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Merhaba,
Altı ayda bir yayınlanan eleştirel sosyal bilim dergisi SAV Katkı, 6. sayısında “Kent ve Mekan” konusuyla okurlarıyla buluşuyor. Bu sayı eleştirel ve özgün bir perspektif ile ele alınmış üç dosya konusu kapsamında ve bir
dosya konusu dışında olmak üzere toplam dört makaleden oluşuyor. Dosyada yer alan makaleler, kent ve mekan sorunsalını kimi ampirik çalışmalar üzerinden tartışmakla kalmıyor aynı zamanda tartışmalara kuramsal
bir çerçeve sunma gayretini gösteriyor. Kentsel muhalefetin nasıl var olabileceği, kent hakkı meselesinin nasıl
inşa edileceği, mekansal değişimlerin doğada ve insanın toplumsal-kültürel değerlerinde yarattığı tahribatın
nasıl engelleneceği, kentsel estetiğin nasıl kurulacağı gibi bir çok soru eleştirel bir yöntemle tartışmaya açılıyor.
Arif Arslan, “Neoliberalizm ve Kent Meydanlarının Postmodern Estetiği” adlı çalışmasında, neoliberalizmin
kent meydanlarının estetik biçimini nasıl dönüştürdüğünü ve neyi hedeflediğini, çeşitli mekansal örnek ve
tartışmalarla bize eleştirel bir biçimde sunuyor. Kent meydanlarının, toplumsal hafızadaki yerini ve önemini
tarihsel ve sınıfsal bir perspektifle postmodern estetiğin eleştirisi üzerinden tartışıyor.
Güler Özdemir ve Leman Çelik Özşahin’in ortak çalışması “Kentsel Muhalefeti ve Kentsel Dönüşümü Yeniden
Yeniden Düşünmek: Gülsuyu-Gülensu Mahallesi”, kent hakkı meselesini, kentsel muhalefetin gündemine yeniden güçlü bir biçimde alma hedefiyle kaleme alınmış nitel bir çalışma özelliğini taşıyor. Kentsel dönüşümün,
sermaye ve iktidar gruplarının istekleri ve denetimleri doğrultusunda gerçekleşirken, kentin gerçek sahiplerinin sürecin dışına nasıl itildiğini, buradan türetilen kent hakkının, kentsel muhalefetin şekillenmesindeki
katkısını Gülsuyu-Gülensu mahallesi örneğinde bize sunuyor.
Derya İnce, “Bölgesel Farklılığı Gidermenin Bir Aracı Olarak Yeşil Yol Projesi: Projenin Rize’ye Etkileri” adlı
çalışmasında, Türkiye’de bölgesel farklılıkları gidermek için üretilen plan ve projelerin, kalkınma sorunsalı bağlamında nasıl ele alındığı ve nasıl bir tarihsel süreçten geçtiği üzerine odaklanıyor. Çalışma, yalnızca sermayenin değişen ihtiyaçlarına bağlı olarak mekanın yeniden nasıl dönüştürüldüğünü analiz etmekle kalmıyor, aynı
zamanda mekansal dönüşümün yarattığı tahribata karşı, yerel halkın tepkilerini kendi bakış açılarından ve
anlatımlarından bize sunuyor.
Dosya konu kapsamı dışında yer alan “Kültürel Değişim Programlarının Dönüşen Yapısı: Uluslararası Emek
Hareketliliğinin Farklılaşan Boyutları” adlı çalışmasıyla Batuhan Ersöz, kültürel değişim programlarının Soğuk
Savaş döneminde ve sonrasında nasıl şekillendiğini, bu şekillenmenin uluslararası emek hareketliliğini nasıl
farklılaştırdığını çeşitli biçimlerde analiz ediyor.
İyi okumalar diliyoruz...
6. Sayı Editörleri
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Neoliberalizm ve kent meydanlarının
postmodern estetiği
Arif Arslan

Özet 		

Kentler kurulalı beri toplumsal yaşamın ilgi odağı olan meydanlar, bir buluşma yeri olduğu kadar iktidarların da
kendilerini görünür kılma mekânı olmuştur. Bu ilgiyle kent meydanlarının donatıları ve dizaynı, egemenlerin tercihlerine
uygun olarak yapılandırılmıştır. İktidarların hegemonya kurucu bir araç olarak mekâna ilgi göstermesi kaçınılmazdır.
Günümüzde kent meydanlarının estetik biçimlenişinde, kapitalizmin neoliberal biçiminin tercihlerinin güdümünde olduğu
söylenebilir. Neoliberal ekonomik mantığın estetikteki karşılığını en iyi ifade eden terim olarak postmodern estetik, kentlerin,
meydanların ve binaların biçimlenişinde belirgin şekilde etkilidir. Neoliberal kapitalizmin yaşamın bütün alanlarını
ekonomiye tabi kılması, estetik tercihleri de etkilemektedir. Bu kısa makalede, neoliberal mantığın estetik tercihlerinin,
meydan düzenlemelerindeki tercihleri, Türkiye’den seçilen örnekler üzerinden analiz edilecektir.

Abstract

While urban residents are not able to participate effectively in the decision-making processes of the city, the plans, projects
and policies implemented in the city are determined by the capital and governments. Gecekondu neighborhoods are
also remodeled by urban transformation projects which are processed excluding the residents of gecekondu and they are
criminalized as “dangerous”. In this context, excluding from all this decision-making process and the possibilities of existing
in the city, the interventions against gecekondu residents is being legitimized around the “threat” discourse. Against all these
processes, a struggle and urban opposition emerge that demands the right to speak on the whole of the city and is being
reshaped around the “right to the city”. Gülsuyu-Gülensu quarter offers a significant opportunity for urban opposition by
developing a series of action exercises that can be evaluated in the context of the “right to the city” in all these directions.
Hence, this study examines urban transformation in Gülsuyu-Gülensu quarter through criminalization and urban
opposition based on semi-structured interviews in the neighborhood.
Anahtar kavramlar: Gecekondu Mahallesi, Kent Hakkı, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Muhalefet, Suçlulaştırma
Keywords: Gecekondu Neighborhood, Right to The City, Urban Transformation, Urban Opposition, Criminalization
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rir. Çünkü insan varlığının, “insan olmaklık”ı tam da
yaşadığı çevreye göre kendini kurması ve kendine göre
çevresini kurabilmesindedir. İnsan bulunduğu çevreyle
sıvılaşır ya da katılaşır; diyalektik bir dönüşümdür bu.
Şehirle ilgili sistematik teoriler üreten ilk isimlerden biri
olan Robert Pak, şehri bir kültürel alanı temsil eden
“medeni insanın doğal yaşama alanı” (habitatı) olarak
görüyordu. Ona göre şehrin kendine ait yasaları ve moral düzeni söz konusuydu ve bütün şehir için geçerli
olan şehrin diğer kısımları ve meydanı için de geçerli
(Pak, 2016 [1925]: 42) olması gerekirdi. Çünkü insan,
toplumsal bir varlık olarak yaşadığı mekânla ilişkisini
salt fiziksel gereksinimlerini gidermek üzere kurmaz; o,
bütün kamusallığını ve düşlerini yaşadığı mekâna iliştirerek inşa eder.

Eski kent dramından geriye kalan sadece gösteriydi; pasif bir seyirci önünde sahnelenen,
kendine saygısı olan yurttaşların bir zamanlar
bulunduğu yeri profesyonel ucubelerin, akrobatların ve cücelerin gasp ettiği bir gösteri.
(Lewis Mumford)

Giriş
Bu makalenin amacı, kentsel yaşamın en önemli kamusal mekânı sayılabilecek meydanların, günümüz
sosyo-ekonomik koşullarına paralel şekilde dönüşürken
tercih edilen estetik niteliklerin neoliberal ekonominin
taleplerine alet olduğunu ortaya koyabilmektir. Makalenin devindirici noktası, postmodernizmin, kapitalizmin
neoliberal biçiminin estetik karşılığı olarak kabulüdür.
Günümüzde kamusallığın mekânlarının donatıları ve
estetik nitelikleri, neoliberal ekonominin tercihleriyle
örtüşen postmodern düşüncenin -ki bu makalenin dışında geniş bir şekilde ele alınabilir bir konu- estetik
tercihlerini yansıtmaktadır. Tarih boyunca kent meydanlarının şekillenişi, egemen sınıfın iktidar gücünü
tesis ve tahkim arzusunun süreciyle söz konusu olmuştur. Bu yönelim, günümüz kapitalizminde de benzer şekilde sürmektedir. Bu makalenin odağı, günümüz kent
meydanlarının tasarımında egemen ekonomik düzenin
tercihlerini belirlemek; en azından görünüşe çıkan somut mekânın, estetik düzenlenişindeki saikleri anlaşılır
kılmaya çalışmaktır. Bu doğrultuda, Henri Lefebvre’in
“mekânın üretimi” kavramından yararlanarak postmodernizmin etkisini, kent meydanlarının düzenlenişindeki mimari tercihleri Türkiye’den örneklem olarak seçilen
kent meydanları, anıtlar ve AVM’ler üzerinden anlamaya çalışacaktır. Seçilen örnekler form, alan kullanımı,
harekete duyarlılık, dinlenmeye ve tesadüfi karşılaşmaya
uygunluk, iş ve örgütlenme deneyimlerinin paylaşımı,
kamusallık duygusuna olanak sunması gibi ölçütlerle
değerlendirilecektir.

Türkçe Sözlük’te meydan, üzerinde bina vb. şeyler
bulunmayan düz, açık ve geniş yer olarak tanımlanırken
pazar, panayır kurma, askeri talim ve tatbikat yapmaya
elverişli yer olarak tanımı genişletir (Ayverdi ve Topaloğlu, 2007: 733). Genel haliyle kent meydanları, bu
tanımlamalara uygundur. Bu yönüyle kentsel bütünlük
içinde meydanlar, en gözde çekim merkezi olmaktadır.
Hele de kamusal alandan söz edildiğinde akla ilk gelen
mekân imgesi olmaktadır. Kent meydanı, değişimin,
dönüşümün görünüşe çıktığı; toplumsalın dönüşümünün en iyi şekilde izlenebildiği mekândır. Çünkü egemen kamusallığın kendini görünür kıldığı ve damga
vurmak istediği mekân, kent meydanları olmaktadır.
Özellikle de anıtlar ve simgesel değerler atfedilen varlıklar/yapılar meydanlarda yer bulmaktadır.
Kent meydanları, insanların bir arada bulundukları
ve sosyalleştikleri, başkalaştıkları, başkalarına ulaştıkları
mekân olarak, düşünsel olarak da incelenmeyi hak eder.
Tam da bu noktadan hareketle toplumsallaşmanın merkezi mekânlarından biri olarak kent meydanlarının, estetik düzenlemelerinin, yönetsellik ile ilişkisini izlemek
önem kazanıyor. Çünkü insanlar, sosyo-kültürel ilişkilerini, yaşadığı kentin fiziksel çevre kurgusu içerisinde
sürdürmek zorundadır. Bu yüzden mekâna her katılım,
mekânı üretmektir. Bir mekân filozofu olarak Lefebvre,
düşüncesini, bu “üretim” kavramı üzerine kurar. Ona
göre mekân, üretim ilişkilerini ve yeniden üretimin toplumsal ilişkilerini içermektedir; “mekân, toplumsal bir
ürün” olduğu gibi, “her üretim biçimi de kendi mekânını
üretmektedir.” (2014: 25). Üretilen her yeni mekânın da
yeni toplumsal ilişkiler oluşturduğunu görmek gerekir.

Italo Calvino, Görünmez Kentler’inde, “Kent çok
zengindir: sürekli yineler kendisini, yineler ki bir şeyler akıllara çakılıp kalsın” derken; ünlü şair Kavafis de
“Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın
/ Bu şehir arkandan gelecektir” dizeleriyle kentin insan
toplumsallığında ve kişisel hafızadaki yerine dikkat çeker. Kentler sadece sokaklar ve yapılar yığınından çok,
birbiriyle etkileşimli sınırsız imkânlar yaratan ve kültürleri büyütüp yaşatan bir kaptır öncelikle. Bu kaba giren,
kabın şeklini aldığı alır; aynı zamanda kabı şekillendi-
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Meydan, bütün kent formları gibi, mevcut toplumun tarihselliğinde, sosyal, ekonomik ve kültürel faktörlerin etkisiyle şekillenir ve dönüşür. Kentsel meydanlar, kendisini oluşturan hayat şeklini ve siyasal ilgilerin
damgasını taşımakta ve yansıtmaktadır. İster doğal, ister oluşturulmuş olsun bir mekân, çok çeşitli varlıkları
içinde barındırmaktadır. Bu bakımdan mekân, bütün
içindekilerle birlikte insansal bir “ilişki”dir. Bu ilişki
katılımcılarına, gelişkin bir duyusallık, yaşam deneyimi ve içsel tutarlılık kazandırır. Bu bağlamda Karl
Marx’ın, “Beş duyunun oluşması, şimdiye kadarki dünya tarihin sonucudur.” yorumu, önemli bir kapı aralar
(Marx, 2003: 118). Estetiğin, özelde de kent estetiğinin
niteliğinin, toplumsal talepler içerisinde yer bulması,
duyusal-bilişsel gelişimin önemiyle ilgilidir ki bu gelişim özgürlükle ilişkili olarak değerlendirildiğinde daha
da bir anlam kazanır. Yaşanabilir bir dünya “hakkı”,
özgürleşmeyi hedeflediği müddetçe peşinde koşmaya
değer. Yaşamın otantik deneyimi ve estetik nesnenin
sunduğu aura, dünyasal haz çeşitliliği sayesinde duyuların gelişiminde önemli bir katkı sunar; Marx’ın yorumu da ancak bu eylemlilikle doğrulanabilir. Estetik
nitelik, sunduğu aura ile duyuları ayartır ve eğitir; bu
da onun özgürleştirici potansiyeline işaret eder. Çünkü
geleceğin özgürlüğü, bilincin yaşam deneyimi ile kuruculaşır. Estetik deneyimin özgürleştirici etkisi, sunduğu
ve güçlendirdiği kendilik duygusu yanında, varoluşun
duyumsanmasını sağlamasındadır. Binalar, sokaklar,
parklar ve meydanların estetik bütünlüğü, başkalarıyla
birlikte varoluşu derinliğine duyumsatan bir ufuk yaratır. Duyular aracılığıyla ve onlar tarafından biçimlenen
hazlar ve düşünceler, ancak “çevre” ile irtibatı/ilişkisi sayesinde bir gelişime ve özgürleşmeye katkı sunar.

madan kendi duyularının gelişimine müdahil olamaz.
Gelişimin diyalektiği tam da bu müdahil olma ile ilgilidir. İnsan duyularının gelişkinliğince çevresini algılayıp
ona müdahale edebilirken, duyular da çevrenin etkisine
duyarlı olduğu için gelişecektir. Nasıl ki bir insanın düşünce ve bilgi birikimi gördüklerini etkiliyorsa, gördükleri de kendine yeni birikimler eklemesini sağlayacaktır.
Birikimli algılama ve sıçrayıcı düşünme iç içe geçmiş
bir olgudur. Bu konuyla ilgili olarak Cemal Süreya’nın
“Marmara’dan yirmi yılda çıkaramayacağı gerçeği/ Okyanusu beş dakika seyretmekle kavrar.” (Uçurumda
Açan Çiçek) dizelerini anımsamak yerinde olur. İnsan
kendince ve yetilerince çevresine müdahil olamadığında, çevrenin sunduğuna maruz kalacaktır. Maruziyet
ise süreklilik arzettiğinde, duyuların gelişimine katkı
yapmak yerine tekdüzeleşmesine ve körelmesi yol açar.
Çağlar boyunca, sömürünün sürdüğü sınıflı toplumlarda, “dışsal” maruziyet insanın çilesine dönüşmüş vaziyettedir. Kendi “dış”ına müdahil olamayan çileli insan
zamanla maruz kaldığını, arzulanır kılıklara büründürerek kendi eksikliğinin telafisine yönelmiştir. Ancak
bu telafi çabasının, “özgürleşmeden feragat” anlamına
geldiğini görmek gerekir.
Toplumsal yaşamın iktidar ilişkilerince kuşatılmasının erken dönemlerinde köleci ve feodal toplumlarda
iktidar, daha görünür ve tanınır bir düzeydeydi; daha
çok yüz yüze ilişkiler söz konusuydu. Ancak zamanla,
fazlasıyla da kapitalizmde, iktidar farklı biçimler altında
görünmezleşerek toplumsal yaşama, farklı müdahil olabilme yetileri üretmiştir. Toplumsal etkinliklerin farklı
dallarında egemenlik kodlarının işlerlik kazanması, iktidarın görünürlüğünü de ortadan kaldırabilmektedir.
İlerleyen bölümlerde, günümüz kapitalist egemenlik
biçiminin mekânlar aracılığıyla kendini işler kılması
üzerinde durulacaktır. Çünkü mekânlar, iktidar ilişkilerinin izinin sürülebileceği ipuçlarını ve simgesel
ürünlerin barındırmaktadır. Geçmişte görünür iktidar
karşısında kendi gardını alan insan, günümüz egemenliğinin görünmezleşen yönetsel teknikleriyle, daha çok
dumura uğramış vaziyettedir. Buna neden olansa her
taraftan kuşatılmışlık içinde olmasıdır. Toplumsal değerlere ve anlamlara dayalı olan mekân, sosyal ilişkilerin
bir ürünüdür. Bir toplumsal ürün olarak da ideoloji ya
da siyasetten arındırılmış bir nesne değil; tam tersine,
her zaman politik ve stratejik bir nitelik taşımıştır. Bu
yönüyle de kent bir temsil mekânıdır; bu niteliğiyle de

Estetik deneyim, tek yönlü bir algılama değildir;
bu deneyimlerde kendine özgü bir alışveriş gerçekleşmektedir: “…ben duygularımı ve çağrışımlarımı mekâna ödünç veririm, mekân da bana algılarımı ve düşüncelerimi ayartan ve özgürleştiren aurasını ödünç verir.
Bir mimarlık yapıtı bir dizi yalıtık retinal resim olarak
deneyimlenmez, tastamam kaynaşmış maddesel, cisimsel ve tinsel özüyle deneyimlenir. Gözün ve diğer duyuların dokunuşu için kalıba dökülmüş, haz veren şekiller
ve yüzeyler sunar, ama aynı zamanda fiziksel ve zihinsel
yapıları içine alır ve bütünleştirir, varoluş deneyimimize
pekişmiş bir tutarlılık ve anlam verir.” (Pallasma, 2011:
14). Bu bakımdan insan kendi çevresine müdahil ol-
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“…yaşanır, konuşur; duyumsal bir çekirdeği ya da merkezi vardır: Ego, yatak, oda, konut ya da ev; meydan,
kilise, mezarlık… Bu mekânlar tutku ve eylem yerlerini,
yaşanan durumların yerlerini kaplar, dolayısıyla zamanı
doğrudan içerir (Lefebvre, 2014: 71). Bu vurgular, tam
da insanın insan oluşunun mekânla diyalektik ilişkisini
ortaya koyar.
İletişim teknolojilerindeki gelişmelerle beraber,
kentsel mekânın nitelikleri de dönüşmüştür. Bu dönüşümün tasarımı ve estetize edilişi kapitalist egemenliğin
ortaya çıkardığı krizlerin aşılmasına yönelik devreye
sokulan müdahaleler çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu
bakımdan da egemenlik, toplumsal mekânda kendine yer açmış, yayıldıkça yayılmıştır. Kentler, iktidarın
yoğunlaştığı ve odaklandığı yerler olduğu gibi, kentin
odağı da meydandır. Dolayısıyla iktidarı, kent meydanlarından izlemek mümkündür. Meydanlar, arzulanan
hedeflere uygun anıt ve simgelerin mekânı olduğu gibi
ritüellerin de mekânı olmakta; öte yandan toplumsal
talep ve eylemlere konu olduğunda söz konusu olan yasaklamalarla iktidarın niteliğini afişe eden mekânlardır.
Yeni ve dinamik bir toplum kurmak isteyen Cumhuriyet Türkiye’sinde halk, Türklük, çalışma… meydanlarda
motif olarak yer bulurken 15 Temmuz 2016 sonrasında
egemen iktidar bir taraftan sürekliliği, bir taraftan da
farklılığını, en başta da meydanlarda yer göstermeye çalışmaktadır (Bak. Resim 1 ve Resim 2). Buna karşılık,
toplumsal eylem ve taleplerin sokaklarda ve meydanlarda yer edinmeye çalışması, yasaklanmakta ve engellenmektedir. Son dönemde Ankara Yüksel Caddesi’nde yer
alan İnsan Hakları Heykeli çevresinde ses vermeye çalışan insanlar, İstanbul Galatasaray Meydanı’nda eylem
yapan Cumartesi Anneleri olarak anılan insanlar engellenmektedir. (Bak. Resim 3 ve Resim 4).

Resim 2: 15 Temmuz Anıtı (Ankara)

Resim 3: Yüksel Caddesi (Ankara)

Resim 4: Galatasaray Meydanı (İstanbul)

Kentin yapısıyla toplumun yapısı arasında bir ilişki
kurulabilir mi peki? Elbette. Toplumun yapısı, kendine
uygun ihtiyaçlara göre kenti de oluşturacaktır. Kentin
yapısı daha dikkatli bir gözle bakıldığında kentin sınıfsal yapısını da gözler önüne serecek ya da tam tersi görünmez kılacak şekilde düzenlenmektedir. Kent, üretim
ilişkilerinin insanların gündelik hayat deneyimlerinde
yeniden üretildiği bir yerdir. Kapitalist sosyal ilişkiler ancak bir mekânın kullanımı düzeyinde yeniden

Resim 1: Kızılay Meydanı (Ankara)
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üretilebilir. Kentsel mekânın üretimi, sosyal ilişkilerin
yeniden üretiminden bağımsız olamaz. H. Lefebvre,
mekânın yeni toplumsal ilişkiler oluşturduğunu; siyasal
iktidarın kentsel örgütlenmeyi, kentsel örgütlenmenin
ise insanları belirlemekte olduğu düşüncesinden hareket
eder (2014: 25). İş bölümünün örgütlenmesi ve hiyerarşilerin üretimi, kentin toplumsallığından bağımsız
olarak gelişmeyecektir. Çünkü kentin içinde ve kentle
birlikte varoluş, insan kamusallığının merkezi mekânıdır; yaşam alıştırmaları, komşuluk ilişkileri, katılım
tecrübeleri… kentsel mekânla inşa edilir, geliştirilir. Kamusal tecrübe ve estetik bilinç düzeyi tam da mekâna
içerilme durumudur.

ler edinebilmesi, hayatın yenilenen teknik ve bilgilerinin tanınmasına elverişli bir mekân olmalıdır elbette.
Pir Sultan Abdal’ın şu dizeleri yüzyıllar öncesinden bu
gereksinimi dillendirmiştir: “Ayn-ı cemin bülbülüyüm /
Maydana ötmeye geldim.”

1. Tarihsel süreçte
kent meydanlarının toplumsal işlevi
Bir kentin meydanı, geminin güvertesi gibidir; kamaralarında konaklayan yolcu ve çalışanların yüz yüze
karşılaşma ve ilişki kurma alanıdır. Meydanın siyasal
toplumsal yaşamla doğrudan ilgisi en eski toplumlarca da biliniyordu. Arapça’da teşhir ve şöhret kelimeleri,
“şehir” kelimesinden türemiştir; ikametin dışında şehir,
“kendini gösterme ve bilinme” duygusunun tatminini
sağlayan mekândır aynı zamanda. Aristotales, Politika
adlı kitabında bir akropolisin oligarşiye ve tek adam
yönetimine, düz açık zeminin ise demokrasiye tekabül
ettiğini söyler (1975: 120). Sitenin merkezinde bulunan
agora, politik eylemin de odağı durumundadır. Kent
meydanları, herhangi bir açık alandan farklı olarak belli
bir sınırlılıkla kapalılık hissi de veren, evin oturma odasını andıran bir uzantı gibidir. Kentte yaşayanların içsel
bir arzu olarak kent meydanlarına yönelmesi, meydanın
fiziki olanaklardan ziyade, toplumsalın cazibesinden
kaynaklanır. Dolayısıyla kent meydanlarının toplumsal-siyasal yaşamla ilgisi doğrudandır. Öte yandan kent,
yaşayan her sakinine bir yaşam ve evren imgesi de sunar; bu ilgiyle hem kentin hem de kentin meydanının
hafızalarda bir imgesi vardır. Kente uzaktan bakanlar,
kentten gelip geçenler için meydanın imgesi, çoğu kez
kentle özdeşleşmektedir.

Kentlerin en katılımcı, en açık ve şehirlilik duygusunun en belirgin duyumsandığı bölgesi, kentin meydanıdır. Meydan, kentin salt bir fiziki ögesi olmayıp
zihinsel, psikolojik, tarihi ve hayali birçok niteliğini
buluşturan bir alandır. Kent meydanı, kolektif hafızada kalıcılaşır. Toplumun hemen her kesiminden insan,
kent meydanına sorgusuz sualsiz, koşulsuz bir şekilde,
ayrıma uğramadan girip çıkabilir, orada gezip dolaşabilir. Bu yönüyle de kamuluk yani topluma ait olma
duygusunun en güçlü hissedildiği yerdir. Bir kentin
meydanı çoğu kez, hiç bilinmese de kentin tamamı
hakkında maddi ve sosyo-kültürel bilgi sunabilir; meydana, “kentin özeti” dense yeridir. Kent meydanlarının
çeşitli işlevleri vardır. Bunlardan en önemlisi insanların
“kalabalığa karışma” duygusunu telafi etmesidir. Çünkü
kent meydanları tesadüfi karşılaşmalara olanak sunar.
Bu tesadüfi karşılaşmalar, insanların farklılaşma ve başkalarını tanıma arzusuyla yakından ilgilidir. Şehrin merkezi olduğuna göre meydan, şehirlilere demokratik alışkanlıkları geliştirme, siyasi olguları tanıma imkânı vaat
etmelidir. Özellikle de büyük kentlerde bir kaosa dönmüş olan hayatın ve akışın hızının yavaşlama mekânıdır
meydan. Belki günün yorgunluğunun atılmak istendiği
ya da yorucu bir güne başlamadan insanların tazelenme
isteği için bekleyeceği bir yerdir meydan. Kapitalizmin
kenti, içinde insanların debelendiği bir keşmekeş yarattığından, kentin meydanı bu keşmekeşi sükûna erdirecek ögelere yer vermeli; oyunsal ihtiyaçları, eğlence
beklentilerini karşılamaya dönük ve yüz yüze ilişkileri
geliştirici olanaklara yer açmalıdır. Meydanın başka bir
işlevi de kullanıcılarına hayatı tanıtıcı, uyarıcı ve yönlendirici imkânları barındırmasıdır. İnsanların kendi
yaşamlarının darlığından sıyrılıp daha geniş perspektif-

İlk kentlerin ortaya çıkışı, elbette ki toplumsal zenginliğin artışıyla ilgilidir; ekonomik ve politik tekelin
büyümesi, kenti de büyütmüştür. Kentin büyümesine
paralel olarak yönetim erki, kentte kalabalıkların tesadüfi buluşma mekânını süreklileştirecek organizasyonlar
ve simgesel yapılar üretmeyi ihmal etmemiştir. İnsanlık
tarihi açısından kentin önemini dile getiren Mumford,
“[Kent] sadece fiziksel araçları değil, bu mirası aktarmak
ve geliştirmek için ihtiyaç duyulan insanları da bir araya
getirip örgütledi. Bu hâlâ, kentin insanlığa en büyük armağanıdır.” (2013: 684) demektedir. Meydanın önemli bir yanı kentsel sirkülasyonun ve dağıtımın yapılma
yeri olmasıdır. Çoğu kez insanların toplanma, buluşma
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yeri olduğu gibi gidilecek yerlere yönelme mekânı olabilmektedir. Bu bakımdan kent meydanlarının en asli
niteliği, ulaşım bağlantılarına sahip olmasıdır. Modern
kent planlamasında bu husus, özellikle göz önünde
bulundurulmaktadır. Kentin odağında bulunan ve insanların toplanma/buluşma işlevini içeren meydanlara,
Eski Yunan’da agora, Roma’da forum deniyordu. Başlangıçta daha çok pazaryeri olarak kullanılan bir karşılaşma
bölgesi olan açık alanları, zamanla binalar çevrelemiş
olup kentin meydanı özelliğini kazanmıştır. Bu meydanlar zamanla, değiş tokuş amacının dışında bir sosyal
işlevi yerine getirir olmuştur. “Agora öfke, korku ve kuşku kaynaklı gerilimi ortadan kaldırmak, bozulan sosyal
dengeyi onarmak için ortak meseleleri dile getirme yeriydi.” (Mumford, 2013: 191). Şehrin toplumsal imgesi, şehirde yaşayanların duygu ve moralleri üzerinde
önemli düzeyde etkilidir. M.Ö. 6. yüzyılda şehrin olumsuzluklarının artması üzerine yönetici Psistrates, şehrin
alt tabakalarına çeşitli ayrıcalıklar sağlayarak, şenlikler
düzenleyerek şehrin toplumsal imgesini güçlendirmiş ve
şehir sakinlerinin şehirle bütünleşmesini teşvik etmişti.
Onun reformlarının ve düzenlemelerinin demokrasiye
yönelimde çok önemli katkıları olmuştur (Bellah, 2017:
409). Meydan kavramının bugün bile demokrasi anlayışının merkezinde yer alması bu anlamda düşünülmelidir. Günümüz toplumunda en demokratik eylemlerin
hala meydanlarda toplanarak dile getirilmesi, siyasal
propagandaların, mitinglerin kent meydanlarında düzenlenmesi, bir toplumsal gelenek olarak sürmektedir.
R. Bellah, Yunan akılcılaşmasını, (1) polis’in ortaya çıkışıyla beraber siyasal katılımın gelişmesine, (2) polis’in
yükselişiyle beraber okuryazarlığın ortaya çıkmasına,
(3) para ekonomisinin gelişiminin soyut düşünce için
bir uyarıcı oluşuna, (4) taş yapıların inşasındaki temel
teknolojilerin gelişimine bağlar (217: 433-435). Burada
söz konusu edilen toplumsal yaşamın çok yönlü olarak
diyalektik bir gelişim içinde sonuçlar doğurmakta oluşudur.

Forumun geometrik mimarisi, iktidar ile tebaa arasındaki mesafeyi de belirleyen bir işlevi yerine getiriyordu. Mekânın geometrik niteliğiyle iktidarın belirmesi
arasındaki ilişkiyi Canetti şu şekilde ifade eder: “Her
insan, en güçsüzü bile, başkasının, yanına yaklaşmasını
önlemek ister. İnsanlar arasında kurulan her toplumsal
yaşam biçimi kendisini, ele geçirilip yakalanmanın durmak bilmeyen korkusunu teskin eden mesafelerde dile
getirir. Pek çok kadim uygarlığın çarpıcı özelliği olan
simetri, kısmen insanın kendi etrafında eşit mesafeler
yaratma girişiminden türer. Bu uygarlıklarda, güvenlik
mesafelere dayandırılır ve sembolik olarak mesafelerle
ifade edilir.” (2010: 209). Ortaçağın aşılmasıyla birlikte
ticaret canlanmış, şehirler büyümeye başlamıştır hatta
yepyeni şehirler ortaya çıkmıştır. Şehir ve meydan Ortaçağ öncesi gibi yeni toplumsal hayatın ve ekonominin merkezi haline gelmiştir. Kapitalist toplumun vazgeçilmez kavramı piyasa da bu dönemde “piazza” yani,
meydan ortaya çıkmıştır. Rönesans dönemiyle birlikte
meydanlar, tek merkeze yönelen sanat anlayışına uygun
olarak dizayn edilir oldu ve meydandaki her unsur, monarşik hükümdarın merkeziliğine gönderme yapacak
şekilde yer bulur oldu (Sennett, 2008: 12). Sanatsal ilgi
olarak merak ve özenti Antik Yunan’a dair olsa da Antik
Yunan’daki demokratik algıdan farklı olarak meydanlar,
iktidarın güç ve ihtişam gösterişinin yeri olarak algılanır
oldu; hükümdarın gücüne karşı gelip asilik yapanlar,
meydanlarda ibretiâlem olarak asılıyordu. İdamları herkesin görebilmesi için tasarlanıyordu meydanların düzeni. Bir yönetim tekniği olarak bu tutum, kent sakinlerine “sizi denetliyoruz” mesajı vermiş oluyordu (Taşçı,
2014: 129).
Sanayi devriminin etkisiyle toplumsal ve kültürel
yaşam da çok hızlı bir şekilde değişti; kamusal mekânlar
da bundan payını aldı. Kent ve meydanlar, dönemin ruhuna uygun olarak ekonomik gelişmelere endekslendi.
Fabrika düzeyinde üretim mekânlarının yaygınlaşması,
kalabalık bir proleter kitlesi ortaya çıkarmıştı. Geçmiş
dönemlerin binalarla çevrili, “kapalılık hissi” veren korunaklı meydanları, daha açık alanlara dönüştü. Modernizm ile birlikte kentsel mekânın düzenlenişi, kapitalist
ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşirken
eskinin katılıkları, “yaratıcı yıkıma” tabi tutularak dönüştürüldü. Bu dönüşümde, kapitalist birikim sürecini
sekteye uğratacak tehdit unsurlarının bertaraf edilmesi öncelikli hedef olmuştur. Hausmann, Paris’i dizayn

Roma’da kent meydanlarına forum deniyordu. Forum da agora gibi bir çeşit pazaryeri işlevi görüyordu
başlangıçta. Zamanla forumun en temel parçası tapınaklar ve öteki kamu binaları (mahkeme, ibadethane,
meclis binası) forumun çevresini kapladı. Kent meydanlarının simgesel nitelikleri şehirde yaşayanlarda bir
bağ ve özdeşleşmeyi ortaya çıkarabilmektedir. Binaları
simetrik biçimde düzenleme de ilk kez forumla başladı.
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Neoliberalizm’i, salt bir ekonomik program olarak görmek eksik bir kavrayış olacaktır. Neoliberalizm, “…bir
müdahalesizlik örtüsü altında sermayenin egemenliğini
toplumsal yaşamın her alanında yeniden oluşturmaya
yönelik bir hegemonya projesini dayatmak için devlet
gücünün sistematik olarak kullanımına dayanan bir birikim stratejisini, bir sosyo-ekonomik yeniden üretim
düzenleme şeklini, bir sömürü ve toplumsal tahakküm
tarzını birleştiren” (Saad-Filho, 2018: 114) uygulamaların tamamıdır. Neoliberalizm bir “projedir” ve hedefi,
finans piyasaları tarafından temsil edilen sermayenin
yeniden üretiminin çıkarlarıdır. Yapılan reformların acil
amacı, yüksek ekonomik büyüme oranları sağlamak ve
enflasyonu düşürmektir; bunun için de ilk yapılması gereken işçi sınıfının taleplerinin bastırılması olarak sonuç
bulmuştur. Neoliberal geçiş (1) kapitalist toplumsal tahakkümü yeniden tesis etme, (2) üretimi yeniden yapılandırma, (3) uluslararası düzeyde ABD hegemonyasını
yeniden oluşturma unsurlarını içerir (Saad-Filho, 2018:
118). Neoliberal uygulamalar iktidarın ve zenginliğin
bir yerde toplanmasını kolaylaştırmış, emek sömürüsünü daha ince tekniklerle şiddetlendirmiştir.

ederken 1848 Devrimleri’ni unutmamıştı; bu yüzden
Paris’in yeni dizaynını emekçilerin ayaklanmalarını kolay bastırabilmek için askeri birliklerin ve topçuların,
daha hızlı hareket edebileceği uzun ve geniş koridorlar
inşa etmiştir (Berman, 2005: 206). Benzer şekilde, öteki
gelişkin kapitalist ülkeler de yeni dizaynlara aynı saiklerle hareket etmiş, sonradan kapitalistleşecek ülkelerin
de merkez kapitalist ülkeleri model almasıyla, kentin ve
meydanların düzenlenişinde benzerlikler söz konusu olmuştur.
Modernist kent anlayışı, geniş bulvarlar, ağaçlı geniş yollar, gezi ve yürüyüş imkânları sunan kaldırımlar,
yaya bölgeleri, yaya bölgelerine ilişik medyalar, anıt
ve havuzlar, etkileyici seyirlik düzenlemeler sağlayarak
kentleri, kamusal anlamda yaşanabilir, eşitleyici mekânlar olarak düşünmüştür. Bu mekânlar ve meydanlar,
kapitalizmin yoğun ve yorucu yaşamına maruz kalan
bireylerin, fiziksel yalnızlıklarını aşabilme ve başkalarıyla karşılaşabilme olanakları sunmaya yönelik olmuştur.
Ancak ortaya çıkan sonuç, bütünlüklü insanın kayboluşudur: “Metropol topluluğunun bütün örgütlenmesi,
kendiliğindenliği ve kendi kendine yön verme yeteneğini öldürmek üzere tasarlanmıştır (Mumford, 2013:
659). Kentlerde süpermarketlerin ortaya çıkışı, pazaryerinin eski otantik karşılaşmalarını, tesadüfi deneyimleri ortadan kaldırmış oldu. Süpermarketler kişisellikten
tamamen uzak ve mekânik bir işleyişe sahip oluşuyla
yeni bir tahakküm tarzı ortaya çıkarmıştır. İnsan için
pazaryerinin candanlığı ve muhabbet ortamının ortadan kayboluşu, önemli bir toplumsal kayıp sayılmalıdır. Pazaryerinin ortadan kalkmasıyla oluşan boşluğu,
günümüzde reklam endüstrisi ve medyatik zevzeklik
doldurmaktadır.

Neoliberalizm toplumun bütün etkinliklerini
mümkün olduğunca ekonomikleştirme ve muhasebeye dâhil etmeye yönelik bir mantığa sahiptir. Bütün
faaliyetler, verimlilik ve meta mantığına uyarlı şekilde
ekonomikleştirilmektedir. İnsanın toplumsal eylemliliği
ve yaşam biçimi, şirket mantığı modelli olarak tasarlanmakta, yaşam alanları ve yeniden üretim süreci bu
mantığa bağlanmaktadır. Neoliberalizm’in bir “işletme
toplumu” ortaya çıkardığı söylenebilir. Her tür varlığın
ve var oluşun bir “piyasasından” söz edilir bu toplumda.
Siyasal iktidar bile ülke yönetimini, “şirket yönetimi”ne
1
benzeterek tanımlamaktadır. Bu yüzden her birey bir
“girişimci” olarak modellenir ve eğitim süreciyle klonlanmaya çalışılır. Liberalizmin homo economicus sayılan
bireyinin, karar ve seçimlerinde bir iktisadi yatırımcı
gibi davranması istenir. Bu anlayışta, her insan varlığının, ömrü boyunca okul eğitimiyle, yabancı dil ve bilgisayar kurslarıyla vb. kendisini sürekli olarak ekonomi
piyasalarına göre şekillendirmesi ve yenilemesi beklenir. Eleştirel biçimde düşünen bir insan, söz konusu
bile edilmez. Her insan bütünüyle ekonomi piyasası-

2. Neoliberalizm ve hayatın
bütününün ekonomikleşmesi
Neoliberalizm, kapitalizmin 1970’lerde başlayan krizine
karşı, üretilen politikaların genel adı olarak anılır. İkinci
Dünya Savaşı sonrasında kapitalizmin, uluslararası kurumsallaşması ve Keynesçi iktisat politikaları, 1970’li
yıllara gelindiğinde önemli bir krizle sarsıntıya uğradı.
Bunun üzerine bir dizi ekonomik ve politik öneriler çerçevesinde, yeni bir birikim modeli evresine geçildi. Bir
sömürü sistemi olarak kapitalizmin özünde bir farklılık
olmamasına karşın, yeni evreye neoliberalizm denmiştir.

1 Türkiye Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan bir konuşmasında, “Ben
bu ülkenin anonim bir şirket gibi yönetilmesini istiyorum.” demişti (CNN Türk, 15.03.2015).
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na uymalı ve onun gereklerine uygun olarak evrilmeyi
becermelidir. Girişimci bireyin, eleştirel düşünmenin
külfetleriyle zaman kaybetmesi gereksiz görülür. Neoliberalizm’in teorisyenlerinden F. A. V. Hayek diyordu ki,
“Artık şunu anlıyoruz ki insanın hedeflerine ulaşabilmesi için pek çok konuda kaçınılmaz olarak bilgisiz olması
lazım.” (aktaran Spencer, 2018: 42). Söz konusu akıl,
bütün eğitim sistemini ve ders programlarını bu doğrultuda planlayarak, sadece ekonomik olana endekslemekte elinden geleni ardına koymaz. Kaba disiplinci bir
iktidar mantığına sıcak bakmayan neoliberalizm bireyi,
çeşitli biçimlerde ince tekniklerle “bencilliğin buzlu sularına” (Marx) sürüklemektedir.

politikanın değişmesine neden olacaktır. Politik ve biyopolitik arasındaki söz konusu ayrım, bir karşıtlıktan
ziyade, birbirini tamamlayan bir konumu ortaya koyar.
Biyopolitika, hayatın yönetiminin etkilerine yönelmek
yerine, işleme biçimine odaklanarak “nasıl?” sorusunun
yanıtını arar (Lemke, 2013: 155). Biyopolitik bakışın
önemi, “politik”in odağında olmasına karşın ihmal
edilen biyolojik süreçlere ilişkin bilginin dönüşümünü
dikkate almasıdır. Bu sayede, insan bedeni anatomik
bir varlık olarak görülmekten ziyade, bilgi veren bir ağ
olarak görülebilmektedir. Neoliberal dönemin mekân
tasarımlarıyla biyopolitika tam da estetik düzeyde kesişmektedir. Estetiğin insan duyusallığında ve zihinselliğindeki şekillendiriciliği, insanın bir bütün olarak
yaşamının ekonomikleştirilmesiyle iktidarın estetik
tasarımı arasında ilgi kurmak mümkündür. Bu ilgiyle
neoliberalizm, ekonomikleştirme gündemine uygun
olarak postmodern estetiği, neoliberal özneleştirmenin
hizmetine sokmaktadır. Daha önce vurguladığımız gibi
mekân insanlarca üretilen ve insanları da üreten bir yapıya sahiptir. Mekânın üretime dâhil bir ürün oluşunu
Lefebvre şöyle anlatır:

Foucault, Biyopolitikanın Doğuşu adını verdiği derslerinde, neoliberalizmin özellikle de Avrupa’da
Nazizmin yıkımları sonrasında liberallerin “özneyi sermayeyle tamamen bütünleştirme” gayretleri üzerinde
durmuştur. Bu anlayışa göre, özne piyasanın gereklerine uygun şekilde kendini girişimci bir varlık olarak
yetiştirmelidir. Birey, hayatını iç içe geçmiş girişimler
bütünlüğünde sürdürmeli; artık iktidarın denetimci
nefesini ensesinde hissetmemelidir. Bu saiklerle yetişen
her birey, belli standartlara uygun tutum ve davranışlar
kazanarak yaşamını sürdürecektir. Buradaki asli mesele,
piyasanın gerekirliklerine uygun bir esneklikle yetilenmek ve beceriler kazanmaktır. Öne sürülen ilke, her ne
kadar “bireyin özerkliği” olsa da bireyin herhangi bir
özerkliği söz konusu olmadığı ortadadır. Birey kendini
geliştirme adına, piyasaya uygun CV ile donatmak ve
prezantabl olma kaygılarıyla debelenip duracak, kapitalistik hegemonya doğallaşacak ve içselleştirilerek meşrulaşmış olacaktır. Bu yönetimsellik biçiminde, her tür
eğitim standardından, çevre düzenlemesine, fabrikadan
ofise kadar bütün hayat homo economicus’u çağıracak
(Althusser) şekilde tasarlanmakta, bütün hedef ekonomik üretkenliği artırmaya yöneltilecektir.

“Mekân, pasif, boş bir şey olarak ya da ‘ürün’ gibi karşılıklı mübadelede bulunmaktan, tükenmekten ve yok
olmaktan başka anlamı olmayan bir şey olarak düşünülemez. Bir ürün olan mekân, etki ya da tepki yoluyla
bizzat üretime müdahale eder: üretken-emeğin örgütlenmesi, ulaşım, hammadde ve enerji akışı, ürün paylaşım ağları… kendince üretken ve üretici olan mekân,
üretim ilişkilerine ve (iyi kötü örgütlenmiş) üretici güçlere dahildir.” (2014: 24).

İnsanın yönelim durumunu, dar bir “bilinçlilik/bilinçsizlik” düzeyinde tanımlayan analizler kısır kalacaktır; bu nedenle biyopolitik kavramından yola çıkarak biyoiktidar kavramına yer vermenin, mekânın dizaynında
iktidar süreçlerinin işleyişini anlamak ve analiz etmek
açısından önemli bir boşluğu kapatması söz konusudur.
Biyopolitika kavramı, estetik tasarımların muhataplarını nasıl etkilediğinin daha doğru bir şekilde değerlendirmeye elverişlidir. Çünkü biyopolitik çözümlemede,
iktidar teknikleri ve söylemler, bilgisel etkinlikler ve
özneleştirme tarzları arasındaki ilişkiler ağı derinlemesine soruşturulur. Böyle bir perspektif, yönetim stratejilerinin hayata dair bilgileri nasıl ürettiği ve harekete
geçirdiği hususuna da eğilir. Ayrıca mevcut eşitsizlik yapılarını, hiyerarşileri ve yeniden üretim pratiklerini hesaba katmaktadır. Bilimsel, eğitsel, dini vb. kurumların

Lefebvre’in “organizasyon kapitalizmi” dediği neoliberalizm, sırf sermaye mantığını hayatın her alanına
yaymakla yetinmeyip bireylerin ekonomi piyasasıyla
ilişkisini güçlendirecek imkânlar yaratmasına Foucault’un deyimiyle biyopolika demek, uygun olacaktır.
Biyopolitika politik alandan apayrı bir yönelim değildir elbette. Thomas Lemke biyopolitikayı, “politikanın
en derinindeki çekirdekte yer alan düşünümsel boyutu” olarak tanımlar. Biyopolitik yönelim, teknolojinin
gelişimi doğrultusunda dönüşecek; teknoloji de genel
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yönlendirdiği düzenlemeler, muhataplarıyla ne şekilde
buluşmakta olduğu masaya yatırılmış olur: “Biyopolitika çözümlemesi, yönetsel, disipliner ve bilişsel sınırlar
tarafından genellikle birbirinden ayrılan alanları bir araya getirecektir. Böylece beden ile zihin, doğa ile kültür
arasındaki kategorik ayrımlar çok daha kolay aşılabilir
hale gelir. Disiplinci bir kontrolden ziyade, genelin düzenliliği öne çıkar; eğitici değil, istatistiki anlamda dengeleyici, düzenlileştiricidir.” (Koyuncu, 2016: 39).

lanır. Bundan dolayı da biçimsel eklektizm, parodi,
pastiş, ironi ve oyun öne çıkarak derinlik yerine yüzey
önemsenir (Sarup, 1995: 158). Postmodern yönelimin
temel ilkelerini, mimarlığın ve planlamanın odağı olan
kent ve meydanlarda da izlemek mümkündür. Bu yönelimlerin çoğu, neoliberal özneleştirme anlayışıyla da
örtüşmektedir. Mekânın organizasyonu, gündelik yaşamın eylemleri için yönlendirici bir işlev gördüğünden
bir çeşit denetin oluşturulduğunu söylemek de mümkündür. Neoliberalizm nasıl ki rekabete dayalı piyasa
düzenine tabi özneler üretirken disipline edici teknikler
yerine biyopolitik mekânizmalar işletiyorsa postmodern
mimari tasarımlar da bu mekânizmaların yardımcısı
durumundadır. Vitrinlerin, meydanların, binaların estetik tasarımı, derinliksiz bir algı ve hızlı bir hareketi
ortaya çıkaracak biçimde yapılmıştır. Neoliberalizm’in
mekânı daha uysal, daha üretken ve rekabetçi bir yönelime hiç fark edemeden kendini kaptırmaya müsait
bir formdadır. Üstelik bu işleyiş, belirli zamanlarda ve
mekânlarda, ekonomiyle hiç de ilgisi yokmuş gibi görünen özgül pratik ve teknikler aracılığıyla gerçekleşir.
Çünkü özne ile çevresi arasında kurulan bu yeni ilişkiler
güya özgürlük deneyimi vaat eder (Spencer, 2018: 52).
Bu durum, Marx’ın, Grundrisse’de andığı, gerçek ve biçimsel boyunduruk ayrımından hareket edersek sermayenin biçimsel boyunduruğunun aşıldığı ve toplumun
tamamının sermayenin gerçek boyunduruğu altına girdiği momente tekabül etmektedir.

Burada politik ve estetik alana sıkışarak kapitalizmin asli durumu olan sınıf çatışmasını gözden kaçırmamak gerekiyor. Elbette ki kapitalizmde temel mesele,
kapitalist sınıfın emekçi sınıflar üzerindeki tahakkümüdür. Bu tahakkümün inşa edilmesi ve sürdürülmesi, gitgide incelmekte ve gizlenmektedir. Sömürünün bertaraf
edilmesine yönelik devrimci tutumların karşısında liberalizmin farklı biçimleri sahne almaya devam ediyor. Bu
yüzden liberal yönetimselliğin ayak oyunlarının sürekli biçimde eleştirilmesi gerekiyor. Eleştiri alanlarından
en önemlilerinden biri de kent eleştirileri sayılmalıdır.
Ancak bu yönlü eleştirilerin rant odaklı eleştirilere sıkışması söz konusudur. Oysa liberalizm, sadece ekonomik bir kuram ya da politik bir ideoloji değil; insanların
yönetilmesine dair özel bir sanat sayılmalıdır. Bu sanatın aklı, temelde çıkar odaklı olarak işleyen bir akıldır.
Liberal toplumda bireyler eylemler, sözler, zenginlikler,
kaynaklar, mülkiyet, haklar vs. üzerinde etki sağlayan
şey çıkarlardır (Foucault, 2015: 41). Çıkar ilkesi, bireysel ve müşterek çıkarlara gönderme yaparak toplumsal
faydayı, ekonomik kârı, piyasayı, kamusal düzenlemeleri doğallaştırarak meşrulaştırabilmektedir.

Kamusal yüz yüze ilişkilerin merkezi olan kent
meydanları başta olmak üzere, neoliberal mantığın izleyicisi postmodern estetizm; insanın gelişimine yönelik sanata rest çeken, duyusallığı hiçe sayan, derinlik
algısının bulunmadığı bir yüzey olarak kendini göstermektedir. Geometrik hatlarla bezenmiş geniş beton
alanlar, bağlantısız nesneler, bağlamından koparılmış
yapay doğa unsurları insanı tamamen dışlamıştır. İşinden metro ya da vapurla evine dönen bir Üsküdarlı, iş
yorgunluğunu atacağı bir dinlence mekânı, görüş alışverişinde bulunup deneyim paylaşımı yapacağı bir ortam
bulamayacaktır Üsküdar Meydanı’nda. Ona düşen ya
vitrinlere bakarak kentin gürültüsü eşliğinde evinin yolunu tutacak ya da bir AVM’ye sürüklenecektir. Keza
diğer merkezi meydanlar için de geçerlidir bu durum
(bak. Resim 5 ve Resim 6). Sergilemenin başat olduğu, tüketim ve satın alma odaklı festival ve eğlenceler
eşliğinde renklendirilmiş ve ışıklandırılmış caddeler ve

3. Kent meydanlarının
düzenlenişinde
postmodern estetiğin izleri
Postmodernizm kavramı, “modernizme karşı tepki”
anlamını verecek şekilde 1930’lu yıllardan itibaren
kullanılmaya başlansa da 1980’li yıllardan itibaren asıl
imasını bulmuştur. Belirgin etkisi de ağırlıklı olarak
görsel sanatlarda, mimaride ve kent düzenlemelerinde
hissedilmiştir. Duygularda yoğunluk, gündelik sıradan
yaşamın estetiği, farklılıkların özel bir yer bulması, kurumsallaşmış mekânsal düzenlemelere karşı çıkış, popüler kültür postmodernlerin önemsediği yönelimlerdir;
elit ve popüler ayrımının ortadan kaldırılması amaç-
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panolar, insanların kendinden başkasına göz kaydıramayacağı aynamsı yüzeylerin egemenliği söz konusudur
meydanlarda.

Postmodernizm geçmişi yeniden canlandırmayı
savunurken kent görüntüsü etkileyici sanat ögeleri, reklam panoları, ışıkları anonim donatılar olarak eklemeyi
savunur. Meydan bir durma, durulma, dinlenme ve tazelenme yeri olmayı gerektirirken, postmodern tasarımda bir akış ve sirkülasyon belirleyicidir. 1970’li yıllardan
itibaren kentsel mekânlarda özellikle büyük boyutlarda
AVM, temalı park, süper market, fast-food ve restoran
zincirleri peydah olur (bak. Resim 9, Resim 10). Bu
mekânlar, toplumu tüketimci kültüre özendiren reklam ve eğlence oyunları da yaratır. Mekânın söz konusu
üretimi, buralarda tüketime yönelik olarak gerçekleşmektedir; bu yüzden de daima bir yenilik peşindedir.
Özel anma günleri ve kutlama günleri (Anneler/Babalar
Günü, Kadınlar Günü, Yılbaşı vb.) icat edilmekte, her
icada uygun yeniden bir süsleme, tasarlama yapılmaktadır. Bu çaba, yepyeni seyirlikler ve ilginçlikler bulup
gündeme getirmeyi gerektirir. Toplumun toplam hareketliliği artırılarak kapitalizmin krizinin aşılmasına
yönelik bir mantık işleme konulur. Bu mantığın estetik alana yansıması postmodernizm’dir. Modernistler,
mekânı toplumsal amaçlar uğruna biçimlendirilecek bir
şey olarak görürken postmodernistler için mekân, belki
zaman dışı ve “hiçbir çıkar gözetmeyen” bir güzelliğin
kendi içinde bir amaç olarak ve herhangi bir toplumsal
amaçla bağı olmayan estetik hedef ve ilkelere göre biçimlendirilecek bağımsız ve özerk bir şey olarak görülür
(Harvey, 1997: 84). Postmodernizm bir tür çeşitlilik estetiğini ifade etmenin yollarını arar. Bu yüzden mimari
ve tasarım, mekânsal biçimi çeşitlendirmek açısından
yepyeni olanaklarla donanmış olarak görünür.

Resim 5: Taksim Meydanı (İstanbul)

Resim 6: Üsküdar Meydanı (İstanbul)

Yenilik arayışlarında gerçek ihtiyaçlardan ziyade,
farktan farka koşan, kılıktan kılığa giren insan sürekli
ve hızlı bir hareketle devinmektedir. Kevin Lynch, metropolün biçimlendirilmesinde en başta “seçme özgürlüğü”nün yani tüketimciliğin dikkate alındığını söyler. Bu
anlayışta, “birey mümkün olduğunca çok mala hizmete
ve imkâna kolayca erişebilmelidir.” (1996: 97). Mekânlar ve meydanlar yavaşlatmaya, durup bakmaya yöneltecek yere, tam bu tarza uygun bir yönlendirmeyle, bir
geçiş güzergâhı olarak tasarımlanmaktadır (bak. Resim
7, Resim 8). Sermaye birikiminin ihtiyaç duyduğu hız,
sadece üretimin hızı değil, metaların dolaşımının da
hızlanmasını getirmiştir; bu, insanların her iki süreçte
(üretim ve dolaşım) de hızlanması anlamına gelecektir
elbette. Artık kentin caddelerinde ve meydanlarında
bireyin eylemi, kendi etkinliği olmaktan öte, modanın
ve reklamların bir yansıması olarak gerçekleşmektedir.
Reklam bir kabuk olarak algıyı kapatır, estetik bir deneyim sunmaz.

Resim 7: Osmangazi Kent Meydanı (Bursa)
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“mimarlık ve devrim” için savaşanlar arasında geçmiştir (Goonewardena, 2014: 141). Modernist mimariyi
totaliterlik ve “aklın güç isteminin diktatörlüğü” olarak eleştiren postmodern estetizmin yönelimleri, çoğu
noktada neoliberal ekonominin yönelimleriyle örtüşmektedir. Örneğin Moussavi, kentin tek bir kültürle
tanımlanamayacağını, sürekli yeni alt kültür ve kimliklerin ortaya çıktığını, mimari formların da kültürdeki
bu çoğulluğu ve değişkenliğe cevap vermesi gerektiğini
ifade eder (Spencer, 2018: 249). Kapitalizm eskisi gibi
“homojenleştirici bir güç” olmaktan ziyade “farklılığın
ve yeniliğin” peşinde olduğundan mimarlık da farklılık
ve yenilik arayışındadır. Bu arayışta demir atılan kavram
“duygulanım”dır. Formların çoğulluğunun ve değişkenliğinin, duygulanım yaratması hedeflenir. Duygulanıma
yönelik bu ilgi ise Deleuze’ün “hikâye anlatmaya özgü
sıkıcı dolambaçlardan azade olan ve doğrudan aktarılan
bir şey” (Spencer, 2018: 249) tanımından etkilenmiştir.
Kent ve yapı mimarisinde çeşitlenen geometri aracılığıyla düzlük, kıvrım, açıklık, eksen, asimetri, çaprazlık,
amaçlılık, peyzaj, vadi ve dağ bir arada var edilmeye çalışılacaktır (bak. Resim 8, Resim 10, Resim 13). Kent
meydanlarından esinle alışveriş merkezlerine (çoğu kez
“yaşam merkezi” de eklenir) eklenen meydancıklarda
bu yönelimler, bir arada izlenebilir. Arzulanan şey, tek
bir anlama indirgenmenin önüne geçmektir. Duygulanımcı anlayışın “anlam” ile derdi vardır; çünkü akla
ve eleştiriye çıkar. Aklın ve eleştirinin gideceği yer ise
depresif semptomlar olacağını, dolayısıyla da mümkün
olduğunca anlamdan kaçınmayı önerir. Postmodern
mimarlardan Spuybreak’a göre, estetik, mümkün olduğunca plancı ve bilişsel olan her şeyden, bütünleştirmeye
yönelik işlerden uzak durmalıdır. Çünkü bütünleştirme
mantığı, siyasal olarak totaliterizme yol açacaktır: Şeyler
ne ise öylece kalmalıdır. Yaşamın hızının akışına tabi, arzularından başka yönlendirici tanımayan, sürekli spontane itkilerin peşinde bir yaşam, tam da burjuva düzeninin
estetikleştirilmesidir (aktaran Spencer, 2018: 269).

Resim 8: Kabataş Martı Aktarma ve Ulaşım Merkezi Tasarımı
(İstanbul)

Resim 9: Meydan AVM Ümraniye (İstanbul)

Postmodern anlayışı benimseyen mimarlardan C.
Jenks’e göre, mevcut toplumda piyasa, birinci iletişim
dilidir; mimar, piyasayla bütünleşmekten kaçamaz.
Kamu ihtiyaçlarından çok, zenginlere ve özel tüketime
hizmet etmek durumundadır (akt. Harvey, 1997: 96).
Postmodernizm, tarihin derinliğine kavranamayacağını, bunun yerine tarihi bugün yeniden yaratmayı salık
verir. Jenks’e göre hepimiz zihnimizde, başka yerlerde

Resim 10: Cevahir AVM (Şişli İstanbul)

Burada şunu belirtmekte yarar var: 20. yüzyıldaki
mimarlık ve şehir planlamasındaki hattı, “modernist” ve
“postmodernist” diye ayırmak, aslen kültürel-düşünsel
görünüş üzerindendir. Gerçeklikteki ayrım ise apaçık
şekilde “devrimden nasıl sakınılabileceğini” arayanlar ile
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yaşadığımız çoğunlukla turistik deneyimlerden, sinemadan, televizyondan, sergilerden, popüler dergilerden vb.
edinilmiş bilgilerden oluşan bir hayali müze ile dolaşırız.
Bunun için de eklektizm, kültürün doğal evrimi olacaktır (aktaran Harvey, 1997: 107). Postmodern mimarinin
hakim temaları olarak kurgu, parçalanma, kolaj, eklektizm, maskeleme, gelip geçicilik ve kargaşa duygusu sayılabilir (bak. Resim 13, Resim 14). Bu çerçeve, mevcut
egemenliği bir eleştiri getiriyormuş izlenimi yaratsa da
mevcudun dönüşümüne dair hiçbir öneri ortaya koymaz. Özetle, postmodern mimari, karmaşa içinde bir
ahlaki, politik ve ekonomik sitemde şirazesinden çıkmış
bir dünyayı yansıtmayı amaçlarken bunu öyle bir tarzda yapar ki, “insana yönünü şaşırtır, kafasını karıştırır”,
böylece biçim ve mekân konusunda alıştığımız algılama
biçimlerini altüst eder (Harvey, 1997: 119). Postmodern retoriğinin tehlikesi, mevcut egemenlik düzeneği
ve gerçekliğiyle yüz yüze gelmekten kaçınmasıdır.

takılabildiği yerler olmaktadır. Ancak yeni inşa edilen
birçok meydan salt gösterim amaçlı olarak kullanılabilmektedir (bak. Resim 11, Resim 12). Bu yönelimden
haberdar olan alışveriş merkezleri, yapay bir şekilde bu
tür nitelikleri taşıyan yerler olarak düzenlenmeye çalışılmaktadır. AVM’ler bütün ihtiyaçların karşılanabildiği
adeta küçük bir semt niteliğine büründürülmeye çalışılmıştır; mekân düzenlemeleri turistik bir yerde geziniyormuş hissi vermek amacına yöneliktir.

Amerikalı şehirbilimci William Whyte, New
York’un küçük kamusal mekânları üzerine yaptığı çalışmada, kent meydanlarının ölü ve canlı noktalarını
belirlemiştir. İnsanların kamusal mekânlarda eğleşmek
için merdivenli bölgeleri, havuz kenarları, çimenlikleri, iş yapmakta olan insanları seyretme imkânı bulunan bölgeleri tercih ettiğini gözlemiştir (Whyte, 1980:
21). Kimi mekânlar da tamamıyla “ölü”dür; insanları
çekmez, kent hayatını daha yaşanabilir kılmaya hiçbir
katkısı yoktur. Geniş açıklıkları olan kent meydanlarını, araç ulaşımından yalıtık, yeşilliksiz, yüz yüze ilişki
olanağı taşımayan bölgeleri insanlar sevmemektedir.
İnsanların, farklı yaş kuşaklarının bir arada bulunabildiği, resim ve müzik performanslarının yapıldığı, kitap
okumanın mümkün olabildiği, atraktif olanaklar taşıyan mekânlarda yoğunlaşması söz konusu olmaktadır.
Tercih edilen meydanların olmazsa olmaz doğal imkânları güneş, rüzgâr, ağaç ve sudur (Whyte, 1980: 40).
Çekici bir kent meydanı çok karmaşık olmamalı ancak
çok düzenli de olmamalı. Aşırı karmaşa ve düzen insanların ruhunda öldürücü bir etki yapmakta, katılık ya
da yabancılık duygusu yaratmaktadır. Ayrıca göz temasının kurulabildiği, yaşamı görünür kılan, günlük hayatın olağan akışının sürdüğü yerler bir meydanı daha
huzurlu yapmaktadır. Ölçek bakımından da ne çok küçük ne de çok büyük olmalı, mümkünse yerel yapıların
bulunması gerekir. Dinlenmek, çay içmek, gazete okumak gibi kompakt mekânlar insanların çok daha istekle

Resim 11: Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri Merkezi (İstanbul)

Resim 12: Bostancı Kültür Merkezi (İstanbul)

Esnekleşen çalışma saatleri sayesinde tüketim
alışkanlıkları çok daha uzun zaman dilimlerine yayılacaktır. Tüketim, boş zamanı değerlendirme ve eğlence
ile birleşir; bu tür yerlerde geçirilen zaman uzatıldıkça
uzatılır. Durup eğleşilen, dinlenilen, seyredilen, başkalarıyla karşılaşılan kentsel mekânlar ve meydanlar azalır, renksizleşir ya da başka işlevlere dönük etkinliklerle
doldurulur. Bu anlayışta farklı toplumsal ilişkilerin gelişmesiyle kamusallığın azaldığına dair bir varsayım söz
konusudur. Böyle olunca da kamusal alanların eskisi ka-
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ve abartı ağırlık kazanır. Şimdi Türkiye’de farklı bölgelerdeki kent meydanlarına baktığımızda yaklaşık bir estetik eğilimi taşıdıkları görülebilir. Kolektif etkinliklerin
yaratılmasına mani olacak şekilde tasarlanan meydanlar,
ortaklaşma olanağından yoksun, bağlamsız ve eklektik
figürler bireyci ve özelleşmeci anlayışın yansıması olarak
düşünülmelidir. Meydanları çevreleyen yapılarda aşırı
büyüklük farkları, kendi döneminin özgünlüğünden
ziyade farklı tarihsel dönemlerden eklektik harmanlamalar dikkati çekmekte. Aynı binada Roma, Selçuklu
ve Osmanlı stilleri görmek mümkün olabilmektedir.
Hatta kamu binalarının ihale şartnamesinde “Osmanlı
veya Selçuklu mimarisini yansıtır şekilde” ifadeleri yer
bulmuştur. Başkanlık Sarayı olarak yapılan Beştepe Külliyesi bu anlayışın tipik örneklerindendir (bak. Resim
2). Kendi çağının estetik dilini ve ritmini bulamamış
olmak gerçekte bir özgüven yitiminin göstergesidir.
Bu yetersizlik, abartılı süsleme ve romantik tarihi üslupların kolajı biçiminde kendine yol bulur. Toplumsal çelişkilerin, sömürünün arttığı bir dönemde yapay
doğallıkta donatıların artışı, yerleşiklikten ziyade sergiye dönüştürülmüş çiçek tarhları yanında binaların tarih imgesi veya kopyasıyla süslenmesi öne çıkıyor (bak.
Resim 5). Hatırlanacağı gibi Taksim Gezi Parkı’na yüz
yıl önce yıkılmış Topçu Kışlası görünümlü AVM inşa
edilmeye çalışılması söz konusuydu. Tarihi bir ihya görüntüsü altında daha planı yapılmadan kapışılmış mağazalar olduğu ortaya çıkmıştı tasarı, bir halk isyanıyla engellenmişti. Demek ki başka toplumsal alanlarda
olduğu gibi, kentlerin dizaynında ve estetik formların
ortaya konulmasında belirleyici olan sınıf mücadelesidir. Sınıflar arası mücadele göz ardı edildiği müddetçe
egemenliğin, yönelim ve etkinliklerine sağlıklı bir şekilde anlam vermek zordur.

dar kullanılmadığı, bu alanlara gereksinim duyulmadığı
yönündeki savlamalar ortaya dökülmektedir. Çokluk ve
farklılıklar dillenmesine karşın uygulamada yeknesak
kentler ve birbirine benzer meydanlar ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de meydanlar, çeşitli gerekçelerle siyasal/
kamusal kullanıma kapatılmakta (bak. Resim 4 ve 5),
bunun yerine “sözde meydanlaşma” (“pseudo meydanlaşma”) biçimi olarak toplanma/buluşma mekânı olarak
AVM’ler ve önleri merkez olmaya başlamıştır. Alışveriş
merkezlerine yönelim dinlenme, gezi, estetik deneyim,
başkalarıyla karşılaşma ilişkisi değil, ekonomik ilişkidir; orada herkes birer “müşteri” durumundadır sadece
(bak. Resim 7 ve 10).

Resim 13: Kanyon AVM İç Mekân (Levent İstanbul)

Sonuç
Çağlar boyunca mekânın düzenlenişinde, egemen iktidarın tercihlerini gözlemek mümkündür. İktidar, hegemonyasını somut bir yapıya kavuşturmak için zorunlu
olarak mekâna ihtiyaç duyar. Hegemonya, bütün bir
toplum üzerinde uygulandığından mekân bu tasarımın
dışında kalamaz. Güç, kendini mekânı tasarlayarak tahkim ettiğinden tebaa bildiklerini de mekân üzerinden
hizaya getirmeye yönelir. Sümer şehir devletlerinin rastgele bir araya gelinen kaynak yanıbaşları, kutsallaştırılmış ağaç gölgeleri kamusal alanların en eski biçimleriydi.

Resim 14: Capacity İç Mekân (Bakırköy İstanbul)

Toplumsal çözülme ve çürüme dönemlerinde yapıların ve meydanların genel estetiğinde, gerçek gereksinimlerden ziyade, öne çıkan bir gösteriş, süslemecilik
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Yunan ve Roma toplumları, agora ve forumda yönetim
işlerini ve iktidar nüfuzunu sergilemeyi gerçekleştirdi.
Kent meydanları belli dönemlerde önem bakımından
geri çekilmiş olsa da hiçbir zaman ortadan kaybolmadı.
Köy tipi yerleşimlerde bile dibek taşları, çeşme başları
kamusal bir işlevi yerine getirmiştir. Modern zamanlar
ise bir çeşit kent uygarlığı olarak da nitelendirilebilir.
Kent uygarlığının kamusal alanlarının en hası ise kent
meydanları olmuştur. Kent meydanları, toplumun her
kesiminin kritersiz girip çıkabildiği mekânlar olarak ortak yaşam kültürünün başlıca mirasçısı olmuştur. Devir
devir değişse de bir toplumun hem hafızasının yaşatıcısı
hem de zamanının yansıtıcısı kent meydanlarıdır.

düşüncenin bütünlükçü ve işlevci yönelimlerinin toplumsal özgürlüğün önünde bir engel hatta totaliterizme varan bir plancılık olduğu iddiasıyla yapar. İddia
edildiği gibi postmodern düşüncenin özgürleşimci bir
içerik taşımadığını, tam tersi liberal hegemonyanın bir
biçimi olarak gündeme getirildiğini, kent meydanlarının estetik tasarımları üzerinden görmeye çalıştık. Bu
konu üzerinde yeterince çalışılmış olduğu söylenemez;
bunun en açık görüntüsü, makale yazım sürecinde gördüğümüz gibi, konuyla ilgili akademik ve entelektüel
çalışmanın/tartışmanın bulunmayışıdır. Bu tartışmanın
gereği, kamusal mekânların insan tinselliğindeki etkili
yeridir. Kentin insanı kuşatıcı gücü, onun yaratıcı zekanısın gelişimini, başkalarıyla karşılaşması, uzak ufukların kavranmasını beraberinde getirir.

Yeterince ilgiye mazhar oluşu nedeniyle kent meydanlarını, egemenliğin dilini çözmek açısından okuyabiliyoruz. Egemenlik kendi ideolojisi doğrultusunda
tasarımlarla kent meydanlarını düzenlemeye çalışıyor.
Kahramanlık ve kişi yüceltimiyle iflah olmaya çalışan
iktidar, tarihsel/mitolojik figürlerin heykelleri ya da
sembolleriyle donatıyor meydanları; dinsel misyonla hegemonya pekiştiren bir iktidar ibadethaneler, tapınaklar
inşa ediyor meydanın en görünür yerine. Kapitalist
iktidarın gövde gösterisini ise devasa gökdelenler üzerinden okumak mümkün. Bütün bu iktidar biçimleri,
toplumsal özgürleşiminin önündeki engellerdir, ki bütün hesaplar da bu özgürleşmenin mümkünsüzleştirilmesi üzerinedir. İktidarların mekânı denetleme arzusu
da bu özgürleşmenin önünü kesme mücadelesinin bir
boyutudur. Mekânın insan tinselliğindeki önemini Feuerbach’a atfedilen şu söz açıkça ortaya koyar: “Sarayda
başka türlü düşünülür, kulübede başka türlü.” Demek
ki her tür özgürleşmenin yolu mekânın da özgürleşmesiyle ilişkilidir.

Neoliberalizm, rekabetçiliği ve girişimci özneleri
yaratmayı hedefler; bilgiyi ve eleştiriyi dışlayan, sonuca
ve hazza yönelik eylemleri yaşamının merkezine koyan
bir öznedir bu. Bu öznenin zihinsel dünyasının karmakarışıklığı ile mimari motiflerin eklektik ve spontane
estetiği örtüşmektedir. Bilimle mistisizm, gelecek ile
geçmiş, teknoloji ile primitiflik aynı yerde, aynı kişide
görünüşe çıkabilir. Bir keresinde caddede yürürken ellerindeki kutulardan biralarını yudumlayarak yürüyen iki
gencin “ tuttukları takımın üç haftadır gol atamayışının
muska yazılmasına” bağlayışlarına tanık olmuştum. Bu
tipoloji, fazla abartılıymış gibi görünse de hayatın her
bölgesinde fazlasıyla rastlanabilir. Birçok çağdaş sanat
dalı, sanatın özgürleştirici gücünü gündemde tutarak
kamusal alanda sanatı, bir form alanı olmaktan ziyade
bir karşılaşma ve sosyalleşme pratiğine dönüştürmeye
çabalamaktadır. Özgürleşmiş bir toplumun ve bireylerin içsel dünyalarının, duyguların ve imgelemin değer
kazanması ve olumlanması gerekir. Duyguların ve imgelemin olumlanmadığı bir toplumsallık, gerçek anlamda özgürlük sayılamayacaktır. Kent ve ögeleri, insanın derin benliğiyle ve dış dünyayla barışık yaşamasını
sağlayacak biçimde tasarlanmış, deneyim paylaşımına,
tazelenmeye, dinlenceye, tembel seyre, tesadüfi karşılaşmaya, muhalif kamusallığa duyarlı bir estetik formla
şekillenerek bir özgürlük üretim mekânı olabilmelidir.

Neoliberal mantığın yaşamın bütün alanlarını ve
insanın kendisini ekonomikleştirme çabası, yaşamın
her alanını denetleyici mekânizmalar ortaya çıkarmaktadır. Kent meydanlarının estetiği de bu mantığın dışında kalmamıştır. Bu durum ancak eleştirel bir anlayışla
ortaya çıkarılabilir. Çünkü postmodern düşüncenin iddiası, hayatın ekonomikleştirilmesinden hiç söz etmezken katılıklardan kurtulma ve özgürleşme yönündedir.
Yaşamın barındırdığı kültürel çeşitliliğin, çoğul estetik
elemanlarla sağlanmaya çalışılması bu iddiaların farklı
söylemsel biçimleridir. Öte yandan postmoderizmin,
kendisinden önceki modern tarzla detaylı bir hesaplaşmaya girme çabası da söz konusudur. Bunu da modern
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Kentsel muhalefeti ve kentsel dönüşümü
yeniden düşünmek:
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Özet 		

Kente dair karar alma süreçlerine kent sakinlerinin etkin bir biçimde katılma imkânı bulunmamakla birlikte, kentte
yürütülen plan, proje ve politikalar da sermaye ve hükümetler tarafından belirlenmektedir. Gecekondu mahalleleri de
kentsel dönüşüm projeleriyle orada yaşayanların dışında kaldıkları bir süreç etrafında yeniden biçimlendirilirken aynı
zamanda “tehlikeli” olarak damgalanmakta ve suçlulaştırılmaktadır. Bu bağlamda tüm karar alma süreçlerinden ve kentte
varoluş imkânlarından dışlanan gecekondu sakinlerine yönelik müdahale “tehdit” söylemi etrafında meşrulaştırılmaktadır.
Tüm bu süreçlere karşı ise kentin bütünü üzerinde söz hakkı talep eden bir mücadele ve kentsel muhalefet ortaya çıkmakta
ve “kent hakkı” etrafında yeniden biçimlenmektedir. Gülsuyu-Gülensu Mahallesi tüm bunların doğrultusunda kent hakkı
çerçevesinde değerlendirilebilecek bir dizi eylem pratiği geliştirerek önemli bir kentsel muhalefet imkânı sunmaktadır.
Dolayısıyla bu çalışma, Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşümü, mahallede gerçekleştirilen yarıyapılandırılmış mülakatlara dayanarak suçlulaştırma ve kentsel muhalefet kavramlarıyla incelemektedir.

Abstract

While urban residents are not able to participate effectively in the decision-making processes of the city, the plans, projects
and policies implemented in the city are determined by the capital and governments. Gecekondu neighborhoods are
also remodeled by urban transformation projects which are processed excluding the residents of gecekondu and they are
criminalized as “dangerous”. In this context, excluding from all this decision-making process and the possibilities of existing
in the city, the interventions against gecekondu residents is being legitimized around the “threat” discourse. Against all these
processes, a struggle and urban opposition emerge that demands the right to speak on the whole of the city and is being
reshaped around the “right to the city”. Gülsuyu-Gülensu quarter offers a significant opportunity for urban opposition by
developing a series of action exercises that can be evaluated in the context of the “right to the city” in all these directions.
Hence, this study examines urban transformation in Gülsuyu-Gülensu quarter through criminalization and urban
opposition based on semi-structured interviews in the neighborhood.
Anahtar kavramlar: Gecekondu Mahallesi, Kent Hakkı, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Muhalefet, Suçlulaştırma
Keywords: Gecekondu Neighborhood, Right to The City, Urban Transformation, Urban Opposition, Criminalization
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1. Giriş

kent sakinlerine bırakılması şeklinde özetlenecek kent
hakkı, gecekondu mahallelerinde kentsel dönüşüm projeleri sonrası radikal bir şekilde talep edilmiştir (Arslan,
2014: 33-41). Kentsel dönüşüme karşı çıkan farklı toplumsal aktörler arasından, kent hakkını elde edebilme
mücadelesinde gecekondu mahallesi örgütlenmelerinin
öne çıkması, kentsel dönüşüm politikalarından birebir
etkilenen, gündelik yaşamlarına dair sıkıntılar çeken
grupların bu kategoride bulunuyor olmasından ileri gelmektedir (Yücel, Aksümer, 2011: 119).

Kent mekânı toplumsal ve politik ilişkilerin ürünü olarak salt fiziksel bir alan olmanın ötesine geçer, dolayısıyla kent mekânı salt homojen bir alan değil çelişen
çıkarların ve çatışmaların sahnesi olmasının yanında
toplumsal dayanışmanın da alanı konumundadır (Şengül, 2009: 15). Bu bağlamda gecekondu mahalleleri,
kente göçenlerin barınma sorununa karşı buldukları
yeni bir çözüm olurken değişen paradigmalarla politik
aktörlerin de nesnesine dönüşür.

Henri Lefebvre’nin (2011: 151) tanımıyla meta
haline getirilen kentsel mekân üzerinde söz ve karar yetkisine sahip olabilmeyi savunan “kent hakkı” kavramı
dönüştürülmüş ve yenilenmiş bir kentsel yaşam hakkını
dile getirir. Lefebvre, metaların mekânda üretiminden,
mekânın kendisinin meta olarak üretilmesine geçilmesiyle kentsel niteliklerin metalaştığını ve dolayısıyla siyasi, sosyal ve kültürel merkezler olarak kentlerin kullanım
değerlerinin değişim değerleri tarafından yok edildiğini
öne sürer. Kapitalist gelişme içinde sermaye birikiminin
soğurulduğu alanlar olarak yok edilen kentlerde şehir
hakkını talep eden antikapitalist bir mücadelenin oluşturulması gerektiğini belirten Harvey de (2013: 45), şehir hakkını talep etmenin kentleşme süreçleri üzerinde,
şehirlerin nasıl şekillendirildiği ve yeniden şekillendirildiği üzerinde radikal ve kökten bir belirleyici güç talep
etmekten geçtiğini savunur. Şehir hakkını talep etmek,
şehri yeniden icat etmek ise bireysel değil kolektif bir
gücün uygulanmasına bağlıdır (Harvey, 2013: 44).

Türkiye’de gecekondulaşma süreci özellikle
1950’lerden itibaren kentlere göç ve ekonomik gelişme
düzeyinin dolaysız bir ürünü olarak ortaya çıkar. Kentin yeni işgücünü oluşturan insanlar barınma ihtiyacına
kentin çevrelerinde kurduğu gecekondularla çözüm bulur (Keleş, 2012). Kent merkezlerinin çevrelerinde çalışma alanlarının yakınlarına kurulan bir gecede ortaya çıkan yeni yerleşmeler, yaşanan paradigma değişimleriyle
de merkezi yönetim ve politikalarının çekişme ve kavga
alanı haline gelir.
Başta “köylü öteki” olarak görülen gecekondu bölgelerindeki yaşayanlar sonrasında yaşanan değişimle
“tehlikeli” olarak görülmeye, bireysel ve mekânsal olarak
damgalanmaya başlanır. Gecekondu bölgelerinin dünyanın her yerinde hükümetler tarafından “tehdit” olarak
algılandığını belirten Mike Davis (2007: 139), buraların
temizlenmesinin de suçla mücadelenin vazgeçilmez aracı olarak gerekçelendirildiğini yazar. Gecekondu bölgelerinin “temizlenmesi” ise kentsel dönüşüm süreci etrafında biçimlendirilerek sınıfsal bir boyut arz eder, çünkü
David Harvey’in de ortaya koyduğu gibi (2013: 58) bu
süreçten ilk ve en fazla etkilenenler daha çok yoksullar,
yoksunlar ve siyasi iktidarın marjinalleştirdiği kesimler
olur. Kente dair böylesi bir karar almanın iktidar odakları tarafından yapılması ise kent sakinlerini karar alma
sürecinden dışlamakta ve mekân orada yaşayanların
dışında kaldıkları bir süreç etrafında yeniden biçimlendirilmekte ya da tasfiye edilmektedir. Yerleştikleri alanlarda yaşama olanaklarından, yaşam alanlarının yeniden
üretiminden dışlanan ve diğer taraftan da suçlulaştırılan gecekondu sakinleri ise buna karşı koyabilecekleri
muhalif bir süreç başlatırlar. Kent hakkı çerçevesinde
değerlendirilebilecek bir dizi eylem pratiği geliştiren bu
mahalleler, kentsel muhalefetin önemli bir bölümünü
oluştururlar. Kısaca kentin kaderini tayin etme hakkının

Çalışma İstanbul’un Anadolu yakasındaki Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’ni kuruluşundan bu yana var
olan kentsel muhalefet ile birlikte ele almakta, damgalama ve suçlulaştırma süreçleriyle birlikte mahallede
yürütülmesi planlanan kentsel dönüşüm projesine karşı
başlatılan mücadele üzerinden incelemektedir. Bu bağlamda suçlulaştırmanın gecekondu mahalleleri üzerinden nasıl kurgulandığı ve buralara müdahalenin hangi
tür söylemler üzerine inşa edildiği tartışılmakta, kentsel dönüşüm süreçleriyle birlikte bu mahallelerin kent
hakkı üzerinden nasıl bir muhalefet ortaya koyduğu incelenmektedir. Bu bağlamda emekçilerin İstanbul’unu
yaratabilmek HES’lere, üçüncü köprüye ya da ormanların yok edilmesine ve mahalleye dair tüm karar alma
süreçlerine dahil olmak biçimindeki talep ve eylemleriyle Gülsuyu-Gülensu, kent hakkı mücadelesinde örnek
oluşturacak mahallelerden biri olmaktadır (Sosyalist
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Barikat, 2005). Kent mekânı üzerinde çelişki ve çatışma
olguları göz ardı edilmeden mahalledeki aidiyet bağlarının ve örgütlülüğün zayıflaması olgusunun karşısında
kentsel dönüşüme karşı kent hakkı üzerinden verilen
mücadele, sahip olunan politik kimlik ve dayanışma
örüntüleri ile açıklanmaktadır.

reçleri çalışmanın kapsamı dışında bırakılmış; suçlulaştırma ve kentsel muhalefet üzerinden kentsel dönüşüm
Gülsuyu-Gülensu Mahallesi özelinde çalışılmıştır.

2. Gülsuyu-Gülensu Mahallesi
Türkiye’deki gecekondulaşma tarihine benzer bir süreci
yaşayan Gülsuyu Mahallesi, 1950’lerde kurulur. Mahalle Kartal-Tuzla arasında çalışan sanayi işçilerinin barınma sorununu çözmek amaçlı kurdukları İstanbul’un
Anadolu yakasında Maltepe ilçesine bağlı bir gecekondu
bölgesidir, daha sonra yerleşimlerin artmasıyla da Gülsuyu-Gülensu diye iki mahalleye ayrılmıştır. Gülsuyu
kendi içinde 1989’da iki mahalleye bölünürken dildeki
ve yazımdaki kullanımı da çoğul bir nitelik taşımaktan
öte hala tek ve bütünleşik bir mahalleyi anlatacak şekilde Gülsuyu-Gülensu Mahallesi olarak kullanılmaktadır.
1950’lerde başlayan göçlerle mahalle 1955 yılında muhtarlık statüsü kazanmış ve 1956’da muhtarlık olmuştur.
İsmini ise mahallenin üst tarafındaki su kaynağından
almıştır (Bozkulak, 2005: 250). 1965’te Gülsuyu’nun
nüfusu 3500 kişiye ulaşmış ilk iskân 1966/67 yıllarında
verilmiştir.

Çalışmanın teorik zeminini oluşturan, Türkiye’de
kent ve gecekondu olgusu, mekâna ve kişilere yönelik
suçlulaştırma süreçleri ve kent hakkı kavramı literatür
üzerinden incelenmiş ve tartışılmıştır. Kentsel muhalefete örnek teşkil edecek bir mücadeleyi kurulma sürecinde barınma hakkı üzerinden yürüten Gülsuyu-Gülensu Mahallesi 2000’lerle birlikte kentsel dönüşüme
karşı bir mücadele pratiği sergiler. Bu pratik ise kent
hakkı çerçevesinde oluşturulan geniş kapsamlı bir kentsel muhalefet ortaya çıkarır. Dolayısıyla kentsel muhalefet ve kent hakkının mahallenin kurulma sürecinde barınma hakkı mücadelesinden, kentsel dönüşüme karşı
mücadeleye kadar olan bağlam içerisinde incelendiği bu
çalışmada, nitel araştırma yöntemi olarak saha araştırması yöntemi kullanılmıştır. Saha araştırması birbiriyle
etkileşim içindeki gruplar hakkında bilgi edinmeyi, onları anlamayı ve tarif etmeyi içermesi dolayısıyla mahalle
geçmişi, aidiyet bağları, mücadele biçimi, politik kimlik
ve damgalama pratikleri yapılan görüşmeler ekseninde
ortaya konulmuştur (Neuman, 2006: 544). Katılımcılara kartopu örneklem ile ulaşılmış görüşmelerde yarı
yapılandırılmış soru tekniği kullanılmıştır. Mahalleden
toplamda on beş kişi ile görüşülmüş katılımcıların gerçek isimleri değiştirilmiştir. Mahalle sakinlerinin kuruluş, mücadele, kentsel dönüşüm, kentsel ayrışmaya tabi
olma olguları göz önüne alınmış, yaş bilgilerinin ise tüm
bu sürecin tarihsel öneminden ötürü verilmesinin gerekli olduğu görülmüştür. Saha görüşmesi, sorular sorma, dinleme, ilgi gösterme ve söylenenleri kaydetmeyi
gerektirmekte (Neuman, 2006: 587), diğer yandan istenilen bilgi türünü açıkça belirlemekte ve cevabı aranan bilgiye davet etmektedir (Karasar, 2007: 168). Bu
bağlamda çalışmada katılımcı olmayan gözlem tekniği
ile görüşmeler kayıt altına alınmış ve deşifre edilmiştir.
Çalışmada öncelikle Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nin
kurulması ve barınma hakkı üzerinden yürütülen muhalefet tarihsel geçmişi ile verilmiş, ardından mahallenin suçlulaştırılması ve kentsel dönüşüm sürecine
odaklanılmış ve bu süreçte oluşan kentsel muhalefet ele
alınmıştır. Türkiye ve İstanbul’daki kentsel dönüşüm sü-

Şükrü Aslan’ın aktardığı üzere (2013a: 93), ilk deneyimleri 1940’lı yıllarda Ankara ve İstanbul’da gördüğümüz gecekonduların politik söylemin konusu haline
gelmesi ve yasal düzenlemelere tabi tutulması ise 1950’li
yıllarda olmuştur. 1940’li yıllardan başlayarak 1970’li
yılların ikinci yarısına kadar ise gecekondulaşma küçük
müdahaleler dışında genelde ciddi bir müdahaleyle karşılaşmamıştır (Aslan, 2013a: 103).
Gecekondu mahallelerine karşı devletin yıkmakla
ilgili radikal bir tutum geliştirmediği mahalle anlatısında da görülmektedir. Mahallenin kuruluşunda sol grupların etkisine dair farklı yaklaşımlar anlatılsa da, fabrika
işçilerinin konut sorununu çözmek amacıyla kurulduğuna dair anlatıda birleşilmektedir.
“1950’lerde buraya göç başlamış, devrimcilerin yardımıyla parselleme ve gecekondu yapılmış. Yol, su hiçbir
şey yok. O zaman işçiye ihtiyaç olduğu için devlet bu
mahallelere müdahale etmiyormuş” (Sevim, 52).
“Buralarda hep büyük fabrikalar vardı, Singer gibi, buralara gelen insanların barınma sorunu vardı, buraya
geldiler devletin de sermayenin de işine geldi. Zaman
zaman müdahale olsa da bıraktılar” (Engin, 55).
“Ben şunu iddia ediyorum, mahalle birilerinin iddia ettiği gibi sol grupların kurduğu bir mahalle değil. Yani
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orada biraz yanılsama var. Mahalle bir ihtiyaçtan doğmuş, spontane oluşmuş bir mahalle. Örnek vereyim;
Amcam Singer’de çalışıyor ve Yakacık’ta oturuyor, kira
veriyor. Diyorlar ki: niye kira veriyorsun şuraya git bir
yer al, gelip burada birinden para karşılığı arsa alıyor.
Bir ihtiyaçtan kuruluyor mahalle, bir saatten sonra da
muhalif insanların yeri haline geliyor. İlk kuruluş aşamasında Karadenizlilerin yoğun olduğu yer sonra Erzincan,
Sivas ve Dersimlilerin çok yoğun yaşadığı yer haline geldi” (Yaşar, 48).

gün yaptığımızın da mücadele olduğunu sonradan anladık. Birinin evi yıkılacaksa diğer komşular da yıkıma
karşı duruyordu” (Zahide, 60).
“Barınmayla ilgili 1980’lere kadar bir mücadele var, Telsizler Bölgesi’nde 90’larda bir yıkım yaşandı, buradaki
insanlarda bu konuda bir dayanışma sağlandı. 2000lere
kadar bir durgunluk vardı yine ta ki AKP’nin politikalarına kadar.... Tabi 2004’lere kadar çok büyük bir durum
gelişmedi, herhalde kendilerini meşru olarak da gördüler” (Yaşar, 48).

Gülsuyu-Gülensu’daki gecekondulaşma olgusu
Orhan Esen’in “selfservis kentleşme” tanımına uymaktadır. Bu tanıma göre devlet tarafından gecekondulaşmaya, kentleşmenin maliyetlerini ve siyasi güçlüklerini
göçmenlerin sırtına bindirme imkânı verdiği için izin
verilir. Böylece iş dünyası da emek maliyetlerini hesaplarken konut harcamalarını göz önüne almak zorunluluğundan kurtulur (Esen, 2009: 49).

Aslan’ın belirttiğine göre (2013b: 15-16) 1970’li
yıllarla mahallenin hakim kimliği artan göçle ve yerel
aktörlerin etkisiyle de politik bir nitelik taşır. Mahallede sosyalist gelenek sınırları daralmış olsa da varlığını
sürdürür. 1990’lı yıllarda mahalle Alevi gettosu olarak
anılırken tehlikeli bir yer olarak damgalanır. 2000’lerde
ise mahalle Kürtler, Aleviler ve sosyalist grupların kendi
varlıklarını daha çok hissettirdikleri bir mekân haline
gelir. Farklı etnik grupların yaşadığı mahalle, muhalif
sol politik kimliğiyle de tanınan bir yer olmuş bu politik kimlik ise mahalleye karşı üretilen olumsuz söylemin
temel besleyeni olmuştur. Sisteme muhalif gecekondu
bölgelerine karşı özellikle 1990’larda dolaşıma sokulan
“varoş” kavramı ile mahalle “şiddet yanlısı”, “suç yuvası”
söylemleri ile damgalanmıştır.

“Burada ikili bir şey söz konusu, bir göz yumma var.
Küçükyalı’dan Pendik’e kadar buralar fabrikaydı, dolayısıyla bir göz yumma var. Niye çünkü adam evini yapsın
ki daha fazla maaş istemesin” (Yaşar, 48).
“…Çünkü bu insanlar barınacak, başka yere gitseler kira
derdi olacak patronun daha fazla vermesi gerekecek, sermayenin de işine geldi” (Engin, 55).

Merkezi yönetimin kitlelerin göçünü yönlendirmekteki başarısızlığına değinen Sema Erder (2009: 46),
kentlere gelenlerin yaşamsal taleplerinin karşılanmaması sonucu “yerel çözümler” üretildiğini söyler. Kitlelerin kendi kendilerine çözdükleri sorunlara ise merkezi
yönetimin göz yummaktan başka bir çaresi kalmaz. Bu
bağlamda kente ve gecekonduya dair gündelik sorunlar
gecekondulular tarafından çözülür. Barınma çok kısa
sürelerde yapılan gecekondularla çözülürken, su, kanalizasyon, ulaşım gibi sorunlar da kendi içlerinde çözülür.
Zaman zaman yıkım süreçleri yaşanmasına rağmen tamamen yıkmaya dair sert bir tutum geliştirilmez, hatta
ev sahipleri gecekondularını büyütme fırsatı yakalar.

Gecekonduya ve gecekonduluya yönelik söylem ve
tanımlar Tahire Erman’a göre (Erman, 2004); 1950’lerin “köylü öteki”si gecekondulularından, bugünün “sakıncalı öteki”, “varoşlu” söylemine doğru farklılaşan bir
değişimi içermiştir. 1 Mayıs 1996 olaylarındaki şiddetin
sorumlusu olarak basının gecekondu gençliğini göstermesinden sonra yoksul köy kökenli aileler ve onların
konut çevreleri olarak anlaşılan gecekondunun yerini
“şiddet yanlısı”, “sistem karşıtı” , “tehlikeli gruplar”ı
akla getiren “varoş”a bıraktığı gözlemini aktaran Erman,
bu kadar kolaylıkla kurulan gecekondu-yoksulluk-şiddet ilişkisine sorgulayıcı olarak yaklaşmak gerektiğini
belirtmektedir (Erman’dan aktaran Şatıroğlu, 2011:
347-363).

“En başta şebeke suyu yoktu kuyular vardı, Mustafa
Bakkalın, Kastamonulu bir arkadaşın kuyuları vardı
oralardan alıyorduk suları… Özellikle seçim dönemlerinde fırsat bulunuyordu, evi olan bir kat bir kat daha
atıyordu” (Zahide, 60).

Türkiye’de yoksul mahallelerin özellikle “varoş”
söylemiyle bütünleştirilmesi; bu mahallelerin şiddetin
kol gezdiği, yasa dışı faaliyetlerin hâkim olduğu, toplumla bütünleşmek yerine topluma ve sisteme karşı bir
duruşun üretildiği yerler olarak kurgulanmasını yaratmıştır (Erman, 2004: 12). Varoş söylemi; bu mahallelerin “tehlikeli”, “suçlu” olarak damgalanmasına sebep
olduğu gibi “tehdit” söylemi etrafında da bireysel olarak

“Zaman zaman yıkım süreçleri yaşadık, işte dozerler
geliyor evlerimizi yıkacaklar diye bir korku yaşıyorduk.
Geliyordu dozer bir iki kepçe sallayıp gidiyordu, ertesi
gün tekrar yapılıyordu. Eskiden çok bir bilinç yoktu sadece barınma hakkımız için uğraşıyorduk ama aslında o
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tanımlanan suç davranışının kent alanı üzerinden inşa
edilmesini ortaya çıkarmıştır. “Tehdit grubu” olarak sınıflandırma, alt sınıflara yönelik devletin denetim mantığının da yeni bir şekile bürünerek toplumsal yapıya
nüfuz ettiğinin göstergesidir ve bazı kesimler daha riskli
sayılarak onlar üzerindeki denetim yoğunluğu da artmaktadır (Özkazanç, 2007: 44). Sosyal kontrol mekanizmalarının artmasıyla gerçekleşen denetimin süreklileşmesi, keyfi uygulamalar bunun göstergesidir.

(Can, 30).
“Gülsuyu’ndaki duvar yazılarından korkuyorlar mesela,
işyeri servisleri gece mahalleye gelmek istemiyor. Burada her türlü olay olur diyor, mahallede yaşayan işçiye
de bunu yansıtıyor, baskı kuruyor. O kadar ki Maltepe
çevresinde Gülsuyu’nda oturuyorum dendiğinde işe almadıkları bile söyleniyor” (Cengiz, 45).
“Maltepe’den akşam mahalleye dönmek istiyorsunuz
diyelim. Taksiye biniyorsunuz, Gülsuyu deyince taksici işim var diyerek mahalleye gitmek istemiyor. Bizim
gibi mahallelerde yaşayanlarla da çok görüştük, kentsel
dönüşüm süreci başlayınca. Yoksul-orta sınıfın yaşadığı
yerlerde hep benzer hikayeler, bunların teşvik edildiğini söyleyenler bile var. Kentsel dönüşümün olması için,
projelerinin gerçekleşebilmesi için buraları kötü göstermek, mahallenin içini boşaltmak amaçları.” (Ahmet, 58).

“Kadıköy-Gülensu otobüsü var, 21G. Polis otobüsleri
durduruyor, öncelikle 21G’de GBT kontrolü yapıyor.
Eskiden daha fazlaydı ama hâlâ var” (Burak, 32).
“Keyfi uygulamalar çok oluyor. Geçen otobüsteydim,
şoför mahalleye geldiğimizde daha ileri gitmeyeceğini
söyledi. İnsanlar karşı çıkınca yukarıda olay var, polis
gelsin öyle gideriz dedi. Polis de gelmedi. Öyle olunca bir süre sonra yola devam etti. Heykele (mahallenin
meydanı) geldik, hiçbir şey yoktu” (Gülden, 29).

Loic Wacquant (2010: 294), marjinal olarak tanımlanan benzer mahallelerde; mahrumiyetten, ahlaksızlıktan, kanunsuzluktan, şiddetten geçilmediğini,
sadece toplumdan dışlananların buralarda yaşamaya
tahammül edebileceğinin vurgulandığını belirtmektedir. Bu damgalamanın mahallede yaşayanlara, hatta
çocuklara yönelik genelleştirilmesi, onlara da “tehlikeli”
olarak yaklaşıldığı Yaşar (48)’ın anlattıklarında öne çıkmaktadır:

Yapılan görüşmelerde bireysel olarak işlenen suçların varlığı katılımcılar tarafından da dile getirilmiştir.
Buradaki temel vurgu, politik kimliğiyle tanınan mahallelere yönelik devlet ve devlet güçlerinin yaklaşımının
mahalleye yönelik damgalama pratiklerini inşa ettiğidir.
Kentsel dönüşüm tartışmalarının yoğunlaştığı 2000’li
yıllardan itibaren Gülsuyu ve benzeri mahallelere yönelik yaklaşımlar birçok demeçte kendini göstermiştir.
Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar
2007 yılında, “Esrar ve kadın ticareti gibi kirli işlerle
uğraşanlar ile terör grupları, masum insanları kullanarak, gecekondularda dönüşüme engel olmaya çalışıyor”
demiştir (Kentsel Dönüşümü Teröristler İstemiyor,http://www.turkiyegazetesi.com.tr/Genel/a354783.aspx,
2012). 6 Nisan 2013 günü Recep Tayyip Erdoğan ise
katıldığı kentsel dönüşüm projesi açılışından şunları
dile getirmektedir: “Yoksul mahalleler terörün istismar
ettiği mahallelere dönüştü. Çarpık kentleşme; terörü
gizleyen, aynı zamanda teröre istismar imkânı sunan
mekânlara dönüştü” (Başbakan Erdoğan, Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Töreni Konuşması, https://
www.youtube.com/watch?v=aBd9roU5Gf0,
2013).
Benzer söylemlerin varlığı ile mahallenin “tehlikeli” olarak damgalanması ve suçlulaştırılması, katılımcılar tarafından da görüşmelerde dile getirilmiştir.

“Mahallenin okulu yenilenirken bütün çocuklar bir süreliğine başka okullara gitti. Gülsuyu dışındakilere, tepede yapılan Narcity, Kiptaş sitesindeki okula. Sitenin
çocukları ve Gülsuyu’ndan gelenler diye ayırmışlar, kaç
kişi anlattı. Hiç bir araya gelmeyecekleri şekilde saati
bile ona göre düzenlemişler. Okulun idarecileri mahallenin çocuklarına farklı davranıyordu, ötekileştiriyordu.”

Mülakatlarda konuyla ilgili öne çıkan bir başka
ayrıntı ise; mahalledeki aidiyet bağlarının değişmesi,
örgütlülüğün azalmasıyla son 15 yılda uyuşturucu, fuhuş gibi suçların artması ve devlet güçlerinin bu suçlara yönelik etkin politikalar üretememesiyle mahallenin
yozlaştığıdır. Aidiyet bağlarının zayıflamasının bölgesel
yaftalama ile ilişkisine değinen Wacquant (2010: 295),
insanların yaşadıkları yerle kendilerini özdeşleştiremez
hale geldiklerini, aynı kaderi paylaşan topluluğa bağlılığın azaldığına dikkat çeker. Belli bir mekândaki topluluk
bağlarının bu şekilde azalması, hatta olumsuz bir sosyal
ve simgesel sermayeye dönmeleri, yalnızlık alanına çekilmenin önünü açtığı gibi insanların birbirinden kopmasını, aşağılamasını (“Onlardan biri değilim”) tetikler;
yerel dayanışmaların altını oyan bu durum, mahalleye
yönelik algıyı daha da pekiştirir diye açıklamıştır.

“Paket servis yapan bazı fast food restoranları buraya
gelmiyor. Sadece bu bile nasıl bir önyargı olduğunu
anlatıyor. Burada yaşamayanlar Gülsuyu denilince korkuyor. Mahallede her şeyin olabileceğini düşünüyorlar”
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Zahide (60) mahalledeki birlikteliğin zayıflaması,
çetelerin mahalleli üzerinden yarattığı korku ve uyuşturucu üzerine şunları aktarmıştır:

pan Temel Haklar Federasyonu’na bağlı 18 ayrı adreste
eşzamanlı başlatılan operasyon Okmeydanı, Gazi, Gülsuyu, Mustafa Kemal mahallelerini savaş alanına çevirdi” (İstanbul Savaş Alanı Gibi, http://www.radikal.com.
tr/turkiye/istanbul-savas-alani-gibi-799777/,
2014);
İstanbul Polisi, Maltepe Gülsuyu-Gülensu’da uyuşturucu çetesine “mahalle baskısı” uygulayan DHKP-C
örgütüne operasyon düzenledi, toplam 34 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 2 suikast silahı bulunduğu
açıklandı (Uyuşturucu Çetesine Polis Baskını, http://
www.radikal.com.tr/turkiye/uyusturucu-cetesine-dhkp-c-baskisina-polis-operasyonu-1108474/, 2014).

“Yeğenim minibüsteki küçük bir tartışmadan dolayı minibüs şoförünün yanındaki biri tarafından yedi yerinden
bir ay önce bıçaklandı. Minibüsteki herkes bunu yapanı
görüyor, tanıyor fakat hiçbir şey söylemiyor. Bıçaklayan
kişinin sabıkasında gasp, yaralama, esrar satıcılığı her şey
var. Bir aydır mahallede bu kişi serbest dolaşıyor. Görüyoruz, ihbar ediyoruz, geldiklerinde bulamadık diyerek
geri dönüyorlar. Biri müdahale ettiğinde de ya evi basılıyor, yakılıyor ya da silahla tehdit ediliyor.”

Mahallede adi suçlara yönelik polisin önleyici bir
tavır almadığı ya da ihbarların sonuçsuz kaldığı, belli
bahanelerle mahalleye güvenlik güçlerinin girmemesi yapılan görüşmelerde öne çıkmaktadır. Ahmet (58)
bunu şöyle açıklamıştır:

Kent mekânı ile birlikte alt ve orta sınıfı temsil
eden kesimlerin suçlulaştırması ve ötekileştirmesi, mahalledeki aidiyet bağlarının zayıflaması, çeteleşme gibi
oluşumların gençler arasında yayılması ya da göz yumulması yoksul mahallelerdeki gençlerin uyuşturucu
satıcılığı gibi kolay para kazanma yollarına yönelmesine
neden oluşturmuştur. Bu duruma yönelik önleyici politikaların geliştirilmemesi, müdahale edilmeyerek ya da
caydırıcı cezai müeyyidelerin uygulanmaması Gülsuyu
ve benzeri mahallelerde yozlaşmanın artmasına neden
olmuştur. Böylece iktidar söyleminin öne sürdüğü “suç
yuvası” yaftası ile kent mekânlarına her türlü müdahaleye de meşruluk kazandırılmıştır.

“Güvenlik güçleri bu gibi politik mahallelerde operasyonlar vs. ile bu oluşumu engelleyemeyeceğini gördü.
İşte bu yüzden ne yapmak gerekiyordu, bu gibi yerleri
yozlaştırmak. Daha önceleri uyuşturucu var mıydı her
yoksul mahallede olduğu gibi evet ama bunlar daha çok
yer altında olan şeylerdi. Bu öne çıkarıldı. Fuhuş teşvik edildi, bunlara göz yumuldu. Adam bunları yapıyor,
kimse müdahale etmiyor. Polis heykelde bir anlamda
karakol kurdu. Başkaları yan tarafta uyuşturucu satıyordu. Bunlara göz yumulması, tolere edilmesiyle olayların
boyutu değişti...Belli kurumlardan arkadaşlara operasyonlar oldu. Kumar oynaması, uyuşturucu satması sistem için zararsız çünkü değiştirme gibi muhalif bir derdi
yok, sadece günlük yaşıyorlar.”

3. Kentsel dönüşüm süreci
ve kentsel muhalefet

Mahallede ismini vermek istemeyen başka bir katılımcı (29) ise şöyle açıkladı:

Suçlulaştırma mahallelerin “terör”, ‘esrar” yuvası gibi
tanımlarla kamuoyuna yansıtılmasını yarattığı gibi,
mekânın ve orada yaşayanların suçlu ilan edilmesi buralara yapılacak bir müdahalenin de hem gerekçesi hem
de meşruluk zeminini oluşturur. Gecekondu mahallelerine yönelik dönüşüm süreçleri dolayısıyla yalnızca
fiziksel bir dönüşümü içinde barındırmaz diğer yandan
mekân ve sakinleri marjinalleştirilir. Şehir bir kampa,
vatandaş bir “homo sacer”e dönüştürüldüğünde egemen mutlaklaşır. Kendini mutlaklaştıran egemen ise
bu mantık üzerinden vatandaşlık ilişkisini askıya alır
(Çavdar ve Tan, 2013: 12). Böylece “tehlikeli” ve “suçlu” gecekondu sakinleri ile suçun mekânsal karşılığı
olan gecekondu mahallelerinin yıkımı ve orada yaşayanların yerinden edilmesi siyasal aktörler için bir suçu
teşkil etmez. Yıkımın ve yerinden etmenin bu biçimde
meşrulaştırılması diğer yandan gecekondu sakinlerinin

“Burada sol örgütler çetelere, torbacılara baskı uyguluyor diye operasyonlar yapıldı. Kaç tane genç arkadaşımız içeri alındı. Mobese kameraları var; heykelde, tepede, Kaypakkaya parkının karşısında. Görüntülerdekiyle
ayakkabısı benziyor diye alınan arkadaşımız var. Polis
her şeyi görüyor ama görmek istediğini görüyor. Eskiden
mahallede bir olay olsa insanlar birbirini korurdu. Artık
muhbirler de çoğaldı en ufak bir basın açıklamasına,
birkaç kişinin toplanmasına polis zırhlı araçlarla mahalleye giriyor. Ama çetelere, torbacılara bir şey yapmıyor.
Halkta çetelerin baskısından çekiniyor, onlara yönelik
en ufak bir şeyde ev basıyor, silahla tehdit ediyor.”

Mahalleye yapılan operasyonların gerekçesinin de
belli örgütlerin fuhuş, esrar çetelerine baskı uygulaması
olduğu gazete haberlerine de yansımıştır: “Fuhuş, kumar, uyuşturucu ve yozlaşmaya karşı bir dizi eylem ya-

26

Güler Özdemir & Leman Çelik Özşahin

sonradan yaşayacakları mağduriyetleri de çözümsüz ve
önemsiz alana kaydedilmesi sonucunu getirir. Kentlerde
yaşam kalitesini arttırma, kentleri güzelleştirme, doğal
afetlere karşı dayanıklı hale getirme, hatta kentleri kurtarma gibi sloganlarla devreye sokulan kentsel dönüşüm
hamleleri daha çok yoksulların aleyhine işleyen, kentleri
yoksullardan kurtarma operasyonları şeklini alır (Arslan,
2014: 39). Dönemin ‘Terör uzmanı’ Ali Özcan: “Büyük
şehirlerde kentsel dönüşüm projeleriyle yapılan toplu
konutlar, çarpık şehirleşmeyi ortadan kaldırırken, suç
ve terör örgütlerinin barınma alanlarını da yok ediyor.
Gecekondu mahallelerinde yuvalanan kapkaç ve uyuşturucu şebekeleri, güvenliği sağlamış, düzenli yapılaşmalar içinde barınacak yer bulamıyor” (Kentsel Yıkıma
“Terör” Kılıfı, https://www.evrensel.net/haber/223968/
kentsel-yikima-teror-kilifi, 2014) ifadeleriyle de bunu
doğrular niteliktedir.

ev yokmuş gibi boş gösteriyorlar. Biz burada 50-60 senedir oturuyoruz bizi nasıl yok sayıyorsunuz! Bunu görünce halk da tepki gösterdi, onların deyimiyle biz ‘işgalci’
olarak görülüyoruz oysa yarısından fazlasının tapusu var,
korkumuz yok” (Zahide, 60).

Kentsel dönüşüm projesiyle bu ilk karşılaşma hem
yıllardır yaşadıkları mekânda gösterilmemelerine karşı
bir tepki doğururken diğer yandan da evlerinin yıkılacağına yönelik bir korkuyu da oluşturur. Besime Şen’in
belirttiği gibi (2010: 318) kentsel dönüşüm projelerinin
ilk algılanış biçimi evlerinin yıkılacağı tehdidiyle algılanır. Bu nedenle de, dönüşüm alanı ilan edilen mahalleler, gelecekleri için kaygı duyarak, bu programa karşı
koyabilmenin yollarını ararlar. İlk tepki ‘yok sayılmaları’
ve ‘yıkım tehdidi’ ne karşı bir mücadeleyi getirirken aynı
zamanda mahalleye yakın diğer bir mahallede Başıbüyük’te yaşanan dönüşüm mağduriyeti de yaşanacak sürece dair mahalleye bir örnek oluşturur. Mahalle içinde
kentsel dönüşüme karşı başlatılan toplantılar ve söyleşilerle mahalleli uyarılır, mahalle ve sokak temsilcilikleri
kurulur. Her sokaktan sorumlu kişi evlerde toplantılar
düzenleyerek mahalleliyi örgütler. Bunların sonucunda
da 6000’e yakın itiraz dilekçesi verilir ve 32 iptal davası
açılır. Mahalleli 2000’lere kadar her yıkıma karşı mücadele gösterir ancak kendi deyimleriyle asıl ‘bilinçlilik’
2004’de gelen Kuzey Nazımı İmar Planı’yla yaşanır.

Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde dönüşüm tartışmaları da mahallenin 2004 yılında Maltepe E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı’nda kentsel dönüşüm alanı ilan
edilmesiyle başlar. Kentsel dönüşüm adı altında kentsel
rant sağlanmaya çalışılan süreç Alev Erkilet’in belirttiğine göre (2014) yoksul mahallelerin “boş mekan” yahut
“hastalıklı mekan” (çöküntü alanı) olarak tanımlanmasıyla yapılır. Gülsuyu-Gülensu’da, kentsel dönüşüm
projesiyle ilk karşılaşma da katılımcıların anlatımlarında
da görüldüğü gibi mahallenin hiç kimse oturmuyormuş
gibi bomboş bir mekân olarak gösterilmesiyle yaşanır.

“2004’ten sonra büyük bir değişim yaşandı, Kuzey Nazım Planı gelince insanlar daha bilinçli hareket ettiler,
büyük tepki gelişti, buradaki sol- sosyal demokrat insanlar herkesi uyardı ve mücadeleyi daha da büyütmüş
oldular. Sokak temsilcileri, mahalle temsilcileri oluşturuldu ve mücadele başlamış oldu. En başta sokaklardaki
bütün evlerde toplantılar yapıldı, ev ev toplantılar yapıldı -bu işin getirisi götürüsü- bilincini bayağı yükseltti
mahallelinin. Zaman zaman protesto gösterileri yaparak
sorunlarımızı dile getirdik. Değişik noktalarda pazarlarda stantlar kurduk” (Gonca, 37).

“2004’te planda burası baktık ki bomboş bir alan ve
bu bomboş alan içinde yerleşmeler kurmuşlar, 7 tane
kütüphane, camiler. Tabi bunlar itirazlarla reddedildi,
reddedilince bu sefer de kentsel yenileme diye ikinci bir
plan getirdiler, hala devam ediyor” (Engin, 55).
“2004’te İmar Planı askıya çıkarılıyor, 15 gün içinde de
kaldırılıyor, öyle uyanıklar ki görülmeyen yerlere asılıyor. Ama sağ olsun iki muhtarımız da durumu hemen
derneğe (Gülsuyu-Gülensu Güzelleştirme Derneği) bildiriyor. O zamanda sarı zarf davası vardı. ‘Bağtım ki sarı
bir zarf, aldım kızıma verdim, biliyorum sarı zarf önemlidir, devletten gelmiştir....’ Ali Rıza Kocabey yaklaşık dört
yıl toplantılarda bunu dedi. (Gülüyor). İşte sarı zarfla
birlikte süreç başlıyor. Nazım İmar planında mahalle
boş bir alan olarak tanımlanıyor, Kadıköy’de bile olmayan 7 tane kütüphane buraya yerleştiriliyor. Bakıyoruz
ki mahalle bomboş, insanlar diyor ki ‘yahu biz neredeyiz!’ ” (Yaşar, 48).
“Mahalle komple yıkılacak, yeniden evler yapılacak diye
gelen plan öyleydi, hiçbir yerleşim yeri yok kendi kafalarına göre plan yapmışlar. Kütüphaneler, parklar hiç bir

“Tehlike” ve “tehdit” söylemleri etrafında biçimlendirilen mekânı ve orada yaşayanları suçlu ilan etme
politikası gecekondu mahallelerine yönelik kentsel dönüşümün temel gerekçesi gösterilirken deprem tehdidi
ya da çarpık kentleşmenin düzletilmesi kavramlarıyla
da altı doldurulur. Yapılan görüşmelerin de gösterdiği
gibi politik kimliğiyle tanımlanan mahallede yapılacak
bir kentsel dönüşümün politik mekânı ortadan kaldırmanın mahallenin suçlu ilan edilmesiyle sağlandığı ve
diğer taraftan rant elde etmenin temel niyetlerden biri
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tüm haklardan yararlanabilmeyi, aynı zamanda kent
üzerinde de söz ve karar yetkisine sahip olabilmeyi tanımlar (Harvey, 2013: 37). Mekânın işgali, üretimi ve
yeniden üretimini kapsayan ve kentlilerin kendi talep ve
arzularıyla uyum içinde bir mekân yaratmalarına imkân
tanıyan kendine mal etme/ tahsis etme hakkını içeren
bu hak, kentin tüm sakinlerini mekânın kullanımı ve
üretimi üzerinde hak sahibi olmasıdır (Brown’dan aktaran Baysal, 2011: 39). Gülsuyu- Gülensu mahallesinde
2000’li yıllarla başlayan kentsel dönüşüm sürecine karşı
başlatılan muhalefet de bu bağlamda kent hakkı çerçevesinde değerlendirebileceğimiz bir eylemlilik sürecini
içerir. Kentsel dönüşüm projelerine karşı başlattıkları
mücadeleyle Gülsuyu-Gülensu’da gecekonduların savunulmasından, tüm yaşam alanlarının, gündelik hayatlarının, dayanışma örüntülerinin ve hatta kentin tümünün savunulmasına varan bir kentsel siyaset mücadelesi
oluşur. Bu mücadele iktidar ve sermaye sahiplerinin
isteklerine karşı çıkabilme ve kendi istekleri doğrultusunda bir dönüşüm isteme noktasında tüm insanları
kapsayacak genişlikte muhalif talep olması bağlamında
“kent hakkı”nı talep eder.

olduğunu ortaya çıkarır.
“Devlet kentsel dönüşümü güya iyileştirme, yenileme
gibi gösteriyor ama asıl niyet bu değil. Buralar güzel yerler, manzarası güzel, zemin sağlam, buraları yıkıp yerine
villalar, yüksek apartmanlar yapıp rant haline getirmek,
amaç o. Güya depreme karşı planlama düzenleyelim
diye başlamış gibi, devlet öyle gösteriyor ama asıl işin
altında farklı düşünceler var” (Sevim, 52).
“Mahallenin sahip olduğu bu muhalif yapı ve politik
kimlik iktidar güçleri tarafından çeşitli stratejilerle bir
şekilde yozlaştırılarak yok edilmeye çalışılıyor. Bu amaçla yazılı ve görsel medyada da mahalle çeşitli argümanlarla kötüleniyor. ‘Teksas’ deniyor ‘uyuşturucu bölgesi’
deniyor mesela” (Melike, 28).
“Gülsuyu-Gülensu mahallesine dışarıdan bakıldığında
‘terör yuvası’ olarak gösteriliyor. Gerek medya olsun gerekse sosyal medya insanlara bu şekilde empoze ediliyor.
Oysa çevremde bulunan ve mahalle hakkında bu şekilde
düşünen insanlara mahallemizin düşünülenin aksine sadece ekmeğinin davasına düşmüş en ufak bir haksızlıkta
bir bütün olmayı başarmış, gerektiğinde devlete başkaldırabilen insanları bir araya getirmiş bir cesur mahalledir” (Cansu, 29).

Wacquant (2010: 296), “Geniş çevrelerce nefret
edilen sürgün mahallelerinin en başta, barınma, kentsel gelişim, bölge planlama meselelerini ele alan devlet
politikalarının ürünü olduğunu yeniden vurgulamak
gerekir. Son tahlilde, bu alanların muhtemel dağıtımı
ile yeniden inşası, tıpkı ortaya çıkmaları ve sağlamlaştırılmaları gibi, gayet siyasi bir meseledir”. Kentte yaşanan ayrımcı ve dışlayıcı pratiklerin özellikle gecekondu
bölgelerinde yaşanması ve bu alanların siyasi meseleye
dönüşmesi diğer yandan kentsel bir muhalefetin doğmasına ve bu alanların toplumsal güçler ve egemen aktörler arasında bir çatışma mekânına dönmesine neden
olmuştur. Başta konut/ barınma hakkı mücadelesi ve
elektrik, yol, su gibi temel hizmetlerin karşılanması ve
zorla yıkım ve tahliye edilmeye karşı durabilme üzerine yoğunlaşan kentsel muhalefet ve gecekondu hareketi
2000’lerin neoliberal politikaları ile birlikte bir kırılma
yaşar. Gecekondu bölgelerinin ranta açılması, orada
yaşayanların yerinden edilmesi ve gecekondu mahallelerinde yaşayanların tüm bu dönüşüm süreçlerinden
dışlanması görece yeni olarak değerlendirebileceğimiz
“kent hakkı” çerçevesinde bir muhalefetin oluşmasına zemin hazırlar. Şehri gönlümüze göre değiştirme
ve yeniden icat etme hakkını içeren kent hakkı kentte yaşayan tüm insanları kapsayan ve kentin sunduğu

“Fikri Köse, AKP baştaydı sonra yerel seçimi kazanamadılar, Mustafa Zengin kazandı mahallede bir rehavet
oluştu nasıl olsa bizdendir, rantçı değildir diye uzun
bir süre sessizlik oluştu, seçime dokuz ay kala yine bir
mahallenin baskısı ve ısrarıyla planlama sürecini başlattı. Mesela mahkemenin iptal ettiği planlamada bir not
vardı: ‘Mahallede yapılacak planlama çalışmasında mahallenin sivil toplum örgütleri, meslek odalarının fikri
alınır, onların fikri dikkate alınarak plan yapılır’ diye bir
notu vardı. Ona istinaden Mustafa Zengin bize sordu,
ya da soruyormuş gibi yaptı. Ama yaptığı taslak plan çalışmasında zerre kadar bizim fikrimiz yansımadı, bizim
ısrarla sorularımıza rağmen ‘Tabi yansıyacak acele etmeyin, biz bu taslak planı yaptık sizde fikrinizi söyleyeceksiniz, bunu zenginleştireceğiz’ dedi ama yapmadı. Bizim
itirazlarımızla bu planı belediye meclis üyeleri imzalamadı, imzalatmadık. Aradan üç beş ay sonra Mustafa
Zengin zaten gitti. Bu plan ne kadar da güzel olsa, yahu
bizim fikrimizi sormadınız ki!” (Yaşar, 48).
“Şimdi bizim birinci hakkımız mahalleli olarak burada
yaşam hakkımız, ikincisi de kent yaşamımıza da sahip
çıkalım diyoruz. Bilinçli bir şekilde kent için bir şey yapmamakla beraber ona da ulaşan bir şey var. Mahalleler
birliği dernekleri kuruldu, mahallelerle birlik ve toplantılarımız var, gezide binlerce insan yürüdü, emek sinemasının yıkılmasına karşı yüründü” (Engin, 55).
“Sadece buradan örgütlenmek mahalleyi korumaya
yetmez mümkünse kentsel dönüşüm mağduru bütün
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kimliğin kurgulayıcı öğesi olarak toplumsallığın kendisi olan dinamik bir yapıdır. Dolayısıyla mekân, siyasal
çatışma ve mücadelelerin hem sahnesi hem de konusu olabilmektedir. Kentsel dönüşüm projeleri ve buna
karşı yürütülen mücadeleler de bu anlamda gecekondu
mahallelerinde toplumsal güçler ve yerel aktörler arasında çatışan taleplerin merkezinde yer alır. Çünkü kentsel
dönüşüm, mahallelinin anlatısının da ortaya koyduğu
gibi yalnızca yaşam alanlarının salt düzenlenmesini içermemektedir. Kentsel dönüşüm; mülk kayıplarından öte
geçinme stratejileri, mahalle kültürü, dayanışma ağları,
kadınların kentsel mekânı kullanma biçimleri gibi insanların yıllar içinde oluşturduğu yaşama alanının kaybı
anlamına gelmektedir (Şen, 2010: 323).

mahallelerin bir araya gelip örgütlenmesi, mitinglerde,
eylemlerde bir araya gelmesi iktidara geri adım attıracak
bir şeydir, yoksa mahallenin hepsi bir araya gelip bir meşale olsa bu tek başına yetmez. R. Tayyip Erdoğan sadece Gülsuyu-Gülensu ile uğraşmıyor. Köprü yapacağım
diyor, mesela arkadaki ormanların yok edilmesine sessiz
mi duracağız, mesela başkanın (Ali Kılıç) şimdi kafasında bir proje var, fuar alanı yapacakmış. İmza atmıyoruz
kuduruyor, böyle bir alan da yok buralarda. Dediği şey
ise yirmi bin insanı iş sahibi yapacağım, seçim öncesi
verilmiş o kadar sözün varken sen küresel sermayeye
hizmet edecek ürünleri tanıtıp pazarlayacağın bir alan
yaratmaya çalışıyorsun. Senin için önemli olabilir ama
bu mahalle için hiç önemli değil” (Yaşar, 48).
“Diğer mahallelerin yaşadığı mağduriyeti yaşamak istemiyoruz. Buradaki dokuyu birlik beraberliği bozmadan
yapılacak bir dönüşüm istiyoruz. Parkların, bahçelerin,
sosyal alanların olacağı bir mahalle istiyoruz…Bu koordinasyon Tekel’deki özelleştirmeye de karşı çıkıyor,
HES’lere, doğanın katliamına, tarihin kaybolmasına da
karşı çıkıyor. Yaşam alanlarımızın tümünü savunuyoruz.
Dayatılan bir proje olarak değil bizim de taleplerimiz
etrafında bir proje olması isteğimiz” (Sevim, 52).

Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde yapılması planlanan dönüşüm, mahallelinin istediği doğrultuda bir plan
dahilinde sonuçlanmadığı takdirde, burada yaşayanların
yüzde altmış gibi bir oranının mahallede kalma koşulunun da ortadan kalkması sonucunu doğuracaktır. Yerinden edilmenin getirdiği ekonomik yüklerin, mahalleden sürülmenin sosyal ve psikolojik mağduriyetlerinin
yanında, dönüşüme açılan mekânın da orada kalacaklar
için sosyal-kültürel yaşamlarından sokak ve caddelerin
kullanım biçimlerine kadar aleyhte sonuçlar doğuracağı ortadadır. Bu nedenle, mekânın yeniden üretimine
dair söz hakkına sahip olamayan kent sakinlerinin aynı
zamanda tüm hayatlarının tehdit altında olması, kentsel muhalefetin bir zorunluluk olarak da doğmasına yol
açmıştır. Kentsel dönüşüm projelerine karşı başlattıkları
mücadeleyle Gülsuyu-Gülensu’da gecekonduların savunulmasından, tüm yaşam alanlarının, gündelik hayatlarının, dayanışma örüntülerinin ve hatta kentin tümünün savunulmasına varan bir kentsel mücadele ortaya
çıkmıştır. Bu mücadele, iktidar ve sermaye sahiplerinin
isteklerine karşı çıkabilme ve kendi istekleri doğrultusunda bir dönüşüm süreci başlatma noktasında, kentte
yaşayan tüm insanları ve kentin tümünü kapsayacak genişlikte radikal taleplerle kent hakkını savunmaktadır.

Mahalledeki yaşananlar ve talepler salt kendi mahalleleri özelinde kalmayıp daha geniş ölçekli kente
ve ülkeye yönelik talepleri de içermektedir. Mahalleli
olarak istenilenler ise “olmazsa olmazımız” denilen 16
maddelik bir planla dile getirilir. Bu plan temel hatlarıyla; planlama sürecine mahallelinin fikrinin yansıması, hiç kimsenin kendi rızasının dışında mahalle dışında
yaşamaya zorlanmaması, yapılacak planın mahallenin
sosyo-ekonomik durumuna göre yapılması, tapulu ya
da tapusuz, kiracı ya da ev sahibi hiçbir mahallelinin
imar sürecinde mağdur edilmemesi ve tümünün hak
sahibi olabilmesi şeklinde ortaya konulur. Fakat mahallelinin korkusu tüm bunlara rağmen mahallenin ranta
kurban edilmesidir. Konut hakkı mücadelesinden bugünün kent hakkı mücadelesine yerini bırakan gecekondu
hareketleri içinde önemli bir örnek oluşturabilecek Güluyu- Gülensu mahallesi radikal talep ve direnişlerle kurulu düzen ve siyasete karşı da bir duruş sergilemektedir.

Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde gerçekleştirilen
mülakatlara dayanarak yürütülen bu araştırma, kentsel muhalefetin tüm bir mahalle tarihi boyunca nasıl
yürütüldüğünü incelemekte, suçlulaştırmanın mekân
üzerinde nasıl işlediğini ve kentsel dönüşümle nasıl
ilişkilendirildiğini ortaya koymaktadır. Kentsel dönüşüme karşı başlatılan kentsel muhalefetin nasıl bir mücadele pratiği ortaya koyduğu betimlenmektedir. Tüm

4. Sonuç
Lefebvre’e göre (aktaran Aslan, 2013b: 6-7) kentsel
mekânın üretimi, sadece “fiziksel” değil aynı zamanda
“zihinsel” ve “sosyal” boyutları da içeren bir yeniden
üretimdir. Başka bir deyişle mekân, salt eylemin içinde
gerçekleştiği bir “kap” değil, bilakis sosyal etkinliğin ve
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bunların sonucunda kentte yaşam hakkının ve yaşam
alanlarının düzenlenmesi iradesinde özne olmak isteyen gecekondu sakinleri iktidar ve sermaye sahiplerinin
müdahalelerine karşı çıkabilme noktasında muhalif bir
talep ortaya koymaktadır. Gülsuyu-Gülensu mahallelerinin içinde bulunduğu durum, kentsel dönüşümün
‘tehdit’ söylemi üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılması,
bu gibi mahallelerin örgütlü yapısının tasfiyesi ve birliktelik temellerinin de yıkılmasını amaçlar. Kuşkusuz bu
süreç sadece mahalle dışı aktörlerin müdahalesi ile değil,
aynı zamanda mahalle içinde değişen toplumsal ve politik koşulların da oluşmasıyla gerçekleşmektedir. Diğer
yandan kentsel dönüşüme karşı geliştirilen savunmada
olduğu gibi mahallenin geçmişten getirdiği politik kimlik, dayanışma ve örgütlülüğü de yeniden kurabilmektedir. Dolayısıyla bir taraftan çözülme süreci yaşayan eski
toplumsal dayanışma pratiklerinin kentsel dönüşüme
karşı muhalefet üzerinden geliştirilen bir politik tutum
alışla yeniden kurulması ve mücadele deneyimi kentsel
mekânın çatışma sahalarını ortaya koyması anlamında
da önemli görünmektedir.
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Özet 		

Kalkınma söylemi ortaya çıktığı ilk dönemde kalkınmanın, ulus-devlet çapında gerçekleştirilmesini amaçlamıştır. Ulusdevlet içerisinde farklı gelişmişlik bölgelerinin bulunması, bütünlüklü kalkınma planları ile çözülmeye çalışılmıştır. 1970’li
yıllarla üretim biçimindeki değişimin beraberinde geri kalmış/bırakılmış olarak tanımlanan bölgelere yaklaşım farklılaşma
göstermeye başlamıştır. Bu farklılığın en önemli göstergesi bölgesel gelişme farklılıklarının giderilmesinden bölgesel sermaye
birikimine geçişin yaşanıyor olmasıdır. Türkiye’de de bu sürecin göstergeleri olarak yeni bölge tanımlamaları ortaya çıkmış
ve bu bölgelerin rekabet edebilmesi için cazibeli yönlerinin açığa çıkarılmasına çalışılmıştır. Son yıllarda bu amaçla çeşitli
plan-projeler oluşturulmuştur. Bu çalışmanın odağında bu plan-projelerden biri olarak Doğu Karadeniz’i markalaştırarak
cazibeli konuma getirme iddiasını taşıyan Yeşil Yol Projesi’ni anlama çabası yer almaktadır. Projeye dair temel bilgilere
yer verildikten sonra Yeşil Yol Projesi’nin Rize Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan yaylacılar tarafından nasıl değerlendirildiği
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Abstract

In the first period when the development discourse emerged, it aimed at the realization of development nation-statewide. The existence of different development region within the nation-state, have been tried to be solved with integrated
development plans. With the 1970s years, the change in the form of production has led to differentiation in the approach
to the regions defined as backward / depressed. The most important indicator of these differences is the transition from the
remove of regional development differences to the regional capital accumulation. In Turkey, as the indicators of this process,
new region definitions have emerged and also has tried to expose the attractive aspects of these region in order for these
regions to compete with different regions. In recent years, various plans and projects have been created for this purpose. The
focus of this work is on the effort to understand the Yeşil Yol Project, one of these plan-projects, bearing the claim to bring the
Doğu Karadeniz Region into an attractive position by branding. After the basic information about the project was given, it
was tried to be revealed how Yeşil Yol Project was evaluated by transhumant people living in Rize Çamlıhemşin district.
Anahtar kavramlar: Bölge, Bölgesel Kalkınma, Yeşil Yol Projesi, Rize Çamlıhemşin
Keywords: Region, Regional Development, Yeşil Yol Project, Rize Çamlıhemşin

* “Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Üretim Doğa ve Metalaşma Üzerine Bir İnceleme: Rize Yeşil Yol Projesi”, (Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) kapsamında üretilmiş çalışmadır.
** Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Bilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu.

32

Derya İnce

Giriş

nında, 1970’lerle dünya kapitalizminin gelişmesi sonucunda meydana gelen yeni üretim biçiminin de etkisiyle
geri kalmış/bırakılmış bölgelere özgü ve yönelik olarak
kalkınma plan ve projeleri uygulanmaya başlanmıştır.
Bu örüntüleri anlama amacıyla öncelikle bölge tanımlaması ve bu tanımlamada gerçekleşen değişimlere yer
verilip kalkınma söyleminde bölgelerin konumuna dair
değerlendirme yapılacaktır.

Kapitalizm, sermaye birikimi üzerinden derinleşip-genişleyerek kendini yeniden ve yeniden üretmek zorunda
olan bir sistemdir. Sermaye birikimi, toplumsal alanda
farklı güç ve donanımlara sahip olan sınıf ve kesimlerin,
hem kendi aralarında hem de birbirlerine karşı mücadelelerin oluşturduğu, zamana ve mekâna göre değişen ve
çoğul toplumsal ilişkiler setinin anlaşılmasına yardımcı
olan bir kategoridir (Türkay, 2009: 344).

Çalışmanın devamında geri kalmış/bırakılmış bölgelerin kalkınması için oluşturulan plan-projelerden
biri olan Doğu Karadeniz’in 8 ilde yaylalarını birleştirerek turizm yoluyla bölgesel kalkınmanın sağlanmasını
amaçlayan Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem
Planı içerisinde yer alan Yeşil Yol Projesi ile ilgili analize
yer verilecektir. Proje’ye dair bilgilerin verilmesinin ardından, Proje illerinden biri olan Rize’nin Çamlıhemşin
ilçesinde yaşayan yaylacıların Yeşil Yol Projesi’ni algılayışları ve kendi faaliyetlerine getireceği olası etkilerin
neler olacağına dair aktarımlarına yer verilecektir. Yeşil Yol Projesi kapsamında yörede yürütülen yol yapım
faaliyetlerinin mevcut durumu da ortaya çıkarılmaya
çalışılacak ve yöre insanlarının “yaşam savunusu” olarak niteledikleri Yeşil Yol’a karşı gösterdikleri direncin
anlatımı yapılacaktır. Son olarak ise projenin yürütücüsü konumunda yer alan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP BKİ) ile Rize iline ait
önemli bir sermaye örgütü olarak Rize Ticaret ve Sanayi
Odası’nın (RTSO) projeye bakışlarına yer verilecektir.

Sermaye birikimi üretim ve dolaşım süreçlerinin toplamıdır. Üretim sürecinde artı-değer üretilir ve
dolaşım sürecinde artı-değer realize edilirek kara dönüşür. Bu birikim mekanizmasının belli mekanlarda
yoğunlaşarak gelişmesi mekanlar arasında eşitsizliklere neden olmaktadır. Eşitsizliğe konu olan mekanlar
ulus-devletler olabileceği gibi ulus-devlet içerisinde yer
alan bölgeler de olabilmektedir. Bu noktada kapitalist
sermaye birikimine içkin olan mekanlar arasındaki eşitsizliğin nedeni olarak sermayenin mekansal eğilimlerini
anlamak önem taşımaktadır. Bu eğilimler bir yandan
genişleyerek mekâna yayılma ve diğer yandan da mekanda yoğunlaşmadır (Kaynar, 2015: 43). Sermayenin
mekânsal yayılmasının, birikim mekanizmasında daha
ucuz emek gücü, ham madde ve enerji elde etme ile
üretilen metaların tüketimini sağlamak üzere kapitalist
pazar ihtiyacının giderilmesi yoluyla gerçekleştiği söylenebilir. Sermayenin mekansal yoğunlaşması ise kapitalist ilişkilerin, daha önce girmediği toplumsal alanlara
nüfuz etmesi ve kullanım değerlerine sahip olan ürün ve
ilişkilerin meta-forma bürünmesi ile gerçekleşmektedir
(Kaynar, 2016: 59).

1. Çalışmanın yöntemi üzerine
“…zordur gerçeğin kavranması, gerçekliğin karmaşıklığından değil, gerçeğin kavranmasını engelleyen bir yığın
toplumsal köstekle kuşatılmış olduğumuzdan.” (Sosyal,
2016: 121).

Mekânsal yayılma ve yoğunlaşma eğilimleri sonucunda üretimin gerçekleştiği mekânlar ile sermayenin
biriktiği mekânlar birbirinden farklılaşma göstermektedir. Farklılaşma ile mekânlar arasında eşitsiz ve bileşik
gelişim yaşanmaktadır. Ucuz emek gücü ve pazar ihtiyacını karşılamak için mekânda yayılan ve yoğunlaşan
sermayenin yoğunlaştığı alanlar genellikle gelişen ülkeler, bölgeler, kentler vs. iken yayıldığı alanlar genellikle
kapitalist ilişkilerinin henüz nüfuz ettiği geri, gelişmemiş, kalkınmamış ülkeler, bölgeler ve coğrafyalar olarak
tanımlanmıştır (Arslan, 2012: 14-15). Bu eşitsizliklerin
ortadan kaldırılması amacıyla önce ulus-devlet çapında
kalkınma söylemleri geliştirilmiş ve uygulanmaya çalışılmıştır. Ulus-devlet ölçeğinde yürütülen planların ya-

Çalışma süresince eleştirel bir perspektif kullanılmıştır. Gerçekliğin yalnızca yüzeydeki düzeyini değil, yüzeyin altında görünmeden kalabilen daha derin
yapılar ve güçlerin açığa çıkarılması amacıyla gerçekçi
ilişkisel yaklaşım (Ozan, 2001: 10) kullanılmış ilişkisel,
tarihsel ve bütüncül bir bakış açısıyla bir analiz gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ampirik alanla kavramsal çerçevenin uyuşma durumunun araştırılmasında diyalektik yöntem kullanılmıştır.
Alan araştırmasının yapılacağı mekan olarak Rize
ilinin seçilmesinde, ilde halihazırda turizm faaliyetleri-
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nin yürütülüyor olması ve Yeşil Yol inşasına karşı yöre
insanlarının direnç göstermeleri önemli bir unsurdur.
Rize’ye dair sosyo-ekonomik bir değerlendirme yapıldığında sektörel gelişimin tarım alanında özellikle de
çay üretiminde olduğu görülmektedir. Rize ilinde Doğu
Karadeniz’in sahip olduğu coğrafi ve iklimsel koşullar
nedeniyle sanayi sektörü gelişme gösterememiştir. Karadeniz bölgesinde yaygın olarak görülen göç olgusu Rize
ilinde de kendisini göstermektedir. İnsanların yürüttükleri ekonomik faaliyetler olarak hayvancılığın getirisinin fazla olmayışı ve genç nüfusun eğitim için iç göç
oluşturması hayvancılık faaliyetinde azalmaya neden olmuştur. 1980’li yıllar itibariyle de yörenin doğa ve yayla
turizmine konu edildiği görülmüştür. Çalışmanın bu
nicel kısmını oluşturan Rize iline ait sosyo-ekonomik
verilere ve değerlendirmelere Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), DOKAP BKİ, RTSO ve Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) üzerinden ulaşılmıştır.

Yöreye ait idari makamlarla görüşme talebinde bulunulmasına rağmen randevu alınamamış, geçiştirme
tarzında bir yaklaşımla karşılaşılması nedeniyle yerel
idari makamlarla görüşme gerçekleştirilememiştir. İlin
önemli bir sermaye kuruluşu olan RTSO adına G.K ile
görüşme yapılmıştır. Bunun yanında DOKAP BKİ ile
görüşme talep edilmiş ve idare görüşme sorularını yazılı
olarak yanıtlamayı tercih etmiştir.

2. Bölge kavramı ve kalkınma
söyleminde bölgenin yeri
Kapitalist birikim ülkeler arasında gelişme farklılıkları yarattığı gibi ulus-devlet içerisinde de farklılıklar yaratmaktadır. Ulus-devlet içerisindeki yerelliklerde-bölgelerde görülen bu farklılıkların nedeni sermaye birikim
mekanizmasının belirli bir mekânda gerçekleşmesi ve
gerekli birikimin sağlanması sonucunda diğer mekânlara yayılma göstermesidir. Sermaye birikim süreci ile
sermayenin mekânsal olarak eşitsiz dağılımı arasındaki
ilişki önem arz eder (Ercan, 2006: 46). Bunun yanında
küreselleşen bir dünyada kalkınmanın mekânsal farklılaşmasında ulus-devletin geçmişi ve içerdeki ilişkilerin
yanında uluslararası ilişkilerin ve gelişmelerin etkisi gözden kaçırılmamalıdır (Tekeli: 2).

Yöre insanlarının sosyal alanlarının analizinde “insanların ve kültürlerin ayrıntılı, derinlemesine bir tanımını yapmak, insanların gerçekliğe yükledikleri anlamı,
olayları, süreçleri, kavrayış ve anlayışlarını ortaya koymak”
(Kümbetoğlu, 2005: 47) amacıyla niteliksel araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada Çamlıhemşin ilçesinin Şenyuva ve Ortan köylerinde yaşayan katılımcıların
Yeşil Yol Projesi, turizm ve kalkınma ile ilgili duygu ve
düşüncelerini tam anlamıyla aktarabilmek ve bu bilgilerin derlenip detaylı bir analizinin yapılabilmesi için nitel
araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanılmış, görüşmecilere kartopu tipi örneklem
ile ulaşılmıştır. Alan çalışması 2018 yılı Ocak ayında yürütülmüş, toplamda 7 yaylacı ile derinlemesine görüşme
1
yapılmıştır. Araştırma evreninin büyüklüğüne rağmen
7 yaylacıya ulaşılıp görüşme yapılmasının nedeni olarak
zaman ve para kısıdının yanında kış koşulları sebebiyle
daha az insanın yörede bulunması ve içinden geçtiğimiz
olağanüstü hal koşulları gösterilebilir. Ulaşılan pek çok
yaylacı görüşme talebini reddetmiştir. Görüşmelerin tamamında görüşmeyi koordine edici 20 kılavuz sorudan
ve katılımcı olmayan gözlem tekniğinden faydalanılmıştır. Görüşmeler, görüşmecilerin izniyle kayda alınmış ve
daha sonra bu ses kayıtları deşifre edilmiştir.

Bölge tanımında ve bölgeye yaklaşımda ortaya çıkan dönüşümde etkili olan bölgesel-yerel eşitsizliklerin
belirleyicisi, birikim modeli ve güç ilişkileridir. Birikim
modeli kalkınma anlayışının da mekânsal açıdan farklılaşmış olarak gerçekleşmesine neden olmaktadır. Söz
konusu mekânsal farklılaşmada bölgesel eşitsizlik giderek yapısallaşmaktadır. “Bölgesel eşitsizlik, eşitsizliklerin
yeniden üretiminin mekanizmalarından biri” (Ataay,
2001: 86) olarak nitelendirilebilir. Bu bakış ile yapısallaşmanın, bölgeler arası artan eşitsiz ilişkiler beraberinde, güç ilişkilerinin kaynaklarından biri haline geldiği
vurgulanabilir (Ercan, 2006: 48-49). Bir bölgede gerçekleşen eşitsizlik karşısında sermaye birikimine sahip
olan aktörler elde ettikleri güç ilişkileri ile birlikte, sermaye birikim sürecinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bölgeye yönelmektedir. Bu da sermaye birikim
sürecinin kendisi olarak işler. Bu sürecin işlemesinin temelinde sınıf eşitsizliği vardır. Güler-Müftüoğlu ve Ercan sınıf eşitsizliğini vurgulayarak, bölgelere-yerelliklere
birikim modelinin dâhil olmasının sonuçlarını aşağıda
özetlemişlerdir.

1 Görüşme yapılan yaylacıların profilleri şu şekildedir: B.Y (Erkek-35), E.G (Erkek-37), A.G (67-Erkek), A.D (52-Kadın),
A.G.Ş (60-Erkek), K.G (50-Erkek), T.B (30-Erkek).
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olduğu kendine özgü olanakları ve bu olanakları açığa
çıkaracak bilgi donanımını işaret etmektedir. Ancak bununla birlikte, bölge kendi içinde homojen bir bütün
olarak tanımlandığından sosyal-sınıfsal farklılıklar dikkate alınmamaktadır (Ercan, 2006: 86).

“Kapitalizm insanlar arasındaki sınıfsal eşitsizliği aynı
zamanda belirli mekânlarda yoğunlaştığı ölçüde mekânsal/bölgesel eşitsizliklere de yol açar. Bu mekanizmanın
yanında kapitalizmin gelişimine paralel olarak, geri kalmış/geri bırakılmış bölgelerin zamanla kapitalist birikim mekanizmasının içine çekilmesi olgusunu önemli
kılmıştır. Geri kalan bölgenin emek gücü, madenleri
ve daha önemlisi emek-gücü sermaye birikim sürecinin
daha açık ifade ile sermayedarların ilgi alanına girmeye
başlarlar. ‘Geri kalan bir bölgenin sermayenin/sermayelerin çıkarları için önemli hale gelmesi’ ifadesi ise hem
dışarıdaki sermayeleri hem de geri kalan bölgenin olanaklarını kullanarak genişleyen, büyüyen sermayeleri
işaret etmektedir. Bölgede işçileşmenin yanında bölgenin diğer kaynaklarının piyasa süreçlerine dâhil edilmesi
yani sermayelerce kullanılması sonucu ortaya çıkacaktır.” (Güler-Müftüoğlu ve Ercan, 2007: 75).

Geri kalmış/bırakılmış bölgelere yönelik gelişen kapitalist birikim mekanizmasına dahil etme olgusu, bölgesel sermaye birikimlerinin amaçlandığını ortaya çıkarmaktadır. Kalkınma anlayışında yer alan az gelişmeyi
önleme amacının yerini bölgesel sermaye birikiminin
sağlanmasının aldığı açıktır. Verimlilik ve rekabete dayalı düzenekler ile sermaye birikimi sağlamanın koşulları yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu koşullar uluslararası
piyasaya açılan tüm sermayeler için anlamlı ve gerekli
iken, aynı zamanda kaynak arayışında olan ulus-devlet için de rasyonel bir dönüşüm anlamı taşımaktadır
(Ercan, 2006: 77-78). Bölgesel sermaye birikimi, bölgesel ölçekte birikimin belirli bir aşamada olduğunu
ve birikimin devamlılığı için diğer ölçeklerle ilişkiye
girilmesinin gerekliliğini işaret etmenin yanında, ulusal ve uluslararası ölçekte hareket eden sermayeler için
farklı nedenlerle bölge ölçeğinde kendilerini yenileme,
yeniden üretmeye yönelmeleri ile ilişkili bir süreci ifade etmektedir (Ercan, 2006: 83). Bu ifade ile sermaye
birikiminin genişleyerek mekânsal yayılımı sonucunda
bölgede-yerelde birikimin sürdürülmesi için üretim ve
dolaşım süreçlerinin gerçekleşme koşullarının oluşturulması önem arz etmektedir. Başta ulaşım olmak üzere
alt yapı çalışmalarının bu koşulların oluşturulması için
yapıldığı görülmektedir.

Bölge, yan yana gelmiş yerel birimlerin mekânsal
bütünlüğü temelinde oluşan, ulus-devlet sınırları içerisinde ve merkezin denetiminde, dışa kapalı bir birim
olarak ele alınmaktadır (DPT, 2002: 7). Ancak bölge
kavramının tarifinde birikim koşullarına uygun olarak
farklılıkların ortaya çıktığı görülmektedir. Bölgeler,
benzer fiziksel, coğrafi ve kültürel özellikleri taşıyan,
merkeze bağımlı, ulus-altı birer birim olarak tanımlanırken, küreselleşme süreciyle birlikte uluslararası ağlarla bağlantılar kurabilen, ulus-devletin sınırlılıklarına
bağlı kalmak istemeyen ve piyasa koşullarında hızla
değerlendirilecek farklı özgüllüklere sahip, birbirleriyle
rekabet eden birimler olarak tanımlanmaya başlanmışlardır. Kitson, Martin, ve Tyler rekabet eden bölgelerde
gelişen, bölgesel düzeyde rekabet gücü kavramını, çok
genel anlamda bir bölge veya şehrin, ulusal ve özellikle
de küresel ihraç pazar payında, diğer bölge veya şehirler
ile yaptığı rekabetteki başarısı ile birlikte, yüksek ve sürdürülebilir bir gelir düzeyi sağlayabilme yeteneği olarak
tanımlamıştır (Aktaran Kumral, 2006: 278).

Eşitsizliğin etkilerinin yaşandığı bölgeler, devletten daha fazla kaynak talebinde bulunurken bölgesel
kalkınma anlayışının dönüşümüyle beraber “bölgenin
sahip olduğu potansiyel donanımı harekete geçirecek
ulusal ve uluslararası piyasalara eklemlenmenin sağlanacağı düzenlemelerin” yapılması yönünde taleplerde
bulunmaya başlamışlardır. Taleplerin belirleyicisi olarak ulus-devlet düzeyinde gerçekleşen sermaye birikimi
mekanizması etkili olmaktadır. Bu mekanizmaya uygun
olarak bölgenin-yerelin etkinlik ve verimliliğini arttıracak yasal düzeneğin hazırlanması ve bölgesel düzeyde
her bölgenin sahip olduğu ve piyasada rekabet edebileceği kendine özgü özellikleri harekete geçirme yönünde
talepleri söz konusu olmaktadır (Ercan, 2006: 98-100).
Ancak, bölgeye ait taleplerin bir bütün olarak değil, bölgeye ait güç odaklarının talepleri olduğu belirtilmelidir.

Eraydın, bölgenin yeniden kavramsallaştırılmasında ve öne çıkışında temel dinamiğin fordizmden
post-fordist birikim rejimine ve esnek uzmanlaşmaya
geçiş olduğunu belirtmiştir (Yılmaz, 2002: 23). Böylelikle bölgelere olan yaklaşımda üretim biçiminin değişimlerinin temel belirleyen olduğu söylemek mümkün
olmaktadır.
İlişki ağı ile belirlenen, mekânsal süreklilik koşulu
olmayan yerellerin oluşturduğu, uluslararası ilişkilere
doğrudan açılan, sınırları değişken bir birim olarak ele
alınmaya başlanılan bölgeler, bir yandan bölgenin sahip
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3. Türkiye’de bölgesel kalkınma
uygulaması olarak Yeşil Yol Projesi

Bölgeye ilişkin bir diğer talep ise dışarıdan içeri gerçekleşir. Bunlar ulusal (merkezi siyasi iktidar, ulusal ölçekte
örgütlenen sermaye örgütleri), bölgesel (Avrupa Birliği)
ve dünya ölçeğinde kurumlar (DTÖ, IMF, DB) aracılığı ile gerçekleşmektedir (Ercan, 2006: 96).

Çalışma boyunca Yeşil Yol Projesi, Doğu Karadeniz bölgesinde sermaye birikimini sağlamanın bir aracı olarak
değerlendirilecektir. Bu belirlenim ile Proje’nin DO2
KAP Eylem Planı (2014-2018) içerisinde yer alarak
daha bütünlüklü bir planın parçası olduğu anlaşılmaktadır.

Tüm bu anlatının içerisinde bölgesel kalkınmanın
İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze önemli bir konu
olageldiği gözden kaçırılmamalıdır. Merkeziyetçi ve
kademeli bir yönetim anlayışının hâkim olduğu ulusal
kalkınma döneminde “planlı kalkınma” ile “bölgelerin
kaynaklarının değerlendirilmesi” ulusal kalkınma hedeflerinin bir parçası olmuştur. Eraydın’ın ifadesiyle
özellikle 1950’li yıllardan başlayarak “ulusal kalkınma
stratejilerinde benimsenen sektörel ve gelir dağılımında
denge kavramlarına bölgeler arası denge kavramı eklenmiş ve ulusal kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak
sunulmuştur.” Ulusal kaynakların “büyüme ve sanayileşme” için kullanıldığı bu dönemde hem ulus hem
de bölge düzeyindeki kalkınma stratejilerinde ulusal
kalkınma anlayışının öngördüğü “büyüme” amacıyla
uyumlu, “merkezi” ve “yukarıdan aşağıya” bir planlama
çerçevesinde, bölgeler arası eşitsizlikleri azaltmak amacına yönelik uygulamalar ağırlık kazanmıştır (Eraydın’dan
Aktaran: Yılmaz, 22). Bu bağlamda Fransa’da Paris ve
çevresinin, ülkenin geri kalan diğer bölgelerin toplamından daha büyük bir gelişme düzeyine ulaşması, İtalya’da
kuzey-güney farklılaşmasının iki farklı dünya yaratacak
düzeye erişmesi, İngiltere, İskoçya ve Galler’de eski sanayi bölgelerinin çökmesi sonucu yeniden yapılanma
ihtiyacının ortaya çıkması Avrupa ülkelerinde bölgesel
kalkınmaya yönelik politikaların ve mekanizmaların
oluşturulmasına neden olmuştur (Ildırar’dan Aktaran:
Yazar, 2011: 24).

Yeşil Yol Projesi, Doğu Karadeniz Turizm Master
Planı Uygulamalarının da en önemli lokomotifi olarak
tanımlanmıştır. Proje, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerini kapsayan, Master plan çerçevesinde öne çıkan yaylaların ve
turizm merkezlerinin üst kottan birbirine bağlanmasını
içermektedir (DOKAP BKİ, 2016). DOKAP BKİ’nin
kurulması ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Doğu Karadeniz Turizm Master
Planı yeni bir boyut kazanmış, plan kararlarının uygulanmasında birden fazla Bakanlığın müdahil olması
sebebiyle genel koordinasyonun sağlanması hususunda
DOKAP BKİ sorumlu kılınmıştır.
DOKAP illerinde deniz turizm alanlarının kısıtlı
olması nedeniyle turizm faaliyetleri ağırlıklı olarak üst
kotlarda gerçekleştirilen yayla faaliyetlerine odaklanmaktadır. Özellikle Arap ülkelerinden son dönemde
artan talebin etkisi büyüktür. Bu kapsamda bölgenin
turizm alanında marka değer olmasına katkı sunması
için DOKAP Bölgesindeki yaylaları üst kottan birbirine bağlayacak olan Yeşil Yol Projesi çalışmasının tamamlanmasının bölge açısından büyük önem arz ettiği
vurgusu DOKAP Eylem Planı’na hakimdir. Eylem Planı’nın önsözünde yer verilen dönemin başbakanı Davutoğlu, Yeşil Yol Projesi’ni “bölgeyi Doğu Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgelerine bağlayarak önemli bir
ticaret ve lojistik merkezi olmasına imkân sağlayacak”
bir şekilde ele almış ve proje sonucunda oluşacak “ekonomik kalkınmayla birlikte sosyal gelişmenin de hızlandırılmasının sağlanacağını” vurgulamıştır (DOKAP
Eylem Planı: 5).

Samir Amin, 1980’lere kadar bölgesel ve yerel ekonomik gelişim politikalarının büyük ölçüde bölgeler
arası eşitliğin sağlanmasını amaçlayan firma merkezli,
teşvik temelli ve standartlaşmaya dayalı iken, neoliberal
politikaların uygulanışı ile gelişmiş ve gelişmemiş küçük
üretime dayalı hale geldiğini ve yerel ve bölgesel ekonomilerin kendi dinamikleri ile kendi kendilerine etkinleşmesini sağlayan uygulamalara geçildiğini belirtmiştir
(Aktaran: Güler-Müftüoğlu ve Ercan, 2007: 77).

Yeşil Yol Projesi, Eylem Planı içerisinde Turizm ve
Çevresel Sürdürülebilirlik gelişme ekseni olan “Turizm”
başlığı altında yer almaktadır. Proje kapsamında belirle2 Bkz. DOKAP Eylem Planı http://dokap.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/DOKAP-Eylem-Plan%C4%B1-2014-2018.pdf
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nen eylemlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

KTKGB, Çayeli TM (Kuspa), İkizdere
Ovit Dağı Kış TM

• Yeşil Yol kapsamında yol iyileştirme ve yol yapım
çalışmalarına devam edilecektir.

Samsun		

19 Mayıs TM, Ayvacık KTKB, Bafra Kolay TM, Havza 25 Mayıs Termal TM,
Havza Mevcut Kaplıca Termal TM, Ladik Akdağ Kış Sporları TM, Vezirköprü
TM

Trabzon

Akçaabat Karadağ TM, Araklı Pazarcık
Yaylası TM, Araklı TM, Araklı Yeşilyurt
Yılantaş Yaylası TM, Maçka Şolma TM,
Tonya Gümüşhane Kürtün Erikbeli TM

• Yeşil Yol güzergahı üzerindeki turizm yatırımları
desteklenecektir.
• Bölge yaylalarının karakteristiğini yansıtan mimari
projeler hazırlanarak, uygulamaları yapılacak ve kaçak
yapılaşmayı önlemek için gerekli tedbirler alınacaktır
(DOKAP Eylem Planı, 2015: 62).

Yaylaları birbirine bağlayan Yeşil Yol’un tamamlanarak hizmete açılması sayesinde “yayla turizminde
en önemli kısıt olarak ortaya çıkan ulaşım sorununun
çözüleceği” vurgulanmıştır (DOKAP Eylem Planı: 55).
Bunun yanında, bölgenin doğal dokusunun korunması,
güzergâh boyunca yolcu ve araç güvenliğinin sağlanması, yaylaların doğal dokusunun bozulmaması, yaylalarda
yapılacak evlerin, turistik tesislerin ve hizmet amaçlı yapıların yöre şartlarına en uygun mimari proje tiplerinin
belirlenmesi, uygulanması ve kaçak yapılaşmanın önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması şeklinde açıklamalar da proje kapsamında belirtilmiştir (DOKAP
Eylem Planı: 62).

Kaynak: T.C. Sayıştay Başkanlığı, “Doğu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu”, Ağustos 2017, s. 37.

Projenin içeriğinde yer alan yukarıdaki bilgilerle
Doğu Karadeniz’de özgünlükleri ile yer alan yaylaların
ve yaylalarda yer alan kültürel-etnik değerlerin içerisinde kapitalist ilişkilerin derinleşeceğinden bahsedebiliriz. Kapitalizmin derinleşerek-genişleyerek ve yeniden
derinleşerek gelişimi, aynı zamanda eşitsizliğin farklı
mekânsal ölçüler arasında ve mekân içinde artmasına,
sınıfsal karakterlerin her bir mekânın kültürel değerler
sistemine bürünerek daha bir görünmez hal almasına
neden olduğu görülmektedir (Ercan, 2006: 60). Bu
mekân üzerinde derinleştikçe görünürlüğü azalacak
olan kapitalist ilişkiler, Doğu Karadeniz yaylaları üzerinde de gerçekleşecektir. Yayla turizmi ile cazibeli kılınmaya çalışılan bölge, Proje sonucunda rekabet edebilir bir konuma getirilmeye çalışılmaktadır. Yeşil Yol’un
Sarp Sınır Kapısı’nda sonlanacak olması lojistik alanında gelişmelerin de yaşanabileceğini işaret etmektedir.

Söz konusu turizm bölgeleri ve oluşturulması planlanan turizm merkezlerinin illere göre dağılımını içeren
Tablo 1’e aşağıda yer verilmiştir.
Tablo 1
Yeşil Yol Projesi İlleri ve Yaylaları
Artvin		
		

Kaçkar Turizm Merkezi ve Kafkasör Kültür Turizm Koruma Gelişim Bölgeleri

Bayburt

Kop Dağı Turizm Merkezi

Giresun		
Aksu TM, Bulancak Bektaş Yaylası TM,
		
Kümbet Yaylası TM, Yavuzkemal Yaylası
		 TM.
Gümüşhane
		

Çakırgöl Kış Sporları TM, Süleymaniye
Kış Sporları TM, Zigana TM

Ordu		

Akkuş Argın Yaylası TM, Aybastı Perşembe Yaylası TM, Aybastı Toygar Kabaktepe
TM, Balaman KTKGB, Çambaşı Yaylası TM, Mesudiye Keyfalan Yaylası TM,
Mesudiye Yeşilce-Topçam Yaylaları TM,
Fatsa-Çerkezler TM

Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Uygulamaları kapsamında uygulanan Yeşil Yol Projesi’ne 2016 yılında tahsis edilen ödenekler ile yaklaşık olarak Artvin’de
54,59 km, Bayburt’ta 13,50 km, Giresun’da 34,40 km,
Gümüşhane’de 22,20 km, Ordu’da 19,675 km, Rize’de
27,50 km, Samsun’da 28,00 km, Trabzon’da 47,50 km
uzunluğundaki güzergâhta olmak üzere toplam 247,36
km güzergâhta iyileştirme çalışmaları yapılması için
sözleşmeler yapılmıştır ve imalatlar devam etmektedir
(T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2017: 40).

Rize		

Anzer KTKGB, Anzer TM, Çamlıhemşin
Ayder Kaplıcası TM, Çamlıhemşin Ayder

DOKAP Eylem Planı 2017 Yılı İlerleme Raporu’nda ise “Yeşil Yol kapsamında yol iyileştirme ve yol ya-
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Yeşil Yol Projesi’ne bakış

pım çalışmalarına devam edileceği” belirtilmiştir. “Yeşil
Yol güzergâhı üzerindeki turizm yatırımlarının desteklenmesi” ve “Bölge yaylalarının karakteristiğini yansıtan
mimari projeler hazırlanarak, uygulamaları yapılacak ve
kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli tedbirler alınmasını” içeren eylemlerin ise tamamlandığı görülmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2018: 16).

3

Yaylada yaşamlarını çeşitli faaliyetlerle sürdüren katılımcılardan Yeşil Yol Projesi’ni tanımlamaları istenildiğinde alınan cevaplar “talan yolu” ve “kara yol”
şekildedir. Yeşil Yol’a dair olumsuz bir bakış açısı bulunmaktadır. Olumsuz bakış açısına neden olan unsurlar
mevcut çalışmaların yarattığı etki ve etkinin olası sonuçlarına dair algılayıştır.

Sayıştay’ın hazırlamış olduğu denetim raporunda
(Gökdemir, 2017), Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yaylalarını birbirine bağlamak amacıyla başlatılan ve çevreye
büyük zararlar veren Yeşil Yol’a ilişkin tespitler bulunmaktadır. Bu tespitlerde projeye Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporları düzenlenmeden başlanmasının
eleştirisi mevcuttur. Bu eleştiri “…yol güzergâhı ve turizm tesislerini planlayan DOKAP projeleri için ÇED
“Olumlu-Olumsuz” veya “Çevresel Etkileri Önemsiz
Belgesi’nin alınmasıyla, her türlü çevresel etki kayıt altına alınarak, yatırım yapılabilecek ve korunması gereken
alanlar açık olarak önceden belirlenebilirdi” şeklindedir.
ÇED’in yapılmasının zorunlu kılındığını belirten Sayıştay raporuna karşılık olarak, DOKAP 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol’un “Köy yolu” olduğunu iddia ederek,
yasanın ÇED zorunluluğu getirmediğini ifade etmiştir.
Sayıştay ise planın bölgenin turizme kazandırılmasına yönelik yatırımları kapsadığını belirterek, DOKAP
BKİ’nin açıklamalarını yeterli görmediği şeklinde karşılık vermiştir.

“Yeşil Yol demeyelim buna tek söylenmeyecek şey “yeşil”dir. Bu bir “talan yolu” olabilir. Mezraya çıkan yolun
11 kilometrelik bir mesafede bile verdiği zararın farkındayız biz. Hiç kesilmeyecek ağaçlar kesildi, hiç kesilmeyecek mesafelerden ağaçlar getirildi.” (K.G/ 50).
“Yeşil Yol’u ben “kara yol” olarak anlatırım. Yapıldığı
yerlerde hiçbir yeşilliğin kalmadığını anlatırım. Size tabiatın bozulduğunu anlatırım. Burası yeşil değil. Yeşili
kaldırıp dağın tepesini örümcek ağı gibi sadece yol görünümündeki topraktan başka bir şey olmadığı görülüyor.” (A.G.Ş/ 60).

Görüşme yapılan kişilerden A.G, Fırtına Vadisinin
WWF (Türkiye Doğayı Koruma Vakfı) tarafından dünyada öncelikli korunması gereken 100 ormandan biri
olduğunu belirterek, Projeyle WWF’nin kararının göz
ardı edildiğini, havzanın yollarla donatılacağını ifade etmiştir. Yeşil Yol Projesi’nin havzayı korumanın dışında
olumsuz etkileyeceğini öne sürerek projenin hiçbir bilimsel dayanağının olmadığını da eklemiştir.
Görüşme yapılan kişilerin projeyi ele alış-algılayış
biçimini içeren anlatımlarının temelinde hayvancılığa
içkin yaylacılık faaliyetlerinin olduğu görülmektedir.
Proje ile yapılacak yolların mera ve yayla alanlarını ikiye
bölerek hayvanların mera alanındaki serbest dolaşımını
önleyeceği ve güvenlik sorunlarına neden olacağı yönünde endişeler mevcuttur.

4. Çamlıhemşinli yaylacıların
projeye bakışları
Çalışmanın bu bölümünde yaylacıların DOKAP Eylem
Planı içerisinde yer alan Yeşil Yol Projesine dair anlatımlarına yer verilecektir. Yaylacılık ve turizm faaliyetleriyle ilgilenen katılımcıların projeyi algılayışı ve projenin
kendi faaliyetlerine etkisi ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Projenin getirebileceği olası sonuçlara dair görüşleri
almada, Karadeniz yaylalarının doğasına ve kültürüne
etkiler ön plana çıkarılmaya çalışılacaktır.

“…2800 metreden geçen 7 metre genişliğindeki senenin
sadece 4 ve ya 5 ayında çıkılacak bir yolun, yaylacıma
ne faydası var? Hiçbir faydası yok ve faydası olmadığı
gibi zararı var. En somut şekli ile merayı bölüyor bir
defa. Meranın su akış rejimini değiştiriyor. Müthiş bir
erozyona sebep oluyor. Hayvanların mera içerisindeki
hareketini engelliyor. Bu hayvanlar sadece kendi bakıp
büyüttüğümüz evcil hayvanlarımız değil yani küçükbaş
3 Hayvan yetiştiriciliği ile turizm faaliyetleri yürütme olarak faaliyetler çeşitlendirilebilir. Turizm faaliyetleri ise pansiyonculuk, kafe tarzı oluşturulan alanlarda kendi üretimleri olan
ürünlerin hizmete konu edilmesinin yanında satımı, yayla yürüyüşleri-turları düzenleme vb. olarak ifade edilebilir.

38

Derya İnce

mektedir. Bunu hem sıklıkla karşılaştığımız enerji elde
edinimine yönelik hamlelerinden hem de yeni bir değerlenme alanı olarak artan oranda turizm faaliyetlerinden anlamaktayız. Doğu Karadeniz’e yönelik yer üstü
ve yer altı varlıklarının kullanımının yoğunluğu bilinen
bir mesele olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bunun yanında DOKAP Eylem Planı’nı içerisindeki turizme yönelik
pek çok vurgunun yanında somut bir biçim olarak Yeşil
Yol Projesi de sermayenin ihtiyaç duyduğu yeni değerlenme (re-volarizasyon) alanı sunmaktadır. Kitlesel turizm faaliyeti yürütecek olan sermayeler, doğanın estetik
keyif ve ruhsal rahatlık sağlayıcı özelliklerini kullanarak
kar sağlamayı amaçlamaktadır.

ve ya büyükbaş, yaban hayatı da var. Bu dünya sadece iki
ayaklı insanlarla dört ayaklı evcil hayvanlara mı aittir?”
(A.G/ 67).

Proje dahilinde yapılacak yol inşaatlarına yaylacıların ve bölge insanının ihtiyacının olup olmadığı sorulduğunda görüşme yapılan kişilerin hepsi bu projeye
ve yola ihtiyaç olmadığı yönünde beyanlarını belirtmişlerdir.
“… Burada Yeşil Yol’a ihtiyaç yok. Çünkü burada Yeşil
Yol’u kullanacak insan sayısı çok az. Yaylalara çıkılacak
sezon az. Bir tane yayla yolunu kullanamayan insanlar
için ne gereği var bu yolun.” (A.G.Ş/ 60).
“Hayır, yok tabi ki. Eğer bir yaylanın yolu yok ise, en
acil şekilde yapılması gerek. Biz yola karşı değiliz. Yaylaya kadar insanların ihtiyacı giderilsin, yaylalara yol yapılsın ama yayladan yaylaya yolu birleştirmenin hiçbir
anlamı yok, Çamlıhemşin’in yaylalarının %80’inin yolu
var. Yolu olmayan yaylalara yol vurmaktansa yolu olan
yaylaları birbirine bağlıyorlar, anlamsız.” (T.B/ 30).

Yeşil Yol Projesi kapsamında belirlenen yaylaların
asfalt yollarla birbiriyle birleştirilmesi, projenin ve aynı
zamanda sermayelerin sahip olduğu turizm anlayışına
dair ipuçları vermektedir. Proje kapsamında yaylaların
asfalt yollarla birbirine bağlanacak ve bu güzergâh üzerindeki belirli alanlara turizm merkezleri inşa edilecek
olması, projenin bölgeyi kitlesel turizme açma yönünde
bir çaba olarak yorumlanmasına neden olmaktadır.

Yeşil Yol Projesi’nin turizm ile gelir elde etme ve
bölge kalkınmasını sağlama amaçlı olarak sunulmasına
karşılık olarak bölgede yoğun bir şekilde görülen HES
ve maden projelerinin varlığı nedeniyle enerji yatırımlarını kolaylaştırma amacıyla gerçekleşeceğine dair yoğun
şüphelerin olduğu görülmektedir. Aşağıda yer alan katılımcı ifadelerinde de bu şüpheler yer almaktadır.

Derinlemesine görüşme yapılan yaylacılardan biri
olan E.G turizmin en güzel niteliği olarak tanımladığı
“karşılıklı diyalog imkanı sunan bir turizm faaliyetinin
Yeşil Yol Projesinde yer almadığını” belirtmiştir. Yeşil Yol
Projesi ile yaratılacak turizmin hizmetlerle örüleceği
vurgusu ile günümüzde sürdürülen yayla turizmi anlayışından uzaklaşılacağı açığa çıkmaktadır. Bu açıklamalara ek olarak Arap sermayesinin bölgeyi yatırım alanı
4
olarak görmesinin yanında Arap turistlerin bölgeyi bir
turizm talep alanı olarak gördüğü belirtilmiştir.

“Yaşantımızın gerçekleri, gördüğümüz şeyler. Artvin
Cerattepe’ye baktığımız zaman bunun bir şehir efsanesi
ya da buradaki insanların bir uydurması olmadığını biliyoruz. Bizim buraların, yaylalarımızın da madenlerin
granit, mermer vs ile Cerattepe sürecinin burası için de
olacağını biliyorum.” (K.G/ 50).
“Bizim topraklarımız, ülkemizin toprakları bilhassa Karadeniz’de son derece elverişli akarsulara vs sahip. Enerji, su, Yeşil Yol güzergahının da bu anlamda en azından
henüz belki servis yolu aşamasındadır o ama asıl o iştahı
kabartacak bir işleve sahip olacağını mutlaka söylemek
lazım. Maden, turizmin iştah kabartan bir yapısı var.
Yeşil Yol’un bu anlamda geleceğe yönelik olarak potansiyeli vurgulayan, potansiyeli açığa çıkarıcı bir işlevi olacağı su götürmez. Yeşil Yol güzergahının da bu anlamda
en azından henüz belki servis yolu aşamasındadır o ama
asıl o iştahı kabartacak bir işleve sahip olacağını mutlaka
söylemek lazım.” (E.G/ 37).

Yaylaların Yeşil Yol Projesi kapsamında birleştirilmesi katılımcılara sorulduğunda 7 katılımcı da yaylaların bu şekilde birleştirilmesine olumsuz tepkiler vermişlerdir. Yaylaların patikalar ile birbirine bağlı olduğunu,
patika yürüyüşleri ile bir yayladan diğerine ulaşılabileceğini belirtmişlerdir.
“…yaylalar birleştirilmemelidir. Yaylalar zaten birleşiktir
birbirine, bir patikadan yürümeye başlarsın aşağı yukarı
iki üç saat sonra başka bir yaylaya geçersin. Atla gidersin
yürüyerek gidersin yol bile değildir yani. Arabaların oralara ulaşmasını gerektiren herhangi bir durum da yok,
arabaların oraya ulaşması zaten Yeşil Yol’da çok tehlikeli

Projenin turizm anlayışına dair
Kapitalist sistemin gelişiminin daima yeni mekanlara
ihtiyaç duyması nedeniyle sermayenin Doğu Karadeniz
bölgesine doğru mekansal bir yayılım gösterdiği görül-

4 Rize Çamlıhemşin’de Fırtına Vadisi ve Kaçkar Dağları Milli Parkı’na yapılan ziyaretlerde Arap turistler ilk sırada yer almaktadır. Bkz. Hürriyet Gazetesi, 2017.
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der’in yolunu kışın açamıyorsun.” 3000 bin rakımlık bir
yolu açman imkansız.” (T.B/30).

bir şey, zarar veren bir şey başlı başına, asbestten tut petrol sorununa yakıt sorununa kadar yani yakıt istasyonlarının yukarılara yerleşmesi ve su kalitesini bozmasına
kadar pek çok…” (E.G/ 37).

Turizm merkezleri inşasına olumlu bir bakışa sahip
olan A.G.Ş ise bu merkezlerin yöre mimarisine uyumlu olması gerektiğini vurgulamıştır. Çok katlı ve beton
binaların yerine Hemşin kültüre uygun merkezlerin yapılmasını savunmaktadır. Mimari özelliklere ilişkin bu
vurgunun yanında katılımcı, yöre insanına eğitim verilerek turizme yönlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Projeye dair turizm anlayışını açığa çıkaran bir diğer etmen olarak turizm merkezleri inşa edilmesi ele
alınmalıdır. Yaylalarda yeni turizm merkezleri oluşturmanın, turizm gelirlerinin artışını sağlayacağına ve bu
gelirlerin belirli ellerde toplanmasının gerçekleşeceğine
dair bir bakış yaylacılarda bulunmaktadır. Yaylacıların
gelirlerin belli ellerde toplanması ifadeleri sermayenin
merkezileşme eğilimi ile açıklanmalıdır. Büyük sermaye
grupları, re-volarizasyon alanı olarak Doğu Karadeniz
boyunca yer alacak turizm merkezlerini kullanacaklardır. Bunun tedirginliği içinde bulunan yaylacıların
ifadeleri aşağıdaki gibidir. Aynı zamanda gelirlerin tekelleşme yolu ile belli merkezlerde toplanması kalkınmanın sağlanmasında kuşkulara neden olmaktadır. Söz
konusu olan artacak denilen gelirlerin ne için harcanacağı, kimlerin elinde bulunacağı önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Turizm merkezi yörenin mimarisine uygun olarak yapılmalı. Buradaki ahşap konakların hepsinin tarzı birdir,
Hemşin bölümünde. Laz bölümünde ise beton binalar
var. Hemşin’in bu kültürü korumuş ve kimse bunu burada bozmamakta. Şimdi buraya beton, çok katlı binalar
yapıldığında bu tabiatın içinde çok kötü duracaktır, uygun olmaz bence.” (A.G.Ş/60).

Turizm merkezleri ile doğa turizminin yapılamayacağına yönelik kuşkular bulunmaktadır. Türkiye’de
karşımıza çıkan betonlaşma ile doğal alanların tahrip
edilmesi örnekleri bu kuşkuları kamçılamaktadır. Deniz
turizminin hayata geçirildiği bir alan olarak Marma5
ris’in yanında, yayla turizminin yapıldığı Ayder Yaylası
ve Uzungöl’deki yapılaşma örnekleri katılımcılar tarafından dillendirilmektedir.

“Bu doğada öyle bir şeye gerek yok. Doğa şartlarına
uyumlu, daha geleneksel şeylerin olmasını isterim. Büyük projeler istemiyorum. Bu bir kaygı getiriyor. Bizden
çıkıp kişiselleşmeden çok kurumlaşmaya gidecek bence.” (A.D/ 52).
““yeni yayla merkezleri oluşturacağızdan” benim anladığım yeni zenginler yeni büyük sermaye grupları ve kesilen ağaçlar oluyor.” (B.Y/ 35).
“Gelirler kesinlikle buranın halkına gitmez. Çünkü
Bodrum gibi örnekler var: bu turizm yerlerini görüyoruz, eski sahiplerinde değiller maalesef. Ama bizim korkumuz keşke bizim içimizde kalsın da ama bu olmayacak. Farklı yerlere peşkeş çekilecek, zaten çekilmişler.”
(T.B/ 30).

“…havza zaten turizm merkezi bir bütünlük olarak öyle
bakıyorum ben. Buranın Fırtına Köprüsü’nden başlayarak Kaçkar’lara kadar, zirveye kadar her yer turizm
merkezi. Ama bunu böyle bir yoğunluğun oluştuğu aşırı
binalar, aşırı hizmet noktaları olarak bir yerlere yığılırsa
iyi olmaz gibi. Önümüzde örnekleri var. 1970’li yıllarda
Marmaris’in en uç taraftaki yeri bir köydü. Bugün bir
karış betonun dışında toprak göremiyorsunuz. Uzungöl, cennet gibi bir yerdi. Şimdi gidiyorsunuz Uzungöl’de kimilerine göre çok iyi gibi görünse de çoğunluk
şu gözle bakıyor: “Uzungöl bitti” diyor. Neden bittiğinin cevabını bulduğumuz zaman bu projenin doğru
olmadığı karşımıza çıkıyor. Aynı havza içerisinden bir
örnek olarak da Ayder var. Ayder’i turizm merkezi olarak ilan ettik 1987’de. 2017’de Ayder bitti, nidaları atıyoruz.” (A.G/67).

Oluşturulacak turizm merkezlerinin yörenin kış
koşullarına uygun olmadan yapılacağına dönük bir
algılayış da mevcuttur. Proje tanıtım toplantılarına katıldığını belirten T.B, toplantı sırasında mevcut yayla
yolunun kış koşullarında açık tutulamadığını dile getirerek Yeşil Yol’un açık tutulmasının imkansız olduğunu
söylemiştir. Buradan kapitalist sistemin doğal koşulları
göz ardı ettiği anlaşılmaktadır.
“Zaten o rakımda olan bir tesis düşünemiyorum çünkü bu projeyi yapanlar uygulamaya çalışanlar buranın
kış şartlarını bilmiyorlar. Yine Hayati Yazıcı ile otelde
konuşurken bize “kış turizmini geliştireceğiz, o yolları
devamlı açık tutacağız.” Dedi. Dedim ki “sen daha Ay-

5 Ayder Yaylası’ndaki yapılaşmanın boyutu ve niteliğinin oldukça
kötü bir düzeyde olması nedeniyle Ayder’de kentsel dönüşümün gerçekleşmesi söz konusudur. Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
yenileme ve koruma amaçlı yürütülen projenin başında bulunmaktadır. Bkz. Hürriyet Gazetesi, 2017.
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kalmayacağı ve bu nedenle hayvancılık yapılamayacağı
yönünde de fikirlerini beyan etmiştir.

Yeşil Yol Projesi’nin insanların mevcut faaliyetlerine etkisinin ne olacağını araştırmak için katılımcılara çeşitli
kategorilerde sorular sorulmuştur. Bu kategoriler yaylacılık faaliyetlerine, yayla turizmine, yayla evlerinin
yapısına ve yaylada yapılaşmaya etkilerin anlaşılmasına
yönelik olarak belirlenmiştir.

“O zaman yayla mı olur? Önce bunu konuşmak lazım.
Yeşil Yol yapılır da buralar yayla olarak kalır diyorsanız,
kendinizi kandırıyorsunuz derim. O zaman yayladan
bahsetmek mümkün değildir. Buraları yazın gelip görmeniz gereklidir. Biz yaklaşık 30-45 dakikada çıkıyoruz
şu yolla. Bahsettikleri yol olunca 15 dakika. Ne siz orada oturacak yer bulursunuz ne de içecek bir bardak su.
Ne de tuvalet bulabilirsiniz. Ormanın içi olur tuvalet.
Ki zaten şimdi bu sıkıntıyı yaşıyoruz biz. Bakıyoruz insanlar ihtiyaçlarını ormanın içinde gideriyor. Yeşil Yol
yapılacak ve yaylalar kalacak diyorsanız ben bu soruya
cevap bile vermem. Yayla bile olmaz Yeşil Yol olduğunda
çünkü orada hayvan olamaz. Ben orada hayvan beslemem şahsen. O kadar egzozun içinde, egzoz dumanının
içinde hayvanın ne işi var.” (K.G/50).

Yaylacılık faaliyetinin geleceğinin ne olacağına dair
sorulan soruya verilen yanıtlarda olumsuz bir bakış açısı hakimdir. Yol’un bozucu etkilerine odaklanmış yaklaşımlar mevcuttur. Kapitalist ilişkilerin dönüştürücü
etkisinin yaylacılık faaliyetleri üzerinde yıkıcı bir etki
oluşturacağı düşünülmektedir.
“Her şeyi bozucu bir şeydir yol. Ne getireceği belli olmadığı için nerdeyse bir tür meditasyon biçimi olan dağlardaki yaşamı sabote eden… Abuk sabuk şeylerle bir an
bir müzikle insanlar çıkabilir, silah atanlar gelip dağda
silah atıyorlar. Bu benim hiç hoşlanmadığım bir şey ve
hayvanlarım ürküyor ve çok tartışmalara giriyorum. Yolun ne getirebileceği belli değil işin doğrusu, bu haliyle.”
(E.G/ 37).
“Yeşil Yol’u soracağın hiçbir bağlamda iyiye götürecek
bir şey olarak anlatamam. Yeşil Yol mesela yaylacılık
faaliyetlerini arttıramaz, bu kesin. Zaten bitmeye yüz
tutmuş bir şeydi ama içinden otoban geçtiği ve alpin
çayırların yok edildiği bir yaylada herhalde inek otlatamazsın.” (B.Y/35).

T.B de benzer bir açıklamayla projenin sonucunda Ayder’de yapıldığı gibi yaylaların hayvancılığa kapatılacağına dair olumsuz bir öngörüde bulunmaktadır.
Yaylalarda hayvancılığın yasaklanması ile faaliyetlerinin
otomatik olarak sonlanacağını belirtmiştir.
“Ayder’de 15-20 sene öncesinde şu anda otellerin olduğu
yerde, merkezde en az 150-200 tane büyükbaş hayvan
otlardı. Ayder de bizim köyle yayla arasında bir mezramızdı. 15 sene öncesine kadar köyden Ayder’e çıkardık,
Ayder’de bir buçuk ay kalıp hayvanlarımızı otlatıp, oradan yaylamıza çıkardık. Yayladan da uzun geri dönüşte,
tekrar Ayder’de 1 ay kalıp köye giderdik. Şu anda Ayder’de hayvan otlatmak yasaklandı. Aynı şekilde Kavron
yaylası da turizme açıldığı zaman Kavron’da hayvancılık
yasaklanacak. Otomatikmen hayvancılık bitmek zorunda kalacak. Biz de yaptıkları otellerin birinde ya garson
olarak ya da bulaşıkçı olarak çalışırız.” (T.B/ 30).

Olumsuz görüşünün yanında hayvancılık faaliyetiyle uğraşan K.G, faaliyetlerin sürdürülebilmesi için
kendi yaylaları hakkında bir proje tasarladıklarını anlatmıştır. Bu tasarı, turizmle ilgilenen herkesin bir şekilde
hayvan yetiştiriciliği ile uğraşmasını sağlamaktır.

Fırtına Vadisi ve Kaçkarlar’da sürdürülen turizm
faaliyetlerine Yeşil Yol’un etkisinin ne yönde olacağına
dair bir tespit araştırması yapıldığında görüşülen yaylacılar, kitlesel bir turizm faaliyetine geçiş yapılacağı ve
sermayenin merkezileşmesiyle oluşan tekellerin bu turizme hakim olacağı yönünde yorum yapmışlardır. Kitlesel turizm faaliyetlerinin yürütücüleri olacak büyük
şirketlerin karşısında küçük işletmelerin zorluk yaşayacağı endişesi vardır. Ancak bu noktada küçük işletmelerin tamamen ortadan kalkacağını söylemek yanlış
olacaktır.

“Kesinlikle olumsuz etkiler ama bizim şöyle bir projemiz
var, eğer bunu yapabilirsek kurtuluşumuz da bu olacak.
Sal için eğer turizmle uğraşıyorsanız orada, evinizi verdiniz, çay ocağı işletiyorsunuz, ancak hayvanınız varsa
bunları yaparsınız. Ya da Evrim’in bir keçisini ya da benim bir ineğimi kiralayarak hayvancılığa dayandırırsınız. Sal için böyle bir projemiz var. Bir dernek kuruldu,
derneğin faaliyetini bekliyoruz. …Belki bizden sonra
çocuklarımız yapar mı yapmaz mı bilmiyoruz ama eğer
burada hayvana, üretime dayanmazsanız ayakta kalmanız mümkün değil, yapamazsınız. Çünkü sistem yok
etmek üzerine. Bu sistem bize göre değil, bizim işimiz
değil, zaten bizim için yapmıyorlar.” (K.G/50).

“Biz boğulacağız zaten çekilmek zorunda kalacağız.
Devlet bunu istiyor küçük işletmelerin çekilmesini istiyor. Şimdi yaylalarla ilgili kiralama projesi var. Bunlarla
yaylaya imar projesi gibi eski otlaklara yerleşim çıkarmış-

K.G yaylada hayvancılığı sürdürmeye dair çabalarının ürünü olarak yukarıda anlattığı tasarının yanında, Yeşil Yol’un tamamlanması sonrasında yaylaların
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lar. Biz Pokut ve Sal yaylasındakiler olarak buna-yapılaşmamaya özen gösteriyoruz. Ancak devlet gelip “sus!”
dediğinde devlete karşı gelme şansımız yok. Biz buranın
kaybolmaması için uğraşacağız. Ancak kesinlikle kaybolacak çünkü devlet bize burayı yar etmez. Turizm gelirleri var burada, ekonomisini birçok alanda kaybeden bir
ülke olarak buradaki turizme yönelecek. Bizim gibi ufak
sermayeli küçük işletmeler ezilecek zaten, çekilecek insanlar zarar ettikleri bir işi yapmayacaklar.” (A.G.Ş/ 60).

yukarılarda, diğer yayladan aşağı inse, kimsenin ruhu
duymaz. Bu da bir güvenlik kaybı.” (T.B/ 30).
“…Burada sonuçta bir büyükşehir değil yayla oldukça,
alabildiğine mahrem bir yer. Orada insanlarımız endişe
ettiklerini söylüyorlar. Bir araba geliyor, kimin geldiği
belli değil. Buna alışık değiliz.” (E.G/ 37).

Yaylacılara Yeşil Yol Projesi kapsamında yüksek
rakımda yapılacak yolların mevcut yayla yollarına etkisinin ne olacağı sorulduğunda, mevcut yolların iyileştirilerek Yeşil Yol’a dahil edileceği düşüncesinin hakim
olduğu görülmektedir.

Projenin yaylacılık ve turizm üzerinde etkilerinin
yanında yayla kültürünü de dönüştüreceğine dair anlatımlar görülmektedir. Maddi üretimin sembolik alandaki etkisinin izlenmesinde yayla kültürünü incelemek
önem arz etmektedir. Yayla kültürünün hayvancılıkla
doğrudan ilişkisi olduğu gerçeği ışığında hayvancılığın
olumsuz yönde etkilenmesinin bu kültürü de etkileyeceği açıktır.

Kalkınmanın gerçekleşme vaadi
Çalışmanın bu bölümünde, proje sonucunda bölgede
turizm gelirlerinin artışı ile kalkınmanın sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin yaylacıların aktarımlarına yer
verilecektir. Kalkınmanın göstergesi olarak adlandırılabilecek unsurlardan istihdam ve iç göçe dair gelecek
beklentileri ele alınacaktır.

“Buna benzer tüm tahribat projelerinin zaten birkaç
ayağı vardır. Ağaç yok olur, su yok olur, insan yaşayışı
değişir, insan birikimi yok olur. Hayatın temel değerleri
bunlar, bu insanların bu vadide ürettiği kültürün, hikayenin, dilin yok edilmesi demek. Yaşam böyle bir şeydir
zaten yani. Buraya bu vadiye temel değerini veren şey
Fırtına Deresi, o olmazsa hiçbir şey olmaz, hiçbirimiz
olmayız.” (B.Y/35).

Kalkınmanın geç kapitalistleşmiş ulus-devletler
ve bölgelere sunulduğu görülmektedir. “Geri kalmış,
az gelişmiş” olarak tanımlanan bir bölgede yaşamlarını sürdüren yaylacıların kalkınmaya ilişkin değerlendirilmeleri istendiğinde, görüşmecilerden B.Y, ana akım
kalkınma tanımı ve beklentilerinin dışında, farklı bir
açıklama getirmiştir. Bu açıklamada kalkınmayı kamu
yararı olarak ele alarak en büyük kamu yararını doğanın
korunması olarak nitelendirmiştir.

Yaylalarda yapılaşmanın yıllara oranla artış gösterdiği görülmektedir. Bu tespit ışığında Yeşil Yol Projesi’nin bu yapılaşmaya etkisinin ne olacağı araştırıldığında yaylalarda katlı yapılaşmaların artacağına yönelik
endişeler yer almaktadır.

“…doğanın korunmasından daha başka daha büyük
bir kamu yararı yoktur. Daha büyük daha büyük tesisler-yerler, harika şeyler falan 50 bin ağaçtan daha kıymetli şeyler değil. O ağaçtan daha değerli değil, hayatın
sürmesinden daha değerli değil. Su kaynağının kuruması karşısında buradaki teknik teknolojik alt yapının
şahane olmasının bir manası yok..” (B.Y/35).

“Bizim olduğumuz yaylada değil de diğer yaylada 4-5
kata çıktı evler. Yaylalar birleşince bayağı bir değişir:
olumsuz bir değişim. Doğasını bozar, geleneksel mahalleleri bozar, yaylanın dokusunu bozar.” (A.D/52).

Yaylacıların Yeşil Yol Projesi kapsamında yaylaların
2 bin 600 kilometrelik asfalt yol ile birleştirilmesine ilişkin bir değerlendirmesi de, bu yolun güvenlik sorunlarına neden olacağıdır. Hem hayvanlar hem de insanlar
için güvenlik sorunun yaşanacağı düşünülmektedir.

DOKAP Eylem Planı içerisindeki Yeşil Yol Projesi
ile birlikte turizm gelirlerinde artışın sağlanması ve istihdam olanaklarının yaratılması ile Karadeniz bölgesinde
yoğun şekilde karşımıza çıkan iç göç olgusunun önüne
geçilmesinin sağlanacağı şeklindeki söylemlerin, yaylacılar tarafından nasıl algılandığı ve bunun olası sonuçlarının neler olacağına dair yanıtları aşağıdaki gibidir.

“Kavron yaylasına önceden yol gelirdi. Yaylanın ortasında dururdu, tekrar geri dönerdi gelen turistler. Şimdi ise
geldikleri zaman devam ediyorlar ve nereye gittikleri, ne
olduğu belli değil. Doğuda Kars’ta Ardahan’da insanlar
hayvanlarına bakmak zorundalar. Çünkü hemen hırsızı
var, çalıyorlar götürüyorlar. Ama bizim yaylalarda olmazdı, çünkü tek giriş ve çıkış var, hayvanları salardık
meraya onlar zaten akşam gelirdi, çoban durmamıza gerek yoktu. Ama şimdi hayvanı saldığımız zaman herhangi bir kapalı kamyon gidip inekleri doldursa sisli havada

Derinlemesine görüşme yapılan bütün yaylacılar
turizm gelirlerinde artış yaşanacağını söylemişlerdir.
Dünya çapında doğa turizminin revaçta olması, bölgede
turizm gelirlerinin artacağı fikrini beslemektedir. Ancak
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geçileceği yönündeki beklentinin aksine yaylacılar, yöre
insanının yeterli eğitime sahip olmaması nedeniyle kalifiye olmayan bekçilik, bulaşıkçılık gibi işlerde istihdam edileceğini düşünmektedirler. Yaylacıların doğayla
kurdukları ilişki ortadan kalkarak istihdam edildikleri
alanlarda sermaye-işçi ilişkisinin oluşacağı kaygısı mevcuttur.

bu artışın karşısında kendi yaşamlarında bir değişim olmayacağına dair anlatımlar bulunmaktadır.
“…cüzdanınız kabarır. Buradaki insanların bankada
cüzdanları olur, evlerinin kapılarındaki arabaları filanca
modele markaya döner. Marifet bu değil ki… Para her
şey değil. Turizm gelirleri artacak. Artacak da ne olacak,
benim yaşantımda ne değişecek? Ben yine sabahleyin
kalkacağım burada üç bardak çayımı içeceğim, iki tane
zeytinle bir peynirimi yiyeceğim. Bir de burada üretilmeyen, aşağıdan satın aldığım yumurtayı getirip, pişirip
yiyeceğim. Ne kazandıracak yani?” (A.G/ 67).

“Bunun (istihdam artışı) bir yalan olduğunu düşünüyorum. Evet, burada bir istihdam artacak ama bana burada tuvalet temizletmeyi düşünüyorsanız, ben böyle bir iş
yapmam.” (K.G/ 50).
“Neye göre istihdam artacak? Turizm merkezlerinde
çalışacak insan sayısı. İnsan sayısı için eğitimli, kalifiye
eleman lazım. Buradaki insanı nasıl eğitip de orada istihdam edecekler. Buradaki insanlar orada ancak bekçi
olur. Yörenin insanını ancak bekçi olarak istihdam ederler. O da buraya fayda getirmez. Dedesinin babasının
baktığı, gözü gibi koruduğu ağaçlara gelir birileri motorlarla baltalarla girer, keser, götürür, yıkar, oralara devasa
yapılar yaparlar.” (A.G/ 67).

Küçük ölçekli sürdürülen faaliyetler, büyük sermaye gruplarının maliyet açısından avantajlı durumları
nedeniyle riske girecektir. Bu yaklaşıma paralel olarak,
E.G’nin de aktarımları bulunmaktadır.
“Bugün zar zor biraz turizmle biraz çayla birazcık bağ
bostan birazcık hayvancılık yaparak insanlar bir şeyleri
tutturuyor. Hala belli bir seviyede kalabilmeyi garanti
altına almayı sağlayabiliyor. Ama Yeşil Yol’un yapıldığı
sahneden çok hızlı bir şekilde küçük üreticilerin, küçük
turizm işletmelerinin ekarte olması bekleniyor. Bugün
burada nakliye anlamında, nakliye değil de acente veya
tur şirketleri çok hızlı tekelleşme sürecine maruz kalıp
orada bugünkünün altına düşeceklerini, ekonomik seviye olarak düşünüyorum.” (E.G/37).

Görüşmeciler kendi özgül yaşamlarının sonlanması durumunda yöreden gitme düşüncesinin oluşacağını
ancak bunun kararını kişinin kendisinin belirleyeceğini
vurgulamıştır. T.B ise “projenin zaten yaylacıları yayladan çıkarmaya yönelik oluşturulduğu için otomatikmen
gideceklerini” dile getirmiştir. Bir diğer katılımcı olan
A.G.Ş ise Karadeniz’deki göç olgusunun varlığını yeniden vurgulayarak “yöreye dönüp yaylacıkla ilgilenmek
isteyenlerin de proje sonucunda büyük sermaye grupları
tarafından ezilerek çabalarının olumsuz etkileneceğine”
dair bir anlatıda bulunmuştur.

Küçük ölçekli butik tarzda turizm faaliyeti yürüten insanların, yaylacıların faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğine dair bir bakış bulunmaktadır. Buna neden
olarak gösterilen, devletin vatandaşı göz ardı ettiği ve
büyük sermaye ile kurduğu ilişkiyle gelir elde edeceği
açıklaması, aşağıdaki gibidir.
“…devlet vergilendirebildiği bir faaliyet biçimi içerisinde olan şirketler üzerinden bu işi yaparsa, tabi ki bu
işten ülke ekonomisi daha çok pay düşer. Küçük işletmeler için söz konusu olan elbette, devletin payı daha az
olacaktır. Belki de bu yüzden sıcak bakmıyorlar onlara,
her şeyi büyük şirketlere havale ediyorlar. Ama tabi bir
yandan da bunlar tekelleşme süreci, tarihin bir parçası.”
(E.G/37).
“Devletin politikası önemli, vatandaşın konuşmasının
bir önemi yok. Dediğim gibi burada yaşayan insanlara
ne istedikleri sorulmadı. Devlet hiçbir şekilde bilgi alışverişi yapmadı. Devlet, büyük sermayenin peşinde. Büyük sermaye gelip konacak, büyük yatırımlar olacak ve
devlet de buradan hakkını alacaktır. Zaten ülkede küçük
esnaf boğulmakta.” (A.G.Ş/ 60).

“Artık hepten beni yok edeceğin kadar geldiğinde ben
burada yokum, o zaman başka bir yerlere gideceğiz
yani.” (K.G/50).
“Düşünce olarak gitmeyi tasarlarlar. Çünkü kendi özgün yaşamlarını kaybedecekler, yaşam biçimleri değişecek. İster istemez fikirlerinden böyle bir şey geçecektir.
Ancak gidip gitmeyeceklerini zaman gösterir, kişinin
kendi düşüncesine göre tezahür eder.” (A.G/67).

Yaylacıların yöreyi terk etme düşüncesinin varlığını, mülksüzleşmenin bir biçimi olarak tanımlayabiliriz.
Yöre insanın yaşam alanları kapitalist ilişki biçimlerinden biri olan kitlesel turizm ile daraltılmaktadır. Bu
daralmanın karşısında kendi üretim faaliyeti olan yaylacılığı yapamayacak konuma geleceklerini düşünen
yaylacılar, projede yer alan istihdam artışının sağlanması
amacının karşısında işçileşme süreçleri yaşayacaklardır.
Görüşmecilerden E.G, söz konusu bu işçileşme süreci-

Yayla turizmi faaliyeti yürütenlerin olumsuz etkilenmesine ek olarak, projenin sunmuş olduğu istihdamın artacağı ve bölgeden gerçekleşen iç göçün önüne
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nin “yerel insana bulaşıkçılıktan başka bir şey sunmadığını” belirterek buna ek olarak projenin toprak sahiplerini uzun vadede “def edecek” bir etki oluşturacağını
vurgulamış ve şu anda bunun bir muamma olduğunu
ifade etmiştir. Doğa ve hayvanlarla kurdukları ilişkinin
koparılacağını düşünen yaylacılarda, bu nedenle turizm
örüntülerinin artışı ile yöreyi terk etme düşüncelerinin
geliştiği görülmektedir.

zengin bir kültüre ve doğa harikası yaylalara sahip olarak
nitelendirerek başlamaktadır. Bölge ekonomisinin tarım
ve tarıma dayalı sanayi, ticaret ve lojistik alanlarının yanında turizme dayandığını, turizmin bölgenin önemli
ekonomik gelişim alanı olarak görüldüğü belirtilmiştir.
Rize ili özelinde ise, çay tarımının yaşamsal bir noktada bulunmasına ek olarak, ulusal ve uluslararası turizm
sahasında doğa ve yayla turizmi alanlarında önemli bir
konuma sahip olduğu şeklinde bir değerlendirmede
bulunmuşlardır. Turizm alanında alt yapı çalışmalarının gerekliliğinden bahsetmişlerdir, Yeşil Yol Projesi ile
turizmin gelişme göstermesinin yanında yolun ve artellerin lojistik alanında da gelişime sağlayacağı yönünde
beklentileri bulunmaktadır.

Görüşme yapılan yaylacıların, devletin belirlemiş
olduğu proje ile bölge kalkınmasını gerçekleştirebileceğine dair bir değerlendirmesi mevcuttur. Ancak görüşmelerde edinilen bilgilere göre, bu kalkınma anlayışının
hem kendileri hem de doğa için olumsuz etkileri olacağına yönelik endişeleri bulunmaktadır. Kendi gelecekleri
açısından özgül yaşam alanlarını ve faaliyetlerini yitirme
endişesi söz konusu iken, doğa ve doğal varlıklar üzerinde tahribata neden olacağı endişesi yer almaktadır. Bu
endişelerin gölgesinde, çıkar ilişkilerinin sürdürülerek,
yaylaların ve doğanın geleceğinin düşünülmediğine dair
anlatım aşağıdaki gibidir.

Doğu Karadeniz Bölgesi ve Rize’de doğa ile kurulan ilişki araştırıldığında DOKAP BKİ’den elde edilen
yanıtlarda daha çok ekonomik temelli bir bakış olduğu
görülmektedir. Ekonominin yanında sosyal, kültürel ve
yaşamsal tüm alanları etkileyen unsur olarak doğa belirtilmiştir. “[M]üzik, halk oyunları, edebiyat, mizah, el
sanatları, özgün mimari, yaşamı kolaylaştırmaya dönük
pratik ürünler, kuş dili gibi özgün ve benzersiz kültürel
değerler” ekonomik yapı dışında kalan alanlar olarak
belirlenmiştir. Doğal varlıklar bölgenin zenginlikleri
olarak tanımlanarak, diğer bölgelerden ayıran en temel
özellik olarak nitelendirilmiştir. Bölgenin sahip olduğu
su, topografik yapı ve yer altı varlıkları sadece bölge için
değil ülke içinde önemli ekonomik değerler olarak belirtilmiştir. Bu bağlamda bölgenin sahip olduğu doğal
zenginliklerin bölge ve ülke ekonomisine, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri (koruma-kullanma dengesi) dikkate alınarak kazandırılmasına dair çalışmaların yöresel
ve ulusal çapta sürdürüldüğü aktarılmıştır.

“Yararı tam olarak bilemiyorum, neye yarayacak bilmiyorum. Belki bazı kişilere yarayabilir. Ama bana yarayacağından emin değilim. Zararları çok. Artık keşfediliyor
ve keşfedilen yerde de hiçbir zaman hiçbir şey kalmıyor.
Olduğu gibi kalmıyor ve yok oluyor. Kirlenecek bir,
ikincisi ticari işler işin içine girecek: çıkar ilişkileri, avantalar, rant. Herkes kendi çıkarını kollayacak: “olmuşken
ben de alayım o da alsın, öbürü de alsın.” Yarını düşünmüyor, bugün ne elde edersem o, ama yarın ne olacak?”
(A.D/ 52).

DOKAP BKİ ve RTSO’nun
değerlendirmeleri
Alan araştırmamızda çoklu tarafları içeren bir analizin yapılması amacıyla RTSO ile yapılan derinlemesine görüşmeden ve projenin yürütücüsü olan DOKAP BKİ’nin sorulan sorulara verdiği yanıtlardan elde
edilen metinden faydalanılacaktır. DOKAP BKİ’nin
göndermiş olduğu metinde, soruların DOKAP Eylem
Planı’nın diline uygun olarak ve plandan alıntılarla yanıtlandığı görülmektedir. Bu noktada derinlemesine
görüşmenin avantajlarından uzak kalındığı söylenebilir.
Çamlıhemşin Kaymakamlığı’nda formel görüşme kabul
edilmediği için yapılan sohbete de yer verilecektir.

“…doğal zenginlikler ekonomik faaliyetlerin de merkezinde yer almaktadır. Tarım ve turizm gibi alanlarda doğa bölgenin en önemli lokomotifi niteliğindedir.
Yaylacılık, bölgenin karakteristiklerinden birisidir. Bu
anlamda yöre halkı geleneksel yaylacılık faaliyetlerine
devam etmektedir. Ancak geleneksel yaylacılık faaliyetleri azalan bir seyir göstermektedir. Bu durumun temel
nedeni, değişen ekonomik koşullar ve buna bağlı olarak
yaşanan göç olgusudur. Son dönemlerde yaylacılık faaliyetleri turizme entegre edilerek ekonomik değer ekseninde yer alma çabasındadır.” (DOKAP BKİ).
“…daha önce hayvancılık aile ziraatı gibiydi. Çay işi de
böyle başladı bölgemizde. Gelişti ve gelişince çaydan
para kazanıldı ve bu sefer köyler terk edilmeye başlandı.
Biraz kentli olmaya başladık. Kentli olmaya başlayınca

Riza Ticare ve Sanayi Odası ve Bölge Kalkınma
İdaresi’nin her ikisi de aktarımlarına Doğu Karadeniz’i

44

Derya İnce

nitelendirmiştir. Turizmin odağına yayla kavramı yerleştirildiğinde “yaylacılık faaliyetleriyle tarımsal üretim
yapan taraflar ve yaylalarda ikamet eden taraflar için
ciddi ekonomik değerler” ifade edebileceği belirtilmiştir.
Buna dayanak olarak, son yıllarda Doğu Karadeniz’de
gerçekleştirilen yayla turizminin büyük gelişim kaydettiği ortaya konmuştur. Rize ili özelinde de yaylacılık faaliyetleri küçük ölçekte olan yapılar olarak belirtilirken
yayla turizminin Ayder Yaylası, Fırtına Deresi Vadisi ve
Kaçkar Dağları’nda gelişim gösterdiği aktarılmıştır.

tabi o kültür biraz kaymaya başladı. Tabi üst bölgelerimizde biraz daha var hayvancılık” (RTSO).

Doğanın tarım ve turizm için önemini içeren yukarıdaki anlatıda yaylacılık ile turizmi entegre ederek
ekonomik değer elde edilmeye dönük çabanın olduğu
görülmektedir. Bölgeye ve Rize’deki turizmin ekonomi
içerisindeki yerine dair tam ve güvenilir verinin mevcut
olmadığı, ancak sahil yolu karayolu hareketlerinin tüm
ağırlığını yüklenen Sümela, Uzungöl ve Ayder’in temel
çekim noktaları olduğu belirtilmiştir.

DOKAP BKİ, Yeşil Yol’un yaylacılık faaliyetlerini
“yayla yollarının birbirine bağlanması, ulaşımı kolaylaştırması ve yol güzergahlarını iyileştirmesi” bağlamlarında olumlu etkisi olacağını düşünmektedir. RTSO ise
soruya temkinli yaklaşıp Ayder modelinde doğru bir
yöntem yürütemediklerini belirterek “girdiğimiz bölgeyi
yapılaşmaya dönüştürürsek, betonlaştırırsak” yaylacılığın
olumsuz etkileneceğini belirtmiştir.

RTSO ise Rize’de Ayder bölgesinin hızla gelişme
gösterdiğini vurgulayarak İkizdere Vadisi’nde ve İyidere’de açılan otellerden bahsetmiştir. Ayder’de çarpık bir
sistemin oluşturulduğunu ancak bundan dersler çıkarıldığını anlatmıştır.
Turizmin lokomotif bir sektör olarak gelişimi ile
kalkınmanın sağlanacağı vurgusu idare ve oda tarafından belirtilmiştir. Yeşil Yol Projesi’nin turizm sektörünü
lokomotif yapmayı sağlayacak bir konumda belirlendiği
görülmektedir.

Rize’de halihazırda yayla turizmi ile ilgilenenlerin
projeden nasıl etkileneceği sorulduğunda RTSO, buna
dair konuşmanın erken olduğunu belirterek bugünkünden daha iyi kazançlar elde edebileceklerini söylemiştir.

BKİ, Yeşil Yol Projesine dair maliyet ve ilerleme durumunu da metnine eklemiştir. İlerlemeler sonucunda
projenin bitişiyle istihdam artışı sağlamanın yanında
inşaat sektöründe, gıdada ve geceleme ihtiyaçları gereğince yüksek ciroların elde edilmesi beklenmektedir.

Belirli merkezlerin oluşturularak turizm yapılacağına dair anlatı karşısında Kaymakamlık’ta yapılan enformel görüşmede, “sit alanı diyerek buradaki insanlar
ocaklarını yapamıyor. Ancak devletin tesisler kurdurması
ikircikli” şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Bu noktada
yaylada yaşam savunusunda bulunanların “haklı” olduklarını düşündüklerini dile getirmiştir.

“Yeşil Yol Projesine 2013-2014-2015-2016 ve 2017 yıllarında 226,8 Milyon TL ödenek aktarılmış olup;
1. Yol bakım ve onarım: 318,99 km
2. Stabilize kaplama: 137,50 km

Projenin doğa ve doğal varlıklar üzerinde tahribat
yaratıp yaratmayacağına dair soruya karşılık DOKAP
BKİ, zararın olmadığı ve tahribat yaratmayacağını kesin
bir dille ifade etmiştir. RTSO ise Yeşil Yol Projesi’nin
doğru bir şekilde işletilmesi ile “doğanın bir emanet olduğu ve gelecek nesillere bırakılması” anlayışı ile hareket
edilmesi durumunda tahribatın oluşmayacağını belirtmiştir.

3. Beton kaplama: 60,60 km
4. Parke kaplama: 17,48 km
5. Asfalt kaplama: 265,37 km
olmak üzere toplam 799,94 km yol iyileştirme çalışması
tamamlanmıştır. Ayrıca Yeşil Yol Projesi güzergâhında
toplam 13 adet köprü yapımı gerçekleştirilmiştir.” (DOKAP BKİ).

DOKAP BKİ, DOKAP illeri ve Rize ilinde geleneksel yaylacılık faaliyetlerinin azalan eğilimle sürdürülmesi nedeniyle istenilen düzeyde ekonomik değer
ifade etmediğini vurgulamıştır. Bunun nedenini artan
nüfus ve parçalı tarım arazisi yapısının yanında değişen
ekonomik koşulların varlığı sonucu genç nüfusun bölge dışına göçü olarak aktarmıştır. Var olan faaliyetleri
ise geleneksel yöntemlerle bireysel ve aile içi ihtiyaçları
karşılamakla sınırlı ve yatırım ölçeğinden uzak olarak

“Projenin herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Doğu
Karadeniz Turizm Master Planında öngörüldüğü şekilde
Yeşil Yol Projesi kapsamında yapılan “yol yapımı” çalışmaları mevcut yolların standardının yükseltilmesinden
ibarettir. Yeşil Yol Projesinin doğayı tahribata uğratacağı
ile ilgili herhangi bir endişe bulunmamaktadır.” (DOKAP BKİ).
“Yol şu an geçerken belki bir zarar oluşuyor gibi görünüyor ama biz onu betonlaştırmazsak zararı kendi içinde
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ahır sahibi T.B yola dair sorduğu sorulara yanıt alamamış, bu durum karşısında aracı ile çalışmaların yapıldığı
yerde bir barikat kurarak çalışmayı engellemiştir. Yayla
arkadaşlarının ertesi gün katılımıyla da bir eylem yapıldığını ve kendi haklarını savunduklarını ifade etmiştir.
2015 yılında yaşanan bu olayın karşısında T.B bugün
hala yapamadığı ahır yüzünden mahkemelik olduğunu
belirtmiştir: “yol oradan devam etti. Şu anda benim ahırımdan hiçbir eser yok, taş bile yok. Ahırımın üstünden
geçti gitti ve ben hala olmayan, şu anda yol olan bir yerin
mahkemesini görüyorum.”

kapatacaktır. …Yeşil Yol bir ihtiyaçtan hasıl olmuştur.
Ama doğayı-doğal ortamı bozmadan bunu yapmamız
lazım. Yolu yapıp, etraflarını genişletip, betonlaştırırsak
yanlış bir sistem olur. Ama inşallah buna müsaade edilmeyecektir bu süreçten sonra.” (RTSO).

Yöre insanlarının Yeşil Yol’a karşı
dirençleri
Doğu Karadeniz’de yerel ekolojik direniş hareketleri
çeşitlilik göstermektedir. “Artvin’de maden, Hemşin’de
HES, Fatsa ve Ünye kırsalında taş ocakları ve Çamlıhemşin’de yayla yolları projelerine karşı duran gruplar”
(Erensü, 2016: 486) şeklinde çeşitli vadilerde direnişler gerçekleşmiştir. DOKAP Eylem Planı dahilinde yer
alan illerden biri olan Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında yer alan Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları
arasında yapılmak istenen projeye ait yol çalışmasına
6
karşılık olarak yaylacılar “yaşam savunusunda” bulunduklarını anlatmışlardır. Yaylacıların bu yaşam savunusunda bulunmalarının nedeni yörelerinde ve kurdukları
insan-doğa ve insan-insan ilişkilerinde meydana gelecek
dönüşüme ve kapitalist ilişkilerin getireceği tahribata
yönelik karşı koyuş güdüsüdür. Bu direnç, yörede yaşayan yaylacıların “insan olmanın getirdiği bir sonuç”
olarak yaşam alanlarını savundukları şeklinde bir ele alış
ile gerçekleşecektir.

Yaylalara çıkılmasını sağlayan mevcut yolların oluşu, Yeşil Yol çalışmalarına yapılan itiraz noktasının dayanaklarından biri olmuştur. Yeşil Yol’a itirazlarla başlayan
süreçte yaylacılar, mevcut yolların düzenlenmesi yönünde bir beklenti içinde olduklarını sıklıkla belirtmişlerdir. Bununla birlikte bazı insanların kişisel menfaatler
ile harekete geçtikleri de belirtilmiştir. Bu menfaatler
kendi evinin önünden yolu geçirmemek ve mevcut turizm faaliyetlerini yitirmemek için yol istikametinin değişimini sağlamaya çalışma olarak örneklendirilmiştir.
Görüşme yapılan yaylacılar, yaylada yol yapım makinesinin çalışmalarına şahit olduklarında üzüntü hissettiklerini dile getirmişlerdir.
“Yaylanın bir özelliği kalmayacak. Belirli bir kültür yaşamış, bir kültür gitmiş oraya ve bu kalmayacak. Önemli olan yolun gitmesi değil, oraya yol patikadan gitsin,
insanlar bu kültürü yaşasın. Patika yürüyüşü yapsın,
doğayı görsün ve tanısın. …Yolun haberini aldığımızda
karşı çıktık. Ama devletin önünde çok durulmuyor, biz
devletin önünde daha güçlü değiliz. Devlet de pek karşı
çıkmamızı önemsemiyor.” (A.G.Ş/ 60).
“Üzüntü verici bir şeydi. Orada görmeye alıştığımız şey
hayvanlar ve yaylacılardı. Jandarmalarla, mazot bidonlarıyla, lastik artıklarıyla iş makinesinin orada bulunmasının bizim zihnimizde bir yeri yok, zihnimizde oturtamadık.” (A.G/67).

Yöre insanları yaşam savunusunun kendileri için
yeni olmadığını anlatmışlardır. 1998 yılında Fırtına
Vadisi üzerine inşa edilmek istenen HES’lere karşı bir
7
protesto gerçekleştirmişlerdir. Bu nedenle yaşam savunusunu kendi yörelerinde bir gelenek olarak nitelendirmişlerdir. Proje dokuz ili içerdiği halde sadece bu yörede
bir karşı koyuşun yaşanmasının bu gelenek ile açıklandığı görülmektedir.
Yöre insanının Yeşil Yol ile tanışmasının yanında
yaşam savunusunun fitilini ateşleyen olay, sürdürülen
ahır inşaatının yerle bir edilerek yol yapım çalışmasının yapılmasıdır. Ekskavatörün çalışmasına şahit olan

Yaylacılar projenin durdurulması için hukuki yolları kullanmanın yanında yaylada yol inşa makinesi olan
ekskavatörün çalışmasını engellemeye çalışarak zaman
kazanmaya çalışmışlardır. Bu engelleme çabalarının gereği olarak yaylalarda nöbet tutmuşlardır.

6 50 gün süren Samistal yaylasında gerçekleşen yaşam savunusunun ayrıntılı anlatımını içeren çalışma için Bkz Danış, 2016.
7 Fırtına Vadisi’ndeki bu direniş dönemin Rizeli Başbakanı Mesut
Yılmaz’ın desteği ve bizzat katılımıyla gerçekleştirilen projenin
temel atma töreninde beklenmedik bir protesto şeklinde ortaya
çıkmıştır. Bu protestonun HES meselesini ilk kez ülke gündemine taşıdığı yönünde değerlendirmeler vardır. Bkz: Hamsici,
2012: 291-293.

Yaylacılar mahkemeden alınan durdurma kararına
rağmen yol çalışmalarına devam edildiğini aktarmışlardır. Yaylacıların ekskavatörü durdurmaya çalışmalarına
engel olmak için güvenlik güçlerinin yaylalara getirildiği ve makinenin güvenlik güçleri korumasıyla çalıştığı-
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na şahit olunmuştur. Güvenlik güçlerinin almış olduğu
tedbirler karşısında dikkat ve ilgiyi dağıtarak ekskavatörün çalışmasının fiilen durdurulmaya çalışıldığına dair
anlatımlar da mevcuttur.

özetleyebildi. Bu onun kişisel bir becerisi, kadın olmaktan bağımsız. Böyle bir yaklaşım içerisinde olması, doğayla böyle bir ilişki içerisinde olması onun tamamen
kadın olması ile açıklanabilecek bir şey.” (E.G/ 37).

Yaşam savunusu başlığı altında yaylalarda tutulan
nöbetlere destek veren K.G ise bunu yetersiz olarak görmektedir. Ona göre her yaylacının hayvanla ve üretimle
ilgilenmesi gerekmektedir. Bu üretimin yoğun bir şekilde yapılması karşısında bu tür projelerin yapılamayacağına ve önleneceğine inanmaktadır. “Yaşam savunusu”
olarak Proje’ye karşı direnç gösteren yaylacılar da “yöreyi terk etme” düşüncesini ortadan kaldırmaya yönelik
olarak, mevcut faaliyetleri mümkün olduğu şekilde sürdürmenin ve bu alanların kapitalist birikime bırakmamanın gerekli olduğunu belirtmişlerdir.

“Bir gün Samistal’a birkaç minibüs çıkıyorduk. Bir baktık yolun ortasında bir eder (greyder) park edilmiş. Öyle
bir park edilmiş ki sağından solundan geçilmiyor, yolu
kapatmışlar. Bizim dozerimizle bizim yolumuzu kapattılar biz gitmeyelim diye. Biz de orada tüm arkadaşlar
dozerin yanından bir duvar kurduk, arabaları geçirdik,
gittik Samistal’a. Vardığımızda, zaten direnişimize başladığımızda herhangi bir şirket elemanına, herhangi bir
kişiye veya kolluk kuvvetlerine kesinlikle ne bir hakaret
de bir hareket yapmadık. Sadece oradaki demokratik
hakkımızı gittik, savunduk. Ve biz oraya gittiğimiz zaman “sadece bize belgeleri gösterin” dedik. Kavron yaylasına gittiğimiz zaman, o zaman da mahkeme kararıyla
Yeşil Yol Projesi iptal edilmişti. Kavron’da ederin karşısına gittik, durdurduk. Dedik ki “yolu durdurma kararı
var. Nereye gidiyorsunuz? Nasıl çalışıyorsunuz?” bize
talimat geldi, çalışacağız dediler. Biz de belgenizi gösterin dedik, görelim, varsa izin belgeniz bırakıp gideceğiz
dedik, siz de devam edin dedik. Gösteremediler, bu sefer
jandarmayı aradık, dedik ki burada usulsüz çalışma var.
Jandarma geldi, bizi gözaltına aldı. Çoğu arkadaşımızın
mahkemesi devam ediyor.” (T.B/ 30).

“Ben üretime inanan bir insanım. Eğer üretebilirsek sesimiz yüksek çıkıyor, yoksa ne yapıyor? Samistal’a gittiğinde iki gün dozerin önünde durursun. Kışın ne olur?
Kışın sen geri geldiğinde devlet gelir yolu yapar, ama Samistal’da biz 500 baş hayvanı sürebilseydik bir Allah’ın
kulu oraya yanaşamazdı.” (K.G/ 50).

RTSO ile yapılan görüşmede Çamlıhemşin’in
yaylalarında yaşanan yaşam savunusuna yaklaşımları
hakkında da bilgiler edinilmiştir. Yaylalarda insanların
menfaatlerinin azalacağı ve siyasi yanlış düşünceler nedeniyle karşı koyduklarını belirtmiştir. Ruhsatsız, illegal
bir şekilde turizm faaliyeti sürdüren insanların Yeşil Yol
ile bu faaliyetlerini legal hale çeviremeyecekleri korkusu
ile hareket ettiklerini dile getirmiştir. Bunların yanında
doğanın tahribatına engel olma temelinde bu savunuya katılanların da olduğunu belirterek, onlarla hemfikir
olduklarını söylemiştir. Vadilerde üzerinde sayıca fazla HES kurmayı ve Ayder Yaylası’ndaki yapılaşmanın
önüne geçilememesini “yaptığımız yanlış işler” olarak
vurgulayan RTSO, bu yanlışlardan ders çıkardıklarını
dile getirmiştir. Bu noktada tahribatı engellemek için
doğru planlamayı içeren Yeşil Yol Projesi’nin doğru uygulanabilmesi için ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini
belirtmiştir.

Güvenlik güçleriyle bu türden bir ilişkinin kurulmasının yanında Yeşil Yol’a karşı mücadelede bulunan
insanların pansiyonlarının da mühürlendiği görülmektedir. Devletin gerek projenin ortaya çıkışı gerek uygulanma aşamasında sahip olduğu ve ortaya koyduğu gücüyle sermayeyle birlikte konumlanarak hareket ettiği
izlenmektedir.
Yeşil Yol Projesi’ne karşı gerçekleşen bu yaşam
savunusu medyada geniş yer kaplamış ve İstanbul ve
Ankara’da yaylacılara destek olmak için çeşitli eylemler
düzenlenmiştir. Medyada yer alan haberlerde kadınların
yoğun olarak bulunduğu görülmektedir. Medyada sıklıkla yer alan Havva Ana’nın verdiği demeçlerle kamuoyunu etkilediği belirtilmiştir. Bu etkinin ortaya çıkış
nedeni Havva Ana’nın doğa ile kurduğu ilişkiyle alakalı
olarak açıklanmıştır.

Kaymakamlık’ta yapılan enformel görüşmede ise
yaşam savunusu “ideolojik kaşıma” olarak tanımlanmıştır. Hükümete karşı olanların yer aldığı yaylalarda yol
inşaatı başladığı için olayların çıktığı yönünde bir anlatım mevcuttur.

“Fırtına İnisiyatifi için kurtarıcı bir konumda oldu Havva Ana orada. “Devlet kimdir, biziz tabi ki, hep birlikte
devleti oluşturuyoruz ve bu konuya birlikte karar verelim, hadi!” demesi bizim söz hakkı olmayı aldığımız
yerdir, andır. “Bizim de söyleyeceğimiz var” diyeceğimiz
yerdir. Okuduğumuz onca basın açıklaması yatay anlamda bizi destekleyecek kişilere giderken, Havva Ana
çok net bir şekilde herkesin anlayacağı bir şekilde bunu
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Sonuç yerine

Yeşil Yol Projesi gibi bölgesel kalkınma uygulamalarının
ve bu uygulamaların sonuçlarının bölgesel farklılıkları
gidermede etkili olacağına dair şüpheleri uyandırmaktadır. Bu şüphelerin kaynağının kapitalizmin eşitsiz ve
bileşik gelişiminin kendisi olduğu söylenebilir.

Yeşil Yol Projesi, Doğu Karadeniz’in sekiz ilinin yaylalarının 2 bin 600 kilometrelik bir yolla birleştirilmesi
ve bu yol güzergahı üzerinde belirli noktalarda turizm
merkezlerinin oluşturulmasını içeren bir bölgesel projedir. Bu projenin tamamlanması sonrasında Doğu
Karadeniz yaylalarının eşsiz doğası ile yapılacak turizm
faaliyetleri ile bölgenin gelişmişlik düzeyinin artış göstereceğine dair bir söylem ile proje geliştirilmiştir. Ancak Yeşil Yol, kapitalist sermaye birikiminin dinamikleri
doğrultusunda oluşturulan bir bölgesel kalkınma projesi olarak ele alındığında, henüz kapitalist ilişki ağlarının
nüfuz etmediği bir alan olan Doğu Karadeniz yaylalarını hızla bu ilişki ağlarına dahil etme projesidir. Projenin bu tarzda ele alınışı Doğu Karadeniz bölgesinin
sermayenin mekânsal eğilimlerinin gerçekleştiği bir alan
olarak değerlendirilmesini olanaklı kılmaktadır. Doğu
Karadeniz yaylaları için sisteme dahil olma şekli, turizm sektörünü geliştirerek bu sektörden elde edilecek
sermaye birikiminin sağlanmasıdır. Bölge için turizmin
cezbedici oluşunun yanında bölgenin yeraltı ve yerüstü
varlıklarının zengin oluşu maden ve enerji yatırımlarının da uzun vadede gerçekleşeceği yönünde kaygılara
neden olmaktadır.
Rize Çamlıhemşin’de yaylacılık ve turizm faaliyeti
olarak nitelendirilebilecek işlerle yaşamlarını sürdüren
yöre insanları Yeşil Yol Projesi’ni, yörenin doğasını yok
edici, “talan yolu” olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlamayla, yöre insanının Proje’nin sunduğu ve getireceği
bütün faaliyetler sayesinde turizm gelirinin artışı, istihdam sağlama ve kalkınmanın gerçekleşmesi gibi söylemlere güven ve inançlarının olmadığı anlaşılmaktadır.
Son yıllarda turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı Ayder ve Uzungöl gibi merkezlerin doğasının hızla tahrip
olduğu ve artan ölçüde betonlaştığının izlenmesinin
Yeşil Yol Projesi’ne olan bu olumsuz bakışı beslediği görülmektedir. Doğanın tahrip edilmesi ve betonlaşmanın
artışının yayla turizmi söylemi ile doğrudan bir çelişki
yarattığı da açıktır. Bu çelişki, yayla turizmi faaliyetinin
yaylaların özgün yapısını ve doğasını koruyan değil, artan ölçüde tahrip eden bir turizm faaliyeti olarak uygulanması ile ilgilidir.
Projeye karşı güven ve inancın yokluğuna dair yöre
insanlarının görüşleri ve Doğu Karadeniz’de gerçekleşen
turizmin yıkıcı olarak nitelendirilebilecek faaliyetleri,
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Kültürel değişim programlarının
dönüşen yapısı:
Uluslararası emek hareketliliğinin
farklılaşan boyutları
Batuhan Ersöz*

Özet 		

Kültürel değişim programları farklı coğrafyalar arasında ortak bir anlayış geliştirmenin bir aracı olarak tanımlanmaktadır.
Özellikle II. Dünya Savaşı’nın ardından aktif bir politika aracı olarak kullanılan kültürel değişim programları, kapitalist hegemonyanın dünya ölçeğinde meşru bir zemine oturması adına önemli rollere sahip olmuştur. Ancak iki kutuplu dünyanın
sona ermesinin ardından programlar propaganda amacını görece yitirmiş, farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde dönüşmüştür. Kültürel değişim programları eğitim ve istihdamı içerecek programlar üzerinden kurumsallaşmış ve uluslararası
sermaye birikiminin mantığı doğrultusunda yeniden yapılanmıştır. Bu kapsamda eğitimi merkezine alan kültürel değişim
programları nitelikli emek gücünün uluslararası düzeyde kurumsallaşmasını sağlarken, istihdamı merkezine alan kültürel
değişim programları ise küresel ölçekte ucuz emek gücünü hareketli hale getirmenin bir aracı olmuştur.

Abstract

Cultural exchange programs are defined as a means of developing a mutual understanding among different geographies.
Especially after the World War II, cultural exchange programs, used as an active policy tool to legitimate the capitalist
hegemony at the world scale. However, after the end of this divided process, cultural exchange programs have lost sight of the
purpose of propaganda and have evolved to meet different needs. Cultural exchange programs have been institutionalized
through programs to include education and employment and have been restructured in the direction of international capital
accumulation. In this context, education based cultural exchange programs have enabled the institutionalization of qualified
labor force on an international level, while employment based cultural exchange programs have become a means of making
cheap labor force mobile on a global scale.
Anahtar kavramlar: Kültürel Değişim Programları, Öğrenci Hareketliliği, Ucuz Emek.
Keywords: Cultural Exchange Programs, Student Mobility, Cheap Labor
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Giriş

cına dönüşebilmektedir. Bu nedenle çalışma kapsamında önce kültürel değişim programlarının gelişim süreci
üzerinde durulacak, programların ortaya çıkış sürecinde
farklı ülkelerin programlara nasıl anlamlar yüklediği ve
programları hangi amaçlarla kullandıkları değerlendirilecektir. Ardından programların küreselleşme ile birlikte değişen içeriğine odaklanılarak, programların küresel
düzeyde hem nitelikli emek gücünü kurumsallaştırma
hem de farklı niteliklere sahip emek gücünü küresel
gereklilikler neticesinde hareketli kılma etkisine vurgu
yapılacaktır. Bu kapsamda eğitim ve istihdam temelinde şekillenen programlar aracılığıyla gerçekleştirilen hareketliliklerin farklılıkları incelenerek uluslararasılaşan
üretim ilişkileri açısından hangi noktalara işaret ettiği
belirtilecektir.

Kültürel değişim, farklı toplumlar arasında önyargıların
giderilmesi ve ortak anlayış geliştirilmesinin temel araçlarından biri olarak gösterilmektedir. Kültürel değişim
aracılığı ile bireyler toplumsal alanda gözlemlenen izole alanın dışına çıkabilmekte ve farklı olanın etkilerini
ilk elden deneyimleyebilmektedirler. Toplumsal alanda hoşgörünün sağlanmasının yanında aynı zamanda
kültürel değişim aracılığı ile bilinmeyen coğrafyalar,
toplumlar ve davranış kodlarına dair de bilgi edinilebilmektedir. Küreselleşme süreci ile birlikte, toplumların
giderek birbirine daha yakınlaştığının vurgulanması ve
yaşanan ilişkinin yoğunlaştığının belirtilmesi kültürel alanda karşılıklı anlayışı geliştirilmesini çok daha
önemli bir yere konumlandırmaktadır.
Bununla birlikte modern ulus-devletlerin kendi
aralarında geliştirdikleri ilişkiler içinde de, kültürel değişim önemli bir politika aracı olarak tanımlanmaktadır
(Scott-Smith, 2008: 174). Bireylerin farklı coğrafyalara hareketliliklerine olanak tanıyan kültürel değişim
programları aracılığıyla farklı kültürler arasında köprü
kurulması olanaklı hale gelmektedir. Programlar, ilk
dönemlerde soğuk savaşın bir aracı olarak kullanılmaktayken, iki kutuplu dünyanın içinde her kutup kendi
değer çerçevesini merkezi hale getirmeye çalışmıştır.
Bu işleyiş içinde SSCB ve ABD arasındaki hegemonya
mücadelesinde kültürel değişim programları meşru zeminlerin oluşturulmasında önemli görevler üstlenmiştir. Belirtilen programlar çoğunlukla tanımlamaların
dışında farklı amaçlara ve ajandalara sahip olmakta, ya
sistemsel devamlılığı sağlayacak kurumsal yapının oluşturulmasını, ya da mevcut kurumsal yapının gelişmesini merkezlerine almaktadır.

1. Kültürel değişim programları:
Anlama ve kavramsallaştırma
Dünya üzerinde iki farklı sistemin iki büyük güç tarafından yönlendirilmesi, bu paylaşım içinde yer alan
veya alacak olan toplumların ekonomik ve siyasal gelişimini etkilemenin yanında, aynı zamanda onların
kültürel/sosyal alanlarında da önemli etkiler bırakmıştır. Buna bağlı olarak tanımlanan dönem içerisinde kapitalist gelişmeyi takip eden ülkeler arasında ABD’nin
öncülüğünde gerçekleştirilen bir “kalkınma” hareketi
gözlemlenmektedir. “Müdahale” olgusu üzerinden şekillenen bu dönem içinde sermaye birikimi yeniden
yapılanmakta, “azgelişmiş ülkelerin” gerçekleştirilecek
müdahaleler aracılığıyla kapitalist sistem ile bütünleşmesinin sağlanması hedeflenmektedir (Türkay, 1997:
29). Bu yaklaşımda temel olarak iki noktanın hedeflendiği görülmektedir. İlk olarak dünya ölçeğinde giderek
güçlenen sosyalist hareketler göz önünde bulundurularak, SSCB’ye ile yakınlaşmaların engellenmesi amaçlanmaktadır. İkinci olarak ise kitlesel üretimle birlikte yeni
gelişen tüketim kalıplarına uygun kültürel modellerin
küresel ölçekte pazarının oluşturulması ve yeni tüketici
kalıplarının bu doğrultuda şekillenmesi öngörülmektedir (Dikmen, 2015: 169).

1970’li yıllarla birlikte iki kutuplu dünyaya ilişkin
çatışma süreçlerinin yerini sembollerin, kavramların ve
ilişkilerin kapitalist gerçeklik üzerinden ifade edildiği
homojenleşme tartışmalarına bırakmakta, sermayenin
uluslarasılaşmasına bağlı olarak yeniden tanımlanan
ihtiyaçlar, “küreselleşme” kavramı aracılığıyla meşru
bir zemine oturmaktadır (Oğuz, 2006: 148). Kültürel
değişim programları ise bu kapsamda farklı içeriklere
sahip bir şekilde yeniden tasarlanmakta, eğitimi merkezine alan programlar nitelikli emek gücünün küresel
düzeyde kurumsallaşmana hizmet ederken, istihdamı
içeren programlar ucuz emek gücü temininin bir ara-

II. Dünya Savaşı sonrasının iki kutuplu dünyasında SSCB’nin alternatif bir sistem sunması, ABD tarafından mevcut kapitalist ilişki sisteminin devamlılığının
sağlanması için, bireylerin farklı noktalarda hareketliliğini olanaklı hale getiren çeşitli “değişim politikaları-
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nın” oluşturulması gündeme getirmiştir. Özellik savaş
sonrasındaki gelişmelerin bir çoğu ABD hâkimiyetinde
ilerlemiş, Amerikan coğrafyasına ait birçok unsur ve değer “karşılıklı anlayış” üzerinden evrensel doğru niteliği
kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin merkezi
düzlemde ekonomik ve siyasal olarak güce sahip olması, kültürel ve sosyal alanda da bütün eylemlerin diğer
ülkeler tarafından kabul edildiği bir yapının oluşmasına
neden olmaktadır (Scott-Smith, 2008: 176).

politik ziyaretleri de içerecek şekilde geniş bir perspektifte tanımlanmakta, her olguyu kapsayıcı bir yapıda
sunulmaktadır. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde detaylandırılacağı üzere, bu tanımlama biçimi iki noktada önemli roller üstlenmektedir. İlk olarak “kültürel değişim programı” tanımlaması aracılığıyla birçok
farklı alanda formel hareketliliği sağlayacak bürokratik
araçların geliştirilmesi olanaklı hale gelmektedir. İkinci
olarak ise “kültürel değişim” söylemi üzerinden üretim
ilişkilerinin işleyişine dair mekanizmalar arka plana itilmekte, kapitalist gelişmeye ilişkin işleyişin görünürlüğü
yok edilmektedir.

Kültürel değişim programlarından siyasal değişim
programlarına kadar birçok farklı alanda kurumsallaşan
değişim programları, böyle bir çerçeveden incelendiğinde aynı zamanda soğuk savaş dönemine ait bir propaganda enstrümanı olma niteliğine de sahiptir. Fakat bu
durum kimi noktalarda tartışmalara da neden olmuş,
değişim programlarının sadece belirli bir coğrafyaya ait
unsurları içermesi eleştiriler ile karşılaşılmasına neden
olmuştur. Ayrıca gerçekleştirilen hareketlilikler basit
bir değişim programı olma özelliğinin ötesinde, aynı
zamanda politik ve sosyal kontrol mekanizmalarının
meşru zeminini de meydana getirmiştir. Bu kapsamda, savaş sonrası süreçte ABD kontrolünde bulunan
Japonya ve Almanya’da çeşitli Lider Değişim Programları’na rastlanılmakta, değişim programları kapsamındaki hareketlilikler politik etkinlikle desteklenmektedir
(Scott-Smith, 2008: 178). Bu programlar aracılığıyla,
ABD’nin sembolize edilmiş ve ideal olarak tanımlanan
meta zenginliği, tüketici kültürü, bireysel özgürlük algısı, teknolojik ilerlemelerdeki etkinliği ve demokrasisi
yabancı ülkeler tarafından ulaşılması gereken bir hedef olarak görülmeye başlanmıştır. Dönem içerisinde
değişim programlarının, kültürel politikalar içerisinde
etkili bir konuma geldiği belirtilmekte, çeşitli araştırmacılar tarafından dönemin kültürel iletişim programları
ile değişim programlarını eş anlamlı olarak kullanıldığı
vurgulanmaktadır. Ancak değişimin sadece tek yönlü olduğu düşünüldüğünde “kültürel değişim” sadece
söylem düzeyinde kalmakta, uygulamalar açısından bir
karşılık bulmamaktadır (Bu, 1999: 394).

Kültürel değişim programlarına ilişkin olarak yukarıda ifade edilen bu süreç, üretim, tüketim ve bölümüşüm ilişkilerinin farklı coğrafyalara yayılmasında
meşruiyet oluşturmaya dönük, tamamlayıcı bir politika
meydana getirmektedir. Ekonomik üstünlük ve askeri
üstünlük birçok noktada güç ilişkileri içinde hâkimiyet
kurulmasında dirençle karşılaşılmasına neden olmaklabilmektedir. Ancak “yumuşak güç” olarak tanımlanan
ve kültürel değişimi de içeren politika araçları, bu kapsamda gerçekleştirilen eylemleri meşru bir zemine oturtmaktadır (Atkinson, 2010: 3). Bununla birlikte Soğuk
Savaş döneminde gözlemlenen programlar sadece ABD
tarafından kullanılmamakta, Sovyetler Birliği’nin de
kendi içerisinde çeşitli kültürel ve eğitim amaçlı değişim
programlarına dâhil olduğu gözlemlenmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nin merkezde yer aldığı kültürel değişim programlarının gelişimini I. Dünya
Savaşı ile birlikte değerlendirmek mümkün olmaktadır.
Ancak bu dönem içindeki eylemler bireysel çabalar üzerinden ilerlemektedir. Din ve hayırseverlik temelinde
örgütlenmiş olan organizasyonlar ve örgütler değişim
programlarının önemli sponsorları olarak süreç içinde
görev almış, ancak 1930’lu yıllarla birlikte programlar
kurumsal temellere oturmaya başlamıştır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere ilk olarak ABD Dışişleri Bakanlığı
ile ortak bir protokolde bir araya gelen ve yine ABD’ye
bağlı olan Uluslararası Eğitim Enstitüsü (IIE), 1930’larda kurumsal düzeyde ilk kültürel değişim programlarını
hayata geçirmiştir. Dönemin Başkanı Franklin D. Roosevelt’in “İyi Komşu Politikası”nın bir parçası olarak
Latin Amerika ile karşılıklı kültürel genişlemeyi hedefleyen değişim programları, 1945 sonrasında etkin bir
politika aracı olarak kullanılacak olan kültürel değişim

Bireylerin farklı coğrafyalara hareketliliğini içeren
değişim programları politikadan eğitim alanına kadar
birçok farklı alanda yapılandırılmış olmalarına rağmen bu çalışma kapsamında özellike kültürel değişim
programları üzerinde durulmaktadır. Ancak “kültürel
değişim programları” içeriğinde istihdam, eğitim ve
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şum biçimleri incelendiğinde karşılıklı anlayışın yerine
daha çok tek taraflı bir şekillendirmenin geçerli olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Kültürel değişim
dönem içindeki sosyo-ekonomik koşullar ile birlikte
değerlendirildiğinde açıklayıcı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Her program kendi özellikleri ekseninde diğer
coğrafyalarla kurduğu ilişkinin sosyo-ekonomik ve sosyopolitik boyutlarını etkilemekte, bölgeler üzerindeki
ABD hâkimiyetini güçlendirici rol oynamaktadır. Mevcut hâkimiyetin güçlenmesinin yanında sistemin devamlılığının sağlanmasında da eğitim ve kültürel amaçlı
değişim programlarının kilit bir noktada bulunduğu
görülmektedir. Örneğin Marshall yardımları ile birlikte
Avrupa ve diğer coğrafyalarda bulunan ülkelere büyük
ölçüde “ekonomik yardım” yapılmasının yanı sıra aynı
zamanda üretim süreçlerini destekleyecek teknik alanlarda da çeşitli desteklerde bulunulmuştur. Bu alanlarda
karşılaşılacak nitelikli eleman ihtiyacı ise değişim programları aracılığı ile eğitilecek personel ile karşılanmış,
üniversite kaynakları bu ihtiyaca göre yapılandırılmıştır
(Bu, 1999: 395). Böylece Marshall Planı kapsamında
gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde hem kapitalist üretime ilişkin teknik altyapının kurulması olanaklı hale gelmiş, hem de sağlanacak “yardımların” ABD
kontrolünde gerçekleşmesi nedeniyle, o bölgelerdeki
iktisadi tasarruflar konusunda ABD’nin söz sahibi olmasına neden olmuştur (Tören, 2006: 75).

programlarının kurumsal düzeydeki ilk yansımasını
oluşturmuştur (Bu, 1999: 395).
Programların kurumsallaşması belirli yasal düzenlemeleri de beraberinde getirmiş, bu yasal çerçeve kültürel değişim programlarının günümüzdeki yapısının
da temellerini oluşturmuştur. Bu çerçevede Amerikan
Kongresi tarafından 1948 yılında Smith-Mundt Yasası, 1961 yılında Fullbright-Hays Yasası ve yine aynı yıl
Peace Corps Yasası Kongreden geçerek kurumsal düzeyde kültürel değişimin yasal dayanaklarını sağlamıştır.
Smith-Mundt Yasası ya da tam adı ile Amerikan Bilgi
ve Eğitim Değişimi Yasası ilk olarak küresel iletişim ve
eğitim temeline odaklanmakta, aynı zamanda Amerikan hükümeti tarafından kamu diplomasisinin ilk
örneğini oluşturmaktadır. Bunu izleyen süreçte hayata
geçirilen 1961 tarihli Fullbright-Hays Yasası ise aslında
bir önceki yasanın genişletilmiş halini oluşturmaktadır.
Ortak Eğitim ve Kültürel Değişim Yasası olarak hayata
geçirilen yasa ile birlikte, birçok alanı içerecek şekilde
hem Amerikan vatandaşlarının hem de diğer ülkelere
mensup olan vatandaşların karşılıklı olarak eğitim ve
kültürel programları çerçevesinde hareketliliği mümkün
hale getirmiştir. Yasanın amaçları arasında karşılıklı anlayış geliştirmek, diğer uluslarla bağları güçlendirmek ve
ABD ile diğer ülkeler arasındaki kültürel gelişime katkı
sağlayarak, kültürel etkileşim ve eğitime dayalı uluslararası işbirliği üzerinden barış ortamının tahsis edilmesi
gösterilmektedir (Mutual Educational and Cultural Exchange Act of 1961, Sec. 2451).

Ayrıca ABD tarafından geliştirilen programlarda
devlet ve sivil toplum arasında önemli bir etkileşimin
bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu kuruluşlar arasında
Ford Vakfı özel bir öneme sahip olmakta ve Amerikan
Dışişleri Bakanlığı ve IIE ile birlikte programların üçüncü temel tasarlayıcısı konumunda bulunmaktadır.
Ford Vakfı strateji geliştirme aşamalarında danışmanlık
yapmanın yanı sıra aynı zamanda programların geliştirilmesi konusunda çok yüksek miktarda finansal yardımda bulunmuş, 1951-1956 yılları arasında toplam 2
milyon Dolara yaklaşan bir bütçe ile programların geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Böylece IIE’nin toplam
bütçesinin %52’sinin Ford Vakfı tarafından karşılandığı
bir işleyiş ortaya çıkmıştır (Bu, 1999: 402).

Fullbright-Hays Yasası ile aynı ay içinde çıkartılan
Peace Corps Yasası ise, yine karşılıklı etkileşimi içeren
bir özelliğe sahip olmakla birlikte, değişim konusunda tek taraflı bir ilişki biçimini tanımlamaktadır. Barış
Gönüllüleri Yasası olarak da ifade edilebilecek olan yasa
aracılığıyla Amerikan vatandaşlarının gelişmekte olan
ülkelerde gönüllü olarak çalışarak, o bölgelerin teknik,
sosyal ve kültürel anlamda kalkınmalarının sağlanması
öngörülmekteydi (Peace Corps., 2015). Oluışturulan
programlar kültürel değişim programı olarak tanımlansa dahi, programda hareketliliğe konu olan süreç aynı
zamanda hedef bölgelerde ciddi bir istihdam sürecini
içermekte ve kapitalist gelişmeye dair bilgi değişimi ve
üretim idealinin bir aracı görev almaktaydı.

Altın Çağ olarak tanımlanan dönem içinde kültürel değişim programları, ABD tarafından “Kültürel
Soğuk Savaş”ın bir aracı olarak son derece önemli bir
rol oynamıştır. Fakat her ne kadar değişim programları

Temel vurgu her ne kadar karşılıklı anlayış üzerine
yapılsa da özellikle dönemin şartları ve yasaların olu-
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odak noktasında daha çok uluslararası ilişkilerin bulunmasına neden olmuş, her ne kadar uygulama alanında
farklılıklar bulunsa da temel hedef aynı kalmıştır. Ancak
böyle bir amacın ortadan kalkması ile beraber programlar arasındaki uygulama farkları ve amaçları arasındaki
çizgi keskinlik kazanmıştır.

nitelikli enstrümanlar olarak politika sahnesinde bulunsa da aynı zamanda birçok noktada sıklıkla eleştirilere
maruz kalmışlardır. Programların propaganda aracı olarak kullanımı ve birçok aşamada tek taraflı bir ilişki biçimini sunarak diğer coğrafyaları yönlendirici faktörleri
içermesi, neo-emperyalizm teorileri ile birlikte anılmalarına neden olmuştur. Kültürel değişim programlarının
bu özelliği ile geleneksel emperyalizmin baskıya dayalı
kaynak denetiminin yerini alarak, şiddet içermeyen, bir
meşruiyet meydana getirdiği vurgulanmaktadır (Cazdyn, 1995: 145). Küreselleşme süreci ile birlikte ise kültürel değişim programları politik amaçlarını sürdüren
bir yapıda devam etmiş, ancak soğuk savaşın sona ermesi programların söylem düzeyinde bu alana yönelttiği
ağırlığın azalmasına neden olmuştur. Küresel düzeyde
homojenliğin sıklıkla vurgulandığı bir yapıda çok kültürlülük söylemleri ön plana çıkmaya başlamış, kültürel
değişim programları ise bu heterojenliğin karşılıklı etkileşimde bulunmasının bir aracı olarak görülmüştür.
Aynı zamanda programlar, karşılıklı anlayış oluşturmanın yanında küresel ekonomik gerekliliklere daha
çok cevap verme niteliği de kazanarak bu doğrultuda
yeni programlar tanımlanmıştır. Soğuk Savaş dönemi
ekonomik ve politik ilişki sisteminin kurgulanmasında
birçok araştırmacı tarafından önemli bir politika aracı
olarak gösterilen kültürel değişim programları, soğuk
savaş dönemine özgü ihtiyaçların ortadan kalkması ile
beraber kendisini farklı alanlarda var etmeye başlamıştır. Bu çerçevede iki kutuplu dünyanın son bulması ve
sermayenin uluslararasılaşmasına bağlı olarak programlar hem söylem düzeyindeki ağırlığını farklı noktalara
aktarmaya başlamış hem de farklı bölgelerle kurulacak
ilişkilerin yoğunlaşması nedeniyle kültürel değişim
programları artarak çeşitlenmiştir.

2.1. Emek gücünün niteliğini
uluslararasılaştırmak:
Eğitim programlarını merkezine alan
kültürel değişim programları
Küreselleşme süreciyle birlikte ekonomik ve sosyal alanda meydana gelen dönüşüm aşamaları eğitim alanını da
etkilemiş, eğitim programlarının sermaye birikiminin
uluslararası düzeydeki gerekliliklere uygun olarak yeniden yapılandırılması gündeme gelmiştir (Uzunyayla ve
Ercan, 2011: 200). Bu çerçevede kültürel değişim programları da yaşanan dönüşümleri destekleyecek şekilde,
eğitim alanında özellikle karşılıklı çalışmayı olanaklı
hale getirebilecek ve böylelikle ortak bir eğitim müfredatı çerçevesinde karşılıklı entegrasyonu sağlayabilecek bir araç olarak gösterilmektedir (Delong vd. 2011:
42). Eğitim üzerinden takip edilebilecek olan değişim
programlarının temel olarak dönemlik programları içeren birkaç farklı model üzerinden varlığını sürdürdüğü
ifade edilmekte, genel amaçlar aynı olmakla birlikte
programların süre ve hareketliliğin içeriği bakımından
farklılıklar içerebileceği belirtilmektedir (Sowa, 2002:
63). Büyük çoğunluğu yükseköğretim dönemini kapsayacak şekilde yapılandırılan programlar, öğrencilerin
misafir oldukları dönem boyunca akademik faaliyetlere
katılmalarına olanak sağlamakta, aynı zamanda misafir
olunan ülkenin dil ve kültürü hakkında da derinlemesine bilgi edinmesine yardımcı olmaktadır.

2. Emek gücünün eğitiminden
istihdamına kültürel değişim
programları

Değişim süreci genellikle karşılıklı anlaşmalara dayanmakta, hükümetler veya uluslararası kuruluşlar bu
alanda son derece önemli rol oynamaktadırlar. Tanımlanan ikili yapı çerçevesinde gerçekleştirilen değişim
programlarından birisi olarak gösterilebilecek “Erasmus
Değişim Programı” bu alanda önemli bir örnek teşkil etmektir. Program ilk olarak Avrupa Birliği (AB) ve üye
ülkeler arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde Avrupa
içi kültürel değişim özelliği ile görece dar kapsamlı olarak düzenlenmiştir. Fakat, ilerleyen süreçlerde AB dışı
ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmiş, her yıl on

Değişim programları en temel şekilde eğitim ve istihdam odaklı olmak üzere iki noktada değerlendirilebilmektedir. Eğitim ve istihdam alanında programların
görünür biçimde ayrım göstermesi aynı zamanda cevap
verdikleri ihtiyaç ile de doğru orantılı olarak ilerlemektedir. Soğuk Savaş dönemi politikalarının kültürel değişim üzerinden politik alana yaptığı vurgu, programın
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binlerce öğrencinin farklı ülkelerde üniversite eğitimine
devam edebileceği bir şekilde dizayn edilmiştir. Program aynı zamanda sadece öğrencileri kapsamamakta,
öğretim üyelerinin de hareketliliğine olanak tanımaktadır. Ayrıca uygulamaya dayalı belirli bölümlerde ise
uluslararası düzeyde staj imkânı da yine program içeriğinde bulunmaktadır. Avrupa Birliği kontrolünde ilerleyen programa Türkiye de 2004 yılından itibaren dâhil
olmuş ve birçok öğrenci gerek AB tarafından programa
sağlanan finansal yardımdan yararlanarak gerekse kendi
imkânları ile katılımcı olarak yer almışlardır. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) verilerine göre Türkiye’de 20062013 yılları arasında toplamda 71.196 öğrenci çeşitli
Avrupa ülkelerine gitmiş, 27.661 öğrenci ise Türkiye’ye
gelmiştir. Aynı tarihler içerisinde Türkiye’ye gelen öğretim elemanı sayısı 11.037 iken, yurtdışına gönderilen
öğretim elemanı sayısı 16.224 olarak kayıtlara geçmiştir
(Çetinsaya, 2014: 159).

2011: 42). Ayrıca program katılımcılarının kendi ülkelerinde çalışma hayatı içinde kültürler arası karşılıklı etkileşimde kilit rol oynayabilecekleri pozisyonlara sahip
olabildikleri vurgulanmaktadır. Buna bağlı olarak uluslararası ilişkilerin ortak bir zemine oturtulabildiği belirtilmektedir. Örneğin, ABD tarafından gerçekleştirilen
Fullbright değişim programları çerçevesinde mezun
olan yaklaşık olarak 200.000 katılımcının kendi ülkelerinde önemli pozisyonlarda yer aldıkları ve böylelikle
kendi ülkeleri ile ABD arasında güçlü bağlar kurulmasına yardım ettikleri ifade edilmektedir (Sowa, 2002: 65).
Böylece taraflar arasında ilk elden bilgi paylaşımı olanaklı hale gelmekte, taraflar arasında sosyo-ekonomik
alanda alınacak kararlar etkilenmektedir. Programların
kültürel farkındalığı artıracağı savunulmakta, katılımcıların bir köprü görevi görerek akademik gelişimin yanında, “kültür elçilerine” de dönüşecekleri belirtilmektedir (Sevin, 2010: 583).

Sayıları yükseköğretim programları kadar fazla olmasa da üniversite öncesi öğretim hayatını kapsayacak
ve sivil toplum kuruluşları kontrolünde gerçekleşen
kültürel değişim programlarına rastlanılmaktadır. Türkiye’de Türk Kültür Vakfı ile ortak olarak sürdürülen
American Field Service (AFS)’e bağlı kültürel değişim
programları, bünyesinde tanımlanan iki özelliği de barındıran programlar olarak ortaya çıkmaktadır. ABD’de
dünya savaşları sürecinde aktif görev almış gönüllüler
tarafından kurulan AFS, 1947 yılında uluslararası öğrenci değişim programlarını hayata geçirmiştir. Sivil
toplum kuruluşu olma özelliğinden uluslararası kültürel değişim programlarını yönlendiren bir organizasyon
olmaya evrilen AFS’ye bağlı değişim programlarında
günümüze kadar çoğunluğu lise öğrencisi olmak üzere
380.000 dolaylarında katılımcı yer almıştır. Türkiye’nin
bu programlar dâhilinde katılımcı sayısının ise 5.000
civarında olduğu belirtilmektedir (AFS, 2015).

Programların uluslararası ilişkilere ve bu alanda
kurulan iletişim üzerinden toplumsal alanda sağladığı
faydanın yanında, aynı zamanda katılımcıların bireysel
gelişmeleri üzerinde de etkili olduğu belirtilmektedir.
Örneğin AFS programlarına katılan ABD’li öğrencilerin, eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştiği, diğer
kültürlere karşı daha duyarlı ve hoşgörülü öğrenciler
haline geldikleri, materyalist bakış açısının zayıflamaya
başladığı, böylelikle Amerikan bireyselciliğine dair algının değiştirilebileceğine hizmet edebileceği belirtilmektedir (Hansel, 1998: 194). Değişim programları aynı
zamanda kültürel ölçekte meydana gelen izolasyonun
da küresel bir algı ile entegre edilmesine ve dönüştürülmesine yardımcı olabilmektedir. Kültürel düzeyde
görece kapalı bir toplumsal yapıyı tanımlayan Japonya’da yapılan bir çalışma çerçevesinde kültürel değişim
programı katılımcıları ile bu programlara dâhil olmamış
öğrenciler arasında yapılan çalışmada, programlara katılan öğrencilerin diğer öğrencilere göre çok daha sosyal,
dışa dönük, sorumlu ve özgüvenli oldukları gözlemlenmiştir (Stitsworth ve Sugiyama, 1990: 10). Benzer
bir süreç Avrupa Birliği kontrolünde devam eden bir
hareketlilik programı olan Erasmus+ Programı’nda da
görülmektedir. AB’nin 2014 yılında yayınladığı rapora
göre Erasmus+ hareketliliğinde yer alan öğrenciler hayatlarını etkileyebilecek karar verme aşamalarında daha
özgüvenli davranmakta, birçok farklı koşula rahatlıkla
adapte olabilecek esnekliğe sahip olabildikleri belirtil-

Araştırmalar, özellikle eğitim alanında gerçekleştirilen değişim programlarının genel olarak tanımlanan
amaçlara uyumlu sonuçlar ortaya koyduğunu göstermektedir. Küreselleşme süreci ile birlikte gözlemlenen
her alandaki uluslararasılaşma, eğitim alanında büyük
ölçüde tanımlanan programlar üzerinden gerçekleştirilebilmekte, ortak müfredatlar ortaya koyulabilmekte ve
buna bağlı olarak küresel ölçekte standartlaşmış bir bilgi
üretim ve paylaşımı meydana gelmektedir (Delong vd.
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mektedir (European Commission, 2014: 14).

şılabilir konuma gelmekte ve bu sınıflar arasında yeniden üretimin devamlılığı sağlanmaktadır (Findlay vd.,
2012: 128).

Bireysel gelişime katkı sadece kültürel alanda karşılık bulmamakta, aynı zamanda ekonomik ilişkiler sistemi içinde de önemli etkiler meydana getirmektedir.
Değişim programlarında yer alan öğrencilerin işgücü piyasaları içinde daha kolay yer alabildiği ifade edilmekte,
işgücü piyasası içinde gelişen farklı koşullara kolaylıkla
cevap verebilecek esnekliğe sahip oldukları ifade edilmektedir. Hareketlilik içinde yer alan öğrencilerin beşeri
sermayelerini kendi ülkelerinde elde edecekleri eğitime
kıyasla daha geniş kapsamlı olarak geliştirdikleri savunulmakta, bunun karşılığında işgücü piyasaları içinde
yer alan bireylere göre daha avantajlı konuma geldikleri
belirtilmektedir (Messer ve Wolter, 2007:660). Avrupa
Birliği’nin Erasmus+ Değişim Programı ile ilgili olarak
ortaya koyduğu çalışmasında, işverenlerin küresel farkındalığa sahip, yeni tecrübelere açık bir işgücüne ihtiyaç duyduğuna yer verilmekte, Erasmus Programı ise bu
ihtiyaca dönük önemli bir araç olarak görülmektedir.
Programın işgücü piyasasının küresel ölçekte tanımlanan gerekliliklerine cevap verdiği, bu nedenle işsizliğin
program katılımcıları arasında, katılımcı olmayanlara
oranla %23 daha az görüldüğüne dikkat çekilmektedir
(European Commission, 2014: 18).

Bu gelişmeler ayrıca küresel ölçekte tanımlanan
üretim yapısı ve emek ihtiyacı ile doğrudan ilişki içinde
bulunmaktadır. Eğitimi merkezine alan değişim programları, mikro düzeyde bireysel gelişmeye hizmet ettiği ölçüde, makro düzeyde küresel, standart, her alanda
kendini var edebilecek esnek emek gücünün de yaratılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda değerlendirilebilecek olan Erasmus+ programının yürütülmesine ilişkin
oluşturulan rehberde, bireylerin elde etmiş oldukları niteliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına ilişkin uygulamaların merkezi hedefler içinde yer alması önemli örneklerinden birisini meydana getirmektedir (European
Commission, 2016: 9). Uluslararası ortak müfredatlar
oluşturulması ve özellikle yüksek öğrenimde gözlemlenen standartlaşmaya dönük talep büyük ölçüde küresel
alana hâkim, nitelikli ve esnek işgücü ihtiyacı ile paralel
olarak ilerlemektedir. Sermayenin uluslararası düzeyde
birikim sürecini devam ettirmesi, sadece uluslararası firmalar bazında değil, emek özelinde de nitelikli esnekliği
gerekli kılmaktadır. Böyle bir işleyiş eğitimi merkezine
alan programların, küresel düzeyde nitelikli emek ihtiyacına cevap verecek şekilde örgütlendiğini göstermektedir.

Kültürel alan üzerinden tanımlanan hareketliliğin
ekonomik faktörler ile kurduğu ilişki kilit bir noktada
bulunmaktadır. Eğitime dayalı değişim üzerinden gerçekleştirilen programlar, katılımcıların beşeri sermayelerine önemli bir katkı sağlamakta, böylelikle katılımcılar
işgücü piyasasında bu hareketlilik içinde bulunmayanlara göre daha avantajlı bir konuma gelmektedirler. Fakat aynı zamanda bu durum yükseköğretimin bütün
bileşenleri ile birlikte değerlendirildiğinde, eğitime dayalı hareketlilik sınıfsal ayrımların küresel ölçekte keskinleşmesine de neden olmakta, eğitim, beşeri sermaye
kavramsallaştırmasının bir fonksiyonu olduğu düzeyde,
sınıfsal ayrım derinleşmektedir. Eğitim piyasa mekanizmasının işleyişine bırakıldığı ölçüde eşitsizlik artmakta,
eğitimin “maliyetini” karşılayamayacak olan bireyler
eğitim sisteminin dışında kalmaktadır (Ercan, 1998:
78). Özellikle uluslararası birikim mantığının yükseköğretimi de içine alan yapısı, bu alandaki kurumları da
uluslararası bir iş bölümü içinde tasarlamakta ve meta
ilişkilerinin içine çekmektedir. Böylece belirli üniversiteler uluslararası alanda sadece belirli gruplar için ula-

2.2. Kültürel değişim aracı olarak
“çalışma”: İstihdama dayalı kültürel
değişim programları
İstihdamı merkezine alan kültürel değişim programlarında ise katılımcıların, kısa dönemli olarak farklı ülkelerde, o program için belirlenmiş olan alanlarda çalışmaları beklenmektedir. Ancak programların içinde
yer alan çalışma modellerinin program amaçları ile örtüşmeyecek bir formda gerçekleşmesi, bu programların
amaçlarını sorgulanabilir hale getirmektedir. Özellikle
bazı değişim programlarında, eğitim programlarında
görülen finansal desteğe sahip olmak bir tarafa, katılımcıların kendilerinin belirli kurumlara programın
içeriğine göre değişen miktarlarda ödeme yapmaları
beklenmektedir. Çeşitli çalışma formlarında ortaya çıkan değişim programları, kültürel değişim kavramını
tartışmaya açmaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak katılımcıların hangi işlerde istihdam edildiklerini incelemek
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tadır. Bu alanda istihdam edilecek olan öğrenciler haziran ayı dolayında çalışmaya başlamakta, genellikle tatil
sezonunun sonu olan eylül ayında ise işten ayrılmaktadırlar. Dönemsel emek ihtiyacının yüksek düzeyde
olmasının yanında, turizm alanında çalışmanın sadece
kültürel değişim ile tanımlanamayacak ek faydalarının
da bulunmasının (tatil bölgelerinde çalışma, sosyal aktivite olanağının yüksek olması vs.) öğrenciler tarafından
sıklıkla tercih edilmesine neden olduğu belirtilmektedir.
Turizm sektöründe ve otellerde istihdam edilen öğrenciler çoğunlukla konuk karşılama, mutfak ve çamaşırhane
görevlisi, garson veya otel oda hizmet görevlisi olarak
çalışmaktadır (Edina, 2008: 10).

açıklayıcı olmaktadır.
Bu programlarda katılımcıların büyük bir çoğunluğunu öğrenciler oluşturmakta ve genellikle programlar yaz dönemini kapsayan 3-4 aylık sürelerde gerçekleşmektedir. Ancak örneğin çocuk bakımını kapsayan
“Au Pair” gibi değişim programları 1 yıllık süreler gibi
daha uzun dönemleri kapsayabilmektedir. Ayrıca programların öğrenci katılımını ön görmesi dönemsel işler
açısından bakıldığında uluslararası alanda öğrencilerin
geldikleri ülkelere geri dönüşlerinin de bir garantisi
olarak görülmektedir. Programlardaki istihdam alanları
ise hizmetler başta olmak üzere farklı sektörleri içerebilmektedir.

Organik tarım arazilerinde veya meyve toplama
gibi alanlarda çalışma ise doğa ile etkileşim içinde bulunmayı tercih edenlerin istihdam edildiği işler olarak
gösterilmektedir. Tarım alanlarında çalışmanın genel
olarak zor bir çalışma sürecini yansıttığı ifade edilmekte, özellikle hasat zamanlarında iş yoğunluğunun arttığı vurgulanmaktadır. Aynı zamanda iklim koşulları da
bu çalışma biçiminde belirleyici olmakta, hasat dönemi
çalışma koşullarının iklimden büyük ölçüde etkilediğine işaret edilmektedir. Organik tarım arazilerinin hasadının yapılması, meyve toplanması, toprak ve çiftlik
düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi bu alanda gözlemlenen temel istihdam alanlarını göstermektedir. Öğrenciler bu işler aracılığıyla kalacak yer ve kendi hayatlarını
kırsal alanda idame ettirebilecekleri düzeyde bir ücret
almakta, kültürel etkileşim ise genellikle aynı bölge içinde çalışan diğer uluslararası öğrenci katılımcılar arasında meydana gelmektedir (Edina, 2008: 12).

Eğitim programlarına kıyasla istihdama dayalı kültürel değişim programlarındaki bir diğer önemli farklılık ise sponsor olarak tanımlanan danışmanlık firmalarının varlığı konusunda ortaya çıkmaktadır. Bu alanda
kültürel değişime katılacak olan öğrenciler genellikle
kendi ülkelerinde yer alan uluslararası bağlantılara sahip danışmanlık firmalarına belirli bir ücret karşılığında
başvurmakta, uygun işin bulunması, işe yerleştirilme,
vize takip süreçleri gibi işlemler bu firmalar aracılığı
ile gerçekleştirilmektedir. Sponsor firmalar yer aldıkların programların niteliğine bağlı olarak çeşitli görevler
üstlenebilmekte ve genellikle farklı ülkelerdeki birçok
sponsoru bünyesinde barındıran üst bir organizasyon
ile birlikte çalışmaktadırlar.

2.2.1. “Kültürel değişim” programları
çerçevesinde yapılan işlerin çeşitlenmesi
Programlar içinde istihdamın en fazla görüldüğü alanlar, çocuklar ile çalışmayı içeren kamp danışmanlığı,
bakıcılık faaliyetleri, gençlik liderliği alanlarını içermektedir. Tarım alanında meyve toplama, tarlalarda çalışma
görülmekte, hizmetler sektöründe ise özellikle turizmin
yaygın olduğu yerlerde otellerde çalışma, tur rehberliği
ve cankurtaranlığa rastlanılmaktadır. Hizmetler sektörü
bu alanda en geniş paya sahip olan sektör olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle yaz aylarında dünya üzerinde
tercih edilen tatil bölgelerinde önemli düzeyde dönemsel emek ihtiyacı meydana gelmekte, bu ihtiyaç önemli
ölçüde değişim programlarına katılan öğrenciler tarafından karşılamaktadır (Transitions Abroad, 2015). Dünya üzerinde turizm sektörü, özellikle tatil dönemlerinde
sezonluk emek gücüne yüksek düzeyde ihtiyaç duymak-

Bir diğer önemli çalışma alanını ise misafir ülkedeki çocuklar ile farklı alanlarda etkileşime geçmeye olanak tanıyan işler oluşturmaktadır. Çocuklar ile çalışma
diğer işlere göre belirli ek nitelikler gerektirmekte, katılımcı öğrencilerin bu alanlarda istihdam edilmelerinde
sahip oldukları bilgi, sabır ve anlayış bu programlarda
yer almanın temel gerekliliklerini oluşturmaktadır. Çocuklar ile sürekli olarak yönlendirici bir şekilde iletişim
halinde bulunmanın, zaman zaman stresli ve gergin
bir ortam yaratma ihtimali düşünüldüğünde, bu alanda istihdam edilmek için çeşitli kişisel özelliklerin ek
gereklilikler olarak tanımlanması anlamlı olmaktadır.
Çocuklar ile çalışma konusunda en büyük pay, belirli bir dönem aralığı boyunca değişim ziyaretçisi olarak
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bulunulan ülkede bir ailenin yanında kalınarak onların
çocuklarının bakımının üstlenildiği “Au Pair” programları oluşturulmaktadır. Au Pair programları kapsamında
katılımcılar, misafir olarak yer aldıkları ev içinde çeşitli
ev içi hizmetlerde bulunmakta ve çocuk bakım hizmeti
sunmaktadırlar. Bu hizmetlerin karşılığında ise kalacak
yer için ücret ödememekte ve cep harçlığı olarak tanımlanabilecek bir ücret almaktadırlar. İstihdam odaklı kültürel değişim programları arasında dünya ölçeğinde son
derece yaygın olarak gözlemlenen Au Pair programları,
Uluslararası Au Pair Derneği (IAPA) çatısı altında toplanmaktadır. Derneğe bağlı olarak 120 ülkede 800’ün
üzerinde sponsor firma bulunmakta ve bu firmalar aracılığı ile her yıl 10 milyonun üzerinde katılımcının bu
programlarda yer aldığı belirtilmektedir (IAPA, 2015).

artmasına neden olabilmekte, katılımcılar tam zamanlı
olarak çalışmak zorunda kalabilmektedirler.
Çocuklar ile çalışmayı kapsayan bir diğer önemli
çalışma biçimi ise misafir ülkede çocuklar için gerçekleştirilen yaz kamplarında çalışmadır. Bu alanda çalışan
katılımcılar, doğal alanlara kurulu kamplar içinde çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmekten sorumludurlar ve
bu alanlarda çocuklara danışmanlık yapmaktadırlar.
Kamplar sakin, şehirlerden izole doğal alanlara kurulmakta ve sanat, spor, akademik veya dini temalı olabilmektedir (Edina, 2008: 12). Özellikle yaz aylarında
ailelerin çocuklarının sosyal iletişim yeteneklerini geliştirmek amacıyla gönderdiği kamplarda sezonluk işçi ihtiyacı ortaya çıkmakta, bu alanda meydana gelen işgücü
ihtiyacı ise uluslararası öğrenci katılımcılar tarafından
karşılanmaktadır.

Program büyük ölçüde Avrupa ve ABD’yi hedef
ülke olarak tanımlayan bir değişimi öngörmekte, katılımcı gereklilikleri ise ülkelerin kendi belirledikleri
koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.
Dünya üzerinde birçok farklı bölgeden katılımcının
program içinde yer alması, diğer değişim programlarına
kıyasla Au Pair programlarına küresel ölçekte kültürel
değişim niteliği kazandırmaktadır. Ancak programların
coğrafi olarak bu derece geniş kapsamlı olarak gözlemlenmesi, katılımcıların istismar edilmesini engelleyecek
şekilde uluslararası düzeyde kurumsallaşmayı da gerekli
kılmıştır. Bu amaca dönük olarak Avrupa Konseyi programı standardize etmek için çalışma saat ve koşullarını
düzenleyen çeşitli önemler hayata geçirmiştir.

Hizmetler sektörünün farklı alanlarını ve ufak
çaplı da olsa sanayi sektörünü kapsayacak gönüllü işlerde çalışmak da kültürel değişim programları dâhilinde mümkün olmaktadır. Örneğin Avrupa Birliği
bünyesinde yürütülen “Avrupa Gönüllü Hizmeti”, kısa
dönemli değişimi içeren çalışma kampları yaratmakta,
bu alandaki istihdam büyük ölçüde hizmetler sektörü
üzerinden ilerlemekle birlikte, yol bakım, onarım işleri gibi ufak çaplı sanayi işlerini de kapsayabilmektedir.
Gönüllülük esasına dayalı bu projeler 2-12 aylık çalışma
sürelerini kapsamakta, aynı zamanda katılım için öğrenci olma zorunluluğu da bulunamamaktadır (Türkiye
Ulusal Ajansı, 2015). Kamplarda 5-6 gün ve ortalama
günde 5-6 saat çalışılmaktadır. İstihdam alanlarını ise
genellikle sosyal yardım hizmetleri, ağaç dikimi ve yol,
çevre düzenlemeleri, arkeolojik bakım, onarım ve restorasyon, el sanatları gibi kategoriler oluşturmaktadır.
Ancak program sürecinde yaşanabilecek istismarların
önüne geçilmesi için haftalık çalışma süresinin 35 saati
aşamayacağı belirtilmektedir.

Au Pair programlarında temel amaç dil öğrenimi
olarak ifade edilmekte, ancak daha geniş kapsamlı bir
eğitim talep edilmesi halinde program içeriğinde düzenlemeye gidilerek formel eğitim de elde edilebilmektedir
(Edina, 2008:14). Programın böyle bir içeriğinin olması
kısa dönemli olarak tanımlanabilecek olan diğer istihdama dayalı kültürel değişim programlarından ayrılmasına
neden olmaktadır. Örneğin ABD’de gerçekleştirilen Au
Pair programlarında katılımcılar 12 ay boyunca misafir
ailenin yanında kalmakta, eğer programa devam etmek
isterlerse bu süreyi 3, 6 ve 12 aylık dönemler halinde
uzatabilmektelerdir (U.S. Department of State, 2015).
Ancak eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmek isteyen katılımcılar açısından program gerekliliklerinin
keskin çizgilerle belirlenmemiş olması ve çalışma saatlerindeki düzensizlik, Au Pair’lerin sorumluluklarının

Ayrıca yine ABD kontrolünde sürdürülen “Work
and Travel” programları istihdam alanında çok önemli
bir örnek oluşturmakta ve her yıl binlerce öğrenci bu
programlar aracılığıyla yukarıda tanımlanan birçok iş
alanında istihdam edilmektedirler. İstihdam temelinde şekillenen kültürel değişim programları çok çeşitli
formlarda ortaya çıkabilmekte, programların düzenlenmesinde yerel ve uluslararası aktörler, kamusal ve
özel alanı içerecek şekilde etkili olabilmektedirler. Fa-
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ğişim olmadığını belirtmekte, program aracılığıyla elde
ettiklerini gelirin önemli bir kısmını ailelerine yolladıklarını ifade etmektedirler (Lopez Pedersen, 2012: 38).
Böylece katılımcılar ve onları istihdam eden aileler için
programın kültürel değişim özelliği kağıt üstünde kalmakta, “katımcılar” göçmen işçiler olarak görülmektedir (Lopez Pedersen, 2012: 39).

kat çeşitli durumlarda programların istihdam niteliği,
kültürel etkileşimi içeren öğelerinin önüne geçmekte,
katılımcılar sadece ucuz emek gücü olarak değerlendirilebilmektedir. Kültürel değişimin amaç olma özelliğini
yitirerek araçsal bir nitelik kazanması, bu programlara
getirilen eleştirilen merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle programlara dair getirilen eleştirilerin değerlendirilmesi, programların gelişim aşamalarında meydana
gelen farklılıkların anlaşılabilmesi açısından önemli bir
yerde durmaktadır.

Kültürel değişim programlarının içerdiği birçok etkenin
uluslararası ilişkilerin sağlıklı bir zeminde ilerlemesine katkı sağladığı, bununla birlikte katılımcı olanların
bireysel gelişmelerini de tetiklediği ifade edilmektedir. Ancak dönemsel olarak bu programlar detaylı bir
şekilde incelendiğinde, program sürecinde yer alan
aktörlerin içinde bulundukları konumlarda ve program amaçlarında önemli değişiklikler gözlemlenmiştir.
Programlara katılanların farklı programlar kapsamında
istismara uğradıkları belirtilmeye başlanmış, program
amaçlarının küresel entegrasyon ve bütünleşmeye dair
vurgusunun giderek yetersizleşmektedir. Ancak burada
katılımcı kavramının kullanımına açıklık getirilmesi gereklidir. Program çerçevesinde belirlenen işlerde emek
gücü olarak yer alan bireyler, “katımcılar” olarak tanımlanmakta, böylece iş ve işe dayalı sömürü süreçlerinin
görünürlüğü engellenmektedir. Aynı zamanda bireylerin özel bir program kapsamında istihdam edildiğini
belirten bu tanımlama, kültürel değişime aracılığıyla istihdam edilenlerin, o ülkenin iş hukukuna ilişkin sahip
olabileceği kimi hakları elde edememesinin de meşru
zeminini meydana getirmektedir.

Au Pair programlarının gelişmesi ve yapısal değişikliğe uğramasında da diğer programlardan farklı olarak
kadınların işgücüne katılımında meydana gelen artışın
önemli etkisinin bulunduğunu söylemek mümkündür.
1970’ler ile birlikte refah devleti politikalarının giderek çözülmesi ve tek çalışan ebeveynli aile tablosunun
dönüşümüne bağlı olarak kadınların işgücüne katılımı,
çalışma hayatı ile özel yaşam arasındaki çatışmayı kuvvetlendirmiş, çocuk bakımı ve ev içi işler hizmetler sektöründe istihdam alanı olarak görülmeye başlanmıştır. Au
Pair programları ise devletlerin ortaya çıkan bu ihtiyaca
ayrı bir politika aracı geliştirmeden çözüm sunmasına
yardımcı olmuştur (Chuang, 2013: 277). Program böyle bir perspektif ile değerlendirildiğinde, katılımcıların
sadece farklı kültürler içinde yaşamayı deneyimleyen,
tam zamanlı çocuk bakıcıları haline geldiğini söylemek
mümkün olmaktadır. Bu yapı içinde kültürel değişim
retorik bir anlam kazanmakta, Au Pair programlarındaki temel vurgu, aileler için esnek ve düşük maliyetli çocuk bakımına yoğunlaşmaktadır. Programların kültürel
değişim olarak tanımlanmasının ise, temel olarak işgücü
kullanımını ve çalışma şartlarını düzenleyen yasal koruma ve yükümlülüklerden uzaklaştıran bir maske görevi
gördüğü belirtilmektedir. Bu şekilde katılımcılar misafir
ülkede göçmen işçilere tanınan yasal haklardan mahrum
bir şekilde çalışmakta, çalışma koşulları, çalışma saatleri
hariç aile ile katılımcı arasındaki ilişkilere göre düzenlenmektedir (Chuang, 2013: 286).

İstihdama dayalı programlara dair getirilen en
büyük eleştiri, bu programların küreselleşme süreci ile
birlikte, kültürel değişim adı altında gelişmiş merkez ülkelere ucuz ve düşük vasıflı emek sağlamanın bir aracı
olması noktasında toplanmaktadır. Ayrıca tanımlanan
programlar sadece bu alandaki işgücünü talep edenler
tarafından tek yönlü olarak değil, katılımcılar tarafından da amacının ötesinde işlev görmektedir. Örneğin
Danimarka’da Au Pair olarak çalışan Filipinli katılımcılar, programa katılım amaçlarının sadece kültürel de-

Benzer bir süreç otel ve benzeri hizmet işlerinde
dönemsel olarak çalışan öğrencilerde de gözlemlenmektedir. Vasıfsız işlerde istihdam edilen öğrencilerin
sadece kendi yaşamlarını idame ettirebilecekleri kadar
ücret alabildikleri vurgulanmakta, yoğun çalışma temposunun kültürel değişime dair, çalışma dışı aktivitelere
izin vermediği ifade edilmektedir. Özellikle Amerika’da
gözlemlenen “Work and Travel” programları bu alanda
önemli bir örnek oluşturmaktadır. Programların içeriği
kültürel değişim üzerinden şekillenmekte, ancak prog-

2.2.2. Çalışmayı merkezine alan
programlara getirilen eleştiriler
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ramların çalışmayı içeren kısmının kültürel değişimi
gölgede bıraktığı belirtilmektedir. Öğrencilerin düşük
ücretli sezonluk işlere yerleştirildiği gözlemlenmekte,
bu işlerde ya işin niteliğinden dolayı kültürel değişimin
tanımına uygun etkileşim ve iletişimin mümkün olmadığı ya da yoğun çalışma temposundan kaynaklı olarak
öğrencilerin bu aktivitelere zaman ve enerji bulamadığı
belirtilmektedir. Böylelikle programların vurgusu sadece
istihdam alanıyla sınırlı kalmaktadır (SPLC, 2014: 11).

aktarması sendika tarafından kaynak israfı olarak nitelendirilmiştir (Cazdyn, 1995: 142).
Programların katılımcıları, hükümetleri ve sponsorları içeren üçlü yapısı eleştirilerin toplandığı bir diğer alanı yansıtmaktadır. Özellikle çeşitli programlarda
sponsorların özel firmalardan meydana gelmesi, kar
odaklı bir işleyiş meydana getirmekte, sponsorlar bu
alanda elde edecekleri geliri yükseltmek adına katılımcılar açısından sorunlar yaratacak uygulamalara imza atabilmektedirler (SPLC, 2014: 12). Sponsor ilişkilerinde
meydana gelen sorunlar aynı zamanda bir denetim ve
yönetim problemi olarak görülmektedir. Sponsorlar
problemin temel kaynağı olarak gösterilmekte, ancak
temel işveren firmalara uygulanan denetim sınırlı kalmaktadır. Örneğin bu çalışma kapsamında incelenen ve
ABD’de hayata geçirilen “Work and Travel” programlarına müdahale sponsorlar üzerinden gerçekleşmekte,
işveren sorumlulukları minimumda tutularak, herhangi
bir şikayet veya program gerekliliklerinin ihlali konusunda sponsor firmalar ceza almaktadır. Ayrıca katılımcılar sponsorlara dair şikayetlerini kamu kurumlarına
iletmeleri durumunda dahi geç cevap aldıklarını veya
hiçbir şekilde cevap alamadıklarını ifade etmektedirler.
Bununla birlikte katılımcıların sahip oldukları vize statüsünün çoğunlukla işgücü piyasaları düzenlemelerini
içerecek şekilde yasal yollardan hak aramayı sorunlu
hale getirdiği belirtilmektedir (SPLC, 2014: 12).

İstihdama dayalı programların bu çerçevede devamlılığını sağlaması, programların kendi amaçlarını
tanımlayan kültürel değişimi tartışmaya açmakta, eleştirilerin odak noktasının bu alanda toplandığı görülmektedir. Katılımcıların istihdam edildikleri alanların
birçok noktada izole yerler ve işletmelerden oluşması
programlara dair amaçların tamamen yitirildiği bir çalışma biçimini ifade etmektedir. Bu işleyiş içinde programlar daha önceki dönemlerde gözlemlenen amaçlarını yitirerek yapısal olarak dönüşmektedir. Geçmiş
dönemlerde hayata geçirilen programlar her ne kadar
temel amaç olarak karşılıklı kültürel etkileşimi ve iletişimi savunsa da, ABD hegemonyasının meşruiyetini
yansıtmayı amaçlamaktaydı. Ancak bununla birlikte bir
etkileşime de olanak tanımaktaydı. Fakat küreselleşme
süreci ile birlikte ortaya çıkan formun, araçsal olarak
uygulanabilirliği sorgulanmaktadır.
İstihdama dayalı kültürel değişim programları önceki bölümlerde işlendiği üzere genellikle vasıfsız olarak
tanımlanabilecek işleri içermektedir. Ancak öğretmenlik,
hemşirelik vb. alanlarda az da olsa değişim programlarının varlığına rastlamak mümkündür. Diğer programlara göre görece daha nitelikli işleri içeren değişim süreçlerinde vasıfsız işlere benzer bir şekilde misafir işgücünün,
yerel işgücü ile yer değiştirilmesi söz konusudur. Ayrıca
misafir katılımcıların ev sahibi ülkede tanımlanan iş gerekliliklerini ne ölçüde karşılayabildiğinin de tartışmalı
olduğu vurgulanmaktadır. Örneğin Japonya’da uygulamaya geçirilen, liselerde yabancı katılımcılar tarafından
İngilizce öğretmenliği yapılmasını öngören kültürel değişim programı, öğretmenler sendikası tarafından katılımcıların bu alanda öğretmenlik yapabilecek düzeyde
niteliklere sahip olmadıkları gerekçesi ile sert bir şekilde
eleştirilmiştir. Eğitim alanında reform gerektiren birçok
nokta bulunmaktayken Japon Hükümetinin kültürel
değişime dayalı yabancı öğretmen istihdamına kaynak

İstihdama dayalı kültürel değişim programları sadece problemli bir çalışma biçimini yansıtmamakta,
aynı zamanda kontrol ve düzenlemelerin yetersiz olduğu noktalarda programlar kolaylıkla suç oluşturacak boyutlara ulaşarak programlarda yer alanların can
ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek bir araç haline
gelebilmektedir. Denetimlerin zayıf olduğu program
biçimleri ve bölgelerde katılımcılar insan kaçakçılığına
maruz kalabilmekte veya dolandırılma, soygun, yaralanma gibi eylemlerle karşı karşıya gelebilmektedirler
(SPLC, 2014: 24). Programların ulusal ve uluslararası
düzeyde birçok farklı aktörü içermesi ve programların
sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bu alanların hepsini
kapsayacak denetim ve düzenlemelerin yapılmasının gerekliliği, önlemlerin hayata geçirilmesini zorlaştırmakta,
programlarda yer alanların program süresince karşılaşabilecekleri suç unsurlarına karşı savunma mekanizmaları geliştirmelerini güçleştirmektedir.
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töründe meydana gelen yoğun işgücü talebinin kültürel değişim programlarının günümüzdeki halini almasında etkili olan temel iki faktör olduğunu söylemek
mümkün olmaktadır. Küreselleşme süreci ile birlikte
emek piyasalarında hizmet sektörünü içerecek şekilde
çok sayıda vasıfsız işgücü talebi meydana gelmiş, aynı
zamanda esnekleşme süreçleri yeni çalışma normlarını
tanımlamıştır (Sassen, 1992: 126). Kültürel değişim
programlarında gerçekleşen istihdam süreçleri değerlendirildiğinde programların, özellikle gelişmiş kapitalist
ülkelerde bu alanda ortaya çıkan işgücü talebini karşılar
konumda oldukları görülmektedir. Böyle bir perspektif
ile incelendiğinde, programların işverenler tarafından
çoğunluğu sezonluk olmak üzere küresel ölçekte ucuz
ve esnek işgücü teminin bir aracı olarak hizmet ettiği
söylenebilmektedir. Küresel alanda yapısı gereği farklı coğrafyalara aktarılamayan işlerde, kültürel değişim
programları aracılığı ile programa ev sahipliği yapan ülkeye gelen katılımcılar ucuz ve esnek emek gücü olarak
istihdam edilmekte, tanımlanan vasıfsız işler için programlar sayesinde küresel ölçekte yedek işgücüne ulaşım
mümkün olmaktadır. Böylelikle küreselleşme sürecinde
somut olarak farklı bölgelere kaydırılamayan işler için
farklı meşruiyet enstrümanları aracılığıyla küreselleştirilmiş bir emek gücünün ortaya çıktığını söylemek
mümkün olmaktadır.

Programlar sadece onları istihdam edenler tarafından değil, aynı zamanda katılımcıların da kendileri
tarafından çalışma odaklı olarak tanımlanmaktadır.
Bireylerin içinde bulundukları programın niteliğine
göre programları beşeri sermayelerine bir katkı olarak
gördüğü veya programlara “katılımcı” olarak bulundukları ülkenin emek piyasasına girmenin bir yolu olarak
programları kullandıkları ifade edilmektedir (Stenum,
2008: 18). Programların iki taraflı olarak çalışma odaklı
yapılanması, kültürel değişim programlarını amacının
dışında bir enstrüman olarak küresel ölçekte ucuz emek
teminin bir aracı haline dönüştürmektedir. Eleştirilerin
toplandığı bir diğer kilit nokta ise, istihdam temelinde
şekillenen kültürel değişim programlarının ev sahibi ülkenin emek piyasalarına olan etkisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Programların ev sahibi ülkede yer alan yerel
işgücünün hakları ve ücretleri üzerinde aşağıya doğru
bir baskı oluşturduğu vurgulanmakta, buna dair yerel işgücünün ufak çaplı önlemler hariç, önemli koruma mekanizmalarından yoksun olduğu belirtilmektedir. Temel
denetimlerden uzak program yapısı, çalışanların bazı iş
alanlarında ulusal olarak belirlenen asgari ücretten dahi
düşük ücret alabildiğini ortaya koymaktadır. Böyle bir
işleyiş yapısı ise hem “katılımcıların” normal ücretin
altında çalışarak sömürüye maruz kalmaları sonucunu
doğurmakta, hem de işverenlerin düşük maliyetli işgücü istihdam etme tercihlerinden kaynaklı olarak yerel
işgücü piyasalarına zarar vermektedir (SPLC, 2014: 15).

Kültürel değişim programları, kapitalist gelişmenin
uluslararası alanda etkinliğine dayalı emek ve üretim
süreçleri ile birlikte düşünüldüğünde, programlarda yaşanan yapısal dönüşümler anlamlı bir çerçeveye oturmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyayı şekillendiren Soğuk Savaş süreci boyunca kültürel değişim
programları daha çok ideolojik bir araç olma özelliği
taşımıştır. Ancak SSCB’nin dağılması ve küresel düzeyde entegrasyon süreçleri ile birlikte mevcut programların propaganda üzerindeki ağırlıkları giderek azalmış,
dönüşümün merkezinde küresel üretim ve emek süreçlerinin kurumsallaşmasını hedefleyen düzenlemeler yer
almıştır.

Aynı zamanda kültürel değişim programlarının
bu özelliği sadece vasıfsız çalışmayı kapsayan istihdam
alanlarına referans vermemekte, istihdam üzerinden
şekillenen programlar vasıfsız emek gücü kullanımına
işaret etmekteyken, eğitim üzerinden takip edilebilecek
değişim programları ise dolaylı olarak nitelikli emek gücünün uluslararası düzeyde kurumsallaşmasına yardımcı olmaktadır. Örneğin bu alandaki en önemli değişim
programlarından birisi olan Fullbright değişim programı çerçevesinde 2010 yılı rakamları ile 150 ülkede
255.000 dolayında mezunun bulunduğu belirtilmekte
ve bu mezunların kendi ülkelerinde önemli pozisyonlarda istihdam edildikleri vurgulanmaktadır. Ayrıca
program katılımcılarından 39 tanesinin Nobel Ödülü’ne layık görüldüğü, Birleşmiş Milletler, Uluslararası
Ticaret Örgütleri gibi küresel politikaları şekillendiren
uluslararası kuruluşlarda mezunların yer aldığı ifade
edilmektedir (Sevin, 2010: 580).

Küreselleşme süreci ile birlikte emek süreçlerinin
ve firma yapılarının esnekleşmesinin ile hizmetler sek-

Kültürel değişim programlarının işleyiş yapısı bu
sonuçlar neticesinde değerlendirildiğinde, istihdamı

Sonuç
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merkezine alan programlar ile eğitim süreçlerini merkezine programlar arasında emek gücünün niteliği üzerinden tanımlanabilecek bir ayrımın ortaya çıktığı
söylenebilmektedir. Ayrıca tanımlanan programlar kısa
süreli ve formel hareketlilikler oluşturmaktadır. Bu yapı
içinde, hangi kategoride, nasıl bir hareketliliğin oluşturulacağı ise uluslararası düzeyde sermayenin emek ihtiyacı ve bu hareketliliğe katılacak olanların emek niteliği
arasındaki ilişki doğrultusunda tanımlandığı gözlemlenmektedir. Eğitim üzerinden şekillenen programlar
küresel sermaye için her alanda ulaşabilir esnek ve nitelikli emek gücü sağlama noktasında önemli görevler
üstlenmekteyken, tanımlanan bu ikili ayrım neticesinde
istihdamı merkezine alan kültürel değişim programları
vasıfsız, dönemsel emek ihtiyacı ile birlikte ilerlemekte, kültürel değişime ilişkin ulusalararası alanda yapılan
düzenlemeler bu hareketliliklerin meşru zeminlere oturmasını sağlamaktadır.
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