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net'ten merhaba... 
İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne veda etmeden önce, tüm eğitim 

döneminde öğrendiklerimizi sizlere göstermek, hem de dört yıllık 
emeğimizin karşılığını ileride görmek için Haber Opsiyonu'ndan 
beş arkadaş net dergisini çıkarmaya karar verdik. Başlarda bize 
yazacak birşey bırakmadılar hissine kapılsak da, okuyucuların 
sadece ilgi alanları olan dergilere yöneldiğini gözlemledik. 
Mesela sinema dergilerini neden sadece sinemaseverler okuyor? 
İstedik ki, dergimizin okuyucusu sayfaları karıştırdıkça herşey 
görsün; fotoğraf da, söyleşi de, haber de, köşe yazısı da, sanat ve 
spor da… Dergimizde bir tema üzerinden bütün ilgi alanlarına 
hitap edeceğiz.  Adını da net koyarak, her konuda açık olmak, 
yalansız dolansız, hatalı da olsak dürüst olmak istedik. Çoğunun 
denemediği bir yolla seçtiğimiz temayla, etrafımızda gelişen 
olaylardan bilgi verelim niyetindeyiz. Çünkü hala aynı fikirlerin 
netliğinde ısrar etmek, esnekliğini kaybetmesine yol açacağından 
netlik ayarını tutturmak gerekir. En doğrusu biziz, okuyucuları 
aydınlatacağız iddiasında değiliz, ama başarabilirsek, küçük de olsa 
boşlukları doldurmak amacındayız. 

Haberlerimizin ayrıntılarını ve videolarını görebileceğiniz 
websitemizin de www.derginet.net  olması, dergimizin adını net 
koymamızın bir diğer nedeni oldu.

Ve diyoruz ki; neden haberler bu kadar duyarsız? 5N1k neden 
bu kadar cılız? Bazı dergiler sırf yayınlanmış olmak için, suskun 
suskun, ama heyecansız, ama iletişimsiz ve de anlamsız tükeniyor. 
Ya da bazı haberler, ne kadar güzel olsalar dahi, tanıdık bir köşe 
yazarının kaleminden dökülmediğinden, okunma zahmetine 
katlanılmadan, çöpe gidebiliyor. net ekibi, amatör ruhu ve heyecanı 
ile okuyucularıyla buluşuyor.

Nurcan Elmas 

Zeynep Yüncüler

Merve Gürkan

Cem Çağlar Tural

Merve Zorer
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Bu dergi İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Medya İletişim 
Bölümü, Habercilik Opsiyonu 
4. sınıf öğrencileri tarafından 
bitirme projesi olarak 
çıkmıştır.

net ekibi olarak, yayınlanacak her sayıda belirli bir tema üzerinden gideceğiz. İlk sayımızın 
temasında ‘terör’ kavramını işlemeye karar verdik. Kökeni Latince olan terör sözcüğü 
Türkçeye Fransızcadan “terreur” den geçip, ilk defa Fransız Devrimi ile ortaya çıkmıştır. 
Tarihte ilk siyasi alanda anlam kazanan terör sözcüğünün, yerli ve yabancı kaynaklara göre 
‘terör nedir?’ in çeşitli tanımları vardır. Örneğin, Türkçe sözlüklerde terör,”Yıldırma, cana 
kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş.” olarak geçer. Fransızca sözlükte ise, “Bir 
toplumda bir grubun halkın direnişini kırmak için yarattığı ortak korku.” olarak tanımlanır.

Başlarda, kendi aramızda terör nedir diye sorduğumuzda aklımıza sadece terör örgütleri ve 
teröristler geldi. Bu da terör sözcüğünün zihinlerde ilk önce siyasi anlamda bir algı yarattığını 
gösterdi. Ancak birkaç araştırmadan sonra, terörün korku, şiddet anlamı taşıması ve birçok 
algısının olması bizim bu temayı seçme nedenimiz oldu. Bu nedenle, terörün sadece siyasi 
alanda değil, sanatta, ekonomide, sporda, doğada ve canlıların yaşamında korku oluşturacak 
her alanda da var olabileceğini gördük. Böylece net'i okuduğunuz zaman, terör kavramını 
farklı açılardan görebileceksiniz.

Dergimizde terör kavramını, Türkiye'deki terör, devlet terörü, Ortadoğu'daki terör, dünya 
terörü, medya terörü, sanatta ve sporda terör olarak ele aldık. Her ne kadar terör temasını 
genişletsek de, hayvanların işkence görmesi ve gittikçe sayısı artan termik santraller gibi terör 
dendiğinde ilk olarak akla gelmeyecek konulara da yer verdik. Bunlara odaklanırken alanında 
tanınmış ve tecrübeli insanlarla konuşmak ilk önceliğimiz oldu. Çünkü, düşündük ki dünyada 
ciddi şekilde artan terör meselesini, ancak sizlere bilgi ve tecrübesi zengin olan insanlardan 
yardım alarak, kapsamlı bir şekilde tartışabiliriz. Bu yüzden, dergimizin formatını daha çok 
soru cevap şeklinde oluşturmaya çalıştık.

Terör kavramını Ortadoğu bağlamında değerlendirdiğimizde aklımıza uluslararası savaş 
fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral geldi. Kendisiyle Ortadoğudaki terör hakkında 
söyleşi yaptık. Dünya terörü konusunda da, gazetecilik hayatına foto muhabirliği ile başlayan 
savaş muhabiri, gazeteci ve yapımcı Sedat Aral ile konuştuk. Devlet terörü hakkında, bir-
çok kanal, gazete ve dergide çalışmış, su an NTV’de haber programı hazırlayıp sunan ve dış 
haberlerde uzmanlaşmış gazeteci-yazar Mete Çubukçu’nun fikirlerini aldık. Türkiyedeki 
terörde daha çok Türk-Kürt sorunu ele aldığımız söyleşide ise, bu konu hakkında araştırmalar 
yapıp, kitap ve yazılar yazan, BirGün gazetesi köşe yazarı ve İZ tv’de siyasi belgeselleri olan 
Nazım Alpman bizimle tecrübelerini paylaştı. Ayrıca, aynı konu hakkında BBC World 
Türkiye’den gazeteci Zeynep Erdim ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Medya terörünü işlerken ise, Türkiye’deki medya sansürünü ve medyanın insanlar üzerinde 
nasıl bir etki oluşturduğu üzerinde durmak istedik. Bu konu hakkında, Milliyet Gazetesi’nin 
dış haberlerinde gazetecilik mesleğine başlayıp, daha sonra uzun yıllar NTV’de haber 
programı hazırlayıp sunmuş, gazeteci-yazar Banu Güven ve medya ile ilgili çalışmaları olan 
Amerikalı araştırmacı profesör Robert Hackett merak ettiğimiz soruları yanıtladı. Geniş 
kapsamda işlediğimiz terör kavramını, ayrıca dizi ve sinema alanında da ele aldık. Dizilerde 
terör söyleşisinde, Radikal İki’nin genel yayın yönetmeni gazeteci Tuğrul Eryılmaz’ın fikirler-
ini aldık. Eryılmaz’la diziler hakkında konuşmak istememizin nedeni ise yayından kaldırılmış 
olan “Bu kalp seni unutur mu?” dizisinin  senaryo danışmanlığını yapmış olması oldu. Ayrıca, 
şu anda“Kayıp Şehir” dizisinin senaryo danışmanlığını yapmaya devam ediyor. Sinemada 
terör haberimizi yaparken ise, hem siyasi hem de sinema alanında tecrübeli gazeteci-yazar 
Alper Turgut bizimle görüşlerini paylaştı.

Sanat terörü haberi için fikir araştırırken, sanatında müdehalerle ve haksızlıklarla 
karşılaşmış bir sanatçıyla söyleşi yapmak istedik. Aklımıza tek bir sanatçı değil, Grup 
Yorum geldi. Yorum üyesi Selma Altın’la müzik yaşamları boyunca karşılaştıkları engel-
leri, sanat terörü adı altında konuştuk. Belgesel ve nü fotografçısı Niko Guido'nun terör adı 
altında çektiği fotografların hikayelerine de yer verdik. Spor terörü ile ilgili söyleşimizi de, 
Birikim dergisinde genel yayın yönetmenliği ve editörlük yapmış, Radikal Gazetesi’nin spor 
bölümünde alışılmışın dışında farklı tarzda spor haberler yazan Tanıl Bora ile gerçekleştirdik.

Son olarak merak ettiğimiz bir konu ise terör kavramını ve terör adı altında yer alan 
şehitlik kavramını nasıl açıklayabiliriz? oldu. Bu yüzden, geçmiş yıllarda Radikal Gazetesi’nin 
Kitap ekinde Dil Meselelerini yazan, gazeteci ve çevirmen Necmiye Alpay bu kavramlar 
hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı.

Neden terör?

5070 Sok. No:8/A Çamdibi 
Türkiye/İzmir/BORNOVA
Tel: +90 (232) 461 90 90
Mail: info@nesaofset.com
Web: www.nesaofset.com

Neşa Ofset Ambalaj San. ve 
Tic. A.Ş.
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Terör ne anlama gelir 
ve ülkemize bu kavram 
nasıl girdi?

"Terör" sözcüğü Fransızcadan 
geliyor. Siyasi tarihte 1789 
Fransız devriminin bir dönemine 
bu ad verilmiş (Robespierre 
önderliğindeki 1793-94 dönemi). 
Bu iktidar, devrimi kısa yoldan 
yerleştirmek iddiasıyla olağandışı 
bir korku ortamı yaratma 
yöntemine başvurmuş. Böylelikle, 
sözlüklerdeki birinci anlamı 
"şiddetli korku" olan "terör" 
sözcüğü 
ikinci bir 
anlam 
kazanmış: 
"Bir 
topluluğun 
direnişini 
kırmak için 
kullanılan, 
korkunun 
egemen 
olduğu olağanüstü yöntemlere 
verilen ad."

Demektir ki "terör" sözcüğü 
siyaset alanında önce siyasi iktidarı 
niteleyen bir kavram ve uygulama 
olarak yer bulmuştur. Fransız 
devriminden sonraki zamanlarda 
da devletler politikalarını esas 
olarak dolaylı ve dolaysız terör 
temeline dayandırageldiler. 
Devlet korkusu toplumların 

Terör kavramını, 
dergimizin teması olarak 

seçip her ne kadar 
kendi aramızda araştırıp 

açıklamaya çalışsakta, 
kavramları tanımlama 

konusunda bir bilir kişiye 
ihtiyacımız olduğunu 

düşündük. Ayrıca, terör 
adı altında yer alan şehitlik 

kavramına yer vererek, 
etrafımızda alışagelmiş 

tanımların dışına çıkmak 
istedik. Bu yüzden,  

geçmiş yıllarda Radikal 
Gazetesi’nin Kitap ekinde 

Dil Meselelerini yazan, 
gazeteci ve çevirmen              
Necmiye Alpay bu 

kavramlar üzerine merak 
ettiğimiz soruları yanıtladı.

hayatını düzenleme işlevinde tanrı 
korkusunun tamamlayıcısı oldu.

Ancak, demokratik yönden, 
yani halk yönünden gelen uyanış 
nedeniyle devletler terörün öznesi 
(terörist) sıfatının kendilerine 
yapışıp kalmasını önlemek 
gereğini hissettiler. Bu amaçla, bir 
yandan çeşitli toplum kesimleri 
tarafından silaha ya da şiddete 
başvurulan direnç durumları ya da 
direnişler için "terör" sözcüğünü 
kullanageldiler, bir yandan da 
devletler hukukunda, diğer adıyla 
uluslararası hukukta kavramın 

tanımı 
konusunda 
ortak bir karara 
varmamaya 
özen 
gösterdiler. 
Bizim ülkemiz 
dahil tüm 
ülkelerde 
durum halen 
böyledir. 

Her devlet, kendi terörüne karşı 
şiddete başvuranlar için mutlaka 
"terörist" sıfatlarını kullanırken, 
başka bazı devletlerin şiddete 
başvuran muhaliflerine "direnişçi, 
gerilla" vb. diyebilmekte. Ülkemizde 
ise Terörle Mücadele Kanunu'na 
göre yargılanan herkes "terörist" 
damgasını yemeye başladığı için, 
bir tür "terörizmle suçlama terörü" 
döneminde olduğumuz söylenebilir.

Bu iktidar, devrimi kısa 
yoldan yerleştirmek 
iddiasıyla olağandışı bir 
korku ortamı yaratma 
yöntemine başvurmuş 

“Terörizmle suçlama 
terörü dönemindeyiz” 
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Türkiye, yaklaşık 30 yıldır Kürt sorununu çözüme ulaştırmakla uğraşıyor. Tarihin bilinen 
ilk Kürt ayaklanmaları Ağrı ve Şeyh Said isyanları 3, 4 yıl sürmesine rağmen, 15 Ağustos 
1984’de başlayan Kürt sorunu halen devam ediyor. Bu sorun çıkış noktasından bu yana 
birçok yön değiştirerek, Türkiye’nin kronikleşmiş bir vakası haline geldi. Belki de bu 

durumun devam etmesinin nedeni derin devlet, Ergenekon veya Hizbullah gibi gerçeklerin ortaya 
çıkması olabilir. Bu yüzden, 1984’de başlayan Kürt isyanı bazı gerçeklerin kurbanı oldu diyebiliriz. 
Peki bu sorun yıllardır sürerken, iktidar ve halk arasında neler yaşandı? net dergisi olarak, tüm bunlarla 
beraber, Türkiye’nin bu sorunda hangi noktada olduğunu merak ettik. Çoğunlukta Kürt sorunu 
olmak üzere ve Türkiye’de siyasi alanda terör deyince akla gelecek bütün olaylarla ilgili, Türk-Kürt 
meseleleriye yakından ilgilenen gazeteci-yazar Nazım Alpman ve BBC World Türkiye’den 
Zeynep Erdim ile söyleşi gerçekleştirdik.

30 yıllık mesele 
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“Türkiye’de PKK’dan 
önce devlet terörü var”

Türkiye’de Terör  denilince aklınıza ilk  gelen şey nedir?
Aklıma ilk önce devlet terörü geliyor. Türkiye’de çok güçlü bir polis 
ve ordu yapısı var. Devlet bugüne kadar bu yapıyı sert ve zalim 
bir biçimde kullandı. Bunlarım birçoğuyla hem gazeteci hem de 
bir aktivist olarak ilgilendim. 70li yıllarda Türkiye Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfedarasyonu’nun üyesiydim. Ayrıca, 1 Mayıs 1977 
olayının içinde bulundum.  Bu tarihin üzerinde henüz bir kitle terörü 
daha yaşanmadı.  Ancak şuan parça parça yaşanıyor. Mesela, 1 Mayıs 
77’de yaşananlar, devlet terörünün en açık ve en güçlü biçimde ortaya 
konulduğu bir eylemdi. 

Yani siz 1 Mayıs 1977’de teröre mi maruz kaldım diyorsunuz?
Tabi ki. İz TV’de bunun belgeselini de yaptım. O gün eylemin tam 
bitimine yakın bir işaret fişeği ile önce havaya bir el ateş ediltikten 

Nazım Alpman

sonra, kitle üzerine topluca ateş edildi. Bu örgütlü bir hareketti. Bizim 
orada sağ olarak kalmamız şans eseriydi. Alandan ayrılan son 200 
kişiden biriydim. O gün eve geldiğimde eşime en az 8-10 kişi ölmüştür 
herhalde dedim. Halbuki ölü sayısı 36-37’ye çıkmıştı. Bunların 5-6’sı 
kurşunla, diğerleri de ezilerek öldü. 

Bir de benim tespit ettiğim bir durum var ki; o zamanlar Nail 
Güreli’nin 1 Mayıs 1977 kitabı’nda, InterContinental şimdiki adı The 
Marmara Oteli’nin 5. ve 6. katları komple kapatılmış. Orada yabancı 
dille konuşan insanların çok olduğunu, ertesi günde onların uçakla 
Ankara’ya gittiği yazıyor. Bu olayın soruşturmasını yapan savcılar 
görevden alındı. Ancak muhattap olduğumun dışında gazeteci olarak 
çoğu kez kitle gösterilerini izledim. İstanbul’da çelik kuvvetin çok ünlü 
bir şefi Necmettin Yıldırım vardı. O toplumsal gösterilerde polisleri 
motive ederdi . “Korkmayın, kararlı olun, korkmayın kararlı olun” 

net dergi
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diyerek en önde yürür sonrada “Arkadaşlar yürüyüşünüz yasadışıdır 
lütfen dağılın, dağıtın.” derdi. Belki dağılacaklar,  ama o dağılın 
derken kendince ikna yöntemini uyguluyorum diyordu. Arkadan 
da şu talimatı verirdi; “Önce gazeteciler.”  Gazetecilere saldırılır, 
kolları bacakları kırılırdı. Mesela kolları kırılan gazetecilerden biri o 
zaman Cumhuriyet gazetesi muhabiri Fuat Kozluklu’dur. Bu nedenle 
Türkiye’de terör denince aklıma en önce devlet terörü geliyor. Çünkü 
bu topraklarda önce devletler vardı. 

Terörü benimseyen örgütler de var. Bunların en ünlüsü PKK 
Örgütü. 1984’de başlamıştır. Ama T.C. 1923’de kuruldu. Peki 23’den 
84’e kadar bu topraklarda hiç terör olmamış mı? Hemen geriye doğru 
gidersek, 1955’te Rumlara karşı kurma bir olayla “Atatürk’ün evine 
bomba atıldı” diye sahte bir haber  var. Bombayı atan daha sonra 
Türkiye’de Emniyet Müdürü ve Vali oldu. Kendisi Batı Trakyalı 
bir Türktür. Yunanistan’da tutuklandı, yargılandı ve tahliye edildi. 
Yargılanması sürerken Türkiye’ye kaçtı. Sonrada Emniyet Müdürü 
oldu. 

Daha da geriye gidelim 1936’da Dersim var. Aslında bu da savaş 
boyutuna ulaştırılan bir katliam ve devlet terörüdür. Söylediklerimin 
belgesellerini de yaptığım için 1. tanıklarıyla konuştum. O dönemin 
gazetelerine bakıyorsunuz, Dersim Katliamı 1938’de olmasına 
rağmen, 36 yılında şöyle küçük haberler var; “Dersim’e girilecektir”. 
Dersim zaten senin. Ama akademisyenler diyor ki, “Dersim coğrafi 
özellikleri nedeniyle Osmanlı Dönemi’nde bir özerk yapısı vardı. 
Vergi ve asker veriyorlardı. Devlet de onlara karışmıyordu. Onlar 
da kendilerini idare ediyordu. Ancak Cumhuriyet böyle bir şeye 
tahammül edemezdi.  Şimdilerde, bu devlet terörünün büyük çaplı 
olmasının göstergesi, Güneydoğu ve Doğu illerinde Kürtlerin kitlesel 
gösterilerinin şiddetle bastırılıyor olmasıdır. 

Terörü kelime olarak ilk ne zaman duymaya başladık?
1960’ların sonunda Dev-Genç’in Türkiye’de  devrim yapma 
düşüncesi ve orduya göre karikatürize güçte silahlanmaları nedeniyle, 
devlet ve basın tarafından bunların adı anarşist ve terörist oldu. 
Anarşi ve terör 70li yıllarda Türkiye’nin literatürüne girdi. Daha 
kapsamlı ve analitik baktığımızda anarşizm terörizmle bir arada 
olmaz. Anarşizm başka bir siyasi akımdır. Terörizm başkadır. Anarşist 
olmakla örgütlü hareketler içerisinde olmak arasında açı farkları 
vardır. Ama devlet bunların hiç birini umursamaz. 
Türkiye’nin 70li yıllarında eylemlerde, “Kahrolsun Sovyet Sosyal 
Emperyalizm” diye slogan atan Anti-sovyetik siyasetçileri,  devlet, 
Türkiye’yi Rusya’ya bağlayacaksın diye yargıladı. 

O zaman bu şiddetle Terörü karıştırmak gibi bir şey. Çünkü son 
zamanlarda bu iki kavram içiçe geçer oldu değil mi?
Türkiye’ye şiddet kavramı 1980lerden sonra girdi. Mesela bizim 
zamanımızda babasından dayak yiyen çocuk hiçbir zaman şiddet 
görmüş olmazdı. İsveç’te bir erkek karısıyla veya sevgilisiyle birlikte 
yaşıyorsa, yüksek sesle konuştuğunda, bu doğrudan şiddete giriyor ve 
kadın bunu evden ayrılma nedeni olarak görüyor. Türkiye’de ise koca 
yorgun eve geldi diyelim. Karısına yemek hazır mı dediğinde. Karısı, 
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pişiyor 5 dakikası kaldı derse, adam küfretmeye başlıyor. Ancak bu 
durum şiddet sayılmıyor. Üstelik adam dayak atmadı diye şükrediyoruz. 
Bu toplumun genlerinde olan bir şey değiştirilmesi zaman alıyor. 

Konuştuğumuz bu kavramlar nasıl kullanılır hale geldi ve 
değişti? (terör, şiddet, istismar) 
Dünyanın küreselleşmesiyle, bu kavramlar Türkiye’nin kapalı 
kutusundan  çıkıp hayatımıza girmeye başladı. Böylece farkındalıkta 
başladı. Mesela 12 Eylül bu konuda dönüm noktası oldu. Türkiye’de 
12 Eylül birçok olumsuzlukların miladıdır. Bazen Türkiye’de toplumu 
değiştirmek için çaba harcayanları ve ağırlıklı olarak da solda 
bulunanlarında kendileriyle bir iç hesaplaşma yapmaları gerektiği 
ortaya çıktı. Buradan da Kadın Hareketi en belirgin olarak ortaya 
çıkan şeydir. Çünkü kadınlar “Biz niye bu kadar okkanın altındayız?” 
diye durup düşünmeye başladı. Önce yanındakilere baktılar, bu 
adam yoldaşım, sevgilim, kocam ama beni devletten daha fazla 
istismar ediyor. Feminizm gelişti ve kadın kendisini, ailesini ve 
çevresini sorguladı. Bu arada da kadının toplumdaki yeri, ekonomik 
olarak özgürlüğüne doğru ulaşan bir şey oldu. Ertuğrul Kürkçü ile 
biz 68 kuşağını anlatan “Politik Baharın Gençleri” adında röportaj 
yapmıştık. Kürkçü, “Dev-Genç’in 60 kişilik bir yönetim kurulunun 
içinde sadece bir tane kadın vardı.” dedi. “Kadının ismi neydi?” 
dedim. “Bilmiyorum unuttum.” dedi. Biz grev ziyaretine gittiğimizde 
kendiliğinden bir rol bölüşümü olur. Kadın arkadaşlarımız içeri gider 
mutfak işleri ile ilgili kadın işçilerle birlikte olur. Biz erkek işçilerle 
önde oturup onların hazırlıklarını bekler ve bir yandan siyaset konuşur 
dayanışmayı iletirdik. Bu rolde gönüllü olurdu. Bizim hareketimizde 
erkek hareketiydi. Kadınlarda biz bi kendimize bakalım deyince, 
“Kadın Hareketi” o zaman çıktı. Mesela Duygu Asena’nın bir figür 
olarak ortada olması, sorgulayan eserler ortaya çıkartması bunun en 
önemli örneğidir.

Abdullah Öcalan bir partinin başına geçse, TBMM’de olsa ne 
olur? 
Aslında güzel olur. Mesela 80li yılların umacısı Türkiye Komünist 
Partisiydi. Müthiş bir illüzyon var. TKP’de butik bir örgüt. 89’da 
Gorbaçov çıkıp, “herkes dağılsın gitsin evine” deyince, 70lerde 
kitleselleşmiştir. TKP kendini feshetti ve buraya geldi. TKP’nin 
gizli Komünist parti Sekreteri Haydar Kurtlu  sonraki esas adıyla 
Nabi Yağcı 2 yıl hapis yattı. Türkiye’ye geldiğinde açtığı restorantta 
onunla röportaj yaptım. Bu röportajı 10 sene önce yapsaydım. Sadece 
Türkiye’deki değil dünyadaki de büyük ödülleri alırdım.  Mesela bir 
gün Abdullah Öcalan’ı yolda yürürken  görebilirim. Bunu devlet 
büyütüyor. Tıpkı toplumsal olayları büyüttüğü gibi. Mesela barışçıl bir 
yürüyüş yapıldığında polis hiç müdahale etmiyor. Hiç kimsenin haberi 
olmuyor. Polis yürüyemezsiniz dediğinde, cam çerçeve inerek, büyük 
olaylar çıkıyor ve basın şöyle yazıyor; “Provakatör devrede”. Halbuki 
provakatör değil, devlet zaten ne isterse onu yapıyor. Mesela Batman 
Valisi Efkan Ala o zaman 33 yaşındaydı. Bana, “Bir buçuk sene valilik 
yaptım ve yasadışı hiçbir gösteri olmadı” dedi.  “Nasıl? ” dedim. “İzin 
veriyoruz ondan.” dedi. Bunu ben hep devlet açısından baktım. 
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Türkiye'de terör deyince aklınıza ilk 
ne geliyor?
Kürt meselesi geliyor. Çünkü başından beri 
insanlar tarafından yalnızca terör sorunu 
olarak algılanıp uğraşıldığından, terör kelimesi 
duyduğumda aklıma Kürt meselesi geliyor.

Türkiye'de terör kelimesini ilk olarak ne 
zaman duydunuz?
Çocukluğumda Ermeni meselesinden 
hatırlıyorum. Asala için terör kelimesi 
kullanılmıştır. "Terör" kavramını, Asala'nın 
sonlarıyla Kürt meselesinin aktif olarak 
başladığı 1980lerin başında duymaya başladım. 
Kırk yaşındayım demek ki, 10 yaşından beri 
mütemadiyen haberlerde terör kelimesini 
duyarak büyüdüm ve hala duyuyorum. Terör 
çok göreceli bir kavram sık sık kullanılmaması 
gerekiyor. Mesela KCK davası nedeniyle on 
bin kişinin hapiste olması insanlara normal 
geliyor, ama bu normal değil. İnsanların 
hepsi terörist olabilir mi? O yüzden sık sık 
kullanmamak lazım. Her sağcı için de faşist 
kelimesini kullanmak yanlış olur. Bunlar çok 
ciddi terminolojiler. Fakat ülkemizde, bu 
terörist bu faşist diyerek, herkes önüne geleni 
damgalayıp duruyor.

"PKK" nasıl bir terör?
Mesela, kelimenin PeKaKa telafuzu Kürt 
meselesine mesafeli olanların tercihi. Kürtler 
PeKeKe der. Zaten daha terör kelimesini 
kullanmadan telafuzla tarafımızı koymuş 
oluyoruz. Güneydoğu'ya gittiğinizde PeKaKa 
diye lafa başladığınızda kimse sizinle 
konuşmaz, çünkü onlara göre siz daha lafın 
basında "Ben militarist bir dil kullanıyorum." 
mesajı veriyorsunuz. Ayrımcılık daha dilde 
başlıyor. Ondan sonra, karşı tarafı tamamen 
"terörist" diye damgalayarak bütün insani 
yanlarından arındırıyorsunuz, geriye insan 
kalmıyor. Mesela Cumartesi Anneleri 
400 haftadır, oğullarını bekliyor. Ya da 
oğullar "terörist" olduğu zaman insanların 
kafasında kim bilir ne uyanıyor bilmiyorum. 
Muhtemelen bütün vücüduna patlayıcıları 

bağlamıs, gözü dönmüş, kırmızı gözlü caniler 
uyanıyor. Ama bir annenin evladı imgesi 
uyanmıyor. Bütün empatiyi, bütün barış 
umutlarını öldürüyorsunuz. Çünkü artık bir 
insan değil bir canavar yaratıyorsunuz. O 
noktada zaten işler kopuyor.

Newyork Times El Kaide'ye terörist 
demiyor. Senin teröristin, başkasının teröristi 
olmayabilir. Başkasının teröristi, senin teröris-
tin olamayabilir. Basın hiçbir şekilde taraf 
tutamaz. Basın tarafsızdır demiyorum. O çok 
ayrı bir tartışma. Ama en azından terminolo-
jide bu sağlanabilir. Terör kelimesi zaten barışa 
dair evrensel olarak bütün çözümleri tıkayan 
bir kelime. Eğer Kürt sorununun çözmek 
istiyorsanız ve terörist kelimesini kullanmaz, 
başka bir şey bulursunuz.

Kürtlere takılan sıfatlar kullanılmasa 
ayrımcılık azalabilir mi?
Tabi ki azalabilir. Ancak, “Kürt sorunu” 
yanlış bir terminoloji değil. Tam tersine 
kullanılmadığı zamanlarda Türkiye’de sorun 
artmıştır. Kürt sorunu diye bir tanım var. 
Çünkü bir Kürt sorunu var. Mesele bunun 
reddine dayalı, terörist ya da şehit keli-
mesi kullanılmasa da, Kürt sorunu terörün 
karşılığı olarak veriliyor. Bazı sıfatlar var. 
Mesela “bebek katili” söylenmese insanların 
algılayışı değişebilir. Dolayısıyla bu ayrımcılık 
azalabilirdi. Artık ben bu ayrımcılığın 
ya da algının değişmesi için çok geç 
kalındığını düşünüyorum.

İktidarın Kürt açılımını Pandoranın 
Kutusuna benzetirsek, kutuda ne 
gibi temel sorunlar kalmış ve hangi 
sebeplerle açılmıştır?
Pandoranın kutusu defalarca açıldı. Susurlukla, 
Ergenekonla ve bunun gibi birçok mese-
leyle.. Kutu her açıldığında içinden bu mu 
çıkmış diyerek yolumuza devam ettik. Aslında 
Pandoranın Kutusu ortalıkta geziyor ve 
hepimiz de isim isim biliyoruz. Cumartesi 
Anneleri, Ermeni Meselesi, Hrant Dink’in 
sokakta herkesin gözü önünde öldürülmesi.. 

Bundan büyük Pandoranın Kutusu mu olur? 
Kutu her açıldığında, çevremizdeki pisliği 
görüyoruz ve o pisliğin içinde yaşamayı 
tercih etmeye devam ediyoruz. Ne kadar 
pislenirse pislensin burada yaşayabiliriz 
diyoruz. Herhalde pislik eşiğimiz çok yüksek 
rahatsız olmuyoruz.

Kürt sorununun dinamiklerini 
tetikleyen etmenler neler?
Türkiye Kemalist milliyetçi muhafazakar 
bir ülkeydi. AKP ile AKP Kemalizmi 
geldi. Kemalist mantık Türkiye'de hiç 
bir zaman gitmedi. Hepimiz Türküz ve 
Türklüğümüzle gurur duyacağız diye 
bir zorlama içindeyiz. Çok klişelerden 
bahsediyorum ama biz bunları yıkamadık 
ki ikinciye geçelim. Bende ırk olarak, 
Türk değilim Makedonya'dan göçmüşüz. 
Ama hep deniliyor ki, “Türklüğümle gurur 
duyuyorum.” Durup dururken deli deli niye 
gurur duyayım ki, ırktan gurur duyulmaz. 
Irktan gurur duymak ırkçılıktır ve asil 
nedeni korkudur. Mütemadiyen korkuyoruz. 
Geçen sene ortaokul tarih kitaplarına 
baktığımda bütün komşularımızla 
düşmandık yine değiştirmemişler. Hala 
tek tek hepsinden şüpheleniyoruz. Bu ülke 
değişmeyen bir korku üzerine inşa edilmiş.

Kürt sorununun olduğunu 
söyleyenlerin bazıları bu ülkeden 
kopmak isterken, bazıları da T.C.’nin 
yapısının değişmesi gerektiğini 
söylüyor. Bu iki farklı düşünce 
neden kaynaklanıyor?
Bazı Kürtler, Kürt bölgesini ayrılsın 
isterken, bazıları da istemeyebilir. O 
referandumu yapmadığımız için gerçekten 
reelde, ne çıkacağını bilemiyoruz. Eğer 
bir referandum yapılırsa ve o bölgedeki 
çoğunluk ayrılmak isterse, ayrılabilme 
özgürlükleri olması gerektiğini 
düşünüyorum. Çekler ve Slovaklar barışçıl 
bir şekilde ayrıldılar. İnsanların kendi 
kaderlerini tayin hakkının önemli olduğunu 
düşünüyorum.

Herkes mi terörist?
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Devlet terörü

karşılaştık ki; ayrımcılıktan, nefret 
söyleminden, cinsiyet yöneliminden tutun 
da Hrant Dink’in ölümünden ülkemizdeki 
katliamlara kadar hepsini anlattı. Aslında 
Susurluk Olayı’nın bir devlet terörü 
olduğunu, ama devletin bunu kabul 
etmediğini ve o dönemin faili meçhul 
cinayetlerin dışında boşaltılan köylerin, 
öldürülen insanların kayda geçmediğini 
belirtti. Her devletin kendi terörünü ve 
teröristini yarattığının da üstünde duran 
Çubukçu, devletlerin teröristle mücadele 
ederken bile hukuk kuralları içinde kalmak 
zorunda olduğunu anlattı. Devletin hukuk 
kurallarından çıkıldığı anda mücadele 
ettiğini iddia eden devletin, teröristle ya da 
terörle aynı seviyeye geldiğini de değindi.

iyi gözlemleyerek ülkelerin rollerini 
değerlendiren ve üzerinde analizler 
yapan Mete Çubukçu’ya, devlet terörü 
kavramını ve bu kavramın algısının 
neden her ülkeye göre değiştiğini 
sorduk. Çoğunlukla devletler elinde 
bulundurdukları güçle kendi koyduğu 
yasaları ihlal ederek, hukuk kurallarının 
dışında pek çok alana müdahale ettiğini 
ve yapılanların nasıl meşrulaştırıldığını 
açıkladı. Sadece devletlerin devletlerarası 
terör değil, bir ülkenin kendi vatandaşına 
da sosyal, ekonomik, psikolojik olarak 
bireylerin hayatlarına karışarak bu 
terörün uygulanabileceğinden bahsetti. 
Türkiye’de devlet terörü sayılacak olayları 
sorduğumuzda, o kadar çok örnekle 

Devlet terörünün tek bir tanımı 
yok ki size budur diyelim. 
Halen tartışılan ve üzerinde 
fikir ayrılığına düşülen bir 

kavram olmaya devam ediyor. Duruma 
göre savaş suçları da, insan hakları ihlalleri 
de devlet terörü diye adlandırılabiliyor. Bir 
toplumda halkın direnişini kırarak yarattığı 
korkuyla da bu sağlanabilir. Devletler 
siyasal emellerini alet ederse, halkın 
gözünü korkutmak ve yıldırmak adına 
bireylere karşı şiddet öğelerini kullanabilir.

Devlet terörü ile ilgili söyleşimiz için 
NTV Haber Müdürü ve araştırmacı 
gazeteci Mete Çubukçu’nun 
görüşlerini aldık. Ortadoğu coğrafyası, 
dünya ve özellikle uluslararası ilişkileri 
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Mete 
Çubukçu

“Her devlet kendi terörünü yaratır”
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Devlet terörü nedir?
Devlet terörü devletin kendi koyduğu yasaları 
ihlal ederek, onların dışına çıkarak ya da bütün 
evrensel hukuk anlamında ki kuralları ihlal 
ederek hayatın her alanına müdahale etme-
sidir. Bu sırf siyasi alanda değil, ekonomik, 
sosyal, birey hayatına müdahale ile toplumsal 
anlamda ya da etnik anlamda da olabilir. 
Devlet her ne kadar hep kendi kuralları ve 
yasaları içinde kaldığını söylesede o yasalar 
evrensel anlamda insan haklarına ve hukuka 
aykırı ise terörün sınırları da çizilmiş olur. 
Dolayısıyla bunun hayata geçirilmesi daha 
kolay olur. Ekonomik ayrımcılığı, nefret 
söylemini, cinsel tercihi, ve sınıfsal yapıyı dev-
let terörünün içine katabiliriz. Devlet, bunlara 
yönelik farklı davranış kodlarıyla hareket eder. 
Çünkü elinde devlet olmaktan gelen yasal 
güç, siyasal güç ve hukuki güçtü vardır. Bunu 
güçle ve psikolojik baskıyla uygulamaya her 
zaman muktedirdir. Dolasıyla devletin bunu 
yapması kendi açısından meşru sayılır. Ancak 
öyle değildir.

Devlet gücünü korumak için hangi 
disiplin araçlarını kullanarak terörü 
engellemeye çalışır?
Hangi devlet olursa olsun hukuk kuralları 
içinde kalmak zorundadır. Bir teröristle bile 
mücadele ederken hukuk kuralları içinde 
kalmak zorunda. Hukuk kurallarına çıktığı 
an ve silah kullanarak devlet mücadele 
ettiği teröristle ya da terörle aynı seviyeye 
gelir. Devletin iddiası şudur ki; teröristler ya 
da terör, insan haklarına toplum üzerinde 
baskı oluşturmak için gayri yasal yöntemler 
kullanmaktadır. Dolayısıyla siz mücadele 
ederken yasal yöntemin içinde kalırsanız, 
devlet olarak başka bir yöntem izlediğinizi 
gösterebilirsiniz. Ancak karşı tarafa 
uyguladığınız yönteminiz aynı ise, o zaman 
onlardan çok bir farkınız kalmaz.

Devlet terörü algısı her ülkeye göre 
neden değişir?  
Her devletin kendine göre terör algısı 
farklılaşabiliyor. Bütün o tarihsel süreçten 
çokta geriye gitmeden 1970ler Türkiye’sine 
baktığımızda terör ve terörist diye bir kavram 
yoktu. Anarşi ve anarşist vardı. Terör ve 
terörist bize 80lerden sonra girmiş bir ter-
minoloji. Terör ya da terörist olmak için illa 
karşındaki kişinin silahlı olması gerekmez. 
Devletin kendi mantığı dışında düşünen 
insandır. Devlet çok kolaylıkla insanları 
terörist sınıfına sokabilir. 80ler öncesi 141 
142ler komünizm propagandası ya da 163 
İslamcılık propagandası vardı. O kapsamda 
herkes terörist sayılabiliyordu. Ayrıca bu 
terörün silahlı mı yoksa farklı yönden mi 
olduğu zaman zaman birbirlerine karışan 
şeylerdi. Bugün bazı gazeteciler terörist diye 
içerde de bulunuyor. Aslında terörün belli 
bir tanımı vardır; şiddeti önceleyen bunu 
hayata geçiren ve bu şekilde alan kapmaya 
ya da hakikaten toplum üzerinde psikolojik 
etki yaratmaya çalışmak. Devlet bunu böyle 
tarif edip,aldığı önlemlerle kendi tanımlarına 

uyarlar. Karşı tarafı tanımlarken kendisi aldığı 
önlemlerle, karşıyla aynı seviyeye gelmiş olur 
bu da bir çelişkidir. Her devletin tehdit algısı 
kendini korumak için neyse terör de biraz 
odur. Amerika için terör; 11 Eylül sonrasıdır. 
Gördüğü her uzun sakallı onun için terörist 
sayılabilir. Normal bir Müslüman vatandaş, 
ortalama Amerikan vatandaşının gözünden 
baktığı zaman terörist kategorisine gire-
bilir. Dolayısıyla bu çok göreceli bir durum. 
Dediğim gibi devlet kendi geleceğini korumak 
için oluşturduğu refleks onun terör tanımını 
da belirler. Bu yüzden her devlete göre bu 
tanım değişebilir.

Devlet terörü içinde Afganistan’ın  
Taliban’ı yaratmasına nasıl bakıyorsunuz? 
Filistin işgal edilmiş topraktır. İsrail kendi 
için demokratik olduğunu iddia eder ki, bazı 
uygulamaları şaşırtıcı şekilde demokratiktir. 
İsrail tabi ki devlet terörünün en tipik ve en 
baş örneklerinden biridir. İsrail 1948’de devlet 
kurulduğundan bu yana kendi varlığını ve 
işgal topraklarını devlet teröründe uygular. 

Susurluk olayına devlet terörü 
giriyor mu?
Tabi ki giriyor. Devlet’te 30 yıldır süren bir 
savaş var. Genel Kurmay Başkanlığı bunun 
bir savaş olduğunu söylüyor ve bu savaşta 
uygulanan yöntemlerin büyük bir kısmı 
özellikle 80lerin ve 90ların sonuna kadar 
tamamen yasa dışı. Gayri yasal devletin 
gücünün ötesine çıkarak, kendileri adına ve 
devlet adına yaptıkları şeyler de aslında faili 
meçhul cinayetler ve bir sürü boşaltılan köyler 
var. Devlet bunu devlet terörü olarak kabul 
etmez. Şöyle söyler, "Bunlar aslında bizim 
kontrolümüzde olmayan güçlerin bizim 
adımıza yaptıkları hareketlerdir."

Tansu Çiller zamanında söylediği  
“Devlete devlet için kuşun yiyende 
atanda şereflidir” bu sözden derin devlet 
olduğunu anlayabilir miyiz?
Evet. Türkiye’de derin devlet işi, 6-7 Eylül 
olaylarından, 1 Mayıs 1977, Kahramanmaraş 
Katliamı'na ve daha birçok eski olaylara 
kadar gider. Devlet terörüne Hrant Dink’in 
öldürülmesi cinayetini bile katabiliriz. Burada 
birileri var ve bunlar derin devlet temsili bir 
zihniyettir. Bu zihniyet başkalarını harekete 
geçirip tetikler ve birileri korunur. Son 
dönemde belki yargılamalar amacını aşsa 
bile Ergenekon ve özel davalarda bunun belli 
kesimi yakalanmıştır. Şöyle bir şey de vardır ki, 
her devlet kendi derin devletini yaratır. Bu bir 
kuraldır evrensel bir kuraldır. Bütün dünyanın 
her yerinde bu böyledir. Çünkü devletler böyle 
var olur.

Terör zirvesi toplantılarında nasıl kararlar 
alınıyor? Bunlar doğru kararlar mıdır?
Terör göreceli bir kavram olduğu birilerinin 
terör olarak gördüğünü diğeri terör olarak 
görmez. Örneğin; Çeçenler Ruslara karşı 
savaşırken, Ruslar için Çeçenler teröristir. 
Çeçenler ise özgürlük savaşı verdiğini söylerler. 

Türkiye’de ise PKK'ya terörist denir. Ancak 
PKK’lılar veya ona yakın olan insanlar öyle 
görmezler. Şöyle bir şey de var, Türkiye’den 
yola çıkacak olursak PKK terörünün ya da 
PKK’nın terörist bir örgüt olduğunu kısmen 
doğrudur. Çünkü terör, sivilleri hedefliyorsa bu 
terördür. Hamas’ın yaptığı intihar eylemlerini 
de Filistinliler destekler. Türkiye'de kendi 
adına terör sorunu PKK var. Medya bu sorunu 
anlatırken terör ve terörist kavramlarını çok 
dikkatli kullanmalıdır. Ayrıca medyanın bir 
olaya terör ya da terörist deyip dememesi o 
olayın niteliğini değiştirmez. BBC’nin evrensel 
kuralları vardır. Örgüt ismiyle anlatır. Çeçen 
Örgütü der PKK der önüne veya arkasına 
herhangi bir niteleme takmaz. Nitelediği 
zaman onu terörist olarak gören görmeyen 
ülkelerde farklı algılanır. Önüne bir terör 
tanımı taktığında onun suçunu ya da yaptığı 
işi daha ağırlaştırmak gibi birşey olmaz. 
Türkiye’de yapılan hatalardan biri açıkça 
budur. Uluslararası olaylara baktığımızda, 
daha çok devlet çıkarları, ittifak çıkarları öne 
geçer. Mesela İsrail’i ele alalım. İsrail’in yaptığı 
devlet terörü Birleşik Milletlerde İsrail’e karşı 
neredeyse hiçbir karar geçmemişdir. Başka bir 
örnek verirsem Türkiye, NATO ittifakı içinde 
olmasına rağmen, PKK'yı destekliyorlar diye 
Avrupa ülkelerinden şikayetçidir. Bu tür kon-
feranslardan aslında çok fazla sonuç çıkamaz. 
Çünkü, orada ittifakların, ülkelerin ya da kim 
güçlüyse onun çıkarları daha ağır basar. En 
azından bu durum pratikte böyledir. 

Metin Lokumcu ölümü ve Uludere Olayı 
devlet terörüyle bağlantılı mıdır?
Bu sıfatı çok fazla kullanıp, gerekli olmayan 
olaylarla ilişkilendirmek çok doğru birşey 
değildir. Bu göreceli bir kavramdır. Türkiye’de 
genelde görüşleri açıklamak  ya da normal 
siyasi propaganda yapmak bir terör tanımının 
içine girebiliyor. Bunun evrensel olarak 
çizilmiş bir takım durumları olduğu için ülk-
eden ülkeye değişebiliyor. 1970lerde herkese 
anarşist deniliyordu. Şimdilerde ise herkese 
kolayca terörist denilebiliyor. Bu birazda 
kavramın içini boşaltmak oluyor. Kamuoyu 
psikolojisi ve kamuoyu oluşturmak için, kimin 
terörist olduğu ya da kimin gerçekten terör 
yaptığı sulandırılan bir durum.

Demokratikleşmeye gidilerek devlet 
terörü bitebilir mi?
Salt anlamda terör propaganda ve sesini 
duyurmak içindir. Terör sadece siyasi emel-
ler için olmak zorunda değildir. Genel olarak 
baktığımızda sosyal, ekonomik, etnik ve 
cinsel haklar anlamında bunun panzehiri 
demokrasidir. Ayrıca, tarihin her safasında 
herhangi bir şekilde küçük veya büyük terör 
olacaktır. Demokratik haklara öncelik verildiği 
zaman genel anlamda bir tepkiselliği ola-
bilir. Bu durumda devlette herkesi terörist 
parantezine alamaz. Çünkü bunu yaptığınız 
zaman, sizin terörist dediğiniz ya da o sıfatla 
adlandırdığınız kişi ya da şeyler azınlığa 
giderek daha da azalacaktır. En azından en iyi 
olamasa bile çözümlerin en başında gelebilir. 
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O          rtadoğu’da bu bölgeyi dünyanın 
merkezi yapmak için gerekli her 
şey var, ama burası dünyanın 
merkezi olarak değil, kan 

çöplüğü gibi yaşıyor. Düşmanlıklar, ölümler, 
savaşlar, suikastlar, cinayetler hiç bitmiyor. 
Neden? Bu coğrafya için bulunacak 
söz nedir? Aslında İsrail’in teknolojisi, 
Arapların petrolü, İranlılarla Mısırlıların 
tecrübesi, yan yana gelse bir Ortadoğu 
federasyonu oluşturulabilse, Ortadoğu 
dünyanın en büyük gücü olabilir.

 İkinci Dünya Savaşı’nda, milyonlarca 
insanın ölümüne, şehirlerin bombalarla 
yıkılmasına yol açan, unutulması imkânsız 
acılar yaratan bir tecrübeden geçen Avrupa, 
bir daha birbirleriyle savaşmayacak bir 
düzen nasıl kurabildi? Eğer bu düşmanlığı 
aşabildiyseler, Ortadoğulular, Avrupalıların 
yaptığını niye yapamıyor?

 "İsrail'in kurulduğu yıllar Ortadoğu’nun 
terörle tanıştığı yıllar olmuştur" demek 
mümkün müdür? Genellikle kamuoyu 
ve gazeteci yazarların yorumlarında, 
saldırıların ardında Siyonist örgütlerin 
emelleri yatıyor deniyor. Ya da Ortadoğu’da 
terör Arapların kendi aralarında yaşadığı 
sorunlardan mı çıkıyor? Haklarının adil 
şekilde korunduğu birbirlerinin varlıklarına 
saygı göstermeleri nasıl mümkün hale 
gelir? Siyonistlerin ve Siyonist ideolojinin 
Ortadoğu’da rolü nedir?

 Aklımızdaki tüm soruların cevaplarını 
bulmak için, uluslararası savaş muhabiri ve 
kendine has üslubuyla fotoğrafları, belgesel 
konuları ve Ortadoğu’da araştırmaları 

olan Coşkun Aral ile söyleşi 
gerçekleştirdik.

Savaşın bitmediği 
coğrafya
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Ortadoğu’da yıllardır terörün, 
suikastların, faili meçhul olayların 
ve bombalı eylemlerin neden sona 
ermediğini nasıl açıklayabiliriz?
Ne yazık ki insanların başka insanları 
sömürmesiyle, insanın insana hükmetmesiyle, 
insanın kendisini egosuna teslim etmesiyle, 
sömürüyü arttırarak daha az çalışıp daha 
çok kazancın peşinde koşmasından 
kaynaklanıyor. Nedenlerden biri baskı ve 
bütün bu coğrafyadaki insanların cahil olması. 
Çalışmaktan ziyade “dilencilik felsefesi”ni 
benimsemeleri. Devamında da ailelerin 
çocuklarını böyle eğitmeleri. Topluma balık 
tutmayı öğretenler değil de, balığı hazır 
verenlere itibar gösterilmesi gibi sebeplerden 
bitmiyor. 

Bizim coğrafyamızda en itibarlı olan 
şey, birilerinin birşey dağıtması, zaten 
siyasetler bunun üzerine kuruluyor. Dünyaya 
bakıldığında İslam alemi dediğimiz Kuzey 

Afrika’dan başlayıp neredeyse Endonezya’ya 
kadar giden coğrafyada İslam’ın çıkış nedenini 
anlatmak, insanları bilgiyle buluşturmak 
ve adaleti dağıtmak olması yerine, İslamı 
kendince yorumlayıp anlamsız davranmak 
bunu da ibadet diye yorumlamak, başkasının 
hakkını yerken kendine uygun gerekçeler 
göstererek bunlarıda doğru olarak tanımlamak. 

Kuran-ı Kerim’in ilk kelimesi ‘oku’ kendini 
ve yaşadığın dünyayı tanı’dır. Bütün bunları 
bırakıp yapılan her doğru şeye bir kanca 
takanlar, insanları ötekileştirmek için çaba gös-
terenler ve silahı, kanı, nefreti bunun uğruna 
harcayanlar var. İçinde yaşadığımız coğrafyada 
Kuran’ın benzerleri diğer inançlarda da söz 
konusuydu. Engizisyon döneminde de aşağı 
yukarı aynı şeyler oldu. Mesela, bazı reklam-
larda görkemli şaşalı binaların satışında “sizi 
kutsal yerlere ziyarete götürüyoruz” diyorlar. 
Dini kullanarak yapılan istismarın olduğu yer-
lerde maalesef kan ve gözyaşı hakimiyeti daha 

kolay kurulur. Bunun içinde mücadele eden-
lerin sayısının azalması, korkunun bütün bu 
coğrafyada hakim kılınması savaş coğrafyasını 
daha da genişletir. 

İsrail’in kurulduğu yıllar, Ortadoğu’nun 
terörle tanıştığı yıllardır demek mümkün 
müdür? 
Ortadoğu’da terörün çıkışı sadece İsrail 
değil. Bugünkü insanlık tarihinin ilk savaşı 
tanımlanan, yıllarca süren Kadeş Savaşı ve 
ardından imzalanan Kadeş Barışı gerçeği 
var. İnsanoğlu savaşın çözümünü özellikle 
kadınların girişimi ile sağlamıştır. Ancak, 
kutsal kitaplara bakıldığı zamanda hep bir 
savaş var. Çünkü Tanrının insana bahşettiği 
aklı, doğru anlamda kullanıp, doğayı doğru 
algılayıp onun kurallarını tanrısal bir güç gibi 
kabul etmek, yapılmaması gereken şeyleri 
yapmamak ve insan yaşamındaki güzellikleri 
adil bir şekilde herkese dağıtmak yerine, 

Coşkun Aral
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İnsanlar çalışmaktan 
ziyade “dilencilik 
felsefesi”ni 
benimsediği için 
terör sona ermiyor

kendi korkuları yüzünden başkalarının acısı 
üzerinde kalıcılığı inşa etme çabası var. Bu salt 
Müslüman coğrafyasında değil. Hristiyanlıkta, 
Musevilikte aynı şeyi yaşamıştı. Museviler 
Roma döneminden başlayarak soykırımlara 
uğradılar. Bunun arkasına geçip kendilerine 
ait olduğunu iddia eden anlamsız bir tez 
üzerinden, o bölgede yaşayan Filistinlileri 
topraklarından atıp onların kanı ve gözyaşı 
üzerine birşeyleri inşa etme girişimleri, 
kendilerine yapılandan daha haksız duruma 
düşürüyor. 

Var olan bütün inançlara saygılıyım. Ama 
ne yazık ki ortada, Şovenizm diye Museviliğin 
farklı bir anlam yüklendiği siyasi bir görüş 
var. Çünkü Siyonizm bir din değil. Dünyaya 
hakim olmasını sağlayan geniş bir ifade biçimi.
Onun icraatı ve kalıcılaşması sırasında da 
terörü başlattılar. Ancak tekrar hayatta kalmak, 
var olmak için kendilerine yapılandan daha 
fazlasını o bölgede yaşayan insanlara 
yapıyorlar.  Bu da ciddi bir yanlıştır. 

Diğer ülkelerde yaşayanlar farklı 
inançlarda olsa bile çıkarları bu 
doğrultuda olan başka güçler, baskıyı, 
katliamları ve soykırımı makul 
görüyorlar. Yeri geldiğinde haksız 
görüp yeri geldiğinde de destekliyorlar. 
Filistinlilerin soykırıma ulaşan bu 
baskısını doğru buluyorlar. “Bunlar 
teröristtir mübahtır.” diyerek anlam 
yüklüyorlar. 

Siyonistler ve ideolojilerinden bah-
settiniz. Bu saldırıların arkasında 
Siyonist örgütlerin emelleri yattıyor 
demek doğru mudur? 
Tabi ki doğrudur. Çünkü Nil’den Fırat’a 
kadar vadedilmiş bir toprağı alıp, bir daha 
başkalarının eline geçmeyecek şekilde politika 
uygulamaya çalışıyorlar. Yalnız bu bir tek 
Siyonistlerde yok. Bizde de “herkes Türktür” 
diyen normal olmayan akıllar, bu ülkede 
kendileri gibi olmayan herkese bir baskı 
uygulayıp, katliamlar ve soykırımlar yaptı. 

Ülkeyi yok etme, kontrol etme fikri hep 
vardır. Tabi ki kutsal beyaz toplumlarda 
değil, sadece Afrika’da da yapılan bir şey. 
Afrika’da aynı toplum olmasına rağmen 
bir sorun sunni fark yaratıp, kendi çıkarları 
doğrultusunda tarihin en büyük soykırımını, 
Ruanda Soykırımı yaptılar. Kısa bir süre 
sonrada katliam gerçekleştirdiler. Buna 
İsrail çekimser kaldı. Olaydan 3 yıl sonra 
uluslararası bir elmas firması, elmas fiyatlarını 
dengelemek için tarihin en korkunç 
katliamını gerçekleştirdi. Bu tarz şeylerin 
yaşandığı yerlere bakılınca, görülen tek şey; 
tüm insanların bilgiden yoksun, neredeyse 
içgüdüleriyle yaşar hale getirilmiş toplumlar 
olduğu görülüyor. İnsanoğlu bilgiden ne kadar 
çok uzaklaşırsa, hayata kendisini bağlayacak, 
var olma nedenini ortaya koyacak, yaşam 
biçimlerine kavuşmak yerine anlamsız boş 
şeylerle uğraştırmaya yönlendirilecek. Ne yazık 
ki dünyanın 4’te 3’ü öyle yapılmaya çalışılıyor. 

Kadının üretimden çekildiği, gençlerin sağlıklı 
eğitim alıp dünyayı tanıma olanağı sunmaları 
yerine, onlara çalışmadan, üretmeden sadece 
başkalarına ait olanı gasp etme psikolojisi 
sunuyorlar. 

Her iki toplumun haklarının adil şekilde 
korunması birbirlerinin varlıklarına 
saygı göstermeleri nasıl mümkün 
hale gelebilir?
Herşey ailede başlar. Kadının da erkeğin de 
cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her işi aynı 
düzeyde yapabilecek donanımda olduğu bir 
dünya yaratmak lazım. Cinsiyet ayrımcılığını 
kaldırdığımız zaman çok şey çözülecek. 

Kadına şiddet konusuyla ilgili İsveç’e 
gittiğimizde, okullarda erkek çocukları kız 
çocuklarıyla arasındaki ayrımı kavrıyorlar. 
Çünkü siz kadına sadece çocuk doğurma 
görevi, evde kalma görevi verdiğiniz zaman 

ister istemez evin içinde huzursuzluklar 
şiddete zemin hazırlıyor. Çalışmayarak evde 
oturan kadın TV’de izledikleriyle gördüğü 
lüks hayatlara özeniyor. Bütün bunları, 
dışarıdan bir takım güçler ürünlerinin 
çıkarları ve politikaları için yaparak, kapitalist 
anlayış sergiliyor. Diğer taraftan da savaşa 
ve şiddete malzeme olacak insan üretme 
makinası oluşuyor..

 Ülkemiz dünyanın en zengin coğrafyasına 
sahip fakat tarımda ve hayvancılıkta geri-
yiz. Şu an dışarıdan ithalat ile hayvancılık 
yapıyoruz. Çoban bulunmuyor. Çünkü, gençler 
bu mesleğe sahip olmak istemiyor. Çobanlar 
özendikleri idollerin peşinden İstanbul’a 
gelerek, zaman harcıyorlar. Sonrada şiddetin 
bir parçası haline geliyorlar.

Filistin gözlemci devlet statüsüne 
başvurması sonucunda Filistin, Mısır ve 
İsrail arasındaki ilişkiler nasıl olur? 
Dünyada radikalleşme giderek artıyor. 
Hamas’ın Gazze’deki yöntemleri, İsrail’de 
yıllardan beri savaş psikolojisinden çıkamamış 
insanları, yok edilmesi gereken hedef tahtası 
gösteriyor. 

İsrail’in kalıcılaşması için kendi 
topraklarında var olan herkesin, 2. 3. sınıf kast 
yönetiminde olduğu gibi ayrışması gereki-
yordu. Hatırlarsanız İsrail’de nüfus azalması 
söz konusu olduğunda Afrika’dan Anaş 

diye tanımlanan Afrikalı Kara Yahudilerini 
getirmişlerdi. Onlar bile İsrail’de ötekileştirildi. 
Böyle ayrımcı, ırkçı bir bakışın Yahudi 
dinine bile karşı olduğunu öğrendik. Sonuçta 
İbranioğulları Musevilikle tanıştıklarında 
karşı oldukları şeyler bunlar değildi. Ne yazık 
ki, bugünkü rejim dünyanın öbür taraflarına 
dağılarak varlıklarını koruyacak İsrail 
Devleti’nin kalıcılaşması için adayan isimler 
var. Bugün Birleşik Devletler’deki en büyük 
ekonomi belirleyici kesim bunlar. Geçmişte 
çok değerli İsrailli devlet adamları öldürüldü. 
Öldürenler, öldürtenler hala öğrenilemiyor. 
Ülkemizde de bakıyoruz, hangi alanda olursa 
olsun şahin politikalarını uygulamak isteyenler 
var. Ekonomi kötüye gittikçe, onlar destek 
buluyor. İsrail’in ekonomisi iyi olmayınca, 
çözümü kısa yollarla bulmaya çalışıyor. En 
kısa yolda bir toplumu yakmak, ortadan 
kaldırmaktır. Teknolojileride var. Fakat İsrail’in 

tavrı bugünkü şahinler yerine daha liberal 
ve daha barışçıl olması gerekiyor. İsrail’de 
ne kadar radikal varsa, Filistin’de de aynı 
radikal tavrı sürdürenler olmuştur. 

Şiddeti benimseyerek gözünü 
kırpmadan kendi toplumlarını öldürenler 
olmuştur. 80li yıllarda Yaser Arafat’ı 
kendi kardeşleri öldürmeye çalıştı. 
Kendi bombalarını, silahlarını aylarca 
kardeş kamplarına attılar. Filistinlilerin 
İsraillerin adına yok edilmesi, 1982’de 
yaşanmış Şatilla Katliamı’nda 
görülmüştür. Aynı katliamın daha fazlası 
Suriye yanlısı Filistinlilerin 1985’te 
yaptığı aylarca süren katliamdır. Aynı 

oluşum içindeki farklılıklarda savaşları ve arzu 
edilmeyen olayları yaratıyor. Bugün Suriye’de 
olduğu gibi.

İsrail’de bir ay sonra yapılacak 
seçimlerden sonra neler değişecek?
Daha akıllı düşünen İsrailliler, biz artık ateş 
altında yaşamak istemiyoruz diyecek. Bizde de 
Güneydoğu’da terör oldukça orayı kurutmak 
için, “100 bin kişiyi sallandır ve son ver.” diyen-
ler var. “O 100 bin kişiyi sallandır” diyenler, 
yarın iktidarda yer alırsa, şahinlerin söz sahibi 
olup işleri kendilerine göre kullanacakları 
dönemleri olmaması önemli noktalardan 
biridir. Fakat iktidarlar bunu yapıyor.

Mısır’da Mursi’yi istemiyorlar. Sizce ikinci 
bir Arap Baharı olabilir mi?

Yıllarca acı çekenler iktidara geldiklerinde  
rövanş şiddeti uyguluyor. Bu bizde de var. 
Cezaevleri dopdolu. Sanki öç alırcasına, 
yıllardır bize çektirdiler bizde bunun rövanşını 
alıyoruz anlayışı hüküm sürüyor. Bizde, onları 
bir daha kıpırdatmayacak şekle getirinceye 
kadar bu iş devam edecek anlayışı var. Şimdi 
aynısı Mısır’da başlayacak. Müslüman 
Kardeşler, Nasır politikalarının uygulandığı 
dönemde olsun, Mübarek döneminde olsun 
baskı altındaydı. Şimdi Arap Baharı ile beraber 
iktidara geçtiler. Radikaller iktidarlarını daha 
kalıcı olmasını sağlamak adına herşeyi yapıyor. 

net dergi   17

net dergi



18   net dergi

net dergi

Ölümün yakasına 
iliştirilmiş hayatlar
Çoşkun Aral, yirmiden fazla savaşa tanıklık etmiş. Savaşın en vahşet anlarını, 
insanlığından utandığı zamanları, hayatın acı yüzünü fotoğraflıyor. Aral, farklı tarih ve 
yerlerde çektiği savaş ve kıyım fotoğraflarını kendi cümleleriyle anlatıyor.

Lübnan , 1982-1997
Savaşın izleri sadece insanların 
vücutlarına, yüzlerine ve göz 
bebeklerine işlemiyor. İnsanın en 
mahrem alanı olan mekanlar da 
savaştan nasibini alıyor. Havan 
mermilerinin açtığı oyuklar, roket 
ve mermi delikleri , binaların savaşa, 
“tehlikeli ışığa” bakan cephelerini 
sürrealist bir tabloya dönüştürmüş. 
Beyrut, dünyanın en büyük sürrealist 
eserler müzesi . Üstelik giriş bedava. 
Peki çıkış var mı?

Lübnan , 1982-1997
“Lübnan’da sadece askerlerin 
savaştığını sanıyordum. Dünyayı 
saran kara yüzlü teröristlerin 
yuvasını dağıtan İsrail ordusuna 
teşekkür bile etmiştim içimden . 
Yıkıntılar arasında kaçışan çocuklu 
kadın , yanıldığımı farkettirdi 
bana. Savaş kurbanlarının günahsız 
siviller olduğunu anladım Ne olur 
durdursunlar bu savaşı” diyordu 
mektubunda Amerikalı bir kadın .
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Lübnan , 1982-1997
Savaşın ortasında en büyük 

eğlenceleri Rus ruleti oynamak. 
Bizim için bir mizansen düzen-
lediler, hem de gerçek kurşunlu 
silahlarıyla. Korktum. Çok şükür bir 
kaza olmadı . Ama ertesi gün bana 
poz verenin , başka bir ölüm oyunu 
oynarken öldüğünü öğrendim.

Lübnan , 1982-1997
Saleh arkadaşımdı . Bir obüs mer-
misinin patlaması sonucu, önce 
sağ gözünü, sonra aklını yitirdi . 
Patlamaya neden olduğumu 
düşünürek, beni öldürmeye kalktı . 
Saleh arkadaşımdı .

Lübnan , 1982-1997
“Hiçkbir askerden düşünmesini 
beklemem ben” 
                        Bernard Shaw



ya da bazı eşitsizlikler nedeniyle 
aynı derecede globalleşemeyerek 
bu durumun etkisi orantısız olarak 
dağılıyor. Yoksullar zenginlere, 
doğu batıya, adaletsiz iş gücü 
sunarak, güç açığı hızla artıyor. 
Küreselleşemeden zarar görenler, 
bu durumdan hoşnutsuz olanlar 
ya da çıkarı olmayanların tepkisi 
giderek çoğalıyor. Bu yüzden, 
devletlerin birbirlerine karşı 
güvensizliği gibi sorunların 
çıkmasına neden oluyor.

Sedat Aral ağabeyi Çoşkun 
Aral gibi savaş muhabiri. Çeşitli 
çatışma bölgelerinde Türk ve 
dünya medyası adına muhabirlik 
görevi yapan Aral, Avrupa ve 
Türkiye’de belgesel danışmanlığı 
yapıyor. Dünyada terör adı altında 
yaşanan gelişmeler için, uzun süre 
yurtdışında yaşayan biri olarak 
görüşlerini almak istedik.

Dünya ve devletler 
olduğu sürece terör 
bitmeyecek gibi 
gözüküyor. Terörün 

ateşleyici gücü her ne ise; terörün  
karşımıza nasıl, ne şekilde, ne 
zaman ve neden çıktığı pek 
belli olmuyor. Gerçek şu ki, 
devletler kendi emelleri adına 
mücadelelerine devam ederek, terör 
son bulmayacak gibi.. Bilindiği 
üzere, her ülke tarihi geçmişi, 
kültürel mirası, ekonomisi, eğitimi 

net dergi

Küresel 
korku
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Global terör ne anlama geliyor?
Dünyada terör tarihi neredeyse insanlık kadar 
eski. Ama ülkeler ve kıtalararası global terör 
1600’lerden bu yana varolan bir olgu. Aslında 
kabul edilse de edilmese de bir diplomasi 
ve politikanın paralelinde yürüyen ulusal ve 
uluslararası ilişki biçimidir.

Bazı ülkelerin, Ortadoğu’daki terör 
örgütü güçleriyle ilişkide olduğunu, 
terörist saldırıları uygulaması için finans 
sağlandığı medyada  yansımaktadır. 
Gerçeklik payı nedir?
Ortadoğu genelinde terörü ele almak ne 
denli doğru bilmiyorum. Örnegin Güney 
Amerika’daki kauçuk ve şeker kamışı 
üretimi sırasında karşılıklı ortaya çıkan terör 
olaylarında, finansörler kahve üreticileriydi. 
Ya da İngiltere’nin Çay-Afyon savaşlarında 
finansörler Hollanda ve İngiliz bayrakları 
altında çalışan East İndia şirketleriydi. Loyds 
Of London bile bu olayla karıştığına dair 
bazı bulgular var. O zamanlar Londra’da gemi 
kargolarını sigortalayan ve Lime House da bir 
gemici pabı olmasına rağmen. Terör her zaman 
bir finansör bulur, ya da finansörler her zaman 
terörü yaratır. 

Her devlet aynı derecede 
globalleşememektedir. Bu durumla 
güç ve kudret açığı hızla artmaktayken, 
eşitsizlik ve dengesizlikler terörü 
şiddetlendir mi? 
Globalleşme yokken de terör vardı. Devletlerin 
girift ilişkileri ya da globalleşme aslında bunu 
azalttı. Globalleşme arttıkça çıkar paydaları 
da arttı, bu da hedefleri çoğalttı. Ayrıca tabii 
finans kaynakları çabuk keşfedilmeye başladı. 
Ben eşitsizlikten ziyade hukuk ve adalet 
kavramlarının çalışmamasını eşitsizlikten daha 
önemli görüyorum. Dünya eşit olma üzerine 
kurulu değil. Ayrıca garip gelebilir ama bir 
kaç istisna dışında terör daha fazla zenginlerin 
oyunudur.  Dünyada da terörü şiddetlendiren 
şey zenginlerin, kazanmaktan çok, başkalarını 
kontrol etme arzularıyla şiddetleniyor. Aslında 
eşitsizlik zaten zaman içinde kaybolan ve 
değişen bir olgu ama zenginlerin kontrol etme 
arzusu değişmiyor. 

Dünya terörü II. Dünya savaşından sonra 
yaygınlaştı demek mümkün müdür? 
Değilse tetikleyen olay/ olaylar nelerdir?
2. Dünya Savaşı’nın terör olduğunu söyle-
mek daha doğru olacaktır. Terörün tarihi çok 
eskilere dayanır. Örneğin, Nero Roma’nın 
kentsel dönüşümünü yapmak için Hristiyan 
mahallesinde uyguladığı şey sistematik terördü. 
Hatta Senato onu bu şekilde suçlamıştı. 
Sonrasında Ortadoğu’da Haşhaşi terörü 
vardır, hatta  Assassin/ Suikastçi kelimesi 
bu guruba dayanır. Alamut Kalesinin Dağlı 
ihtiyarı olarak geçen Hasan Al Sabbah’ın 
Ortadoğu’daki mezhep savaşlarında terör’ü bir 
tür baskı diplomasisi olarak kullandığı bilini-
yor. Bu yöntemin Katarlar yoluyla Fransaya 
geçip Avrupa’da yaygın kullanıldığı da bazı 
kayıtlarda mevcut. Terörü tetikleyen en büyük 

şey adaletsizlik. Eşitlikten söz etmiyorum. Fakir 
ve zengin arasındaki uyuşmazlıkların hakem 
vasıtası ile çözülememesi. Sanayi Devrimi’nin 
getirdiği kapitalizm terörü şiddetlendirmekten 
ziyade adaleti ortadan kaldırmaya çalışmıştır. 
Kapitalizm sadece varolan bir olguyu 
beslemiştir demek daha doğru. Ama hayır 
Kapitalizm Terörün tek etkeni değil, hatta 
nedenlerinden biri bile değil.

Salt olarak baktığımızda Dünya’da terör 
eylemlerinin çıkış noktası Kapitalism mi?
Terör daha komplike bir hale geliyor. Bu kesin-
likle doğru ama doğası hep aynı “en üst düzeyde 
korku yaratmak’’ Terör, insanlıklagelişen bir 
şey. Örneğin, Ortaçağda engizisyon bir terror 
aracı idi.İnsanlar “iğneli kutuyu’’ gördükler-
inde korkuyorlardı. Hatta duyduklarında daha 
da korkuyorlardı. Korkunun şekliyle alakalı 
olarak değişir terörün etkisi. Ama ana amaç 
hiç değişmez. Kaybetme korkusunu halka 
yaymaktır. 1400’lerde Venedikte yaşayan Bir 
tüccar için bu altın kaybetmekti. Ya da Puriten 
Hristiyanlık dönemi Amerika ve Avrupa’da 
yaşanan Cadı avı döneminde hayatını kaybetme 
korkusuydu. 1970-80’lerde binilen uçağın 
kaçırılmasıydı… Ya da 11 Eylüldü. Terör de 
kendi içinde evrilen bir olgu. Tabi ki daha fazla 
korku yaratacak hale gelmesini bekliyorum.

Terörün çıkmasında din çok önemli bir fak-
tör. Bilinen insanlık, tarihinin her döneminde 

terörün en büyük duygusal ve parasal finansörü 
din olmuştur.
Amerikan gücü ve Amerikanlaşmaya 
karşı terörizm, terörü tetikleyen faktör-
ler arasında yer alır mı?
Amerikan hayat biçimine karşı olduğu için 
teröre giren örgütler vardır. Örneğin, Enver 
Sedat Suikastini yapan MülümanKardeşler’in 
varlık gerekçesi Amerikan karşıtı olmaya 
dayanır. Seyyid Kutub’un Müslüman Kardeşler 
felsefesini oluşturuken verdiği bütün dekl-
erasyonlarda Amerikan tipi hayat tarzinin 
müslümanlara aykırı olduğu ve bununla 
mücadele edilmesi gerektiği anlatılır. Tabii 
aslında bunun gerekçe olmadığını bugünlerde 
anlamış oluyoruz. Bence Amerika Terör için bu 
dönemin vazgeçilmez gerekçesi. İsa döneminde 
ayaklanan Yahudi ve Kenan örgütleri içinde, 
Roma öyleydi. Roma 1500 yıl önce bitti, ama 
Ortadoğu Terörü devam ediyor.

Başta ABD ve AB ülkelerine baktığımızda 
terör için islamı günah keçisi yapıp bunu 
İslamafobi olarak dünyaya pazarlamak 
düşüncesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Korku yaratmak… ABD ve AB vatandaşlarını 
islam terörü ile korkutup kontrol sağlıyor, öte 
yandan islam dünyası batının yaşam tarzını teh-
likeli bulup o gerekçeyle yaratılan terörle korku 
sağlayıp kendi vatandaşlarını kontrol ediyor. 

Terörü bir tür ileri derece kontrol hastalığı 
olarakgörürüm. Malesef her dönem, her toplum 
ve insanda bu hastalık var. 

Dönemsel bir silah tabii özellikle 2. Dünya 
Savaşı’ndan sonar çok moda oldu. Hatta 
Mozambik bayrağında Kalashnikov sembol 
olarak kullanılıyor. Ucuz olduğundandır. 

Örnegin, 1600’lerde Barut, 1800’lerde 
dinamit vardı. Örneğin Ortadoğu mezhep 
savaşlarında kıvrık küçük kama “Cenbiye’’ ve 
“engerek’’ zehiri. Fransa İngiltere arasındaki 
savaş öncesi terör olaylarında kurşun uçlu 
oklar kullanılmış. Ama şu sıralar moda 
Kalashnikov…

Dünyada da terörü 
şiddetlendiren 
şey, zenginlerin 

kazanmaktan çok, 
başkalarını kontrol etme 

arzusudur
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Belgesel  ve nü fotoğrafçısı Niko Guido tepkisini fotoğraflarıyla anlatmayı tercih ediyor. 2008’de 
Türkiye Omurilik Derneği yararına “Engelsiz Gülüşler” projesini gerçekleştirdi. Gittiği ülkelerde 
çektiği fotoğraflar National Geographic olmak üzere birçok dergide yayımlandı. Haiti depremi 
üzerine belgesel film yapıp, Unicef ile çalıştı. Ardından yine Unicef ile beraber 30 fotoğraf ustasını 
biraraya getirerek “Van İçin Destek” sergisi düzenledi. Son olarak da Irak Savaşı’nda patlayan 
bombalardan yüzleri değişen insanların yaşadıklarını anlatan “Leave Us Alone” projesi  üzerinde 
hala çalışmalarına devam eden Niko Guido herkesten destek bekliyor. 

Fotoğraflarını çektiğim yüzleri 
parçalanmış olan Irak’lılar. 
Bu insanlar bir anlamda terör 
mağduru. Çünkü evlerinin 

önünde bombalı araç patlıyor ve 
yanıyorlar. Hayatları tamamiyle altüst 
oluyor. Dünyada ilk kez 23 Mart’ta aynı 
anda 50’ye yakın yerde fotoğraf sergisi 
açılacak. Çünkü 23 Mart Irak Savaşı’nın 
başlamasının, ilk bombanın atılmasının 
10.yıl dönümü. Artık dünya fotoğraf 
çöplüğüne dönüştü. Her tarafımız görsel 
kaynıyor. TV’ler,  gazeteler, dergiler.. 
Ve bize ne düşünmek istiyorsak onunla 

ilgili görsel bombardıman yapılıyor. 
Her taraf savaş fotoğrafı, kan fotoğrafı. 
Biz doyduk bunlara  artık beyin bunu 
görmüyor. Öyle bir alıştırıldık ki, 
duyarsız hale geldik. Bu yüzden farklı 
bir uygulamaya giderek,  birşeyler 
katmam gerektiğini düşündüm. Sergide 
12 kadın, 12 erkekten oluşan 24 yaralı 
var.  Yirmidört saatte bir güneş yeniden 
doğuyor. Dolayısıyla her güne yeni bir 
umutla başlıyoruz. Yirmidört rakamı da 
bunu sembolize ediyor. Projenin adı da 
“Leave Us Alone” “Bizi Rahat Bırakın” 
Sergi adının çıkmasının da ilginç bir 

nedeni var. Yirmidört kişinin içinden 
biri dedi ki; “Benim dünyaya mesajım 
var. Biz modern dünyanın teknolojilerini 
arabalarını, telefonlarını istemiyoruz. 
Yeterki bizi rahat bırakın. Biz önceden 
mutluyduk ama artık mutlu değiliz.” 
Hepsinin ayrı hikayesi var. Bu projede 
her bir Irak’lı üç dakikalık ses kaydıyla, 
bombadan önce nasıl bir yaşamları vardı. 
Bomba anını ve bombadan sonra şimdi 
nasıl bir yaşantıları var anlatıyorlar. 24 
kişinin içinde öğretmen, öğrenci, işçi, 
mühendis her meslekten ve yaştan kişiler 
var. Öyle hikayeler varki inanamazsınız...

 “Leave Us Alone”
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Bunlardan birisi de Suru adlı bir kız. 
Suru’nun fotoğraflarını çektim. Fotoğrafı 
çekerken, ona baktığım da bile içim fena 
oluyordu. Bakmak istemiyordum. Çekim 
bittikten sonra Suru koşarak yanıma geldi 
bana sarıldı. Öpmeye başladı ve bırakmadı. 
İnsanlar yanıma gelerek “Hadi Suru 
bırak” diyorlar bırakmıyordu. Türkiye’ye 
döndüğümde hala kafam bu kızdaydı ve 
bir sabah uyandım Suru’ya mektup yazdım. 
Duygularımı o anda neler hissettiklerimi 
dile getirdim. İnanılmaz rahatladım kafamda 
olayı çözdüm. O mektup okunana kadar ki 
bakışınızla okuduktan sonraki bakışınız çok 
farkedecek. Ben bu mektubu yazana kadar, 
duygularımı dışarı çıkarana kadar fotoğraflara 
bakmaya bile çekiniyordum ama artık 
yüzlerine çok rahatça bakıyorum. 

Sevgili Suru,
Yüzünü ilk gördüğümde içim burkuldu. 

Sana bakıyordum ama seni görmüyor-
dum. Belki farkettin,  fotoğraf makinamın 
arkasına saklanıyordum. Fotoğraf 
çekmesem bile çeker gibi yapıyordum. Sen 
ise bana gülümsüyordun. O an güzel gözler-
ini farkettim. Yüzündeki yanık izleri yavaş 
yavaş yok olmaya başladı. Sonra geldin 
bana sarıldın. Dakikalarca öyle kalakaldık. 
Güzel gözlerinden,  güzel yanaklarından 
öptüm. Yanmış yüzünü okşadım. Ellerimi 
tuttun,  bırakmadın. Sonra kendimden 
utandım. Sana bakmamak seni görmemek 
için ne yapacağımı şaşırdım. Sen yüzün 
yanık diye hiç utanma olur mu! Çık sokak-
lara,  dolaş insanların arasında. Utanması 
gereken biri varsa sen değilsin. Benim, 
biziz, hepimiziz! Seni bu hale biz getirdik, 
koruyamadık. Henüz üç yaşındaydın bomba 
patladığında. Yüzünün yanmamış halini 
hatırlamıyorsun bile. Senin yüzüne baktıkça 
para için, daha fazla zenginlik için ne kadar 
kötü olabileceğimizi daha iyi anlıyorum. 
Senden insanlık adına özür diliyorum. 
Bu savaş yüzünden aileni,  akrabalarını,  
arkadaşlarını,  geleceğini kaybettin. Tüm 
dünya gözlerini kapatsada seni görmemek 
için ben ve arkadaşlarım kapatmayacağız. 
Ama sen üzülme güzeller güzeli, sen üzülme 
prensesim! Gözlerimdeki yaşlar nihayet seni 
görebildiğim için. Bak, artık senin yüzüne 
bakarken gözlerimi kaçırmıyorum.

 Çünkü sen çok güzelsin, biz ise çok 
çirkiniz… 

                                       Niko Guido

Ben bu mektubu yazıp, 
duygularımı dışarı çıkarana 
kadar fotoğraflara bakmaya 
bile çekiniyordum ama 
artık yüzlerine çok rahatça 
bakıyorum. 
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Doğa ile ilgili bir terör de Kaz Dağlarında 
yaşanıyor. Altın madenleri yüzünden doğa yok 
ediliyor. Bedenler altına boyanmışlar ama ölmüşler. 
Altın bir çözüm değil . 

Ölü Altın Bedenler  

Fotoğraflarla 
protesto
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Kriz Bizi Teğet Geçti Fotoğrafı

Bu kredi kartlarının 
hepsi zamanında 
sahibine zarar 
vermiş kredi kartları . 
Kredi kartı mağduru 
olmak bir terördür. 
Memurların yüzde 
30’u kredi kartlarının 
sadece alt limitlerini 
ödeyebiliyor. O 
dönemde Başbakanımız, 
“Kriz bizi teğet geçti” 
dedi . Halbuki krizin 
teğet geçtiği yok insanlar 
ciddi sıkıntı içinde. 

İzmir Dokuz Eylül 
Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi 
öğrencilerinin 
hepsinin gözleri 
bantlı , Nü modeli 
görmelerine izin 
verilmiyor.Çünkü 
sansür var. 



Haiti’de bir Amerikan 
askeri , Amerikan 
kampını Haitili gençlere 
karşı koruyor. Fakat 
fotoğrafta ciddi bir tezat 
var. Amerikan üniformalı 
askerde aslında 
Afrika kökenli .

Bergama yakınlarındaki 
Aliano Antik Kent 
dünyanın ilk suyla 
tedavi merkeziydi Ama 
o da doğa terörüne 
kurban gitti . Çünkü 
üstünü kapatarak baraj 
yaptılar. Aliano’da 
çekilen bu fotoğraf, 
2000 sene önce, 
burada ki heykelin  
canlandırılması . 
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Burası Haiti’de bir 
ilkokul . Bu adam 
da okulun müdürü. 
Depremle her taraf 
yıkılıyor. Ama adam 
okulun kapanıp 
depremin üzerinden 
20 gün geçmesine 
rağmen , her gün düzenli 
olarak okula giderek, 
öğrencilerin gelmesini 
bekliyor. Fotoğrafta 
yerde gördükleriniz de 
dağıtılmayı bekleyen 
karneler. 

 Hindistan’da ders 
çalışan bu çocuğun 
neye ihtiyacı vardır? 
Belki en fazla 
bir masaya. Ama 
önünde “Coca Cola” 
kasaları ... 

allweneediscapitalism 
projesi
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Ülkelerin dönemleri ve iktidarları her değişiminde, 
medya kendi içinde kırılmalar yaşayarak, kamunun 
bilgilenmesi adına yapılan haberlere sansür uyguluyor. 
Milli güvenlik, kamu düzeni ve ahlaki değerler 

gibi sebeplerden ötürü ifade özgürlüğünü sınırlandırılabiliyor. 
Türkiye’de bazı gazeteciler, telefonda konuşurken bile artık rahat 
konuşamadıklarını belirtirken, bazıları da tutuklanabileceği ya da 
işten atılma korkusuyla zaman zaman otosansür uyguladıklanı 
kabul ediyor. Nedir bu korku faktörünü doğuran sebepler?

 Medya terörü olarak adlandırdığımız tüm bu sorun-
larla ilgili söyleşimizi, ana akım medyadaki birikimiyle ve 
meslektaşlarından ayrılan tavrıyla tanınan Banu Güven 
ve  Kanada’daki SimonFraser Üniversitesi’nden “medya terörü” 
adı altında akademik çalışmaları olan profesör Robert A. 
Hackett ile gerçekleştirdik. 
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Medya 
neden 

korkar?



“Medya teröre karşı” 
Medyanın kullandığı dil, medya 
terörünü meydana getirir mi?
Medya terörünün 1800ler ve 1960ların 
sonuna doğru başladığı varsayılır. Terör 
medya ile bağlantılı fenomen olarak 
ortaya çıkmıştır. Terör 1800lerin sonunda 
Rus teröristlerin Çar’a karşı bir devrim 
ayaklanmalarının kışkırtmaları ile başlar. 
Aslında teröristlerin yapmak istedikleri 
belirli düşmanları elimine etmek değil, 
geniş insan kitleleri içinde bir korku havası 
yaratıp, kendileriyle aynı amacı güden 
insanların desteğini almaktır. Bunu da kitle 
iletişim araçları olmadan yapamazlar. Bizim 
anladığımız terör bu nedenlerdir ki, medyaya 
bel bağlamıştır.

Düşünceme göre, bazı durumlarda terör 
halka duyurulmaması tercih edilmelidir. 
Buna devletin ve hükümetlerin uyguladıkları 
terörü örnek gösterebiliriz. Çünkü, bazen 
yaptırımlardan ve insan haklarını savunan 
ülkelerden korkabiliyorlar. Ayrıca, işkence 
uygulamayı ve terörü gizli tutmayı isterler. 
Bu yüzden, işkence ve terörü bazı insanlara 
gözdağı vermek için uygulayıp, kimliklerinin 
bilinmesini isterler. Hükümet bile kendi 
sivil halkını sert bir şekilde bastırır. Hatta 
işkence edebilir.

Medya ve terör arasındaki bağlantı iki 
ayrı varlık olarak düşünülmelidir. Medya ve 
terörü konuşurken, medya terörü destek-
leyici bir unsur olmakla suçlanabilir mi? 
Ben bunun terör kavramını biraz daha 
genişlettiğini düşünüyorum. Bunlar gerçekte 
siyasi sonuçlar elde etmek için korku ortamı 
yaratmaya çalışmıyorlar. Fakat hikayeler 
arasında kültürel çevrenin havası ve gele-
neksel terörün yarattığı hava arasında medya 
sisteminin bazı kesimleri tarafından yaratılan 
paralellikleri var. Yaratılan bu hava, bizim 
ve onların arasındaki kutuplaşma ve sosyal 
problemlere otoriter sonuçlar bulunmasını 
gönüllü olarak kabul etme havasıdır. Onun 
için bazı durumlarda medyanın, terörün bir 
başka şekli olduğundan ve yapısalcı şiddetin 
bir şekli olduğundan bahsederler.

Medyanın terör başlıklı haberlerini 
özenle verilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Medyada bu tarz 
haberlerde sansür gerekli midir?

Yalnızca basını ve diğer medya organlarını 
durdurarak, haber yapmalarını önleyerek 
terörle mücadele edebilir miyiz? Bu durumda 
iki şey var; birincisi bunun hiçbir durumda 
mümkün olduğunu düşünmüyorum. 
Çünkü internet, cep telefonları ve hemen 
hemen her yerde kameralar var. Bu 
yüzden, terör eylemlerini durdurmaya 
yetmeyeceğine inanıyorum.

Medyanın bastırılması çatışmayı daha 
geniş bir bağlama taşımaktadır. Bu da 
önerilebilir bir durum değildir. Medyanın 
siyasal şiddet hakkında konuşmasını, 
yasaklamanın, sansür uygulamanın, 
başka baskı şekilleri ortaya çıkaracağına 
inanıyorum. Medyanın teröre çok yer 
ayırmasının terörü beslediği doğrudur. 
Ama esas odaklanılması gereken nokta 
çözülmeyen şikayetler ve siyasi yakınmalardır.

Terör haberlerinin topluma etkilerinden 
bahseder misiniz?

Sansür medyanın işlevlerinin zarar 
görmesine yol açar. Medyanın işlevi 
öncelikle, halkın sosyal, siyasi çevresini 
anlamasını ve sosyal düzene yapılan sert 
saldırıların farkına varmalarını sağlar.

Medya, terörü destekleme korku-
suyla,  şiddet eylemlerini haber 
yapmamayı  alışkanlık haline 
getirdiği zaman, şiddeti ve sosyal 
düzeni bozan şeyleri söyleyen 
bir bekçi basın kuruluşuna 
ihtiyaç duyulacağını 
düşünüyorum.  Bu 
gazeteciliğin çok 
önemli bir işlevidir. 
Terörist eylemleri 
korku beslediği 
için basının san-
sürlenmesi beni 
endişelendiren 

bir durum. Terörün üstesinden başka yollarla 
gelinmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bu yıl ABD seçimlerindeki TV programları, 
reklamlar, propagandalar, medya terörüyle 
ilişkilendirilebilir mi? 

Bu ilginç bir bağlantı. Seçim 
propogandasının medya terörü olduğunu 
söylemek çok ileri gitmek olabilir. 
Bence seçim propogandası korku 
havasını sömürebilir.

Siyasilere ve özellikle Amerika 
göçüne baktığımzda, medya ve siyasiler 
Amerikaya göç edenlere konuksever bir 
hava yaratılmasına yardımcı olmuşlardır. 
Güneyden ve çoğunlukla Karayiplerden bot-
larla Meksika sınırından gelenler,  ekonomik 
olarak umutsuz durumdaydılar.

Göç durumları İngiltere’deki boyalı 
basında da (sansasyonel gazetelerde) çok 
yer verilmektedir. Bu onlara karşı, bir tepki 
oluşmasına yardım edip, baskıcı politikaya 
ve özellikle ülkedeki faşist partiye destek 
sağlayabilir.
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Türkiye’nin ifade özgürlüğü

Dönemler ve iktidar sürekli değişiyor 
egemen gücün baskısı medya sektörüne 
nasıl yansıyor?
Türkiye’ de her dönemde hakim ideoloji 
neyse, medya bunu hissetmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti tarihi boyunca, bu memleketin 
siyasi kültürünün tutarlı bir tarafı var. Bu 
yüzden, belli konularda sansür uygulayan 
bir devletin olması ve oto-sansüre hazır 
bir medyanın olduğunu söyleyebilirim. 
Eğer son dönemlerde, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’nın etrafında toplanan 
medya yöneticilerini görüyorsak  ve bu 
medya yöneticileri  ”terörle mücadele” 
konusu ya da “Kürt meselesi”nin nasıl ele 
alınmalı konusunda Başbakan’dan direktif 
alıyorsa, iktidara biat ediyorsun demektir.  
20 yılı aşkın süredir gazetecilik yapıyorum. 
Bu dönemde olduğu kadar çok dikte 
yapıldığını görmedim.

Türkiye post-modern darbe olarak 
adlandırılan darbeler gördü. O zaman 
da medyaya müdahele edilerek, bir cadı 
avı başlatıldı. Bu nedenle, gazeteci olarak 
birilerini rahatsız eden yayınlar yaptığın 
zaman başın derde girebiliyor. Böylece 
kendini, uydurulmuş delillerle cezaevinde 
bulabiliyorsun. Mesela Tansu Çiller iktidarı 
döneminde, Milliyet’te Umur Talu Genel 
Yayın Yönetmenliği  görevinden alınmıştı. 
Dolayısıyla her zaman iktidarların hep bu 
tarz baskıları oldu.

Son zamanlarda, gazeteciler baskı 
altında kaldığı için  sansür devam 
ediyor. Bu baskı nedeniyle, gazeteciler 
arasında nasıl bir örgütlenme oluşuyor? 
Sizce, bu örgütlenme az mı çok mu?
Çok değil. Çünkü Türkiye’de medyanın 
ifade özgürlüğinü çok iyi koruyamamasının 
sebeplerinden biri örgütlü bir yapıya sahip 
olamamasıdır. Mesela, çoğumuzun sendika  
tecrübesi yok. Çünkü sendika zamanında, 
iş veren sizi işten atarım diye baskı yaparak 

çalışanı istifaya zorlardı. Eğer örgütlü 
olabilseydik, sesimizi daha çok çıkabilirdik. 
Ancak, son dönemde yaşanan baskılar 
sebebiyle farklı kesim ve görüşlerden 
gazeteciler,  esas olan ifade özgürlüğüdür 
diyerek, bu hak için örgütlendiler. Şimdi 
de devam etmeye çalışıyorlar, ancak bazen 
ayrışmalar olabiliyor. Özellikle bu son baskı 
durumu bizleri daha çok bir araya getirdi.

Haberlerdeki terör örgütü eylemleri 
sansürleniyor. Bu durumda, örgüt sesini 
duyurabilmek için terör eylemlerini 
artırır mı? Ya da bu tür sansürler 
gerekli mi?
Medya birilerinin kontölünde bir 
propaganda aracı olabilir. Esas olan, tarafsız 
olup evrensel tanım kriterleri çerçevesinde 
hareket etmek, hakikatı aramak için 
çalışmaktır. Gerçek tarafsızlık için bu 
tarz habercilik anlayışı olması lazım. Bu 
yüzden, her haber kurumununda olan taraflı 
görüşleri göz ardı etmememiz gerekiyor.  

Sansüre dönücek olursak, bir hakikati 
toplumdan saklamak olmaz. Ben bundan 
yana değilim. Mesela, çatışmada kaç asker 
şehit oldu? Kaç PKK’lı hayatını kaybetti ? 
Bunların bir gerçekliği deforme etme çabası 
olduğunu düşünüyorum. 

Sizce en büyük medya terörü nedir? 
Dilimizde terör kelimesini  çok kullanıp, 
herşeye uyarladığımız için ben çok 
sevmiyorum. Medya tek tipleştirilerek, 
basında ifade özgürlüğü açısından dar 
bir alana hapsedilmeye çalışılıyor. Bunun 
üzerine, sen özgürsün diyerek, sahte 
gerçeklik yaratılmaya çalışılıyor.  Aynı 
zamanda, barış dili medyanın elinden 
alınıyor . Mesela, BDP’li milletvekillerinin  
PKKlılarla sarılmaları “terörü” yücelten 
bişey olarak sunuldu.  Halbu ki orda 
belki şu da sorgulanabilir; O perspektifte 
insani bi durum yok mudur? Ya da barış 

dili çıkarılamaz mı? Dolayısıyla, BDPli 
milletvekillerin dokunulmazlığının 
kaldırılması mecliste konuşulur bir 
durum oluyor. Sonuç olarak, Başbakan’nın 
baktığı açıdan da  medya da bu durumu 
yansıtıyor. Belki de bunu medya terörü 
olarak adlandırabiliriz.

Haberlerde Kürt açılımından 
bahsedildiği zaman, neden Hakkari’de 
farklıyken, Ankara’da farklı bir bir 
hava esiyor?
Çünkü, Türkiye’de yaygın medyanın merkezi 
İstanbul’da ve Ankara’da yer alıyor. İstanbul 
ve Ankara’nın  yarattığı gerçeklik hakika-
tle uyuşmuyor. Örneğin, Kürt meselesiyle 
ilgili haberleri yaygın medya Kürt olmayan 
kesime aktardığı zaman, başka bir ger-
çeklik yaşıyor. Ancak, o gerçeklik hakikat 
değildir. Diğer yandan, o haberi Hakkari’de 
biri izlediğinde, oradaki gerçeklik farklı 
olduğundan “Hadi sen de olur mu böyle 



Banu Güven
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şey” der. Hürriyet gazetesinin Genel Yayın 
Yönetmeni gidipte dağlarda beyaz masa 
örtüsüyle ve çiçeklerle “Bak burda böyle 
güzel oturulabiliyor” diye haber yaptığında, 
orada hakikat bambaşka iken, bunu 
yaşayanlar büyük öfke duyabiliyorlar. 

Diğer ülkelerin basını savaştaki 
çatışmaları yansıtırken sansür uygu-
luyor mu?
İsrail iyi bir örnek. Epeydir İsrail ve 
Filistin’e olayları takip etmeye gitmedim. 
Filistin’e giriş yaparken ya da birşeyleri takip 
edeceksen İsrail’deki  basın enformasyona 
gidersin ve misafir gazeteci kartı çıkartırsın.
Bunu  yaparkensansür, savunma, bölgede 
belirli yerlerin fotoğraflarını çekmeme gibi 
prensiplerin yer aldığı IsraelDefenceForces 
adı altında bir form imzalatırlar. 

İsrail ve Filistin gibi çatışma ortamı 
sıcak bölgelerde çalışmakta hiç kolay 
değildir. İsrail askeri seni her şekilde 

sorgulayabilirdi. Hala böyledir diye 
düşünüyorum. İsrail Eski Cumhurbaşkanı 
Moshe Katsav ile  söyleşi yapmaya gittiğimde, 
dış işlerindeki yetkililer masada bize Batı 
Şeria’da yaratılmış olan duvarın bir duvar 
değil, çit ve tel olduğunu anlatmaya çalıştılar. 
İsrailliler, yabancı basın olarak bizim bunu 
duvar değil de tel olarak yazmamızı istediler. 
Ama bizde bunun savunmasını yaptık. İsrail 
basınından bir arkadaşımız vardı ona sordum,  
“Siz ne diyorsunuz?” diye. “Biz duvar diyoruz” 
dedi. Masaya dönerek , “Konu kapanmıştır” 
dedim.  İsrail’in televizyonunda en çok izlenen 
kanalların birinde yayın yapan Arad Nir isimli 
meslektaşım en eleştirel yayınları orada yaparak, 
sorunlu alanlardan biri İsrail diyebiliyor. 
ABD’ de barış dili ne kadar kullanıyor diye 
soracak olursak, dünyanın birçok noktasında 
savaşa girmiş ve hala asker bulunduran bir 
ülke olduğunu da dikkate alarak, orada da 
ana akım kanallarda ve medyada  barış dilinin 
kullanıldığını söylemek güç olur. 

Aslında Avrupa’da ve Almanya’da basına 
bakacak olursak, orada barış dilinin daha 
çok kullanıldığını görebiliriz. Ancak konum 
farkı da var. Bununla beraber bu biraz da 
bir siyasi kültür meselesi olduğu için, ayırt 
etmek pek mümkün olmuyor.

Türkiye’de medya terörü ile ilgili, son 
olarak eklemek istedikleriniz var mı?
Son dönemlerde Türkiye’de birçok 
tutuklunun bulunduğuna, büyük davaların 
açıldığına, kovuşturmaların yapıldığına 
tanık oluyoruz. Bunların daha çok bir 
kısmı askeri vesayetin kaldırılmasına ve 
darbe girişimlerinin yargılanmasına yönelik 
davalar. 

Bu davalara karşı en başta bazı 
girişimler olduğunu gördük. Ama vardığı 
yer itibariyle baktığımızda, suç unsurları 
yokken ya da oluşmamışken suçlanan 
insanlar, keyfi bir şekilde alınan gazeteciler 
ve özgürlüklerinden edilen askerler de 
ortaya çıktı.

 Darbeler yargılanmalı, girişimciler 
yargılanabilmeli, askeri vesayet siyasetin 
üzerinden demokratik bir şekilde 
kaldırılmalı derken, işi çok ciddi bir şekilde 
sulandıran ve o çorbaya sağdan soldan, 
aşağıdan yukarıdan işine kim geliyorsa 
bu operasyonların başında olduğu bir 
tabloyla karşılaştık. Mesela BDP’nin alt 
kademelerinden yukarıya doğru gittiğinde 
belediyelerden tutun parti il örgütlerine 
kadar çalışan ve bu konuda tecrübe sahibi 
olan insanların toparlandığını, öğrencilerin 
içeriye atıldığını gördük. Siyaset ve 
muhalefet yaparak insanların caydırılmasına 
yönelik bazı girişimler olduğunu söylememiz 
mümkün olabilir. Bu noktada iktidara şunu 
sormak gerekiyor; kanunlar koyucu değilmi? 
Neden bu kanunları değiştirmiyorsun?  
Yargı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
hala Adalet Bakanlığı’na bağlı bir kurul. Bir 
takım davalarda tutukluluğunun devamına 
veya gözaltındayken serbest kalmak, 
caydırmak, bezdirmek, yıldırmak söz 
konusu. Böyle bir pratiğin iktidar tarafından 
toplumun farklı kesimlerine yansıtıldığını 
uygulandığını söyleyebiliriz.



Hayatımıza sosyo-
kültürel değer  ve 
normlar aşılayan 
kitle iletişim aracı 

televizyonda gün geçtikçe 
dizilerin sayısı artıyor. 
Hemen herkesin mutlaka 
akşamları izleyeceği bir 
veya birden fazla favori 
dizisi var. Bu yüzden 
insanlar dizilerde 
gördüklerinden 
etkilenerek, 
dünya  
görüşlerini, 
tutum ve 

Dizilerdeki ‘alt’ mesajlar
davranışlarını bilinçli 
olmadan şekillendirebiliyor. 
Örneğin, bir dizide sürekli 
şiddet içerikli olaylar varsa, 
izleyici bu duruma zamanla 
alışır. Böylece günlük 
yaşamında insanlar şiddeti 
olağan bir unsur olarak 

karşılıyor. Ayrıca bir 
kişi çok 

sevdiği 

diziyi izlerken bile, 
belli bir siyasi ideolojiyi 
benimseyebiliyor. Ancak 
önemli bir nokta vardır 
ki, dizi şiddeti nasıl 
işliyor? Sayısını arttırarak 
sıradanlaştırıp taraf mı 
oluyor? Yoksa, şiddeti az 
ve öz işleyerek kötülüğünü 
mü gösteriyor? Veya siyasi 
dizilerde ne kadar tarafsız 
olunuyor ya da ne kadar 
doğru bilgi görebiliyoruz? 
Bu soruların cevaplarını 
olumsuz yönde bulduğumuzda 
diyebiliriz ki, diziler 
insanların hayatında korku 
yani ‘terör’ yaratabilir. 
Bu açıdan baktığımız 
zaman, peki Türkiye’deki 
diziler nasıl? Gazeteci-
yazar ve birçok dizinin 
senaryo danışmanlığını 
yapan Tuğrul 
Eryılmaz’a sorduk.
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Türk dizilerinde, bütün 
Kürtler terörist olarak 

gösteriliyor ya da aksanlı bir 
adam konuşuyorsa “terörist 
midir nedir?” cümlesini çok 

duyuyoruz. 

Dizilerdeki terör söylemi konusuna 
gelmeden önce, sizce Türk 
televizyonlarında terör kavramını 
nasıl tanımlıyabiliriz?
Terörü her anlamda kullanabilirsiniz. 
Terör sadece kelime 
anlamından çıktığı için 
istediğimiz anlamları 
yükleyerek farklı şekillerde 
kullanabiliyoruz. Devlete 
göre terör PKK.

Medya daha çok 
varolan egemen sistemi 
besler. Açın televizyonu 
duyacaksınız, “bölücü 
terör örgütü PKK’nın 
yandaşları” diye başlar. 
Terör örgütü deyip işin 
içinden çıkmak çok kolay 
insanları terörize etmek 
diye bir şey var. Şuanda 
medyanın üzerinde ciddi anlamda olan 
terör, insanların işten atılması. En büyük 
terör budur. İşine sahip olamıyorsun.  
Çünkü hiyerarşi değil, iktidar seni 
istemiyor. Bu durumda devlet baskı 
araçları olan hapishaneleri kullanır. 
Buna tımarhane de eklenebilir.

Türkiye’deki televizyon dizilerine 
baktığımızda terör söylemine 
rastlayabilir miyiz? Örnek 
verebilir misiz?
Evet rastlayabiliriz. Kurtlar Vadisi 
ve Sakarya Fırat, bunların hepsi bir 
şekilde devlet terörünü haklılaştırmak 
için yapılan doğrudan doğruya yüzde 
yüz ideolojik diziler. Bu duruma göre, 

küçük kanallarda daha vahim tutumlar 
görebiliriz. Örneğin, bütün Kürtler 
terörist olarak gösteriliyor ya da aksanlı 
bir adam konuşuyorsa “terörist midir 
nedir?” cümlesini çok duyuyoruz. 

Başka bir örnek verirsem, örneğin bazı 
dizilerde kadına şiddete karşıymış gibi 
durulup aslında onu sıradanlaştırıyorlar 
ve bu yüzden insanlara doğal geliyor. 
Yani, sanki herkes sabah kalkıp kızını 
dövüp okula gönderiyor veya   evden 
çıkarken kahvaltı yok diye karısına 
tekme atıyor. Eleştiriyor gibi olsa da 
sıradanlaştırıyor. Bu duruma çok dikkat 
edilmeli. Çünkü halkımız bütün dizileri 
izlemeyi çok seviyor.

Sizce bu dizilerin çekilme 
amacı nedir?
Bu dizilerin çekilme amaçları tabi ki 
iktidara bir şekilde ideolojik destek 
sağlamak. Ayrıca kolay bir anlatım 

uslübu kullanarak, toplumda 
yerleşik olan algıları güçlü olan 
tarafından yerleştirerek pekiştirmek 
de dizilerin amaçlarından biri. 
Buna örnek olarak ‘Arka Sokaklar’ı 
söyleyebilirim. Çünkü, çok basit 
bir anlatım kullanıyorlar. Ne yazık 
ki bu tarz dizilerin izlenme oranı 
oldukça yüksek.

Diziler halkı terörize eder mi? 
Evet bununla ilgili örnekler var. 
Söylemiştim. ‘Kurtlar Vadisi’nden 
sonra  herkes Polat Alemdar 
gibi olmaya çalışarak, mafyalığa 
özendi. Bütün gençler siyah uzun 
ceket giymeye başladı. En garibi, 
dizi oyuncularından Arif Engen 
terörist karakterini canlandırdığı 
için Kadıköy’de bir grup tarafından 
dayak yemişti.

2009 yılında senaryo 
danışmanlığını yaptığınız ‘Bu 
kalp seni unutur mu?” dizisi 

neden yayından kaldırıldı?
‘Bu kalp seni unutur mu?’ hemen 
kaldırıldı. Çünkü o dizide devletin 
uyguladığı şiddet vardı. Kürtçe 
konuşuluyordu.  Diyarbakır cezaevinde 
devletin tutuklulara uyguladığı insanlık 

dışı eylemler vardı. Siyasi 
bir dizi yaparken gerçekleri 
anlatmak çok önemlidir. 
Mesela biz 80lerdeki dönemi 
gösterirken, bir tane dinci ve 
MHP’ li danışman da vardı. 
Farklı görüşler bir arada 
toplandı. İki tane Kürt vardı. 
Bir tanesi Diyarbakır’da 
yatmış geldi, bize bütün her 
şeyi anlattı. Herkesi dinleyip 
ortaya birşeyler çıkarttık. Tabi 
bir de belgeler vardı. Gerçi bir 
şey olmadı dava da etmediler 
ama toplum buna hazır değil, 
kanallar korkuyor. Türkiye’de 

iktidara rağmen bir şey yapmak çok 
zor. Çünkü bizler hep otoriter rejimde 
yaşadık. Örneğin ‘Behzat Ç’ dizisi  
de yakında kaldırılacakmış. Diziyi 
11’lerden sonraya attılar, Behzat’ı zorla 
evlendirdiler. Neden adam çok içki 
içiyor. Türkiye’de böyle durumlar oluyor. 
‘Kayıp Şehir’in de reytingleri düşmüş. 
Çünkü insanlar yeni şeyleri sevmiyor. 
Özellikle Türkleri alıştırmak çok zor. O 
dizide bir transeksüel ve siyahın olması 
onları rahatsız edebiliyor. Aslında bu 
duruma alışılmak zorunda, ama bir 
yandan da kafanı örttüğünde mahallenin 
bilmem ne teyzesi seni sorgulamıyor.
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T        erör kavramı, her alanda olduğu gibi sinemada da kişiden kişiye farklı 
tanımlanabilir. Örneğin, bazıları terör derken, diğerleri o kavramı şiddet unsuru 
olarak görebilir. Bu yüzden sinemada terörü işlerken, daha çok bu durumun 
nasıl algılandığı, insanlara ne yönde gösterildiği konusunu ve sinemanın yaşadığı 

sorunlar açısından sorularımızı hazırlamaya çalıştık. Çünkü bizim için sinemada terör, onun 
yaşadığı sorunlar ve özgürlüğünün boyutu oldu. Tüm bu konuları hazırladığımız sorularla 
değerlendirdiğimizde gördük ki, günümüzde sinema uğradığı haksızlıklar, müdehaleler ve 
daha birçok nedenlerden dolayı sorunlarla karşılaşıyor. Peki sinema ne zaman özgür olur? Ya da hangi noktada özgürdür?
    Günümüzden ve tarihten anlayacağımız gibi, ne zaman ortada korku, yani terör ortamı olsa, orada bir siyasi olay, güç 
veya iktidar görmemek kaçınılmaz olur. Bu yüzden, hazırladığımız soruları sormak için, hem sinema hem de siyasi alanda 
tecrübeli olacak birininin olmasını istedik.  Aklımıza ilk gelen kişi, Cumhuriyet’in eski gazetecisi ve sinema eleştirmeni 
 Alper Turgut oldu.

Sinemanın 
özgürlük alanı

Türkiye’de sinemanın uğradığı 
haksızlıklar sizce nelerdir?
İstabul Film Festivali dahil Antalya ve 
Adana’da  sansürle uğraşılan yıllar oldu. 
Hatta bildiğim kadarıyla sansür yüzünden 
Altın Portakal Film Festivali yapılamamıştı. 
Öncelikle haksızlığın bir ayağı olarak sansürü 
görmemiz lazım. Çünkü bu ülkede gösterimi 
yasaklanan filmler var. Örneğin, Yılmaz 
Güney’in filmleri uzun yıllar yasaklıydı. 
7. sanat olarak gördüğümüz sinema, tüm 
sanat dalları arasındaki en çok kişiye ulaşan 
sanat. Bunun dışında pahalı ve bir ekip işi 
gerektiren bir sanat dalı. Bu sanat dalında 
propogandanın da mevcut koşullarda 
uygulanabileceği görülmüş. Mesela, Potemkim 
Zırhlısı bir propoganda filmidir. Sanırım 
Eisentein’nın bu filmini gören Nazizm 
Propoganda Bakan’ı Goebbels demiş ki, “İşte 
bu”. Çünkü sinemada reklam ve propoganda 
direkt verilmez. Alt metinden verilir ve daha 
etkiliyicidir. Reklam olarak verdiğin şeyi de 
insanlar itebililirler ama sinemada böyle bir 
şey yok. Bu yüzden sinemanın propoganda 
aracı olması kaçınılmazdır. Böyle olunca da 
egemenler ya da erk bu propoganda aracının 
muhaliflerin elinde olmasını istemez. Bu 
ülkemizle ilgili bir şey değildir. Dünyada 
da marjinal muhalif veya yönetmelere 
karşı her zaman bir tepki olmuştur. Mesela 
İtalya’da marjinal yönetmenlerden Pasolini 
öldürülmüştür. Bunun gibi örnekler vardır. 
Bildiğimiz gibi Yılmaz Güney yurtdışına 
kaçmıştır. Günümüzde de böyle durumlar var. 
Örneğin, bir film Kültür Bakanlığı’na veriliyor 

ama onların işine gelmezse onay verilmiyor. 
Ya da gösterime girecek bir filme yasak 
koyabiliyor. Sinemada terör dediğimiz zaman 
ilk önce “terör nedir?” adını koymak lazım. 
Senin terör olarak gördüğün şeyi sosyalistler 
ya da koministler “devrimci şiddet eylemi” 
olarak görür ki oda onun için meşrudur. 
Bu açıdan baktığımızda onun cephesinden 
meşru, senin cephenden terör olabilir. Bu 
şuna benziyor, yurtdışındaki örgütlere terörist 
demiyoruz, ama yurtiçindeki örgütlere 
terörist diyoruz. Ya da kim iktidara yakınsa 
o teröristlikten aranmıyor, ancak muhalifsen 
terörist oluyorsun. 

Bazi filmler çok az sinema 
salonlarında gösterime giriyor. Bu 
durumu nasıl açıklarsınız?
Şöyle bir örnek vereyim, Derviş Zaim’in 
Gölgeler ve Suretler filmine gittik. Zaim 
Kıbrıslı bir yönetmen. Kıbrıs’ta Yeşil Hat 
diye bir bölge var. Tarafsız bölge dediğimiz 
yerde Rumlarla Türkler beraber gözleri yaşlı 
o filmi izlediler. Film Kıbrıs’ı anlatmasına 
rağmen, sinemacı kendine o film için fazla 
salon bulamadı. Çünkü aynı tarihte Kolpaçino 
diye bir film gösterime giriyordu. Ne yazık 
ki Türkiye’nin tekelleşmesi durumu Kıbrıs’ta 
da var. Adam diyor ki, Kolpaçino gösterime 
girsin. Senin gitmek istediğin filmleri 
engellemek isteyen şeyin nedeni bu. Bir filmin 
kopyası 2 bin 500 lira. Eğer Kürtçe bir film 
çekiyorsan, altyazısını da koyunca 4 buçuk lira 
oluyor. Sen yüz kopya adet film çekeceksen ve 

bunu gişede koyacaksan batacaksın demektir. 
Senin gişede batabilmen içinde ellerinden 
geleni yaparlar. Mesela, Beyoğlu gibi bir 
merkez varken başka bilinmedik yerlere filmi 
gösterime koyarak insanların filmi izlemesini 
engellemeyi başarıyor. Bu da bir tür baskı 
analizidir. Gazetecilik mesleğinde de şu vardır. 
Derler ki sen önce kendi otasansürünü uygula 
ve gişeyi yazmadan önce bir düşün. Sonra sen 
bunu yazarsın ve koyarsın. O zaman da erk 
iktidar ne der? Eskisi gibi sinemada sansür 
duvarı, yasaklar ve şiddet üzerine olmasa bile, 
şimdi sürgünlere yollayarak, az sayıda basılıp 
iktidar tarafından kontrol altına alınıyor. 
Tabi ki bunun AKP ile ilgisi yok. Başkası 
gelse de aynı şeyi yapacak. Çünkü sinema da 
gazetecilik gibi korkulan bir alan. Birşeyleri 
anlatmayı dener, o anlatılanlardan bazı 
insanlar rahatsız olabilir. Örnek verirsem, F 
Tipi Film gibi açlık grevlerini anlatan Simurg 
filmi var. Yıllarca 1996 ve 2000 orucunu 
Cumhuriyet Gazetesi adına takip ettim. 
Medya ve devlet bunu ‘sahte oruç’, ‘kanlı 
iftar’ diyerek katliamı gizleme yolunu seçti. 
Şimdi günah çıkartır gibi katliam yaşandı 
deniyor. Bu kirlenmenin içerisinde ne yazık 
ki medya da var, iktidar da. Sonuçta herkesin 
kirlendiği katliamı ve şiddeti kapatmaya 
örtmeye çalışıyorlar. Örneğin kimse soykırım 
yaptığını kabul etmez. Amerikalılar 50 yıl 
sonra der ki, biz Latin Amerika’da katliam 
yapmıştık. İş işten geçtikten sonra bu durumu 
da böbürlenerek anlatırlar. Bu anlamda, F 
Tipi Film’in, kitapların ya da başka şeylerle 
o acıyı bize hatırlatıp, unutturmayarak hep 

34   net dergi

net dergi



sıcak tutar. Hollywood genelde Yahudi 
sermayesinin elindedir. Hemen hemen her 
sene birkaç tane soykırım filmi yapılır. Artık 
bütün toplama kampı filmlerini izlemişizdir. 
Ancak o Yahudi toplama kamplarında sadece 
Yahudiler değil, koministler, çingeneler 
sakatlar da öldü. Ama onlara yer verilmedi. 
Demek ki iktidara, erke ulaşan bir şekilde 
kendini kullanıyor. Şimdi İsrail Filistin’de 
bu uygulamaları hayata geçiriyor. Dünün 
mazlumu bugünün zalimi oluyor. Bu 
hatırlatmaları geleceğe taşımamız için sinema 
çok önemli. Sinemanın tek görevi güldürmek, 
eğlendirmek değil. Sinemada birçok siyasi ve 
kalıcı filmler var. Arjantin’e ödül kazandıran 
Resmi Tarih filmi, Arjantin’deki cundayı 
insan öyküleri üzerinden anlatır. Sinema 
bu tür filmlerle bilgiyi geleceğe taşır. Biz 
sinemada bu filmleri izleyerek diyebiliriz ki, 
evet gerçekten böyle bir acı varmış. Zamanla 
bu durum kalıcı hale gelir. Bu filmlerin 
daha çok çekilebilmesi, daha çok yapılması 
gerekiyor. Sinemacılar ve yeni sinemacı 
olacak kişiler bu durumları göz önünde 
bulundurması gerekiyor.

Türkiye’yi diğer ülkelerle 
kıyasladığımızda sinemada ne kadar 
özgürüz? 
Eskiye göre bu özgürlük azaldı. Biz daha 
memleket sinemasından söz edemiyoruz. 
Mesela deriz ki, İtalya’da Yeni Gerçekçilik, 
Fransa’da Yeni Dalga diye bir akım vardı. Son 
yıllarda İran Sineması’ndan bahsediyoruz. 
İran Sineması yükselişte olan bir sinema. 
Ancak, bizim memleket sinemamızda tek 
tük yönetmenler dışında bir akım ya da yereli 
evrensele götüren bir yol daha bulamamışız. 
Bu durumda İran’nın filmleri daha iyiken, 
bizim ülkemizin filmlerinin bunu yapamamış 
olması, dizi piyasasının uzantısından olabilir 
diyebiliriz. Onun dışında kalanlar festival 
filmleri denen küçük ölçekteki filmlerin 
üzerinde baskılardan konuşabiliriz. Ama hali 

hazırda bizim memlekette, memleket sineması 
dediğimiz sinema yok. İran bunu nasıl 
yapıyor peki? Bazen baskı koşullarında daha 
iyi filmler ortaya çıkabiliyor. Günümüzde 
ortaya çıkan filmler belli. Sinema eleştirmeni 
olarak bazen istemeden diyorum ki, keşke bir 
baskı ortamı olsaydı da ortaya güzel bir şeyler 
çıksaydı. Bir serbestlik var ama ortaya çıkan 
yapıtlarımız iyi değil. Günümüzde serbestlik 
var diyorum ama tam bir özgürlükçü ortamın 
olduğundan söz etmemiz mümkün değil.

Sizce sinema bu denetim ve 
kısıtlamadan nasıl kurtulabilir?
Sinemanın kitleler tarafından daha çok 
benimsenmesi, insanların aptal kutusu 
televizyonlarda diziler yerine sinemalara 
koşup filmleri izlemesi bu kurtulmanın 
önünü açar. Çünkü var olan sinemalar bile 
artık alışveriş merkezlerinde yer alıyor. 
Ortada bir tekelleşme var diyebiliriz. Senin 
muhalif gördüğün filmi adam bunu kimse 
izlemez veya bunu kullanmayalım diyebilir. 
Artık çok fazla film yapılmasıyla ekonomik 
durum devreye giriyor. Fetih 1453 filmini 6 
buçuk milyon kişi izledi. Her film keşke bu 
kadar izlense. Hatta, New York Times’ta bu 
konu üzerine söyleşi yaptık. Ülkemizdeki 
gazeteciler sormazken onlar şunu sordu, 
“Türkiye’deki yeni sinemada neden 
Osmanlıcılık yükselişte?” ve “Niye dizileriniz 
42 ülkeye satılıyor?” Amerika’daki adam gelip 
bunu merak ediyor ve soruyor. Çünkü niye? 
En başından beri söylediğim gibi, sinema 
büyük bir propoganda aracı. İstanbul’da adalar 
ve birçok yer şu an Arap turistlerle dolu. 
Bunun nedeni, Türk dizilerini izleyip Türkiye 
ne kadar değişik bir ülkeymiş diye buraya 
geliyorlar. Aslında bu önemli bir güç. Eskiye 
göre daha fazla film çekiliyor. Şimdi insanlar 
sinemaya hala geleceğin sanatı diye bakıyorlar. 
Ülkeler ve şehirler kalabalıklaştıkça insanlar 
evlere çekiliyor. Evlere çekildikçe yapılacak 
şeylerden biri de film izlemek. Sinema 
hiçbir zaman geriye dönüş değil, her zaman 
ileriye gidecek bir sanat dalı. Bu yüzden 
iktidarlar sinemayı kontrol altına almak 
ister. Propoganda meselesine geri dönersem, 
propoganda filmlerinin de sanat adı altında 
yapılabilecek olanları da var. Şimdi sen bunları 
anlatmayıp, romantik komedi, korku filmi 
gibi gişeye yakın işler yaparsan iktidarın 
hoşuna gider. Böylece maç ya da saçma filmler 
izleterek insanları ruh haline getirmenin ve 
hayattan sokaklardan koparmanın önünü açar. 
Mesela izleyici halka daha yakın olan Yılmaz 
Güney sinemasını, daha çok izlemmek 
istiyordu. Ama günümüzde Nuri Bilge Ceylan 
ödül alsa bile, gişedeki gideri 150 iken, Fetih 
1453’ün 6 bin. Demek ki bizimkilerde de bir 
hata var. Gişeye yakın ama sanatın dalından 
da vazgeçmeyen filmlerin içine politika 
yedirilebilir. Memleket sinemasının alt kolu 
diyebileceğimiz bir Kürt Sineması var. “Hadi 
dağa gidelim” diye biten filmler var. Diğer 
taraftan baktığmızda, adam dağda ne yapacak 
denebilir. İşte aslında bu bir propoganda o 
sözle savaşalım demek istiyor. Dağ filminde 
Türk askeri cephesinden vererek dağ 
bizim olmalı diyor. Bu yüzden hali hazırda 
propoganda yapan, silahı savunan filmler var.

Alper Turgut



net dergisi olarak, sanat terörü ile ilgili haber düşündüğümüzde aklımıza ilk gelen şey,  Grup Yorum’un 
yaşadıkları oldu. 20 yıllık sanat hayatlarında, sahip oldukları sosyalist ideolojiyi savunarak, müziklerini 
topluma duyurmaya çalışan gruba yaklaşık 400’e yakın dava açıldı. Birçok Yorum üyesi tutuklanıp hapis 
yattı, şu anda iki yorumcu ev hapsinde ve gruptan bir arkadaşları da aldığı cezalardan dolayı yurtdışından 
ülkesine geri dönemiyor. Grup Yorum kurulduğundan bu yana çıkardığı 21 albüm ile 2 milyondan 
fazla satış yapması dinleyici kitlesinin fazla olduğunu gösteriyor. Ancak, tutuklanmaların ve cezaların 
yanında konserlerinin yasaklanması, kasetlerinin toplanması ve sadece Grup Yorum dinlediği için 
gözaltına alınların olması gibi sorunlar Türkiye’de sanatta ve ifadede özgürlüğün ne derecede olduğunu 
gösterebiliyor. Grup Yorum üyesi Selma Altın’la yaptığımız söyleşide, son zamanlarda yaşadıkları 
olumsuzlukları sanat terörü altında konuştuk. 

“Sanat bir korku ortamı yaratmaz”

net dergi
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Sanat terörü deyince ilk aklınıza ne geliyor?
Bir ülkenin demokratik ve özgür olup 
olmadığını anlayabilmek için, o ülkenin sanatına 
ya da sanatçıların gördüğü muamelere bakmak 
yeterli olabilir. Sanat terörü bizim gibi ülkelerde 
iktidar tarafından her ne kadar  “düşünce 
özgürlüğü” olarak ifade edilsede, aslında var 
olan düşünceleri sanatınla ifade edememek ve 
ifadelerin noktasında baskı ve zor görmektir. Bu 
yüzden buna devletin veya iktidarın sanat terörü 
uygulaması diyebiliriz.

Sanatın terör yaratabileceğine 
inanıyor musunuz?
Sanat korku ortamı yaratmaz. Aslında, 
sanat insanların kendini ifade ediş biçimidir.
Yaşanmışlıktan ortaya çıkar ve olmayan şeyleri 
var etmez. Ortada bir terör varsa sadece bunun 
sanatını müziğini yapabiliriz. Mesele, sanatın 
terör yaratıp yaratmaması değil, o ülkedeki 
koşullarda terörün olup olmaması bir meseledir.

Halk için sanat yapıyorsunuz, peki neden 
iktidar sizinle olumsuz yönde ilgileniyor?
Sahip olduğumuz bir ideoloji var. Bu ideoloji de 
şunu gösteriyor; ülkemizde her ne kadar iktidar 
değişsede, şu gerçek değişmiyor ülkemizde iki 
sınıf var: ezenler ve ezilenler. Tıpkı tüm dünyada 
olduğu gibi. Her ne kadar iktidar insanları Türk, 
Kürt, Alevi gibi ayırmaya çalışsa da özünde iki 
sınıf var. Bir yanda burjuvazi diğer yanda üreten 
işçi sınıfı. Elbette ki her iki sınıf da çatışma 
halinde ve aralarında büyük bir çelişki var. 
Birinin var olması iktidara gelmesi diğerinin yok 
olması anlamına geliyor. Ülkemizde de, Grup 
Yorum ezene karşı ezilenin yanında kalarak 

bir tavır alır ve şunu ifade eder; ülkeyi halk 
yöneltmeli. İktidarın, kendine güvensiz, çaresiz, 
yönetemez beceriksiz olarak ilan ettiği halk 
için biz “Hayır bu iktidara taliptir, halk kendi 
kendini yönetmelidir.” perspektifiyle bakıyor. 
Bu nokta da sosyalizmi işaret ediyoruz. Çünkü 
insanın insanca yaşayabileceği tek yönetim 
sosyalizm. Bu işaret ettiğimiz noktada da 
iktidarın ya da partilerin yok olması anlamına 
gelir. Aslında sanatımız da buna hizmet ediyor. 
İnsanlarımızı burada motive etmeyi, coşku, 
heyecan yaratmayı, örgütlenmeyi ve en büyük 
gücün orada olduğunu ya da er veya geç var 
olan faşizmin yok olması için inançlı olması 
gerektiğini ifade ediyoruz. Sosyalist ideolojiyi 
yaymaya çalışır. İktidarın bize saldırı nedeni 
de budur.

Sizce neden bir iktidar ülkesindeki 
sanatçıları terörist olarak nitelendirir?
Ülkemizde yeni bir kavram icat edildi. Sadece 
sanatçılar değil, üniversite öğrencileri, pek 
çok köşe yazarı, demokratik kitle örgütleri ve 
sendikalar hepsi terörün arka bahçesi ilan edildi. 
Biz teröre şöyle bakıyoruz; terör uygulayan 
halk ya da devrimciler olamaz. Meselenin terör 
olup olmadığını belirleyen şey her iki tarafında 
neyi işaret ettiğidir. Herkesin düşüncelerini 
özgürce ifade edebildiği,  açlığın, yoksulluğun ve 
çıkar ilişkilerinin olmadığı bir dünya istiyoruz. 
Şarkılarımızda buna hizmet ediyor. Bunun için 
basın açıklamaları yapıyoruz.

Demokratik kitle örgütleri ne yaparlar? 
Basın açıklaması yaparlar. Bunların hepsini 
terör ilan etmek, var olan ülkedeki demokrasi 
mücadelesinin kendisini terör olarak 
nitelendirmektedir.  Peki devlet ne yapıyor? 
Hakkını arayan işçilere, öğrencilere alanlarda, 
biber gazı kullanıyor. Parasız eğitim istemek 
bir suç olarak sayılıyor. Bu yüzden aylarca 
hapishanede kalabilirsin. Bunların hepsi 
duruyorken, terör olarak nitelendirilmeyipte, 
ülkede demokrasi mücadelesi verenleri terör 
yapıyor demek çarpık bir durum. Irak’ta, 
Afganistan’da şimdi Suriye’de milyonlarca insan 
savaşlar yüzünden yaşamını yitirdi. Neden bu 
savaşlar yapılıyor? Çünkü, emparyalist ülkelerin 
çıkarları var. Terörü yaratan bilincin kendisi, 
işbirlikçi uzantılardır. Bir insanın vatansever 
duygularla ülkesini savunması için savaşması 
terör olarak ilan edilemez. Suriye halkı şu an 
savaşıyor. Elbette ki savaşacak. Çünkü, ülkesi 
Amerika’nın işgali altında. Ama terörist olarak 
gösterilenler Suriyeliler. Amerika ne yapıyor? 
“Suriye’ye özgürlük götürüyor.” Terör adı altında 
bu koskoca bir yalan.

27 yıllık sanat hayatınızda ne tarz 
engellerle karşılaştınız?
Gözaltına alınma ve tutuklama olayları diye-
biliriz. Birçok tehditler aldık ve albümlerimiz 
toplatıldı. Hatta konserlerimiz yasaklandı. 
Polisler, kasetimizin dağıtımını yapan aracı 
durdurdular ve hıncını alamayıp engellere karşı 

kasete kurşun sıktılar. Aslında o mermi orada 
düşüncenin kendisine karşı olan bir olaydı.

Bir de Grup Yorum dinleyicisinin yaşadıkları 
var. Örneğin, Grup Yorum dinlediği için 
okuldan uzaklaştırma cezası alanlar var. 
Bilgisayarında şarkılarımız olduğu için cezalar 
alan memurlar var. Başka bir örnek ise, “Cemo” 
şarkımız, Tavır Dergisi Yazı İşleri Müdürü 
arkadaşımızın iddianamesinde suç unsuru 
olarak görülüyor. Bu devletin sanatımıza 
yaptığı bir terördür. İktidarın Grup Yorum’a 
karşı saldırda bulunması şaşırılacak bir durum 
değil. Çünkü, ülkemizde birilerinin taşın altına 
elini koyması gerekiyor. Bu durumun bedelini 
devrimci sanatçılar ödeyebiliyor.

Tutuklama olayları sanatınıza nasıl bir etki 
yaratıyor? Nasıl bir mücadele içindesiniz?
Bir albüm çalışması içindeyiz. Enerjimizin nere-
deyse tamamını buna vermek istiyoruz. Ama şu 
an öyle olmuyor. Çünkü iki Yorumcu ev hapsinde, 
bir arkadışımız hapishanede, aldığı cezalardan 
dolayı biri de yurtdışında geri gelemiyor. 
Konserlerimizde işlemek istediğimiz konular var. 
Resmen bu yaşananlar yapacaklarımızın önüne 
geçmiş durumda.

Biz bir sınıfa müzik yaptığımız için, belirleyici 
olan o sınıftır. Örneğin ev hapsini iki Yorumcu 
aldı gibi görünsede, aslında bu ev hapsini 9 
kişi aldı. Bunun da ötesinde önemli bir durum 
var ki, biz Grup Yorum olarak katıldığımız bir 
basın açıklamasından dolayı göz altına alındık 
ve işkence gördük. Davamız henüz soruşturma 
aşamasında ve burada konut terk etme yasağı 
aldık. Yasanın kesinlikle bir alt yöneltmelikleri 
yok. Cezayı uygulanların bu yasanın nasıl 
işleyeceği konusunda bizim gibi onlarında fikri 
yok. Normalde konut terk etme yasağı cezası bir 
yıldan az kalmış kişilere uygulanıyordu. Şimdi 
soruşturma aşamasında olanlara da kullanıyor. 
Bir insanın daha suçlu olup olamadığını bilmi-
yorsunuz, elinizde bir kanıt yok ama bunların 
öncesinde bir cezalandırma söz konusu oluyor. Bu 
yüzden bütün anayasal hakların elinden alınmış 
oluyor. Biz ev hapsi meselesini tanımadığımızı 
ilan ettik. Bizim için ev hapsi demek albüm 
çalışmalarına, konserlere katılamamak demek. Bu 
da sesimizin kısılması anlamına geliyor. Cezayı 
tanımadığımız için tutuklanırsınız yönünde tehdit 
alıyoruz. Ev hapsinin aslında hapishanede olmak-
tan hiçbir farkı yok. Aksi taktirde ne olmuş olur, 
gardiyanınız kendiniz olursunuz. Biz bu meseleye 
bu kadar basit bakmıyoruz.

20 bin elektronik kelepçe siparişi verilmesi, 
iktidarın bütün hapishaneleri doldurduğunu 
gösterir. Her şeye bir suç gibi bakıp, kendisi gibi 
düşünmeyen bütün sanatçıları, halkı düşmanmış 
muamelesi yapıyor ve hepsinin sonuda hapishaneler 
oluyor.  Biz ev hapsini tanımaığımız için bir 
kampanya başlattık. Bu sadece Yorum üyelerinin 
cezaları kaldırılsın diye değildir. Bu bağlamda İdil 
Kültür Merkezi’mizde şu an basın açıklamaları 
yapıyoruz. Sanatçı dostlarımız bize destek 
oluyorlar.
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Hava kirliliği için, canlıların hayatında 
korku oluşturacak bir terör sorunu 
diyebiliriz. İnsanlar, hayvanlar ve 
bitkiler her sabah uyandığında 

kuşkusuz temiz bir oksijenle güne başlamak ister. 
Ne yazık ki, kışa girdiğimiz şu günlerde güneş 
battıktan hemen sonra oluşan toz bulutlarını 
çok kolay hissedebiliriz. İzmir’de bu sorun 
her geçen gün artmaya devam ediyor. Çünkü 
Türkiye’de kurulacak 44 tane termik santralden, 
7’si Aliağa’nın sanayi bölgesinde yapılacak. İzmir 
halkı bu sorunla ilk kez karşılaşmıyor. Yaklaşık 20 
yıldır, mücadelelerini “Termik santrallere hayır!” 
diyerek devam ettiriyor. 90lı yıllarda çevreyi seven 
yaklaşık 20 bin kişi, Aliağa’da kurulması planla-
nan termik santrallere karşı İzmir Meydanı’ndan 
Gencerli’ye kadar insan zinciri oluşturdu. Bu 
bağlamda ilk kez gerçekleşen eylem olumlu 
sonuç vererek, kurulması planlanan tüm termik 
satrallerin yapımı durduruldu.

Eğer birgün, uluslararası İzmir-Çanakkale 
karayolundan geçerseniz, Aliağa ağır sanayi 

bölgesinin yarattığı toz ve kirliliği görebilirsiniz. 
Son bir ayda büyük oranda artan bu kirlilik 
yüzünden Aliağa çevresindeki Bozkay, Çakmaklı, 
Horozgediği köyleri ciddi bir tehdit altında 
kalıyor. Üstelik sadece çevre köyler değil, rüzgarın 
yönüne göre Karşıyaka, Karaburun, Çeşme 
ve Bakırçay ovası da bu kirlilikten etkileniyor. 
Aliağa çevresindeki köylerde artan kanser 
vakalarını ve solunum yolu yetmezliğini çevrede 
artan kirliliğe bağlamamak kaçınılmaz olur. 

Yöre sakinlerinin iddialarına göre, fabrikalar 
enerji maliyetlerini düşünerek filtrelerini 
çalıştırmıyor, bozuk filtreler yenileriyle 
değiştirilmiyor. Uzmanlara göre, kömüre dayalı 
termik santraller yerine, kaynağı doğalgazlı 
olan santraller daha zararsız, ancak üretici 
doğalgaza göre kömüre dayalı termik santral 
kurmanın daha ekonomik olduğunu söyleyerek 
kendini savunuyor. Burdan anlayabiliriz ki, 
sermayenin para hırsı, canlıların sağlığı karşısında 
galip geliyor.

 Termik tehdit
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 Peki neden kömür kaynaklı santraller doğada 
olumsuz etki yaratıyor? Bu sorun hakkında 
araştırmalar yürüten Ege Üniversitesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ali 
Osman Karababa’dan bilgi aldık. Karababa 
“Kömürle yakılan termik santraller çevreye 
verdiği atıklarıyla çok ciddi boyutta sera gazı 
üretir. Sera gazı diye burada kastettiğimiz 
özellikle karbondioksit üretimi anlamında 
söylüyorum. Ancak tek başına karbondioksit 
üretmiyor. Kuşkusuz bunun yanında çok 
sayıda diğer atık gazlar var azotoksitlerden 
kükürtoksitlere kadar ki azotoksitler 
kükürtoksitleri bildiğiniz gibi ikisi havanın nemi 
ve suyuyla birleştiği zaman asit oluşturuyorlar. 
Asit yağmuru dediğimiz süreci gerçekleştiriyorlar 
ve bu nedenle de termik santrallerin yakın 
çevresinde doğada ciddi boyutlarda bir yeşil örtü 
harabiyeti ortaya çıkıyor. 

Santrallerin havaya verdiği kül gazlar dışında 
yoğun miktarda kömürün alındığı bölgenin 
jeolojik yapısına bağlı olarak ağır metal bacadan 

dışarı atılıyor. Bu ağır metaller içinde vanadiyum, 
bakır, antimon, arsenik, kadmiyum, çinko, kurşun, 
civa, krom ve nikel var. Daha da arttırabiliriz. 
Jeolojik yapıya göre değişmekle beraber bunları 
salıyor. Bu saydığım ağır metaller alım miktarına 
göre insanlar açısından söylüyorum. Özellikle 
insanların bu ağır metallerden tozdan gazlardan 
ne kadar çok alırsa ve bu alım süresi ne kadar 
uzun olursa insanlarda ciddi sağlık sorunları 
yaratmaya neden oluyor. Bu durum bilirkişi 
raporlarıyla mahkeme kararlarıyla sabitlenmiş bir 
gerçeklik.” diyerek, kömüre dayalı termik santral-
lerin yaratacağı etkilere dikkat çekti.

İzmirliler Aliağa’da yaşamı felç eden kirlilik 
konusunda yeterli denetim yapılmamasını da 
şikayet ediyor. Bunun üzerine, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi denetim ve yaptırım yetkisi olmadığını, 
ancak kirliliğin tespit edilerek ceza kesildiğini iddia 
ediyor. Çevredeki halk ise artan toz bulutlarının 
devam ettiğini söylerek, Büyükşehir’in çevre 
ölçüm cihazlarını da kirliliğin en az olduğu yer-
lere yerleştirildiğini ve denetimin gerçekliğine 
inanmadıklarını belirtiyor. Tüm bu olumsuzluklar 
yüzünden, halk kurulacak olan termik santrallere 
karşı eylemler yaparak, sessiz kalmayacaklarını belir-
terek mücadelelerine devam ediyor.

(Prof.Dr. Ali Osman Karababa’nın konuşmasının 
ayrıntılarına www.derginet.net web sayfamızdan 
ulaşabilirsiniz. )



İstanbul ne düşünüyor?

"Taksim'i Yayalaştırma Projesi" hakkında ne düşünüyorsunuz?

1.  Murat Aykan - Seyyar satıcı 
Projeyi hiç gerekli bulmuyorum. 
Millet mağdur durumda. Her taraf 
çevrilmiş insanlar gideceği yere 
gidemiyor. Burada yaşayan halk 
olarak bizim de görüşlerimizin 
alınması gerekiyordu.

2.  Gökay Akyol - Öğrenci
 Ben tamamen karşıyım. Çünkü buranın 
tarihi yapısını bozuyorlar. Bu projeyi 
modernleşme çabası olarak görüyorum. 
Taksim'de zaten akıcı bir trafik vardı. 
Ayrıca Tranvayı da kaldıracaklarını duy-
dum. Açıkcası buranın bütün kültürel 
seviyesini bozmak istiyorlar.

5. Mustafa Çevik - Öğrenci
Bence olan bir düzeni yıkmak kötü 
birşey. Buranın tarihi yapısını bozmak 
istiyorlar. Biz yeni Taksim istemiyoruz. 
Bu projeye tamamiyle karşıyım.3. Meral Çıldır - İnsan Hakları 

Savunucusu Aktivist
Burası 1 Mayıs alanıdır. Bir avuç 
seçilmişler halkın red ettiği bir pro-
jeyi hayata geçirmeyi çalışıyorlar. 
Eğer halk ‘hayır istemiyoruz’ 
diyorsa, yetkililerin biraz kulaklarını 
açması lazım. Taksim muhaliflerin 
eylem alanıdır. Eğer Taksim yerin 
altına inecekse, biz o yerin altında 
muhalifliğimizi yapacağız. Meydanı 
yıkıp, yerine betonları yapacak-
lar. Çünkü betonlaşmaktan başka 
yaptıkları hiç birşey yok. Betona 
meraklı insanlar beton kafalıdır.

4. Süleyman Tunç - Gazeteci
Her ne kadar ortaya güzel bir proje 
konulmuş olsa da, bunun vatandaşa 
biraz daha iyi lanse edilmesi gereki-
yordu. Bu açıdan sıkıntılı bir durum. 
Sayın Başbakan’nın yaptığı açıklamaya 
bakarsak proje bittiğinde burası daha 
güzel olacak. Proje bittiği zaman 
araçlar yerin altından geçecek. Böylece 
insanlar daha rahat vakit geçirebilecek. 

6.Şemal Gürsoy - Eski Avukat, 
Hakim Proje için 3 sene sonra bitecek 
rahat edeceksin diyorlar. Üç sene 
sonra kimin garantisi var? Buradaki 
çalışmayla birçok insan mağdur edildi. 
Herkes vergisini veriyor ama yoldan 
karşıya geçmek için tahtaların üzer-
inden atlıyorlar. Projeye kesinlikle 
karşıyım. Bu meydan Pera dönemin-
den beri burada, hiç değişmemiştir. 
Bırakın İstanbul’u dünyada İstiklal 
Caddesi kadar güzel bir yer yok.

“İstanbul’un en önemli kamusal mekanı” olarak tanımlanabilecek Taksim’de 
hayat değişmeye başladı. Hem de bir daha geri dönüşümü olmamak üzere. 
Değişimin adı “Taksim Yayalaştırma Projesi” Trafik tamamen tünellerden 
akıtılarak, Taksim Meydanı’ndan geçmek isteyen araçlar yaklaşık 500 metre ileride 
bulunan Harbiye civarından çıkış yapacak. Tarihi Taksim Meydanı çırılçıplak 
kalacak gibi gözüküyor. Bir yıl önce kararlaştırılan proje için iş makinaları 
kazılarını sürdürürken, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının ve İstanbul’da 
yaşayanların tepkisi bitmiyor. Projenin ilk etabı için yollar kapatıldı. İlk kazma 
Cumhuriyet Caddesine vuruldu. İstabul’da yaşayanların proje hakkında görüşlerini 
sorduğumuzda, genellikle “zamanım yok” ya da “şu an makyajım ve kıyafetim 
iyi değil” gibi ilginç ve duyarsız cevaplarla karşılaştık. Röportajımıza devam 
ettiğimizde, çoğunlukta olumsuz cevaplar alırken, bir yandan da bu projenin hiç de 
gereksiz olmadığını savunan kişilere rastladık.
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Terörün birçok tanımı yapılmıştır. 
Bu tanımların içine çoğu zaman adı 
duyulmuş, fakat önlem alınmadan 
süregelen trafik terörü de yer alıyor. 

Trafik terörü temel hakları doğrudan ortadan 
kaldıran bir olgu. İnsanın en temel hakkı 
yaşama hakkıdır. Trafik teröristleri yüzünden 
yaralanan sakat kalan  ve yaşam hakları 
ellerinden alınan binlerce insan var. Şimdi 
trafik terörü  veya trafik teröristi demekle 
herhalde abartmadığımız anlaşıldı. Silahın 
yerini metal yığını haline gelen araç alıyor. 
Kanun ve kural tanımayan maganda sürücüler 
terör estiriyor. Siyasi, hukuki, sosyal yapıyı 
bozarak yollarda can ve mal güvenliği olmayan 
bir ülkenin dünya kamuoyundaki itibarını 
düşürüyor, yüz binlerce kazanın oluşturduğu 
Adli ve İdari Davalar hukuku meşgul ediyor. 
Her yıl olay yerinde ve hastahanelerde ölenler 
ile kayıtlara geçmemiş ölenler var.

Trafik terörüyle hem ekonomik düzen 
bozuluyor hem de kazalarda hurda haline 
gelen araçlar, sakat, yaralı ve ölen binlerce 
kalifiye iş gücü, bilim adamı, bürokrat, sanat ve 
siyaset adamları, yaralıların tedavisine har-
canan milyarlar ve buna bağlı olarak yaşanılan 
bu kadar kazanın olduğu yere turist gelmesi 
beklenemez. Böylece,  ekonomi doğal yol-
lardan olumsuz hale dönüşebiliyor.

Trafik kanunu ve kurallarını tanımayan, 
insanlara saygı ve sevgisi olmayan, hız ve 
alkol sınırlamalarını hiçe sayan, günlük araç 
kullanma süresi en çok 9 saat olduğu halde 
takoğrafa hile  yaparak ısrarla saatlerce 
yorgun ve uykusuz araç kullanıp, sonrada 
karşıdan kurallara uygun şekilde gelen 
masum bir otobüse, minibüse, otomobile 
çarparak içindeki insanları öldüren, yara-
layan, bir sürücünün intihar saldırısı yapan 
canlı bir teröristten ne farkı vardır?  Biri 
pimi çekilmiş bir bombayla diğeri kuralsız 
bir şekilde kullanılan bir araçla yapılıyor. 
Sonuç aynı.

Neden ideolojik teröre gösterdiğimiz 
tepkiyi trafik terörüne göstermiyoruz? Çünkü 
artık yollarda ölmek, olağan bir hadise gibi 
algılanıyor. İdeolojik terörün failleri  belli. 
Ya trafik terörünün sorumluları? Toplum 
halinde yaşıyorsak, hepimiz doğumdan 
mezara kadar trafiğin içindeyiz. Hatta anne 
karnından mezara kadar trafikle yaşıyoruz.. 
Doğuma giden kadının karnındaki bebekte 
trafiğin içinde, mezara giden cenazede 
trafiğin içindedir.

Peki uygulanan cezalar yeterli mi?  Sürekli 
suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş, canlı 
bomba gibi tehdit ve tehlike saçan, kuralları 
hiçe sayan bir insana verilecek cezalar caydırıcı 
olmalı. Örneğin, alkollü ve ehliyetsiz araç 
kullanmanın cezaları nedir? 1.2. ve 3. kez 
yakalandığında para cezaları arttırılarak 
veriliyor. Peki 3.den sonra ne oluyor? 3 kez 
alkol sınırını aşmakla 13 kez alkol sınırını 
aşmanın farkı yok. 51 promil alkol alarak araç 
kullanmakla  351 promil veya daha fazla alkol 
alarak araç kullanmanın cezası aynı. Promil 
arttıkça cezanın da artması daha uygun olmaz 
mıydı? 5 kez radara girmekle 25 kez girmenin 
farkı yok. Her defasında aynı cezalar veriliyor. 
Hapis cezasının paraya çevrilmesiyle alınan 
yöntemler yerine daha kalıcı,caydırıcı ve kesin 
sonuçlar aldırılacak yöntemlere başvurulmalı.

Alkollüyken aracınızı 
kullanabilirsiniz!

Önüm arkam 
sağım solum 
trafik

Son zamanlarda trafik terörünü azaltmak adına bazı girişimlerde 
bulunuldu. Örneğin, bu girişimlerden en dikkat çekeni Motovale 
adı altında kurulan bir şirketten geldi. Bu uygulamanın amacı, gece 
alkol alındığında ya da alkol alınmasa bile şoförlük yapacak kişiler sizi 
dilediğiniz yerden alıp, istediğiniz yere bırakabilecek. Belirli bir ücret 
karşılığında yapılan bu uygulama, kazaları sıfıra indirmese de bir nebze 
olsun azaltacağından şüphe yok.
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Herkes sirklerin, çocuklara 
hayvanları sevdirmek ve insanları 
eğlendirmek amaçlı olduğunu 
düşünür. Bu durumun aksini hiç 

düşündünüz mü? Aslında, bu eğlenecenin 
bedelini sirkteki hayvanlar ödüyor. Nasıl mı? 
Belki de bu sonucu, Tim Firusco adındaki 
sirk eğitmeninin şu sözlerinden anlaya-
biliriz. Firusco, “Kancayı batır … çığlığı 
duyduğun an dikkatini çekmişsin demektir.”  
Firusco bunu sirk eğitmeni olan babasından 
öğrenmiş. O da bu bilgisini, yeni yetişecek 
olan sirk eğitmenlerine aktardığında işkence 
devam edecek. 

Bir aslan ormanda yaşamını sürdürürken, 
ateşin içinden çemberden atlamıyor 
ya da bir fil Afrika’da ailesiyle birlikte 
bisiklet sürüp, top oynamıyor. Bu yüzden 
sorulması gereken en önemli soru, sirk-
teki hayvanların, “eğlenceli” ve “eğitici” adı 
altında gerçekleştirdiği gösterileri, nasıl 
yapabildiklerini hiç düşündünüz mü?  

Doğaya karşı yapılan her türlü işkenceye, 
kıyıma, katliama, hayvan markacılığına, 
onlar üzerinden rant elde edinilmesine 
hatta bilimsel ve bilinçli olmayan her türlü 
hayvanseverlik ve hayvanseçerlik anlayışına 
karşı olan HAYTAP (Hayvan Hakları 
Federasyonu), hayvanların eğitilirken 
işkenceye maruz kaldığı sirkleri kapattırmak 
için mücadele ediyor.

İzmir HAYTAP üyesi Meral Örüç’e sirk 
gerçeği ile ilgili merak ettiklerimizi sorduk.

Sirklerde hayvanlar ne gibi 
zorluklarla karşılaşıyor?
Hayvanlar kendi doğalarında, özgürce 
yaşamaları gerekirken “insanlar” tarafından 
küçücük kafeslere hapsedilerek oradan 
oraya sürükleniyorlar. “Yaşamak” üzere 
kapatıldıkları kafesler o kadar küçük ki, 
çoğunlukla sağdan sola dönecek kadar 
yerleri bile olmuyor. Yemeleri, yatmaları 
ve tuvaletleri de yine bu küçücük 
kafesler oluyor. Sirkler gezicidir. Yaşam 
için en gerekli madde su bile kısıtlı 
miktarda bulunuyor. Bırakın banyo 
yapıp temizlenmeyi bazen içecek su bile 
bulamadan bir sonraki durağa kadar 
yolculuklarına devam ediyorlar.

Hayvanların doğalarında yapmadıkları  
ve asla yapmayacakları hareketleri 
yapmaları için “insan” eğitmenleri 
çoğunlukla işkenceye varan yöntemler 
kullanıyor. Haliyle bir file, ayıya ya da 
aslana “otur”, “kalk”, “yat” denildiğinde 
sizi dinlemeyecektir. Ama ona şiddet 
uygularsanız önünüzde eğilecektir. İşte 
eğitmenlerin kullandıkları yöntem de bu. 
Elektrik şoku, kancalar, baseball sopaları, 
kırbaçlar ve borular kullandıkları işkence 
aletlerinden birkaçı. Kendilerini tehdit 
altında hissedip de zarar vermesinler diye 
ağzı sürekli kapalı tutulan hayvanlar var. 
Bazıları ise ilaçlarla uyuşturuluyor hük-
metmek kolay olsun diye. Daha ileriye 
gidip dişleri sökülenler bile var. “Hadi 

hamamda koca karılar nasıl bayılır göster 
bakalım” denilen ayıların ise ayaklarındaki 
pençeler yakılıyor ki ayakta durabilsinler.
Hayvanları kullanmadan nasıl bir sirk 
ortamı kurulabilir? Bu konu hakkındaki 
çalışmalarınızdan olumlu yanıt 
alıyor musunuz?
İlla sirk diyorsak da hokkabazların, 
cambazların, trapezlerin, palyaçoların 
olduğu sirkleri tercih edelim. Biz HAYTAP 
olarak, hayvansız sirklerin kurulması için 
belediyelerle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler 
sonucu, artık Bornava ve Gaziemir Belediyesi 
hayvanların kullanıldığı sirklere izin vermiyor. 
Şimdi ise, Karşıyaka Belediyesi ile bu konu 
hakkında görüşmelerimiz var. Umuyorum 
ki artık Karşıyaka Belediyesi de hayvanların 
kullanıldığı sirklere izin vermeyecek.
Diğer ülkelerrde, hayvanların kullanıldığı 
sirklere izin veriliyor mu?
İsviçre, Avusturya, Kosta Rika, Hindistan, 
Finlandiya, Bolivya ve Singapur gibi ülkeler 
Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesinde yer 
alan ve “Hayvanlardan insanların eğlencesi 
olsun diye yararlanılamaz, hayvanların 
seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan 
gösteriler hayvan onuruna aykırıdır” diyen 
10. maddesi uyarınca sirklerde hayvan 
kullanılmasını yasaklamıştır. Türkiye’nin 
de en kısa süre içinde bu ülkeler arasında 
yerini alması dileğiyle, bırakalım hayvanlar 
kafeslerde acı çekerek değil ait oldukları 
doğada huzur içinde yaşasınlar.

Hayvanlı sirklere hayır!
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Evet, ben kedileri sevmeden önce, kediler beni sevdiler. Şaka 
gibi geliyor belki ama resmen onlar beni buldular ve kısa 
sürede de ikna ettiler. Hayvanlara kesinlikle dokunamayan, 
uzaktan sevmekle ve maskaralıklarına gülümsemekle yetinen 
ben, son yıllarda adeta dönüştüm, çünkü onların gözlerinde 
masumiyeti ve saf sevgiyi gördüm, daha doğrusu hissettim. 
Artık onlarla dost olmamak, onlara uzak durmak yoktu, zaten 
bu neredeyse imkânsız idi. Onların çekim güçleri inanılmaz, bir 
kez yakaladılar mı, kaçmayı maçmayı unut! Üstelik büyüdükçe 
insanların kötülüğüne daha çok maruz kalıyorsun. Kötü insanlar 
lafı, haliyle klişe olacak ama bu acı gerçeği değiştirmiyor. İşte, 
okulda, sokakta iyiler kadar, kötüler de var, bunu biliyor, öyle 
yaşıyorsun, çaresiz… Elbette, hayvanlara işkence eden, onları 
katleden aşağılık yaratıklar da var. İnsana sevgi beslemeyenin, 
hayvanları, bitkileri, güzelim doğayı sevmesini beklemek, 
safdillik olur.

Geçmişe döneyim, patileriyle dokunup, nezaketle yemeğini 
paylaşmanı isteyen kedileri asla geri çevirmezdim. Demek 
ki, içinde olacak insanın, bölüşmeyi, paylaşmayı isteyecek, 
karşısındaki insan olsun, hayvan olsun saygı duymayı bilecek-
sin. Hayvan satın alıp, sonra onları sokağa bırakmayacaksın 
örneğin, sokakta bunca üşümüş, susamış, aç kedi ve köpek var-
ken ve onlar yaşama tutunmaya çabalarken, aralarına yenilerini 
katmayacak, sokağı, geceyi, trafiği hiç tanımamış hayvanların 
ölümüne sebebiyet veren olmayacaksın. Petshopların hali zaten 
ortada, yaşamaktan keyif aldığım Kadıköy, hayvan satışını 
yasakladı. Bu güzel bir gelişme, umarım örnek olur, bu zalimliğe 
hayır diyen hareket, tüm memlekete yayılır.

Evde beslediğimiz iki su kaplumbağası var. Biri sekiz, 
diğeri iki buçuk yaşında… Kucağına alıp sevemiyorsun belki, 
bakımları da hayli zor, ama hayat enerjisi veriyorlar, şüphesiz… 
Hastalandıklarında, yemek yemediklerinde panik oluyorsun. 
Hayır, kedi, köpek ve kuş gibi de değiller, dertlerini anlamak da 
çok güç. Lakin sana ihtiyaçları olduğunu biliyorsun, her şeyi 
onları düşünerek planlıyorsun. Evin içinde canlar var, güzel 
olan bu…

Hakkını vermeliyim, evlendikten sonra hayvanlara dair 
sevgim daha da çoğaldı. Çünkü eşim, büyük, inatçı ve azimli bir 
kedi sever, onunla yaşamak demek, kedilerle yaşamak demekti. 
Öyle de oldu. Halimden memnunum özetle… Hah, unutmadan 
el kadarken ben, adını “Alper” koyduğum bir kedim varmış, hiç 
ayrılmazmışız, büyüklerim öyle diyorlar.

Günümüze dönecek olursak; kedileri anlamaya çalıştım 
önceleri, sonra onların bizim algımızın ötesinde bilgelikte ve 
karmakarışık canlılar olduğunu kavradım. Hepsinin ayrı bir 
huyu ve tavrı var. Hiçbiri birbirine benzemiyor, kimi öfkeli, kimi 

yumuşacık, kimi oyuncu, kimi aşarı duyarlı… Ve öğrendiğim ilk 
şey, onlara sahiplik etmek mümkün değil, kısaca onlar senin 
sahibin oluyor. Patronu bildikten sonra, sorunlar da azalıyor. Aksi 
takdirde, tırnaklar ne güne duruyor. Tırmıklanmak an meselesi…

Köpekler ise başka bir macera… Onlardan hala çekiniyorum. 
Ömrüm boyunca iki ayaklı köpeklerden hiç çekinmedim, lakin bu 
dört ayaklı arkadaşlar, beni hala ürkütüyorlar. Köpek dişlerini, 
kaba etimde hissetmek istemiyorum belki, kim bilir… Eşimin 
ailesi kedi, benim ailem de köpek sever… Köpeklerle büyüdük 
dersem, abartmış olmayız. Biraderlerim, köpeklere aşıktılar 
resmen, onlar yüzünden her cins köpek eve girdi, geldiklerinde 
miniciktiler, zamanla dev gibi oldular. Onlar irileştikçe, benim 
tedirginliğim büyürdü. Korkunca, koku salarmış insan, köpeklerin 
beni fark etmeleri, çok da uzun sürmezdi. Isırmadılar belki, 
bana düşmanlık da beslemediler, ancak 
mümkün olduğunca 
onlardan uzak dur-
maya çalışırdım, 
dün gibi hatırlarım. 
En fazla başlarını 
okşardım, ürkerek ve 
çekinerek… Ev halkı 
bana kahkahalarla 
gülerdi, onlar dalga 
geçtikçe köpekler 
değil ben uyuz 
olurdum. Şimdiki 
aklım olsa ve geçmişe 
dönebilsem, evimize 
giren ve bugün ne yazık 
ki aramızda olmayan 
her köpekle uzun uzun 
kucaklaşırdım. Sarıldım, 
kocaman… Neyse… Geç, 
hiçten iyidir. Umarım 
bir gün bahçeli bir eve 
taşınırız, kediler ve 
köpeklerle yaşarız. Hatta 
dilerlerse, bunca zaman 
bizden niye uzak dur-
dun diye tırnaklasınlar, 
ısırsınlar… Bana ver-
dikleri saf sevgi, onlara 
hissettiğim şefkat 
yeter.

Önce kediler, beni sevdiler ...

Alper Turgut'u yakından tanıyanlar, onun sinema ve siyasi alandaki gazeteciliğinin yanı 
sıra, hayvanlara karşı olan yoğun sevgisini de çok iyi bilir. Özellikle kedilere olan düşkünlüğünü, 
sosyal medyadaki paylaşımlarından anlayabilirsiniz. Bu yüzden net'in isteği üzerine, bizimle hayvan 
sevgisiyle ilgili samimi bir yazı paylaştı.
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Suçlu kim?
Tam 23 sene önce İngiltere’de Federasyon Kupası yarı 

final maçında Hillsborough Stadı’nda Liverpool ile 
Nottingham Forrest takımları karşı karşıya geldi. 
Maçın başlamasına 10 dakika kala dışarıda kalan 

seyircilerin futbolcuları görebilmek için hızlıca tribünlere 
girmeye çalışması sonucu 96 Liverpool taraftarı ölmüş, 766 
kişi de yaralanmıştı. Olaylardan sonra gazetelere bakılırsa 
medyanın da, devletin de gözünde tek suçlu Liverpool 
taraftarıydı. Holiganlıkla, şarhoşlukla ve olayları 
çıkarmakla suçlanmaları kalmadı, olayda ölen 
taraftarların cüzdanlarını çalmakla, üzerlerine 
işemekle ve görevlileri engelleyip tartaklamakla 
bile suçlandılar. Üstlerine atılan bu suçu hiç bir 
zaman kabul etmeyen Liverpool taraftarının 
haklılığı 23 yıl sonra ortaya çıktı. Geçtiğimiz 
günlerde İngiltere Başbakanı David Cameron 
bizzat Liverpool taraftarından devleti adına 
özür diledi. Adalet geç gelse de gerçekler 
İngiltere’de ortaya çıktı.

Peki bizim ülkemizde bazı gerçekler ne 
zaman ortaya çıkacak? Stadyumlarda çıkan her 
olayda taraftarlar suçlanmaya devam mı edecek? 
Biz de 23 sene beklemek zorunda mı kalacağız?

Türkiye’de Hillsborough faciası gibi olaylar 
yaşanmamış olsa da medyamızda haksız yere 
suçlamalara maruz kalmış taraftar grupları ve kişiler 
hep olmuştur. Her zaman, haklı ya da haksız, ilk 
suçlanan hep taraftar olmuştur. Bunun örneklerinden 
biri de, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Karşıyaka 
Spor Kulübü taraftarı Özgür Soylu. Olay Bandırma Banvit- 
Pınar Karşıyaka arasında oynanacak basketbol maçı için 
İzmir’den otobüslerle yola çıkan Karşıyaka taraftarlarının kendi 
arasında çıkan kavga sonucu başladı. Gündüz Petrol isimli 
benzinlikte durup aşağı inmeleri sonucu devam eden kavgada 
olayla ilgili olmayan, kavgayı sırf  ayırmak için aşağı inen 
Özgür Soylu, benzinlik sahibi Bünyamin Gündüz tarafından 
vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ancak, olay 
duyulup, haber merkezlerine ulaştığında ilk söylenenler ‘‘taraftar 
terörü’’ başlığı altında, taraftarların benzinlikte olmayan bir 
markette yağma, hırsızlık yapmak ve taşkınlık çıkarmak için 
durdukları oldu. Orada Özgür Soylu bir taraftar olarak değil 
de normal bir vatandaş olarak başka bir sebepten öldürülseydi 
belki de bu tip suçlamalara mağruz kalmayacaktı. İsimden önce 
gelen o ‘‘taraftar’’ sözcüğünü medya başka manalara çekiyor. 
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Suçlu kim?
Sonuç olarak, gerçek ortaya çıktı. O otobüsün hırsızlıktan 
ya da taşkınlıktan dolayı benziklikte durmadığı anlaşıldı. 
Ancak, daha sonra hiçbir medya kuruluşundan ne Özgür 
Soylu ne de Karşıyaka taraftarları için bir özür gelmedi hala 
daha gelmiyor.

Bir diğer örnek ise geçen sezon 3 temmuz 2011’deki şike 
operasyonuyla başlayıp bütün bir sezon Türk futbolunu 

ve seyircisini strese sokan, futboldan soğutma 
noktasına getiren olaylardı. Ancak kıvılcımın büyük 

bir yangına dönüşmesine yol açan Fenerbahçe-
Galatasaray takımları arasındaki maçta olaylar 
seyircinin hangi noktaya geldiğini gözler önüne 
serdi. Türkiye daha önce bir futbol maçının 
ardından bu kadar büyük olayların yaşandığına 
şahit olmamıştı. Olaylar stadyum dışına 
da sıçramış ve sokaklar tabir-i caizse savaş 
alanına dönmüştü. Peki olayların bu noktaya 
gelmesinde sadece taraftarlar mı suçluydu? 
Hatırlayacağımız gibi maçın hemen ardından 

Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmiş, 
ancak Fenerbahçe taraftarının Galatasaray’lı 

futbolculara saldırabileceği düşüncesi polisi 
harekete geçirmiş ve kalabalık bir çevik kuvvet 

ekibi sahanın ortasına gelerek Galatasaray’lı 
futbolcuları ve teknik ekibi korumak maksadıyla 

çember altına almışlardı. Sosyal medyada paylaşılan 
videolarda ve görüntülerde maç sonunda Fenerbahçe 

taraftarının kendi takımına tezahurat yaptığı görülüyor. 
Sonra aniden ortalık karışıyor. Polislerin bu şekilde 

sahaya girmeleri ve atılan biber gazlarıyla beraber gazdan 
kaçmak için midir yoksa ağır tahrikten dolayı mıdır bilinmez 
bir anda Fenerbahçe seyircisi sahaya dalıyor. Saha içi ve 
saha dışı olaylardan sonra yakalanıp gözaltına alınanlara 
baktığımızda göz ardı edemeyceğimiz kişiler var. Doktor, 
üniversite öğrencileri ve hatta 50 milyon dolar cirolu bir 
şirketin sahibi bile bulunuyor.

Peki bu olayların yaşanmasının esas sebebi ne? Bu soruyu 
o gün o stadta bulunan Fenerbahçe Kongre üyesi ve 1907 
Fenerbahçeliler Derneği üyesi Cesur Kula’ya sorduğumuzda, 
tek suçlunun taraftarlarmış gibi gösterildiğini söyledi. Ancak 
olayların başlama sebebinin daha farklı olduğundan, bir 
taraftar gözüyle nasıl bir çözüme varılabileceği hakkında 
fikirlerini söyledi. Röportajın detaylarına  www.derginet.net 
sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Spor terörü var diyoruz. Medyanın (TV kanallarının, 
gazetelerin), futbol yöneticilerinin ve kollu kuv-
vetlerin söylemlerine baktığımızda, çoğunlukla 
taraftarların suçlandığını ve çıkan olayın 5N1K’sı 
belli olmadan genelleme yapılarak taraftarları 
holiganlıkla ya da futbolun katilliği ile suçluyoruz. 
Sizce bu yaşananlarda her zaman “taraftarlar” mı 
suçlu? Diğer faktörler var mı?
Öncelikle şu terör kavramını kullanmayı tercih etmediğimi 
belirtmek istiyorum.  Bu kavram bütün dünyada, “tehlikeli” 
gördüğü ya da hasım saydığı ya da suç potansiyeli atfettiği 
her kimse, onları şeytanlaştırmak üzere kullanılıyor. “Terörist” 
denilenler, temel hakları bile askıya alınabilecek, insanlık-dışı 
bir takım mahluklar gözüyle görülüyorlar. Böyle bakmamızı 
sağlayan muazzam bir koşullandırma var. Söz konusu kim-
seler, gruplar masum olmayabilirler; fakat bu kavramla, bu 
koşullanmayla baktığınız zaman, meselenin ne olduğunu 
gerçekten anlamanız, gerçekten çare düşünmeniz zordur.

Taraftarlar birçok durumda olayın ardı arkası 
araştırılmadan peşinen suçlu ilan ediliyorlar. Daha önemlisi 
ortada herhangi bir olay yokken de taraftarların potan-
siyel suçlu muamelesi görmesi. Hep vurguladığım şey, bu: 
Taraftarlara reşit insan muamelesi yapılmıyor. Bizzat kendi 
kulüpleri de reşit insanlar gibi değil, kah başı okşanıp 
azdırılıp kah tokat basılacak ergenler gibi davranıyor 
onlara. Emniyet güçleri zaten itip kakması serbest bir 
güruh gözüyle bakıyorlar. Gönül rahatlığıyla “orantısız 
şiddete” başvuruyorlar. Bizzat bu davranış tarzının, taraf-
tar kitlesinde hınç biriktiren, onu “dellendiren” bir etken 
olduğunu düşünüyorum.

Elbette hiç masum olmayan taraftar grupları da var. 
Örgütlü şiddet uygulayan gruplar yok mu var. Ama bunlar da 
birçok durumda kulüp ve emniyet yetkililerince kayırılıyorlar, 
sadece bir olay patladığında, bir günah keçisi gerektiğine 
bunların üzerine varılıyor.

Taraftar ölümü, deplansmana giden arabanın kazası, 
takım klubünün ya da önemli bir spor adamının 

Radikal Gazetesi’nde kendine has uslübuyla spor yazıları yazan tecrübeli 
gazeteci Tanıl Bora ile spor terörü adı altında bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Sorularımızı, sporda suçlunun sadece taraftar olduğu mu? Yoksa devletin ve 
spor yöneticilerinin de bir etkisinin olup olmadığını sorduk.

vefatı olduğunda rakip taraftarlar birleşerek 
destek oluyor. Kenetleniyorlar. Yaşanan bu kötü 
olayların tepkisine bakıldığında, sonuçta bu 
olayları çıkaranlarda aynı insanlar, bu kenetlen-
meyi gösterenlerde aynı insanlar. Bu davranış ve 
psikoloji nasıl açıklanabilir?
İnsan halidir, diyeceğim! Çok da iyimser olmayın, 
uyarısında bulunacağım: birçok durumda –her zaman 
demiyorum, bazen- böylesi “kenetlenme” jestleri ezberedir, 
samimi değildir. Ben Türkiye’de genel olarak matem kül-
türümüzün “sorunlu” olduğunu, yas tutma yeteneğimizin 
zayıf olduğunu düşünüyorum; dolu dolu üzülmek, ked-
erini işlemek, dalıp düşünmek, dayanışarak onarmaya 
çalışmak yerine bir suçlu bulma ve birilerine “kahretme” 
eğilimi baskın gibi geliyor bana. Futbol stadları da bunun 
bariz bir sahnesidir. Düşen takımın samimi bir üzüntüyle 
uğurlandığını gördünüz mü hiç? Yalnız bırakılır ya da 
rakiplere ya da federasyona ya da bizzat takıma veryansın 
edilir genellikle.

Diğer yandan olumsuz olaylarda medya genellikle 
bu kitlelerin çıkardığı ya da yaşadığı olaylara geniş 
yer verirken, bu tip dayanışmalara az yer vermesini 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Karamsar yandan bakarsam, zaten böylesi vakaların çok 
sık olmadığını söylerdim. Fakat şükür ki iyimser bakmayı 
sağlayacak olaylar da eksik değil. Mesela İzmir’deki 
Taraftarlar Hakları Derneği, son derece önemli açıklamalar 
yapıyor, kampanyalar düzenliyor. Taraftarların reşit insan 
muamelesi görmesi ve futbol düzeninin bir öznesi haline 
gelmek üzere dayanışması için çalışıyorlar. Medya bu 
sesi ne kadar işitiyor, onları ne kadar gösteriyor? a) Hiç, 
b) çok az! Bunun nedeni sanırım medyanın skandal ve 
sansasyondan beslenmesi. “Ne bu rezalet”, “Nereye gidi-
yoruz” makamından çalan haberleri hem medya, hem 
medyanın alıştırdığı izleyici daha çok seviyor, içi daha çok 
gıcıklanıyor. Bunu değiştirmek, uzun erimli bir uğraşı ger-
ektirir, sürekli alternatif iyi örnekler yaratmayı gerektirir.

“Taraftarlara reşit insan 
muamelesi yapılmıyor”
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Tanıl Bora
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Terör deyince aklınıza ilk ne geliyor?

net dergisi olarak "terör" kavramını kendimizce açıkladık. Mesleğinde tecrübeli 
kişilerin düşüncelerini aktardık. Fakat öğrenmek istedik ki, vatandaşın kafasında 
terör algısı neydi? Neredeyse günlük yaşantımızda sık sık duymaya başlanılan bu 
kavramı, cinsiyet, yaş ve meslek ayrımı yapmaksızın herkese "Terör deyince aklınıza 
ilk ne geliyor?" diye sorduk. Bakalım çoğunluğun terör algısı ne?
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Gül Başol - Hemşire 
Aklıma ilk gelen şeyler ölen bebekler, masum çocuklar, 
anne babaların özenle besleyip, emek verdiği o çocuklar. 
Yeni askere giden 20 yaşındaki  genç delikanlılar ölüyor. 
Hükümetin artık bu soruna el koyması lazım.

Hatice Başol - Ev Hanımı 
Benim aklıma PKK, hakkı yenmiş çocuklar, şehit 
anneleri, beyni  yıkanmış gençlik geliyor. Doğu’da yetişen 
gençlik çok bilinçsiz, doğruları bilmiyor. Tek bildikleri 
oradaki yaşam.

Erdoğan Göktaş - Emekli Tapu Müdürü 
İnsanları yok eden, anarşiye sebep olan, sivil savunmasız 
insanların üzerinde tahakküm kuran, hem devlet hem bireysel 
terör aklıma geliyor. Bu terör insanların canına kıyan,  zulüm 
eden, sivillerin hayatını pervasızca düşünmeden bağnazca zarar 
verir. Bunun adına başka şeyler söylense de insan hayatına 
kıyan ne Müslüman, ne insandır.

Dedocan - Şair 
Benim aklıma önce terörü oluşturan şartlar gelir. Terörü yapan 
illegal örgütler neden teröre başvuruyor? Bizde terör 30 yıldan 
beri var. Bilinen en büyük terör PKK. Devletin de çok ciddi bir 
terör uygulaması var. Kürt sorunu yıllardan beri devletin yanlış 
politikaları, dil yasaklamaları ve farklı baskılar tam olarak kesin 
çözüme ulaşmadığı için devam ediyor. Kendimi hiçbir millete 
ait hissetmiyorum. Bütün görüşlere ve inançlara aynı mesafede 
bakarak bunları söyleyebilirim.
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Dergimizde farklı düşünce ve görüşleri bir araya getirmek 
istediğimiz için, Kadir Has Üniversitesi İletişim Bilimleri 
bölümünden Yüksek Lisans öğrencisi Halil Türkden 
"Terörün başı ve sonu" adlı bir köşe yazısı yazarak, terör 
kavramı hakkındaki görüşlerini paylaştı. 

Gazetecilik ve barış gazeteciliği hakkında ana akımdan ziyade ideal kelâmlardan 
söz ederek başlanabilir. Gazetecilik bir kamu hizmetidir, çorap fabrikası işletmeye 
benzemez. Gazetecilik vicdan sahibi olmayı gerektirir. Olguya Kürt-Türk-Ermeni 
sorunu olarak bakmayı değil Türkiye sorunu olarak bakmayı gerektirir. Haberin 
çatışmadan çıktığını hepimizin bildiği gibi gazeteci çözümü önerendir, çözen taraf 
değildir ve elbette barış gazeteciliği de en basitinden bir sözcük seçimiyle dahi politik 
bir tercihtir. İşte bu sorumluluk çerçevesinde de basın emeğin ve hakkın garantörü 
olmalıdır.      

Gazetecilik veya etik hakkında konuşabilmek, bir şeyler anlatabilmek için 
öncelikle “Türkiye’de gazetecilik kimin için var” sorusunu cevaplamalıyız. Dağdaki 
gerilla, şehirdeki hukukçu, alışveriş merkezindeki orta sınıf veya stadyumdaki 
taraftar... Barış gazeteciliği hangisi için? Sevda Alankuş’un da altını çizdiği gibi “savaş 
gazeteciliğin de ilk adım kadın-erkek karşıtlığıdır”. İlk karşıtlığımızdan bugüne kadar 
farklılıkların peşinden sürüklendiysek, bu coğrafya insanının eline bulaşan kanı nasıl 
temizleyeceğiyle ilgilenmemizin bir yararı kalmamıştır artık. Terör dediğimiz şey evde, 
sırada, yatakta ve okulda başlıyor. 

Bu yüzdendir ki terörün asıl adresi hiçbir zaman dağ olmadı.  Şair ve yazar Akif 
Kurtuluş, Mihman adlı son kitabında bir ‘gerilla’ ile ‘Türk askeri’nin ölümünü bir şehit 
annesinin ağzından anlatıyor: Yusuf’un kesinlikle tetiği çekmediğini düşündüm. O, 
birisini öldürmek için silahını ateşlemiş olamazdı. Peki ya o iki çocuk? O iki çocuğu 
adam öldürebilecek kadar canavar kılan şey, nasıl oluyordu da Yusuf’u bu kadar 
masum tutabiliyordu? Yusuf’u kayırarak, aynı toprağın altına girmiş iki evlada, iki 
anneye nasıl bu kadar haksızlık edebiliyordum, nasıl bu kadar kıyıcı olabiliyordum?

Terörü gündelik yaşantıdan çıkarıp, farklılıklarımıza tahammül edebildiğimiz an 
gazetecilik mesleği yapılmaya başlanacaktır. Aksi takdirde resmi ideolojinin veya 
maaşımızı ödeyen reklam cinlerinin yeniden üretiminden başka bir şey yapmıyoruz 
demektir. Farklılıklarıyla yaşayabilen ve ‘öteki’ dünyası olmayan her gazeteciyi 
Immanuel Kant’ın mezar taşında yazan kendi cümleleri ile selamlıyorum.

“Üzerinde düşündükçe iki şey ruhumu daima yeni ve giderek artan bir hayranlık ve 
saygı ile dolduruyor. Üstümdeki gökyüzü ve içimdeki ahlak yasası.”

 "Terörün başı ve sonu”                                                                                                      
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