yuvalanm›fl olan de¤il, ba¤›ms›z olan-siyasal dincilikle “elense”si 12 Mart
rejimi s›ras›nda bafllad›. 12 Mart 1971 cuntas›,
1973 seçimlerine gidilirken, Adalet Partisi’ne gidecek oylar›n bir k›sm›n› çelece¤ini düflünerek,
seçimlere girmesi için Erbakan’a garanti verdi.
Böylece Milli Selamet Partisi kuruldu, seçimlere ve Meclis’e girdi. Sonuçta, dinci bir parti,
CHP ile koalisyon yaparak ilk kez hükümete
ortak oldu. MSP, daha sonra çeflitli Milliyetçi
Cephe hükümetlerinde ortak olarak yer ald›.
Nihayet, 1995 seçimlerinden Refah Partisi’nin
birinci parti olarak ç›kmas›yla, siyasal ‹slamc›
Erbakan baflbakan oldu.Böylelikle, tabular›n legal yaflama kar›flmas›yla, yavafl, yavafl demokrasi efli¤ini geçmeye bafllad›k. Elbette efli¤i aflmak kolay olmad›: 1991’de SHP listesinden
Meclise giren baz› Kürt milletvekilleri enselerinden tutulup içeri t›k›ld›. 1995’te Türbanl› kad›n
milletvekiline yemin ettirilmedi. Ama art›k birinci cumhuriyetin tabular› delinmeye bafllam›fl-

t›. Bu süreçte, Kürt’e Kürt demek ola¤anlaflt›;
daha önce iktidar›n küçük orta¤› olabilmifl olan
fleriatç› partiler, önce büyük ortak oldular; sonra da 3 Kas›m 2002 seçimleriyle Mecliste ezici
bir ço¤unluk elde ettiler ve tek bafllar›na hükümet kurdular. Dört buçuk y›ld›r da, iyi kötü,
Cumhuriyet’in temel ilkeleriyle fazla ters düflmeden hükümet ediyorlar…Özetlersek, 70’lerden bafllayarak, tabular Cumhuriyet taraf›ndan
içsellefltirildi: Komünizm etkisizleflti¤i için dikkate al›n›r olmaktan ç›kt›. Siyasal Kürt hareketi
yar› legal hale geldi. Dinci parti de Meclisi ve
hükümeti ele geçirdi. Ama Cumhuriyet y›k›lmad›. Tam tersine kuruluflunda z›tlaflt›¤› ak›mlar
ve kitlelerle beraber-onlar› de¤iflmeye zorlayarak ve kendisi de de¤iflerek- yaflama gücünde
oldu¤unu gösterdi.. 11nci Cumhurbaflkan› 15
Nisan – 15 May›s 2007 aras›nda seçilecekti. Bu,
AKP’nin kendinden bir kifliyi oraya getirmek
inad› yüzünden gerçekleflemedi. Anayasa Mahkemesi seçim için toplant› yetersay›s›n›n 367 oldu¤una karar verdi. Sonuçta bu say› bulunamad› ve Cumhurbaflkanl›¤› seçimi, milletvekili genel seçiminin sonras›na kald›. ‹lk on cumhurbaflkan› Birinci Cumhuriyet’in Cumhurbaflkanlar› idiler. ‹lk ikisi, Atatürk ve ‹nönü tek partili
dönemde seçildiler. Celal Bayar, Turgut Özal,
Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer’i
çok partili dönemde Meclis’te ço¤unlu¤u elinde bulunduran parti veya partiler özgür irade
ile seçtiler. Kenan Evren 1982 anayasa oylamas›n›n bir ögesi olarak halk taraf›ndan, Cemal
Gürsel, Cevdet Sunay ve Fahri Korutürk ise
Meclis iradesi zorlanarak seçildi. Bu kez ‹kinci
Cumhuriyet’in Cumhurbaflkan› seçilecekti. Kim
seçilirse seçilsin, seçim sonucunu AKP milletvekillerinin oylar› belirleyecekti. Bu oylar, kuruluflundan beri, Cumhuriyetin karfl›s›ndaki bafll›ca
üç ak›mdan birini temsil eden bir partinin milletvekillerinin oylar› olaca¤› için Birinci Cumhuriyet, ‹kinci Cumhuriyet olarak yoluna devam edecekti. Bu olamad›.
Bununla, siyasetin tabiileflmesinin önü bir
kez daha kesilmifl oldu. Dinci sa¤›n Cumhuriyetle uzlaflmaz çeliflkisi bir al-ver iliflkisine dönüflemedi. Dinci sa¤›n hedefinin, Cumhuriyeti
y›kmak ve/veya kökten baflkalaflt›rmak oldu¤unu düflünen çevreler bunu, bildi¤imiz flekilde, engellediler. Dinci sa¤a, Cumhuriyet içinde
ancak k›s›tl› bir legalite uygun bulundu. Birinci
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Cumhuriyetin kurucusu ve kollay›c›s› kadrolar,
iktidardaki dinci sa¤› halen Cumhuriyetin
amans›z muhalifi olarak kabul ettiklerini ve
“No Pasaran, Geçit Yok” dediklerini net olarak
ortaya koydular. Bir baflka deyiflle, uzlaflmaz
çeliflki, rekabet içinde bir arada yaflama çeliflkisine dönüflemedi. Seçmen oyuna dayanarak iktidara gelmenin bir s›n›r› oldu¤u gösterildi. Öyle olmasayd›, Abdullah Gül Cumhurbaflkan› seçilmifl olsayd›, bu, rejimin temel niteliklerinin
de¤ifltirilmesi yönünde nihai kaleyi elde etmek
mi olacakt›? Yoksa birinci Cumhuriyetçi ak›mlarla ikinci Cumhuriyetçi ak›mlar›n rekabet içinde bir arada yaflad›klar› bir dönemi mi bafllatacakt›? Kesin bir yan›t verilemez. Ama 1973’teki
CHP-MSP koalisyonundan beri, siyasal ‹slamc›lar›n iktidar›n küçük orta¤›, büyük orta¤› ve
tam sahibi olmas› dolay›s›yla, taraflar›n birbirlerine epey elense çektikleri, birbirleriyle epey
görmüfl geçirmifllikleri oldu¤u dikkate al›n›rsa
ikinci olas›l›¤›n hiç de yabana at›lmamas› gerekti¤i düflünülebilir. Ne yaz›k ki, mutlak iktidar›n resmen s›n›rlanmaya bafllamas›n›n üzerinden geçen 168 y›lda, dünkü amans›z düflmanlar›n bugün bar›fl içinde bir arada yar›flma, kaba güçleri üzerinden de¤il, ulus ve dünya
önünde tezleri üzerinden hesaplaflma noktas›na gelip gelmediklerini yine test edemiyoruz.
Önümüzdeki sürecin, rejimin -demokratikleflme bak›m›ndan- normalleflmesinin önemli
ad›mlar›ndan biri olarak de¤erlendirilebilmesi,
yine taraflar›n kabiliyetine kalm›fl bulunuyor.
Burada, sorumlulukta büyük pay, önümüzdeki
seçimin birinci partisi olaca¤› beklenen AKP’ye
düflüyor. Son deneyimin ard›ndan, AKP’nin yönetici kadrolar›n›n, bilek bükmenin, demokratik geliflme bak›m›ndan, bir felakete de¤ilse bile, çok önemli bir gerilemeye yol açaca¤›n›n bilinciyle davranabilmelerini ummak fazla bir
iyimserlik midir?
Naz›m Hikmet’in Kablettarih (tarih öncesi)
adl› fliirinden:
Çok uzaklardan geliyoruz
Çok uzaklardan…
………………
………………
Ve bizden sonra gelenler
Demir parmakl›klardan de¤il,
Asma bahçelerinden seyredecek
Bahar sabahlar›n›, yaz akflamlar›n›… n

politika

sl›na bak›l›rsa, bu y›l kutlad›¤›m›z ellinci y›ldönümü, Roma
Antlaflmalar›n›n imzaland›¤›
1957 y›l›na at›f yap›yor. Oysa daha
1950 y›l›ndan itibaren, Fransa D›fliflleri Bakan› Robert Schuman ve Planlama Teflkilat› Baflkan› Jean Monnet taraf›ndan haz›rlanan plan, Avrupa bütünleflmesinin temel ilkelerini serdeden bir yap›y› oluflturmufltu. Bugün
ise, daha ikincil bir tarihi öneme sahip Roma Antlaflmalar›’n›n ellinci y›ldönümünü kutlama çabas› içinde
olan bir Avrupa Birli¤i görmekteyiz.

AB’nin faydalar›
Gerçek anlamda bir jübile yap›lmak istenseydi, muhtemelen daha sevimli bir “ellinci y›l logosu” bulunabilirdi diye düflünülebilir. Yap›lan bütün
kutlamalarda da, “zorlama” bir hava ol-

gibi ülkeler bile bu toplum modeli ile
bütünleflmek istemektedir. Son derece
baflar›l› olan bu toplum modelinin bugün, baflar›s›n›n kurban› olmak üzere
oldu¤u da di¤er bir gerçektir.

50.y›l heyecan›
Alt› kurucu üye ülke için haz›rlanm›fl olan sistem, temel yap›y› de¤ifltirmeyen kimi kozmetik iyilefltirmeler ile
bugün, 27 ülkeyi kapsamakta, muhtemel bir geniflleme sonucu otuzu aflk›n
ülkeyi kucaklamas› beklenmektedir.
Oysa, ciddi bir reform ihtiyac› ve bir siyasal iradenin oluflmas› gereklidir. Bunun ötesinde, elde edilen ve çok “memnun” olunan bu yaflam düzeyini kaybetmek istemeyen AB kamuoyunda, “korku” politikas› prim yapabilmektedir. Bu
politika ile, s›kl›kla AB’nin s›n›rlar›n›n
nereden geçece¤i sorulmaktad›r. Oysa

Avrupa Birli¤i’nin Ellinci Y›l›
Ellinci y›l› kutlama heyecan›,
temel olarak gelecekten
duyulan korkudan
kaynaklanmaktad›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda,
‹stanbul’un fethini
kutlamak, ancak gerileme
döneminde ak›llara
gelmifltir. Çok benzer
bir biçimde, AB
bütünleflmesinin ne kadar
önemli, ne kadar yararl›
bir oluflum oldu¤unun
kutlanmas› fikri de, gelecek
belirsizliklerle dolu oldu¤u
bir dönemde AB’nin
akl›na gelmektedir.
Yaz›: Emre Gönen

du¤u görüflü, genelde herkesin paylaflt›¤› bir görüfl oldu. Hatta AB yetkililerinin imdad›na medya mensuplar› yetiflti
ve “AB’nin getirmifl oldu¤u 50 önemli
fayda” adl› bir liste, anglo-sakson bas›n›nda yer ald›. Bundan esinlenen yeni
üye ülke Romanya’n›n da medya mensuplar› geri kalmad›, kendilerine göre
bir “AB’nin faydalar›” listesi ç›kard›lar.
Bu listede en çarp›c› fayda, “Bir daha
Komünistlerin iktidara gelmemesi” gibi, Romenler için muhtemelen yaflamsal bir unsuru da içermekteydi.
‹flin mizah boyutundan uzaklafl›rsak, hiç flüphesiz ki AB oluflumu, kendi halklar›na tarihte yaflanmam›fl bir istikrar, refah ve güvenlik ortam› sa¤lad›. Bugün, Eurobarometre arac›l›¤› ile
yap›lan kamuoyu yoklamalar›nda, AB
yurttafllar›n›n yüzde sekseni, yaflamlar›ndan “memnun” veya “çok memnun”
görünüyorlar. Bu son derece önemli
bir kazan›md›r. Sadece Avrupa k›tas›nda de¤il, bunun muhtemelen d›fl›nda
oldu¤u düflünülen Azerbaycan gibi, ya
da kesinlikle d›fl›nda olan Fas Krall›¤›
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sorulmas› gereken as›l soru, AB’nin s›n›rlar› her nereden geçerse geçsin, bu
s›n›rlar›n ötesine refah, hukukun üstünlü¤ü, demokrasi ve istikrar gibi kavramlar›n nas›l tafl›naca¤› olmal›d›r.
Ellinci y›l› kutlama heyecan›, temel
olarak gelecekten duyulan korkudan
kaynaklanmaktad›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda, ‹stanbul’un fethini kutlamak, ancak gerileme döneminde ak›llara gelmifltir. Çok benzer bir biçimde,
AB bütünleflmesinin ne kadar önemli,
ne kadar yararl› bir oluflum oldu¤unun kutlanmas› fikri de, gelecek belirsizliklerle dolu oldu¤u bir dönemde
AB’nin akl›na gelmektedir. n

mercek

T

mercek

Malûl demokraside
malûl seçimler

ürk demokrasisinin eksiklik
ve sakatl›klar›, hemen her
çevrenin paylaflt›¤› bir tespit
olmas›na karfl›n, halen çok c›l›z düzeltmelerle varl›¤›n› sürdürebiliyor.
Bu rejimin malûliyeti, bafllang›c›ndan
beri yap›sal bir malûliyet olarak hep
vard›. Kökleri derinlerde bir dizi bunal›mlardan oluflan sakatl›klar, her f›rsatta bazen keskin bir biçimde, bazen
de örtük olarak yüzeye vurmufltur.
Ayd›nlanma yüzy›l›n›n ünlü bir düflünürü, özgürlükçü düzenlerin tam da

Yaz›: Cemil Okta
bu özgürlükçü özelliklerinden dolay›
yanl›fllar›n› düzeltebilen düzenler oldu¤unu ifade eder. Türk kamu örgütlenmesi, yanl›fllar›n› ve eksikliklerini
adeta görmezden gelmek için programlanm›fl gibidir. Hiç de¤ilse fiilî durumun do¤urdu¤u sonuç budur. Kendisini aç›kça ifade etmeyen, demokratik rejimin ve hukukun evrensel kurallar›na karfl› tutars›z ve ikiyüzlü örtük bir despotluk düzenini modernleflme ve demokrasi ad› alt›nda yaflatmaya imparatorlu¤un son dönemle-
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rinden beri inatla gayret gösteriliyor.
Tüm despotluk düzenlerinde oldu¤u
gibi, Türk siyasal düzeni de mensuplar›ndan hiçbir unsura güvence oluflturmuyor. Nitekim, hemen her unsurun bir di¤erine karfl› güvensizlik duygusu oldukça yayg›nd›r. Bu yayg›n
huzursuzluk ve endifle iklimi temelsiz
say›lamaz. Despot üslûp, kamusal alan›n her kesiminde gözlenebiliyor.
Partiler, dernekler, sendikalar, üniversiteler, medya, cami ve tarikatlar, tabii
en baflta da yönetim birimleri yatay

iliflkiler çerçevesinde de¤il, genellikle
dikey hiyerarfli çerçevesinde dolay›s›yla buyurgan ve hükmedici iliflkilerle çal›fl›rlar. Baflka bir ifadeyle, resmî
siyasal toplum da, sivil toplum da, kat›l›mc›lar›n›n eflit haklara sahip oldu¤u bir zemini tan›mlamaz; tek yönlü,
yukar›dan afla¤›ya iflleyen buyurganl›k zeminini tan›mlar. Türkiye, geleneksel unsurlar›n›n biçimlendirdi¤i
hiyerarflik ve ayr›cal›klar içeren toplumdan eflitçi, birey merkezli ve yatay
iliflkilerle örülü bir toplum olmaya geçememifl; geçmemifltir. Var oldu¤u
kadar bireycili¤i anarflik bir bireycilik
kimli¤iyle temayüz eder. Birey, varl›¤›n› toplum içinde kan›tlay›c›, kendi
disiplinini kendisi koyan, dolay›s›yla
sorumlu bir özne de¤ildir. Daha çok
f›rsatç›, zulmetmek için bugünlü¤üne
zulme katlanan, di¤er özneleri yok
sayan, dolay›s›yla k›r›p dökebilen;
d›flsal bir otorite ile karfl›laflt›¤› zaman
da silikleflen, alabildi¤ine c›lk, flekilsiz, omurgas›z bir birey portresi çizer.
Bu birey, vesayetçi anlay›fla yatk›nd›r;
tam da pretoryen diye adland›r›lan
toplum biçiminin en temel simas›d›r.
Onu, korkular›ndan, endiflelerinden,
“biz adam olmay›z” ikliminden çekip
alacak bir büyük kurtar›c›n›n kanatlar› aras›nda melce bulmaya haz›rd›r.
Korku ve endiflelerinin yo¤unlu¤u
artt›kça, vesayetin toplum üzerindeki
hissedilebilirli¤i de artar.
Çok partili siyasal hayata geçildi¤i
tarihten beri, dönem dönem karfl›lafl›lan askerî müdahaleler, hep bu zeminin ürünü oldular; ve Türk demokrasisinin sorunlar›n› çözmekten çok, sorun çözme imkânlar›n› budad›lar; kamusal örgütlenmeyi, bireylerdeki zaten c›l›z olan sorumluluk anlay›fl›n›
daha da körelttiler. Her askerî müdahale, Cumhuriyete vurulan bir darbe
olmufltur. Cumhuriyet, siyasetten caminin ve k›fllan›n tecrit edilmesi esas›na göre kurulmufltu. Her ikisi de f›rsat
buldukça buyurgan üslûplar›yla ve
topluma korku salarak, siyasete kar›flt›lar. Türk halk›, yurttafl s›fat›yla ülkesinin kaderine sahip olamad›. Bu bir

suçtur; bu, yasalara karfl› bir suçtur;
cumhuriyetin etik de¤erlerine karfl›
bir suçtur; tüm bunlar›n ötesinde uygarl›¤a karfl› bir suçtur.
Türkiye, özellikle son 12 Eylül darbesinden beri giderek s›¤laflan, çölleflen, umutlar› sönen bir ülke manzaras› sergiliyor. Üstelik bu süreç, art›k So¤uk Savafl’›n haz›r flablonlar› çerçevesinde siyasetin yap›lamad›¤›, yarat›c›l›k gerektiren bir döneme rastlad›. Bir
bak›ma, 12 Eylül rejiminin tüm sak›ncalar›n› art›ran bir sürece girildi. Dünya ve Türkiye’nin içinde bulundu¤u
bölge, derin ve köklü bir dönüflümü
yaflamaya bafllad›. Yasakç›lar›n yapt›¤›
düzenlemelerle, Türkiye önüne gelen
sorunlar› çözmeye çal›fl›yor. Do¤al

de kayd› do¤ru dürüst tutulmam›flt›r.
Ba¤›ms›zl›¤› ve yeterlili¤i u¤runda yüz
elli y›ld›r u¤rafl verilen yarg› sistemimiz, ne yaz›k ki, seçmen kütüklerinin
sahicili¤i konusunda sa¤lam teminatlar vermekten uzakt›r.
Malûldür; çünkü, yüzde on gibi
dünyada tek örnek oluflturan baraj
sistemi kullan›larak seçmen temsil ettirilecektir. Son seçimlerde, yüzde elliye yak›n oran› temsil edilemedi;
önümüzdeki seçimlerde de benzer
sonuçlarla karfl›lafl›labilir.
Malûldür; çünkü, milletvekili
adaylar›n› siyasi partilerin despot yönetici ve liderleri tek tarafl› olarak belirlediler. Seçmen s›radan bir noter ifllemi yapma konumundad›r.

“Türkiye, geleneksel unsurlar›n›n biçimlendirdi¤i
hiyerarflik ve ayr›cal›klar içeren toplumdan eflitçi, birey
merkezli ve yatay iliflkilerle örülü bir toplum olmaya
geçememifl; geçmemifltir.”
olarak zor, hem de çok zor oluyor. Nitekim, MÜS‹AD’l›, TÜS‹AD’l› tekelci
merkezlerin gayri meflru ç›kar labirentlerinde “Türbana özgürlük!...” naralar› alt›nda bunalt›lan Türkiye, “Al
ne halin varsa gör” anlay›fl›yla muht›ra
yazarlar›yla, “Dindar cumhurbaflkan›
isteriz”, “Babam›n mezar›n› bir evliya
yapt›” türü hezeyan geçirenlerin önüne at›lma noktas›na getirilmifltir. Ülkenin önüne konulan seçeneklere hep
birlikte bir bakal›m… Deniliyor ki,
“Ya k›rk kat›r; ya k›rk sat›r…”. Türk
seçmenler, iflte böyle bir iklimde malûl demokrasilerinin bilmem kaç›nc›
malûl seçimlerine gidiyorlar.
22 Temmuz 2007 seçimleri, t›pk›
öncekiler gibi malûldür. Malûliyetleri
nedeniyle Türk siyasal düzeninin
önünü açmak bir yana, yeni sorunlar›n bafllang›c›n› oluflturmaya adayd›r.
Malûldür; çünkü, demokrasinin
ABC’si olan seçmen kütükleri bile
sa¤l›kl› ve yasalara uygun de¤ildir. ‹ktisadî hayat›n›n neredeyse yar›s›n›n
kay›ts›z oldu¤u tescil edilmifl olan
Türkiye’de, anlafl›l›yor ki, seçmenlerin
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Malûldür; çünkü, seçimler, hep
olageldi¤i gibi, seçmenlerle seçilenler
aras›nda “toplumsal bir akit” özelli¤i
tafl›mamaktad›r. Bu seçimler, toplumsal bir akit ortaya koymayacak, sadece Bo¤az burjuvazisiyle türbanl› burjuvazinin halk›n bedeni üzerinde sülüklük yapmas›n› uzatacakt›r. Tekelci
medya da bu akit yoklu¤unu kuru,
ipe sapa gelmez haber ve yorumlar›,
Hacivat – Karagöz üslûplu tart›flmalar›yla örtüleme iflini üstlenecektir.
Malûldür; çünkü, siyasi partiler,
faaliyetlerini düzenleyen yasal çerçevenin dar ve saçma kal›plar› içinde
hareket etmek zorundad›rlar. Aç›k ittifak giriflimleri yasakt›r. Toplumsal
örgütlerle iliflki kurmalar› afl›r› k›s›tlanm›flt›r. Bu alandaki yasal düzenleme, siyasi partilerin toplumdan beslenmesini engellemekte, parti içi demokrasinin oluflmas›n› imkâns›z hale
getirmektedir.
Özetle Türkiye, göz göre göre
kendisine karfl› yalan söylemeyi, kendisine karfl› haks›zl›k etmeyi sürdürüyor. n

internet
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Bu yaz›n›n temel amac› do¤ru sorular› sormak
ve flu an önümüzde yaflanan›n geliflim e¤ilimlerine
uyumlu çözümlemeleri yapabilmek: Türkiye’nin
özgün koflullar›nda internet fenomeni ne anlama
geliyor ve bu ba¤lamda özellikle önümüzdeki
y›llarda karfl›m›za ç›kacak yeni iletiflim ve
kamuoyu oluflturma süreçleri neler olacak?
Yazan: A.Cem ‹lhan

Türkiye’nin internet ile imtihan›
Bilinmeyene duyulan tepki mi?

M

icrosoft Türkiye taraf›ndan
Eylül 2006’da aç›klanan verilere göre Türkiye, MSN
messenger kullan›m›nda 14,4 milyon
kifli ile dünya üçüncüsü durumunda,
10,2 milyon adet de Türkiye kaynakl›
hotmail adresi bulunuyor. Bir baflka
önemli gösterge blog kullan›m›; 2005
y›l›nda kurulan blogcu.com Alexa istatisti¤ine göre, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 12. web sitesi; burada
375.000 blogcu bulunuyor, yaklafl›k
2.500.000 blog yaz›s› her ay milyonlarca kifli taraf›ndan ziyaret ediliyor...2000’li y›llar›n bafl›nda, daha
‹X‹R’in flaflaal› reklam kampanyalar›
varken, henüz meflhur fiubat 2001 krizi kap›m›z› çalmam›flken, kullan›c› rakam›n›n ancak 2 milyon mertebesinde oldu¤unu hat›rlayacak olursak,

önümüzde ne kadar kayda de¤er bir
geliflme oldu¤unu görmek mümkün
asl›nda. fiahsen ben, bu anlamda, çok
geç de¤il, önümüzdeki bir kaç y›l içerisinde, küresel planda ortaya ç›kacak
yepyeni uygulamalar ve bunun olas›
toplumsal sonuçlar› bir yana, Türkiye’de bu alanda çok daha flafl›rt›c› geliflmelere tan›kl›k edece¤imizden eminim art›k.
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Bu geliflme karfl›s›nda, genel olarak, ülkemizde kamuoyunda üç tip
olumsuz tepki gündem oluflturuyor
halihaz›rda. Birincisi daha çok entellektüel çevreleri, özellikle Hrant
Dink’in öldürülmesinden sonra, yak›n
zamanda etkisi alt›na alan endifleli bir
“neler oluyor” hali...
‹kinci bir tepki, ki bu çok daha
a¤›rl›kl›, siyaset ve kamu yönetimi
dünyas›ndan geliyor ve özü itibar› ile
çok iyi bildi¤imiz “memlekete internet
gerekiyorsa en iyisini ben yapar›m”
refleksine dayanan yasakç› ve güvenlikçi tutum. Üçüncü tepki ise medyatik bireyler ve flirketler cephesinden
gelmekte. Artan say›da kifli veya flirket bir yandan spekülatif, ço¤unlukla
karalama amaçl› haber ve mail zincirlerine karfl› hukuk yolu ile bir engelleme çabas› içine girerken, s›n›rl› olanaklarla karfl› bilgi ak›fl›n› sa¤lamaya
çal›fl›yorlar; Danone örne¤inde oldu¤u gibi, yeterli olmad›¤› ya da gere¤inden fazla zarar gördüklerinde, istisnai olarak konuyu yaz›l› bas›na kadar tafl›mak zorunda bile kalabiliyorlar. Bu çerçevede, çok uzak olmayan
bir zaman diliminde, hukuki düzenleme zaruretini kendine dayanak yapan
internet üzerinde “kamu” odakl› artan
bir konrol gayretinin, daha yo¤un bir
biçimde gündeme getirilece¤ini var-

saymak çok da kötümser bir yorum
olmayacakt›r.Ancak mevcut teknolojik geliflme sürecideni birazc›k anl›yanlar daha rahat hak verecektir; bu
yaklafl›m›n, Ankara hangi gayretin içine girerse girsin, bu saatten sonra bir
çözüm olam›yaca¤› da çok aç›k.
Gerçekte at›lmas› gereken ilk
ad›m son derece basit. Kamuoyuna
öyle ya da böyle etki etmeye çal›flan
tüm kesimlerin, geliflen süreci görmezden gelip beyhude çabalar›n peflinde koflmay› b›rakmalar›, yaflananlar› olabildi¤ince nesnel tarif edip, geriye de¤il ileriye do¤ru uyumlu çözümlerin aray›fllar›n› gelifltirmeleri gerekiyor. Zira süreci, bu bana uymuyor diye geri döndürmeye çal›flanlar›n durumu, otomobille 100 km h›zla giderken, geri vitese takanlardan veya el
frenini çekenlerden farkl› olmayacakt›r. Bu noktada biliflim profesyonelleri kadar, belki de daha çok, iletiflim
profesyonellerine de görev düflüyor.
Internet’in Türk kullan›c›lar nezdindeki çekim gücü nereden geliyor ?
Türk insan› neden birden internete bu kadar yo¤un bir ilgi gösteriyor
sorusunun cevab›na gelmeden önce,
bu insanlar›n kimler oldu¤una bakmakta yarar var kuflkusuz. Buradan
bulaca¤›m›z baz› ipuçlar› bu sorunun
do¤ru cevab›na nesnel bir yaklafl›m›
kolaylaflt›racakt›r...
MyNet taraf›ndan yay›nlanan
“GFK Internet Kullan›c› Profili Araflt›rmalar› (2006-7)’na göre Türk Internet
kullan›c›lar›n›n % 53’i (bu rakam 2006
da % 51)15- 24 yafl grubunda ve oran›nda erkek. % 72 oran›nda C1-C2
sosyo ekonomik grubundan ve a¤›rl›kl› olarak lise ve orta ö¤retim düzeyindelerYine bu kiflilerin yüzde 33’ü
internet ile son 1-2 y›l içerisinde tan›flm›fl; ortalama % 45’I günde bir veya
daha fazla defa internete giriyor .Ayr›ca 2005’den 2006’ya giden süreçte,
ADSL kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›ve
PC’lerin giderek eriflebilir fiyat ve taksitlerle sat›lmaya bafllamas› ile birlikte,
kullan›m mekan› olarak internet kafeler ve iflyeri büyük bir h›zla gerilerken

evde kullan›m oran› art›yor (% 36’dan
% 43’e geçifl).
Bu Türk internet kullan›c› bilgilerini, örne¤in AB verileri k›yaslad›¤›m›zda ise, karfl›m›za oldukça çizgi d›fl› bir durum ç›k›yor. Yukar›daki sat›rlarda de¤indi¤imiz ola¤anüstü yüksek
art›fl bunlardan ilk görülen. Türkiye’de internet kullan›m› son 4 y›lda
yüzde yüzlerin üstünde art›fl göstermifl durumda; iki y›l öncesinde % 11
mertebesinde bulunan internet penetrasyonu, 2006 itibar› ile % 21’e ulaflm›fl vaziyette ve besbelli ki yak›n bir
zaman içerisinde en az›ndan Kuzey
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ülkeleri (‹sveç, Danimarka vs.) d›fl›nda kalan AB ülkelerini yakalayacak.
Ancak as›l farkl›l›k yukar›daki üç veri
seti ile ilgili. Birincisi AB’ye göre Türkiye’de internet kullan›c›s› çok daha
bask›n bir biçimde genç ve bir bölümü bu yafl ba¤lam›ndan kaynaklansa
da çok daha düflük e¤itimli. AB ülkelerinde ise toplam olarak internet kullan›c›lar› a¤›rl›kl› olarak orta yafll› ve
üniversiteli. ‹kincisi yine Türkiye’nin
gerçeklerini yans›t›r biçimde Türk internet kullan›c›lar› gere¤inden fazla
“erkek”. Sonuncu ayk›r›l›k ise a¤›rl›kl›
sosyo ekonomik grup noktas›nda
gündeme geliyor. AB ülkelerinde internet kullan›m›n›n a¤›rl›k merkezi
daha üst gelir gruplar› iken, bizde bunun a¤›rl›k merkezi orta ve orta alt
gelir grubu. Sanki Türk insan› “digital
divide”I bofla ç›kartmak istermiflçesine, diflinden etinden ay›r›p internete
kofluyor gibi bir durum söz konusu…Bunun neden böyle oldu¤una
gelince san›r›m sorunun cevab›, genel
olarak Türk insan›n, teknoloji severli¤i veya chat yapmaya, pornografiye
afl›r› merak› gibi yüzeysel saptamalar-

internet

la yetinmeyeceksek e¤er, Türkiye’nin
sosyal, politik ve ekonomik dinamiklerinde sakl›.‹ki temel olgu bu süreci
dinamize ediyor diye düflünüyorum.
Birincisi, baflta 2001 ekonomik krizinin tetiklemesi ve ard›ndan gelen AB
uyum yasalar›n›n kolaylaflt›r›c› etkisi
ile; orta s›n›flardan bafll›yarak tüm
topluma sirayet eden özünde radikal
ve d›fllay›c› bir siyasallaflma olgusu.
Bunu ancak, salt militan, birebir siyasallaflma olarak alg›lamamakta yarar
var; üniversite gençli¤inde daha belirgin olarak ortaya ç›kan bu militan tav›rlar asl›nda buzda¤›n›n sadece görününe k›sm›. Bu siyasallaflma çok daha
kapsay›c›, bir baflka deyiflle afl›r› flüphecili¤e bulanm›fl bir endifle ve abart›l› bir özgüven sarkac›nda, bireylera-
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ras› iliflkilerden kimlik konular›na, flirketlerden ürünlerinin güvenirlili¤ine,
bildik siyasi konu bafll›klar›n›n ötesinde kendi d›fl›m›zdaki tüm konulara
biçimlendiren bir motivasyon… Nitekim bu nedenle, özel bir de¤ifliklik olmasa da, gazete sat›fllar› yükselen bir
ivme gösteriyor, bu yüzden Türkiye’de kitap sat›lmaz yarg›s› tarihe ka-

r›fl›yor; yay›nc›l›k art›k bir hayli karl›
bir meslek haline geliyor.‹kinci önemli bir olgu ise, daha Özall› y›llardan
bafll›yarak gelen, Türk toplumunun
her kesimini derinden etkileyen, bir
çok bak›mdan fütursuz olarak de¤erlendirilebilecek, her koflulda kendini
gösterme, dikkat çeker olma ve bununla ba¤lant›l› olarak afl›r› bir kendini ifade etme arzusudur. Nitekim halihaz›rda internet, Türk toplumu nezdinde televizyondan sonra kendini en
küçük “utanma duygusu” olmadan,bütün fütursuzlu¤u ile “gösterebilmenin” arac› haline gelmifl durumda.Toplamda flöyle bir resim ortaya
ç›k›yor: Türk toplumu, kendi “mecra”s›n› internette bulmufl durumda;
kendi “gerçek” yüzünü orada gösteriyor. Bir taraftan ulusal gündemin öncelikler s›ralamas›nda hiç bir zaman
yer bulmayan kendi yerel, özel ilgilerini paylafl›ma sunarken, di¤er taraftan da toplum içerisinde baflta cinsellik olmak üzere birey olarak sormaya
cesaret edemedi¤i ne varsa bütün açl›¤› ile burada onun pefline düflüyor.
‹nternetin aç›k mimarisi, Türkiye’nin
her gün her köfle bafl›nda tan›kl›k etti¤imiz kendi özgün kaosu ile birleflince ortaya hem inan›lmaz bir dinamizm hem de bir o kadar “tehlikeli”
(!) bir alafl›m ç›k›yor ve bütün bu süreç kitle iletiflim araçlar› ve orada yer
bulan toplumsal aktörlerin d›fl›nda
paralel, hatta onlar›n fevkinde bir yeni kamuoyu oluflumu anlam›na geliyor.

Sosyal sorunlar› sosyal
çözümlerle karfl›lamak
Türkiye’nin en zor yapt›¤› fley bu.
Bunun yerine bugüne de¤in s›kl›kla
güvenlik odakl› çözümlerin aray›fl›
içinde oldu. Gerekçesini, d›flar›dan biri, Türkiye’yi iyi tand›¤› anlafl›lan etkin bir Amerikal›, Baba George
Bush’un Ulusal Güvenlik Bafldan›flman› General Brent Scowcroft, köfle
yazar› Cengiz Çandar’a son derece
çarp›c› biçimde tarif etmifl asl›nda.
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“Üç Türkiye var” diyor Scowcroft:
“1. ‹stanbul. ‹fl aleminin Türkiye’si. Paris ile, Londra ile ayn› dalga
boyunda bir flehrin temsil etti¤i Türkiye;
2. Ankara, ‹dari merkez. Siyasi kararlar›n al›nd›¤› yer. Bu, ‹stanbul’dan
farkl› bir Türkiye;
3. Üçüncü Türkiye. De¤il 21.Yüzy›l’da yaflamak, 20.Yüzy›l’a bile gelememifl gibi gözüken Türkiye.Ve ard›ndan ekliyor: “Böyle bir ülkenin nereye savrulaca¤› belli olmaz. Kayg›
verici yönlere de gidebilir. O yüzden,
Türkiye ile çok yak›n iliflki gelifltirmek
zorunday›z. Türkiye kendi haline b›rak›lamayacak kadar önemli ve de¤erli bir ülke bizim için...”
Asl›nda Türkiye’nin son 50 y›l›
olabildi¤ince yal›n bir biçimde bundan güzel tarif edilemez. ‹çinde her
fley var do¤rusu. General Scowroft,
konumuzla ba¤lant›l› olarak burada,
dolayl› biçimde bu alternatif kamuoyunun kimler taraf›ndan oluflturulmakta oldu¤unu; Türkiye’de (örne¤in
en az Türkiye kadar “mozaik” bir ‹spanya) neden Bat› ülkelerinde oldu¤u
gibi homojen bir sosyo-kültürel oluflum ve bunun uzant›s› olarak tekil ve
hakim bir kamuoyu oluflamad›¤›n› da
aç›kça anlatm›fl oluyor. Tabii o zaman
gelsin internet kan kavrulursun…
Buna karfl›n bu alternatif kamuoyu da, madalyonun bir yüzüne bakacak olursak, görünürde Çetin Alt›n’›n
“flikayetçi” tarifi ile, “yaflad›klar› ça¤lar› emzirip onlarla bir türlü bütünleflememifl köylü a¤›rl›kl› toplumlar, siyasal naralanmalar›nda kaba kuvvete
odaklanman›n tütsüleriyle kendilerini
rahatlatma al›flkanl›¤›ndan kurtulamasalar da” vaziyetinde flekilleniyor asl›nda pek do¤al olarak..Bu da demek
oluyor ki, bu yeni kamuoyu bolca yalan dolan, yanl›fl bilgi ve bolca spekülasyon ile müzdarip…
Akla gelen internet komplo streotiplerini sayacak olursak:
“Tüm dünya Türkler aleyhine
komplolar haz›rl›yor.”
“fieriatç›lar gizli programlar›n› uy-

gulamaya koydular.”
“Ülkemizde mevcut zengin petrol
veya bor yataklar›n›n ortaya ç›kar›lmas›na yabanc› güçler izin vermiyor.”
“Bat› Türkiye’yi Sèvres s›n›rlar›na
döndürme fikrinden asla vazgeçmeyecek.”
“Yabanc› flirketler Türk tüketicilerini kobay olarak kullan›yor.”
“Topraklar›m›z› sat›n alan yabanc›lar bizi memleketsiz b›rakacaklar.”
“Ülke siyaset ve ekonomisinin
Müslüman olmufl gibi gözüküp el alt›ndan âyinlerini sürdüren Sabetayitislerin elinde.”
“Toplumumuzda siyaseti perde arkas›ndan idare eden as›l güç Masonlar…”
Tabii daha da ço¤altmak mümkün
bunlar›. Ortak özellikleri hiç birinin
bilimsel k›staslarla kan›tlanmas› ya da
reddedilmesinin mümkün olmamas›.
Bu ba¤lamda, kendi küçük dünyas›n›, iliflkilerini bir yandan internetin devasa sonsuzlu¤una açarak güç
kazanan birey, bir di¤er yandan karfl›s›na ç›kan ola¤anüstü toplumsal devinim ve bilgi birikimi karfl›s›na böylelikle kendine ve kendi gibilerine flaflmaz, güçlü bir savurma mekanizmas›
oluflturabilmektedir. Elindeki muhtelif
komplo streotipleri ona, kurumlar›,
anlamad›¤› d›fl dünyalar›, davran›fl biçimlerini anlamland›rmak için son de-
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rece ifllevsel bir araç olmaktad›r.Ama
unutmamak gerekir ki; bir de madalyonun di¤er yüzü var ve bu yüzünde
21. yüzy›l insan›n›n bütün ola¤an
Ama unutmamak gerekir ki; bir de
madalyonun di¤er yüzü var ve bu yüzünde 21. yüzy›l insan›n›n bütün ola¤anüstü potansiyelleri gizli. ‹nternet
hem bir mecra ayn› ölçüde de bir araç
ve her araç gibi masum de¤il; kendisini kullanan insan› da orta ve uzun
vadede daha önceden hiç bir biçimde
öngörmedi¤i yeni yollara sürükleyip,
orada ayakta kalmay› ö¤renmesini
sa¤layacak. T›pk› otomobil kullanmak
gibi; otomobil kullanmak bafllang›çta
at arabas› kullanmaktan farkl› gözükmeyebilir çok kifliye ama kulland›kça,
en cahil kifli bile, h›z, zaman gibi temel kavramlardan bafll›yarak bir çok
yeni bilgi ve üstü potansiyelleri gizli.
‹nternet hem bir mecra ayn› ölçüde
de bir araç ve her araç deneyimi içsellefltirmek zorunda kal›r. Internet kullan›c›s› için benzer bir süreç kaç›n›lmaz olarak gerçekleflecektir. Hasbelkader mevcut e¤itim sistemimiz içerisinden geçmifl bireylere, orta ve uzun
vadede internetin iki temel katk›s›
olacak. Birincisi mevcut e¤itim sistemimizde pek az ö¤retildi¤i gibi, hangi bilgiyi nerede nas›l bulabilece¤ini
ö¤renmek, ikincisi ise kendisini yaz›l›
olarak ifade etmeyi ö¤renmek. n

yak›n plan
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bas›n toplant›s› ile bafllatt›¤›m›z kampanyan›n ilk aya¤›nda, b›y›k tak›p
parlamentoda erkek millet vekillerinin say›lar›n›n dünya uygulamalar›n›n
aksine çok yüksek oldu¤unu, kad›n
temsilinin yüzde 4.4 gibi çok düflük
oranda oldu¤unu vurgulad›k. Bu anlamda, 2007 y›l› seçimlerinde kad›nlar›n yüzde 4.4 oran›ndaki seçilme
oranlar›n›n yüzde 15 oranlar›na tafl›yaca¤›m›za inan›yorum. 1935’de 18
kad›n millet vekili parlamentoya seçilmiflti. Temsil oran› yüzde 4.6 idi; o tarihte Türkiye, dünya ikincisiydi. 72 y›l
sonra 167 ülke s›ralamas›nda bu konuda 163. s›rada olmak çok kötü.
Türkiye’deki kad›nlar e¤itim alan›nda
yüzde 40 çal›flma hayat›nda yüzde 30
oran›nda var.

2.’likten yüz altm›fl üçüncülü¤e…
Türkiye kad›n milletvekilli¤i aç›s›ndan 75 y›lda çok geriledi. Önümüzde seçimler var..
Kad›n milletvekilleri bu seçimlerde a¤›rl›¤›n› ne kadar koyabilir bilinmez ama ça¤dafl,
modern bir Türkiye imaj› için ise bu sorununun çözülmesi flart!!.. Peki ama nas›l?

S

iyaset kazan›n›n son zamanlarda iyiden iyiye kaynamaya bafllad›¤› gözleniyor. Cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinin ard›ndan gündeme
oturacak konulardan biri de hiç kuflkusuz milletvekilleri seçimleri…Söz konusu seçimler olunca akla ve dillere ister istemez kad›nlar, kad›n milletvekilleri geliyor. Yaklafl›k alt› ayl›k bir sürenin ard›ndan Türkiye, cumhurbaflkanl›¤› seçiminin hemen ard›ndan genel seçimleri tart›fl›rken, kad›nlar›n siyasetteki temsili konumlar›, ne kadar yer ald›¤› konular› da ayn› gündemin içinde
konuflulaca¤a benzer. Partiler kad›n
adaylar› ile öne ç›kmaya çal›flacak. Peki ama sonuç ne olacak? Bu anlamda
yo¤un faaliyet içindeki sivil toplum örgütlerinden biri olan KA-DER, kad›nlar›n siyasette aktif olarak yer almalar›
için bir dizi kampanyalar yürütüyor.

Yaz›: Aylâ Ardor
KA-DER derne¤inin baflkan› Seyhan
Ekflio¤lu’na faaliyetlerini sorduk:
Seçimler yaklafl›yor. Oy kullanmayan veya karars›z bir kesim var.
Bu oylara sahip olmak için listelerde üst s›ralarda olmay› sa¤lamak
için yapt›¤›n›z çal›flmalar nelerdir?
Geçti¤imiz sene yapt›¤›m›z çal›flmalarla, kad›nlar›n karar kurullar›nda
ve parlamentoda eflit temsilinin insan
hakk› oldu¤unu vurgulad›k. Her yurttafl›n oyunu kullan›rken neleri araflt›raca¤›n›, kimsenin etkisinde kalmadan kendi ak›l ve vicdan›n› dinleyerek kendine yararl› olacak partiye
oyunu kullanmas› gerekti¤ini bu çal›flmalar›m›zda belirttik.
Kad›nlar›n siyasette temsili
oranlar›n›n artmas› için pek çok
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faaliyet yapmaktas›n›z. Bunlardan
k›saca söz eder misiniz?
2006 Kas›m ay›ndan itibaren de
KA-DER Türkiye’de ilk defa “Kad›n
Siyaset Okulunu” açt›. Bu okullarda
di¤er okullarda ö¤retilen siyasi bilgilerin yan›nda, kad›n bak›fl aç›s› ile siyasetin nas›l yapaca¤› ve kad›n dostu
partilerin oluflmas› ve kurumlaflmas›
konular›nda da e¤itim veriliyor.
Kad›na seçme ve seçilme hakk›n› tan›yan bir ülke olmam›za
ra¤men kad›nlara istedikleri gibi
yaflama hakk› verilemiyor. Türk
kad›n›n yaflamda sahip oldu¤u
önemli yer ile baz› sorunlar›n›n
devam etti¤ini ortaya koyuyor. Bunu nas›l aflmay› düflünüyorsunuz?
“Haydi Kad›nlar› Seçelim!” isimli
b›y›k takarak 15 Mart 2007 tarihinde

Kad›nlara karfl› ayr›mc›l›¤› önleyen yasal çal›flmalar var m›?
KA-DER, Türk Kad›nlar Birli¤i,
Cumhuriyet Kad›nlar› Derne¤i, Ankara
Üniversitesi Kad›n Sorunlar› Araflt›rma
ve Uygulama Merkezi ile birlikte gerekçeli siyasete kat›l›mda kad›n-erkek
eflitli¤i için siyasi partiler ve seçim yasalar›nda de¤ifliklik paketi meclise sunuyoruz. Dünyadan örnek vermek gerekirse, Birleflmifl Milletlerin “Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlen-

mesi Sözleflmesi” (CEDAW) AY 10.
maddesine göre, kad›n-erkek yaflam›nda sosyal hayatta, evlilikte, e¤itimde, çal›flma ve siyaset hayat gibi yaflam›n her alan›nda kad›n ve erke¤in fiilen eflit olmas›n› kabul eder. Bunu da
devletin sa¤lamas› gerekir. KA-DER
olarak çal›flmalar›m›zda, kad›nlar›n
öncelikle yerel yönetimlere aday olmalar› ve seçilmelerine inan›yoruz.
Yerel yönetimlerde seçilmifl kad›nlar,
yerelden bafllayarak siyasetin de¤ifliminde öncü olacaklard›r. n

Türkiye seçimlerinde
kad›n milletvekili
seçilme oranlar›
3 Kas›m 2002 seçimlerinde ilk üç
s›radaki toplam kad›n say›s›n› flu flekilde
özetlemek mümkün:
AK Parti 27 aday›ndan sadece 1 kifliyi
ANAP 77 kad›n adaydan 14 kifliyi
CHP 46 kad›n adaydan sadece 7 kifliyi
MHP 18 kad›n aday›ndan sadece 2 kifliyi
DYP 41 kad›n adaydan 11 kifliyi
DSP 30 kad›n adaydan 12 kifliyi
YTP 52 kad›n adaydan 22 kifliyi
SP 6 kad›n adaydan 3 kifliyi
BBP ise 26 kad›n aday›ndan 7 kifliyi ilk
üç s›raya yerlefltirmifl durumda
Kaynak: (www.ntvmsnbc.com)

mülkiyeistanbul
29

Türkiye’de ve
dünyada kad›n
temsili oranlar›
Türkiye’de yerel yönetimlerde kad›n
temsili belediye baflkan› yüzde 0.6
Dünyada yüzde 5
‹l Genel Meclisi yüzde 1.7
Belediye Meclisi yüzde 2.5
Tüm yerel yönetimlerde Türkiye’de
ortalama kad›n temsil oran› yüzde 1
Dünya da ise kad›n temsil oran›
ortalama yüzde 15
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Huzur veren hastane

Ofis Dünyas›’n›n
iç mekan düzenlemesini
gerçeklefltirdi¤i
NP ‹stanbul
Nöropsikiyatri Hastanesi,
bir hastane s›k›c›l›¤›ndan
oldukça uzak, ferah
görünümüyle
dikkat çekiyor.

N

Yaz›: ‹lknur Akgül Ard›ç
Foto¤raflar: Neslihan Ifl›k

P ‹stanbul Nöropsikiyatri
Hastanesi, bir nöropsikiyatri
hastanesinde olmas› gereken dinginli¤e fazlas›yla sahip! Ofis
Dünyas› firmas›n›n genel olarak demontable bölme duvarlar ve seperatörler, hasta yataklar› ve refakatçi koltuklar›, süit odalar›ndaki oturma gruplar›, üst yönetim kurulu, idari personel ve doktor odalar› dahil tüm hareketli ofis mobilyalar›, acil bölümünün
bankosu, soyunma ve hasta katlar›
malzeme dolaplar›, kafe bölümünün
hareketli mobilyalar› ve genel mekanlardaki oturma gruplar›n› projelendirdi¤i hastanede, Volo ve Casella markal› ofis mobilyalar› kullan›lm›fl.
Dört katl› hastaneden içeri girdi¤inizde sizi geniflçe bir dan›flma bankosu karfl›l›yor. Bankonun hemen arkas›nda duvar›n içine gömme bir bölüm
yap›lm›fl ve burada alç›dan, su dalgas› formunda turkuvaz renkli bir duvar
uygulamas›na dikkat çekilmifl. Bankonun pleksi olan ön taraf›, içeriden flüoresanlarla ayd›nlat›larak çiçek formlar› yans›malar› sa¤lanm›fl. Yine önde
ve en altta yer alan bölüme, beyaz
pleksi malzemeyi kesen bir cam konularak fleffafl›k elde edilmifl ve içine
yapay çimen ve gerç.ek tafllardan oluflan bir uygulama yap›lm›fl. Böylece
ilk gelenlerin içini açan, üç boyutlu
bir “do¤a parças›” görünümü elde
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Süit hasta odas›. Hastalar›n kendilerine
ve baflkalar›na zarar vermesini engellemek amac›yla sandalyeler hafif
malzemelerden seçilmifl; TV’ler de
duvara monte edilmifl.

Girifl katta yer alan acile girifl koridoru.

Halkla iliflkiler departman›. Bu bölümde metal ve ahflap
iflçiliklerinde hofl bir uyum yakalanm›fl…

KÜNYE
Mimar
Vuslat Bekaro¤lu
Sanat Dan›flman
Nermin Tarhan
Arsa Yüzölçümü
Arsa
bin 600 metre kare
Toplam kullan›m alan›
5 bin 10 metrekare
Kullan›labilir bahçe
3 bin metrekare
Yaz-k›fl bahçesi
400 metrekare
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edilmifl. Hastanenin hemen giriflinde
solda, hastanenin acil bölümü, sa¤da
ise “halkla iliflkiler” departman› yer
al›yor. Ofis Dünyas›, bu bölümü bir
oda fleklinde ay›rmak amac›yla, alüminyum malzemeden “demontable
bir ofis bölme sistemi” kurgulam›fl.
Sistem, zeytin kaplama kap›n›n ahflap
dokusuna uyacak flekilde düflünülmüfl. Camlar yukar›dan afla¤›ya do¤ru
dört bölüme ayr›l›rken; buzlu cam›n
içerisinde kalan bölüme farkl› bir jaluzi sistemi uygulanm›fl. Yani jaluziler,
çift kat cam›n içine yerlefltirilmifl.
Halkla iliflkiler departman›nda bulunan masa, Tasar›mc› ‹rfan Pulcu’nun
Volo için haz›rlad›¤› Oxygen serisinden seçilirken, koltuklarda poliüretan
dökme süngerden oluflan Casella
markal› ürünler tercih edilmifl.
NP ‹stanbul Nöropsikiyatri Hasta-

nesi’nde hastalar›n psikolojisini olumlu etkilemek için yerler, duvarlar, tavanlar, hasta odalar› ve dinlenme
alanlar›nda genel olarak aç›k renkler
kullan›lm›fl. Hastanenin genelinde
dikkat çeken özelliklerden biri de,
farkl› amaçlara uygun de¤iflik ayd›nlatma türlerinin tercih edilmifl olmas›… Büyük beyaz sark›t ayd›nlatmalar›n yan› s›ra asma tavandaki siyah
pleksiglas içinden ç›kan ve afla¤›ya
do¤ru sarkan fiberoptik a¤lardan oluflan iplik görünümlü ayd›nlatmalar,
renk geçiflleri yaratarak hastanenin
dan›flma bölümüne ve kafenin yan›ndaki bekleme alan›na hofl bir ambiyans katm›fl. Bunun d›fl›nda yine girifl
bölümünde, tavanlarda kartonpiyer
yerine geçebilecek “S” fleklinde asma
tavan uygulamalar› ve bu yükseltilerin
içine kenarlar boyunca yerlefltirilmifl
turkuvaz renkli flüoresanlar oldukça
dikkat çekici. Dört kattan oluflan NP
‹stanbul Nöropsikiyatri Hastanesi, 7
Kas›m 2006 tarihinde faaliyete geçmifl. Prof. Dr. K. Nevzat Tarhan’›n kurucusu oldu¤u hastanenin Mimar›
Vuslat Bekaro¤lu, Sanat Dan›flman›
Nermin Tahran ve Sat›nalma Müdürü
ayn› zamanda Yönetim Kurulu Baflkan Vekili olan Furkan Tahran. 50 yatak kapasitesine sahip olan hastanenin vizyonu, “‹stanbul, Türkiye, Orta
Do¤u ve son olarak Balkan ülkelerinde ruh sa¤l›¤› ile ilgili tüm aktivasyonlarda yer alan bir kurulufl olarak tan›nmak.”

Hasta-rekafakatçi dinlenme ve yemek alan›.

Çocuk odalar› mobilya ve
duvarlardaki e¤lenceli renk oyunlar›yla
hareketlendirilmifl. Ofis Dünyas›
taraf›ndan gerçeklefltirilen yatak
uygulamas›nda kadife ve gerçek deri
kar›fl›m› kullan›lm›fl.
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Acil bölümü doktor odas›.

Konfor kadar emniyette
ön planda
D›fl› tamamen giydirme cepheden
oluflan, özel ›s› yal›t›ml› NP ‹stanbul
Nöropsikiyatri Hastanesi’nde reflekte
özel güvenlikli camlar kullan›lm›fl.
fiartland›r›lm›fl özel havaland›rma sisteminin otomasyon ile desteklendi¤i
yap›da, bir psikiyatri hastanesi olmas›
sebebiyle mimari ve içmimari detaylar, hastalar›n zarar görmeyece¤i flekilde haz›rlanm›fl. “Yumuflak odalar”da iç mekan, özel akustik esasl›
yumuflak malzeme ile kaplan›rken,
konfor kadar emniyet unsuru da gözetilmifl. Hasta odalar›n›n hepsinde,
WC, banyo, TV, buzdolab› ve özel akrilik aynalar›n yan› s›ra sadece 12
voltluk enerjiyle çal›flan ayd›nlatma

sistemleri tercih edilmifl. Yerler genel
olarak anti-bakteriyel heterojen PVC
malzeme ile kaplanm›fl! n

Kafe-restoran bölümü. K›rm›z›siyah a¤›rl›kl› döflenen mekanda
birden farkl› bölüm oluflturulmufl.
Çok amaçl› tasarlanan bu bölümde
mobilyalar ve ebatlar› da de¤iflken.
Kafe bölümünün sa¤›nda yer alan
teras, fotoselli sürgülü kap›larla
mekandan ayr›l›yor.

OF‹S DÜNYASI
Ofis Dünyas›, 2002 y›l›ndan bu yana
modern çizgili ofis mobilyalar›yla proje hizmeti veriyor. Kurumsal ve kifliye
özel çözümler üreten firma, flimdiye
kadar birçok özel projeye baflar›yla
imzas›n› atm›fl. Firman›n yönetici-personel masa gruplar›, dolaplar, depolama ve arfliv üniteleri, bölücü panel ve
demontabl duvar sistemleri, yönetici
ve çal›flma sandalyeleri, koltuk, kanape ve bekleme birimleri, toplant› masalar›, konferans-sinema- konser salonu-hastane-klinik ve üniversitelere
yönelik çeflitli mobilyalardan oluflan
genifl ürün yelpazesi, Volo ve Casella
markal› tasar›mlardan olufluyor.

Proje Sat›fl Müdürü
Yalç›n O¤lakç›.
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