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: Adalet ve Kalkınma Part�s�

: Cumhur�yet Halk Part�s�

: Cumhurbaşkanlığı İlet�ş�m Merkez�

: C�nsel Tac�z� Önleme Kom�syonu

: Galatasaray Ün�vers�tes�

: Halkların Demokrat�k Part�s�

: İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku Araştırmaları Kulübü

: Kanun Hükmünde Kararname

: Kred� Yurtlar Kurumu

: Metropol�tan Kentsel İncelemeler Kulübü

: M�ll�yetç� Hareket Part�s�

: M�mar S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�

: Marmara Ün�vers�tes�

: Orta Doğu Tekn�k Ün�vers�tes�

: Olağanüstü Hal

: Özel Güvenl�k B�r�m�

: Öğrenc� Tems�lc�ler Kurulu

: S�v�l Toplum Kuruluşu

: Yükseköğret�m Kurulu



Türk�ye b�r dönüşüm yaşamaktadır. Gençler, araştırmalarda d�nam�k b�r toplumsal grubu

oluşturduğundan ve değ�ş�mlerden en çok etk�lenen kes�m olarak ön plana çıktığından, yaşanan

bu dönüşümün yönünü en �y� kavrayab�leceğ�m�z toplumsal grubun gençl�k ve özell�kle toplumsal

grup büyüklüğü açısından ün�vers�te gençl�ğ� olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışma, ün�vers�te

öğrenc� nüfusunun 8 m�lyon 240 b�n olduğu b�r dönemde gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu büyük nüfus

çel�şk�ler dönem� �ç�nde yaşayan ve öneml� potans�yel taşıyan b�r toplumsal kuşağı

oluşturmaktadır. 

Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n nüfusu hızla artmaktayken, ün�vers�te yönet�mler� de g�tg�de daha otor�ter

ve h�yerarş�k dolayısıyla öğrenc� katılımına daha kapalı hale gelmekted�r. Çalışmaya �lham veren ve

bugün hala devam eden Boğaz�ç� D�ren�ş�; �kt�dara ve atanmış rektörlere karşı özerk, özgür ve

demokrat�k ün�vers�te mücadeles� veren gençler�n tepk�s�n� ve nasıl b�r ün�vers�te �sted�kler�n�

göstermekted�r. Boğaz�ç� Dayanışması’nın, Boğaz�ç� Ün�vers�tes� öğrenc�ler�n�n ve

akadem�syenler�n�n öncü olduğu eylemler, Boğaz�ç� D�ren�ş� olarak tanımlanmaktadır. B�z de 2021

Ocak ayından ber� devam eden protestolara çalışmamızda, ün�vers�te b�leşenler�n�n

mücadeles�nde kullandığı Boğaz�ç� D�ren�ş� adlandırmasıyla yer verd�k.

D�ğer yandan Türk�ye’de hem “gençl�k m�t�” oluşturan �kt�darın gençler üzer�nde kurduğu baskı

artmakta, gençler “b�z�m”/“b�zden olmayan” gençler olarak ayrı değerlend�r�lmekte, kurumsal

s�yaset gençlerle �let�ş�m kuramamakta, gençl�ğ� tanımamakta ve gençl�ğ�n artan talepler�ne

yeter�nce cevap verememekted�r. Kurumsal s�yaset, gençler� özne olarak görmed�ğ� ve gençler�n

ses�n� duyuramadığı g�b� gençler� karar alma süreçler�ne de katmamaktadır. Muhalefet part�ler�

dah�l olmak üzere kurumsal s�yasetle gençler arasındak� uçurum açılmaktadır. 

Oysa gençler�n yaşadıkları bu sorunlara karşı geçm�şe göre daha güçlü b�r özne olma mücadeles�

verd�ğ�n� görmektey�z. Bu mücadelen�n kurumsal s�yaset alanında kend�ne yer bulamaması

gençler�n kapsayıcı ve yaratıcı yen� b�r s�yaset yapma b�ç�m� ve farklılıkları tanıyıp kutuplaşmayı

eleşt�ren yen� b�r s�yaset d�l� gel�şt�rmes�ne neden olmaktadır. Bu bakımdan kampüs değerler� ve

talepler� s�yaset alanından hatta toplumdan ayrışmaktadır. Başka b�r dey�şle, gençl�ğ�n s�yaset

alanından önde g�tt�ğ�n� ve hızlı b�r dönüşüm geç�rd�ğ�n� görmektey�z. Dolayısıyla b�r yandan artan

sorunlar öte yandan kampüslerde oluşan yen� değerler ve demokrat�k b�rl�ktel�kler; gelecekte

başka b�r ün�vers�ten�n ve daha demokrat�k b�r toplumun olab�leceğ�n� düşündürtmekted�r. 

SUNUŞ
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2021 yılında gerçekleşt�r�len bu çalışma, farklı alanlardak� ve farklı yapıdak� kampüs

örgütlenmeler� �ç�ndek� gençlerle yapılan odak grup görüşmeler�ne dayanmakta ve ün�vers�te

gençl�ğ�n�n nasıl b�r ün�vers�te ve nasıl b�r kampüs �sted�ğ�n�, s�yaset alanı �le gençl�k �l�şk�s�n� nasıl

yorumlandığını ve nasıl b�r Türk�ye’de yaşamayı hayal ett�ğ�n� gençlere sorarak, gençl�ğ�n

sorunlarını ve talepler�n� görünür kılmayı hedeflemekted�r. Bu amaçla ayrıca b�r rehber k�tap

hazırlayarak; saha çalışmasının esasını özgün tasarımlarla 10 başlık ve 40 görüşme alıntısıyla

yansıttık. 

Bu çalışmayı, özgür ve katılımcı ün�vers�te mücadeles� veren gençlere �thaf ed�yoruz. 

Hakan YÜCEL & Umur YEDİKARDEŞ

SUNUŞ
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Bu çalışma Fr�edr�ch Ebert St�ftung Derneğ�’n�n f�nansal desteğ�yle gerçekleşt�r�lm�şt�r. Çalışmaya

destek veren Fr�edr�ch Ebert St�ftung Derneğ� Program Yönet�c�s� İlke Gökdem�r, rapor kapağının

ve tasarım k�tapçığının ç�z�mler�n� yapan El�f Gürlek ve raporun son okumasını gerçekleşt�ren

Meltem İnc�’ye teşekkür eder�z. 

Çalışmaya katılarak b�ze yardımcı olan; Boğaz�ç� Dayanışması, GSÜ Dayanışması, ODTÜ

Dayanışması, Ege Öğrenc� Dayanışması, Kampüs Cadıları, Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�, Hacettepe

Ku�r Araştırmaları Topluluğu, GSÜ Ku�r Çalışmalar Kulübü, Gr� Bölge, Arayüz Kampanyası, Öğrenc�

Kolekt�fler�, Öğrenc� Faal�yet�, Eko-Öğrenc� Hareket�, ODTÜ M�marlık Fakültes� Topluluğu,

MSGSÜ Mek�k, M.Ü. İnsan Hakları ve Anayasa Kulübü Araştırmaları Kulübü’ne teşekkür eder�z.

B�ze güvend�kler�, toplantılara zaman ayırdıkları, tartışma konularını sam�m�yet ve c�dd�yet �ç�nde

ele aldıkları �ç�n kend�ler�ne müteşekk�r�z. Bu çalışma onların katkıları olmadan gerçekleşmezd�. 

TEŞEKKÜR
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Boğaz�ç� Dayanışması
Boğaz�ç� Dayanışması, Şubat 2020’de okul yemekhanes�ne gelen zamlara karşı protesto örgütleme

çalışmalarının b�r parçası olarak kuruldu. Yemekhane boykotu sonrasında öğrenc�ler�n, dayanışma

ağına ve talepler�n� duyurmak �ç�n bağımsız b�r araca olan �ht�yaçları daha da görünür olmuştu k�;

pandem� dönem�nde yapılan sosyal medya eylemler�yle Dayanışma’ya olan rağbet arttı.

Dayanışma, Ocak 2021’de “Olay BOUN’dan �baret değ�l” d�yerek kayyum karşıtı eylemler�n

örgütlenmes�nde uzun süre konuya da�r pol�t�k odak konumunda oldu. Boğaz�ç� Dayanışması,

tems�l�yet�n� daha da gen�şletmek �ç�n Ek�m 2021’de kend�n� feshederek Boğaz�ç� Öğrenc�

Mecl�s�’n� kurmuştur.

Galatasaray Ün�vers�tes� Dayanışması 
Galatasaray Ün�vers�tes� Dayanışması, Ocak 2021 tar�h�nde kurulmuştur. Dayanışma, Galatasaray

Ün�vers�tes�’n�n tüm b�leşenler�n� kapsarken, esas olarak öğrenc�ler ve mezunlar tarafından

yürütülmüştür. Galatasaray Ün�vers�tes� Dayanışması’nın kuruluşu �se Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’ne

atanan kayyum rektör Mel�h Bulu’ya göster�len tepk�lere dayanmaktadır. Galatasaray

Ün�vers�tes�’nde çalışan Fransız akadem�syenler�ne get�r�len B2 Türkçe şartı neden�yle daha akt�f

olmuştur. Ün�vers�tem�z üzer�nden yapılmaya çalışılan bu s�yas� m�s�lleme, Galatasaray Ün�vers�tes�

b�leşenler�n�n dayanışmaya katılımını ve desteğ�n� arttırmıştır. Galatasaray Ün�vers�tes�

Dayanışması hem kend� ün�vers�tes�n�n hem d�ğer ün�vers�teler�n b�leşenler�yle etk�leş�me geçerek;

akadem�y� özgür ve demokrat�k b�r hale get�rmey� amaçlamaktadır. 

ODTÜ Dayanışması 
ODTÜ Dayanışması, ODTÜ yerel� ve çevres�nde, doğrudan demokras�y� ve dayanışmacı tutumu

esas alarak, yatay ve h�yerarş�s�z b�r şek�lde örgütlenen b�r öğrenc� ve gençl�k öz-örgütlenmes�d�r.

B�r öğrenc� ve gençl�k öz-örgütlenmes� olması sebeb�yle öğrenc� ve b�lhassa gençl�k meseleler�ne

eğ�lmekle b�rl�kte, kend�s�n� tüm tahakküm ve sömürü b�ç�mler�n�n karşısında konumlandırır. ODTÜ

Dayanışması Boğaz�ç� D�ren�ş�’n�n �lk zamanlarında, bağımsız k�ş�ler�n de daha özgür kampüsler

yaratma amacı doğrultusundak� mücadeleye ve kolekt�f eyley�şe dah�l olab�leceğ�, b�reyler�n ve

grupların �radeler�n� çoğunluğun �rades� �çer�s�nde er�tmek durumunda kalmadan b�r araya gel�p

örgütlü b�r şek�lde hareket etme �mkânı bulab�lecekler� b�r mecranın �ht�yaç olarak tesp�t ed�lmes�

üzer�ne kurulmuştur.

ÇALIŞMAYA KATILAN ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
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*

*Çalışmaya katılan öğrenc� topluluklarının yazıları kend�ler� tarafından yazılmıştır. Sadece Ün�vers�tel� Kadın
Kolekt�f�’n�n tanıtımı https://www.fem�n�stun�vers�te.com/ukk-ned�r/ adres�nden alınmıştır. Ün�vers�tel� Kadın
Kolekt�f� rapor yazım aşamasında Ün�vers�tel� Fem�n�st Kolekt�f’�ne dönüşmüştür.

https://www.feministuniversite.com/ukk-nedir/


Ege Öğrenc� Dayanışması
Ege Öğrenc� Dayanışması, Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’ne 12. Cumhurbaşkanı kararıyla kayyum rektör

olarak Mel�h Bulu’nun atanmasının ardından başlayan öğrenc� d�ren�ş�n�n Ege Ün�vers�tes� özel�nde

b�r yansıması olarak 2021 Ocak kuruldu. Yalnızca Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’nde değ�l memleket�n

neredeyse bütün ün�vers�teler�nde olduğu g�b� Ege Ün�vers�tes�’nde de öğrenc�ler AKP esk�

m�lletvek�l� kayyum rektör Necdet Budak’a karşı sesler�n� b�rl�kte yükseltt�ler. “Atanmış değ�l

seç�lm�ş rektör” ş�arıyla dayanışan öğrenc�ler, talepler� kabul ed�lene ve ün�vers�ten�n kend�

özneler� kend� rektörler�n� seçene kadar dayanışmayı sürdürecekler.

Kampüs Cadıları 
Kampüs Cadıları, 2013 Gez� İsyanı’ndan bu yana ün�vers�telerde, fakültelerde, hayatın her

alanında; c�ns�yetç�l�ğe, ş�ddete, tac�ze, c�ns�yetç� eğ�t�me, erkek egemenl�ğ�ne karşı mücadele

eden bağımsız b�r kadın örgütüdür. Kadın olmaktan dolayı yaşadığımız tüm sorunlara karşı, kadın

dayanışması �le mücadele ağları örüyoruz. Tek seferl�k ve düzenl� atölyeler; paneller, b�l�nç

yükseltme çalışmaları, k�tap tartışmaları, özsavunma atölyeler� g�b� b�rçok farklı çalışma

b�ç�mler�yle yan yana gel�yoruz. Düzenl� olarak dört sayfalık bültenler ve üç ayda b�r Fem�nerva

�s�ml� fem�n�st derg�m�z� (Fem�nerva artık onl�ne fem�nerva.com) çıkarıyoruz. Pandem� sürec�

boyunca çalışmalarımıza onl�ne ve yüz yüze olarak devam ed�yoruz.

Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�
Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�, kadına yönel�k her türlü tac�ze, tecavüze, ş�ddete, c�ns�yetç�l�ğe,

m�zoj�n�ye, er�l tahakküme, �k�nc� sınıf yurttaş muameles�ne ve ün�vers�tel� kadınların yurtta,

amf�de, sokakta karşılaştıkları sorunlara karşı b�r araya gel�p buna karşı basın açıklamalarıyla,

podcastlerle, atölyelerle, yayınlarla, f�lm göster�mler�yle ve toplantılarla b�z�m adımıza bel�rlenen

ç�zg�ler� aşmaya ve örülen duvarları yıkmak �ç�n mücadele eder. 

Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu
Hacettepe Ün�vers�tes�’n�n en renkl� öğrenc� topluluğu Ku�r Araştırmaları Topluluğu, 2014

senes�nden ber� faal�yetler�n� öncel�kl� olarak Beytepe kampüsünde sürdürmekte. Son yıllardaysa

kent�n genel�ne yayılan etk�nl�kler düzenlemekted�r. Bu sayede Hacettepe Ün�vers�tes�

öğrenc�ler�n�n ve Ankara’dak� ün�vers�te öğrenc�ler�n�n sosyalleşeb�leceğ� ve kend�ler�ne güvenl�

alanlar �nşa edeb�leceğ� mekânlar yaratır.Namı d�ğer Queer Deer, kampüs �çer�s�nde ve dışında

LGBTİ+’ların yan� lezb�yen, gey, b�seksüel ve transların varlığını görünür kılmayı, homofob�den,

b�fob�den, transfob�den arınmış b�r ün�vers�te deney�m� sunmayı amaçlar. Toplumsal c�ns�yet,

c�ns�yet k�ml�ğ� ve c�nsel yönel�mler g�b� konularda panel, söyleş�, sem�ner, okuma, f�lm göster�m�,

atölye çalışması g�b� etk�nl�kler düzenleyerek faal�yet alanı yaratır.

ÇALIŞMAYA KATILAN ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
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Galatasaray Ün�vers�tes� Ku�r Çalışmalar Kulübü
Galatasaray Ün�vers�tes� Ku�r Çalışmalar Kulübü 30 Eylül 2013 tar�h�nde kurularak, Türk�ye’de b�r

ün�vers�te çatısı altında kurulan �lk resm� Ku�r kulübü olmuştur. Galatasaray Ün�vers�tel�

LGBTQİA+lar olarak, kampüste b�r çatı altında b�rleşmek, dayanışmak, kend�m�z �ç�n güvenl�

alanları yaratmak �ht�yacıyla b�r araya geld�k. Kurulduğumuz günden bu yana maruz kaldığımız

ayrımcılık ve ş�ddet� gündeme taşımak, kend�m�z� ve �ç�nde bulunduğumuz toplumu

dönüştüreb�leceğ�m�z araçlar üzer�ne çalışmak, bu alana da�r akadem�k ve prat�k tartışmalar

yürütmek �ç�n çabalıyoruz. Bu amaçlarla �çe dönük veya dışarıya açık atölyeler ve etk�nl�kler

yürütüyoruz.

Gr� Bölge 
Kutuplaşmanın artmasına ve �nsanların b�rb�rler�yle temas kurab�leceğ� kamusal alanların yok

olmasına karşın harekete geçmek �steyen b�r grup genç tarafından 2020 yılının Mart ayında

başlatılmıştır b�r �n�s�yat�ft�r. Amacı Türk�ye g�b� çeş�tl�l�k açısından zeng�n b�r ülkede �nsanların,

özell�kle gençler�n, b�rb�rler�n� tanıma ve konuşma talepler�n� karşılamaktır. Bu kapsamda açık ve

kapalı toplantılar organ�ze eden Gr� Bölge, gençler� �lg�lend�ren b�rçok konuda da yuvarlak masa

toplantıları düzenleyerek kamusal tartışma alanına katkıda bulunmaktadır.

Arayüz Kampanyası
Arayüz Kampanyası, ün�vers�te öğrenc�s� b�r grup genç tarafından tems�l eks�kl�ğ�ne d�kkat çekmek

ve bu eks�kl�ğ�n yarattığı sorunlarla örgütlü b�r şek�lde mücadele etmek amacıyla 19 Mayıs

2020’de başlatıldı. Kampanya, gel�şt�rm�ş olduğu çözüm metodoloj�s�yle önce gençlerden

sorunları toplamakta, ardından bu sorunların yaygınlığını ve bu sorunlardan etk�lenen grupları

tesp�t etmek �ç�n anketler hazırlayıp bunları genç gruplar üzer�nde uygulamaktadır. Ardından çıkan

ver�lerle raporlar oluşturup kamuoyunu b�lg�lend�rmekted�r. Kurduğu çözüm masalarıyla bu

sorunlara yönel�k pol�t�ka öner�ler� üretmekted�r. Son aşamada �se bu sorunları çözüm öner�ler�yle

b�rl�kte �lg�l�lere sunarak çözüm �ç�n toplumsal baskı kurgulamaktadır. Tüm bunların yanı sıra genç

tems�l�n artırılması �ç�n s�yas� part�lere ve kamuoyuna yönel�k çeş�tl� mekan�zmalarla baskı

yapmaktadır. Bu bağlamda çalışmalarına devam etmekted�r. 
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Öğrenc� Kolekt�fler� 
14 N�san 2006 tarafından Öğrenc� Kolekt�fler� kend� tanımlamalarıyla; “Ün�vers�tel�ler�n dayanışma

�ç�nde mücadele ett�ğ� bağımsız öğrenc� örgütüdür. Ün�vers�tel�ler�n yaşadığı sorunla ve ün�vers�te

dışındak� hayata ün�vers�tel� aydın k�ml�ğ�n�n b�l�nc� ve sorumluluğuyla müdahale eder. Tamamen

ün�vers�tel�ler tarafından oluşur. AKP’n�n ün�vers�telerdek� p�yasacı ve ger�c�, c�ns�yetç�

dönüşümüne karşı, ün�vers�teler�n� ve memleket�n� savunur. Kolekt�f sadece s�yasal alanda değ�l

aynı zamanda sosyal, kültürel ve b�l�msel alanlarda da faal�yetler yürüten, ün�vers�ten�n öz

örgütüdür.”

Öğrenc� Faal�yet�
Öğrenc� Faal�yet� 17 N�san 2017 tar�h�nde yayınladığı deklarasyon �le kuruluşunu �lan etm�şt�r.

Öğrenc� Faal�yet� olarak bütün amacımız; hem pol�t�k hem madd� anlamda kend� öz gücüne

güvenen b�r öğrenc� hareket�n� var ederek, sömürünün olmadığı özgür, eş�t ve adaletl� b�r ülkey�

yaratma mücadeles�nde taş üstüne taş koymaktır. Sorumluluğumuz eş�ts�zl�ğe maruz kalan,

sömürülen, zulme uğrayan her k�mse onun yanında yer almak ve ün�vers�tes�nde, �şyer�nde,

mahalles�nde ez�len herkes�n mücadele etmes� �ç�n çaba göstermek.

Eko-Öğrenc� Hareket�
2019 Eylül ayında kurulan Eko-Öğrenc� Hareket�;

•Amf�lerden, sınıflardan, ekoloj�k kr�ze karşı yükselt�len b�r �syan bayrağıdır.

•Ekoloj�k kr�z�n temel sebeb�n�n, kap�tal�st s�stem ve küreselleşme pol�t�kaları olduğunu b�l�r.

•B�reysel olarak yapab�lecekler�m�z�n ötes�ne geçmek, b�rb�r�m�z�n teor�k ve prat�k gel�ş�m�n�

arttırab�lmek ve mücadele hattında çok daha fazla etk�l� olab�lmek �ç�n örgütlü mücadeley� esas

alır.

•Her türlü tahakkümden ve sömürüden beslenen egemenlere karşı ez�lenler�n mücadeles�n� tanır

ve dayanışma göster�r.

•Irkçı, c�ns�yetç�, homofob�k, transfob�k, türcü söylem ve davranışı barındırmaz.
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ODTÜ M�marlık Fakültes� Topluluğu 
ODTÜ M�marlık Fakültes� Topluluğu, kurulduğu 1982’den bugüne hala faal�yet yürütmekte olan,

topluluk �çer�s�nde herhang� b�r h�yerarş�k yapılaşmanın olmadığı ve herkes�n kend�n� özgürce var

edeb�leceğ� ODTÜ’dek� öneml� köklü topluluklardan b�r�d�r. M�marlık Fakültes� Topluluğu,

fakültedek� m�marlık, şeh�rc�l�k ve tasarım alanından farklı d�s�pl�ndek� öğrenc�ler�n b�r araya gel�p

ortak �şler yapab�leceğ� çeş�tl� etk�nl�kler ve atölyeler düzenleyerek ders dışındak� zamanlarda da

öğrenc�ler�n b�r araya gelerek kolekt�f b�r şek�lde b�r şeyler üretmes�ne, tartışmasına, kend�ler�n�

gel�şt�reb�lmes�ne ve b�rl�kte zaman geç�rmes�ne olanak sağlar. Topluluğumuz fakültedek�

sorunlarımız başta olmak üzere, güncel pol�t�k olaylara yönel�k sorunları, kent, doğa ve bunun g�b�

d�ğer b�rçok mücadele hatlarını da yakından tak�p ed�p, buralara yönel�k de her zaman söz

söyley�p mücadele etmey� de geçm�şten bu yana kend�ne �lke ed�nm�şt�r. M�marlık Fakültes�

�çer�s�nde 8 numaralı odada faal�yetler�n� yürüten topluluğumuzun kapısı; ırkçı, faş�st, transfob�k,

homofob�k olmayan ve ranta, talana, doğa katl�amına karşı olan herkese açıktır.

MSGSÜ MEKİK (Metropol�tan Kentsel İncelemeler Kulübü)
Çalışmalarına 1987-1988'de başlayan ve 1989'da onaylı b�r kulüp olarak kurulan MEKİK'�n amacı,

öğrenc�ler�n kentsel çalışmalar hakkında b�lg� ed�nmes�n�n sağlamak; çalışma hayatı koşullarını

göstermek; sosyal projelere katılımını teşv�k etmek ve yaratıcılığı gel�şt�rmek; ulusal ve uluslararası

atölye çalışmaları okulumuzu tems�l edeb�lecek ek�pler oluşturmak ve projeler hazırlamak; üyeler

arasında �l�şk�ler� güçlend�rmekt�r. Kulüp bu amaçları gerçekleşt�rmek �ç�n üye alımını özend�r�r,

kurslar açar, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılır, kent gez�ler�, f�lm göster�mler�, konferanslar,

sempozyumlar, atölyeler, paneller ve forumlar düzenler; ek�p bünyes�nde oluşturulacak kom�teler

ya da uzman k�ş�ler aracılığıyla çalışma konularında �ncelemeler, araştırmalar ve yayınlar yapar.

Şeh�r ve Bölge Planlama bölümünün her öğrenc�s� kulübün doğal b�r üyes�d�r. 

Marmara İHAK (İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku Araştırmaları Kulübü)
Kasım 2019’da ayında kurulan Marmara Ün�vers�tes� İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku

Araştırmaları Kulübü (İHAK) öncel�kle kampüs �ç�nde tartışma ortamı yaratmayı ve ülkedek� �nsan

hakları �hlaller� konusunda b�l�nç oluşturmayı amaçlamaktadır. Ün�vers�teler�n asıl özneler� olan

öğrenc�ler ve akadem�syenler arasındak� h�yerarş�k �l�şk�ye karşın düzenled�ğ�m�z panel, toplantı ve

tartışmalarla h�yerarş�k güç �l�şk�ler�n�n olmadığı b�r tartışma ortamı oluşturmaya çalışmaktadır.

Bunu yaparken ün�vers�teler�n apol�t�ze ed�lmes�ne karşın demokrat�k b�r zem�nde b�r araya gelme

alanı yaratmaktadır. Kampüslerde temel hak �hlaller�nden olan �fade özgürlüğü hakkının

ben�msenmes�n� sağlamak ve kampüs �şley�ş�nde, eğ�t�m s�stem�nde eleşt�rd�kler�m�z�n alternat�f�n�

oluşturmak gayes�yle çıktığımız bu yolda mahkeme kararlarını, �nsan haklarına da�r gel�şmeler� sıra

arkadaşlarımızla tartışıp kend�m�z� toplumsal anlamda gel�şt�rmey� �stemekted�r. Aynı zamanda

hukuku farklı �deoloj�ler ve d�s�pl�nlerle b�rl�kte ele alıp anlamaya çalışmaktadır. 
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Özgürlük, Akadem�-syen, Kampüs, Hoca, Part�, Kadın

EN SIK KULLANILAN KELİMELER VE
İLİŞKİLENMELER
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Tüm odak grup tartışmalarında gençler�n kullandığı kel�meler/kavramlar araştırmamız �ç�n

bel�rled�ğ�m�z temalar hakkında öneml� �puçları sunmaktadır. Tartışma kayıtlarında en sık kullanılan

kel�meler, “özgürlük”, akadem�-syen”, “kampüs”, “hoca”, “part�” ve “kadın” kel�meler�d�r. İlk

sırada “özgürlük” kel�mes� gelmekted�r. Öğrenc�ler�n hem kampüste hem toplum �ç�nde hem de

s�yaset alanında özgürlük konusunda son derece duyarlı olduklarını gözlemled�k. Gençler �ç�n en

temel sorunların özgürlük ve katılım olduğunu söyleyeb�l�r�z. Gençler kampüste, s�yasette ve

toplumda düşünceler�n ve f�k�rler�n özgürce �fade ed�lmes�n� �st�yorlar ve buna karşılık

yaptırımlarla, cezalarla ve müdahalelerle karşılaşmak �stem�yorlar. 

“Akadem�(syen)”- “hoca”, “kampüs”, “yönet�m” ve “rektör” kel�meler� de en sık kullanılanlar

arasındadır. Öğrenc�ler, akadem�syenlerle dayanışma �ç�nde olmak ve h�yerarş�k olmayan b�r

�let�ş�m kurmak �sterlerken; yüksek akadem�k unvana sah�p hocalarla öğrenc�ler�n �let�ş�m�n zayıf

olduğunu bel�rt�yorlar. Rektörlük �se ün�vers�te �ç�ndek� h�yerarş�k yapının somutlaşmış �fades� ve

�kt�darın tahakküm aracı olarak kabul ed�l�yor. Öğrenc�ler, seç�m ve katılımın ün�vers�te

yönet�m�nde esas olmasının gerekt�ğ�n� bel�rt�yorlar. Dolayısıyla “seç�m” ve “demokrat�k”

kel�meler�n�n sık kullanılması hem s�yaset alanını hem de ün�vers�tey� �lg�lend�ren b�r durumdur. 



“Tartışma”, “mücadele”, “hareket”, “eylem” kel�meler�n�n “part�”, “s�yas�”, “�kt�dar”, “�z�n” ve

“AKP” kel�meler�yle beraber üst sıralarda yer alması da d�kkat çek�c�. Tartışmalarda; kampüsler�n

türlü sorunlara ve kısıtlamalara rağmen, gençler �ç�n farklı olanla �l�şk�lenme, tanıma-tartışma

mekânı olduğu ve daha demokrat�k b�r Türk�ye �ç�n kampüstek� �l�şk�ler�n b�r model olarak

görüldüğü anlaşıldı. Öğrenc�ler, barışçıl tartışmaları gel�şt�r�c� buluyor ve toplumsal hareketler� de

katılımcı demokras�n�n unsuru olarak görüyorlar. Salt seç�mle sınırlı demokras�y� yeters�z bulan

gençler, katılım mekan�zmalarının gel�şt�r�lmes�n� �st�yorlar. Kurumsal s�yaset alanını da -�kt�dar ve

muhalefet part�ler�yle b�rl�kte- gençler�n sorunlara duyarsız, katılımlarına kapalı görüyorlar.

Gençler, hak mücadeles� anlayışının gel�şmekte olduğuna �nanmakla b�rl�kte bu hakkın

kullanımının engellend�ğ�n�n altını ç�z�yorlar.

“Kadın”, “fem�n�st” ve “LGBTİ+” kel�meler� de en sık kullanılan kel�meler arasındadır. Kadın ve

LGBTİ+ öğrenc�ler; güvenl�k, kampüste h�yerarş� ve ayrımcılık konularında (heteroseksüel)

erkeklere göre daha fazla sorun yaşıyorlar. Bu durum onları hak mücadeleler�nde daha mot�ve

ederken; kısıtlamalar konusunda da daha duyarlı hale get�r�yor. B�rçok görüşmec� çözümü

“fem�n�st ün�vers�te”n�n oluşmasına ve ayrımcılığın son bulmasına bağlı görüyor. “Güven-l�” ve

“baskı” kel�mes�n�n sık kullanılması da kadınlar, LGBTİ+’lar ve muhal�f öğrenc�ler �ç�n kampüsler�n

güvens�z olduğu ve ayrımcılık yapıldığı düşünces�yle �l�şk�l�d�r. Gençler, görüşmelerde sıklıkla

kampüsler�n güvens�z olduğundan ve sözlü ve f�z�ksel ş�ddet ve tac�ze varan durumlarla

karşılaştıklarını bel�rtt�ler.

Son olarak “b�lg�” ve “b�l�m” kel�meler�n�n üst sırada yer almasının öneml� olduğuna d�kkate

çekmek �ster�z. Görüşmec� gençler�n tümü, ün�vers�teler�, kamusal fayda ve b�l�msel üret�me değ�l

sermaye �ç�n üret�me ve kar�yere odaklanan kurumlar olarak görüyor. Gençlere göre, �deal

ün�vers�te b�l�msel faal�yetlere odaklı çoğulcu ve demokrat�k b�r kurum olmalıdır. 

EN SIK KULLANILAN KELİMELER VE
İLİŞKİLENMELER
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Kampüs merkezl� örgütlenen öğrenc� topluluklarıyla odak grup tartışmalarına dayanan bu çalışma

2021 yılında gerçekleşt�r�lm�şt�r. Çalışma kapsamında farklı örgütlenme b�ç�mler� etrafında b�r

araya gelen ve farklı alanları tems�l eden ün�vers�te merkezl� 16 farklı öğrenc� topluluğu 4 farklı

başlık (Kampüsten Dayanışmalar, Kampüsten Hak Mücadeleler�: Fem�n�st ve Ku�r Hareket,

Kampüsten Alternat�f S�yas� B�rl�ktel�kler, Kampüsten Hak Talepler�: Çevre, Kent ve İnsan Hakları)

altında toplanmış ve bu toplulukların her b�r�yle ayrı ayrı, “Nasıl B�r Ün�vers�te?”, “Kampüste

S�yaset”, “Kurumsal S�yaset ve Gençl�k” ve “Kutuplaşan Türk�ye’de Toplum ve Gençl�k” temaları

üzer�nden 16 odak grup tartışması yürütülmüştür. Ayrıca araştırmanın sonunda 2 karma odak grup

oluşturulmuş ve bu karma odak gruplarıyla “S�yaset Alanı ve Gençl�k”, “S�yaset�n D�l�”, “S�yaset�n

Aktörler�, Mekânları ve Araçları”, “S�yas� İtt�faklar, Taraflar, İlkeler ve Amaçlar” ve “Yönet�m

S�stem�” temaları çerçeves�nde tartışmalar gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

Bu çalışma odağına ün�vers�te gençl�ğ�n� almakta ve farklı konularda ün�vers�te gençl�ğ�n�n

sorunlarını, talepler�n� ve potans�yeller�n� ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın detaylı

sonuçlarına geçmeden önce günümüz Türk�ye ün�vers�te gençl�ğ� ve çalışmaya �lham veren ve

bugün hala devam “kayyum rektörlere” karşı mücadeles�n� devam ett�ren Boğaz�ç� D�ren�ş� üzer�ne

kısa b�r hatırlatma yapılacaktır. Saha araştırmasının temel temalarının kavramsal çerçeves� ve

araştırmanın yöntem� açıklandıktan sonra kısa b�r değerlend�rmeyle çalışmanın ver�ler� farklı

başlıklar altında ortaya koyulacaktır. 

Ün�vers�te Gençl�ğ�

AKP hükümetler� dönem�nde, 2002’den 2021’e kadar geçen sürede, Türk�ye’dek� ün�vers�te sayısı

76’dan 207’ye, ün�vers�te öğrenc� nüfusu �se yaklaşık 1 m�lyon 600 b�nden, (5 m�lyonu örgün l�sans

öğren�m� �ç�nde olan) 8 m�lyon 240 b�ne çıkmıştır. Türk�ye’de yükseköğret�m net okullaşma oranı

�se 2018/2019 öğret�m yılında %44.1’e ulaşmıştır. Kabaca artık her �k� gençten b�r� yüksek

öğren�m �ç�nded�r. Öğrenc� gençl�ğ�n� sosyoloj�k anlamda esas gençl�k olarak gören anlayışla

hareket edersek; ülken�n en büyük toplumsal gruplarından b�r� olarak gençl�ğ�n önem� büyük

ölçüde artmıştır. Öğrenc� hareket�n�n etk�l� olduğu 1968’de öğrenc� k�tles�n�n genç nüfusun

sadece %3’ünü oluşturduğu   hesaba katılırsa, ün�vers�te gençl�ğ�n�n bugünkü potans�yel gücünü

anlamak daha da kolaylaşacaktır. 

GİRİŞ
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Nüfusumuz yaşlanıyor ama sosyoloj�k anlamda “gençler”�n nüfusu arttığı g�b� gençler�n sorunları

da büyümekte ve ün�vers�te gençl�ğ�n�n toplumdak� ağırlığı da artmaktadır. Buna karşılık son

yıllarda yaşanan ekonom�k zorluklar, gündel�k hayata müdahale, ün�vers�telere yapılan baskılar �le

genç karşıtı olarak n�teleneb�lecek pol�t�kalar; gençler�n hareket alanını kısıtlamakta ve yer yer

s�yaset söylemler�n�n hedef� hal�ne get�rmekted�r. Bu duruma pandem�y� de ekled�ğ�m�zde,

Türk�ye’de son yılların en çok kaybedenler�nden b�r�n�n ün�vers�te gençler� olduğunu söyleyeb�l�r�z.

Bu durumun yansımalarını önümüzdek� yıllarda göreceğ�z. 

Gençl�k hakkında oluşturulan m�tler ve kuşak odaklı yaygın önyargılar gençl�ğ�n potans�yel�n�

görmem�z� ve gençler� tanımamızı engell�yor. Öncel�kle günümüz gençler�n� aşırı b�reyc�l�k ve

toplumsal sorunlara duyarsızlık üzer�nden okumanın yanlış b�r tesp�t olduğunu bel�rtmel�y�z. Yanlış

b�r tanımla “depol�t�ze” anlamında kullanılan “apol�t�k” gençl�k söylem�, özell�kle 1990’larda

popüler d�le g�rm�ş ve medyada yer almıştır. B�lhassa 68 kuşağını �dealleşt�ren bu anlayış, 80

sonrası kuşağın eleşt�r�s�n� de �çermekte; 68 gençl�ğ� ve 80 sonrası kuşakları b�rb�r�ne karşıt

şek�lde kurgulamaktadır. Oysa bu �dd�anın yanlışlığını uluslararası l�teratürdek� ver�lerden de

göstereb�l�r�z. Dom�n�que Reyn�é’n�n yönet�m�nde hazırlanarak 2011’de basılan ve �ç�nde

Türk�ye’n�n de bulunduğu 25 ülkey� kapsayan b�r araştırma �lg�nç ver�ler sunmaktadır. Araştırma

yapılan ülken�n gençler� arasında, Türk�ye’dek� gençler�n %63’ü “�deal toplumu, k�ş�sel

performansın ödüllend�r�ld�ğ� b�r toplum değ�l, zeng�nl�kler�n hakkan�yetl� olarak dağıtıldığı b�r

toplum” olarak �fade ederek toplumsal duyarlılık açısından Brez�lyalı gençler�n ardından �k�nc�

gelmekted�r. Belk� de Türk�ye gençler�, yaşlıların sandığı kadar “madd�yatçı” ve “benc�l” değ�ld�r? 

Gençler toplumun ger� kalanından g�tg�de daha fazla farklılaşıyor. KONDA’nın kend� ver�

tabanından 2008-2018 yıllarını baz alarak hazırladığı “10 Yılda Gençlerde Neler Değ�şt�?” ve

“Gençler Toplumdan Ne Kadar Farklı?” araştırmalarına baktığımızda gençler �le toplum arasındak�

farkları göreb�l�r�z. Örneğ�n Türk�ye’n�n %29’u kend�s�n� modern olarak tanımlarken; bu oran 15-29

yaş arası gençlerde %43’e çıkmaktadır. Aynı çalışmada gençler�n 10 yıl önceye göre etn�k, d�n� ve

mezhepsel farklılıkları kabul oranının arttığını ve s�yas� alanda asker� müdahaleye ve part�

kapatmaya daha yüksek b�r oranda karşı olduğunu da görüyoruz. Gençler daha fazla özgürlük

talep ederken, �dam cezasının ger� get�r�lmes� ve part� kapatma g�b� �nsan hakları ve demokras�ye

aykırı uygulamaların s�yaset alanında part�ler tarafından tartışılır olması, gençler �le s�yaset alanı

arasında b�r uçurum olduğunun �şaretler�d�r.
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Boğaz�ç� D�ren�ş�

2 Ocak 2021 tar�h�nde Resm� Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Ün�vers�tes�

rektörlüğüne Mel�h Bulu get�r�lmes�n�n ardından başlatılan protesto eylemler�, Bulu’nun görevden

alınıp yer�ne yardımcısı Nac� İnc�’n�n rektör olarak atanması sonrasında da bugün hala devam

etmekted�r. Boğaz�ç� Dayanışması, öğrenc�ler� ve akadem�syenler� Ankara’dan yapılan rektör

atamasına karşı çıkmakta ve özerk, özgür ve demokrat�k ün�vers�te mücadeles� vermekted�rler. 

Bu süre zarfında Boğaz�ç� Dayanışması, Boğaz�ç� ün�vers�tes� öğrenc�ler� ve d�ğer ün�vers�telerden

öğrenc�ler, ün�vers�telerde ve farklı mekânlarda eylemler düzenleyerek ve açıklamalar yaparak

“kayyum rektörler�” protesto etm�şt�r. Buna karşılık pol�s, öğrenc�ler�n kampüse g�rmes�n� önlemek

amacıyla kapıya kelepçe takmış, kampüse g�rerek öğrenc�lere sözlü ve f�z�ksel ş�ddet uygulamış ve

onlarca öğrenc� gözaltına alınmıştır. Cumhurbaşkanı, hükümet üyeler� ve �kt�dar ortağı tarafından

“terör�st” g�b� �fadelerle hedef göster�len ve hakkında �dd�aname düzenlenen bazı öğrenc�ler�n

bursları kes�lm�ş, tutuklanmış ya da ev haps� cezası almışlardır. 

Mel�h Bulu’nun rektör olarak atanmasını protesto eden Boğaz�ç� Ün�vers�tes� akadem�syenler� �se

rektör dev�r tesl�m tören�nde rektörlük b�nasına sırtlarını dönerek atama kararını protesto

etm�şlerd�r. Ayrıca, Can Candan ve Feyz� Erç�n g�b� b�rçok akadem�syen “kayyum rektörler”

tarafından görevler�nden alınmış ve kampüse g�r�şler� yasaklanmıştır. Boğaz�ç� Ün�vers�tes�

akadem�syenler� de özerk, özgür ve demokrat�k b�r ün�vers�te “kayyum rektörlere” ve görevden

alınmalara karşı her gün ün�vers�te rektörlüğünün önünde durarak eylemler�ne devam

etmekted�rler. 

Boğaz�ç� Dayanışması, Boğaz�ç� Ün�vers�tes� öğrenc�ler� ve akadem�syenler� tarafından başlatılan

Boğaz�ç� D�ren�ş�’ne farklı ün�vers�telerdek� öğrenc�ler ve akadem�syenler de destek verm�şt�r.

B�rçok farklı �ldek� ün�vers�tede hal�hazırda kurulu ya da d�ren�ş sürec�nde kurulan öğrenc�

dayanışmaları, farklı mekânlarda eylemler düzenlem�ş ve sosyal medya üzer�nden d�ren�şe destek

açıklamaları yayınlamıştır. Toplumsal muhalefet de evler�n�n pencereler�nden tencere ve tava

çalarak, eylemlere katılarak ve sosyal medyada “#AşağıBakmayacağız” et�ket�n� paylaşarak atama

kararına ve öğrenc�lere ve akadem�syenlere yönel�k yaptırımlara karşı tepk�s�n� gösterm�şt�r.

KONDA’nıın 2021 Mart ayında yaptığı araştırmada toplumun %67’s�n�n “öğrenc�ler kayyum

atamasına karşı haklı tepk� göster�yor” yanıtını verd�ğ�n� görmektey�z.
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Boğaz�ç� D�ren�ş�; rektör seç�m� üzer�nden özerk, özgür ve demokrat�k ün�vers�te tartışmasını

yen�den gündeme get�rm�şt�r. Bu süreçte öğrenc�ler�n farklı k�ml�klerle öğrenc� sorunları merkezl�

kurulan dayanışmalarda b�r araya gelmes� ve bu dayanışmaların farklı şeh�rlerdek� ün�vers�telere

yayılması ün�vers�te gençl�ğ�n�n eylemsell�kler�n� göstermes� ve talepler�n�, sorunlarını ve

potans�yeller�n� yansıtması açısından oldukça öneml�d�r. Yaptığımız çalışmada da öğrenc�ler;

özerk, özgür, demokrat�k ve b�l�m merkezl� b�r ün�vers�te �le güvenl� ve farklılıkların b�r arada

özgürce yaşayab�leceğ�, canlı, öğrenc� odaklı ve eğlencel� kampüsler �sted�ğ�n� ortaya koydu. B�z

bu çalışmayı sonlandırmaya yaklaştığımız sırada Boğaz�ç� Dayanışması kend�n� feshetm�ş ve

tems�l�yet�n� gen�şletmek amacıyla Boğaz�ç� Öğrenc� Mecl�s�’n� kurmuştur. Boğaz�ç� Öğrenc�

Mecl�s�, 20 Ek�m 2021 tar�h�nde sosyal medya üzer�nden “kayyum rektörler�n” gönder�lmes�n�,

YÖK’ün kapatılmasını ve öğrenc� kulüpler� ve topluluklarının önündek� engeller�n kaldırılması g�b�

�stekler� �çeren “İlke ve Talepler�n�”   açıklamıştır. 

Gençl�k, Toplumsal Kuşak ve Gençl�k M�tler�

Çalışmanın esasını oluşturan saha araştırmasının temel temalarının kavramsal çerçeves�; gençl�k,

toplumsal kuşak-gençl�k ve gençl�k m�tler�’d�r. Araştırma sahası “kaynak olarak gençl�k” yaklaşımı

üzer�ne �nşa ed�lm�şt�r. Dolayısıyla saha araştırmaları ver�ler�n� değerlend�rmeden önce bu

kavramları met�nde kullanacağı şek�lde tanımlamak, araştırmada kullanılan yaklaşımı ve araştırma

yöntem�n� açıklamak gerekmekted�r.

B�r Toplumsal Kategor� Olarak Gençl�k 

Gençl�k; b�yoloj�k b�r k�ml�k değ�ld�r, dolayısıyla gençl�k doğal b�r durum değ�l, toplumsal b�r

kurgudur. Gençl�k tanımı aslında tar�hseld�r ve bel�rl� b�r tar�hsell�k ve toplumsal �l�şk�ler �ç�nde

şek�llenmekted�r. Hem gençl�k olgusunun kapsamı hem de “hak ve görevler�” zamana, topluma,

gençler�n toplumsal a�d�yetler�ne, c�ns�yetler�ne vb. göre farklılaşmaktadır. 

Ünlü sosyolog P�erre Bourd�eu kend�s�yle “gençl�k”�n toplumsal b�r k�ml�k olarak oluşması

hakkında yapılan b�r görüşmede “gençl�k laftır” der. Bu görüşmede Bourd�eu, yaş grupları

arasındak� bölünmeler�n keyf� olduğunu anımsatmanın b�r sosyolog �ç�n meslek� refleks olduğunu

bel�rterek, tıpkı Pareto paradoksuna göre zeng�nl�ğ�n nereden başladığını b�lemed�ğ�m�z g�b�

yaşlılığı da nereden başlatacağımızı b�lemeyeceğ�m�z� bel�rt�r. 
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Dolayısıyla hem gençl�k dönem�n� �fade eden yaş d�l�mler� hem de bununla bağlantılı olarak

oluşturulan ve gel�şt�r�len hak ve görevler, toplumsal kurgular olarak, toplumsal gruplar arasında

çatışma/uzlaşma sonucu “keyf�” olarak bel�rlenmekted�r.  Üstel�k 21.yüzyılda (öncek� dönemlerle

karşılaştırıldığında) “gençl�k uzamıştır”. Batı ülkeler�nde 20. yüzyılın son çeyreğ�nden �t�baren

başlayan bu süreç   2000’l� yıllarda Türk�ye’s�nde de öneml� b�r toplumsal olgu hal�ne gelm�şt�r.

Yükseköğren�m�n yaygınlaşması, �ş yaşamına g�r�ş yaşının ve evlenme yaşının �lerlemes� g�b�

sebepler�n etk�s�yle gençl�k yaş d�l�m� uzamaktadır. Bu yüzden gençl�ğ�n hem kapsadığı süre hem

de (eğ�t�ml� gençler kasted�ld�ğ�nde) demograf�k ağırlığı artmaktadır. Bu durum yaş grupları

arasındak� ger�l�mler�, s�yaset alanı da dah�l olmak üzere her alanda arttırmaktadır. 

Gençl�k ve Toplumsal Kuşak

 

Araştırmada, ün�vers�te öğrenc� k�tles�n� b�r toplumsal kuşak olarak ele alıyoruz. Karl Mannhe�m,

kuşak kavramını ve “toplumsal kuşak”ı ele alan ve bugün b�r klas�k olarak değerlend�r�len

metn�nde; b�r kuşağın oluşması �ç�n somut b�r bağ oluşmasının ve aynı tar�hsel-toplumsal b�rl�ğ�n

ortak kader�ne katılımın gerekt�ğ�n� bel�rt�r. B�r başka dey�şle toplumsal kuşak; düşünceler�,

duyguları ve yaşam tarzları benzeşen ve unsurları oldukları toplumu etk�leyen ve büyük olaylara

benzer tepk�ler veren, ortak f�z�ksel, entelektüel ve ahlak� koşullarda yaşayan �nsanlar topluluğu ve

yaş grubudur.

Günümüz gençl�ğ�n�, m�lenyum kuşağını oluşturan somut bağın ve tar�hsel-toplumsal b�rl�ğ�n,

neol�beral�zm�n 2000’l� yıllarda g�rd�ğ� kr�zle de bağlantılı değerlend�r�leb�lecek ün�vers�te kr�z� ve

buna ver�len ortak tepk�ler olduğunu bel�rtmek mümkündür. Kuşağı oluşturan bağdan bahseden

Mannhe�m, aynı zamanda kuşağın kend� �ç�nde homojen olmadığının da altını ç�zerek; her kuşağın

�ç�nde var olan farklı kuşak kümeler� olduğunu da bel�rt�r. Ancak bu farklı kuşak ün�teler�n�n

(generat�on un�ts) varlığına rağmen aynı dönemde ve benzer koşulların �ç�ne doğmaktan dolayı

aynı kuşağın üyeler�nde ortak b�r kuşak b�l�nc� oluşab�l�r. Günümüz Türk�ye’s�nde bu kuşağı

b�rleşt�ren unsurların en öneml�ler�nden b�r� de yaşanan sorunların yanı sıra kend�ler�n� �fade etmek

ve konumlarını güçlend�rmek �ç�n kullandıkları araç ve olanaklardır.
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Günümüzde gençler, popüler b�ç�mde harflerle de ayrılıyor ve doğum tar�hler�ne göre X, Y, Z g�b�

�fadelerle tanımlanıyor. Halbuk� bu harfler; gençler�, gençler�n problemler�n� ve talepler�n�

anlamaktan z�yade gençl�ğe ürün pazarlama gözüyle bakan ş�rketler �ç�n yapılmış toptancı b�r

sınıflandırmadır. Tar�hç� Ann�e Kr�egel’e göre oldukça sorunlu olan bu sınıflandırma;   ekonom�k ve

sosyal olarak güçlü olanları öne çıkarırken; tehd�t olarak görülen, dışlanan ve ötek�leşt�r�len

gençler� dışarıda bırakıyor. B�r sınıflandırma yapılacaksa da Karl Mannhe�m’ın aynı tar�hsel-

toplumsal b�rl�ğ�n ortak kader� d�ye tanımladığı toplumsal kuşak kavramı kullanılmalı ve genç

olmaktan kaynaklanan ortaklıklar dışında toplumsal, sosyal ve kültürel sermayeler�ne ve

k�ml�kler�ne göre farklı kuşak gruplarının olduğu unutulmamalı. 

Gençl�k M�tler�

Gençl�k, 1980 sonrası gençl�k pol�t�kalarıyla sıkı denet�m altında tutulması gereken hatta zaman

zaman “tehl�kel� sınıf”   g�b� değerlend�r�len b�r toplumsal grup hal�ne dönüşmüştü. 2000’l� yıllar

Türk�ye’s�nde �se Foucault’cu b�r okumayla “d�s�pl�n toplumu”nun unsuru olan, doğrudan ya da

dolaylı yasaklamalar ve eğ�t�m pol�t�kalarıyla b�ç�mlend�r�lm�ş, muhafazakâr olmaktan daha çok

otor�ter b�r anlayışla oluşturulmuş görünen “�manlı gençl�k” hedef� almıştır. Bu m�t�n otor�ter ve

merkez�yetç� anlayışla b�ç�mlenmes�, muhafazakâr kes�mden gelenler�n b�r kısmının da son

olaylarda gördüğümüz üzere tepk� vermes�nde etk�l� olduğunu düşünüyoruz. 

Kurumsal s�yaset�n, özell�kle k�tle part�ler� örneğ�nde gençler�n katılımına açık olmamasından ve

s�yaset�n ahlak� açıdan prest�j� düşük b�r faal�yet olarak görülmes�nden dolayı gençler�n büyük b�r

bölümü tarafından redded�lmes�nden kaynaklanan b�r apol�t�kl�k 1990’lı yıllardan ber� varlığını

sürdürmekted�r. Ancak bu durum gençler�n toplumsal-s�yasal sorunlardan b�haber olduğu ve bu

sorunlarla �lg�lenmed�ğ� anlamına gelmez. S�yas� part� üyel�ğ� yüksek düzeyde olmasa da b�rçok

genç; öğrenc� kulüpler�, alternat�f gençl�k oluşumları ve STK’lar aracılığıyla dolaylı yoldan da olsa

s�yas� faal�yet yapmaktadır. Öğrenc� hareketler� de bu temel üzer�ne yükselmekted�r. Bu bağlamda

Boğaz�ç� D�ren�ş�’yle yen�den gündeme gelen öğrenc� eylemler� 1970’ler�n Fransa’sında öğrenc�

eylemler� �ç�n gel�şt�r�len “sam�m� apol�t�zm [apol�t�sme s�ncère]” ter�m�yle anlaşılab�l�r. Jean-Paul

ve Claud�ne Baschy’n�n tanımıyla, sam�m� apol�t�zm, öğrenc�ler�n savunulması ve etk�n b�r şek�lde

sorunların çözülmes� hedef�yle b�rleşmek apol�t�k olmayı gerekt�r�r anlayışıyla oluşturulmuş b�r

stratej�d�r.  Dolayısıyla gençler, ortak değerler ve sorunlar etrafında, s�yas� k�ml�kler�n� koruyarak

ama s�yaset üstü b�r bağlamda b�rleş�p b�rl�kte hareket etmekted�rler. Bu anlamda oluşan stratej�k

n�tel�ğe sah�p “apol�t�kl�k” b�rl�ğ� sağlamakta harekete güç kazandırmaktadır.
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Araştırmanın Yaklaşımı, Yöntem�, Evren� ve Sahası

Bu çalışmanın saha araştırması “kaynak olarak gençl�k [jeunesse comme ressource]” yaklaşımıyla

gerçekleşt�r�ld�ğ� �ç�n yöntem hakkında b�lg� vermeye “kaynak olarak gençl�k” �le “tehd�t olarak

gençl�k [jeunesse comme menace]” yaklaşımlarını açıklayarak başlamak anlamlı olacaktır. “Tehd�t

olarak gençl�k” algısı ve bunun üzer�ne �nşa ed�len araştırmalar ve pol�t�kalar, gençl�ğ�; tutarsızlık,

b�yoloj�k ve z�h�nsel kargaşa �le b�ç�mlenm�ş ve b�r an önce aşılarak toplumsal hayata entegre

olunması gereken b�r yaş dönem� �ç�ndek� toplumsal grup olarak ele alır.  “Tehd�t olarak gençl�k”

bakış açısı gençler�n sorunlarından çok “gençler�n toplumda yol açtıkları sorunlara” odaklanırken,

bu yaş d�l�m�n�n b�yoloj�k olarak sarsıntılı b�r döneme �şaret ett�ğ�n� ve toplumsal-ekonom�k

kr�zler�n de bu dönem� etk�led�ğ�n� �ler� sürer. “Tehd�t olarak gençl�k” parad�gmasının temat�kler�

gençl�k sorununu; sürtüşme, tehl�kel�l�k ve damgalanma üçlüsü üzer�nden ele alır. Bu yaklaşımda

gençler, denetlenmes� ve karar mekan�zmalarına katılmalarının engellenmes� gereken b�r

toplumsal grup olarak değerlend�r�l�r.

Gençl�ğ� “kaynak” olarak değerlend�rme yaklaşımı �se gençl�k gruplarının �ç mekan�zmalarını ve

sorunlarını çözme prat�kler�n� c�dd�ye alma, söylemler�n� ve prat�kler�n� öne çıkarmayı hedefler. Bu

anlayış gençl�ğ� kl�şelerle konumlandırmama çabasının �fades�d�r. Bu bağlamda “kaynak olarak

gençl�k” yaklaşımı gençl�k araştırmaları alanı �ç�nde b�r başka öneml� parad�gmadır. Bu yaklaşımda

göre yapılan çalışmalarda gençl�k, “toplumsal kaynak” olarak “özne” merkezl� b�r anlayışla

değerlend�r�lmekted�r. Vulbeau’nun tanımıyla “kaynak olarak gençl�k” yurttaşlık bağlamında

gençler �le demokrat�k yaşamın kurumlarının b�ç�mler� arasındak� karşılıklı etk�leş�m�ne özell�kle

gönderme yapar ve katılımı önemser.  “Kaynak olarak gençl�k” yaklaşımı sadece gençl�k(ler)�n

anlaşılmasını sağlaması neden�yle değ�l, bununla bağlantılı olarak kuşak çatışmasının d�yaloğu da

�çerecek b�r hal almasını sağlayacak b�r yaklaşım olmayı hedeflemes�yle de öneml�d�r. Bu yaklaşım

uyarınca gençl�k gruplarının toplumsal prat�kler�n� c�dd�ye almak, bunları �k�nc�l sosyalleşme

ortamları olarak değerlend�rmek, dolayısıyla da kurumlarla �let�ş�m sağlayan özell�kler�n� d�kkate

almak gerek�r. 
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Odak grup çalışmasında katılımcılara ana temalara �l�şk�n sorular yönelt�lm�şt�r. Odak grup

görüşmeler�m�z� 4-5 k�ş�yle sınırlama kararımız �se bu konudak� çeş�tl� akadem�k kaynaklara

dayanmaktadır. K�tz�nger, Markova ve Kalampak�l�s, “Odak gruplar ned�r? [Qu’est-ce que les

focus groups?]” başlıklı makaleler�nde şöyle derler: “Odak gruplar genell�kle 4 �la 8 katılımcıdan

oluşur; bunun ötes�ne geç�ld�ğ�nde görüş alışver�şler�n� �zlemek güçleş�r. Odak grup katılımcıları

b�rb�r�n� tanımayan k�ş�lerden oluşab�l�rler, ancak çoğu kez gruplar b�r şek�lde b�rb�r�n� zaten

tanıyan- komşular, aynı a�le mensupları, arkadaşlar, �ş arkadaşları- k�ş�lerd�r.”

Ancak araştırmanın n�tel ve n�cel araştırmaların geç�şl� b�rl�ktel�ğ�yle oluşturulmuş b�r yapısının

varlığından da söz ed�leb�l�r. Tüm toplantıların kayıtları �ncelen�p en sık y�nelenen kel�meler tesp�t

ed�l�p rapor �ç�nde aktarılıp yorumlanmıştır. Dolayısıyla araştırmamız kapsamında, hem n�cel�ksel

yöntemler�n kes�nl�ğ�nden ve genelleşt�r�leb�l�r olmasından, hem de n�tel�ksel çalışma yöntem�n�n

der�nlemes�ne b�r b�ç�mde ayrıntıları göstereb�lme özell�ğ�nden yararlanılmıştır. Her �k� yöntem�n

ele aldığı konuları b�rb�rler�yle �l�şk�lend�r�lmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda özel olarak, saha

araştırmamızda, karşılaştırmalı n�tel�ksel-n�cel�ksel anal�z [(Analyse Qual�-Quant�tat�ve Comparée

(AQQC)] yöntem�ne özel b�r önem verm�ş olduk   ve çalışmamızı bu karma yöntem anlayışına

uygun olarak yürüttük. Böylece “söylem�n b�l�m�yle” “sayıların b�l�m�n�” bağdaştırmayı amaçladık. 

Gerçekleşt�rd�ğ�m�z araştırmanın evren� ün�vers�te kampüsü merkezl� gençl�k grupları üyeler�d�r.

2021 yılı �ç�nde çevr�mç� olarak gerçekleşt�r�len odak grup toplantılarına dayanan araştırmada 16

odak grup tartışması ve dörder k�ş�l�k 2 karma odak grup tartışmasıyla beraber toplamda 18 odak

grup çalışması yapılarak toplamda 75 ün�vers�tel� gence ulaşılmıştır. Örneklem �ç�n 4 başlıkta

toplanab�lecek dörder grup, toplamda �se 16 grup seç�lm�şt�r. Araştırmadak� odak grupların

ün�vers�te kampüsler�ndek� farklı grupları ve farklı alanları tems�l ed�c� örnekler olmasına özen

göster�lerek seç�lm�şt�r. Ek olarak, saha araştırmamız sırasında görüştüğümüz k�ş�ler� anon�m

kılmak �ç�n tüm görüşmec�lere takma �s�m verd�k.
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   Kampüsten Dayanışmalar                          Kampüsten Hak Mücadeleler�: 

                                                                            Fem�n�st ve Ku�r Hareket

   Kampüsten Alternat�f                                  Kampüsten Hak Talepler�:

   S�yas� B�rl�ktel�kler                                        Çevre, Kent ve İnsan Hakları

Kampüsten Dayanışmalar: Ün�vers�telerde örgütlenen, ün�vers�teler�n ve öğrenc�ler�n sorunlarını

merkeze alarak farklı s�yas� ve kültürel k�ml�klere sah�p öğrenc� gençl�ğ�n� kapsayıcı b�r s�yaset d�l�

ve prat�ğ� oluşturan kampüs merkezl� gençl�k gruplarıdır.   

Kampüsten Hak Mücadeleler�: Fem�n�st ve Ku�r Hareket: Kurumsal s�yaset�n yeter�nce

�lg�lenmed�ğ�; fem�n�st, LGBTİ+ ve ku�r hareket üzer�ne s�yaset üreten öğrenc� gruplarını

kapsamaktadır. Bu gruplar aynı zamanda farklı kes�mler� b�r araya get�rerek ve farklılıkları tanıyarak,

“dayanışmacı özneler” olarak b�rl�ktel�kler�n� sağlayan ve �let�ş�m odaklı mücadeleler �ç�nded�r.

Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n bu mücadeleler� “Hep�m�z Farklıyız Hep�m�z Eş�t�z” anlayışı �ç�nde

değerlend�reb�l�r. 

Kampüsten Alternat�f S�yas� B�rl�ktel�kler: Kurumsal s�yaset alanında kend�ne yer bulamayan

ün�vers�te öğrenc�ler�n�n kampüs merkezl� oluşturdukları ve alternat�f b�r s�yaset yaparak güncele

müdah�l oldukları ve pol�t�ka üretmeye çalıştıkları gruplardır. 

Kampüsten Hak Talepler�: Çevre, Kent ve İnsan Hakları: Kurumsal s�yaset alanının, �kt�darın ve

muhalefet�n s�yaset�n temel konuları arasında görmed�ğ�, rant ve ekonom�k fayda adına ger� plana

atılan çevre ve kent odaklı konular �le hukuk g�b� konularda ün�vers�te öğrenc�ler�n�n talepler�n�

yansıtan b�rl�ktel�klerd�r.
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Boğaz�ç� Dayanışması  
GSÜ Dayanışması 
ODTÜ Dayanışması Topluluğu
Ege Öğrenc� Dayanışması 

Kampüs Cadıları
Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�
Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu
GSÜ Ku�r Çalışmalar Kulübü

Gr� Bölge
Arayüz Kampanyası
Öğrenc� Kolekt�fler�
Öğrenc� Faal�yet�

Eko-Öğrenc� Hareket�
ODTÜ M�marlık Fakültes� Topluluğu
MSGSÜ MEKİK
Marmara İHAK



Odak grup tartışmaları dört ana tema üzer�nde yapılan tartışmalar üzer�nden �lerled�. Bunlar, “Nasıl

B�r Ün�vers�te?”, “Kampüste S�yaset”, “Kurumsal S�yaset ve Gençl�k” ve “Kutuplaşan Türk�ye’de

Toplum ve Gençl�k” temalarıdır. İlk tartışma “Nasıl B�r Ün�vers�te?” sorusu çerçeves�nde ele alındı.

Bu bölümde gençler; ün�vers�te, rektörlük, ün�vers�te yönet�m�, YÖK, akadem�syen-öğrenc�

�l�şk�ler� ve kampüste özgürlük-öğrenc� hakları bağlamında ve deney�mler� ışığında yaşadıkları

sorunları ve talepler�n� ortaya koydular. İk�nc� tartışma “Kampüste S�yaset” üzer�ne gerçekleşt�. Bu

bölümde kampüs ve s�yaset �l�şk�s�n�, olanaklarını ve potans�yeller�n� tartışan gençler, Boğaz�ç�

D�ren�ş� ve dayanışmalar �le öğrenc� hareket�n�n bugününü ve geleceğ�n� değerlend�rd�ler. Odak

grup tartışmalarının üçüncü teması “Kurumsal S�yaset ve Gençl�k” üzer�ne gerçekleşt�. Bu

bölümde gençler, kurumsal s�yaset ve gençl�k �l�şk�s� etrafında kurumsal s�yaset�n gençl�ğe

bakışını, gençl�kle kurmaya çalıştığı �let�ş�m b�ç�mler�n� ve gençl�k pol�t�kalarını tartıştılar. Son

bölümde �se gençler, toplumdak� genel geçer hâk�m değerler� ve bunların gençler�n değerler�yle

hang� ölçüde farklılaştığını ve benzeşt�ğ�n� bel�rterek; hang� değerlerle çevr�lm�ş b�r Türk�ye’de

yaşamak �sted�kler�n� anlattılar. 

Gençler; özgür, özerk, demokrat�k, b�l�m merkezl�, ekoloj�k ve toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n

sağlandığı ün�vers�telerde eğ�t�m görmey� hayal ed�yorlar. Mevcut durumda �kt�darın ün�vers�telere

ve kampüslere yönel�k müdahales�nden dolayı ün�vers�ten�n �deal�n çok uzağında olduğunu �fade

ed�yorlar. Bu durum gençler� b�r yandan hayal kırıklığına uğratıyor, d�ğer yandan da gençler�n

yaşam alanı olarak gördükler� ün�vers�teler�n ve kampüsler�n �kt�dar tarafından tahakküm altına

alınmaya çalışılması karşısında gençler, kampüslerde yen� b�r mücadele alanı yaratıyorlar. Bu

noktada özell�kle kadın öğrenc�ler, �deal ün�vers�teler �ç�n çözüm olarak kampüsler�n

fem�n�zasyonunu �şaret ed�yorlar ve fem�n�st ün�vers�te �sted�kler�n� söylüyorlar. 

Gençler� ün�vers�te konusunda umutsuzluğa düşüren b�rçok neden bulunurken; b�r gecede

Cumhurbaşkanı kararıyla ün�vers�te b�leşenler� yok sayılarak ün�vers�telere rektör atanması �lk

sırada gel�yor. Gençlere göre “kayyum rektörler”, �kt�darın ün�vers�tedek� yapılanması ve muhal�f

hareketler� bastırması �ç�n b�r araç. Gençler, ün�vers�te yönet�m� ve rektörlük seç�m� �ç�n sadece

akadem�syenler�n katılacağı b�r oylamayı da kabul etmed�kler�n�, öğrenc�ler�n ve ün�vers�tede

çalışanların da oylarını verd�ğ� b�r rektörlük seç�m� �sted�kler�n� bel�rt�yorlar. Rektörlük, ün�vers�te

yönet�m� ve YÖK tartışmasında; öğrenc�ler�n katılımcı, özerk, özgür ve demokrat�k b�r yönet�m

�sted�ğ� görülüyor. Bu talepler�n önündek� engellerden b�r�n�n de YÖK olduğu �fade ed�l�yor.

YÖK’ün Cumhurbaşkanı’nın �stekler�n� uygulamak dışında b�r �şlev�n�n kalmadığı ve YÖK’ün

ün�vers�telerde b�r baskı aracına dönüştüğü bel�rt�l�rken; YÖK’ün kaldırılmasını talep ed�l�yor.
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Bu bölümün b�r d�ğer tartışması da akadem�syen-öğrenc� �l�şk�ler� üzer�ne gerçekleşt�. Öğrenc�ler,

hocalarının baskı altında olduklarını ve bu yüzden derslerde otosansür uyguladıklarını ve bu baskı

koşulları altında hocalarıyla dayanışmak �sted�kler�n� söylüyorlar. D�ğer yandan s�yas� �kt�darın

pol�t�kalarıyla uyumlu davranan ve öğrenc�ler� hedef gösteren akadem�syenler�n varlığından da

ş�kâyet etmekteler. Akadem�syen-öğrenc� �l�şk�ler�nde öne çıkan b�r konu da akadem�syenler�n

derslerde kullanıldığı homofob�k ve kadın düşmanı d�l oldu. Gençler, bazı hocaların uyarıları

olumlu karşılayıp homofob�k/kadın düşmanı d�l� terk ett�kler�n�, bazı hocaların �se uyarıları c�dd�ye

almayıp nefret söylem�ne varan düzeyde bu d�l� kullanmaya devam ett�kler�n� bel�rtt�ler. Gençler,

hocalarının kend�ler�yle homofob�k ve kadın düşmanı olmayan, eş�t ve h�yerarş�den uzak b�r

�let�ş�m kurmasını �st�yorlar. 

İlk bölümün sonunda kampüste özgürlük ve öğrenc� hakları tartışıldı. Gençler, kend� kuşakları �ç�n

�let�ş�m kanallarının açık ve eğer b�r müdahale olmazsa kampüsün b�rl�kte yaşam prat�kler� �ç�n

öneml� b�r mekân olduğunu bel�rt�yorlar. Buna karşı ortak söylem, �kt�dar �le açıkça �l�şk� �ç�nde

olan rektörler�n ve ün�vers�te yönet�mler�n�n �kt�dara muhal�f her türlü düşüncen�n kampüs

�çer�s�nde yayılmasını engellemes� �ç�n kampüslere g�r�ş çıkıştan kampüs �ç� etk�nl�kler�n

kısıtlanmasına uzanan otor�ter uygulamalarının, kampüsler�n özgürlüğü ve öğrenc�ler�n hakları

açısından oldukça sorunlu b�r noktaya ulaştığıdır. Bu tartışmada �k� unsur öne çıkmaktadır.

Gençler, özell�kle fem�n�st ve ku�r hareket �ç�ndek� öğrenc�ler�n, kampüsler�n güvenl� olmadığını ve

kampüslerde f�z�ksel ve sözlü ş�ddet ve tac�ze varan durumlarla karşılaştıklarını bel�rt�p, öğrenc�

kulüpler�n�n faal�yetler�n�n de “keyf�” b�r b�ç�mde engellenmeye çalışıldığını ve özel ayrımcılık

yapıldığını söylüyorlar. Kampüste özgürlük ve öğrenc� haklarının mevcut durumunu b�r

görüşmec�n�n “Kampüslerde b�z korunmuyoruz sank� kampüsler b�zden korunuyor” sözü somut b�r

şek�lde durumu özetl�yor. Bu tür kısıtlamalar gençl�ğe “kaynak olarak gençl�k” değ�l “tehd�t olarak

gençl�k” anlayışla yaklaşıldığının b�r örneğ� olarak görüleb�l�r. Farklı kampüslerde tac�z olaylarına

karşı öğrenc� �n�s�yat�f�yle alınan önlemler ve kampüslerde kadınlar �ç�n güvenl� alan bel�rleme g�b�

g�r�ş�mler de dayanışma örnekler� olarak ver�ld�.

Öğrenc� hakları üzer�ne yapılan tartışmalarda da kampüsler�n f�z�k� koşullarının yeters�zl�ğ� de öne

çıktı. Gençler, ün�vers�teler�n barınma ve beslenme g�b� temel �ht�yaçları karşılamaktan uzak

olduğunu, yemekhane sırası yüzünden b�rçok kez yemek y�yemed�kler�n� ve kütüphane yeters�zl�ğ�

neden�yle uygun koşullarda ders çalışamadıklarını bel�rt�yorlar. Her şehre b�r ün�vers�te

pol�t�kasının ün�vers�teler�n b�rçoğunun sadece tabela olarak kalmasına yol açtığını ve esk�

ün�vers�teler�n b�le öğrenc�ler�n temel �ht�yaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu göster�yor.
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Tartışmaların �k�nc� teması kampüste s�yaset üzer�ne gerçekleşt�. Gençler bu başlıkta; kampüs-

s�yaset �l�şk�s�n�, Boğaz�ç� D�ren�ş� ve öğrenc� dayanışmaları �le öğrenc� hareket�n�n bugününü ve

geleceğ�n� tartıştılar. Görüşmec�ler, ün�vers�telerdek� ve kampüslerdek� sorunlara karşı tepk�de ve

taleplerde bulunmanın s�yaset�n b�r b�ç�m� ve s�yaset yapmanın da kaçınılmaz olduğunu

bel�rt�yorlar. Buna karşılık rektörler ve ün�vers�te yönet�mler�n�n özgürce �kt�dar yanlısı s�yaset

yaptığı ve öğrenc�ler�n yaptığı s�yaset� �kt�dar karşıtı eksende ele alıp engellemeye çalıştıkları

görüşmec�ler�n �fadeler�nden anlaşılıyor. Özell�kle kadın ve LGBTİ+ öğrenc�ler, kend�ler�ne yönel�k

sözlü ve f�z�ksel tac�z ve ş�ddete varan durumlara karşı s�yaset yapmama g�b� b�r terc�hler�n�n

olmadığını söylerlerken; rektörler�n ve ün�vers�te yönet�mler�n�n öğrenc�ler�n s�yas� poz�syonuna

göre ayrımcılık yaptığının altını ç�z�yorlar. Gençler, kampüslerde özgürce s�yaset yaparken

kend�ler�ne ayrımcılık yapılmamasını ve güvenl�ğ�n sağlanmasını talep ed�yorlar.

Boğaz�ç� D�ren�ş� �le daha fazla gündeme gelen dayanışmalar, gençler�, özell�kle kadın öğrenc�ler�,

umutlandırıyor. Gençler tarafından dayanışmaların �ç�nde tartışma ortamlarının mükemmel

olmayışının ve öğrenc�ler arasında da bazı problemler yaşanmasının eleşt�r�lmes� dah� demokrat�k

kültür zem�n�n Türk�ye’n�n genel hal�ne göre daha sağlam b�r yere oturduğuna kanıt görüleb�l�r.

Farklı odak gruplarında, dayanışmaların kapsayıcı ve etk�n b�r alternat�f örgütlenme model�

oluşturduğu, öğrenc� hareket�ne d�nam�zm kattığı �fade ed�ld�. Bu katkının etkenler� olarak hem

farklı k�ml�klerden öğrenc�lere sesleneb�lme böylece ötek�yle tanışma ve buluşma �mkânı

sağlaması hem de yen� ve ses get�ren eylem b�ç�mler�yle öğrenc� hareket�n� güncellemes�

göster�ld�. Ancak bazı öğrenc�ler, ortak eylemlerde LGBTİ+’ların sorunlarına karşı duyarsızlığın ve

homofob�n�n aşılmadığı durumlarla karşılaştıklarını da söyled�ler. 

Öğrenc� k�tles�n�n sek�z m�lyonluk b�r nüfus oluşturması �se(v�rgül vardı s�ld�m) bazı öğrenc�ler

tarafından, gelecek ve özell�kle �şs�zl�k kaygısı �le bazı ortak sorunlarda b�rleşen b�r k�tle oluşması

bağlamında b�r potans�yel olarak görülmekted�r. Ancak d�ğer öğrenc�ler de büyük kentler �le taşra

kentler�ndek� (özell�kle yen�) ün�vers�teler�n arasında büyük b�r uçurum olduğu ve “sosyoloj�k

anlamda” aslında sek�z m�lyondan çok daha az öğrenc� olduğu görüşüyle öğrenc� hareket� �ç�n bu

durumun b�r potans�yel oluşturmadığını düşünmekted�r. 

Görüşmelerden ed�nd�ğ�m�z �zlen�me göre ün�vers�telere ve kampüslere yönel�k müdahalen�n

artması ve muhalefet�n yeters�zl�ğ� karşısında gençler, alternat�f oluşumlarda b�r araya gel�yor.

Gençlere göre, aynı sorunları yaşayan farklı k�ml�klere sah�p öğrenc�lerle b�r araya geld�kler� bu

oluşumların b�rl�ktel�k ve dayanışma gücü kend�ler�n� daha cesur kılıyor. D�ğer yandan gençler,

öğrenc� sorunlarını merkeze alan b�r s�yaset� önceled�kler�n� ve bu sayede sıra arkadaşlarıyla b�r

araya geleb�ld�kler�n� bel�rt�yorlar. Gençler, öğrenc� sorunlarını merkeze alan ve yaratıcı eylemler

ortaya koyan kapsayıcı gençl�k örgütlenmeler�n�n gençl�k hareket�n� güçlend�receğ�n� düşünüyor.
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Tartışmaların üçüncü bölümünde kurumsal s�yaset ve gençl�k �l�şk�s� ele alındı. Görüşmec�ler,

kurumsal s�yaset� b�rçok konuda sert �fadelerle eleşt�r�yorlar. Muhalefet�n Boğaz�ç� D�ren�ş�’ndek�

tavrı, kurumsal s�yaset�n gençler� özne olarak görmey�p sorunlarını anlamaya çalışmaması,

kurumsal s�yaset�n yaşlı, erkek, h�yerarş�k ve otor�ter bulunması, kurumsal s�yaset�n özell�kle sosyal

medya üzer�nden gençlere kalıplaşmış yargılarla ve yüzeysel/ c�dd�yets�z b�r “genç d�l�” kullanarak

�let�ş�m kurmaya çalışması; görüşmec�ler�n ortak eleşt�r�ler�d�r. Gençler�n, öğrenc� merkezl� s�yaset

yapmayı ve öğrenc� oluşumlarında var olmayı kurumsal s�yasette yer almaktan daha değerl�

bulması kurumsal s�yaset açısından oldukça düşündürücü olmalıdır. Mecl�ste ve kurumsal s�yas�

part�lerde yapılan s�yaset�n gençler �ç�n pek b�r anlamı olmadığı anlaşılıyor. Kurumsal s�yasette

örgütlü olan çok az görüşmec�m�z b�le part�ler�n gençlere kapalı olduğunu vurgularken, s�yas�

part�ler�n gençl�k kollarını değerlend�remed�ğ�n� ve gençl�k kollarında bulunan gençler�n de part�

�ç� kar�yer hedefler� �ç�n genç olmaktan uzak durduğunu bel�rt�yorlar. Gençler, s�yaset yapmanın

tek yolunun Mecl�s s�yaset� yapmak olmadığına �nanıyor ve genç kalarak gençl�k üzer�ne söz

söyleyen alternat�f gençl�k oluşumlarında b�r araya gelmey� değerl� buluyorlar. 
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Kutuplaşan Türk�ye’de Toplum ve Gençl�k Üzer�ne

Raporda �lg�l� bölümde ayrıntılı b�r b�ç�mde görüleceğ� üzere gençler, genel olarak gençl�ğ�n

değerler�yle s�yaset alanının ve toplumun değerler�n�n büyük ölçüde ayrıştığı görüşündeler. Y�ne

gençler�n kampüs deney�m�, demokrat�k toplum oluşturma sürec�nde son derece öneml�d�r. Kend�

hayatlarından örnek veren gençler, kampüs hayatının ve kampüstek� karşılaşmaların gençler�

ötek�n� anlamaya, onunla d�yalog kurmaya, dayanışma �ç�nde bulunmaya yöneltt�ğ�n� �fade

etmekted�r. Dolayısıyla kampüs hayatı yaşayan gençler, esk� kuşakların egemen olduğu s�yaset

alanındak� kutuplaşmanın s�yaset anlayışları bakımından uzağındalar d�yeb�l�r�z. Bu deney�m�

yaşayan gençler, karar verme süreçler�nde egemen olduğunda kutuplaşma ve ötek�leşt�rmeye

dayalı, yerel� evrensele, devlet� b�reye yeğleyen değerler dünyası da dönüşecekt�r. 

Odak grup tartışmalarının son bölümünde “Kutuplaşan Türk�ye’de Toplum ve Gençl�k” teması

altında ve değerler çerçeves�nde “Nasıl b�r Türk�ye’de yaşamak �sters�n�z?” ve “Gençl�k toplumla

farklılaşıyor mu?” soruları üzer�nden tartışmalar gerçekleşt�. M�ll�yetç�l�k, adalets�zl�k, k�ml�ğ�nden

dolayı dışlanma ve ayrımcılık, evrensel ve çevresel değerlere uzaklık ve mevcut durumdak� d�n-

s�yaset �l�şk�s� en çok eleşt�r�len konuların başında gel�yor. Görüşmec�ler, �kt�darın ve toplumun

hâk�m kılmaya çalıştığı değerler üzer�nden gençlere, kadınlara, LGBTİ+’lara baskı yaptığını ve

otor�ter olmayan, özgürlükçü, ayrımcılık yaşanmayan ve çoğulcu b�r toplumda yaşamak

�sted�kler�n� söylüyorlar. İkt�darın ve toplumun bu baskısı, genç göçünün sebepler�nden b�r� olarak

görülüyor. Bunun yanı sıra hâk�m kılınmaya çalışılan değerler �le gençl�ğ�n değerler� arasında

farklılıklar bulunuyor. Gençler, kend� kuşaklarının ve zamanlarının öneml� b�r bölümünü geç�rd�kler�

kampüsler�n topluma ve toplumsal alana göre �let�ş�me daha açık, daha özgürlükçü ve daha

barışçıl olduğunu da bel�rt�yorlar. 
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Karma Odak Grup Tartışmaları Üzer�ne 

Çalışma kapsamında farklı örgütlenme b�ç�mler� etrafında b�r araya gelen, farklı alanları tems�l

eden ve 4 başlık altında toplanan ün�vers�te merkezl� öğrenc� topluluklarından 2 karma odak grup

oluşturulmuştur. Bu karma odak gruplarından b�r�nc�s� Kampüsten Dayanışmalar başlığında

bulunan topluluklardan b�rer öğrenc�, �k�nc�s� �se d�ğer başlıklardak� topluluklardan b�r öğrenc�

seç�lerek gerçekleşt�r�lm�şt�r. Karma odak gruplarıyla “S�yaset Alanı ve Gençl�k”, “S�yaset�n D�l�”,

“S�yaset�n Aktörler�, Mekânları ve Araçları”, “S�yas� İtt�faklar, Taraflar, İlkeler ve Amaçlar” ve

“Yönet�m S�stem�” temaları çerçeves�nde tartışmalar yürütülmüştür. 

“S�yaset Alanı ve Gençl�k” �l�şk�s�n� ele aldığımız �lk tartışmada görüşmec�ler, s�yasette gençler�n

özne olarak kabul ed�lmed�ğ�, gençler�n sorunlarının s�yaset alanında doğru algılanmadığı ve

s�yaset alanının gençlere kapalı olduğu hususlarında b�rleşt�ler. “S�yaset�n D�l�” �se gençlere göre

son derece sorunlu b�r d�ld�r. Kurumsal s�yasette hâk�m olan s�yaset d�l� toplumsal kes�mler�

b�rb�r�ne düşman eden b�r d�l olarak görülmekte, kutuplaştırıcı ve özell�kle dezavantajlı gruplar söz

konusu olduğunda ayrımcı bulunmaktadır. Bu bağlamda �kt�darın gençl�k pol�t�kasının d�l�n� esas

olarak baskıcı olarak değerlend�ren gençler, muhalefet�n gençlerle �l�şk� kurma tarzını ve bu

bağlamda oluşturduğu “genç d�l�”n� �se hem yüzeysel hem de c�dd�yets�z bulmaktadır. 

“S�yaset�n Aktörler�, Mekânları ve Araçları” bölümünde de s�yaset alanında yeterl� düzeyde tems�l

ed�lmeyen toplumsal grupların, özell�kle de gençler, kadınlar ve LGBTİ+’ların, s�yaset� Mecl�s’ten

çıkararak, sokakta ve sosyal medyada daha etk�l� b�r b�ç�mde yaptıkları ve bu bağlamda s�yaset�n

hem aktörler�n�n hem de mekânlarının rad�kal b�r b�ç�mde değ�şt�ğ� bel�rt�ld�. Buna rağmen

kurumsal s�yaset alanın hala bel�rley�c� olduğunun ve bu nedenle terk ed�lmemes� gerekt�ğ�n�n de

altı ç�z�ld�. 

Son bölümde �se “S�yas� İtt�faklar, Taraflar, İlkeler ve Amaçlar” ve “Yönet�m S�stem�” ele alındı.

Mevcut s�yas� �tt�faklara amaçları, hedefler� ve temel �lkeler� konusunda kapsamlı eleşt�r�ler

get�r�l�p, alternat�f olarak toplumsal tabandan gelen ve temel toplumsal çıkarlar üzer�nde yükselen

s�yas�-toplumsal �tt�faklar öner�ld�. Temel toplumsal çıkarlar ve özgürlük-s�yas� katılım temell�

olarak tabandan yükselen b�r �tt�fakın etk�l� ve değerl� olacağı �nancının gençler�n genel eğ�l�m�

olduğu görülüyor. Gençler, parlamenter s�steme dönüşü gerekl� ama yeterl� bulmuyor, yerel

s�yaset�n ve yerel s�yasete katılımın güçlend�r�lmes�, demokras�n�n gel�ş�m� �ç�n b�reysel hakların

merkeze alınmasının öncel�k olduğunu düşünüyorlar. Mevcut s�stem  yeterl� bulunmuyor, katılımcı

b�r demokras� ve �tt�fakların b�rl�ğ� ve popül�zm amacıyla �nsan haklarından ve �lkelerden tav�z

ver�lmemes� �sten�yor. Ezcümle gençler; yönet�m s�stem� veya �kt�dar değ�ş�kl�kler� neden�yle h�çb�r

koşulda h�ç k�msen�n özgürlüğünün kısıtlanmadığı b�r Türk�ye hayal� kuruyorlar. 
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Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaz�ç� Ün�vers�tes� rektörlüğüne 2 Ocak 2021 tar�h�nde Mel�h Bulu’nun

atanmasıyla öğrenc�ler ve akadem�syenler tarafından başlatılan protesto eylemler�, Bulu’nun

görevden alınıp yer�ne esk� yardımcısı Nac� İnc�’n�n rektör olarak atanması sonrasında da devam

ed�yor. Bu süreçte özell�kle Boğaz�ç� Dayanışması’nın   (Bugünkü hal�yle Boğaz�ç� Öğrenc� Mecl�s�)

“kayyum rektörler�” protesto amaçlı başlattıkları d�ren�ş�n etk�s� öğrenc� dayanışmalarının önem�n�

gösterd�. Farklı şeh�r ve ün�vers�telerde hâl�hazırda kurulmuş ya da Boğaz�ç� D�ren�ş�’yle b�rl�kte

kurulan dayanışmalarda farklı k�ml�klerden öğrenc�ler�n, öğrenc� k�ml�ğ� üst çatısında b�r araya

gel�p; odaklarına ün�vers�te, kampüs ve öğrenc� sorunlarını almaları da öğrenc� dayanışmalarının

kapsayıcı n�tel�ğ�n� ön plana çıkarmaktadır. Öğrenc�ler�n; pol�s ş�ddet�, gözaltı ve ev haps� g�b�

ant�demokrat�k uygulamalara karşı talepler�n� barışçıl b�r şek�lde ortaya koymaları �se otor�teryen

b�r �kt�darın yönett�ğ� Türk�ye’de umut ver�c� gel�şmeler�n başında gel�yor. 

Çalışma kapsamında; Boğaz�ç� Dayanışması,  GSÜ Dayanışması, ODTÜ Dayanışması ve Ege

Öğrenc� Dayanışması’ndan toplamda 20 öğrenc�yle odak grup görüşmeler� gerçekleşt�r�ld�.

Dayanışmalardak� öğrenc�ler, b�r kurum olarak ün�vers�tey�; çok kültürlü, çoğulcu ve farklılıklarla

b�r arada yaşanacak barışçıl b�r ortam olarak tasv�r ed�yor, ün�vers�teler�n günümüzdek�

durumunun �se �deal�n çok uzağında olduğunu bel�rt�yorlar. Gençler, mevcut durumda yaşanan

sorunların, �kt�darın ve ün�vers�te yönet�m�n�n öğrenc�ler�n yaşam alanı olarak tanımladığı

ün�vers�telere ve kampüslere müdahales�n�n b�r sonucu olduğunu �fade ed�yorlar. İkt�darın

ün�vers�teler� kontrol altına alma, kampüsler� bölme ve ün�vers�teler üzer�nde tahakküm kurma

çabaları, öğrenc�ler�n tepk�s�yle ve güçlü d�ren�ş�yle karşılaşırken, özell�kle uzun b�r geçm�ş� ve

kurumsal kültürü olan ün�vers�telerdek� öğrenc�ler�n b�r araya gelerek gösterd�ğ� tepk�ler

müdahalen�n büyüklüğü n�spet�nde artmaktadır. 

Gençler; özerk, öğrenc� katılımının olduğu, özgür ve b�l�m odaklı b�r ün�vers�te talep ed�yorlar.

Görüşmeler�m�zde bu talepler�n�n ısrarla altını ç�zen gençler, bu n�tel�klerle donatılmış b�r mekân

hayaller�yle ün�vers�teye gel�p kampüs deney�mler�n�n ardından hayal kırıklığına uğradıklarını

bel�rt�yorlar. Öğrenc�ler, ün�vers�te yönet�m� ve rektörlük seç�m� �ç�n sadece hocalarının katılacağı

b�r oylamayı değ�l, kend�ler�n�n ve ün�vers�te çalışanlarının da oylarını verd�ğ� b�r seç�m �st�yorlar.

Çoğu öğrenc�, rektörlük-�kt�dar ve akadem�syenl�k-devlet memuru �l�şk�s� üzer�nden tartışmayı

gen�şleterek; b�l�m odaklı b�r ün�vers�ten�n hem devletle hem de sermayeyle b�r bağının olmaması

gerekt�ğ�n� savunuyor. 
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Boğaz�ç� Dayanışması, 2021 Ek�m ayında kend�n� lağvederek Boğaz�ç� Öğrenc� Mecl�s�’n� kurmuştur.
Boğaz�ç� D�ren�ş�’ne destek veren Nerm�n ve Ercüment organ�k olarak Boğaz�ç� Dayanışması’ndan 
olmalarına rağmen tartışmayı zeng�nleşt�rmek adına çalışmaya katılmışlardır.
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Dayanışmalardak� gençler, farklı k�ml�kler�n ün�vers�telerde maruz kaldığı tac�z, �st�smar ve hedef

göster�lme sorunlarını ön plana taşırken, özell�kle 15 Temmuz sonrasında ün�vers�telere yönel�k

artan baskının ve kampüslere g�r�ş çıkıştan kampüslerde gerçekleşt�r�lmek �stenen faal�yetlere

uzanan denetlemeler�n altını ç�zmekted�rler. 15 Temmuz sonrası OHAL �le yönet�len, f�k�r ve �fade

özgürlüğünün kısıtlandığı, gündel�k hayata müdahalen�n arttığı Türk�ye’de, �kt�darın farklılıklara

�z�n vermeyen pol�t�kasının ün�vers�teye yansımaları gençler�n deney�mler� üzer�nden

görülmekted�r.

Görüşmec�ler, akadem�syenler üzer�nden de ç�ft taraflı b�r değerlend�rme yapıp, b�r yandan

uygulanan baskıcı pol�t�kaların akadem�k kadroyu da kapsadığını bel�rt�yorlar, d�ğer yandan

�kt�darın ve yönet�m�n bu pol�t�kasıyla uyumlu davranarak kend�ler�n� hedef gösteren

akadem�syenler�n varlığından ş�kâyet ed�yorlar. Ayrıca gençler, ün�vers�telerde s�yaset yapmak

�sted�kler�nde ün�vers�te yönet�mler�n�n engellemeler�yle karşılaştıklarını söylüyorlar. Gençler�n

�fadeler�nden “s�yaset” kavramının �kt�dar ve ün�vers�te yönet�m� tarafından “muhal�f” düşünceler

eksen�nde değerlend�r�ld�ğ� görülüyor. Gençler, ün�vers�telerde yaşanan sorunlar karşısında ses

çıkarmanın ve ün�vers�te-öğrenc�-s�yaset �l�şk�s�n�n kaçınılmaz ve gerekl� olduğunu �fade ed�yorlar. 

Görüşmec�ler, dayanışmalarda ortaya çıkan tartışmaların ve tartışma ortamlarının yapılarına

bakarak, dayanışmalardak� demokrat�k zem�n�n Türk�ye ortamına göre daha sağlıklı b�r yere denk

düştüğünün altını ç�z�yorlar. D�ğer b�r nokta �se İstanbul, Ankara ve İzm�r’dek� ün�vers�telerde

kurulan dayanışmaların, d�ğer şeh�rlerdek� ün�vers�telere sıçraması ve buralardak� eylemler ve

protestoların gençler� umutlandırmasıdır. Bu durum, kapalı b�r kutu olan taşradak� ün�vers�te

gençl�ğ�n�n ses�n� duyurması ve üç büyükşeh�rdek� öğrenc�lerle �l�şk�ye geçmes� açısından da

önem arz ed�yor. 

Son olarak gençler, kurumsal s�yaset�n gençl�ğe bakışını sert �fadelerle eleşt�r�yorlar. Özell�kle

CHP’n�n, Boğaz�ç� D�ren�ş� sürec�ndek� tavrını ve pol�t�kasını sorunlu bulan gençler, kurumsal

s�yasette var olan h�yerarş�den ve özne olarak ele alınmamaktan ş�kâyet ed�yorlar. Kurumsal

s�yaset�n mevcut durumunun gençler� s�yaset yapmaktan değ�l, Mecl�s’tek� part�lerde s�yaset

yapmaktan uzak tuttuğu anlaşılıyor. Gençler�n, öğrenc� merkezl� s�yaset� ve öğrenc� oluşumlarında

var olmayı kurumsal s�yasetten daha değerl� bulması, s�yas� part�ler �le gençl�k arasındak� anlayış

farkını göster�yor. Kısaca gençler, kurumsal s�yaset�; yaşlı, erkek, h�yerarş�k ve otor�ter buluyor.

S�yas� part�ler ve gençl�k �l�şk�s�n� ele alan araştırmalara da baktığımızda, gençler�n eleşt�r�ler�n�n,

Türk�ye s�yaset�n�n ve part�ler�n yapısal sorunlarına �şaret ett�ğ�n� söyleyeb�l�r�z.
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En Sık Kullanılan Kel�meler ve İl�şk�lenmeler:

Boğaz�ç�, Okul, Özgür, Toplum-sal ve Türk�ye
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dayanışmalardak� öğrenc�ler�n görüşmelerde en sık kullandığı kel�meler, gençler�n konulara

bakışını göster�yor ve öne çıkardıkları sorunlarla �lg�l� öneml� �puçları ver�yor. En sık kullanılan �lk

beş kel�meye baktığımızda; kampüslerdek� özgürlükler�n kısıtlandığı, bu durumun sadece

kampüslerle sınırlı olmadığı ve ün�vers�tedek� problemler�n; Türk�ye’de yaşanan sorunların b�r

�zdüşümü olduğu görülüyor. Öğrenc�ler hem s�yas� �kt�dar hem de gündel�k hayat �çer�s�ndek� farklı

�kt�darlar tarafından haklarının kısıtladığını ve bu durumun kampüslerde özell�kle kadınlar ve

LGBTİ+’lara yönel�k güvenl�k problemler� yarattığını bel�rt�yorlar. Öte yandan ün�vers�telere yönel�k

baskıya ve müdahaleye karşı d�ren�ş serg�leyen dayanışmalardak� öğrenc�ler�n, “s�yas�”, “pol�t�k”

ve “mücadele” kel�meler�n�/kavramlarını ön plana çıkarması da şaşırtıcı gözükmüyor. 

Dayanışmalardak� öğrenc�ler, Boğaz�ç� D�ren�ş� sürec�ndek� tavrı ve sosyal medya üzer�nden

yaptığı açıklamaları neden�yle CHP’y� eleşt�r�rken, gençler�n s�yas� part�ler tarafından özne olarak

görülmed�ğ�n� söylüyorlar. Gençlerle kurumsal s�yaset arasında g�tt�kçe açılan bu uçurumun

nedenler�n�n ve AKP’den herhang� b�r umudu olmayan ve AKP’y� öğrenc�lere ve demokras�ye karşı

b�r oluşum olarak n�telend�ren öğrenc�ler�n, ana muhalefet üzer�ne ortaya koyduğu yapıcı

eleşt�r�ler�n her fırsatta gençl�ğ� �şaret eden tüm muhalefet part�ler� açısından d�kkate değer

olduğunu düşünüyoruz.
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1.Nasıl B�r Ün�vers�te?

Son yıllarda gündel�k hayata müdahalen�n artması ve demokras�den uzaklaşılmasıyla farklı

k�ml�kler toplumsal baskıya maruz kalmaktadır. Bu koşullardan azade olmayan ün�vers�telerde

okuyan gençler, ün�vers�teler� de mevcut-�deal �k�l�ğ�nde tanımlarken, �dealde; özgürlüğü,

çoğulluğu ve b�r arada yaşayab�lmey� ön plana çıkarıyorlar: 

“Bu sosyalleşt�ğ�m�z alan �çer�s�nde en büyük beklent�m�z özgür olmak ve b�r baskı

h�ssetmemek. Ün�vers�te; özell�kle etn�k, d�nsel ve c�nsel olarak farklı k�ml�kler� �ç�nde

barındıran ve bu farklı k�ml�kler�n buluştuğu barışçıl b�r ortam.” (Mel�ke-GSÜ Dayanışması)

Gençlere göre �deal ün�vers�teyle mevcutta olan arasında büyük fark var. Bu farklılıkların başında

�se eğ�t�m s�stem� gel�yor. İdeoloj�k olarak tartışmaya kapalı müfredata ve tekt�pleşt�r�c� pol�t�kaya

sah�p 12 yıllık zorunlu eğ�t�m�n ardından ün�vers�tey� daha sorgulayıcı ve daha eleşt�rel b�r ortam

olarak hayal eden gençler�n çoğunda b�r umutsuzluk hâk�m. Ün�vers�telerde umduklarını

bulamayan gençler�n, b�lg�n�n mekan�kleşmes� ve sınav odaklı s�stem karşısında ün�vers�tede

geç�rd�kler� zaman azalıyor ve gençler yapmak �sted�kler� b�rçok faal�yet� okul dışına aktarmak

zorunda kalıyor: 

“Ün�vers�tey� kend� k�ş�l�ğ�m� gel�şt�rmemde yardımcı olab�lecek ve topluma entegre

edeb�leceğ�m değerler� bana katab�lecek b�r yer olarak düşünmüştüm. Oysa gördüğüm;

kar�yer�st b�r bakış açısıyla kuru b�r b�lg�n�n ver�ld�ğ�, ver�len mekan�k b�lg�n�n sonrasında

ger� �stend�ğ� ve daha çok sınav geçme odaklı s�steme sah�p b�r yer. Hayal kırıklığına

uğradım.” (Ece-GSÜ Dayanışması) 

“Ün�vers�tede geç�rd�ğ�m vak�t bana kayıp gel�yor. ‘Şu ders b�ts�n, yapacağımı yapayım’

düşünces� oluyor. H�çb�r zaman �sted�ğ�m ver�m� alamadım. Esk�den ‘Burası kıymetl� b�r yer,

burada buluşuyoruz ve b�r şeyler öğren�yoruz’ derd�m ama şu an ‘B�t�rel�m de yolumuza

bakalım’ d�yorum. Çünkü okumak ya da yapmak �sted�kler�m sürekl� ün�vers�tede

bulunduğum zamanın dışında kalıyor.” (Defne-GSÜ Dayanışması)

Türk�ye’de ün�vers�teler�n devletle olan bağı özell�kle 1980 asker� darbes�n�n ürünü olan YÖK’ün

kuruluşuyla güçlenm�ş ve resm�leşm�şt�r. Yaşanan sorunların arkasındak� temel sebeb�n kurumun

statüsü olduğunu bel�rten görüşmec�ler�m�ze göre, devlet ve ün�vers�te �l�şk�s� çözülmeden

ün�vers�teler�n özgür ve özerk olması beklenemez. Batuhan, bu durumu ün�vers�te hocalarının

devlet memuru olması üzer�nden örneklend�r�yor:
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“Özerk ve özgür b�r ün�vers�teden aynı zamanda devlet�n b�r kurumu olmayan ün�vers�tey�

de anlıyorum. Ün�vers�te devlet�n b�r kurumuysa, özerkl�ğ� ve özgürlüğü b�r yere kadardır.

Eğer hocalar devlet memuruysa, ün�vers�te ancak b�r yere kadar özgür olab�l�r.

Ün�vers�teler�n hem devlet�n b�r kurumu hem de sermayen�n b�r aracı olmaktan çıkması

gerekt�ğ�n� düşünüyorum.” (Batuhan-ODTÜ Dayanışması)

Günümüzde ün�vers�teler sadece b�l�m�n üret�ld�ğ� alanlar değ�ld�r. İkt�darlar, eğ�t�m kurumlarını da

�kt�darlarını korumak ve �kt�darlarının devamlılığını sağlamak �ç�n �deoloj�k b�r araç olarak

görmekted�r. B�r gecede çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnames�’yle 2021 Şubat ayında kurulan

Boğaz�ç� Hukuk ve İlet�ş�m Fakülteler�, okul b�leşenler� ve kamuoyu tarafından yoğun b�r şek�lde

eleşt�r�lm�ş ve Boğaz�ç� D�ren�ş�’n�n de �t�raz noktalarından b�r� olmuştur. Görüşmec�ler�m�zden

Mel�ke’ye göre �kt�dar, ün�vers�teler üzer�nden b�r nes�l yet�şt�rmeye çalışıyor: 

“İkt�dar, Boğaz�ç�’ndek� yen� açılan fakülteler g�b�, kend� okullarını ve ün�vers�teler�n�

açıyor. Orada kend� hayat tarzlarını ve dünya görüşler�n� aktardıkları öğrenc�ler

yet�şt�r�yorlar ve bu sayede seç�mle g�tseler b�le �kt�dar olma durumları devam edecek.

Kend�ne sadık �nsanları üret�yorlar.” (Mel�ke-GSÜ Dayanışması) 

Türk�ye’de ün�vers�teler sadece �kt�dar tarafından değ�l aynı zamanda sermaye tarafından da

araçsallaştırılırken, sermayen�n sektörel dağılımı ün�vers�teler�n ve ün�vers�te bölümler�n�n eğ�t�m

pol�t�kalarını da etk�lemekted�r. ODTÜ’de okuyan sosyal b�l�mler ve mühend�sl�k öğrenc�ler�, bu

dönüşümü kend� bölümler� üzer�nden “değers�zl�k” ve “b�l�mden uzaklaşma” �le eleşt�r�yorlar: 

“Ün�vers�te ded�ğ�m�z ortam b�l�m merkezl� olmak zorunda fakat günümüzde her şey çok

fazla endüstr� merkezl� �lerl�yor ve bu b�rçok bölümün, b�rçok f�kr�n, b�rçok projen�n, b�rçok

öğrenc�n�n ve hatta akadem�syenler�n önünü tıkayan b�r şey. Sosyoloj� öğrenc�s� olarak

çıkıp sahaya ver� toplamak �st�yorum ama k�mse buna fon sağlamaz. Çünkü ben �şletme

okumuyorum ve Türk�ye şartlarında bu bölümün pek b�r değer� yok.” (Erdem-ODTÜ

Dayanışması)

“Şu an ODTÜ’nün �ç�nde bulunduğu durumu, açıkçası f�k�r veya b�lg� üretme merkez�nden

z�yade sank� çok kapsamlı b�r ş�rket�n Ar-Ge departmanı olarak görüyorum.” (M�ne-ODTÜ

Dayanışması) 
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Kampüslerde yaşanan güvenl�k sorunları, tac�zler �le pol�s ve ÖGB’ler�n uyguladıkları ps�koloj�k ve

f�z�ksel ş�ddet, raporun d�ğer bölümler�nde daha detaylı b�r b�ç�mde tartışılacak olsa da öğrenc�

dayanışmalarına mensup gençler�n, özell�kle kadın öğrenc�ler�n, bu sorunları �deal ün�vers�te

üzer�nden ortaya koyması oldukça öneml� gözüküyor. Kadın öğrenc�ler, ün�vers�telerdek� tac�z ve

ş�ddet vakalarının altını ç�zerken, 15 Temmuz önces� ve sonrası ün�vers�teler�n durumunu �y�-kötü

olarak ayırmadan, ün�vers�telerde baskının arttığını söylüyorlar: 

“Ün�vers�tede tac�ze ve ş�ddete maruz kalmamak �sterd�m. Kaldığım takd�rde bunun

sorumlularının cezalandırılmasını �sterd�m. CİTÖK’ler�n �şlevs�zleşt�r�lmed�ğ� ve ortadan

kaldırılmadığı b�r ün�vers�te �sterd�m. ÖGB ve pol�s ün�vers�tey� sarmalıyor ama bunun

öğrenc�ler�n güvenl�ğ� �ç�n olmadığının farkına varılması gerek�yor. Ben tac�ze uğradığımda

pol�s b�r şey yapmayacaksa, neden orada? Ün�vers�temde pol�s �stem�yorum.” (Ezg�-Ege

Öğrenc� Dayanışması) 

“15 Temmuz sonrası ün�vers�teye g�ren b�r öğrenc� olarak, pol�s�n ve ÖGB’n�n ün�vers�ten�n

�ç�ndek� pek çok unsuru tehd�t altına aldığını, ün�vers�tedek� b�rçok sorunu talep etmen�n

b�le-yemekhane zamlarından tac�zc� akadem�syenlere kadar- tehd�tlerle karşılaştığını

görüyorum.” (Pel�n-Ege Öğrenc� Dayanışması)

Kadın öğrenc�ler, eğ�t�m �çer�ğ� anlamında da ün�vers�ten�n kend�ler�n� koruyab�lecek b�r

mekan�zmadan uzak olduğunun altını ç�z�yorlar. Ün�vers�tede b�lg�n�n kontrol altında tutulması ve

denetlenmes� müfredat açısından da kadın öğrenc�ler�n yalnız bırakılmasına sebep oluyor: 

“İstanbul Sözleşmes� ve 6284 sayılı Kanun Hukuk Fakülteler�’nden çıkmış durumda. Ben�m

yaşamımı koruyacak bu b�lg� ün�vers�telerde yok.” (Pel�n-Ege Öğrenc� Dayanışması)

Öğrenc�ler tarafından sıklıkla d�le get�r�len ve raporun öneml� b�r bölümünü oluşturan kampüslerde

yaşanan güvenl�k problemler�n�n ve ün�vers�teye g�r�ş çıkışın sıkı kontrol altında tutulmasının, aynı

mekâna a�t b�rer unsur olarak karşımıza çıkması oldukça düşündürücü. Görüşmec�ler�m�z,

okullarını f�z�ksel olarak “hap�shane” ve “kale” g�b� yerlere benzet�yorlar ve bu durumun mekân �le

kurmak zorunda bırakıldıkları her türlü �l�şk�y� de açıkladığını vurguluyorlar: 

“Kampüsümüzün her yanı kafeslerle çevr�l�. Bu b�r Foucault espr�s� değ�l ama okulumuz

gerçekten b�r hap�shaneye benz�yor. Okula g�rerken b�ze ver�len h�ss�yat okulun �şley�ş�

hakkında çok şey� açıklıyor. Hep�m�z kartlı ve numaralı olarak b�r kamp alanına g�rer g�b�

okula g�r�yor ve okulda potans�yel suçlular olarak yaşıyoruz.” (Kaan-Ege Öğrenc�

Dayanışması)
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“Ün�vers�te dışarıya kapalı, kale g�b� b�r yer, sur g�b� duvarları var, sadece kapıdan

göreb�l�yorsun, [dışarıdan] k�mse g�rem�yor… Galatasaray Ün�vers�tes� dışarıya çok kapalı

ve b�rçok �nsan �ç�n dışarıdan karargâh �zlen�m� ver�yor.” (Hal�t-GSÜ Dayanışması) 

Boğaz�ç� D�ren�ş�’n�n de temel �t�raz noktalarından b�r� olan öğrenc�ler�n söz hakkı ve katılım taleb�,

görüşmec�ler�m�z tarafından da sıklıkla d�le get�r�ld�. Gençler, ün�vers�teler�n “müze” g�b� hem

mekânsal hem de �şley�ş açısından söz haklarının olmadığı yerler� anımsattığını ve bu durumun

artık kend� aralarında b�le normal olarak kabul ed�ld�ğ�n� söylüyorlar: 

“B�z�m okulumuz b�raz müze g�b�. B�z�m uslu z�yaretç�ler g�b� oraya g�d�p, b�ze �z�n ver�len

ölçüde b�r şeyler �zley�p, sonrasında da oradan g�tmem�z �sten�yor. Orada herhang� b�r şey�n

yer�n� ya da �şley�ş�n� değ�şt�rmem�z söz konusu değ�l. Böyle b�r hakkımız yok.” (Kaan-Ege

Öğrenc� Dayanışması) 

“Mekân olarak yaratma özgürlüğümüzün olduğu b�r ün�vers�te �st�yoruz. Öğrenc�ler�n

f�k�rler� d�kkate alınmıyor ve bu durum öğrenc�ler arasında da yerleşm�ş. Sınıf guruplarında

bazı şeyler� tartışırken ‘B�z karar merc�� değ�l�z. B�z öğrenc�y�z. B�z b�r şey yapamayız’ tavrını

görüyorum.” (Es�n-ODTÜ Dayanışması) 

Öğrenc�ler, �deal ve mevcut ün�vers�te farkını b�rçok açıdan �fade ederken, ortalama dört yıl

boyunca eğ�t�m gördükler� kurumlardan mezun olduklarında büründükler� ruh hal�n� kend�

cümleler�yle şöyle aktarıyorlar: 

“İnsanlar b�r b�rey ve genç yet�şk�n olmak �ç�n ün�vers�teye gel�yor. Madd� ve manev� olarak

yaşantımızın dört senes�n� orada harcıyoruz ama ün�vers�teden tükenm�ş olarak mezun

oluyoruz.” (Mualla-Ege Öğrenc� Dayanışması)
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Rektörlük, Ün�vers�te Yönet�m� ve YÖK

Mel�h Bulu’nun Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’ne “kayyum rektör” olarak atanmasının ardından b�rçok farklı

şeh�rden b�rçok farklı ün�vers�tedek� dayanışmaların yaptığı açıklamalar, ün�vers�te öğrenc�ler�n�n

merkez� yönet�m tarafından atanan rektöre karşı olduğunu göster�yor. Görüşmec�ler�m�z�n de heps�

“kayyum rektörlere” karşı olduklarını bel�rt�rlerken, rektörlük makamını ve ün�vers�te yönet�m�n�

“katılımcılık” ve “demokras�” çerçeves�nde tartışmaya açıyorlar: 

“Kısa vadel� b�r amaç olarak atanmış değ�l, seç�lm�ş rektörler�n varlığını savunsam da

ün�vers�te özgür olacaksa; [ün�vers�ten�n] tems�l s�yaset� ve vekalet ver�len k�ş�ler

vasıtasıyla değ�l, h�yerarş�k olmayan b�r şek�lde ve doğrudan demokras�yle örgütlenmes�

gerek�yor. Karar alma süreçler�ne, ün�vers�te ded�ğ�m�z şey�n nasıl bel�rleneceğ�ne ve nasıl

şek�lleneceğ�ne da�r tartışmalara [ün�vers�te b�leşenler�n�n] doğrudan katılab�lmes� ve

ün�vers�ten�n o �nsanların var ett�ğ� b�r yer olması gerek�yor.” (Batuhan-ODTÜ Dayanışması) 

“Rektör seç�lmes�ndense, rektörün seç�lmed�ğ� b�r durumu b�le �steyeb�l�yorum çünkü

Türk�ye’de bell� b�r otor�te ortaya çıktığı zaman sorunlar oluyor. Sadece rektörün olduğu b�r

yönet�m �sted�ğ�m� sanmıyorum. D�yel�m k�; �şler� daha hızlı yürütmek �ç�n mecl�s ya da b�r

heyet seç�ld�. Heyet�n de b�nanın �ç�nde kaldığı, alana �nmed�ğ�, öğrenc�n�n potans�yel

sorunlarını tak�p etmed�ğ� b�r s�stem düşünem�yorum. Akt�f, daha genç ve enerj�s� yüksek

olan �nsanlardan oluşan b�r yönet�m düşünüyorum.” (Alper-Boğaz�ç� Dayanışması)

Gençler, öğret�m üyeler� arasından seç�mle gelen rektörün b�le kabul ed�lemez olduğunu, sadece

öğret�m üyeler�n�n ya da öğrenc�ler�n değ�l, tüm ün�vers�te b�leşenler�n�n eş�t oy hakkına sah�p

olduğu b�r seç�m �sted�kler�n�n altını ç�z�yorlar: 

“Rektörlük seç�mler�ne kant�nc�n�n ya da fotokop�c�de çalışan �şç�ler�n, öğrenc�ler�n ve

hocaların da katılması ve karar alınırken ortak b�r karar alınması, oy sayılırken de �şç�ye

yarım oy akadem�syene �k� oy şekl�nde olmaması gerek�yor.” (Hal�t-GSÜ Dayanışması)

Görüşmec�ler�m�z, ün�vers�teler�n özerk ve özgürlüğün olması konusunda hemf�k�rler ama

ün�vers�teler�n bu n�tel�klere sah�p olab�lmes� �ç�n rektörlük seç�m� tartışmasından önce YÖK’ün

kaldırılması gerekt�ğ�n� düşünüyorlar: 

“Şeffaf, hesap vereb�l�r ve bunları sağlayab�lecek özerk b�r ün�vers�te �ster�m. Bunun

önündek� en büyük engel ülken�n s�yas� s�stem� ve YÖK’ün kend�s�. YÖK olduğu sürece bu

�deallere sah�p b�r ün�vers�teye er�şmek �mkânsız.” (Ercüment-Boğaz�ç� Ün�vers�tes�)
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Akadem�syen-Öğrenc� İl�şk�ler�

Gençler, ün�vers�telerde yaşanan sorunların b�r parçasını da akadem�syenler olarak görüyorlar.

Görüşmec�ler�m�z, akadem�syenler�n bazen bu sorunların öznes� bazen de nesnes� olduklarını �fade

ed�yorlar ve akadem�k kadroyla kurmaya çalıştıkları �l�şk�lerde temel problem�n katı h�yerarş�

olduğunu ve bunun b�lg� üret�m�ne de yansıdığını vurguluyorlar:

“Özgür ün�vers�tede öğretmen-öğrenc� ayrımının da b�r yerde s�l�kleşmes� gerek�yor. K�m�

konularda daha yetk�n, emek ver�p bell� b�r�k�me b�r�k�m meydana get�rm�ş ve mesa� sarf

etm�ş �nsanlar varsa, onların b�lg�ler�nden ve deney�mler�nden elbette yararlanmalı ama b�r

tarafın sadece öğreten d�ğer tarafın da ed�lgen b�r şek�lde yalnızca öğrenen konumunda

bulunduğu b�r yerde özgürlüğün b�r yere kadar var olacağını düşünüyorum.” (Batuhan-

ODTÜ Dayanışması) 

Akadem�syenler�n el�nde bulundurduğu güç �le öğrenc� üzer�nde b�r korku yarattığı ve bu

korkunun öğrenc�n�n �fade özgürlüğüne zarar verd�ğ� görüşmeler�m�zde b�rçok kere d�le get�r�ld�.

Öğrenc�ler gerek not �le gerekse �dar� olarak korkutulmanın yanı sıra herhang� b�r konuda

hocalarıyla farklı düşündükler�n� �fade ett�kler�nde açık ya da örtük olarak yaptırımlarla

karşılaşacaklarını ve hatta f�şleneb�lecekler�n� düşünüyorlar: 

“Mesela derste b�r akadem�syenle b�r konuda s�yas� b�r f�kr�m� �çeren b�r d�yaloğa

g�rd�ğ�mde, ben b�l�yorum k� hem öğretmenler�m tarafından hem etraftak� öğrenc�ler

tarafından hatta mesele büyürse �dar� kısım tarafından f�şleneceğ�m ve bunun ben�m eğ�t�m

hayatım �ç�n çok kötü etk�ler� olacak. Çünkü ben her zaman onların gözünde ‘O çocuk’ ya

da ‘O k�ş�’ olacağım. Bu devasa kötü b�r şey.” (Erdem-ODTÜ Dayanışması)

Öğrenc�lere göre �fade özgürlüğü kısıtlamaları, akadem�syenler üzer�nde de b�r tür baskı ve

otosansür yaratıyor. Bu durumun etk�ler� hem kampüs yaşamında hem de derslerde gözlemlen�yor:

“ÖGB sadece b�ze değ�l, akadem�syenlere de baskı uyguluyor. B�z okul bahçes�nde

hocalarla konuşurken gözler�n� üzer�m�ze d�k�yorlar.” (Mualla-Ege Öğrenc� Dayanışması)

“Hocalar da bazı derslerde bazı şeyler� söylemekten çek�n�yordur. Hocaların kend�

öğrenc�ler�ne b�le güvenememe durumunun olduğunu düşünüyorum.İhbar vs.” (Ercüment-

Boğaz�ç� Ün�vers�tes�)
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Kampüste Özgürlük-Öğrenc� Hakları

Öğrenc�ler, yaşamlarının en az dört yılını kampüslerde geç�r�yorlar. Öğrenc� yurtlarının bazı

ün�vers�telerde kampüs �ç�nde olması ve kampüsün şeh�r merkez�ne uzaklığı neden�yle öğrenc�ler�n

bu süre zarfında ün�vers�te dışına çok fazla çıkmayı terc�h etmed�ğ� bel�rt�l�yor. Görüşmec�ler�m�z

“ev�” g�b� gördükler� kampüsler�n, farklı k�ml�kler�n çoğulluk �çer�s�nde b�r arada yaşama kültürüne

ve k�ş�sel hayat h�kâyeler�ndek� değ�ş�me sunduğu katkıya d�kkat çekerken, öğrenc� hakları üzer�ne

düşünmeye çağırıyorlar: 

“Ün�vers�te b�r çoğumuzun ev�. Çoğu �nsan ün�vers�te �ç�nde yaşıyor ve yıllarımızı orada

geç�r�yoruz. Ün�vers�te okul olarak değ�l de b�r yaşam alanı olarak düşünülmel�. B�z buranın

halkıyız, burası b�z�m ev�m�z ve öğrenc�ler�n hakları olab�ld�ğ�nce gen�ş olmalı.” (Es�n-ODTÜ

Dayanışması) 

“Boğaz�ç�, l�seye kadar gördüğüm dünyayı daha gen�ş ve daha farklı görmem� ve küçük

mahallemden çıkab�lmem� sağladı. Beş yıldır Boğaz�ç�’ndey�m. Boğaz�ç�’nde her şey�

görerek ve b�rçok şey� tanıyarak kend� k�ml�ğ�m� oluşturduğumun farkındayım. Öğrenc�ler�n

çok akt�f olduğu b�r yaşam alanı �çer�s�ndey�z. Yurtlar ve öğrenc�ler�n gerçekleşt�rd�ğ� farklı

akt�v�teler okul �çer�s�nde. Bu şek�lde b�rb�r�m�z� daha çok tanıma ve belk� farklı

mahallelerden ve farklı alanlardan �nsanlarla daha çok karşılaşma şansı buluyoruz.

Boğaz�ç�’n�, herkes� gördüğümüz ve kend�m�z� daha çok tanıyarak kend�m�z� �nşa etme

şansını bulduğumuz b�r yer olarak görüyorum.” (Nerm�n-Boğaz�ç� Ün�vers�tes�) 

Ün�vers�te ve kampüs, gençler �ç�n sadece eğ�t�m alınan b�r mekân olmaktan daha fazla anlam

taşıyor dolayısıyla mekânla kurulan çok boyutlu bu �l�şk�de yaşanan f�z�ksel, yönet�msel ve sosyal

sorunlar da doğrudan gençler� etk�l�yor. Görüşmec�ler�m�zden bazıları kampüsler�n dışarıyla

�l�şk�s�n�n kes�lmes�nden rahatsız olduklarını söylerken, f�z�ksel mekân olarak kampüsün yaratıcılığa

katkısına değ�nen Es�n, kampüsler�n bugünkü durumunu ve �dealde nasıl olması gerekt�ğ�n�

bel�rterek, yasaklardan ve engellerden şöyle bahsed�yor: 

“Kampüslere başkaları da geleb�lmel� ve kampüsler topluma daha fazla açık olmalı. Ben

başka b�r ün�vers�teye g�deb�lmel� ve orada b�r etk�nl�ğe katılab�lmel�y�m. Oradak�

arkadaşlarım ya da dışarıdan �nsanlar da ben�m ün�vers�teme geleb�lmel�.” (Soner-GSÜ

Dayanışması)
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“İdealde f�z�ksel mekân olarak ün�vers�ten�n her şeyden önce yaratmaya açık b�r yer olması

gerek�yor. Öğrenc�ler�n f�z�ksel mekâna sürekl� eklemeler yapması, b�r yerler�

boyayab�lmeler�, b�r yerlere graf�t�ler yapmaları gerekt�ğ�n� düşünüyorum. Fakülteler�n

�ç�nde heykeller ve res�mler olmalı. Bu şu an yasak ya da engellenmeye çalışılıyor.

Ün�vers�ten�n, �nsanın hayatı boyunca en yaratıcı olduğu ve farklı arka planlardan �nsanlarla

tanışab�ld�ğ�, konuşab�ld�ğ� ve yaratma sürec�n� en yüksekte yaşadığı b�r yer olması

gerekt�ğ�n� düşünüyorum.” (Es�n- ODTÜ Dayanışması)

Ün�vers�te ve kampüs �le yan yana anılan kel�meler�n başında güvenl�k, pol�s ve ÖGB’ler gel�yor.

Görüşmec�ler�m�z, özell�kle kadın öğrenc�ler, kampüs �çer�s�nde kend�ler�n� güvens�z ve

savunmasız h�ssett�kler�n� sık sık bel�rtt�ler. Gençler, b�r yandan ün�vers�ten�n dışarıya kapalılığını

eleşt�r�rken d�ğer yandan ün�vers�te yönet�m� tarafından çeş�tl� sebepler-bahanelerle örülen bu

“duvarların” aslında seç�c� geç�rgen b�r n�tel�kte olduğunu deney�mler�nden örneklend�r�yorlar: 

“Dokuz Eylül Ün�vers�tes�’nde kasapların olduğu b�r sokak var. O sokakta ülkü ocakları var.

Ben bu �nsanların çev�k kuvvetle b�rl�kte okula nasıl g�rd�kler�n� gördüm.” (Kaan-Ege

Öğrenc� Dayanışması)

Görüşmec�ler�m�z, özell�kle son dönemde kampüslere yönel�k baskının g�tt�kçe arttığını

bel�rt�yorlar. Okullarda sürekl� pol�s�n bulunması ve çev�k kuvvet�n sıklıkla okula g�rmes�,

gençlerdek� ted�rg�nl�ğ� arttırıyor. Batuhan ve Es�n’e göre yönet�m ve güvenl�k tarafından alınan

önlemler, öğrenc� güvenl�ğ�n� sağlamıyor aks�ne öğrenc�lere yönel�k f�z�ksel ve ps�koloj�k ş�ddet�n

ana sebeb� hal�ne gel�yor: 

“Okulda pol�s olduğu zaman ted�rg�n h�ssed�yorum. Son kapanma dönem�nde okulda pol�s

devr�ye atmaya başladı. İnsanlar kend�ler�n� ted�rg�n h�ssed�yorlar. Yakın zaman önce okula

g�rmeye çalışan okulun öğrenc�s� olan b�r arkadaşımızın güvenl�k tarafından ş�ddete maruz

kalması da zaten b�z�m güvenl�ğ�m�z adına yaptıklarını söyled�kler� değ�ş�kl�kler�n doğrudan

b�z�m güvenl�ğ�m�ze zarar verd�kler�n� görmem�z� sağlıyor.” (Batuhan-ODTÜ Dayanışması) 

“Yakın zamanda okulda gerçekleşt�rd�ğ�m�z ve herhang� b�r şek�lde yasak olmayan

merd�ven boyama etk�nl�ğ�nde �ç h�zmetler�n sürekl� b�z�m peş�m�zde dolaştığını ve b�z�

tak�p ett�ğ�n� gördük. Bu g�b� şeyler ya da ODTÜ kapısına çev�k kuvvet get�r�lmes� ve el�nde

kocaman tüfekle pol�s�n kapıda durması… Okul güvenl�ğ�n�n b�ze karşı g�derek daha

agres�fleşmes� g�b� b�r durum söz konusu.” (Es�n-ODTÜ Dayanışması) 
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“Ün�vers�telerdek� güvenl�k uygulamaları, okul yönet�mler� tarafından “öğrenc�ler�n güvenl�ğ�”

neden�yle meşrulaştırılmaya çalışılırken, öğrenc�lere göre önlemler tam ters� kampüsü

güvens�zleşt�r�yor, tac�z vakalarını ve okul dışından kaynaklı saldırıları arttırıyor.

Görüşmec�ler�m�z�n çoğu güvenl�ğ�n pol�sle sağlanamayacağı konusunda uzlaşıyor. Özgür ve özerk

b�r ün�vers�te talep eden gençler �ç�n kampüsler bu hal�yle “d�stop�k” b�r dünyayı anımsatıyor: 

“Ben kart göstermeden okula g�rmek �sterken ‘Ama tac�zc� okula g�rse ne olacak?’ g�b� b�r

soruyla karşılaşab�l�yorum. Okula pol�s�n daha rahat g�rd�ğ� ve güvenl�ğ�n arttırıldığı zaman

öğrenc�ler depol�t�ze oluyor, örgütsüzleş�yor ve kampüs daha güvens�z b�r yer gel�yor.

Güvenl�ğ�n etk�s� artarken ve okula pol�s daha rahat g�reb�l�rken, okuldak� tac�z olayları da

arttı. Faş�stler okula daha rahat g�r�p �nsanlara saldırmaya başladılar. B�z�m güvenl�ğ�m�z �ç�n

okula soktukları pol�s b�ze saldırdı ve ş�ddet uyguladı. Bu bakımdan güvenl�k ded�ğ�m�z

şey�n de pol�s ya da güvenl�kle sağlanab�leceğ�n� düşünmüyorum.” (Batuhan-ODTÜ

Dayanışması)

“Özel güvenl�ğ�n g�tt�kçe arttırılması, kısıtlamalarla önümüzde sürülmes�, yetk�ler�n�n,

özgüvenler�n�n ve saldırganlıklarının artması, kampüs hayatını ve öğrenc� hareketl�l�ğ�n�

kısıtlamaya yönel�k yapılıyor. Okula turn�keyle g�rmek, geçerken kameraların b�z� sürekl�

�zlemes� ve on tane güvenl�ğ�n b�ze durmadan b�r şeyler sorması gerçekten d�stop�k.”

(Cem-ODTÜ Dayanışması) 

Tüm öğrenc�ler, güvenl�k ve pol�s tarafından sözlü ve f�z�k� ş�ddete maruz bırakıldığını �fade

ederken, LGBTİ+ öğrenc�ler �ç�n durum daha da zor b�r hale gel�yor. Erdem, okulda var olmaya

çalıştığı her an pol�s ted�rg�nl�ğ� h�ssett�ğ�n� �fade ed�yor: 

“LGBTİ+ olarak, yalnızca f�kr�m� ve burada olduğumu söylemeye ve �nsanlarla dayanışmaya

çalışırken, okulda el�mde bayrakla çıksam; pol�s�n ben� gözaltına almayacağımı b�lm�yorum.

‘Evet, mav� saçlı çocuk bağırıyordu ve el�nde bayrağı var…’ Bu korkunç b�r şey.” (Erdem-

ODTÜ Dayanışması)

Ün�vers�te kampüsler�nde öğrenc�ler�n güven �ç�nde yaşamasının önündek� engeller�n sadece pol�s

ya da güvenl�klerle sınır olmadığı görülüyor. Görüşmec�ler�m�ze göre okul �çer�s�nde örgütlenen

bazı öğrenc�ler, d�ğer öğrenc�lere sözlü ve f�z�k� müdahalelerde bulunurken, okul yönet�mler� ve

pol�sler tarafından da bu tarz olaylara göz yumuluyor. Pel�n, ün�vers�tey� b�r b�l�m merkez� olarak

gördüğünü bel�rterek, özell�kle madd� anlamda yeters�zl�k yaşayan kadın öğrenc�ler�n kampüs �ç�

güvenl�k problemler�nden KYK yurtlarına kadar b�r sarmalın �ç�nde bulunduğunu söylüyor:
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“Kampüste özgürlüğün önündek� engeller b�r yandan pol�s ve ÖGB, d�ğer yandan �se s�v�l

faş�st çeteler ded�ğ�m�z öğrenc�ler, öğrenc�l�ğ�n� 30-40 yaşına kadar uzatanlar, fakülte

re�sler�, bölüm re�sler�… Bazı gruplar b�l�m düşmanı. B�l�msel üret�m merkezler�nde b�l�m

düşmanlarına yer ver�lmemel�. Sen b�lg� üret�m merkez�ne gel�yorsun ama paran olmadığı

�ç�n öğrenc� ev�ne çıkamadığından bunlarla muhatap olmak durumunda kalıyorsun ve

kend�n� b�r ablukanın �çer�s�nde buluyorsun. KYK yurtlarında c�ns�yetç�l�k var. B�r kadın

olarak en geç gece 11’de g�reb�l�yorsun. Erkeklerde saat önemsenm�yor. Oradak� barınma

durumun da mevcut konjonktürden farksız.” (Pel�n-Ege Öğrenc� Dayanışması)

Son yıllarda ün�vers�telere yönel�k gerek mekânsal gerekse f�k�r ve �fade özgürlüğü açısından

baskının artması, ün�vers�te b�leşenler�n�n yaşam alanlarını kısıtlıyor. Gençlere göre �kt�dar,

kampüslerde farklı k�ml�kler�n ve farklı düşünceler�n b�r arada yaşayab�lmes�n�n önüne geçeb�lmek

�ç�n mekânı parçalara ayırmaya çalışıyor: 

“D�ğer ün�vers�telerle kıyasladığımızda Boğaz�ç�’n�n özell�kle coğraf� anlamda kend� alanı ve

madd� zeng�nl�ğ� temel�nde sunduğu ayrı b�r şey var. Nasıl k� şu an ODTÜ’nün varsa, nasıl k�

zamanında bu durum İstanbul’da neşet bulduysa; ş�md� de Boğaz�ç�’nde var. Rej�m de

bunun ver�ml� olduğunu gördüğünden olab�ld�ğ�nce kampüssüz ün�vers�telere ya da

kampüsler� dağıtma üzer�ne yatırım yapıyor.” (Hasan-Boğaz�ç� Dayanışması)

Görüşmeler�m�zde sıklıkla kampüsler�n f�z�k� �mkânlarının temel gereks�n�mler� b�le karşılamaktan

uzak olduğundan bahsed�ld�. Barınma, beslenme ve hatta kampüs �ç� yolların özell�kle öğrenc�ler

�ç�n öneml� b�r problem hal�ne geld�ğ� görülüyor. Devlet ün�vers�teler�nde okuyan öğrenc�ler

mekânın f�z�ksel yeters�zl�kler�nden ş�kayetç�ler: 

“Tuvaletler�n durumundan, normal kampüs yollarında görme engell�ler �ç�n tırtıklı yola ve

bazı b�naların er�şeb�l�rl�ğ�ne kadar c�dd� sıkıntı var.” (Ercüment-Boğaz�ç� Ün�vers�tes�) 

“ODTÜ’de çok c�dd� b�r barınma sorunu var. Kütüphanede ve bölümlerde yaşayan �nsanlar

var. Duş �ç�n spor salonlarının duşlarını kullanan �nsanlar var.” (Batuhan-ODTÜ

Dayanışması)
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Öğrenc�ler�n kampüs �ç�nde b�r araya geld�ğ� zamanlardan en öneml�s� öğrenc� kulüp faal�yetler�.

Boğaz�ç�’nde �kt�darın “kayyum rektör” aracılığıyla LGBTİ+ kulübünü kapatması, öğrenc�ler�n

hareket alanlarının g�derek daha fazla kısıtlanmaya çalışıldığına b�r örnek olarak karşımıza çıkıyor.

Gençler, sadece yönet�mle arası “�y�” olan ve “sakıncasız” olarak görülen kulüpler�n faal�yetler�ne

�z�n ver�ld�ğ�n� ve kampüs �çer�s�nde herhang� b�r toplumsal olaya karşı söz söylemeler� ve talep

bel�rtmeler� durumunda “fısk�yeler�n çalışması” g�b� b�r müdahaleyle karşılaştıklarını söylüyorlar: 

“Pandem� ötes�nde kayyum tarafından sev�lmeyen toplulukların b�r yerde etk�nl�k yapmak

�ç�n b�na bulamaması ve rektörlüğün onlara b�na vermemes� de b�r örnek. Açık havada

yapılınca fısk�ye çalışıyor. Okulun her yer�nde b�r topluluk b�le �ş yapamaz hale get�r�l�yor.

Çok rahat ve kolay olması lazım. Bu tarzdan şeylerde nereden öğrenc�y� sıkıştırsam ve

mesaj versem g�b� b�r durum var.” (Cem-ODTÜ Dayanışması)

“Gazete dağıtmak, herhang� b�r engelle karşılaştığımda basın açıklaması yapmak ya da

herhang� b�r taleb�m� d�le get�r�rken veya herhang� b�r toplumsal olayla �lg�l� söz söylerken

b�r engelle karşılaşmak �stem�yorum. B�z kampüsün özneler�y�z.” (Ezg�-Ege Öğrenc�

Dayanışması) 

Kulüp faal�yetler�n�n ün�vers�te yönet�mler� tarafından engellenmes�, toplulukların alanlarına göre

seç�c� davranılması ve �kt�dar �le ün�vers�te yönet�mler�n�n f�k�rsel olarak paralel b�r anlayış

serg�lemes�, öğrenc�ler�n farklı konularda b�r kulüp çatısı altında b�r araya gelmes�n� ve özgür b�r

tartışma ortamının oluşmasını engell�yor: 

“B�r�nc� sınıftan ber� yandaş olmayan hocalarımızla fakültem�zde s�nema kulübü kurmaya

çalışıyoruz ama üç yıldır kurab�lm�ş değ�l�z. Çünkü amacımız yandaş olmayan, sosyal�st

ç�zg�de olan f�lmler� �zlemek ve bunları anal�z ederek ve tartışarak b�lg� üret�m� yapmak ama

sermaye �ç�n b�l�m üret�ld�ğ�nden ve bunun sermayeye herhang� b�r katkısı olmadığından

�z�n ver�lm�yor.” (Damla-Ege Öğrenc� Dayanışması)

“Ün�vers�telerde topluluk kuramıyorsun. Dünyada LGBTİ+ hakları, kadın mücadeles�,

fem�n�zm, vegan akt�v�zm� ve ekoloj�k grevler konuşuluyor ve bunlara da�r f�k�r üret�l�yor

ama bunların h�çb�r� ün�vers�telerde kabul ed�lm�yor.” (Pel�n-Ege Öğrenc� Dayanışması) 
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2.Kampüste S�yaset

Türk�ye s�yasal, ekonom�k ve sosyal sorunlarla mücadele ederken ve �kt�darın düşünceye ve

�fadeye yönel�k baskıları artarken; gençler�n ülke ve kend� gelecekler�nden duyduğu end�şe,

yurtdışına göç oranlarının artmasından da görülüyor. Tüm bu kaygılar özell�kle göç etmeyen ya da

göç etmey� terc�h etmeyen gençler�, b�r çıkış yolu bulmak �ç�n düşündürdüğünü ve kend�

aralarındak� sohbetler�n de ana konusunu hal�ne get�rd�ğ�n� yaptığımız görüşmelerden tesp�t ett�k.

 

Dayanışmalarda bulunan gençler �ç�n ün�vers�tede s�yaset�n olmaması düşünülemez.

Görüşmec�ler�m�z, s�yaset�n hayatın b�r parçası olduğunu ve gündel�k yaşam prat�kler�nden

ayrılamayacağını bel�rt�yorlar. Hasan, gençl�ğ�n tar�hsel gücüne vurgu yaparak ün�vers�tede s�yaset

yapmanın gerekl�l�ğ�ne ve önem�ne d�kkat çek�yor. Damla �se yapılan s�yaset�n kampüslerle sınırlı

kalmadığını �fade ed�yor: 

“Ün�vers�telerde s�yaset�n özgür olması gerek�yor. L�seden ün�vers�teye geçerken en

bas�t�nden devlet�n b�zzat tanığı olduğu ve sen� muhatap aldığı b�r yere gel�yorsun ve bu

alanda kend�n� gel�şt�rd�ğ�n bütün bagajını yalnızca kend� �n�s�yat�f�ne dayanarak

kullanab�lmen lazım. Bunun da en doğal karşılığı bana göre s�yaset yapmak. Bugün borçlu

olduğumuz pol�t�k akımlar ün�vers�telerdek� tartışmalardan ve gençl�kten çıkmış şeyler. Bu

sebeple s�yas� tartışmaların yapılab�ld�ğ� ve s�yaset yasağının olmadığı ün�vers�teler olması

lazım.” (Hasan-Boğaz�ç� Dayanışması)

“Her şey s�yas�d�r. Hayatın her alanında öğrenc�, kadın, LGBTİ+ olarak da b�r taleb�m�z� d�le

get�r�rken s�yaset yapmış oluyoruz. Ün�vers�telerde de dayanışmadan dolayı kampüs

dışında b�r söz söyleyeceğ�m�z zaman hep ‘Kampüsten sokağa’ der�z. En bas�t �fadeyle

‘Kampüsten sokağa LGBTİ+ vardır’, ‘Kampüsten sokağa kadınlar vardır’ der�z çünkü

kampüs ülken�n küçültülmüş b�r vers�yonudur.” (Damla-Ege Öğrenc� Dayanışması)

Ün�vers�teler�n Türk�ye’den, ün�vers�telerde yaşanan sorunların da Türk�ye’n�n genel sorunlarından

kopuk olmadığını bel�rten görüşmec�ler�m�z, ün�vers�telerde s�yaset yapmanın sakıncalı hale

get�r�lmes�n� ve yasaklanmaya çalışılmasını eleşt�r�yorlar. Zaten gençler kampüslerde s�yaset

yapılmasının değ�l, hâk�m �deoloj� dışında f�k�r beyan ed�lmes�n�n engellenmeye çalışıldığını

söylüyorlar. Ancak görüşmec�ler�m�z�n b�rçoğuna göre ün�vers�telerde s�yaset�n engellenmes�

hayatın doğal akışına aykırı çünkü öğrenc� talepler� olduğu sürece kampüste s�yaset de var

olacaktır: 
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“Egemen olan �deoloj� ve mevcut olan güç �l�şk�ler� doğal kabul ed�l�p, buna aykırı olan ve

buna karşı çıkan şey s�yaset d�ye tanımlanıyor. Ama öyle b�r şey yok. Eğer b�r yerde yaşam

varsa orada s�yaset vardır. Ün�vers�te ded�ğ�m�z, o gerçekl�ğ�n ger� kalanından �zole ve

fanus �ç�ndek� b�r yer m� k�; s�yaset yapılmadığından bahsedel�m. Ün�vers�tede s�yaset zaten

yapılıyor. Ün�vers�te hâk�m olan egemenl�k ve güç �l�şk�ler�nden azade olan b�r yer değ�l.

Yemek yemem gerek�yor. Yemekhane ücret�ne zam gelm�ş. Bununla �lg�l� b�r ortak aks�yon

koymam zaten ben�m s�yaset yapmam anlamına gel�yor.” (Batuhan-ODTÜ Dayanışması)

 

Sosyal b�l�mler bölümler�nde öğrenc�ler�n s�yasetle daha fazla �çl� dışlı olduğu bel�rt�l�rken, sayısal

ve özell�kle mühend�sl�k bölümler�nde güncel s�yaset�n konuşulmaması gençler tarafından çok

fazla eleşt�r�l�yor. Ayrıca bazı gençler, ün�vers�ten�n s�yaset yapma ve s�yas� b�l�nç kazanma

açısından öneml� b�r yer olduğunu �fade ederken; öğrenc�ler�n ulusal s�yasetten z�yade öncel�k

olarak kampüstek� sorunlara �l�şk�n s�yaset yapmalarının daha öneml� olduğunu düşünüyorlar:

“Mühend�sl�k bölümler�nde s�yaset�n s’s� b�le yok. Herkes savunma sanay�ne g�r�p beyaz

yakalı mı olmak �st�yor? Halk �ç�n mühend�sl�k ya da başka b�r şey�n neden lafı ed�lm�yor?

Buralarda s�yaset yapmak daha da öneml� hale gel�yor.” (Cem-ODTÜ Dayanışması)

“S�yaset yapılmalı ama öncel�k �nsanın �ç�nde bulunduğu bağlamda olmalı. Ün�vers�te ve

kampüs s�yaset� olmalı. Ulusal s�yaset� yapan zaten başka ögeler ve gruplar var. Bence

�deal� 20 yaşındak� �nsanların ün�vers�tede kend� gel�şt�rmes�, tecrübe ve s�yas� b�l�nç

kazanması.” (Ercüment-Boğaz�ç� Ün�vers�tes�)

Ün�vers�tede s�yaset yapmaya yönel�k kısıtlamaların ve engellemeler�n özell�kle �kt�darın kend�ne

muhal�f olarak tanımladığı kes�mlere yönel�k olduğu görüşmec�ler�m�z�n �fadeler�nden anlaşılıyor.

Bundan dolayı gençler�n hedef göster�len muhal�f s�yas� part�lerle �l�şk� kurmaları hal�nde

f�şlenecekler�ne yönel�k kaygılar taşıması, bazı gençler�n kurumsal s�yasete g�rmemeler�n�n b�r

neden� olarak göster�l�yor: 

“Ün�vers�tede �nsanlar AKP’l� olunca s�yaset yapab�l�yor.” (Nerm�n-Boğaz�ç� Ün�vers�tes�) 

“İkt�darın -tırnak �ç�nde kend� başarısı olarak gördüğü- gençlerde yarattığı kaygı ve

gözdağı çok c�dd� b�r boyutta. B�z�m ün�vers�ten�n b�r kulübünde b�r etk�nl�k kapsamında

HDP m�lletvek�l�yle görüşme tartışması açıldığında, ‘İler�de çalışmak �sted�ğ�m güzel yerler

var ve kend�m �ç�n end�şelen�yorum’ den�lerek çoğunluk tarafından redded�lm�şt�.” (N�san-

GSÜ Dayanışması)
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Boğaz�ç� D�ren�ş� ve Dayanışmalar

Öğrenc� hareket� 1980 darbes�yle kes�nt�ye uğrasa da öğrenc�ler, 80’ler�n ortasından �t�baren farklı

oluşumlar altında b�r araya gelmeye ve ün�vers�telerde yaşanan ekonom�k, f�z�k� ve sosyal sorunlar

net�ces�nde örgütlenmeye ve talepler�n� d�le get�rmeye ett�ler. Cumhurbaşkanlığı Kararnames�yle

Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’ne Mel�h Bulu’nun atanmasının ardından öğrenc�ler bu kez dayanışmalarda

b�r araya gelerek “kayyum rektör” �stemed�kler�ne yönel�k eylemler ve protestolar

gerçekleşt�rd�ler. 

Hal�t, dayanışmaların ortaya çıkma ve oluşum sürec�n� şöyle anlatıyor:

“ÖTK’lar b�z�m sorunlarımıza cevap verm�yordu ve böyle olunca dayanışmalar organ�k

b�ç�mde kend�l�ğ�nden ortaya çıktı. S�yas�, ekonom�k ve sosyal sınıflar açısından farklılıklar

var ama ortaklaştığımız konular var. Bu konular çerçeves�nde b�r araya gel�yorsunuz.”

(Hal�t-GSÜ Dayanışması)

Dayanışmalar, farklı k�ml�klerdek� öğrenc�ler� ortak sorunlar çerçeves�nde b�r araya get�r�rken, bu

b�rl�k olma durumu öğrenc�ler�n b�rb�r�ler�n� daha �y� tanımalarını ve daha �y� anlamalarını sağlıyor.

Gençlere göre �kt�dar ve toplum tarafından ötek�leşt�r�len k�ml�klerle b�r araya gelen öğrenc�ler�n

dayanışmalar sayes�nde önyargıları yıkılıyor ve �sten�len�n aks�ne öğrenc�ler arasında b�r

yakınlaşma ve b�rl�k duygu oluşuyor:

“Örneğ�n Ayşe d�ye b�r karakter yaratalım. Ayşe, Boğaz�ç�’ndek� rektör atamasıyla �lg�l�

eyleme g�d�yor çünkü �kt�darın rektör atamasına karşı. Ayşe’n�n yanında Kürtçe slogan

atılıyor ve Ayşe eylemde LGBTİ+ bayrağı görüyor. Egemen �deoloj� yüzünden b�z fark

etmeden bazı düşünceler b�ze yasaklı ve kötü gel�yor. O kod b�ze �şlenm�ş oluyor.

Dayanışmanın ruhu �le bütün k�ml�kler�n buluştuğu yerde, egemen �deoloj�n�n b�ze �şled�ğ�

her şey dayanışmanın ruhu �le kırılıyor.” (N�san-GSÜ Dayanışması)

“Dayanışma bel�rl� önyargıların yıkılmasının aracı oluyor. Benzer sorunları olan gruplar-

tırnak �ç�nde- ortak düşmana karşı b�r araya geld�ğ�nde b�rb�rler�n�n sorunlarını daha �y�

göreb�l�yorlar ve b�rb�rler�n� daha �y� tanıyab�l�yorlar. Duvarları aşıp onlara daha yakından

yaklaşab�l�yorlar.” (Hal�t-GSÜ Dayanışması)
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Gençler; farklı k�ml�klerdek� ve farklı s�yas� görüşlerdek� öğrenc�ler�n, öğrenc� k�ml�ğ� ve öğrenc�

sorunları çerçeves�nde dayanışmalarda b�r araya geld�ğ�n� bel�rt�yor. Gençler�n, b�rl�ktel�k

duygusunu b�reb�rde tanımadığı akranlarından oluşan dayanışmalar aracılığıyla yakalaması;

gözaltı, ev haps�, soruşturma g�b� baskılara karşı mücadele güçler�n� arttırıyor ve geleceğe da�r

üm�tlend�r�c� b�r mot�vasyon kaynağı oluşturuyor. Özell�kle kadın öğrenc�ler, dayanışmaların

gücünü kadın hareket�n�n son yıllardak� güçlü eylemsell�ğ�ne benzet�yor:

“Okulun dayanışması kurulmadan önce umutsuzluğa kapıldığımda, bana umut veren

kalabalıklar 8 Mart ve 1 Mayıs �le sınırlıyken, bu �majlara b�r üçüncüsü eklend�. Boğaz�ç�

eylemler�nde yan yana durduğum, kenetlend�ğ�m ve �sm�n� b�le b�lmed�ğ�m, aynı değerler�

paylaştığım ve aynı şey�n savaşını verd�ğ�m o �nsanların gücü bambaşkaydı.” (N�san-GSÜ

Dayanışması)

“8 Mart’ta yürüyüş �ç�n Taks�m’e g�d�p fem�n�stlerle buluştuğumda, okulda kadın

çalışmalarında yer aldığım �nsanlarla b�r araya gel�yoruz. İstanbul Sözleşmes� �ç�n

düzenlenen eyleme okuldan arkadaşlarla g�d�yorum. Kend�n�z g�b� konuyla hem teor�k

olarak �lg�l� hem de b�rtakım eylemler gerçekleşt�ren k�ş�lerle alanda karşılaşmak mot�ve

ed�yor.” (Mel�ke-GSÜ Dayanışması)

“Her şeh�rde b�r ün�vers�te” pol�t�kasıyla bugün Türk�ye’de ün�vers�tes� olmayan şeh�r bulunmuyor

ama öğrenc�ler arası mesafe de g�tt�kçe açılıyor. Anadolu’da yen� açılan ün�vers�telerde kurulan

dayanışmalar ve oradak� öğrenc�ler�n sesler�n� dayanışmalar aracılığıyla duyurması öneml�

bulunuyor. Farklı şeh�rlerdek� öğrenc�lerle aralarında bağ oluştuğunu bel�rten gençler, genel

olarak öğrenc�ler�n ülken�n ekonom�k durumundan kaynaklı karşı karşıya oldukları geleceks�zl�kle

ve öğrenc�l�kte yaşadıkları madd� ve manev� zorluklarla baş etmen�n yolunun da dayanışmalar

üzer�nden yürütülecek öğrenc� s�yaset�yle anlam kazanacağını bel�rt�yorlar: 

“Boğaz�ç� D�ren�ş� sonrası �sm�n� duymadığım ün�vers�telerde dayanışmalar açıldı. Bu

dayanışmalarla b�r araya geld�k ve �let�ş�m kurduk. Buralar, �kt�darın kend� çıkarları �ç�n

açmış olduğu ün�vers�teler olsa da her şey �kt�darın kontrolünde olamayab�l�yor ve y�ne de

�nsanlar o egemen olana karşı çıkacak şek�lde özneleşme ve pol�t�kleşme �mkânını b�r

nebze de olsa bu ün�vers�telerde bulab�l�yor.” (Batuhan-ODTÜ Dayanışması) 

“Öğrenc�ler barlarda ve kafelerde çalışıyorlar, ödev satıyorlar; prekaryanın ve �şç� sınıfının

parçasılar. Gençl�ğ�n h�ç olmazsa bunun üzer�nden b�r s�yaset yürütmes� gerekt�ğ�n�

düşünüyorum çünkü gerçekten muhatabı olduğumuz mesele bu. Bu da sadece kurumsal

olarak yürütülecek b�r şey değ�l.” (Hasan-Boğaz�ç� Dayanışması) 
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Boğaz�ç� D�ren�ş�’nde dayanışmaya dışarıdan destek veren Nerm�n, Boğaz�ç� D�ren�ş�’n�n

öğrenc�ler ve kend� üzer�ndek� etk�s�nden bahsed�yor. Alper de Boğaz�ç� öğrenc�s� olmalarının

gündeme çıkma ayrıcalığı sağlamasına eleşt�rel b�r açıdan yaklaşarak, dayanışmaların kapsayıcı

rolüne �şaret ed�yor: 

“Bu eylemler başladığında b�rçok Boğaz�ç�l� öğrenc�n�n pol�t�k b�l�nç kazandığını

düşünüyorum. Ben de kend� adıma da s�yas� b�l�nç olarak çok kazanım elde ett�m. Tek ve az

olduğumu düşünmüyorum. İş�n ucu Boğaz�ç�’ne dokununca, b�rçok �nsan boş

veremeyeceğ�n� fark ett�. B�z Boğaz�ç�’n� kurtarılmış alanımız olarak görüyorduk.” (Nerm�n-

Boğaz�ç� Ün�vers�tes�)

“Bu mücadeley� yaparken �nsanları dışlamadan ve b�r araya katarak yapmamız gerek�yor.

Açıkçası muhalefette olup, bu görev� yapması gereken �nsanları da yapmadığı zaman

eleşt�rmem�z ve dürtmem�z gerekt�ğ�n� düşünüyorum. B�z�m gündemde kalmamızın sebeb�

Boğaz�ç� öğrenc�s� olmamızın dışında b�r şey değ�l. B�z M�gros �şç�s� ya da ez�lmeye çalışılan

b�r topluluk da olab�l�rd�k ama ses get�rmes�n�n sebeb� bu.” (Alper-Boğaz�ç� Dayanışması)

Gençler, çoğu dayanışmalarda farklı k�ml�kler�n yan yana gelememes�nden dolayı bazı f�k�r

ayrılıkları çıktığını ama bunların konuşularak çözüldüğünü bel�rt�yorlar. Çok az sayıda genç

dayanışmaların geleceğ�nden umutsuzken, kurumsal s�yaset�n dışında dayanışmalarda yapılacak

s�yaset�n ve dayanışmaların güçlenmes�n�n; gençl�k �ç�n öneml� olduğunun altı ç�z�l�yor: 

“Dayanışmalar teor�kte güzel ama prat�kte olmadı. B�r grup öğrenc� yatay h�yerarş�den

z�yade �kt�dar mücadeles�ne g�rd�. Böyle olunca �kt�darı eleşt�rd�kler� poz�syonlara da

düştüğü oldu.” (Ece-GSÜ Dayanışması)

“Gençl�k nazarında kurumsal s�yaset dışında yapılab�lecek b�r s�yaset varsa; bu dayanışma

gücünü artırmak olab�l�r.” (Hasan-Boğaz�ç� Dayanışması)
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Öğrenc� Hareket�

Bugün Türk�ye’de yaklaşık sek�z m�lyon ün�vers�te öğrenc�s� var. Başka b�r dey�şle, faraz� açıdan

bakılırsa, bu öğrenc�ler b�r part� kursa Mecl�s’e g�reb�lecek b�r n�cel�ğe sah�pler. Özell�kle son

yıllarda artan baskılara öğrenc�ler�n çıkardığı sesler güçlen�rken, ün�vers�te öğrenc�ler� talepler� ve

mücadeleler�yle Boğaz�ç� D�ren�ş�’yle yen�den gündeme geld�ler. Gençlerden bazıları öğrenc�ler�n

mücadeleler�n�n ve b�rl�kler�n�n gelecekte artarak devam edeceğ�n�, bazıları bu konuda kararsız

olduklarını, çok azı da şu an gündemde olan gençler�n ses�n�n sadece döneml�k olduğunu

bel�rt�yor. 

Anadolu’dan büyükşehre okumaya gelen gençler, metropollerdek� farklılıkların düşünce dünyaları

�ç�n öneml� olduğunu, kend�ler�n� gel�şt�rd�ğ�n� ve bu sayede entelektüel b�r b�l�nç kazandıklarını

�fade ed�yorlar:

“[B�r] Anadolu şehr�nden geld�m. İstanbul’a gel�nce hayatında karşılaşmadığın şeyler, farklı

pol�t�k, d�nsel ve c�nsel yönel�mdek� �nsanlarla karşılaşıyorsun. Bu, �nsanın ufkunu,

düşünme ve üretme kapas�tes�n� artırtıyor. Daha gen�ş ve daha �y� pol�t�k söz üreteb�lecek

hale gel�yorsun. Ülkedek� bazı şeyler� net görmen� sağlıyor.” (Alper-Boğaz�ç� Dayanışması)

B�r yandan �kt�dar tarafından yaratılan korku, baskı ve ceza pol�t�kaları d�ğer yandan

ekonom�k ve sosyal kaygıların yanında ün�vers�te öğrenc�ler� özell�kle kend� alanlarına ve

mekânlarına yönel�k müdahalelerde daha güçlü tepk� göster�yorlar. Gençler, bu

nedenlerden dolayı öğrenc� hareket� penceres�nden geleceğe olumlu bakıyor: 

“Son yaşananlar b�ze göster�yor k�, öğrenc�ler b�r şeyler yapmaya gebe. Sek�z m�lyon �nsan

b�r part� kursa barajı geçeb�l�r. İnsanların �ç�nde b�r umut görüyorum. Bu kadar korkuya ve

baskıya rağmen �nsanlar b�r şeyler yapmaya çalışıyorlar.” (Soner-GSÜ Dayanışması) 

“Fransa’da 68 olayları b�r kıvılcımla başladı. Bugün öğrenc�ler KYK paraları �le geç�nemezken,

geleceğe güvences�z bakarken ve �şs�z olacaklarını b�l�rken, ben öğrenc�ler�n daha güçlü söz

söyleme �ht�mal� olduğunu ve b�r öğrenc� hareket�n�n doğab�leceğ�n� düşünüyorum.” (Damla-Ege

Öğrenc� Dayanışması) 
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Gençlere göre, öğrenc� protestolarının gücü; ün�vers�telere, ün�vers�teler�n kültürüne ve

kampüsün olanaklarına göre değ�şkenl�k gösterd�ğ� g�b�, ün�vers�telerdek� kulüp faal�yetler�n�n

akt�fl�ğ� ve ün�vers�ten�n bulunduğu kentler de öğrenc�ler� etk�l�yor. Nerm�n’e göre tüm ün�vers�te

öğrenc�ler� muhal�f olarak değerlend�r�lemeyeceğ� g�b�, her muhal�f öğrenc� de eyleme geçme

cesaret taşımıyor:

 

“Kampüse g�d�p, oradan eve gelen öğrenc�ler ya da bel�rl� b�r yaşam alanını

deney�mlemeyen ün�vers�te öğrenc�ler� arasında b�r fark oluyor. Belk� ODTÜ, Boğaz�ç� g�b�

ün�vers�telerde, ün�vers�te öğrenc�s� k�ml�ğ�n�n b�raz daha ses�n�n çıkmasının sebeb�

öğrenc�ler�n b�r yaşam alanını paylaşılıyor olması. Azımsanamayacak sayıda ün�vers�te

öğrenc�s�n�n muhal�f olduğunu düşünüyorum ama muhal�fl�k ne kadar akt�f? Belk� Boğaz�ç�

d�ren�ş�ne �kt�darın gözüyle bakmıyorlardır ama b�rçok öğrenc� ya da b�rçok yaşıtım ‘Ne

gerek var?’ gözüyle bakıyorlardır. Desteklese b�le daha çok pas�f b�r b�ç�mde �kt�darı

eleşt�rerek destekl�yor. Eyleme geçen ya da geçmeye cesaret� olan �nsanların az olduğunu

düşünüyorum.” (Nerm�n-Boğaz�ç� Ün�vers�tes�) 

Öğrenc�ler�n d�ren�ş�n� değerl� bulan, bu d�ren�şe destek veren ve mücadele eden gençler

arasında öğrenc� hareket�n�n dönemsel olarak güçlü olduğunu bel�rten ama hem �kt�darın

ün�vers�te pol�t�kası hem de farklı şeh�rlerde okuyan öğrenc�ler arasında yaratılan b�r kopukluktan

dolayı sek�z m�lyon öğrenc�y� n�tel�kl� kolekt�f b�r güç olarak tanımlamayanlar da mevcut: 

“Sek�z m�lyon çok büyük b�r sayı. Mecl�ste olsa %14 olur. Açıkçası ben sek�z m�lyon

öğrenc�n�n kolekt�f b�r gücü olduğunu ve olab�leceğ�n� düşünmüyorum. Öğrenc�ler�n çoğu

üç büyük şeh�r dışında ün�vers�te okuyor. Bu üç büyük şeh�r dışında kurulan ün�vers�teler�n

ortalama %90’ının son 20 senede kurulduğunu b�l�yoruz. Bunlar b�r akadem�k kültürü ve

tar�hsel b�r geçm�ş� olmayan, bölge esnafı para kazasın, bölgedek� �nsanların k�ra gel�rler�

artsın, ülkedek� ün�vers�te sayısı artsın d�ye açılan okullar olduğunu hep�m�z b�l�yoruz.”

(Kaan-Ege Öğrenc� Dayanışması)

“N�cel olarak güç olsa [da] n�tel olarak pol�t�k olmayan b�r öğrenc� topluluğundan

bahsed�yoruz. Pol�t�k olsalar b�le b�r araya geleb�lecekler� b�r platform yok. Ben, kend�

ün�vers�tem dururken Ağrı’dak� b�r ün�vers�te öğrenc�s�n�n sorununu b�lm�yorum. Ancak

Tw�tter sayes�nde öğreneb�l�r�m. O da b�r tweet� tutarsa, herhang� b�r sorun oluştuğunda.”

(Ece-GSÜ Dayanışması)
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3.Kurumsal S�yaset ve Gençl�k

2023 seç�mler� yaklaşırken kurumsal s�yaset, yüksek b�r nüfusa sah�p ün�vers�te öğrenc�s� genç

nüfusu etk�lemey� ve gençler�n oylarını kazanmayı �st�yor. İkt�dar ve muhalefet bloğu, sosyal

medya üzer�nden kend� ç�zg�ler� ve kalıplaşmış gençl�k yargılarıyla gençl�ğe seslenmekte ve

gençl�ğ� kend� tarafına çekmeye çalışmaktadır. Kurumsal s�yaset ve gençl�k �l�şk�s�n�

detaylandırmadan önce b�r görüşmec�m�z�n gündel�k hayat ve güncel s�yaset �l�şk�s�ne yönel�k

öneml� b�r alıntısını paylaşarak, s�yaset�n gençler�n hayatında kapladığı alanın gençler �ç�n bazen

oldukça yorucu olduğunu bel�rtmel�y�z. Mualla, s�yaset konuşmaktan bıktığını çevr�m�ç� flört

uygulaması olan T�nder �le örneklend�r�yor: 

“Durum o kadar traj�kom�k k� �nsanlar T�nder’da b�le s�yaset konuşuyor. Belk� başka b�r

ülkede ya da başka b�r evrende yaşıyor olsaydık, bunlar aklımızın ucundan dah�

geçmeyecekt�. Bunu konuşmamak doğal b�r hak ama devlet aldığın suyu b�le

s�yas�leşt�r�rken; �syan ed�yorsun ve s�yaset konuşmaktan nefret eder hale gel�yorsun.”

(Mualla-Ege Öğrenc� Dayanışması) 

Çalışmaya katılan gençler�n dördü dışında h�çb�r� herhang� b�r s�yas� part�ye üye olmadığını ve

olmak �stemed�ğ�n� �fade ett�. Kurumsal s�yaset�n gençler�n �ht�yaçlarına cevap vermed�ğ�n� ve �ç

yapısından ötürü kend�ler�n� orada özgür h�ssedemeyecekler�n� düşünüyorlar. Ercüment, herhang�

b�r s�yas� part�de yer almanın aynı zamanda b�r r�sk taşıdığını da �fade ederken, Türk�ye’dek� s�yas�

ortamın gençler�n gözünden nasıl gözüktüğü açısından da öneml� �puçları ver�yor: 

“Kurumsal s�yaset şu an gerçekten sandık. B�rçok �nsanda ‘İlk seç�mde g�decekler’

düşünces� var ama ben de yok açıkçası. Gençler�n hayal ett�ğ� �deal�st s�yaset� yapab�lecek

part� yok. B�r de r�sk var. Gençler r�sk almak �stem�yor. Bunların heps� c�dd� fedakârlık

�steyen r�skl� şeyler. Kend�n� ortaya koyacaksın ve sosyal medyada l�nç ed�leceks�n.”

(Ercüment-Boğaz�ç� Ün�vers�tes�)

Görüşmec�ler�m�ze göre kurumsal s�yas� part�ler�n, �kt�dar ve muhalefet de dah�l olmak üzere,

gençlere bakış açısı oldukça sorunlu:

“AKP’n�n gençlere nasıl baktığını konuşmak gereks�z. Bakmıyor ya da en fazla b�r et çuvalı

olarak görüyor. CHP’l� ve HDP’l� m�lletvek�ller�yle konuştuğumuzda ‘B�z bu muhalefet�

yapamıyoruz. Bu muhalefet� s�z yapıyorsunuz’ d�yorlar. Gençl�ğe bakmıyorlar ama gençl�k

onlara nasıl bakacak?” (Alper-Boğaz�ç� Dayanışması) 
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Öğrenc�lere göre, gençler kurumsal s�yasette tems�l ed�lm�yor, özell�kle part�lerde “yaşlılar”

tarafından doldurulan koltuklar genç tems�l�ne engel oluyor ve Mecl�s gençlerdek� s�yaset yapma

�steğ�n� azaltıyor: 

“Muhalefet yapan �nsanlar çok yaşlılar. Bakınca �maj olarak çok �y� b�r şey değ�l. Her part�de

öne çıkan genç vek�l var ama bunlar sayıca çok azlar. Şu an k�m�n s�yaset�n� yapıyoruz? Bu

ülke k�m�n ülkes�? Sank� hep yaşlılar konuşuyor ve b�z gençler onları d�nl�yoruz.” (Nerm�n-

Boğaz�ç� Ün�vers�tes�)

“Mecl�s� üzer�ne çok konuşmaya değer bulmuyorum. T�yatro g�b� b�r yer. Gençl�k üzer�ne

düşünmekten z�yade p�yes g�b� b�r yer ve orada �nsanlar takılıyor. Mecl�s�n özell�kle

gençlerde s�yaset yapma �steğ�n� azaltan b�r yapı olduğunu düşünüyorum.” (Cem-ODTÜ

Dayanışması)

İkt�dar ve muhalefet part�ler�, teknoloj�n�n gençler �ç�n önem sırasının başlarında yer aldığını

düşünüyor. Bu ön kabulle b�rl�kte �nternet, cep telefonu ve çeş�tl� teknoloj�k araçlar üzer�nden

vaatler vererek gençler� etk�lemeye çalışıyorlar. Oysa gençler�n sorunları bambaşka.

Görüşmec�ler�m�z bu vaatler üzer�nden b�le gençl�k-kurumsal s�yaset �l�şk�s�n�n sorunlu olduğunu

söylüyorlar:

“B�ze 10GB �nternet vererek b�z� orada tems�l edemezs�n�z. Mecl�s s�yaset�nde asıl

�sted�ğ�m�z şeyler çeş�tl� Youtube reklamları ya da sosyal medyanın kullanılması değ�l. B�z�m

asıl �sted�ğ�m�z şey; yalnızca bu ülken�n değ�l, dünyanın geleceğ� olarak yalnızca tems�l

ed�lmek, sözümüzün geçerl� olması ve gerçek özneler olmak �sterken; bu k�msen�n

umurunda değ�l.” (Erdem-ODTÜ Dayanışması)

Boğaz�ç� D�ren�ş�’nde pol�s�n öğrenc�lere saldırması, öğrenc�ler�n tutuklanması ve eylem alanında

öğrenc�ler�n ş�ddete maruz kalması gençler� oldukça öfkelend�r�yor. Görüşmec�ler, özell�kle ana

muhalefet part�s�n�n sosyal medya üzer�nden öğrenc�ler� hedef göstermeye varan söylemler�n� ve

eylemler sırasında alanda çok az sayıda s�yasetç�n�n bulunmasını ş�ddetle eleşt�r�yor. Ece ve Es�n,

CHP’y� söylemler� ve eylems�zl�ğ�yle eleşt�r�rken, kurumsal s�yas� part�ler�n gençl�k pol�t�kalarını

popül�st bulduklarını �fade ed�yorlar: 
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“Boğaz�ç� eylemler�nde CHP’ye kıl oldum. Gençler�n a�leler�ne ‘Gençler� yatıştıralım’

d�yorlardı. Yet�şk�n �nsanların a�les�ne seslenmek ne demek ve sen k�ms�n! Sürekl� sosyal

medya üzer�nden ‘Gençler�n yanındayız’ d�yorlar ama eylem alanında sadece HDP’l� vek�ller

bulunuyordu. B�rkaç CHP’l� vek�l ya vardı ya yoktu. Alanda m�lletvek�ller� olduğunda

pol�sler�n tepk�ler� değ�ş�yor ve b�r nev� tampon bölge oluşturuyor. Bunu sağlayamayıp,

prat�kte de ortaya b�r şey koymadıklarında b�r anlamı kalmıyor. 'Öğrenc� hareket�n�n

yanındayız' d�yorlar. Pek� ne yapıyorsunuz? Tweet atıyorsunuz.” (Ece-GSÜ Dayanışması)

“Bütün part�ler ‘Z kuşağı �le en �y� b�z �let�ş�m kuruyoruz’ d�yor ama h�çb�r� gerçek b�r

�let�ş�m �ç�nde değ�l. Sosyal medya �nfluencerları �le konuşmak g�b� çok uzak ve anlamsız

etk�nl�kler yapıyorlar. ‘Part� olarak s�z�n yanınızdayız. Meydanlarda da yanınızda olacağız’

d�yen b�r s�yasetç� yok. B�r öğrenc� hareket�ne destek den�ld�ğ�nde, ben�m aklıma bu gel�r.

Gencec�k öğrenc�ler�n yanında, pol�s�n karşısında ve pol�s ş�ddet�n�n uygulandığı yerde

olmak gel�r. Ama h�çb�r part�den böyle b�r şey gelmed�.” (Es�n-ODTÜ Dayanışması)

Gençl�ğ�n part� s�yaset� yapmaya uzak olduğu ve gençl�k �le kurumsal s�yaset arasındak� uçurumun

g�tt�kçe arttığı görülüyor. Kurumsal b�r s�yas� part�de s�yas� faal�yet yürüten Kaan’ın da part� �ç�

mekan�zmaların gençlere ve öğrenc� hareket�ne kapalılığını vurgulaması, gençl�k-part� s�yaset�

�k�l�s�n�n b�r araya gelmes�n�n mevcut konjonktürde oldukça zor olduğuna �y� b�r örnek: 

“Ün�vers�teye da�r b�r mücadelen�n bell� b�r part�n�n tekel�nde ya da h�mayes� altında

yürütüleb�leceğ�n� düşünmüyorum. Ben�m �ç�n dayanışmalar kend� part�m�n gençl�k

kollarından daha kıymetl�.” (Kaan-Ege Öğrenc� Dayanışması)

Kurumsal s�yaset yapılanmaları gençl�ğ� tems�l etm�yor, gençler�n sorunlarını b�lm�yor ve daha da

öneml�s� gençlerle ortak paydalarda buluşamıyor. Mel�ke ve Ezg�’ye göre, kend� kuşaklarından

�nsanlarla alternat�f gençl�k örgütler� ya da dayanışmalarda b�r araya gelmek ve bu oluşumlarda

yapılan öğrenc� merkezl� s�yaset kend�ler�n� daha çok heyecanlandırıyor: 

“S�yas� part�ler ben� tems�l etm�yor ve ben� heyecanlandırmıyorlar. Baktığımda çoğu yaşlı

başlı adamlar. Ben orada ne yapayım? Alternat�f öğrenc� örgütler� ben� daha çok tems�l

ed�yor. Ortak dertler�m�n olduğu ve ortak �lkeler üzer�nde b�r araya geleb�leceğ�m �nsanları

buralarda buluyorum. ” (Mel�ke-GSÜ Dayanışması)

“Ün�vers�te s�yaset� yapmayı part� s�yaset� yapmaktan daha değerl� buluyorum. Part�

s�yaset� yapanların ya da makamların b�z�m dertler�m�z� d�nleseler b�le b�z�m dertler�m�z�

görem�yorlar.” (Ezg�-Ege Öğrenc� Dayanışması) 
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Çalışma kapsamında; Kampüs Cadıları, Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�,    Hacettepe Ku�r Araştırmaları

Topluluğu ve GSÜ Ku�r Çalışmalar Kulübü’nden toplamda 18 öğrenc�yle gerçekleşt�r�len dört odak

grup görüşmes�nde; ün�vers�ten�n mevcut durumu, rektörlük, ün�vers�te yönet�m�, YÖK,

akadem�syen-öğrenc� �l�şk�ler�, kampüste öğrenc� hakları ve özgürlükler�, kampüste s�yaset,

öğrenc� merkezl� oluşumlar �le kurumsal s�yaset ve gençl�k �l�şk�s� tartışıldı.  

Gençler, ün�vers�teler�n mevcut durumu hakkında kapsamlı eleşt�r�lerde bulunuyorlar.

Ün�vers�teler�n yapısal sorunları olduğunu bel�rten görüşmec�ler, ün�vers�teler�n b�l�msel üret�m

yer�ne kar�yer odaklı faal�yet gösterd�ğ�n� �fade ed�yorlar. Ayrıca gençler, ün�vers�teler�n

toplumsal-ekoloj�k sorunlarının çözümü yer�ne sermaye çıkarlarına odaklı olduğu konusunda ve

ün�vers�telerde toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n sağlanması ve c�nsel tac�z�n önlenmes� �ç�n gerekl�

mekan�zmaların �şlet�lmed�ğ� hususunda da b�rleş�yorlar.

Odak grup tartışmalarında, s�yas� �rade ve YÖK’ün ün�vers�teler� baskı altına almasına yönel�k de

eleşt�r�ler get�r�ld�. Ün�vers�te yönet�m�n�n katılımcı ve demokrat�k olması ve bu bağlamda

rektörlüğün gücünün azaltılması gerekt�ğ� bel�rt�l�yor. İdeal ün�vers�te �ç�n kampüsler�n

fem�n�zasyonunun öncel�k olarak görülmes� ve çözüm �ç�n fem�n�st ün�vers�ten�n ön plana

çıkarılması, fem�n�st ve ku�r hareket �ç�nde bulunan gençler�n d�ğer görüşmec�lerden ayrışan yönü

olarak ortaya çıkıyor.  B�rçok genç, fem�n�st ün�vers�tey� herkes�n eş�t haklara sah�p ve kend�n�

güvende h�ssedeb�leceğ� b�r ün�vers�te, dolaysıyla “olması gereken ün�vers�te”, olarak

tanımlarken; fem�n�zasyonu hem mekânsal hem de b�lg� üret�m süreçler� açısından temel önemde

görüyorlar. 

Akadem�syen-öğrenc� �l�şk�ler� konusunda; LGBTİ+ ve kadın düşmanı d�l�n derslerde egemen

olması ve hocaların -özell�kle �ler� yaşlardak� hocaların- toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� konusunda

duyarsızlık göstermeler� ve nefret söylem�ne varan �fadeler kullanmaları öne çıkıyor. Gençler,

ayrıca b�rçok hocanın LGBTİ+ ve kadın düşmanı söylemler� ve c�ns�yetç� kl�şeler� yen�den

üretmekten, kend�ler�ne �t�raz ed�lmes� durumunda h�yerarş�den gelen güçler�n� kullanmaktan da

çek�nmed�kler�n� söylüyorlar. Öğrenc�lerle “s�z” h�tabıyla kurulan eş�tl�kç� ve saygılı d�l�n �se olumlu

karşılandığı, �let�ş�m� kolaylaştırdığı ve aslında -belk� esk� kuşakların aks�ne- gençler tarafından

artık talep ed�len b�r tutum olduğu da gençler�n �fadeler�nde d�kkat çek�yor. 
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KAMPÜSTEN HAK MÜCADELELERİ: 
FEMİNİST VE KUİR HAREKET

 

Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f� rapor yazım aşamasında Ün�vers�tel� Fem�n�st Kolekt�f’�ne dönüşmüştür. 26

26



Kampüste öğrenc� hakları ve özgürlükler� konusunu ve öğrenc�lerdek� hâk�m algıyı, b�r

görüşmec�n�n “kampüslerde b�z korunmuyoruz sank� kampüsler b�zden korunuyor” �fades�

özetl�yor. Ün�vers�telerde, kadın ve LGBTİ+ kulüpler�ne karşı yapılan ayrımcılık ayrıntılı b�r şek�lde

örneklend�r�ld�. Öğrenc�ler heteroseksüel olmamanın öğrenc�n�n sözünü ün�vers�tede daha (da)

değers�z kıldığı ve kulüp faal�yetler�n�n keyf� olarak engellenerek; kadın ve LGBTİ+’ların

kampüslerde görünmez olmaya �t�ld�ğ�n� söylüyorlar. 

Tartışmalarda, kampüste s�yaset konusunun kampüsler�n güvenl�ğ� bağlamında değerlend�r�lmes�,

kadın ve LGBTİ+’ların kampüslerde yaşadığı güvenl�k problemler�n�n ve f�z�k�/sözlü tac�zler�n ne

derecede öneml� b�r sorun olduğunu göster�yor. Gerek kampüsler�n f�z�k� koşularından dolayı

gerekse ün�vers�te yönet�mler� ve d�ğer öğrenc�ler tarafından hak �hlaller�ne uğrayan gençler,

nefret söylem�ne ve buna dayanan f�z�ksel saldırılara karşı güvenl� kampüsler talep ed�yorlar.

Gençler, kampüste özgürlüğün ve güvenl�ğ�n sağlanması �ç�n kampüsün mekânsal olarak

fem�n�zasyonunu, dayanışmayı ve örgütlenmey� çözüm olarak ortaya koyuyorlar. Kampüslerde

yaşanan tac�z olaylarına karşı kend� �n�s�yat�fler�yle kadınlar �ç�n mor nokta bel�rleyerek güvenl�

alan yaratma g�b� g�r�ş�mlerde bulunduklarını da ekl�yorlar. Gençler, bu bağlamda ün�vers�tede

s�yaset yapmama terc�hler�n�n olmadığını çünkü gerek kadın olmanın gerekse LGBTİ+ olmanın

doğrudan s�yas� saldırıya karşı s�yas� savunmayı gerekt�rd�ğ�n�n altını ç�zerek; İstanbul

Sözleşmes�’n�n �ptal� ve LGBTİ+ eylemler�ne karşı ayrımcı hukuk�, �dar� ve keyf� engellemeler� örnek

göster�yorlar. 

Farklı öğrenc� gruplarında, Boğaz�ç� D�ren�ş� �le �vme kazanan dayanışmaların kapsayıcı ve etk�n b�r

alternat�f örgütlenme model� oluşturduğu ve öğrenc� hareket�ne d�nam�zm kattığı �fade ed�ld�.

Saha araştırmamızda, dayanışmaların farklı k�ml�klerden öğrenc�lere seslenerek ötek�yle tanışma

ve buluşma �mkânı sağlaması ve yen� ve ses get�ren eylem b�ç�mler� ortaya koyarak öğrenc�

hareket�n� güncellemes� b�rçok görüşmec� tarafından �fade ed�ld�. Ancak, bazı öğrenc�ler�n

dayanışma �ç�nde ve ortak eylemlerde LGBTİ+’ları dışladığı ve LGBTİ+’ların sorunlarına karşı

duyarsız ve �lg�s�z olduğu da görüşmec� gençler tarafından d�le get�r�ld�. Bu noktada

dayanışmaların, kapsayıcılık ve öğrenc� hakları konusunu yen�den ele alması gerekt�ğ�n�

düşünüyoruz. 
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Görüşmec�ler, kurumsal s�yaset� eleşt�r�yor ve espr� değ�l muhalefet yapan s�yas� part�ler �st�yorlar.

Gençler, muhalefet�n gençlerle �l�şk� kurma tarzını yeters�z ve bu bağlamda oluşturduğu “genç

d�l�”n� yüzeysel ve c�dd�yets�z buluyorlar. Hatta s�yas� f�gürler�n gençler�n sorunlarıyla �lg�lenmek

ve bu sorunları c�dd�ye alıp çözüm üretmek yer�ne sahte b�r genç d�l� oluşturduklarını bel�rt�yorlar.

Gençlere göre, s�yaset�n d�l� ve s�yasetç�ler�n söylemler�; gençler�n s�yasetç�ler tarafından özne ve

b�rey olarak görülmed�ğ�n� göster�yor.

Gençler konusunda; �kt�dar, baskıcı ve toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�ne karşıt görülürken; muhalefet

part�ler� �se özell�kle toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� �ç�n r�sk almamakla, toplumsal sorunlar ve gençl�ğ�n

problemler� karşısında yeters�z, sosyal sınıflara karşı kör olmakla eleşt�r�l�yor. Kurumsal s�yaset �le

gençler arasında büyük b�r �let�ş�m sorunu olduğu, kurumsal s�yaset�n gençler� ve gençler�n

sorunlarını anlamadığı özell�kle ve defalarca �fade ed�ld�. İkt�dar ve muhalefet�yle, kurumsal s�yaset

alanı h�yerarş�k, yaşlı ve erkek egemen b�r alan olarak tanımlanırken; gençler�n kurumsal s�yas�

part�lere güvenmed�ğ� görülüyor.
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En Sık Kullanılan Kel�meler ve İl�şk�lenmeler:

Kadın, Kampüs, Hoca, Toplum-sal ve Akadem�-syen

Tartışmalarda en sık kullanılan kel�meler; gençler�n ün�vers�te, ün�vers�te yönet�m�, ün�vers�te

b�leşenler�, kampüste yaşanan sorunlar ve gençl�k-s�yaset �l�şk�ler� hakkında öne çıkardığı

sorunlarını, algılarını ve talepler�n� somut olarak görmem�z� kolaylaştırıyor. 

En sık kullanılan �lk beş kel�me; “kadın”, “kampüs”, “hoca”, “toplum-sal” ve “akadem�-syen”

kel�meler�d�r. “Kadın” kel�mes�n�n en sık kullanılması, kampüsler�n güvenl�ğ�nden hocaların

derslerde kullandığı d�le kadar ün�vers�telerde yaşanan sorunların daha fazla kadınlarla �lg�l�

olmasından kaynaklanıyor. Kampüs, b�r yandan mevcut toplumsal �l�şk�ler�n mekânı olarak b�r

yandan da saldırıların, baskıların, ayrımcılıkların ve bunlara karşı mücadelen�n merkez� olarak

görülüyor. “Hoca” ve “akadem�-syen” kel�me �k�l�s� �se büyük b�r yoğunlaşmayı tems�l ed�yor ve

hocalarla/akadem�syenlerle h�yerarş�k ve er�l-homofob�k d�lle karşılaşmayı göstermes� açısından

özel b�r önem taşıyor. Bu bağlamda ders (l�k)ler toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� taleb�yle ortaya çıkan

gençler �ç�n genell�kle olumsuz deney�mler ve sembol�k çatışma alanlarını göster�yor. 

Son olarak kayıtlarda öne çıkan kel�meler �ç�nde “pol�t�k”, “fem�n�st”, “rektör”, “mücadele”,

“LGBTİ+” ve “Boğaz�ç�” kel�meler�n�n de ayrıca yorumu hak ett�ğ�n� düşünüyoruz. Öğrenc�ler �ç�n

kadın ve LGBTİ+ olmak gündel�k hayata da�r s�yas� müdahaleler neden�yle s�yaset yapmayı ve bu

bağlamda mücadeley� zorunlu kılıyor ve �ç�nde bulundukları durum onlara bu konuda b�r terc�h

şansı tanımıyor. Fem�n�st ün�vers�te ve mekânın fem�n�zasyonu; ün�vers�teler� eş�tl�kç�, katılımcı ve

nefret söylem�nden arındırılmış mekânlar hal�ne get�rmen�n koşulu olarak görülüyor. Dayanışmalar,

�l�şk�ler� güçlend�ren ve sorunlara karşı duyarlılığı arttıran b�r örnek vaka olarak öne çıksa da

dayanışmalarda yer yer ortaya çıkan LGBTİ+’lara yönel�k dışlayıcı tutum da eleşt�r�l�yor.  
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1.Nasıl B�r Ün�vers�te? 

İkt�darın, mekânı sınırsızca sermayen�n kullanımına açması; kamusal mekânların ve alanların

g�derek daralması ve buralara yönel�k müdahalen�n artması, toplumsal tepk�lere neden olmaktadır.

Ün�vers�teler de kurum olarak bu koşullardan payını alırken ve �şlevler�ne yabancılaşırken, b�l�m�n

yer�n� sermayen�n almasını öğrenc�ler şöyle değerlend�r�yor: 

“Ün�vers�teler�m�zde sürekl� kar�yer ve gel�ş�m z�rveler� yapılıyor. Ş�rketler�n CEO’larının

‘Şöyle yaparsanız daha başarılı olursunuz, şöyle yaparsınız daha fazla para kazanırsınız’

demeye get�rd�kler� z�rveler bunlar. Bunların karşısında gençl�ğ�n sorunları bambaşka.”

(D�yar-Kampüs Cadıları)

“P�yasalaştırma koşulları �ç�nde b�z de müşter� konumuna �t�l�yoruz. Özelleşt�rmelerle

ün�vers�teler�m�z�n �çer�s�nde yemekhanelere ve ulaşıma g�derek artan b�r şek�lde

verd�ğ�m�z ücretle müşter�leşt�r�l�yoruz.” (Fatma-Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�)

İkt�darlar ve ün�vers�teler� saran ağlar “erkekl�ğ�” yen�den üret�rken, kadın öğrenc�ler b�r çeş�t

denetleme mekan�zması ve güvenl�k problemler�yle eğ�t�m hayatlarına devam ett�kler�n�n altını

ç�z�yorlar. Bu bağlamda b�rçok öğrenc�, ün�vers�teler�n m�syonlarına uygun davranmadığını,

ün�vers�telerde otor�ter b�r yapının ve er�ll�ğ�n hâk�m olduğunu, buna karşı g�r�ş�mler söz konusu

olduğundaysa; hocalara ve kend�ler�ne yönel�k baskılarla karşılaştıklarını bel�rt�yor: 

“Otor�te dışında herhang� b�r b�ç�mde b�l�m üret�lem�yor. Üret�ld�ğ� zaman da ya hocaya ya

da b�ze soruşturma gel�yor. AKP’n�n kend�n� ve başkanlık rej�m�n� kadın düşmanlığı

üzer�nden yen�den var ett�ğ� ve yen�den �nşa ett�ğ� b�r süreçte, ün�vers�teler doğrudan genç

kadınları denetleme mekan�zmasına dönüştü…Kadınların kampüs �çer�s�nde güvenl�ğ�n�n

olmadığı b�r ün�vers�tede yaşıyoruz.” (B�nnur-Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�)

 “Akadem�k b�r faal�yet yapmak �sted�ğ�m�zde er�l b�r d�lle karşılaşıyoruz. Bunlar aynı şek�lde

b�z�m ger� çek�lmem�ze sebeb�yet ver�yor ve baskılanıyoruz. Ün�vers�telerde kadınlar tek

başına bırakılıyor.” (Berfu-Kampüs Cadıları)

“Kend�m�z� güvende h�ssedeb�leceğ�m�z b�r ün�vers�te ve kampüs �st�yorum. Bunun yanı

sıra toplum c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n ders olarak ver�lmes�n� �st�yorum. İnsanlar, c�nsel k�ml�k ve

yönel�mler�nden dolayı aşırı b�r ayrımcılığa uğruyor.” (Mısra-Kampüs Cadıları)
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Gençler tarafından �deal ün�vers�te; eş�tl�kç�, katılımcı, güvenl�, b�l�msel, toplumsal fayda odaklı ve

öğrenc� dostu olarak n�telen�yor. D�ğer gruplarda olduğu g�b� katılım sorunu ön plana çıkarılırken,

güvenl�ğe ve özell�kle de c�nsel tac�z�n önlenmes� hususuna �şaret ed�lerek, ün�vers�ten�n yen� b�r

anlayışla yen�den örgütlenmes� gereğ�ne d�kkat çek�l�yor: 

“Ün�vers�teler öğrenc� dostu olmalı.” (Efe-Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu)

“Karar mekan�zmalarında olacağımız, demokrat�k, özgür ve toplumsal c�ns�yet odaklı

ün�vers�teler �st�yoruz. C�nsel tac�z� önleme b�r�mler�n�n kurulmasını ve var olan s�stem�n

daha �şlevsel hale gelmes�n� talep ett�ğ�m�z b�r ün�vers�te model�m�z var.” (Serp�l-Kampüs

Cadıları)

Görüşmec�ler, kadınların ve LGBTİ+’ların var olan baskıcı yapının en öne çıkan mağdurları

olduklarını bel�rterek, kadınların ve LGBTİ+’ların katılımlarının genel anlamda toplumsal çıkarlar

açısından öneml� olduğunu vurguluyorlar. Ayrıca özerk ve demokrat�k b�r ün�vers�te taleb�nde

ortaklaşan öğrenc�ler, kadınların ve LGBTİ+’ların ün�vers�telerde yaşadıkları ayrımcılığı ortadan

kaldırmadan, ün�vers�ten�n demokrat�k ve özerk olamayacağının altını ç�z�yorlar:

“Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Yönetmel�ğ�’n�n tüm ün�vers�telerde geçerl� hale gelmes�n�

�st�yoruz. Bugün ün�vers�tede de kadınların ve LGBTİ+’ların çok daha farklı b�r ez�lm�şl�ğ�

var. Özel olarak tam da bu ez�lm�şl�kten doğru buraların söz, yetk� ve karar mekan�zmalarına

dah�l olab�leceğ� özerk yapıların olması gerek. Bugün ün�vers�te mücadeles� �le özerk ve

demokrat�k ün�vers�te mücadeles� nasıl b�rb�r�nden ayrılamazsa; bu yapıların

sağlanab�lmes� �ç�n fem�n�st ün�vers�te mücadeles� de bunlardan ayrılamaz b�r yerde

duruyor.” (Z�lan-Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�)

Öğrenc�ler�n çoğu; �deal ün�vers�ten�n �dar�, mekânsal ve b�lg� üret�m� açısından b�r fem�n�zasyon

sürec�nden geçmes�n� ve fem�n�st ün�vers�te anlayışının hâk�m olmasını �st�yor. Cumhurbaşkanı’nın

sıklıkla d�le get�rd�ğ� “kadın ün�vers�teler�” ya da tartışılan “kadın dostu ün�vers�teler” öğrenc�ler

tarafından eleşt�r�l�rken; fem�n�st ün�vers�ten�n sadece kadınların sorunlarını çözmeyeceğ�n�,

LGBTİ+ ve heteroseksüeller de dah�l olmak üzere herkes�n çıkarına olduğu bel�rt�l�yor.

Ün�vers�teler�n mevcut hal� �se yaşamsal tehd�t olarak görülüyor: 
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“Ün�vers�tede hem mekânsal olarak hem de b�lg� üret�m süreçler� açısından c�dd� b�r

fem�n�zasyon gerek�yor. Bugün fem�n�st b�r ün�vers�ten�n var olması kadınlar �ç�n yaşam

mücadeles�n�n b�r parçası. Çünkü herhang� b�r c�nsel tac�z b�r�m�n�n veya toplumsal

c�ns�yet ders�n�n bölümlerde bugünlerde zorunlu olmaması demek, kadınların yaşam

hakkının gasp ed�lmes� olarak ger� dönüyor.” (B�nnur-Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�)

“Fem�n�st ün�vers�te �st�yoruz. Fem�n�st ün�vers�telere olması gereken d�yeb�l�r�z. Olması

gereken ün�vers�te, herkes�n eş�t haklara sah�p ve kend�n� güvende h�ssedeb�leceğ� b�r

ün�vers�te. Kadın dostu ün�vers�te demek, aslında patr�yarkanın b�r ayağı.” (Berfu-Kampüs

Cadıları) 

Öğrenc�ler, kampüslerde k�ml�kler� üzer�nden yaşadıkları problemler� ön plana çıkarsalar da

ün�vers�telerde yaşanan sorunların bunlarla b�tmed�ğ�n� de ekl�yorlar. İkl�m kr�z�n�n de öğrenc�ler�n

gündemler�nde olduğunu bel�rtmek gerek�yor. Gençlere göre kampüsler, d�ğer canlıları da

kapsayan b�rer yaşam alanı olarak düzenlenmel�. Ayrıca öğrenc�ler, ün�vers�teler�n toplumsal

c�ns�yet konusunda olduğu g�b� ekoloj�k sorunlara da müdah�l olması f�kr�nde b�rleş�yorlar: 

“Ün�vers�te ve ün�vers�te yönet�m�, kampüste canlı ve cansız olmak üzere bütüncül olarak

herkese h�tap etmel� ve herkese faydasının sağlanması gerek�yor. Ün�vers�te şeffaf ve

ulaşılab�l�r b�r yapı olmalı.” (Gökhan-GSÜ Ku�r Çalışmalar Kulübü)

“Bunların dışında çok c�dd� b�r ekoloj�k kr�zle karşı karşıyayız. Ekoloj�k kr�z�n elbette

çözümü ün�vers�teler değ�l ama b�z nasıl her bölüm �ç�n zorunlu toplumsal c�ns�yet

dersler�n� talep ed�yorsak, Temel Ekoloj� g�b� dersler�n de ün�vers�teler �çer�s�nde yer

alab�leceğ�n� savunuyoruz. Ün�vers�telerde bostanlar kurulmasını, �ht�yaçların bu bostanlar

tarafından karşılanmasını talep ed�yoruz.” (D�yar-Kampüs Cadıları) 

Odak gruplarda d�le get�r�len f�k�rlerden hareketle, mevcut durumda ün�vers�teler�n; sermaye-

kar�yer odaklı, otor�ter ve toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n� yen�den üreten kurumlar olarak

algılandığını söyleyeb�l�r�z. Ün�vers�ten�n; katılımcı, eş�tl�kç�, toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�ne ve

ekoloj�k sorunlara duyarlı, tac�z� önlemede etk�n kurumlar olması, kamusal faydayı öne çıkaracak

şek�lde b�l�msel üret�me odaklanması gereğ�nde düşünce b�rl�ğ� oluşmaktadır.
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Rektörlük, Ün�vers�te Yönet�m� ve YÖK 

Görüşmeler, öğrenc�ler�n rektörün atanma yer�ne seç�mle �şbaşına gelmes� taleb�n�n ötes�nde

taleplere sah�p olduklarını ve bu tartışmayı aşmış olduklarını göster�yor. Ün�vers�te yönet�m�

konusunda temel olarak �k� talep ortaya çıkıyor. Bunlardan �lk�, rektör ve ün�vers�te yönet�m�n�n

öğrenc�ler ve tüm ün�vers�te çalışanlarını kapsayacak seç�mlerle bel�rlenmes�yken; �k�nc� husus �se

b�rçok öğrenc�n�n ün�vers�ten�n seç�mle �şbaşına gelen yönet�c�ler tarafından yönet�lmes�n� de

sorguladıkları ve alternat�f olarak tüm ün�vers�te b�leşenler�n�n doğrudan sürece katıldığı b�r

yönet�m anlayışını tartışıyor olmasıdır.

Mel�h Bulu’nun “kayyum rektör” olarak Cumhurbaşkanı tarafından atanması sadece tepk�lere

neden olmakla kalmadı aynı zamanda öğrenc�ler tarafından katılımcı ün�vers�te taleb�n� de

gündeme get�rd�. Bu açıdan öğrenc�ler�n, ün�vers�te yönet�mler� konusunda temel taleb� d�ğer

öğrenc� gruplarında da olduğu g�b� sadece akadem�syenler tarafından seç�len b�r yönet�m

anlayışından z�yade ün�vers�ten�n tüm b�leşenler�n�n �ç�nde bulunduğu b�r oluşum: 

“Boğaz�ç� D�ren�ş� �le öğrenc�ler, ‘Rektörler�m�z� kend�m�z seçmek �st�yoruz’ ded�ler. Bu

demokrat�k ün�vers�ten�n en başta zem�n�ne yerleşt�receğ�m�z temel taşlarından b�r tanes�.

Yan�, yetk�n�n ve kararın ün�vers�te b�leşenler�ne a�t olduğu; ün�vers�tedek� hocaların,

öğrenc�ler�n, ün�vers�te �şç�ler�n�n, emekç�ler�n�n ün�vers�te yönet�m�nde söz sah�b� olduğu

ün�vers�teler.” (D�yar-Kampüs Cadıları)

“Rektör orada oturan ve bell� zamanlarda asasını sallayan b�r büyücü değ�l. Rektörlüğün

kurum olarak tüm b�leşenlere ses veren b�r yapı olması gerek�yor.” (Gökhan-GSÜ Ku�r

Çalışmalar Kulübü)

Öğrenc�ler; söz haklarının olduğu, karar süreçler�ne akt�f olarak katılab�ld�kler� b�r ün�vers�te talep

ed�yorlar ve ün�vers�ten�n ancak bu koşullarda faal�yet göstereb�leceğ�n� düşünüyorlar. Gençler

ayrıca yönet�m usulünü ve özell�kle rektörlüğün yetk�ler�n� sorgulayarak, �deal olan yönet�m

b�ç�m�n�n detayları konusunda tartışmalara açık kapı bıraksalar da mevcut durumun �dealden uzak

olduğu konusunda hemf�k�rler: 
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“Rektörlük seç�m� akadem�n�n bütün b�leşenler�n�n katıldığı b�r şek�lde olmalı. Bunu

d�yoruz ama acaba ün�vers�te rektörle m� yönet�lmel� yoksa daha eş�tl�kç� ve h�yerarş�

olmadan mı yürütülmel�?” (Gamze-Kampüs Cadıları)

“Rektör bence olmalı. Çünkü sorumluluk açısından başvurulacak b�r �s�m olmalı. Ancak

senato daha akt�f olmalı ve senato da genc�nden yaşlısına mümkün olduğunca herkes�

tems�l edecek olan b�r topluluk olmalı. Rektör, ün�vers�te bünyes�nden ve seç�mle gelmel�.”

(Evr�m-Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu)

Ün�vers�te yönet�m�n�n, hem öğrenc�-akadem�k personel hem de c�ns�yet grupları arasındak�

�l�şk�ler bakımından ayrımcı yapıda olduğu da özell�kle bel�rt�l�yor. Bu bağlamda hem h�yerarş� ve

baskı hem de �let�ş�ms�zl�k sorgulanırken, �dar� olarak rektörlüğün sah�p olduğu gücün özell�kle

LGBTİ+ öğrenc�ler üzer�nde negat�f etk� yaptığı ve rektörlüğün bu öğrenc�ler� dışladığı görülüyor:

“Rektörlük sah�p olduğu güçle bende korku uyandırıyor. Her hareket�me d�kkat etmem

gerekt�ğ� h�ss� uyandırıyor.” (Sema-GSÜ Ku�r Çalışmalar Kulübü)

“Arada b�r ün�vers�te rektörler� fotoğraflar paylaşıyor ve ‘Fen-Edeb�yat Fakültes�

öğrenc�ler�yle buluştuk ve sorunlarımızı konuştuk’ yazıyor. Hang� öğrenc�yle buluştun ve

b�z�m neden haber�m�z yok? Ben de o fakülten�n öğrenc�s�y�m.” (D�yar-Kampüs Cadıları)

Türk�ye’de kadınların çalışma oranı her geçen yıl artsa da üst yönet�mlerde kadın tems�l�n�n

oldukça az olduğu görülüyor. YÖK ver�ler�ne göre, rektörü bell� olan 127 devlet ün�vers�ten�n

rektörler�nden sadece yed�s�n�n kadın olması, ün�vers�teler�n �dar� olarak toplumsal c�ns�yet

eş�tl�ğ�nden oldukça uzak olduğunu göster�yor. Ataerk�l yapının ün�vers�telerde devam ett�ğ�

sadece bu oranlar üzer�nden b�le okunurken, gençler�n eleşt�r�ler� önem kazanıyor: 

“Ataerk�l yapının ün�vers�tede de devam ett�ğ�n� ve kadınların yönet�m konumunda söz

hakkının olmadığını görüyoruz. Söz hakkı olduğunda da erkekleşm�ş b�ç�mde orada var

olab�ld�kler�n� görüyoruz.” (B�nnur-Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�)
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Görüşmec�lere göre, ün�vers�te yönet�mler� özell�kle söz konusu kend�ler�n� eleşt�ren ve

kend�ler�nden taleplerde bulunan öğrenc�ler olduğunda “öğrenc� dostu” olmaktan uzaklar. Hem

�let�ş�m sorunu hem de baskı mekan�zmasının devreye g�rd�ğ� ve takt�ksel olarak farklı usuller

ben�msense de öğrenc�ler�n ün�vers�te yönet�mler� tarafından engellend�ğ� görülüyor. Boğaz�ç�

Ün�vers�tes�’nden olmayan gençler, öğrenc�s� oldukları ün�vers�telerdek� rektörler�n,

ün�vers�telerdek� “kayyum” atamalarına ses çıkarmamasını eleşt�r�yorlar. Hale, kend�

ün�vers�tes�nde maruz kaldığı sansürü anlatırken, okulunun Boğaz�ç� D�ren�ş�’nde aldığı tavrın

sorunlu olduğunu �fade ed�yor:

“Öğrenc�lerle okul yönet�m� arasındak� �l�şk� geç�şt�r�c� ve pışpışlayıcı. ‘Şunu şöyle m�

yazsanız?’, ‘Öyle m� yapsak?’, ‘Tamam yapın ama şöyle yapmayın’, ‘Okula b�r şeyler

yapıştırmayın ama masanıza yapıştırın’ g�b� ufak ufak sansürler yapıyorlardı… Sank� b�r

fanus �çer�s�ndey�z ve bunu korumak �st�yorlar ama sıradak�n�n b�z olmayacağının b�r

garant�s� yok… Burayı korumak �sterlerken öğrenc�ler�n o fanus �çer�s�nde �sted�kler� g�b�

yaşayamadıklarının da farkında değ�ller ya da farkındalar ve öyle davranıyorlar.” (Hale-GSÜ

Ku�r Çalışmalar Kulübü)

Öğrenc�ler�n, YÖK hakkındak� eleşt�r�ler� �k� eksende gel�şmekted�r. Bunlardan b�r�nc�s� YÖK’ün

temel hakları yok sayacak şek�lde öğrenc� faal�yetler�ne engel olması, d�ğer� de YÖK’ün s�yas�

otor�te tarafından araçsallaştırılması ve özerk hareket etme gücünden mahrum olmasıdır. YÖK’ün

rektörler aracılığıyla ün�vers�telerde öğrenc� karşıtı pol�t�kaları sadece öğrenc�ler�n faal�yetler�ne

engel olmuyor aynı zamanda güvenl�k problem� de yaratıyor: 

“YÖK’ün öğrenc� d�s�pl�n yönetmel�ğ�n� �nceled�ğ�m�zde yasaya b�le aykırı olarak b�z�m

yapacağımız en ufak faal�yet� �zne tab� tutuyorlar. Örneğ�n Anayasa’da toplantı ve göster�

yürüyüşü özgürlüğü veya düşünce �fade hürr�yet� �zne tab� kılınmamışken; YÖK, öğrenc�

d�s�pl�n yönetmel�ğ�yle bunu rektörlükten alacağımız b�r �zne tab� kılıyor. Bu hukuksuz ve

yasal olmayan duruma karşı s�v�l �taats�zl�k gel�şt�r�rsek de d�s�pl�n soruşturmalarıyla karşı

karşıya bırakılıyoruz. YÖK, d�s�pl�n yönetmel�ğ�nde hukukun temel �lkeler�ne aykırı b�ç�mde

d�s�pl�n cezaları düzenlenmes� b�z�m kampüslerdek� güvenl�ğ�m�z� sınırlıyor.” (Efe-

Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu)
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Görüşmec�lere göre, ün�vers�te yönet�mler� özell�kle söz konusu kend�ler�n� eleşt�ren ve

kend�ler�nden taleplerde bulunan öğrenc�ler olduğunda “öğrenc� dostu” olmaktan uzaklar. Hem

�let�ş�m sorunu hem de baskı mekan�zmasının devreye g�rd�ğ� ve takt�ksel olarak farklı usuller

ben�msense de öğrenc�ler�n ün�vers�te yönet�mler� tarafından engellend�ğ� görülüyor. Boğaz�ç�

Ün�vers�tes�’nden olmayan gençler, öğrenc�s� oldukları ün�vers�telerdek� rektörler�n,

ün�vers�telerdek� “kayyum” atamalarına ses çıkarmamasını eleşt�r�yorlar. Hale, kend�

ün�vers�tes�nde maruz kaldığı sansürü anlatırken, okulunun Boğaz�ç� D�ren�ş�’nde aldığı tavrın

sorunlu olduğunu �fade ed�yor:

“Öğrenc�lerle okul yönet�m� arasındak� �l�şk� geç�şt�r�c� ve pışpışlayıcı. ‘Şunu şöyle m�

yazsanız?’, ‘Öyle m� yapsak?’, ‘Tamam yapın ama şöyle yapmayın’, ‘Okula b�r şeyler

yapıştırmayın ama masanıza yapıştırın’ g�b� ufak ufak sansürler yapıyorlardı… Sank� b�r

fanus �çer�s�ndey�z ve bunu korumak �st�yorlar ama sıradak�n�n b�z olmayacağının b�r

garant�s� yok… Burayı korumak �sterlerken öğrenc�ler�n o fanus �çer�s�nde �sted�kler� g�b�

yaşayamadıklarının da farkında değ�ller ya da farkındalar ve öyle davranıyorlar.” (Hale-GSÜ

Ku�r Çalışmalar Kulübü)

Öğrenc�ler�n, YÖK hakkındak� eleşt�r�ler� �k� eksende gel�şmekted�r. Bunlardan b�r�nc�s� YÖK’ün

temel hakları yok sayacak şek�lde öğrenc� faal�yetler�ne engel olması, d�ğer� de YÖK’ün s�yas�

otor�te tarafından araçsallaştırılması ve özerk hareket etme gücünden mahrum olmasıdır. YÖK’ün

rektörler aracılığıyla ün�vers�telerde öğrenc� karşıtı pol�t�kaları sadece öğrenc�ler�n faal�yetler�ne

engel olmuyor aynı zamanda güvenl�k problem� de yaratıyor: 

“YÖK’ün öğrenc� d�s�pl�n yönetmel�ğ�n� �nceled�ğ�m�zde yasaya b�le aykırı olarak b�z�m

yapacağımız en ufak faal�yet� �zne tab� tutuyorlar. Örneğ�n Anayasa’da toplantı ve göster�

yürüyüşü özgürlüğü veya düşünce �fade hürr�yet� �zne tab� kılınmamışken; YÖK, öğrenc�

d�s�pl�n yönetmel�ğ�yle bunu rektörlükten alacağımız b�r �zne tab� kılıyor. Bu hukuksuz ve

yasal olmayan duruma karşı s�v�l �taats�zl�k gel�şt�r�rsek de d�s�pl�n soruşturmalarıyla karşı

karşıya bırakılıyoruz. YÖK, d�s�pl�n yönetmel�ğ�nde hukukun temel �lkeler�ne aykırı b�ç�mde

d�s�pl�n cezaları düzenlenmes� b�z�m kampüslerdek� güvenl�ğ�m�z� sınırlıyor.” (Efe-

Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu)
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YÖK �le �lg�l� olarak b�r başka öne çıkan konu da YÖK’ün ataerk�l yapıyı kurumsal anlamda

ün�vers�telerde yen�den üretmes�d�r. İkt�dar tarafından gündel�k hayattan b�rçok alana kadar

yen�den üret�lmeye çalışılan ataerk�l yapı, gençlere göre Cumhurbaşkanı ve �kt�darın

“tal�matlarıyla” ün�vers�telerde de kend�n� göster�yor ve ün�vers�telerde kadınları engelleyen

yapıları oluşturuyor: 

“YÖK, erkek egemenl�ğ�n�n ülkede sözcülüğünü yapan ve toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�

gereks�z gören kurumlardan b�r tanes�. YÖK’ü kadın sorunlarının başını çeken ve kadınların

yaşadığı bu problemler�n sorumlusu olarak görmek gerek�yor.” (Serp�l-Kampüs Cadıları)

“Günümüzde, YÖK’ün b�r karar aldığı değ�l YÖK’e tal�mat ver�ld�ğ� b�r düzendey�z. Hatta

ün�vers�teler�n YÖK’e değ�l, doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olduğunu da

söyleyeb�l�r�z. İk� sene önce Erdoğan, Japonya’dan döndüğünde ‘YÖK’e tal�mat verd�k,

kadın ün�vers�teler�n� Türk�ye’de de kuracağız’ ded�.” (D�yar-Kampüs Cadıları)

Akadem�syen-Öğrenc� İl�şk�ler�

Görüşmelerden hareketle akadem�syen-öğrenc� �l�şk�ler� konusunda sorunlar b�rçok başlıkta ele

alınab�l�r. D�le get�r�len sorunlar; özell�kle tac�ze uğrayan öğrenc�ler söz konusu olduğunda,

mevcut mekan�zmaların �şley�şler�n�n zorlaştırılarak tac�zc� akadem�syenler�n korunması, derslerde

fob�k ve kadın düşmanı söylemler�n �fade ed�lmes�, akadem�syen-öğrenc� �l�şk�ler�nde tahakküme

yol açan ağır h�yerarş�, öğrenc�ler arasında c�nsel k�ml�k merkezl� ayrımcılık yapılması ve kuşak

farkından da kaynaklanan �let�ş�ms�zl�k başlıklarında toplanab�l�r. 

Görüşmelerde kadın öğrenc�ler, CİTÖK’ler�n yen�den açılmasını ve Toplumsal C�ns�yet dersler�n�n

zorunlu olmasını talep ederlerken; bazı ün�vers�telerde bu uygulamaların göstermel�k olarak

yapıldığını bel�rt�yorlar:

“C�nsel Tac�zler� Önleme B�r�mler�’n� �st�yoruz ama bunu kurduklarında b�r erkeğ� başına

get�rmeye çalışıyorlar. Toplumsal C�ns�yet dersler�n�n zorunlu olmasını �sted�ğ�m�zde, b�ze

ders� seçmel� olarak vererek, bu ders� b�r erkek hocanın anlatmasını �st�yorlar. Ben derste

ş�ddete değ�nd�ğ�mde erkek hoca ‘Ş�ddet�n bu kadar türü vardır. Ben de akşam eş�me

uyguluyorum ama s�z y�ne de yapmayın’ mı d�yecek?” (Serp�l-Kampüs Cadıları)
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Öğrenc�ler, ün�vers�telerde c�nsel tac�zler� önleme �le c�nsel saldırıya uğrayanlarla dayanışma

mekan�zmalarının ve bu suçları �zleyen mekan�zmaların çalıştırılması konusunda �hmaller ve

engellemeler olduğunu bel�rt�yorlar. Hem er�l tahakkümün söylem ve prat�klere yansıması hem de

“hoca dayanışması” eleşt�r�l�rken, güvenl� alan yaratılmasının b�r koşulu olarak “fem�n�st

müdahale” ön plana çıkıyor:

“Okulda b�r hoca b�r arkadaşımıza tecavüz ett�ğ�nde ve bunu d�le get�rd�ğ�m�zde ‘Ama o

profesör. B�r şey yaparsak saygınlığı var. Şurada görev� var. Yapmayalım. Okulumuza laf

gelmes�n’ durumu oluyor. B�r profesör kend� kl�n�ğ�ndek� b�r çalışanına tecavüz ett�. B�z

okulda ‘Tecavüzcü hoca �stem�yoruz’ d�ye eylemler düzenled�k. İş yer�ne g�derek orayı

teşh�r ett�k. Davalarında verd�ğ� �fade de dah� uluslararası tezler�n�n olduğunu, bell� b�l�msel

toplantılara katıldığını, saygın b�r� olduğunu ve rektörlük tarafından desteklend�ğ�n�

söylüyor. Kend�n� meşrulaştırma aracı olarak �kt�darın atadığı rektörlüğü göster�yor. Oysa

tecavüzcü b�r hocayı okuldan atıyorsan, bu o okulun onurudur. Çünkü orada fem�n�st b�r

müdahalede bulunarak kadınlar �ç�n güvenl� b�r alan yaratılmış oluyor.” (B�nnur-Ün�vers�tel�

Kadın Kolekt�f�)

Toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�, ün�vers�telerde ve derslerde akadem�syenler tarafından da yen�den

üret�lmekted�r. Özell�kle pandem�yle geç�len çevr�m�ç� eğ�t�m sırasında hocaların derslerde

kullandığı c�ns�yetç� ve ayrımcı söylemler�n sosyal medya aracığıyla ortaya çıkması sorunu görünür

kılmaktadır. Öğrenc�ler, b�rçok hocanın derslerde c�ns�yetç�/kadın düşmanı söylemlerde

bulunmayı kend�ler�nde hak olarak gördüğünü ve eleşt�r�ld�kler�ndeyse düzeltmek b�r yana

y�nelemey� sürdürdüğünü, hatta eleşt�r� yapanlar üzer�nde güçler�n� kullanıp cezalandırıldıklarını

�fade ed�yorlar: 

“Eğ�t�m Fakültes�’nde Özel Eğ�t�m Öğretmenl�ğ� okuyorum. Hoca çıkıp özel b�r çocuğun

bakımının %90’ının annes�ne a�t olması ve ps�koloj�k süreç olarak da bunun doğru olduğu

gerekt�ğ�n� savunab�l�yor. Çocuk sadece anneye atfed�len b�r ürün g�b� göster�leb�l�yor.”

(Berfu-Kampüs Cadıları)

“Ceza Hukuku hocası �nanılmaz c�ns�yetç� ve c�ns�yetç�l�ğ� her ders yen�den üreten ve

herhang� b�r şek�lde denetlenmeye �z�n vermeyen b�r�. Okuldak� bütün hocalarımızın

özell�kle bel�rtmes�ne rağmen hala derslerde kadınların açık saçık g�y�nmes�n�n erkekler�

tahr�k edeb�leceğ�n� ve laf atmasına neden olab�leceğ�n� çok rahatlıkla �fade ed�yor. Tac�z�

ders�n �çer�s�nde meşrulaştırıyor. ‘Hocam böyle söyleyemezs�n�z’ d�ye müdahale eden b�r

arkadaşımı �k� sene boyunca dersten geç�rmed�.” (B�nnur-Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�)
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Kadın düşmanlığının yanı sıra bazı hocaların derslerde fob�k söylemde bulundukları da �fade

ed�l�yor. Y�ne öğrenc�ler, bazı hocaların kend�ler� fob�k �fadeler kullanmasalar b�le derslerdek�

tartışmalarda fob�k davranış gösteren ve bu anlamda sözlü tac�zde bulunanları engellenm�yor

olduklarının altını ç�zerlerken, özell�kle nefret söylemler�ne maruz kalan öğrenc�ler�n hocalar

tarafından öğrenc� kulüpler� aracılığıyla sosyal medya üzer�nden hedef göster�lmes� ve bazı

durumlarda hocaların yaptırım gücünden dolayı tepk� göster�lememes�, gençler üzer�nde yıkıcı b�r

etk� yaratıyor: 

“Açık k�ml�kl� b�r�y�m. Açık k�ml�ğ�mden ve kulüpte akt�f olmamdan dolayı nefret

söylem�yle davrandıklarını b�l�yorum. Hatta üstüne bazı hocaların kend� k�ş�sel hesaplarında

kulübün yaptığı etk�nl�kler� hedef gösterecek şek�lde paylaşımlar yaptığını b�l�yorum.”

(Sema-GSÜ Ku�r Çalışmalar Kulübü)

“Ders esnasında fob�k söylemler oluyor ve doğru olmadığını b�ld�ğ�m halde sess�z kalmayı

terc�h ed�yorum. Çünkü ben k�ş�sel olarak kend�me baktığımda hassas ve kırılgan b�r�s�y�m.

Ortaya çıkacak herhang� b�r tartışma ben� çok fazla gereb�l�r ve üzeb�l�r. O k�ş�yle olan

�let�ş�m�m� etk�lemes�nden korktuğum �ç�n doğrudan k�ş�sel olmayan herhang� b�r şeye

karşı b�r şey söylem�yorum ve b�raz ger� duruyorum. Örtük nefret söylem� öyle b�r şey k�;

çok beklemed�ğ�n�z b�r anda başınıza gel�yor. Yaşanılan şokla beraber; ne d�yeceğ�n�ze,

nasıl davranacağınıza ve ne tepk� vereceğ�n�ze o an tam karar verem�yorsunuz.” (B�rol-GSÜ

Ku�r Çalışmalar Kulübü)

Öğrenc�ler�n rahatsız olduğu ayrımcı ve fob�k d�l�n kuşak farkı ve �let�ş�m sorunuyla da �lg�s�

bulunmaktadır. Hemen hemen her odak grupta d�le get�r�len �let�ş�m sorunu, kuşak çatışması ve

hocaların öğrenc�ler�n�n durumuyla �lg�s�z olması da söyleme ve söylemden kaynaklı eleşt�r�lere

yansıyor: 

“B�z�m okuldak� akadem�k kadro orta yaştan yaşlıya kayan b�r nüfusa sah�p ve bu çok büyük

b�r jenerasyon farkı demek. 2021 yılındayız. Hala heteronormat�f toplumu d�kte eden

öğretmenlerle karşılaşmak açıkçası gün geçt�kçe daha da yorucu oluyor. Her ne kadar

hocalarımız kend�n� eğ�tmeye çalışsa da bazen ‘Erkekler askere g�d�nce’ ya da ‘Kadınlar

çocuklarını el�ne alınca’ tarzı söylemlerle karşılaşmak �nsanı gerçekten yoran şeyler. Daha

ne kadar uyarab�l�r�z? Sınıfta doğrudan �k�l� c�ns�yet s�stem�ne göre �şleyen ancak sınıfta

farklı pronounları terc�h eden ve bunların kullanılmasını �sted�ğ�n� doğrudan söylemes�ne

rağmen yok sayılan öğrenc� var.” (Canberk-Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu)

67
                 KAMPÜSTEN ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

                Ün�vers�te, S�yaset ve Değerler

KAMPÜSTEN HAK MÜCADELELERİ: 
FEMİNİST VE KUİR HAREKET

 



Görüşmec�ler, bazı hocaların eleşt�r�ye açık olduklarını ve öğrenc�ler�n uyarıları karşısında fob�k ve

ayrımcı d�l kullanımını terk ett�ğ�n� bel�rt�yorlar. Öğrenc�ler�n, bazı hocalarla yaşadıkları bu

dayanışmanın öğrenc�ler açısından çok değerl� olduğu ve öğrenc�ler�n kampüslerde kend�ler�n�

yalnız h�ssetmed�ğ� anlaşılıyor. Uyarılmasına rağmen “b�lerek” fob�k ve ayrımcı d�l kullanan

hocaların varlığı �se oldukça probleml� gözüküyor: 

“En azından b�z�m fakültede fem�n�st hukuk üzer�ne çalışan ve fem�n�st b�lg� üret�m

süreçler�ne da�r özel emek gösteren çok hocamız olduğumuz �ç�n başıma herhang� b�r şey

geld�ğ�nde g�deb�leceğ�m, ben� d�nleyeb�lecek ve bana hak verecek hocalarımın olduğunu

b�l�yorum. B�r derste anlatılan c�ns�yetç� b�r şey� fem�n�st b�r akadem�syene anlattığımda

karşılıklı sohbet edeb�l�yorduk. Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f� olarak çıkardığımız Karın Ağrısı

derg�m�z var. Fem�n�st teor�ye da�r çeş�tl� yazılar yazıyoruz. Derg�y� hocalarla paylaşıp,

hocaların odasında derg� üzer�ne sohbet edeb�l�yoruz. Müth�ş b�r �lg�yle karşılıyorlardı.”

(B�nnur-Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�)

“Kend� bölümümde de d�l konusunu konuştuğumda bazı hocaların verd�kler� tepk� anlamlı

ve en azından b�lmed�ğ�n� söyleyen, anlattığınızda d�nleyen ve hak veren hocalarımız var.

Bazı hocalar uyarıları çok �y� karşılarken bazıları da b�lerek o d�l� kullanıyor. O d�l�n nefret

söylem� olduğunu b�l�yor ve buna rağmen devam ed�yor.” (Sema-GSÜ Ku�r Çalışmalar

Kulübü)

Öğrenc�ler, hocaları sadece fob�k ve ayrımcı d�l üzer�nden eleşt�rm�yorlar. Aynı zamanda hocaların

kend�ler�yle d�l vasıtasıyla b�lg� �kt�darına dayanan eş�t olmayan ve katı h�yerarş�ye dayalı b�r �l�şk�

kurduklarını ve bu �l�şk�n�n ün�vers�te dışına da taştığını söylüyorlar:

“Hocamın bana ‘s�z’, ben�m de ona ‘s�z’ demem çok kıymetl� b�r şey. Bunu yapmayan �k� üç

hocam var. En büyük problem patet�k �l�şk�n�n kurulması. İk� taraflı da çok hastalıklı b�r

durum çünkü hocam orada hocam olarak duruyor. Dışarıda b�r hocamla karşılaştığımda, o

hocamla olan �l�şk�m�n okuldak�nden farklı olması gerek�yor çünkü aramızda mekânın

get�rd�ğ� bazı tahakküm �l�şk�ler� yok ve b�lg� üzer�nden b�r saygı �l�şk�s� kurmuyoruz.”

(Gökhan-GSÜ Ku�r Çalışmalar Kulübü)
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Kampüste Özgürlük-Öğrenc� Hakları

Devlet�n ve s�yas� �kt�darın gündel�k hayat üzer�nden en çok müdahale ett�ğ� toplumsal grupların

başında kadınlar ve LGBTİ+’lar gelmekted�r. İstanbul Sözleşmes�’n�n kaldırılmasından Onur

Yürüyüşü’nün her sene yasaklanmasına kadar b�rçok ant�demokrat�k uygulama, kadınların ve

LGBTİ+’ların yaşam alanları üzer�nde tehd�t oluşturmaktadır. 

Toplumsal yaşam üzer�ne uygulanan bu baskı mekan�zması kampüslerde de görülmekted�r. Kadın

ve LGBTİ+ görüşmec�ler kampüslerde ün�vers�te yönet�m� tarafından özgürlükler�n�n engelled�ğ�n�

ve haklarının kısıtlandığını vurguluyorlar. Gençler, kampüslerde gerek güvenl�k görevl�ler� gerekse

hocalar tarafından gözlem altında tutulduklarını bel�rt�yorlar:

“Ün�vers�ten�n b�z� koruması gerek�rken, ün�vers�te b�zden korunmaya çalışıyor ve bunun

�ç�n güvenl�k görevl�ler� ve hocalar peş�m�ze takılıyor. Oysak� b�z�m de her öğrenc� g�b�

görünür olma ve �fade özgürlüğü hakkımız var. Ün�vers�ten�n tüm �mkânlarından hem kulüp

olarak hem de k�ş�sel olarak yararlanma hakkımız var.” (Sema-GSÜ Ku�r Çalışmalar Kulübü)

Kampüslerde f�z�k� ve sosyal b�rçok �mkânsızlıklar hal�hazırda mevcutken, bu durumun b�l�nc�nde

olan gençler, kend� olanaklarıyla �n�s�yat�f alarak eks�kler� g�dermeye ve farkındalık yaratmaya

çalıştıklarındaysa; ün�vers�te yönet�m�n�n engelley�c� tutumuyla ve c�ns�yet üzer�nden maruz

bırakıldıkları ayrımcılıkla karşılaştıklarını d�le get�r�yorlar: 

“Çok bas�t şeylere takılıyorlar. Bazen hocaların aldığı bazen fakülteler�n bell� yerler�ne

yapıştırdığımız destekley�c� st�ckerlar var. Bunları sökmek konusunda çok ısrarcılar.

Ortamın h�jyen�k veya er�ş�leb�l�rl�k açısından b�r sürü sorunu varken, astığımız st�ckerlara

ve söylem�m�ze takılıyorlar.” (Yasem�n-Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu)

“Ped dayanışma kutuları koyuyoruz, ün�vers�teler onları b�le kaldırıyor. Kampüsler �ç�nde

olan KYK yurtlarına 11’den önce g�r�ş yapmamız zorunlu tutuluyor. Bu saatten sonra g�r�ş

yaparsak a�lem�z aranıyor. Hep�m�z 18 yaşından büyük reş�t �nsanlarız. Buna rağmen hala

a�leyle korkutuluyoruz.” (Berfu-Kampüs Cadıları)

Görüşme gerçekleşt�rd�ğ�m�z tüm öğrenc�ler farklı kurumlardan baskı gördükler�n� �fade ed�yorlar.

Gençler, özell�kle yasal haklarının engellend�ğ�n�, soruşturmalar net�ces�nde burslarının

kes�lmes�yle sonuçlanan durumlar yaşadıklarını �fade ed�yorlar: 
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“Yurt Yönetmel�ğ� 54’üncü madde ‘Öğrenc� onur, şeref ve hays�yet�ne aykırı hareket

etmekten’ b�ze soruşturma açılıyor. Anayasal haklarımızı kullandığımız eylemlerden dolayı

böyle b�r şeyle karşılaşıyoruz. Bu soruşturmalar sonucunda burslarımız kes�leb�l�yor. Ben�m

üç kere kes�ld�. Üçünde de dava açtım ve kazandım. Bu şek�lde hem ekonom�k olarak hem

de akadem�yle kurduğumuz bağ açısından b�z� baskılayan b�r yerde de duruyor.” (Fatma-

Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�) 

Öğrenc�ler, hocaların bu konularda �n�s�yat�f alarak “fob�kl�k” �le mücadele edecekler�ne ve

öğrenc�lere rol model olacaklarına, tam aks�n� yaparak kötü örnek olduklarını ve zaten yaygın olan

önyargıları güçlend�rd�kler�n� düşünüyorlar. Evr�m, değ�ş�m�n yukarıdan aşağı olmasını gerekt�ğ�n�

vurguluyor: 

“17 Mayıs b�fob�, transfob�, homofob� karşıtı b�r gün. Bu kapsamda akadem�syenlere b�r

ma�l atıldı. ‘Fob�k tartışmalardan kaçınalım. Öğrenc�ler�m�z �ç�n güvenl� b�r alan oluşturmak

adına bunu yapab�l�r�z.’ Öğrenc�ler hata yapıyor. Öğrenc�ler daha tecrübes�z ama rol model�

olan ve sınıf ortamında güç d�nam�ğ� olarak daha üst konumda bulunan hocalarımız da aynı

hatalara düştüğünde b�z özgürlük d�ye ağzımızı açamıyoruz. Çünkü b�ze parmakla ‘Doğru

b�r şey olsaydı onlar onaylardı’ şekl�nde onları göster�yorlar. Bu yüzden öğrenc� haklarının

ve özgürlükler�n�n b�raz daha yukarıdan aşağı b�r değ�ş�m yaşanması gereken b�r konu

olduğunu düşünüyorum.” (Evr�m-Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu)

Dışlanma ve ayrımcılığa uğramak, k�ş�sel sorun olarak yaşandığı g�b� kulüp faal�yetler�n�n

engellenmes� şekl�nde de kend�n� gösterd�ğ� çeş�tl� örneklerle bel�rt�l�yor. B�rçok öğrenc�ye göre

zaten kolay yürümeyen kulüp faal�yetler�, fem�n�st ya da LGBTİ+ kulüpler� söz konusu olduğunda

çok yoğun ve keyf� engellerle karşılaşılıyor:

“2014 yılından ber� resm� olarak faal�yet yürütüyoruz. Ün�vers�tede faal�yetler�m�z 2015

yılından sonra kısıtlamaya başlanıyor. 2017 yılında, OHAL’e dayandırılarak Ankara Val�l�ğ�

tarafından LGBTİ+ etk�nl�kler�ne yönel�k olarak bütün faal�yetler� kapsayan süres�z b�r yasak

get�r�l�yor. Bu yasak f�lm göster�m�nden en ufak toplantılara kadar her şey� kapsıyor. Bunun

hukuk� olmadığını anlatmaya gerek yok.” (Efe-Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu)

 “Vad�de Rock Şenl�ğ� d�ye b�r şey yapıldı. Orada da b�z�m stant açmamıza �z�n vermed�ler.

Katılım göstermed�ğ�m�z �ç�n nasıl geçt�ğ�n� b�lm�yoruz. İnsan okulun eğlence kısmında b�le

b�r baskı varmış g�b� h�ssed�yor. Sadece tek eğlencem�z rektörün sam�m� olmayan ve doğayı

balonlarla k�rleten konuşmasıymış g�b� göster�l�yor.” (Canberk-Hacettepe Ku�r Araştırmaları

Topluluğu)
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2. Kampüste S�yaset

Öğrenc�ler, kampüste s�yaset� hem zorunlu hem de zorlu b�r faal�yet olarak görüyor. Tartışmalarda,

b�r yandan kend�ler�n� s�yas� faal�yet yürütmeye zorunlu kılan etkenler d�ğer yandan da önler�ne

çıkarılan engeller d�le get�r�l�yor. Bunun yanı sıra kampüsler�n s�yas� faal�yet yürüteb�lme açısından

saldırıya açık b�r ortam olduğu bel�rt�l�yor. Bu bağlamda güvenl� kampüsün koşulu olarak nefret

suçunun ve ş�ddet�n kampüste engellenmes� gerekt�ğ� özell�kle vurgulanıyor. 

Fem�n�st Gece Yürüyüşü ve Onur Yürüyüşü’nün yıllardır yasaklanması ve pol�s�n alanlarda

toplananlara saldırısı, İstanbul Sözleşmes�’n�n kaldırılması; Türk�ye’de kadın olmanın ve LGBTİ+

olmanın ne anlama geld�ğ�n� göster�yor. Gündel�k yaşamdan s�yasal arenaya kadar b�rçok alanda

fem�n�st ve LGBTİ+ k�ml�kler saldırı altında olduklarından, bu k�ml�klere sah�p olanlar �ç�n s�yaset

b�r zorunluluk. Devlet�n ve s�yas� �kt�darın makbul k�ml�kler yaratma �steğ� karşısında, yaşama hakkı

�ç�n s�yaset yapmak kaçınılmaz b�r durum olarak ortaya çıkıyor: 

“Kadına ş�ddet pol�t�k suçtur. LGBTİ+ gruplarına nefret söylem� ve ş�ddet eylemler� pol�t�k

b�r tutumdur. Kurumlar sadece b�l�m ve sanat �le şek�llenm�ş olsaydı ve b�z bu çerçevede

eğ�t�m alıyor olsaydık ya da b�z�m problemler�m�z kampüslerde de olmasaydı; s�yaset�n

belk� kampüste yer� olmazdı. Ama b�z şu an b�r ün�vers�te örgütlenmes� yapıyorsak; sebeb�

ün�vers�te �ç�nde b�ze doğrudan pol�t�k eylemler�n yapılıyor olması, karşımızda b�r �kt�dar

gücünün olması, durmadan tahakküm kurmaya çalışmasıdır. Bundan dolayı b�z

örgütlen�yoruz.” (Berfu-Kampüs Cadıları) 

“İstanbul Sözleşmes� önünde b�r engel. Kend� �sted�ğ� makbul kadını oluşturamıyor. Ben

bunu kend� ün�vers�temdek� mekan�zmalarda da görüyorum. Bunların heps� İstanbul

Sözleşmes�’yle b�rl�kte ün�vers�te �ç�nde de mücadele vermem� gerekt�r�yor.” (Fatma-

Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�)
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Öğrenc�lere göre s�yas� faal�yetler, kadınlar ve LGBTİ+’lar �ç�n b�r terc�h değ�l zorunluluk olarak

ortaya çıkıyor. Fem�n�st örgütlenmelerdek� öğrenc�ler, fem�n�st hareket�n d�ğer toplumsal

hareketlerden farklılaştığını ve ün�vers�teye gelen kadın arkadaşlarını mücadeleler�n�n öznes�

hal�ne get�rmeye çalıştıklarını anlatıyorlar: 

“Kadınların ün�vers�tede s�yaset yapmama g�b� b�r terc�hler� yok. Fem�n�st hareket�n kend�

�çer�s�ndek� pol�t�kleşme sürec� sosyal�st hareketten ve ger� kalan toplumsal hareketlerden

farklılaşıyor. Fem�n�st hareket�n tac�z� �fade etme b�ç�m�n�n dah� �kt�dar karşıtı b�r yere

ev�r�ld�ğ� b�r ülkede yaşıyoruz. Bu yüzden s�yaset, fem�n�st hareket �ç�n b�r terc�he bağlı

olmuyor. Ün�vers�teye gel�ş�nde a�leden kazandığı kısm� özerkl�k, kend� yaşamı üzer�nde

kend� karar vereb�leceğ� alanı yaratması ve bunların toplamda pol�t�kleşt�r�l�p fem�n�st

mücadelen�n öznes� hal�ne gelmes�n� amaçlıyoruz.” (B�nnur-Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�)

Ün�vers�te yaşamını sosyal ve kültürel akt�v�teler yer�ne tac�zler, saldırılar ve engellemeler

karşısında mücadele ederek geç�rmek, kadın ve LGBTİ+ öğrenc�ler açısından yaşam hakkıyla aynı

anlama gel�rken, bu zorunluluk hal� öğrenc�ler üzer�nde şöyle etk� yaratıyor: 

“Bundan b�rkaç ay önces�nde yen� dönem başlamadan arkadaşıma ‘Ben bu kadar pol�t�k

olmak �stem�yorum’ ded�kten sonra neredeyse her gün pol�t�k met�n yazmak zorunda

kaldık.” (Canberk-Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu)

Kadın ve LGBTİ+’lar �ç�n zorunlu olan s�yas� faal�yet aynı zamanda zorluklar �çeren b�r faal�yet. Aynı

örgütlenmeler �ç�nde var olsalar da öğrenc�ler�n farklı ün�vers�telerden olduğunu unutmamak

gerek. Bu bağlamda yaşanan zorlukların sadece b�rkaç ün�vers�te �ç�n değ�l tüm ün�vers�teler �ç�n

geçerl� olduğu söyleneb�l�r. Görüşmec�ler, özell�kle s�yas� faal�yetler ve kulüp faal�yetler�

konusunda sürekl� ve keyf� engellemelerle karşılaştıklarını �fade ederken, mevcut ün�vers�te

b�ç�m�n�n kend�ler�n� sakıncalı olarak gösterd�ğ�n� bel�rt�yorlar: 

“Okulun �çer�s�nde toplanamıyoruz.Çalışmalarımızı okul dışına taşıdık ama b�r yanıyla

kampüsün �ç�n� bırakmayan ama o alanı dışarıda yaratmaya çalışan b�r tarz �zlemek zorunda

kaldık.” (D�yar-Kampüs Cadıları)

“B�z� zorlaştıran ve b�z� kr�m�nal�ze eden, başka sol yapıları ya da kadın mücadeles�n�

marj�nalleşt�rerek kampüsün �çer�s�nde yer ed�nmemes�n� sağlamaya çalışan b�r ün�vers�te

model� �le karşı karşıyayız.” (Serp�l-Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu)

72
                 KAMPÜSTEN ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

                Ün�vers�te, S�yaset ve Değerler

KAMPÜSTEN HAK MÜCADELELERİ: 
FEMİNİST VE KUİR HAREKET

 



Kadın ve LGBTİ+ öğrenc�ler �ç�n b�r�nc� gündem maddes�n�n güvenl�kkenancak onlar kend�ler�n�

kampüs �ç�nde h�çb�r şek�lde güvende h�ssetmed�kler�n� bel�rt�yorlar. İdeal ün�vers�te üzer�ne

düşünen ve tartışan gençler, s�yaset�n doğal b�r hak olduğunu ama s�yaset� kampüsün güvenl�ğ�yle

b�rl�kte düşünmek gerekt�ğ�n� söylerlerken; İbrah�m, güvenl� kampüs meseles�n� şöyle açıyor: 

“Güvenl� ortam oluşturulması gerekt�ğ�n� düşünüyorum. Güvenl� ortam ned�r? B�z�m

bayrağımızın, st�ckerımızın, broşürler�m�z�n �nd�r�ld�ğ� değ�l; yumrukların �nd�r�ld�ğ� b�r

güvenl� ortam oluşması gerek.” (İbrah�m-Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu)

Hak �hlaller� ve yaşanan problemler talepler�, buna �l�şk�n olarak da s�yaset yapmayı gerekt�r�yor.

Hem eylemsel hem de söylemsel düzeyde s�yas� faal�yette bulunmak, gençlere göre duvarları

yıkıyor ve b�rb�r�n� tanıma, değ�şme ve dönüşme �mkânı sağlıyor. Hale, s�yaset�n sınırını faş�st ve

fob�k söylemler/eylemler �le ç�zerken, �let�ş�m kanalıyla sorunların çözüleb�leceğ�n� vurguluyor.

Evr�m �se ün�vers�te yönet�mler�n�n tarafsız kalmasını talep ed�yor: 

“B�r topluluğun Whatsapp grubu tanımında ‘Grubumuzda reklam, d�n, ırk, s�yaset ve

benzer� konular yasaktır’ �bares� var. B�z�m topluluğumuzda böyle şeyler yok. Sadece

‘c�ns�yetç�, ırkçı, bölücü ve ayrımcı söylemler yasaktır’ yazıyor. Bence denge de burada

olmalı. Bu şek�lde b�r denge gözet�lmel� çünkü Türk�ye apol�t�k b�r ülke değ�l. S�yaset

konuşmazsak kend� kalıp yargılarımızla sınırlı kalacağız. Sağcısından solcusuna h�çb�r�m�z

f�kr�m�z� değ�şt�rmeye açık değ�l�z. Bu yüzden ben ün�vers�te yönet�m�n�n apol�t�k, tarafsız

ve bağımsız kalmasını ama öğrenc�ler�n apol�t�k kalmaması gerekt�ğ�n� düşünüyorum.”

(Evr�m-Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu)

“Faş�st ve fob�k olmadığı sürece s�yaset�n sınırı olmamalı. Meden�yet Kulübü daha fazla

mesc�t �st�yorsa, oturalım alanlara bakalım ve herkes�n mekânsal eş�ts�zl�kler�n� göz önünde

bulunduralım ve böyle b�r �mkân varsa yapalım.” (Hale-GSÜ Ku�r Çalışmalar Kulübü) 

İkt�darın özell�kle her alanda LGBTİ+’ları hedef göstermes�, toplumsal hayatta hal�hazırda var olan

nefret� ve düşmanlığı artırmakta ve LGBTİ+’lar �ç�n hayatın tüm alanlarında yaşamsal sorunlar

ortaya çıkarmaktadır. Görüşmec�ler, �kt�darın otor�tes� altında hareket eden ün�vers�te

yönet�mler�n�n de öğrenc�ler�n kampüs yaşamını ve faal�yetler�n� çeş�tl� “bahanelerle” engellemeye

çalıştığını söylüyorlar. Efe, �daren�n güvenl�ğ� sağlamakla yükümlü olduğunu bel�rterek, s�yaset

yapmaya devam etmeler� gerekt�ğ�n�n altını ç�z�yor ve özgürlükler�n�n sağlanmasını �st�yor:
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“Bugün LGBTİ+’lara yönel�k devlet baskısını gördüğümüzde mevzu şudur. Ankara Val�l�ğ�

yasakla �lg�l� açıkça ‘Ben s�z� yasaklıyorum ama yasaklamamın sebeb� s�ze b�r saldırı

geld�ğ�nde s�z�n güvenl�ğ�n�z� sağlayamayacak olmam’ d�yor. Aynı şey� sonra b�z söylüyoruz.

‘S�yaset yapmayacağız çünkü güvenl�k sağlanmıyor.’ Hayır, b�z s�yaset yapacağız ve �dare

b�z�m güvenl�ğ�m�z� sağlayacak. ‘Ülkücüler b�ze saldırıyor o yüzden b�z s�yaset yapmayalım’

değ�l. B�z s�yaset yapacağız, Ülkücüler de s�yaset yapacak ama b�rb�r�m�ze saldırmayacağız.

İdare güvenl�ğ�m�z� ve özgürlüğümüzü sağlamak zorunda.” (Efe-Hacettepe Ku�r

Araştırmaları Topluluğu)

Çoğunlukla s�yaset� kampüslerde b�r hak olarak gören görüşmec�ler�m�z�n yanı sıra az da olsa

ün�vers�tede s�yaset�n olmamasını �steyen gençler de var. Bu konuda olumsuz görüş bel�rten

gençler�n, kampüslerde can güvenl�ğ� end�şes� taşıması, kampüslerdek� güvenl�k sorununu öne

çıkarıyor. Canberk, s�yas� �kt�dara ve devlet�n �deoloj�s�ne yakın grupların tehd�tler�n� ve kampüste

yaşadığı problemler� şöyle anlatıyor: 

“Ülkücüler kant�n�m�ze g�r�yorlar, topluluğumuza ve standımıza saldırıyorlar. Sebep ne?

Bayrak açtılar. Arkadaş LGBTİ+ d�ye b�r ülke yok. Bu b�r ülke propagandası değ�l. Böyle b�r

saçmalık olamaz. Bu yüzden ün�vers�tede s�yaset�n olmasını �stem�yorum. Hacettepe zaten

apol�t�k b�r okul ve bunu fırsat b�len ırkçı ve sağcı yobazlar b�r anda boşluğu doldurmaya

çalıştılar. B�z bunu kan kusarak ödüyoruz.” (Canberk-Hacettepe Ku�r Araştırmaları

Topluluğu)

Boğaz�ç� D�ren�ş� ve Dayanışmalar

Kampüste s�yaset bağlamında tartışılan b�r d�ğer konu da günümüzde kampüs s�yaset�n�n ve

gençl�k hareket�n�n nasıl şek�lleneceğ� oldu. Görüşmec�ler, dayanışmaları; kapsayıcılıkları, farklı

öğrenc� gruplarını ve farklı kampüslerden öğrenc�ler� b�rleşt�rmektek� başarıları ve etk�l� eylemler�

neden�yle öneml� buluyor. Boğaz�ç� D�ren�ş�’yle dayanışmaların rolü ve önem�, yapıları ve etk�ler�

neden�yle artarken; öğrenc�ler, genç s�yaset�n örgütlenme ve eylem b�ç�mler�n�n değ�şmes�

gerekt�ğ�n� bel�rt�yor. D�yar, farklı ün�vers�telerde kurulan dayanışmaların öğrenc� hareket�ne

etk�s�n� şöyle anlatıyor:

“B�rçok ün�vers�tede, ün�vers�te dayanışmaları kuruldu. Öğrenc�ler doğrudan �n�s�yat�f aldı

ve el�n� taşın altına koydu. Bunların öneml� deney�mler olduğunu düşünüyorum. Özell�kle o

ölü toprağı da üzer�nden atan b�r öğrenc� gençl�k hareket�n�n de olduğu tesp�t�yle b�rl�kte

Boğaz�ç�’n�n öneml� b�r yer� olduğunu düşünüyorum.” (D�yar-Kampüs Cadıları)
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Görüşmeler�m�z�n en d�kkat çek�c� yanı, örgütlü gençler�n örgütlülük üzer�ne ortaya koyduğu

f�k�rler. Yüzyıllardır farklı mecralarda ve farklı coğrafyalarda b�rçok alanda mücadele devam

ederken; gençler, tar�hsel b�r�k�m� sah�plen�yor ve günümüzün değ�şen dünyası ve teknoloj�s�n� de

hesaba katarak; örgütlenme ve eylem b�ç�mler�n� tartışmaya açıyorlar ve talepler�n� d�le

get�r�yorlar:

“Klas�k örgütlenmeler kabul ed�lm�yor. Şu an d�j�tal fem�n�zmden bahsedeb�l�yor ve yargıya

ya da emn�yete b�r şey dayatab�l�yor. Orada tac�zc� b�r hocayı kovdurab�l�yorsun.

Fem�n�zm�n kend� �ç�nde geç�rd�ğ� dönüşümle b�z�m de kend�m�z� yen�lemem�z bu alternat�f

örgütlenmeler� yaratıyor g�b� gel�yor bana. Örneğ�n Las Tes�s d�ye b�r şey çıktı. Normalde

eylemde b�r basın açıklaması olur, b�r� aj�tasyon çeker ya da slogan atar. Ama b�r dans

eylem� formunda yaptığında uluslararası b�r eylem formuna dönüşeb�l�yor. Bugünün

örgütlenme b�ç�mler� ve özell�kle gençl�k örgütlenmeler� daha yaratıcı, daha kapsayıcı ve

daha esnek formlara er�şmek zorunda.” (B�nnur-Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�)

Öğrenc� Hareket�

Dayanışmaların öğrenc� hareket�ne b�r canlılık get�rd�ğ� görüşünde tüm gençler b�rleş�rken,

öğrenc� nüfusunun son 20 yılda hızla artmış olmasının etk�ler� konusunda �se farklı görüşler ortaya

çıkıyor. Sek�z m�lyon öğrenc�n�n öneml� b�r potans�yel oluşturduğunu ve gençl�k hareket�n�

güçlend�rd�ğ�n� düşünenler�n yanı sıra bu kadar çok ün�vers�te ve ün�vers�te öğrenc�s�n�n olumlu

etk� yaratmadığını hatta yüksek öğren�mde yaşanan sorunların neden� olduğunu �dd�a edenler ve

mevcut durumda öğrenc� hareket�n�n kapsayıcılığını sorgulayanlar da bulunuyor. 

Kalabalık öğrenc� k�tles�n� olumlu olarak değerlend�renler, gençler�n öğrenc� olarak ortak sorunlar

yaşadıklarını ve b�r potans�yel oluşturduklarını �dd�a ed�yorlar. Bunun yanı sıra kadınların ve

LGBTİ+’ların gösterm�ş olduğu mücadelen�n önem�ne değ�nerek, tüm bu koşullar altında

göster�len mücadelen�n yarattığı b�r duruma d�kkat çek�l�yor:

“Pandem� önces� ve sonrasında hayat dolu gençler�n �nt�har ett�ğ�n� ve genç �nt�har

oranlarının arttığını görüyoruz. Pandem� önces�nde yemekhane kartında b�r buçuk l�ra olan

b�r öğrenc� �nt�har ett�. Burada bell� çatlaklar var ve bunun karşısında mücadele alanlarının

yoğunlaştığı b�r süreç var. LGBTİ+ hareket� Boğaz�ç� sürec�nde farklı boyuta geld�… İstanbul

Sözleşmes�’n� b�lmeyen �nsanların, sözleşmen�n kaldırılmasıyla ‘İstanbul Sözleşmes� ned�r?’

d�yerek �nternete baktıkları b�r dönem.” (Serp�l-Kampüs Cadıları)
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Yukarıda örneklend�rd�ğ�m�z olumlu algının yanı sıra mevcut durumda öğrenc� k�tles�n�n son

derece heterojen olduğunu bel�rten çok sayıda görüşmec� de oldu. Bazı gençlere göre İstanbul,

Ankara ve İzm�r g�b� büyük kentlerde yoğunlaşan esk� ün�vers�teler �le taşra ün�vers�teler� aynı

şek�lde değerlend�r�lemeyeceğ� g�b� ün�vers�teler arasında da büyük yapısal farklar bulunuyor. Bu

kadar ün�vers�ten�n ve öğrenc�n olması da aslında yüksek öğret�m ve akadem�y� tehd�t eden b�r

sorun olarak görülüyor: 

“Sek�z m�lyon öğrenc�n�n b�r şey değ�şt�remeyeceğ�n� düşünüyorum. İzm�r, Ankara,

İstanbul’dak� ün�vers�telerle taşradak� ün�vers�teler arasındak� eğ�t�m ve v�zyon kal�tes� çok

farklı. Bu da eğ�t�m�n altının boşaltılmasından kaynaklanıyor. LGBTİ+ b�rey�m. Bana ‘Sen bu

şek�lde görünerek, bu tavırlarınla ve bu savunduğun şeylerle akadem�ye g�remezs�n’

d�yorlar. Akadem�ye bu düşüncelerle g�r�p de kend�m� ve bu �nsanları tems�l edemezsem ve

tems�l edeb�len �nsanlar da akadem�den çıkarılırsa, nasıl b�r �y�leşme olacak? Sek�z m�lyon

öğrenc�n�n ve akadem�syenler�n kend�ler�n� tems�l etme �mkânları eller�nden alındığı �ç�n

�y�ye doğru g�tmen�n çok da mümkün olduğunu düşünmüyorum.” (Yasem�n-Hacettepe

Ku�r Araştırmaları Topluluğu)

Gençler tarafından b�rçok farklı k�ml�ğ� �ç�nde barındırması dayanışmaların gücü olarak ortaya

koyulsa da bazı gençler dayanışmalarda ara sıra açık veya örtük b�ç�mde b�rtakım gruplara

ayrımcılık yapıldığını �fade ed�yorlar. Bu bağlamda öğrenc� hareket�n�n dayanışmalar çerçeves�nde

kapsayıcılığı sorgulanıyor ve aşılması gereken problemler olduğu bel�rt�l�yor: 

“Örneğ�n b�r karşı açıklama yapılırken veya kampüs �ç�nde yapılacak göster� sonrası

okunacak açıklamada ‘LGBTİ+’lara değ�nel�m m�? Mevzunun bununla ne alakası var? Bunu

öne çıkartmayalım’ g�b� k�m� zaman nefret söylem�ne varan, oldukça yıpratıcı ve sürekl� b�r

tartışma hal�n� alan söylemler mevcuttu. B�z başlarda bunu anlatamadık. Yan� LGBTİ+’ları

katmalısınız çünkü bu hareket öğrenc�ler�n bell� b�r kes�m�ne de yönel�yor. B�z� dışlayarak

bunu yapamazsınız. O dönemde LGBTİ+’ları öğrenc�ler üzer�nden de karalama kampanyaları

yürütülmüştü.” (Efe-Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu)
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3. Kurumsal S�yaset ve Gençl�k

Yaptığımız görüşmelerde öğrenc�ler, kurumsal s�yaset�, �kt�dar ve muhalefet fark etmeks�z�n

eleşt�r�yorlar ve kurumsal s�yaset�n eylem, söylem ve pol�t�ka olarak gençlere uzak olduğunu

bel�rt�yorlar. Değerlend�rmelerde; kurumsal s�yaset�n kullandığı d�l sorunu ve toplumsal muhalefet�

tems�l etmedek� yeters�zl�ğ�, part�ler�n erkek ve yaşlı yönet�mlere sah�p olması ve yoğun güncel

s�yaset�n yarattığı bıkkınlık ön plana çıkıyor. Görüşmec�ler�m�z, ayrıca yaşanan bu sorunlar

bağlamında bugün ve gelecekte kurumsal s�yas� part� çatısı altında bulunmak �stemed�kler�n�

söylüyorlar. 

Görüşmec�ler, s�yas� part�ler�n sosyal medya kullanımını ve “genç d�l�” kullanmalarını yoğun olarak

eleşt�r�yorlar. Gençler, genel olarak part�ler�n, “genç d�l�” kullanmalarının b�r parod� olduğunu,

gençler�n temel sorunlarına odaklanmaları ve çözüm öner�ler� get�rmeler� gerek�rken, yüzeysel

kaldıkları ve c�dd�yets�z b�r s�yaset oluşturdukları düşünces�nde b�rleş�yorlar: 

“S�yas� part�ler�n yaptıkları çalışmalar, gençl�ğe yönel�k. Yoksa k�m an�masyon �zl�yor k�?

Kılıçdaroğlu kuş olmuştu, uçuyordu. Yalan mak�nası an�masyonu ya da muhalefet part�ler�n

l�derler�n�n Tw�tter üzer�nden espr�ler yapmaları… Gençl�k de orada ‘S�z muhalefet� yapın,

b�z espr�y� yaparız’ ded� ve bence ver�len en �y� cevaplardan b�r tanes� buydu.” (D�yar-

Kampüs Cadıları)

Gençler�n eleşt�r�ler�, kullanılan d�l ve d�l�n yarattığı eş�t olmayan �l�şk� b�ç�m� üzer�ne yoğunlaşıyor.

S�yas� part�ler�n ve l�derler�n�n hedef k�tleler�ne ve özell�kle gençlere yakın olduklarını göstermek

amacıyla kullandığı �fadeler özne olarak tanınmayı ve davranılmayı �steyen gençler �ç�n oldukça

sorunlu b�r noktaya temas ed�yor. Gökhan’ın s�yas� part�ler�n söylemler�n�n kend�ler� �ç�n ne anlama

geld�ğ�n� ve �kt�dar �le muhalefet� ayırmadığını bel�rtmes�, �kt�dar olgusunu sorgulatıyor:

“Tüm part�lerdek� �nsanların heps� AKP’c�l�k oynuyor. Herkes �kt�darın çeş�tl� tems�ller�n�

yansıtıyor. ‘Kardeşler�m’ çok probleml� b�r söylem. Aramızda öyle b�r patet�k �l�şk� yok. Ben

oy vereceğ�m, sen ben�m hakkımı savunacaksın. Romant�k b�r �l�şk�ye �ht�yaç yok aramızda.

Çık hakkımı savun. Bunları duyunca çıldırıyorum. Part�ler�n ‘Bu gençler m�lenyum çocuğu,

bunlar an�me sever’ g�b� üstten b�r bakış açıları var ve b�z� çocuk olarak görüyorlar. Bu

yüzden gençlerle �lg�l� b�r şey yaptıklarında saçma sapan fotoşoplarla her şey�

yumuşatıyorlar. Oyuncak g�b� s�ze şeyler sunuyorlar. Çok acınası b�r durum.” (Gökhan-GSÜ

Ku�r Çalışmalar Kulübü)
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Muhalefet part�s� l�derler�n�n çeş�tl� sosyal medya platformları üzer�nden gençlerle �let�ş�me

geçmeye çalışmaları ve popüler kültürün bazı unsularını kullanarak gençlere yakın olduklarını

gösterme gayretler�ne son yıllarda sıkça tanık oluyoruz. Bu �let�ş�m b�ç�m� ve �let�ş�mde kullanılan

�fadeler�n gençler�n beklent�ler�yle uyuşmuyor. Canberk’�n �fadeler�ne göre gençler�n

beklent�ler�yle muhalefet�n eylemler� arasında uçurum var: 

“Dark d�ye b�r d�z� var. Netfl�x yasakları �ma ed�lmeye başladığında Meral Akşener ‘Dark’ın

son sezonunu �zlemed�m Recep Bey, sakın yasaklama’ ve Kılıçdaroğlu da ‘Bak yasaklar.

Böyle şeyler yazma’ ded�. 60 yaş üstü �nsanların bu şek�lde kend�n� ş�r�n göstermeye

çalışması çok kom�k. B�z Facebook’ta yaşlı �nsan v�deosu �zlem�yoruz. B�z s�yaset ve

muhalefet bekl�yoruz ama bununla karşılaşmıyoruz. Kend� pol�t�kalarını açıkça yansıtmaları

gerek�yor. Bundan çek�nmeler� gençler� bıktırmış durumda.” (Canberk-Hacettepe Ku�r

Araştırmaları Topluluğu)

Ayrıca bazı gençler kurumsal s�yas� part�ler�n gençler� bell� kalıplarla değerlend�rmes�n� eleşt�rerek,

“Z kuşağı” tanımına karşı çıkıyor: 

“Part�ler�n tırnak �ç�nde gençl�ğ� anal�z etmeye çalıştıklarında ‘Z kuşağı’ kavramını

kullanarak sınıf körü anal�zler ve propagandalar yaptıklarını görüyorum.” (D�lara-

Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�) 

Gençler, d�ğer gruplardak� görüşmec�lerle s�yas� part�ler�n yeters�zl�ğ�, toplumsal sorunları d�le

get�rmeme/get�rememe ve tems�l etmeme/edememe eleşt�r�ler� konusunda aynı düşünceler�

paylaşıyor. Kadınların ve LGBTİ+’ların kurumsal s�yasette tems�l ed�lmemes� ve bu nedenle

kurumsal s�yasete olan güven�n düşük olması, yaşadıkları problemler�n çözümünde s�yaset alanının

etk�s�z görülmes�ne neden oluyor: 

“Mecl�s ya da part� s�yaset� kadınların sorunlarına ve onların çözüm noktalarına da�r asıl

çözümler� söylemeyen b�r noktada. Ün�vers�ten�n ya da kadınların gerçek sorunlarının

Mecl�s’ten çözüleb�leceğ�n� düşünmüyorum.” (Fatma-Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�)

“Şu an Türk�ye’n�n bulunduğu koşullar �ç�nde de Mecl�s s�yaset�nden �lerlenecek b�r

mücadele eksen� öngörmüyoruz.” (B�nnur-Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�)
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Genç, kadın ve LGBTİ+ k�ml�kler�n�n yanı sıra başka k�ml�kler de taşıdıklarının altını ç�zen gençler;

bu k�ml�kler�yle de h�çb�r part�de s�yaset yapamayacaklarını söylüyorlar. Başka b�r dey�şle gündel�k

hayatta ve s�yasal alanda “sakıncalılaştırılan” k�ml�klere sah�p gençler�n, �kt�dar part�s� dışında da

d�ğer s�yas� part�ler�n kend�ler�ne h�tap etmed�ğ�n� söylemeler� hem demokrat�kleşme hem de

muhalefet ve muhalefet�n geleceğ� açısından soru �şaret� oluşturmaya yet�yor. Bazı öğrenc�lere

göre, �kt�darın seç�m ve oy kazanma stratej�ler� artık kend� k�tles� tarafından da ben�msenm�yor: 

“L�seden ber� akt�f s�yaset ve sokak s�yaset� �ç�nde rol alıyorum. Şunu göreb�l�yorum; [AKP]

hedef göster�yor, hedef k�tles�n� yükselt�yor ve oy oranını toparlıyor. Son süreçte artık

bunun olmayacağının farkında. Çünkü öğrenc�lere ve kadınlara saldırıyorlar. Kend� k�tles�

�ç�nde ‘Bunlar kadın, bunlar öğrenc�ler, bunlar öldürülüyor, ne yapsınlar?’ g�b� b�r tutum

var. Genç, kadın ve Kürt k�ml�ğ�mle s�yaset yapmak �stesem, Mecl�s’tek� part�lerden h�çb�r�

bana h�tap etm�yor.” (Berfu-Kampüs Cadıları)

Gençler, kurumsal s�yasette yaşlı ve erkek egemenl�ğ�n�n bulunduğunu söylüyor. Bu bağlamda

gençler, kurumsal s�yaset�n �kt�dardak� ve muhalefettek� aktörler�n� eleşt�r�rken, sosyal medyada

gençlere ulaşmak amacıyla kullanılan s�yasal �let�ş�m�n s�yaset�n bu yapısını değ�şt�rmeyeceğ�n�;

değ�ş�m ve dönüşümün pol�t�ka üretmekten ve kend�n� dönüştürmekten geçt�ğ�n� bel�rt�yorlar: 

“Fem�n�st b�r bakışla baktığım zaman kurumsal s�yaset�n çok h�yerarş�k b�r yapısı olduğunu

düşünüyorum. Aslında bence s�yaset�n genel anlamda �şte özünde belk� er�l b�r yerden

çıktığını, erkekler�n tanımladıkları b�r alan olduğunu düşününce de burası ne kadar

dönüşeb�l�r? Kurumsal s�yaset sosyal medyayı kullanma b�ç�mler� ya da an�masyonlarla

gençler� kapsamaya çalışıyorlar. Ama bu an�masyonla olacak �ş değ�l, buraya da�r pol�t�kalar

üretmek ve kend�n� dönüştürmek gerek�yor.” (Gamze-Kampüs Cadıları)

Fem�n�st örgütlenmelerde bulunan kadınlar, s�yaset�n yaşlı ve erkek �ş� olarak gözüktüğünü

söylerken, kurumsal s�yas� part�ler�n yalnızca kadın kotası değ�l aynı zamanda gençl�k kotasıyla

gençler�n müdahales�ne açılması gerekt�ğ�n� de ekl�yorlar. Bunun yanı sıra bu değ�ş�m ve

dönüşümü sadece part�lere bırakmamak gerekt�ğ�n�, aynı zamanda gençler�n bu alana müdahale

etmes�n� gerekt�ğ�n� de ekl�yorlar. D�yar, gençler�n genç olmalarından dolayı yaşadığı problemler�n

olduğunu bel�rt�yor ve mücadelen�n yalnızca kurumsal s�yas� part�lerle olmayacağının altını

ç�zerek, gençl�ğ�n bu sorunların çözümü �ç�n “kend� öz örgütünü” de kurması gerekt�ğ�n� söylüyor.

D�yar’ın kend�n� mütemad�yen muhalefet etmek �steyen değ�l, dönüşüm ve değ�ş�m �steyen b�r�

olarak konumlandırması da oldukça öneml�: 
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“S�yaset 50 yaş 60 yaş göbeğ� çıkmış, bıyık bırakmış ve takım elb�ses�n� çekm�ş erkekler�n

yaptığı b�r şey olarak gözüküyor. B�z buraya müdahale etmezsek h�ç değ�şmeyecek. Bazı

part�ler kota uyguluyor. Bu olumlu b�r şey. Kadın kotası varsa, gençl�k kotası da olmak

zorunda. Gençl�ğe en az %25 kota ayrılmak zorunda. Gençl�ğ�n öznel problemler� var ve bu

problemler genel s�yaset �çer�s�nde er�yeb�len şeyler olab�l�yor. Bu er�meye müdahale etme

açısından gençl�ğ�n kend� öz örgütünü de kurması gerek�r. O genç k�tlen�n doğrudan b�r

araya geld�ğ�, kend� sorunlarını, kend� çözüm arayışlarını tartıştığı b�r öz örgüt. B�z; her şeye

karşı çıkan, ömrünün sonuna kadar her şeye çıkmak ve muhalefet etmek �steyen �nsanlar

değ�l�z. B�z b�r şeyler� kazanmak ve en n�hayet�nde �kt�darı, düzen� ve s�stem� değ�şt�rmek

�st�yoruz.” (D�yar-Kampüs Cadıları)

Gençlere göre muhalefet; gençler�n, kadınların ve LGBTİ+’ların sorunlarını b�lm�yor ve b�lmed�ğ�

g�b� anlama gayret� de gösterm�yor. Muhalefet part�ler�, gençl�ğ� kalıplaşmış yargılarla ve ön

yargılarla ele alıyor ve özne olarak görmüyor. Efe, kend�ler�n�n s�yas� arenada yet�şk�n b�rey olarak

kabul ed�lmed�ğ�n� Boğaz�ç� D�ren�ş� üzer�nden örnekleyerek, Türk�ye’de yaşamanın kend�s� �ç�n

mümkün olmadığını bel�rt�yor ve özell�kle muhalefet�n sosyal medya üzer�nden gençlere ulaşmak

�ç�n �zled�ğ� yöntem� ş�ddetle eleşt�r�yor. Efe’n�n aşağıda söyled�kler�, yalnızca Efe’n�n değ�l tüm

görüşmec�ler�m�z�n ortak söylem� olarak kabul ed�leb�l�r. Bu bağlamda �kt�dara aday olan part�ler�n

toplumsal muhalefet�n en öneml� unsurlarından gençler, kadınlar ve LGBTİ+’larla arasındak� bu

uçurum oldukça düşündürücü:

“Gençler�n problemler�n� hala �drak edeb�lm�ş değ�ller. 18 yaşını geçm�ş ün�vers�te

öğrenc�ler�n� b�rey olarak görmüyorlar. Boğaz�ç� olayları olduğunda b�z� ‘Çocuklarınıza

sah�p çıkın’ d�ye ebeveynler�m�ze ş�kâyet ett�ler. Bunu muhalefet yaptı. Ben c�dd� anlamda

anks�yete �le boğuştuğum b�r dönemdey�m. Bu ülkede artık bana yer yok. Burada

�stenm�yorum, özgürlükler�m, haklarım hatta yaşamım dah� kabul ed�lm�yor. Gün aşırı hedef

göster�l�yorum. Böyle b�r ortamda rap şarkısı yapıp, Netfl�x �zled�ğ�n� söyleyerek ben�

anladığını falan anlatmaya çalışıyorlar. Sank� çocukmuşuz g�b� b�z�mle oyun oynama

üzer�nden pol�t�ka üret�yorlar. Umarım hatalarının farkına varırlar. Çünkü varamadıkları

müddetçe ne �kt�dar değ�şecek ne de Türk�ye daha özgürlükçü b�r ülke olacak.” (Efe-

Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu)
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Muhalefet part�ler�n�n, �kt�dar tarafından hedef göster�len ve “sakıncalılaştırılan” LGBTİ+’lar

üzer�nden yaptığı açıklamalarda demokras� vurgusu yapması ama söylemler�nde LGBTİ+’lara yer

vermemes�, kurumsal s�yaset�n ve özell�kle muhalefet�n özgürlükler çıkmazlarından b�r� olarak

yer�n� alıyor: 

“Part� l�derler�yle çevr�m�ç� b�r toplantıya katıldım. Orada her gelen l�dere LGBTİ �le �lg�l� b�r

soru sorduk. Çoğu LGBTİ b�le demed�, ‘Hayat tarzı’, ‘Yaşam tarzı’, ‘Oluyor öyle şeyler herkes

baksın �ş�ne’ g�b� b�r tutum takındı. LGBTİ b�le d�yen yok. Yasaklı b�r şey.” (Hale-GSÜ Ku�r

Çalışmalar Kulübü)

Görüşmec�lere göre, kurumsal s�yaset aynı zamanda gençlerden ve kadınlardan korkuyor. Tam da

bu nedenle s�yaset�, bu korktuğu kes�mler �ç�n korkutucu b�r faal�yet alanı hal�ne get�rmeye,

onların karar mekan�zmalarına katılımını ve bel�rley�c� aktörler olmalarını engellemeye çalışıyor.

B�rçok görüşmec� aynı zamanda s�yaset yapmanın r�skl� olmasının da caydırıcı b�r neden olduğunu

bel�rt�yor:

“S�yaset yapmaktan korkuyorum ve kaygılanıyorum. Bu ülkede kaygılanmanın çok doğal

olduğunu düşünüyorum. Eğer b�r part�de örgütlen�rsem bu AKP ya da CHP olmayacağı �ç�n

�ler�de b�r eylemde sadece örgütlü olduğum �ç�n gözaltına alınacağım. H�çb�r�n�n gerçekten

gençler� anladıklarını düşünmüyorum çünkü gençler haklarını ve özgürlükler�n� �st�yor. Ama

onlar tek derd�m�z�n �nternet olduğunu sanıyor.” (Hale-GSÜ Ku�r Çalışmalar Kulübü)

Görüşmec�lere göre, �kt�darın bazı toplumsal kes�mler ve gençler üzer�ne uyguladığı yıldırma ve

baskı pol�t�kasının, Türk�ye’de son yıllarda bu baskıya en güçlü tepk�y� gösteren toplumsal

hareketler�n başında gelen kadın hareket� özel�nde tam ters� b�r etk� yarattığı açık. B�nnur, fem�n�st

hareket�n ve kadınların �kt�darın pol�t�kaları karşısındak� duruşunu ve mücadeles�n� anlatırken;

Z�lan da gençl�ğ�n, gençl�k hareket�n�n ve fem�n�st hareket�n karakter�st�k özell�kler�nden

bahsederek, �kt�dar ve gençl�ğ�n zıt �k� kutup hal�ne geld�ğ�n� söylüyor:

“AKP’n�n genç kadınlar üzer�nde özel b�r pol�t�kası var. 18-25 yaş arası kadınların, fem�n�st

hareket�n en d�nam�k ve sürükley�c� kes�m�n� oluşturduğunu kend�ler� de b�l�yor.

Fem�n�zm�n bu kes�mde popülerleşt�ğ� ve popüler b�r kültür hal�ne geld�ğ� b�r durum var.

Bunun karşısında AKP’n�n yaptığı her hamle kadın düşmanı b�r yerde durduğu �ç�n b�r

karşıtlık yaratıyor ve b�r süred�r makbul kadın �majının tamamen dışında ve denetlenemez

b�r kes�m� oluşturuyor. Ün�vers�tede yurtların g�r�ş çıkış saatler� ya da verd�ğ� eğ�t�mler

üzer�nden denetlemeye çalışıyor ama yapamıyor. Kontrol altında tutma çabası başarısız

kalıyor.” (B�nnur-Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�) 
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“AKP’n�n mevcut pol�t�kalarıyla el�nde tutamadığı b�r gençl�k var. Gençl�ğ�n bell�

karakter�st�k özell�kler� de var. Bunlar; kısmen daha sorgulayıcı, teknoloj� ve d�j�talleşmeden

daha �y� anlayan vs. Gençl�k ya da fem�n�st hareket g�b� dönem�n en kurucu ve en d�nam�k

hareketler�n�n parlamenter s�steme sıkışması, hareketler�n var oluşuna çok aykırı

olduğundan kapsayan b�r yerden gel�şem�yor. Hareket oradan çok daha büyük ve orayı çok

daha aşan b�r yerde.” (Z�lan-Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�) 

Kurumsal s�yasete karşı gel�şt�r�len b�r d�ğer yaygın tutumun �se bıkkınlık olduğu görülüyor.

Görüşmec�ler�m�z�n neredeyse tamamı kurumsal s�yaset ve özell�kle muhalefete karşı umut değ�l,

bıkkınlık h�ssed�yor. Kend�ler�n� dünya gençler�yle kıyaslayan ve mücadele etmekten gençl�kler�n�

yaşayamadığını �fade eden b�rçok genç �ç�n kurumsal s�yaset yeters�z ve umut ver�c� olmaktan

uzak:

“Gençler kurumsal s�yasetten bıktı. 20 yaşında b�r� olarak 47 yaşındak� b�r Avrupalıdan

daha fazla s�yas� olay gördüm ve yoruldum. Sürekl� gelecek kaygısıyla yaşıyorum ve h�çb�r

part�n�n de buna da�r b�r çözüm ürett�ğ�n� düşünmüyorum. Gerçekten b�r sorunla �lg�lenme

değ�l �kt�darı nasıl eleşt�reb�l�r�m dertler�ndeler. ‘Hang� part�ye oy ver�yorsun?’ ded�kler�nde

h�çb�r�n� desteklemed�ğ�m� söylüyorum ve apol�t�k olarak eleşt�r�l�yorum. Hayır, apol�t�k

değ�l�m. Pol�t�k düşüncem� karşılayan b�r s�yas� part� yok.” (İbrah�m-Hacettepe Ku�r

Araştırmaları Topluluğu)

Öne çıkan d�ğer b�r duygu da değers�zl�k h�ss�. Genç, kadın ve LGBTİ+ k�ml�kler�n�n yanı sıra başka

k�ml�kler de taşıyan gençler�n, k�ml�kler�n�n her alanda saldırıya uğradığını ve bunları gördükçe her

şey�n değers�zleşt�ğ�n� ve akranlarıyla zaman geç�rd�kler�nde b�le Türk�ye’n�n baskıcı atmosfer�nden

kurtulamadıklarını söylemeler�, artan genç göçünün en öneml� nedenler�nden b�r� sayılab�l�r: 

“H�çb�r şey�n değer� kalmadı. H�çb�r şey�n anlamı kalmadı. Çünkü akranlarımla

konuştuğumda Kırmızı Oda’nın yen� bölümü çıkmış d�ye muhabbete başlayıp y�ne

muhabbet� s�yasetle ve ‘Bunaldık’ kel�mes�yle b�t�r�yoruz. Herkes�n kafasından geçenler

aynı ve herkes�n b�r konuşma �steğ� var. Herkes artık değers�z h�ssed�yor. Ben b�r kadın

olarak değers�z h�ssed�yorum. Tecavüz haberler�n� ve suçlularının serbest bırakıldığını

gördüğümde değers�z h�ssed�yorum. Hayvan sah�b� olarak hayvanlara yapılanları

gördüğümde değers�z h�ssed�yorum. LGBTİ+ olarak değers�z h�ssed�yorum. B�r öğrenc�

olarak değers�z h�ssed�yorum. Hang� k�ml�ğ�m� öne sürersem sürey�m, yaranamıyor

g�b�y�m.” (Evr�m-Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu)
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Çalışma kapsamında farklı ün�vers�te öğrenc�ler�n�n b�r araya gelerek oluşturduğu Gr� Bölge,

Arayüz Kampanyası, Öğrenc� Kolekt�fler� ve Öğrenc� Faal�yet�’nden toplamda 18 ün�vers�te

öğrenc�s�yle odak grup görüşmeler� gerçekleşt�r�ld�. Gençlerle, ün�vers�teler�n mevcut durumu,

rektörlük seç�m� ve ün�vers�te yönet�m�, akadem�syen-öğrenc� �l�şk�ler�, kampüste öğrenc� hakları

ve �deal kampüs, kampüste s�yaset, dayanışmalar, öğrenc� merkezl� alternat�f s�yas� yapılar ve

kurumsal s�yaset�n gençl�kle �l�şk�s� tartışıldı. 

Gençler; demokrat�k, özerk, katılımcı ve b�l�m merkezl� b�r ün�vers�te �st�yorlar. Öğrenc�ler, bu

�stekler�n�n yanına fem�n�st ün�vers�te taleb�n� de ekl�yorlar. Gençler, ün�vers�ten�n ve kampüsün,

özgürlükler�n kısıtlanmaması koşuluyla toplumun b�r arada yaşama prat�kler�ne katkı

sağlayab�leceğ�n� ve kend� kuşaklarının �let�ş�me açık olduğunu �fade ed�yorlar. 

Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’ne “kayyum rektör(ler)” olarak atanmasının ardından daha gen�ş b�r

çerçevede cevap aranılan “Ün�vers�te nasıl yönet�lmel�?” sorusu öğrenc�ler�n de ana gündem

maddeler�nden. Özerk ün�vers�te taleb�nde b�rleşen gençler �ç�n atanmış rektörler�n s�yas� �radeyle

kurduğu �l�şk�, ün�vers�ten�n tarafsızlığını kaybetmes�ne sebep oluyor. YÖK’e de değ�nen gençler,

YÖK’ün günümüzde ve özell�kle bu s�yas� konjonktür altında b�r �şlev�n�n kalmadığını söylerken,

bazı görüşmec�ler�m�z de YÖK’ün �kt�darlar tarafından b�r baskı aracı olarak kullanıldığını ve bu

yüzden de çalışma b�ç�m�n�n değ�şmes�, sadece ün�vers�teler arasında koord�nasyon sağlayan b�r

kurum olması gerekt�ğ�n� bel�rt�yorlar. Öğrenc�ler güvenl� b�r ün�vers�te ve kampüs yaşamı �ç�n

katılımcı, aşağıdan yukarı örgütlenen ve denetleneb�l�r b�r yönet�m �st�yorlar. 

B�r sonrak� tartışma konusu, akadem�syen-öğrenc� �l�şk�ler� üzer�ne gerçekleşt�r�ld�. Ders aldıkları

hocaların �steks�zl�kler� ve üzerler�ndek� ortak baskılar karşısında b�rl�kte dayanışmayı umut ett�kler�

hocaların sess�z kalmaları, öğrenc�ler� hem derslerden hem de ün�vers�teden uzaklaştırıyor. D�ğer

yandan gençler, hocaların derslerde otosansüre ve sansüre başvurduğunu �fade ed�yorlar.

Gençler, kend�ler� g�b� hocaların da farklı cezalarla ve ş�kâyetlerle karşı karşıya kaldıklarının

farkında olduklarını bel�rt�yorlar ve hocalarından beklent�ler�n�n b�rl�kte dayanışmak olduğunu

söylüyorlar.

Kampüslerde özgürlük ve öğrenc� hakları üzer�ne yapılan tartışmalarda öne çıkan konu başlıkları,

kampüsler�n f�z�k� koşullarının yeters�zl�ğ� ve kampüs �ç� akt�v�teler�n keyf� denetlemeden

geç�r�lmes� oldu. Gençler�n neredeyse tamamı ün�vers�teler�n yüksek öğrenc� nüfusuna karşın,

kampüsler�n barınma ve beslenme g�b� temel �ht�yaçları karşılamaktan uzak olduğunu bel�rt�rken,

yemekhane sırası yüzden yemek y�yemed�kler�n�n ve kütüphane eks�kl�ğ� neden�yle ders

çalışamadıklarının altını ç�z�yorlar. 
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Ayrıca öğrenc�ler�n yaşam alanları olarak gördükler� kampüslerde ün�vers�te yönet�mler�n�n kulüp

faal�yetler�n� engellemeye çalışması b�r d�ğer sorun olarak görülüyor. Gençlere göre, ün�vers�te

yönet�mler� �kt�dara muhal�f düşünceler�n özgürce �fade ed�lmes�n� �stem�yor ve bu amaçla kulüp

faal�yetler�n� keyf� b�r şek�lde engell�yor. 

Gençler �ç�n kampüs �ç�nde yaşadıkları sorunlar karşısında talepte bulunmak ve örgütlenmek,

s�yaset yapmak anlamına gel�yor. Kadın öğrenc�ler�n ün�vers�tede s�yaset yapmayı yaşamsal b�r

hak olarak görmeler�, güvenl� kampüs meseles�n� öne çıkarıyor. Öğrenc�lere göre ün�vers�te

yönet�mler� d�led�ğ� g�b� s�yaset yapıp, bell� öğrenc� gruplarının yaptıkları s�yasete �z�n ver�p

muhal�f öğrenc�ler� engellemes�, �kt�darın rektörler üzer�nden ün�vers�telerde oluşturduğu

yapılanmayı da açıkça ortaya koyuyor. 

Görüşmec�lere göre, kampüs-s�yaset �l�şk�s�n�n yok ed�lmeye çalışılmasının temel�n� ün�vers�tel�

k�ml�ğ�n� yok etmek oluşturuyor. Bunun yanı sıra sol s�yaset yapan gençler, kend� gruplarının

s�yaset yapma b�ç�mler�n� de eleşt�rerek, ün�vers�tede yapılacak olan s�yaset�n öğrenc� merkezl� ve

ortak sorunlar etrafında örülmes� gerekt�ğ�n� ve ancak bu sayede sıra arkadaşlarıyla beraber

mücadeleler�n� büyüteb�lecekler�n� söylüyorlar. Öğrenc�ler�n s�yaset yapma b�ç�m�n� eleşt�rmeler�

ve öğrenc� merkezl� ve aşağıdan yukarı b�r s�yaset ağı kurmaya çalışmaları, öğrenc� hareket�n�n

bugünkü durumu ve geleceğ� açısından oldukça öneml� b�r noktaya �şaret ed�yor. Ayrıca gençler,

dayanışmaları ve dayanışmaların s�yaset yapma b�ç�m�n� değerl� bulurken, günümüz toplumsal

hareketler�n�n yen� b�r s�yaset d�l� ortaya koyduğunu ve ortaklaşa b�r üret�m yaptıklarını da

bel�rt�yorlar. 

Son bölümde kurumsal s�yaset�n gençlerle �l�şk�s�n� ve alternat�f s�yas� oluşumları tartıştık.

Neredeyse tüm gençler kurumsal s�yas� part�ler�n kend�ler�ne sadece oy gözüyle baktığını ve

gençler�n sorunlarını çözmek g�b� b�r amaçlarının olmadığını çünkü gençler� ve gençler�n

yaşadıkları sorunları b�lmed�ğ�n� söylüyorlar. Kurumsal s�yas� part�ler�n sosyal medyada “genç d�l�”

kullanarak gençlerle �let�ş�me geçme çabası gençler tarafından kom�k bulunuyor ve eleşt�r�l�yor.

Görüşmec�ler; s�yas� part�ler�, demokras�ye ve değ�ş�me kapalı kurumlar olarak tanımlıyorlar.

Herhang� b�r s�yas� part�de yer almayı �stemeyen gençler, s�yas� part�lere g�rd�kler� takd�rde

düşünceler�n� özgürce açıklayamayacaklarını �fade ed�yorlar. S�yas� part�ler�n kend� gençl�k

kollarındak� gençler� b�le özne olarak görmed�ğ� ve onların potans�yeller�nden yararlanmadığı da

sıklıkla �fade ed�ld�. Gençlere göre, genç ve öğrenc� merkezl� alternat�f oluşumlarda yer almak hem

özgür tartışma ortamı hem de genç kalarak gençl�k pol�t�kası üretme alanı sağlıyor. 
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En Sık Kullanılan Kel�meler ve İl�şk�lenmeler:

S�yaset, İnsan, Toplum-sal, Akadem�-syen ve Pol�t�k
 

 

 

 

 

 

 

 

En sık kullanılan kel�meler, tartışmalardak� konuları hang� kel�me veya kavramlarla �l�şk�lend�rd�kler�

açısından öneml�d�r. En sık kullanılan �lk üç kel�me “s�yaset”, “�nsan” ve “toplum-sal”dır. “Pol�t�k”,

“s�yas�” ve “pol�t�ka” �le “part�”, “�kt�dar” ve “s�stem” de sık tekrarlanan kel�meler arasında yer

alıyor. Gençler, s�yaset alanı üzer�ne yapılan tartışmalarda; �fade özgürlüğüne ve toplumsal

faydaya odaklanıyor ve devlet� değ�l b�rey�; hamaset� değ�l, evrensel değerler� önceleyen b�r s�yas�

yaklaşım ben�msenmes� ve s�yaset�n buna göre yen�lenmes� gerekt�ğ�n� bel�rt�yorlar. Gençler,

kurumsal s�yaset� gençler�n katılımına kapalı ve sorunlarına duyarsız olmakla eleşt�r�yorlar. 

Tartışmalarda ün�vers�teyle �lg�l� b�rçok kel�men�n de sık kullanıldı. Başta “akadem�syen” ve “hoca”

olmak üzere “kampüs”, “ders”, “eğ�t�m”, “b�lg�” ve “rektör” sık kullanılan kel�melerd�r. Gençler,

hoca-öğrenc� dayanışmasını öneml� buluyor ama mevcutta beklent�ler�n�n karşılanmadığını

söylüyorlar. Hocaların öğrenc�lerle kurduğu �let�ş�m b�ç�m�n�n, öğrenc�ler� ün�vers�teden ve

derslerden soğutan b�r etken olduğu düşünülüyor. Gençler, rektörlüğün ve ün�vers�te yönet�m�n�n

hak ve özgürlükler�n� engelled�kler�n� bel�rt�yorlar. 

Son olarak sık kullanılan kel�meler arasında “özgürlük” ve “�fade” kavramlarının olduğunu

görüyoruz. Gençler, ün�vers�teler�n özgür olmadığını ve cezalandırma korkusunun sansür ve

otosansüre yol açtığını �fade ed�yorlar. “Hareket”, “dayanışma” ve “mücadele” kel�meler�n�n de

sık kullanıldığını bel�rtmek �ster�z. S�yaset�n mekânının, aktörler�n�n ve yöntemler�n�n değ�şt�ğ�ne

vurgu yapan görüşmec�ler, kurumsal s�yaset�n�n ve onun �ç�nde yapılan muhalefet�n yeters�z

kaldığını düşünüyorlar. Bu nedenle, kurumsal s�yaset� reddetmeseler de sosyal medyada yapılan

s�yaset�n ve sokak s�yaset�n�n asıl muhalefet odağı hal�ne geld�ğ�n�n altını ç�z�yorlar. 
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1.Nasıl B�r Ün�vers�te?

Türk�ye’de �kt�darın toplumsal hayatı tasarlamaya yönel�k pol�t�kaları ve farklılıklara karşı baskıcı ve

otor�ter tutumu gündel�k yaşam üzer�nde yıkıcı b�r etk� yaratırken; toplumsal alanın özgürlükler

açısından daralması, özell�kle gençler�n tepk�s�ne neden olmaktadır. Gençlere göre ün�vers�te ve

ün�vers�te dışı toplumsal alan arasında sosyokültürel farklılıklar bulunmaktadır. Ün�vers�teye

geçt�kten sonra toplumsal sorunlarla daha fazla �lg�lenmeye başladığını �fade eden Büşra,

ün�vers�tey� b�r düşünce sahası olarak konumlandırıyor: 

“Ün�vers�te klas�k tab�rle b�r kültür yuvasıdır ve öğrenc� ün�vers�teye g�tt�ğ� zaman

bambaşka b�r dünyayla karşılaşmalı. Bu farklılığın ortasında kend�n� bulduğun zaman �ster

�stemez farklı düşünmeye başlıyorsun ve ülkeyle, ekonom�yle ve s�yasetle o güne kadar

�lg�lenmed�ğ�n kadar çok �lg�len�yorsun.” (Büşra-Gr� Bölge)

Gençler�n çoğunun ün�vers�te ve farklılık kel�meler�n� b�rb�rler�yle �l�şk�lend�rd�ğ� görülmekted�r. Bu

bağlamda b�rl�kte yaşam �ç�n kampüsün b�r fırsat olduğunu düşünen öğrenc�ler, koşullar

sağlandığında kend� kuşakları �ç�n �let�ş�m kanallarının kapalı olmadığını bel�rt�yorlar: 

“İnsanların b�rb�rler�yle daha �y� empat� kurab�lmes� ve daha �y� �l�şk�lere sah�p olab�lmes�

�ç�n ortak alanlar yaratmak çok öneml�. Ün�vers�teler bu anlamda çok şanslı yerler. Her

düşünceden, her k�ml�kten ve her bölgeden �nsanlar geleb�l�yor. Daha özgür ortam olursa

ve bu ortak alanları daha �y� kullanılırsa, b�z�m üst kuşağımızdak� �nsanların daha fazla sah�p

olduğu yankı odaları ded�ğ�m�z alanları kırma şansı elde edeb�l�r ve �let�ş�m�

güçlend�reb�l�r�z.” (Ayşe-Gr� Bölge)

Gençler, �deal ün�vers�tey� bu şek�lde tanımlarken, mevcut durumun �se tam ters� olduğunu

düşünüyorlar. Ned�m’e göre AKP’n�n “Her şehre b�r ün�vers�te” pol�t�kası, ün�vers�ten�n

dönüştürücü etk�s�ne vurulmuş b�r darbe:

“Türk�ye’dek� ün�vers�teler�n daha dönüştürücü b�r etk�s�n�n olmasını �sterd�m. 2006

yılından �t�baren çok fazla ün�vers�te açıldı. Bu durum �nsanların kend� şeh�rler�nden

çıkmadan ün�vers�te mezunu olmalarına neden oluyor. Bu b�z�m toplumumuz açısından

kötü çünkü ün�vers�teler�n b�z� değ�şt�r�p dönüştürmes� gerek�yor.” (Ned�m-Gr� Bölge)
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Boğaz�ç� D�ren�ş�’yle öğrenc� hareket� ve öğrenc� sorunları yen�den gündeme gelse de öğrenc�

merkezl� alternat�f s�yas� oluşumlar �ç�n geçm�şten bugüne sorunlar h�ç değ�şmed�. Bunun yanı sıra

öğrenc� hareket�n� tar�hsel perspekt�ften ele alan öğrenc�ler, özerk ve demokrat�k ün�vers�te

taleb�n�n yanına bugün “fem�n�st ün�vers�te”n�n de eklend�ğ�n� bel�rt�yorlar: 

“Özerk ve demokrat�k ün�vers�te mücadeles�, b�r dönem 1970’lerde ve 1980’lerde gençl�ğ�n

verm�ş olduğu n�tel�kl� ant�-faş�st, ant�-emperyal�st g�b� sayılab�lecek b�rçok b�leşende yan

yana gel�yordu ama bugünün gerçekl�ğ�nde mücadele �ç�ne n�tel�k bakımından özerk ve

demokrat�k ün�vers�te taleb� kend� yanına fem�n�st ün�vers�te taleb�n� de ekleyerek, aynı

zamanda bugün uygarlığın �çer�s�nde bulunmuş olduğu salgınla daha da der�nleşen b�rçok

kr�ze çözüm üreteb�lecek ve kend�n� gerçekleşt�reb�lecek b�r n�tel�ğe ve m�syona sah�p

olduğunu gösterm�ş oldu. Eğer b�r ün�vers�tede b�r kadın tac�ze uğruyorsa, ün�vers�tedek�

b�lg� üret�m sürec�n�n tamamına kadın düşmanlığı bulaşmış demekt�r. Tasavvur ett�ğ�m şey,

bununla mücadele eden b�r mekan�zmanın gerçekl�ğ�.” (Tuğba-Öğrenc� Kolekt�fler�) 

Ün�vers�teler, �dar� olduğu kadar mekânsal olarak da �kt�darın ekonom�k ve sosyal pol�t�kalarının b�r

parçası hal�ne gelm�ş durumda. Rıza, ün�vers�teler�n sermayeyle kurmak zorunda bırakıldıkları �l�şk�

net�ces�nde öğrenc�ler�n pas�fleşt�r�ld�ğ�n�, kampüsler ve rant �l�şk�s� üzer�nden örneklend�r�yor: 

“Günümüzde sermayen�n bütünüyle ün�vers�tey� ele geç�rmeye çalıştığı b�r model

görüyoruz. Mekân açısından bakarsak, öğrenc�ye ve ün�vers�te b�leşenler�ne sorulmadan

kampüsler an�den şeh�r merkez�n�n dışına taşınıyor. Boşalan o kampüsün de herhang� b�r

�nşaat ş�rket� tarafından ranta açıldığını göreb�l�rs�n�z.” (Rıza-Öğrenc� Faal�yet�) 

Türk�ye’de devlet ve s�yas� �kt�darların kurumlar üzer�nde hâk�m�yet kurmaya ve eğ�t�m s�stem�n�

�deoloj�k b�r aygıt olarak kullanmaya çalışması, her dönemde rastlanab�l�r b�r olay olarak karşımıza

çıkmaktadır. “Bu Suça Ortak Olmayacağız” b�ld�r�s�ne �mza atan akadem�syenler�n �hracı ve 15

Temmuz sonrası OHAL ve KHK’larla ün�vers�telerdek� baskının artması, öğrenc�ler� hayal kırıklığına

uğratıyor: 

“Ün�vers�teye kadar resm� tar�h anlatısıyla büyümüş ve bu tar�h�n ötek�s�n� b�lmed�ğ�m�z b�r

durum var. Ün�vers�teye bunu aşma n�yet�yle gel�yoruz. En azından ben daha gen�ş b�r

bakab�leceğ�m b�r perspekt�f kazanırım üm�d�yle gelm�şt�m. Şanssızlığımız muhtemelen bu

döneme denk gelmek oldu. Hukuk Fakültes�’nden b�rçok hocamız �hraç ed�ld�. İbrah�m

Kaboğlu g�b� b�r�s�n� terör örgütü üyes� ya da terör örgütü propagandası yaptığı �dd�asıyla

�hraç eden b�r dönem. Çok akıl alır �şler değ�l.” (Yusuf-Öğrenc� Faal�yet�)

87
                 KAMPÜSTEN ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

                Ün�vers�te, S�yaset ve Değerler

KAMPÜSTEN ALTERNATİF SİYASİ BİRLİKTELİKLER
 



Ün�vers�ten�n öğren�m dışında toplumsal olarak b�rçok �şlev�n�n olduğunun b�l�nc�nde olan ve

ün�vers�tey� salt mekân olarak görmeyen gençler; pandem�den önce ün�vers�ten�n her şeye rağmen

b�r anlam �fade ett�ğ�n� ama pandem�yle geç�len çevr�m�ç� sürec�n ün�vers�tey� sadece ders

yapmayla sınırlı b�r hale get�rd�ğ�n� bel�rt�yorlar: 

“Esk�den b�r nebze y�ne KHK’lar ve ün�vers�teye saldırılar olsa da akadem�syenle okulun

bahçes�nde çay �ç�p sohbet edeb�ld�ğ�n b�r ortamın vardı. Bu salt dersten z�yade b�z�m �ç�n

büyük b�r şeyd�. Ün�vers�te b�z�m �ç�n salt b�r f�z�ksel yapı değ�ld�. Ama bu onl�ne süreçle

hocanın kayıt yükled�ğ�, ben�m slayt �zled�ğ�m ve kend� f�kr�m� dah� �fade edemed�ğ�m b�r

hale dönüşmüş durumda. Esk�s�nden g�derek daha da kötüleşt�.” (Üm�tcan-Öğrenc�

Kolekt�fler�)

Rektörlük, Ün�vers�te Yönet�m� ve YÖK

Boğaz�ç� D�ren�ş�’yle yen�den gündeme gelen ün�vers�te yönet�m� ve rektör seç�m� tartışması

öğrenc�ler�n gündem�nde de öneml� b�r yer kaplıyor. Öğrenc�ler�n tamamı s�yas� �rade tarafından

atanmış rektöre karşı olduklarını bel�rt�yorlar. Ün�vers�ten�n özerkl�ğ� üzer�nde hemf�k�r olan

gençler, atanmış rektörler�n s�yas� �radeyle bağlarının olduğunu ve bundan dolayı söylemler�n�n

aks�ne tarafsız olamayacaklarını söylüyorlar: 

“Ün�vers�ten�n atanmış b�r rektörle yönet�lmes�n� çok uygun bulmuyorum çünkü �ster

�stemez atanmış rektörler�n s�yas� b�r bağı olduğunu düşünüyorum. Atanmış rektörler

bağımsız olduklarını ve tarafsız b�r şek�lde yönetecekler�n� söyleseler de bunun etk�ler�n�

göreb�l�yoruz.” (Betül-Arayüz Kampanyası)

Ün�vers�tede ortalama dört sene geç�ren gençler �ç�n ün�vers�te öğren�m görülen b�r mekândan

farklı anlamlara sah�p. Öğrenc�ler, ün�vers�tey� b�r yaşam alanı olarak görürlerken; rektörlük ve

ün�vers�te yönet�m� seç�m� üzer�nden tartışmalar yürütüyorlar. Mehmet, bağımsızlığın korunması ve

zamansal dengen�n sağlanması �ç�n akadem� ve �daren�n yönet�msel olarak ayrılması gerekt�ğ�n�

�fade ed�yor: 
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“Akadem�yle �daren�n ayrılması gerekt�ğ�n� düşünüyorum. İdar� b�r görev� olan

akadem�syen�n artık akadem�k b�r beklent�s� olmamalı k�; �daren�n de ondan akadem�k b�r

beklent�s� olmamalı. Fakülteler�n dekanları derslere g�r�yor veya derslere g�ren d�ğer

öğret�m üyeler�n� yönet�yor ve yönlend�r�yor. Fakat �dareye ayırdığı vak�t �le akadem�ye

ayırdığı vak�t arasında denge kurulamayacağı �ç�n -bence kes�nl�kle kurulamaz çünkü b�r

yerde bağımsızlık öbür tarafta da bağımlılık söz konusu- böyle b�r beklent�ye g�r�lmemes�,

hem bu �ş�n �çer�s�nde olan akadem�de görev alanları hem de bu görev� verenler�

rahatlatacaktır d�ye düşünüyorum. İdar� görev� olan b�r akadem�syen �dar� görev� b�tene

kadar akadem�syenl�ğ� bırakmalı.” (Mehmet-Arayüz Kampanyası)

Gençlere göre, ün�vers�teler�n özerk ve bağımsız olab�lmes� �ç�n ekonom�k ve pol�t�k baskıların

ortadan kaldırılması gerek�yor. Aks� takd�rde öğrenc�ler, �stenen baskı mekan�zmalarının yen�den

kurulacağını söylüyorlar:

 

“Ün�vers�teler�n özerk ve bağımsız olab�lmes� �ç�n ekonom�k ve pol�t�k bütün baskıların

ortadan kaldırılması gerek�yor. Ün�vers�teler ekonom�k abluka altına alınarak ün�vers�tede

�sten�len koşullar elde ed�leb�l�r ya da ödenekler üzer�nden b�r kontrol mekan�zması

kurulab�l�r. O yüzden ün�vers�te yönet�m�n�n bağımsızlığı �ç�n mal� özerkl�k şart.” (Kemal-

Öğrenc� Kolekt�fler�)

Gençler sadece mevcut ün�vers�te yönet�m b�ç�m�ne karşı çıkmıyorlar aynı zamanda �deal olan �ç�n

tartışıyorlar ve f�k�r üret�yorlar. Tüm bu f�k�r yürütmelerde öne çıkan husus, yukarıdan aşağıya değ�l

aşağıdan yukarıya �şleyen b�r yönet�m anlayışı ve bunun sonucu olarak denetleneb�l�r b�r yönet�m

tarzı: 

“Ün�vers�ten�n akadem�syenler, öğrenc�ler ve ün�vers�te personeller� olmak üzere üç ana

b�leşen� var. Bu üç ana b�leşen�n ortak söz hakkının olduğu b�r mecl�s kurulması gerek�yor.

B�r bölümden en az �k� k�ş� seç�lmes� ve bu �k� k�ş�n�n ger� çağrılma hakkı olması gerek�r.

Örneğ�n, b�r fakültedek� öğrenc�ler kend�ler�n� �y� tems�l etmed�ğ�n� düşündüğü k�ş�ler� bell�

b�r süre zarfında değ�l her zaman ger� çağırab�lecek poz�syonda olması gerek�r.” (Kemal-

Öğrenc� Kolekt�fler�)
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Öğrenc�ler, ün�vers�teler� ve kampüsler� b�r yaşam alanı olarak görüyorlar ve bu yaşam alanlarında

katılımcı b�r yönet�m �st�yorlar. Görüşmec�ler, katılımcı olmayan her yönet�m�n özell�kle kadınlar ve

LGBTİ+’lar �ç�n güvenl�k problemler� oluşturacağının ve sermayen�n her türlü müdahales�ne açık

alanlar yaratacağının altını ç�z�yorlar. Seç�m� salt oy vermeye �nd�rgemeyen ve hesap

sorulab�l�rl�ğ�n �mkânlarının oluşmasını �steyen öğrenc�ler, ün�vers�ten�n �dar� her katmanı �ç�n söz

sah�b� olmak �sterken, mevut durumda �stenen ver�m� tam olarak sağlayamasa da ÖTK seç�mler�n�n

b�le �ptal ed�ld�ğ�n� bel�rterek, güvenl� ve sağlıklı b�r kampüs yaşamı �ç�n katılımcı b�r yönet�m

mekan�zmasının şart olduğunu düşünüyorlar: 

“Bu yaşam alanlarına da�r toplu karar vereb�lmen�n ancak b�leşenler�n �n�s�yat�f� ve

seç�m�yle olab�leceğ�n� ve ancak bu sayede bu yaşam alanlarının hem sağlıklı b�r yaşam

alanı olab�leceğ� hem de b�lg� üret�m�n�n salt sermayeden çıkarak; tüm kadın ve LGBTİ+’lar

�ç�n en güvenl� alanı yaratab�lecek b�r yönet�m hal�ne dönüşeb�leceğ�n� düşünüyorum.”

(Zöhre-Öğrenc� Kolekt�fler�)

“En başında fakülteler özel�nde b�r öğrenc� tems�l kurulları olması gerek�yor. Yıllardır bunun

�ç� boşaltılmaya çalışılıyor ve son yıllarda ÖTK seç�mler� tamamen �ptal ed�ld�. Bunları tekrar

oluşturab�l�rsek, ün�vers�ten�n her b�leşen�n�n yönet�mde sözünün olduğu ve yönet�me

katıldığı b�r yapıyı da oluşturab�l�r�z.” (İpek-Öğrenc� Kolekt�fler�)

YÖK’ün s�yas� �radeyle kurduğu �l�şk� ün�vers�teler�n temel �şlevler�ne zarar vermekte ve �kt�dar,

YÖK aracılığıyla ün�vers�teler� denetlemekted�r. Gençler arasında YÖK’ün kaldırıp kaldırılmaması

konusunda farklı f�k�rler bulunsa da günümüzde YÖK’ün �şlevsel olarak b�r anlamı olmadığını

söyleyen bazı gençler, YÖK’ün yer�ne yen� b�r s�stem öner�rken, bazıları da YÖK’ün çalışma

alanının değ�şmes� gerekt�ğ�n� düşünüyorlar: 

“YÖK olmamalı. Bence ün�vers�teler�n b�rb�rler�yle �let�ş�m hal�nde olmasını, b�rb�rler�n�

tak�p etmes�n� ve b�rb�rler�n� desteklemes�n� sağlayan b�r ün�vers�teler ağı olmalı… Her

ün�vers�te, her yönet�m ve her kültür aynı değ�l.” (Süheyla-Arayüz Kampanyası)

“YÖK sadece akadem�k ve d�s�pl�n noktasında b�r denet�m mekan�zması olarak kalmalı.

Ama onun har�c�nde b�r ceza mekan�zmasına dönüşüyor. O gün yönet�m k�mdeyse, ona

muhal�f olan tarafı b�razcık da bastırma organına dönüşüyor. Halbuk� akadem�k noktada

YÖK’ün uğraşması gereken b�r sürü problem var. Öğrenc�lerle �l�şk�ler ve ders�n ver�lme

şekl� b�le özerkl�ğ� elden bırakmadan denetlenmel�.” (Mehmet-Arayüz Kampanyası)
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Öğrenc�lere göre yukarıdan aşağı baskı altında tutulmaya çalışılan ün�vers�teler�n b�l�msell�kten

uzaklaşmasının etk�ler� ve hocaların üstten aldıkları baskılar neden�yle otosansür uygulamak

zorunda kalmaları, hocaların ders sırasındak� �fadeler�nden ve ders�n �şlenme şekl�nden de

anlaşılıyor. Gençlere göre YÖK, ün�vers�ten�n temel �şlev� olan b�l�msell�ğe zarar ver�yor ve özgür

ün�vers�te �ç�n b�r tehd�t unsuru oluyor. Bu durum da katılımcı ve özgür ün�vers�te model�n�n

önünde engel oluyor: 

“ODTÜ özel�nde baktığımızda b�rçok hoca gerçekten kend� kurallarına ve kend� �lkeler�ne

bağlı olarak halk �ç�n b�l�m üretmeye yönel�k çalışmalarda bulunmaya çalışıyor ama YÖK’ün

get�rd�ğ� sınırlar çerçeves�nde ne kadar başarılı oluyor? Bunu tartışmak lazım. Örneğ�n b�r

tartışmada hoca, ‘Arkadaşlar ben burada öğretmen�m, ne yazık k� daha fazla devam

edemeyeceğ�m’ m�nval�nde şeyler söylüyor. Bu da ün�vers�ten�n tartışma ve katılımcı

ortamına zarar veren b�r durum. Çünkü hocanın kend�s�n�n �ş�nden olması söz konusu.”

(İpek-Öğrenc� Kolekt�fler�)

Akadem�syen-Öğrenc� İl�şk�ler�

Gençler, ün�vers�teyle sadece �dar� ve mekânsal olarak �l�şk� kurmuyorlar. Akadem�k kadro �le

kurulan �l�şk�ler ve akadem�k kadronun kend�ler�ne yönel�k tavrı da gençler�n mot�vasyonlarını

etk�l�yor. Öğrenc�ler, hocalarını bazen b�r yol göster�c� olarak bazen de b�rl�kte dayanışma

serg�leyecekler� b�r konumda görüyorlar. Betül’e göre derslere g�ren hocaların �steks�zl�ğ�,

öğrenc�ler�n derslerden uzaklaşmasına neden oluyor: 

“Öğretmenler�n ‘B�z aslında bu ders� vermeyecekt�k ama �şte bu ders� bana verd�ler’ d�yerek

derse g�rd�kler�n� ve bunu hep en başta bel�rtt�kler�n� gördüm. Ben bundan çok c�dd�

rahatsızlık duydum. Zorak� ve gönülsüz ver�l�yormuş g�b�. O saatten sonra ders� çok c�dd�ye

alamıyorum. Hocalarımızın b�z�m kadar hevesl� olmasını, ulaşılab�l�r olmasını ve b�z�m

yanımızda durab�lmeler�n� beklerd�m.” (Betül-Arayüz Kampanyası)

İkt�darın ve �kt�darın yayın organlarının değerler üzer�nden ün�vers�teler� kontrol altına alma

pol�t�kaları karşısında s�yasetle �l�şk�lend�kler�n� b�ld�kler� ün�vers�te yönet�mler�nden destek

göremeyeceğ�n� b�len gençler, hocalarının da aynı tavrı serg�lemes�n� ve baskılar karşısında boyun

eğmes�n� umut kırıcı buluyorlar. Betül, kend� deney�m� üzer�nden hocalarından beklent�s�n� ortaya

koyuyor: 
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“B�z�m okulumuzda b�r öğrenc� b�t�rme çalışması olarak b�r ödev yapmıştı. Duvara b�r res�m

ç�zm�ş. Res�mde de kadın bebeğ�n� emz�r�yor. Daha sonra Ak�t gazetes� bu resm� ‘Yıldız

Tekn�k’te ahlaksız çalışma’ olarak haberleşt�rm�şt�. Hocalar, öğrenc�n�n arkasında durmak

yer�ne bu çalışmayı oradan kazımayı terc�h ett�ler. Öğrenc�n�n kend�s� o çalışmayı kazıdı. Bu

b�r Sanat Fakültes� �ç�n çok üzücüydü. Burada hocalarımızın konuya ‘Bu b�r sanat ve eser’

d�ye b�r yaklaşmasını beklerd�m ama öğrenc�n�n ve çalışmanın arkasında durmak yer�ne,

gelen tepk�lere o eser� kaldırarak cevap vermey� terc�h ett�ler.” (Betül-Arayüz Kampanyası)

Yukarıdan aşağı oluşturulan baskının farkında olan gençler, akadem�syenler�n dayanışmak yer�ne

öfkeler�n� öğrenc�lere yöneltmes�n� eleşt�r�yorlar ve yalnız kaldıklarını bel�rt�yorlar. Ayrıca hoca

dayanışmasının bazı fakültelerde öğrenc� haklarını �hlal edecek noktaya g�tt�ğ� de �fade ed�l�yor:

“Akadem�syenler, rektörün ve yönet�m�n aldığı kararları eleşt�r�yorlar ve uygulamak

zorunda kalıyorlar. Onlara olan öfkeler�n� b�ze yansıtıyorlar. B�z de orada ne yapacağımızı

b�lemed�ğ�m�z �ç�n ne akadem�syenler ne rektörler tarafından d�kkate alınmıyoruz.

Tamamen kenara �t�l�yoruz.” (Süheyla-Arayüz Kampanyası)

“Hukuk Fakültes� özel�nde sınav �t�razlarına okuldan b�r ger� dönüş alamıyoruz. Mahkemeye

başvursanız da mahkemen�n atadığı b�l�rk�ş�ler b�z�m hocalarımızın esk� öğrenc�ler� oluyor.

O yüzden orada b�r akadem�k dayanışma sez�p, umutsuzluğa kapıldığımız çok oluyor.”

(Mehmet-Arayüz Kampanyası)

KHK’lar ve çeş�tl� yöntemlerle akadem� üzer�ne kurulan baskının ün�vers�ten�n her noktasında gözle

görülür olduğu aş�kâr. Öğrenc�ler, her pol�t�kanın doğrudan ya da dolaylı olarak etk�s�nde

kalıyorlar. Roza, d�nled�ğ� dersler�n günden günde değ�şmes�n�, s�yasal �kt�darın ün�vers�te

pol�t�kasıyla �l�şk�lend�r�yor:

“S�yasal �kt�darın açtığı soruşturmalar ve hocaların tasf�yes� g�b� durumlardan sonra bu

sefer b�z�m d�nled�ğ�m�z dersler değ�şmeye başlıyor. Baskı, korku ve s�nd�rme pol�t�kası

ün�vers�teye o kadar s�nmeye başlıyor ya da s�yasal �kt�darın ün�vers�tey� arka bahçes�

olarak tasarlamak �ç�n uygulamaya çalıştığı pol�t�kalar o kadar �şlemeye başlıyor k�, �k� yıl

önce d�nled�ğ�m ders �le bugün d�nlend�ğ�m ders örtüşmüyor.” (Roza-Öğrenc� Faal�yet�)
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Kampüste Özgürlük-Öğrenc� Hakları

Kampüstek� özgürlüğü ve öğrenc� haklarını, kampüsler�n f�z�k� �mkânlarının yeters�zl�ğ� de etk�l�yor.

Her şehre b�r ün�vers�te açan �kt�darın ün�vers�teler� açarken mekânların f�z�ksel altyapısını

düşünmed�ğ� kampüslerde yaşanan sorunlardan görülüyor. Yemekhane, kütüphane, yurt…

Öğrenc�ler�n temel ş�kayetler� bu noktalarda yoğunlaşıyor. B�r yandan yemekhane sırası beklerken

yemek yemekten vazgeçen ve kütüphane eks�kl�ğ� neden�yle gürültü �ç�nde ders çalışma zorunda

kalan öğrenc�ler, d�ğer yandan bu sorunlara sess�z kalan �kt�dar ve ün�vers�te yönet�m�:

“Yemekhane ve kütüphanem�z her zaman yeters�z. Özell�kle sınav dönemler�nde öğrenc�ler

bahçede ders çalışıyor. B�r saatl�k yemek arasında 200 metrel�k kuyruklar oluyor. Çok defa

‘Sıra gelmeyecek ve yet�şemeyeceğ�m’ dey�p yemeğ� atladığım ya da başka b�r yerde

yemek yed�ğ�m oldu.” (Süheyla-Arayüz Kampanyası)

“B�z�m b�r merkez kütüphanem�z vardı. Merkez kütüphane yaklaşık beş katlı b�r yerd�.

Öğrend�ğ�m�z kadarıyla Cumhur�yet m�mar�s� adına da çok öneml� b�r b�naymış. O yıkıldı

ama yer�ne ‘Şurada çalışab�l�rs�n�z’ d�ye h�çb�r yer göster�lmed� veya h�çb�r �mkân

tanınmadı. Ders çalışmamız �ç�n bazı sınıflar açıldı ama sınıflarda da ders çalışılacak ortam

yok ya da sıralar müsa�t değ�l. Zaten kor�dorlardak� sesten dolayı çalışmak �mkânsız.

Yemekhane yıkıldı ve sonra yapıldı. Çadır �çer�s�nde yemek yen�l�yor. Sonrasında prefabr�ke

dönüştürüldü.” (Mehmet-Arayüz Kampanyası)

Sağlıklı b�r kampüs yaşamı �ç�n öğrenc�ler�n en temel haklardan mahrum bırakılmaması ve

oluşturulacak katılımcı b�r s�stem �le talepler�n yönet�mle paylaşılması �sten�yor.  Öğrenc�ler,

ş�kayetç� olduklarında nereye g�decekler�n� b�lmed�kler�n� �fade ederken, bu konularda

ün�vers�teler�n yapması gerekenler� şöyle özetl�yorlar: 

“Herhang� b�r ş�kâyet�m olduğunda nereye danışacağım konusunda f�kr�m yok. Yönet�c�

olsam, öğrenc�ler�n herhang� b�r sorununda �let�ş�me geçeb�lecekler� ve sorunları

b�ld�reb�lecekler� b�r kılavuz hazırlar ya da öğrenc�ler�n bunları d�rekt g�d�p

söyleyeb�lecekler� masalar oluştururdum.” (Süheyla-Arayüz Kampanyası)

“Öğrenc� haklarının �k� temel noktası var. B�r�nc�s� hak arama olanaklarının s�stemsel açıdan

ün�vers�telere entegre ed�lmes� gerek�yor. İk�nc� açıdan da daha hak arama kısmına

varmadan önce süreçler�n daha şeffaf yönet�lmes� gerek�yor k�; öğrenc�ler hak aramaya

başlamadan b�rtakım şeyler� b�leb�ls�nler.” (Dem�r-Arayüz Kampanyası
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Ün�vers�ten�n derse, öğrenc�n�n de m�saf�r ve müşter� poz�syonuna �t�ld�ğ� günümüzde,

ün�vers�teler sadece b�l�msel faal�yetlerden uzaklaşmıyor aynı zamanda toplumsallaşma

�şlev�n� de yer�ne get�rem�yor. Öğrenc�ler�n sosyal ve düşünsel gel�ş�m� �ç�n önem arz eden

kulüp faal�yetler� de ün�vers�te yönet�mler�n�n denet�mler� altında yürütülmeye çalışılırken;

gençler, yapmak �sted�kler� her şey �ç�n der�nlemes�ne sorguya tutulduklarını ve eğlencen�n

kampüs �ç�nden uzaklaştırıldığını bel�rt�yorlar: 

“B�r etk�nl�k yapmak �sted�ğ�n�z zaman spor, kültür, sağlık da�re başkanlığı g�b� ün�vers�te

�çer�s�ndek� en az sek�z mekan�zmadan onay gerek�yor. Örneğ�n f�lm göster�m� yapmak �sted�k.

Kend� aramızda böyle b�r etk�nl�k düzenlemek �sted�k. Bas�t b�r f�lm göster�m�. ‘S�z k�ms�n�z?’ ve

‘S�z nes�n�z?’ soruları gel�yor. Ün�vers�te öğrenc�s�y�z. Ne olab�l�r�z? B�r tane f�lm göster�m�

yapacağız. Bunun �ç�n de b�r tane projeks�yon b�r tane de sınıf �st�yoruz. Çok bas�t ama bunu

mesele değ�l. Sek�z yerden ayrı ayrı ‘Hayır’ cevabı geld�.” (Rıza-Öğrenc� Faal�yet�)

“Yıllardır bahar şenl�kler� ya da kampüslerde eğlencel� akt�v�teler yapamıyoruz. Hep b�r

bahane bulunuyor.” (Süheyla-Arayüz Kampanyası)

Görüşmec�ler�m�ze göre ün�vers�te yönet�m�n�n bu sorgulamaları ve kısıtlamaları, ün�vers�te

yönet�mler�n�n s�yas� �kt�darla kurduğu �l�şk�den �ler� gel�yor. Rektörler�n b�r gecede

Cumhurbaşkanı tarafından atanması, ün�vers�tey� b�l�msell�kten uzaklaştırdığı g�b� ün�vers�ten�n

özgür tartışma ortamına da zarar ver�yor. Gençlere göre s�yas� �kt�dar kend�s�ne muhal�f olan her

f�kr� sakıncalı ve zararlı görüyor ve atadığı rektörler üzer�nden kampüslerdek� faal�yetler�

engellemeye çalışıyor:

“Ün�vers�te kültürünü görece koruyab�len Boğaz�ç�, Galatasaray, ODTÜ, Koç ve B�lkent g�b�

okullarda bu kültürün korunmasının neden� �lk olarak kulüp faal�yetler�. Bu okullarda köklü

kulüp faal�yetler� var ve öğrenc�ler b�rb�rler�ne temas edeb�l�yorlar. Ama onun dışında bu

ortamın çok fazla zedelend�ğ�n� ve rektörler�n daha da s�yasallaşmasıyla bu ortamların

azaldığını düşünüyorum. Çünkü bu ortamlar �ster �stemez s�z�n duymaktan çek�nd�ğ�n�z

f�k�rler� de barındırıyorlar. İkt�darın da bu kamusal alanlarda çok fazla tartışılması ve çok

fazla açığının bu kamusal alan tanışmalarında ortaya çıkması, onları rahatsız ett�ğ� �ç�n

rektörler üstünden bu özgür alanı, bu tartışma alanını ve kamusal alanı daralttığını

söyleyeb�l�r�m.” (Ned�m-Gr� Bölge)
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İstanbul, Ankara ve İzm�r dışında ün�vers�tede okuyan öğrenc�ler, bulundukları şehr�n ün�vers�te

kampüsünde muhal�f olmanın çeş�tl� yaptırımlara maruz bırakılmaya ve et�ketlenmeye neden

olacağını, bu yüzden de problemler�n d�le get�r�lmed�ğ�n� bel�rt�yorlar:

“Ülke genel�nde s�yasetten duyduğunuz rahatsızlığı kampüs ortamında kolay kolay �fade

edem�yorsunuz. Çünkü toplumun çoğunluğu ne düşünürse kampüste karşılaştığınız

�nsanların çoğunluğu da o şek�lde düşünüyorlar. S�z b�r eleşt�r�de bulunduğunuzda

et�ketlenmen�ze sebep olab�l�yor. Bundan dolayı çok da fazla muhal�f b�r görüş b�ld�rmek

pek mümkün olmuyor.” (Recep-Gr� Bölge)

Boğaz�ç� D�ren�ş� sırasında öğrenc�ler�n ev haps�ne alınması ve pol�s�n öğrenc�lere yönel�k

saldırıları sadece �kt�dar ve öğrenc�ler arasında b�r ger�l�m yaratmamış aynı zamanda toplumsal

muhalefet �le �kt�darı da karşı karşıya get�rm�şt�r. Boğaz�ç� D�ren�ş� �le dayanışmak �steyen

öğrenc�ler, kampüslerde ün�vers�te yönet�mler� tarafından sadece engellemelere maruz

bırakılmıyor aynı zamanda öğrenc� eylemler�ne karşı rektörler ve ün�vers�te yönet�mler�n�n aldığı

tavırlar öğrenc�ler� hedef göstermeye kadar g�deb�l�yor. Buna karşılık toplumsal muhalefet�n

desteğ�n�n öğrenc�lere güç verd�ğ� görülüyor: 

“Boğaz�ç� gündem�yle alakalı LGBTİ+ fob�k kayyumların ve atanmış rektörler�n, LGBTİ+ fob�k

tavırları ve eylemler�ne karşı kampüsümüzdek� merd�venler� LGBTİ+ renkler�ne boyama

etk�nl�ğ� yaptık. B�z boyadıkça rektörlük gr�ye boyamaya başladı. İk�nc� boyadığımızda

rektörlük gr� yer�ne kırmızı-beyaza boyayarak �ş� provoke etme durumuna get�rd�. Daha

sonra b�z tekrardan orayı boyadık ve bunu sosyal medyadan yaydık. Halkın nabzını

tuttuğumuzda, kend�s�n� m�ll�yetç�, ulusalcı ya da Kemal�st olarak tanımlayan �nsanlar b�le

bunu yanlış bulmadılar ve ‘S�z�n yaptığınız yanlış değ�l çocuklar. G�d�n orayı tekrar boyayın’

m�nval�nde tepk�ler verd�ler. Bu sefer yönet�m tarafından beyaza boyanıp, kırmızıyla ODTÜ

yazısı yazıldı ve Türk�ye Cumhur�yet� bayrağı renkler�ne değ�l ODTÜ bayrağının renkler�ne

boyadık �majı ver�lmeye başlandı.” (Ulaş-Öğrenc� Faal�yet�)
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Ün�vers�telerde ve kampüslerde öğrenc�ler�n barınma ve beslenme g�b� temel �ht�yaçlarının

karşılanmaması öğrenc�ler�n yaşadığı sorunların başında gel�yor. Ayrıca, ün�vers�te dönem� aynı

zamanda sosyal ve kültürel gel�ş�m �ç�n öneml� b�r aşamayken, bugün öğrenc�ler sosyal ve kültürel

gel�ş�m b�r yana, eğ�t�mler�ne devam edeb�lmek �ç�n b�r yandan da güvences�z �şlerde çalışmak

zorunda kalıyorlar. İpek, öğrenc�ler�n yaşama koşullarına d�kkat çekerek; devlet�n ve ün�vers�ten�n

bütçes�nden öğrenc�ye düşen payı tartışmaya açıyor: 

“Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n tam anlamıyla özgür olab�lmes� �ç�n madd� olarak koşulların da

yeterl� olması gerek�yor. Dersten çıkıp koşarak barda, kafede ya da özel ders �ç�n çalışmaya

g�den öğrenc�ler�n tam anlamıyla özgür olab�leceğ�n� de söyleyemey�z. Bunun �ç�n de

ün�vers�te yönet�mler� öğrenc�lere destek vermel�. Aslında �stend�ğ� zaman destek

vereb�lecek koşullara sah�pler. Çünkü b�r ün�vers�te yemekhane �ç�n öğrenc�den aldığı üç

l�ra �le ayakta durmuyor. Bunu devlet sağlayab�l�r. Bedava yemek �mkânı sağlanab�l�r. Böyle

olduğu zaman b�r ün�vers�te öğrenc�s� kampüs �çer�s�nde ve hayatta kend�n� daha çok

hob�ler�ne, kültüre, sanata, spora, b�l�me ayırab�lecek vakt� bulacaktır.” (İpek-Öğrenc�

Kolekt�fler�)

Tuğba da ün�vers�te dışında çalışmak zorunda kalan ve kazandığı parayla ancak barınab�len ve

geç�neb�len öğrenc�ler �ç�n herhang� b�r kültür-sanat etk�nl�ğ�ne para ayırmanın �mkânsız olduğunu

bel�rterek, buolanakların kampüs �çer�s�nde sağlanması gerekt�ğ�n� söylüyor: 

“Ün�vers�tel�ler�n bundan 30 yıl öncek� g�b� yaşamadığı çok açık. Bugün ün�vers�tel�ler�n

büyük b�r kısmı ekonom�k kr�zden dolayı madd� olarak geç�nemed�ğ�nden ün�vers�tey�

çalışma hayatıyla �ç �çe yaşıyor. KYK yurtları barınmayı karşılamadığı �ç�n çoğu öğrenc� özel

yurtlara mecbur kalıyor. Ş�md� b�r ün�vers�tel� açısından bunların her b�r�n�

düşündüğümüzde, sosyalleşme alanı açısından da ün�vers�tede çok �mkân yok. Zaten

kampüste; t�yatro, s�nema, konser g�b� olanaklar �kt�darın doğrudan saldırısıyla

sınırlandırıldı. B�r de üzer�ne ün�vers�tel�ler�n çalıştığı paradan artırıp, t�yatroya ya da

konsere g�deb�lecek b�r olanakları yok. Tek çıkış yolu, kampüsün ve kampüs �çer�s�ndek�

olanakların olab�ld�ğ�nce n�tel�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�.” (Tuğba-Öğrenc� Kolekt�fler�)
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2.Kampüste S�yaset

Düşünce ve �fade özgürlüğünün sınırlandırılmaya çalışılması ve madd� �mkânsızlıklar b�r araya

gel�nce; gençler, hem barınma ve beslenme g�b� temel haklara ulaşmakta zorluk çek�yor hem de

�kt�darın müdahaleler�yle kampüs �çer�s�nde özgürlük alanlarının daraltılmasıyla karşı karşıya

kalıyor. Tüm bu problemlere karşı tepk� gösteren gençler �ç�n kampüste s�yaset yapmak kaçınılmaz

oluyor.

Gençler�n çoğu s�yaset� kavramsal olarak ele aldıklarını ve güncel olanla sınırlandırılmamasını

gerekt�ğ�n� bel�rt�rlerken, sorunlar karşısında talepte bulunmanın ve örgütlenmen�n en doğal �fade

b�ç�m� olduğu konusunda hem f�k�rler. Ayrıca kadın öğrenc�ler, yaşadıkları güvenl�k problemler�

karşısında s�yaset yapmanın “yaşam hakkı” �le eş değer olduğunu söylüyorlar:

“Yemekhaneye gelen zam ve buna karşı yapılan müdahale bence s�yasett�r. S�yaset�, Mecl�s

ve sandık g�b� s�stem �ç� unsurlardan koparmak ve �nsanların kend� sözünü söyleyeb�ld�ğ�

alanları yaratmak gerek�yor.” (Kemal-Öğrenc� Kolekt�fler�)

“Fem�n�st b�r bakış açısıyla güvenl� kampüs meseles�n� daha da önems�yorum. Kadınların ve

LGBTİ+’ların, erkek egemen bakış açısıyla �nşa ed�lm�ş yurt ve kampüs alanlarında güvenl�

barınamadığını ve barınmadığı alanlarda da mecburen s�yaset üretmek durumunda

kaldıklarını düşünüyorum. Bu yaşam hakkına sah�p olab�lmek �ç�n koyduğun b�r tepk�d�r.”

(Roza-Öğrenc� Faal�yet�)

İkt�dar, toplumsal muhalefet� baskılamak �ç�n ün�vers�teler�, KHK’lar ve atanmış rektörler �le abluka

altına almaya çalışırken; ün�vers�te yönet�mler�n�n de �kt�dara karşı olab�lecek herhang� b�r muhal�f

söylem� engellemeye çalışması, �kt�dar-ün�vers�te yönet�m� �l�şk�s�n� berraklaştırıyor. Betül, �kt�dar

ve ün�vers�te yönet�m� arasındak� bu �l�şk�n�n farkında olduğunu bel�rterek; öğrenc�ler�n de

ün�vers�tede s�yas� aks�yon alab�lmes� gerekt�ğ�n� bel�rt�yor. Yusuf’a göre kampüs s�yaset�n�n

önüne geç�lmek �stenmes�n�n temel sebepler�nden b�r� ün�vers�tel� k�ml�ğ�n� yok etmeye çalışmak: 

“B�z�m okulda b�r öğrenc� fotoğrafına İstanbul Sözleşmes� koyduğu �ç�n hoca bunun s�yas�

b�r şeye hez�met ett�ğ�n� söylüyor ve öğrenc�y� dersten atıyor. Bu mesele olmamalı. Bu b�r

fotoğraf. Altı üstü çok bas�t b�r şey. Ben �kt�dar part�s�ne yakın b�r�yle de fotoğraf ya da

tamamıyla farklı b�r fotoğraf da koyab�l�r�m. B�r öğrenc� bunun �ç�n dersten atılmamalı.

Hep�m�z�n görüşler� var ve bunu bell� yerlerde bel�rteb�l�r�z. B�z�m okul �kt�darın arka

bahçes� g�b�. Okul b�rçok pol�t�kasında �kt�darı açık açık desteklerken b�r öğrenc� de kend�

f�kr�n� bell� edeb�l�r.” (Betül-Arayüz Kampanyası)
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“B�z b�r edeb�yat fanz�n� çıkarttık. Gerçekten edeb�yat fanz�n�. Kasıtlı olarak ‘İçer�ğ�n� çok

s�yas� yapmayalım’ ded�k ama buna b�le �z�n vermeyen b�r rektör ya da yönet�m var. Burada

ün�vers�tel� okur, yazar, üret�r k�ml�ğ� de b�r anlamda yıkılmış oluyor ya da bu k�ml�ğ�n

tasf�ye ed�lmeye çabasını görmüş oluyorsunuz. Hal böyle olunca da okuldak� herhang� b�r

yemekhane hakkını savunmanız da ‘Arkadaşlar s�yaset yapmayın’a dönüyor.” (Yusuf-

Öğrenc� Faal�yet�) 

Gençler�n �fadeler�nden ün�vers�telerde s�yaset yapmanın, �kt�dara muhal�f olmakla eşdeğer

tutulduğu görülüyor. İkt�dar ve ün�vers�te yönet�m�n�n �k�l� �l�şk�ler� ve ün�vers�ten�n özerkl�kten

uzak olması, muhal�f öğrenc� sesler�n�n kampüslerde bastırılmaya çalışılmasına sebep olurken;

Kemal’e göre ün�vers�te yönet�mler�, öğrenc�ler arasında s�yas� görüşe göre ayrımcılık yapıyor ve

bu ayrımcılık hak �hlaller�ne neden oluyor: 

“Ün�vers�tede s�yaset yapılması gerek�r. Ancak ün�vers�tede k�rl� s�yaset yapılmaması lazım.

B�z g�d�yoruz masa açıyoruz, b�ze dayak; AKP’l�ler masa açıyor, onlara el bebek gül bebek.

Böyle b�r adalets�zl�k var. Esk�şeh�r’de AKP Gençl�k Kolları’na �sted�ğ� g�b� kullanacağı

kant�nler ver�l�yor ama b�z�m ün�vers�tede yürümem�z b�le mesele oluyor. Yürümekten

kastım sadece yürümek. Slogan atmak değ�l. Sıkıntı burada.”(Kemal-Öğrenc� Kolekt�fler�)

Öğrenc�ler�n kampüslerde özgürce alternat�f s�yas� oluşumlar yaratab�lme ve f�k�rler�n� �fade

edeb�lme �mkânı; ün�vers�teler�n devlet ya da vakıf ün�vers�tes� olmasına, tar�h�ne, kültürüne ve

bulunduğu şehre göre değ�şkenl�k göster�yor. Büşra, okulunda s�yaset yapılmamasını “cansızlık”

olarak değerlend�r�rken, taşrada eğ�t�m hayatına devam eden Recep �se ün�vers�tes�nde toplumsal

prat�kler� deney�mleyemed�ğ�n� �fade ed�yor: 

“Ben�m okulum öğrenc�ler�n s�yaset yapmasını kes�nl�kle �stem�yor ve bütün öğrenc�ler�n

apol�t�k olmasını arzuluyor. Felsefe kulübündey�m ama s�yaset felsefes� üzer�ne h�çb�r

etk�nl�k yapmıyoruz. B�z�m okulda yemekhanede b�r masada s�yaset konuşan b�r grup

öğrenc� göremezs�n�z. B�zde taraflar yok. Ben�m okulum tamamen b�r akadem�k

t�carethane. Sadece akadem�k k�ml�ğ�n�zle burada bulmalısınız ve hayata da�r b�r şey

konuşmanız gerekm�yor. Mesela ben�m okuluma dışarıdan gelen arkadaşım bana ‘Burada

sıkılmıyor musun? Çok cansız b�r okul’ d�yor.” (Büşra-Gr� Bölge)

“B�z�m ün�vers�tede ülkü ocaklarının faal�yet� çok fazla. Taşrada yaşadığımız �ç�n çok fazla

sol kes�mden �nsanla tanışamıyoruz. Çoğunlukla sağ kes�m ve hocaların görüşler� de bu

şek�lde. Toplumsal prat�kler� görmek b�ze çok katkı sağlar ama ben bunları ün�vers�tede çok

fazla görem�yorum.”(Recep-Gr� Bölge)
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Az sayıda öğrenc� �se kampüslerde s�yaset yapılmaması gerekt�ğ�n� düşünüyor. Seray’a göre

ün�vers�tede s�yaset yapmak �ç�n b�r kültür oluşması gerekl�yken; bugün ün�vers�teler s�yaset

yapmak �ç�n uygun ortamlar barındırmıyor:

“Ben kampüste s�yaset yapmam. Böyle b�r gerekl�l�k görmüyorum. İnsanların gerçekten

b�rb�r�n� d�nleyeb�lecek sev�yeye geld�ğ� b�r ortam olmalı. Bu şek�lde b�r ortamı sıradan b�r

kampüste bulmak gerçekten kolay değ�l. Günlük hayatımızda böyle b�r topluluk yok.

Aks�ne zıtlaşmayı seven b�r toplum yapısı var.” (Seray-Gr� Bölge)

Kampüslerde s�yaset yapma konusunda genel olarak hemf�k�r olan gençler, s�yaset yapmanın

kaçınılmaz olduğunu ve ün�vers�telerde s�yaset yapmak engellenmeye çalışıldığı takd�rde daha

büyük sorunların ortaya çıktığını çıktığının ve baskının ger� tept�ğ�n�n söyleyerek, “Nasıl

yapılmalı?” sorusuna cevap arıyorlar: 

“Nasıl yapılmalı? B�r s�yas� part�y� savunan b�r kulüp bunu böyle açık açık değ�l ama genel

değerler� savunan, genel değerler� �fade eden, genel f�k�rler� �fade eden kulüpler veya

gruplar b�r araya geleb�l�r. Bunlara �mkân sağlanmalı. Bunlara �mkân sağlanmadığı zaman

oluşacak baskı da toplumsal �nf�ale sebep oluyor.” (Mehmet-Arayüz Kampanyası)

Görüşmec�ler�m�z özell�kle barınma ve beslenme g�b� temel haklarından mahrum b�r öğrenc� hayatı

sürdürdükler�n� her fırsatta bel�rtt�ler. Gençler, haklarını alab�lmek �ç�n s�yaset yapmayı elzem

görüyorlar ve s�yaset�n talepler� karşılayab�lecek kadar güçlü b�r etk�ye sah�p olab�lmes� �ç�n de

ün�vers�tedek� öğrenc� arkadaşlarıyla ortak sorunlar üzer�nden b�rleşmen�n önem�n� ve bu eksen

üzer�nden b�r s�yas� anlayışın geçerl�l�ğ�n� şöyle anlatıyorlar: 

“Ücrets�z barınma, ücrets�z yemek… Bunların h�çb�r� sağlanmıyor. Harçları kaldırdık d�ye

çok reklam yapıyorlar ama normal l�sans yılı sonrasında devam etmek �stersen�z katkı payı

ödüyorsunuz. İk�nc� öğret�mler �ç�n de harç var. Ücrets�z� geçt�m; sağlıksız, yeters�z ve

�ç�nde ne olduğunu ve hang� koşullarda yapıldığını b�lmed�ğ�m�z yemekler var. Buradan

kampüste s�yaset yapma hakkı otomat�kman doğuyor. Çünkü bütün bu saydığımız temel

öğrenc� haklarını kazanmaktan bahsedeceksek s�yaset yapmak gerek. Ben�m yemekhane

�le alakalı yaşadığım sorun 100 arkadaşımın sorunu olab�l�r. Dolayısıyla o sorunu

çözeb�lmek �ç�n sorunun ortaklaştığı b�r s�yaset üretmek gerek�yor.” (Rıza-Öğrenc�

Faal�yet�)
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“Ün�vers�te merkezl� yürüttüğün s�yaset b�ç�mler� kapsayıcı ve en der�nden gelmek

zorunda. Çünkü yanındak� sıra arkadaşını �lg�lend�ren b�r meseleden de bahsed�yoruz.

Çünkü bu haftak� talepler� örgütleyemezsen, ün�vers�tey� de örgütleyemezs�n. O yüzden

ürett�ğ�n s�yaset, ürett�ğ�n prat�k b�ç�mler�, üretken d�l g�b� şeyler bu anlamıyla yanındak�

sıra arkadaşını da etk�leyeb�l�r.” (Roza-Öğrenc� Faal�yet�)

Türk�ye’de öğrenc� hareket� uzun b�r tar�hsel geçm�şe sah�p. Öğrenc� hareket�n� özell�kle sol

anlayışla s�yaset yapan öğrenc�ler sah�plen�rken, görüşmec�ler�m�z s�yaset yapma b�ç�m�n�n

değ�şt�ğ�n� düşünüyorlar. Yusuf, örgütlü ya da örgütsüz d�ğer öğrenc�ler�n sorunlarıyla

ortaklaştıkları �ç�n kend� oluşumlarının güçlend�ğ�n� söylüyor. Başka alternat�f öğrenc� merkezl� sol

oluşumlardan olumsuz tepk�ler de aldıklarını bel�rten Yusuf, günümüzde klas�k sol s�yaset yapma

b�ç�m�n�n değ�şmes� gerekt�ğ�n� ve yen� b�r anlayışla kampüs ve öğrenc� merkezl� s�yaset yapmanın

pol�t�k olarak örgütlenmeye ve güçlenmeye katkıda bulunacağını şu �fadelerle anlatıyor: 

“Öğrenc� Faal�yet� olarak kök salab�lmem�z�n neden� de b�raz da b�z�m yanımızdak�n�n

sorununun ne olduğuna da�r eğ�lmek. Tuvalet kağıdıysa, tuvalet kâğıdı. Sur�ye’dek� savaşın

ne olacağına da�r tab�� k� b�r bakış açımız var ama bu yanımızdak� arkadaşımızın çok

umurunda değ�l açıkçası. 

B�ze de sol �çer�s�nden ‘Onlar zaten tuvalet kâğıdı �le uğraşsın’ şekl�nde -eleşt�r� sayılırsa-

eleşt�r�ler gelm�ş oluyor. Zaten okulda bağ kurmak �ç�n herhang� b�r sosyal ve kültürel

meseley� yan� en az pol�t�k tutmaya çalıştığın meseley� b�le yapamıyorken, �nsanların

önyargıyla yaklaştığı meseleler� konuşmak mümkün olmuyor. Bahsed�len daha üst

perdeden ‘Devr�me g�d�yoruz’ söylemler� �le oluşan anlayışı 1980’de yen�ld�, b�tt� ve g�tt�.

Artık bu yerleşm�ş klas�k sol üslup ya da klas�k sol s�yaset yapma tarzı ve ün�vers�tey�

sadece b�r af�ş asma, b�ld�r� dağıtma, masa açma alanı olarak gören anlayışın mahkûm

olması gerek�yor. Çünkü kampüs ded�ğ�m�z hayat gerçekten �nsanların gündel�k �l�şk�ler�

�çer�s�ndek� çel�şk�ler� anlayab�ld�ğ� ve bunlarla yüz yüze geleb�ld�ğ� b�r mecra. B�z bugün

ün�vers�tede devr�mc�l�k yapıyorsak, b�z�m de buradak� görev�m�z o çel�şk�ler�n pol�t�k

bağlantısını bu �nsanlara b�r şekl�yle göstereb�lmek.” (Yusuf-Öğrenc� Faal�yet�)

100
                 KAMPÜSTEN ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

                Ün�vers�te, S�yaset ve Değerler

KAMPÜSTEN ALTERNATİF SİYASİ BİRLİKTELİKLER
 



Boğaz�ç� D�ren�ş� ve Dayanışmalar

Dayanışmalar, yapıları �t�bar�yle farklı s�yas� görüşlerden öğrenc�ler�n b�r araya geld�ğ� ve ortak

sorunlar çerçeves�nde hareket eden gruplar olarak öne çıkıyor. Ün�vers�te öğrenc�s� merkezl�

alternat�f s�yas� oluşumlardak� öğrenc�ler, kend� örgütlenmeler�n�n yanı sıra dayanışmalarda da

s�yas� k�ml�kler�yle bulunduklarını bel�rt�yorlar. Öğrenc�ler, dayanışmaların gücünün ve yaptığı

s�yaset b�ç�m�n�n öneml� olduğunu düşünüyor. Ned�m, dayanışmaları öğrenc�ler�n b�r araya

geleb�lmes� ve tepk� göstereb�lmes� bağlamında değerlend�r�yor:

“İk� nokta bence olumlu. B�r�nc�s�, öğrenc�ler�n sorunlara karşı hala tet�kte olab�ld�ğ�n� ve

örgütleneb�ld�ğ�n� gördüm. Bunu �y� b�r şek�lde yönlend�reb�l�rsek, öğrenc�lerde hala s�yasal

b�r enerj� var ve bu bence çok değerl�. İk�nc�s� �se bu �nsanların gerçekten temel sorunlarda

hala b�r araya geleb�ld�ğ�n� göster�yor. Bu da ülkedek� kutuplaşmanın öğrenc�lere daha geç

tes�r ett�ğ�n� gösteren b�r şey.” (Ned�m-Gr� Bölge)

Tuğba, toplumsal muhalefet�n desteğ�n�n hem dayanışmalardak� öğrenc�ler hem de kend�ler�n�

devr�mc� olarak tanımlayan öğrenc�ler �ç�n ortak b�r mot�vasyon kaynağı olduğunun altını ç�zerek,

eylemler�n yayılmasının etk�s�n� şu şek�lde anlatıyor:

“…eylemler�n özerk demokrat�k ün�vers�te mücadeles� etrafında yan yana gelmes� ve bunu

hem kampüste d�ren�ş� devam ett�ren hem de ün�vers�teden çıkartıp toplumsal muhalefet�n

kent merkezler�ne eylem koymasını sağlayab�leceğ�, Kadıköy ve Beş�ktaş g�b� alanların ve

toplumu Anadolu kentler�nde ün�vers�tel�lerle yan yana get�r�p; o �llerde b�le eylem

yapılmasını sağlayan b�r poz�syona get�r�lm�ş oldu. Sonuç olarak hep�m�z ün�vers�tede

çalışma yapan ve kend�m�z� b�r devr�mc�l�k faal�yet� �çer�s�nde özdeşleşt�ren �nsanlar da

olsak, genç �nsanlar olarak b�r sözlü tartışmadan z�yade somut prat�kte ve gerçeğe yaslanan

b�r hal�yle görmek hem b�r mot�vasyon kazandırıyor hem de aynı zamanda k�tlelere güven

ver�yor.” (Tuğba-Öğrenc� Kolekt�f�)

Sol s�yaset yapan gençlere göre; Boğaz�ç� eylemler�n�n aşağıdan yukarı örgütlenmes�, kapsayıcı

olması ve h�yerarş�n�n karşısında durması, ün�vers�te merkezl� yapılan s�yaset� dönüştürme

potans�yel� taşıyor. Çünkü bu eylemler ve dayanışmaların serg�led�ğ� s�yaset, sadece söz ya da

eylem b�rl�ğ� değ�l, yen� b�r s�yaset d�l�n�n yanı sıra ortaklaşa b�r üret�m ortaya koyuyor: 
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“Son dönemde sol s�yasetler�n alışkanlıklarıyla ün�vers�tedek� s�yasetler ‘Bunu yapmalı,

şöyle olmalı’ söylemler�yle üstten söylüyorlar. Bu üsten söylem� k�tap okuyan herkes

söyleyeb�l�r ama ün�vers�ten�n örgütü olab�lmek, ün�vers�ten�n bütün b�leşenler�n�

kapsayab�lmek demek. Boğaz�ç� eylemler�ne baktığımızda ün�vers�ten�n bütün b�leşenler�

orada ve ortak b�r �rade koymuşlar. Personeller, çalışanlar… Sadece eylem yapıp rektöre

karşı b�r protesto yapmıyorlar. Orada b�r şeyler� de yapıyorlar. Boğaz�ç� Dayanışması

oradak� öğrenc� prof�l�n� yansıtab�l�yor. Dans yapıyorlar. Nöbet tuttuklarında sadece nöbet

yapmıyorlar. Orada sürekl� b�r b�lg� üret�m� var. Atölyeler kuruluyor. Akadem�syenler söz

alıyor, öğrenc�ler söz alıyor. Herkes�n kend�n� yansıtab�lecek b�r ortamın �nşası var.

Dayanışmalarla beraber yen� b�r kapı açıldığını düşüneb�l�r�z.” (Kemal-Öğrenc� Kolekt�fler�)

Öyle k� hem dayanışmalarda hem de kend� alternat�f s�yas� oluşumlarında s�yaset yapan öğrenc�ler,

dayanışmalarda farklı k�ml�kler�n b�r araya gelmes�n� ve Boğaz�ç� D�ren�ş� özel�nde dayanışmaların

güçlü olmasını, herhang� b�r kurumsal s�yas� oluşumdan bağımsız olmasına bağlıyorlar: 

“Boğaz�ç� D�ren�ş�n� dayanışmalara kazandıran temel neden, dayanışmaların part� ve örgüt

g�b� b�rtakım kurumsal b�rl�ktel�kler �le yan yana gelmek yer�ne ün�vers�ten�n kend� �ç�nden

çıkan b�r prat�kle yan yana gelmes� daha olanaklı olması meseles�.” (Tuğba-Öğrenc�

Kolekt�fler�)

Öğrenc� Hareket�

Öncek� bölümlerde de �fade ett�ğ�m�z üzere gençler�n, öğrenc�l�k hayatlarında barınma ve

beslenme g�b� en temel �ht�yaçlarına er�şmekte yaşadığı sıkıntılar ve yaşam alanları olan

ün�vers�telerde baskıya maruz kalmaları, öğrenc�ler�n tepk�ler�ne ve öğrenc� hareket�n�n ses�n�n

yükselmes�ne neden olmaktadır. 

Roza, öğrenc� hareket�n�n tar�hsell�ğ�ne vurgu yaparak, öğrenc�ler�n toplumsal aktör olarak

önem�ne ve gücüne değ�n�yor:

“Öğrenc� hareket� çok d�nam�k olduğu �ç�n b�z öğrenc�ler�n bütün toplumsal hareketler�n

motor gücü poz�syonunda durduğunu düşünüyoruz. Harekete geç�r�c� b�r özell�ğe sah�p

olduğunu, bunun �ç�n vakt� olduğunu ve bu d�nam�kler� de memlekete yayab�lecek b�r gücü

olduğuna �nanıyoruz. O yüzden öğrenc�ler b�z�m �ç�n tar�h sahnes�nde b�r aktör.” (Roza-

Öğrenc� Faal�yet�)
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Görüşmec�ler�m�z, özell�kle sol s�yaset yapan öğrenc�ler, ün�vers�te öğrenc� nüfusunun yüksek

olmasına rağmen s�yaset yapma b�ç�mler�nden dolayı geçm�şe kıyasla daha dar b�r çerçevede

örgütlend�kler�n� söyleyerek özeleşt�r� yapıyorlar: 

“Bu sek�z m�lyon öğrenc�n�n potans�yel olmamasının sebeb� de b�r yerde b�z�m

güçsüzlüğümüzle alakalı. B�zden kastım �y�s�yle kötüsüyle sol. Çünkü yerleşm�ş olan üst

s�yaset� kıramadığımız �ç�n bu �nsanlara değme şansımız da olmuyor. Bu �nsanları b�r özne

olarak ya da b�r ün�vers�tel� k�ml�ğ�n� taşıyan b�l�nçl� �nsanlar olarak b�r şekl�yle harekete

geç�remem�ş oluyoruz. C�dd� b�r potans�yel� var. Bunu tar�hsel deney�mlerden de

çıkarab�l�r�z. Sek�z m�lyon ün�vers�tel� var ve bütün bu sek�z m�lyonu kapsayıcı b�r

perspekt�fle yaklaşmak gerek�yor. Ün�vers�te s�yaset�, �deoloj�k mücadelen�n ya da �deoloj�k

poz�syonunu almanın da önem taşıdığı b�r mecra fakat bugün daha part�l� gençl�k

örgütler�n�n ya da yukarda b�r part� olan ün�vers�te yapılanması olan ek�pler�n kavradığı

tarzda sadece tabanlarını dışarıya gen�şletecek b�r mecra değ�l.” (Yusuf-Öğrenc� Faal�yet�)

Bunun yanı sıra ün�vers�te öğrenc�ler�n�n, sadece �stenen öğrenc� k�ml�ğ�ne sah�p olarak okul ve ev

ya da yurt arasında g�d�p gelemeyeceğ�n�n altını ç�zen gençler, öğrenc�ler�n en bas�t�nden

hayatlarını devam ett�reb�lmek ve “ün�vers�tel�” g�b� yaşamak �ç�n çalışmak zorunda kaldıklarını

vurgulayarak, bu koşullar altında öğrenc� k�ml�ğ�n�n sınıfsal nedenlerle s�yasallaştığını bel�rt�yorlar:

“Mezun olunca, bu �nsanların b�rçoğunun �şs�z kalması, d�plomalı �şs�zler�n çoğalması…

Ün�vers�tedek� herkes çalışmak zorunda. Çünkü hayatımızı �dame ett�reb�lmek �ç�n KYK

bursunun yanında part-t�me �k� ya da üç günlük b�r �şte çalışmamız gerek�yor k�; ev k�rası

çıksın ya da gerçekten daha ün�vers�tel� g�b� yaşayab�lel�m. K�tap, t�yatro, s�nema… Bu

yüzden yen� ün�vers�tel� k�ml�ğ�n�n de sınıfsal b�r açıdan s�yasallaştığını düşünüyorum.

Sadece bunu böyle gösterecek prat�kler ya da perspekt�f gerek�yor.” (Yusuf-Öğrenc�

Faal�yet�)
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3. Kurumsal S�yaset ve Gençl�k 

Gençler, farklı �deoloj�lerle farklı oluşumlarda s�yaset yapan k�ş�lerden oluşuyor. Kurumsal s�yas�

part�ler yer�ne gençl�k merkezl� s�yas� oluşumlarda olmayı ve bu oluşumlar üzer�nden s�yaset

yapmayı terc�h ed�yorlar. Mecl�ste olan s�yas� part�ler� ve Mecl�s s�yaset�n�n �ç d�nam�kler�n�,

gençl�ğ�n sorunlarına bakışını ve gençl�kle �l�şk� kurma b�ç�m�n� �se eleşt�r�yorlar. 

Görüşmec�ler�m�ze göre kurumsal s�yaset; gençler� b�r kalıba sığdırmaya çalışıyor ve s�yas� part�ler

yukarıdan aşağı katı b�r h�yerarş�k s�stem �le örgütlen�yor. Part�ler�n bu yapıları, gençler� kurumsal

s�yasetten uzaklaştırırken; part�ler�n gençlere sadece “oy” gözüyle bakmaları görüşmec�ler�m�z

tarafından eleşt�r�l�yor. Ayrıca Betül, s�yasetç�ler�n gençlerle �l�şk� kurab�lmek �ç�n sosyal medya

uygulamalarını kullanmalarını “kom�k” buluyor:

“Kurumsal s�yasette yaşlıların egemen olduğu b�r düzen ve b�z gençler�n tecrübes�z

olduğumuzdan dolayı söz hakkımız olamayacağına ve b�r b�r�k�m�m�z olmadığından yola

çıkarak mantıklı çözümler ve öngörüler sağlayamayacağımıza dayalı b�r anlayış var. Bunun

yanlış olduğunu düşünüyorum. S�yas� part�ler b�ze sadece oy gözüyle bakıyor. Davutoğlu,

gençlere daha yakın olab�lmek �ç�n T�kTok �nd�rm�şt�. Böyle şeyler yapmalarına gerek

olmadığını düşünüyorum. Gençler� anlamak ve gençlere daha fazla yakın olmak �ç�n yapılan

bu şeyler gerçekten kom�k.” (Betül-Arayüz Kampanyası) 

“Kurumsal s�yasette h�yerarş� part� �ç�nde aşırı değerl� gözüküyor. S�yas� part�ye bugün g�r�p

değerl� f�k�rler�n�z olduğu �ç�n yarın bell� b�r noktada görev alamıyorsunuz. O kadar tekn�k

b�r yaklaşım yok. Bell� b�r zaman harcamanız gerek�yor k�; o part� �ç�nde değerl� b�r hale

geleb�les�n�z. Bu yüzden uzak kalıyorum.” (Dem�r-Arayüz Kampanyası) 

İkt�dar ve muhalefet part� l�derler�n�n sosyal medya uygulamalarını kullanarak sadece söylemsel

düzeyde genç d�l�n� ben�msemeler� en çok eleşt�r�len konuların başında gel�yor. Gençlere göre

s�yasetç�ler, kend�ler�ne yalnızca “oy” gözüyle bakıyor, s�yas� part�ler gençler�n sorunlarını çözmek

yer�ne oylarını arttırmaya çalışıyor ve s�yasette k�ş�sel çıkarlar ön plana çıkıyor:

“Türk�ye genç nüfusa sah�p olmasından kaynaklı olarak part�ler �ç�n gençl�k sayılardan

�baret. Gençl�ğ�n karakter�st�k özell�kler�nden kaynaklı �kt�darla buluşamadığı noktalar var

ve bu noktalar üzer�nden s�yaset yaparak kend�ne oy kazandırma çabaları ve her s�yaset�

tweet atayım, T�ktok açayım, Tw�tch’e g�rey�m, gençler nerede ben orada olayım… Oy

toplama çabalama. Gençler ne düşünüyor? Gençler ne �st�yor? Toplum �ç�n �y� olan ne?

Bunu nasıl sıfırdan �nşa edeb�l�r�z? Bunların cevabı yok.” (Kemal-Öğrenc� Kolekt�fler�)
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“Günümüzde s�yaset�n özell�kle s�yas� part�ler üzer�nden tamamen k�ş�sel ve o part�n�n

çıkarları üzer�ne dönen b�r şey olduğunu düşünüyorum. Part� �ç�n �y� olan neyse o yapılıyor.

Toplum �ç�n �y� olan yapılmıyor.” (Süheyla-Arayüz Kampanyası) 

Görüşmec�ler�m�z�n çoğu bugün ve gelecekte herhang� b�r s�yas� part�de kar�yer yapmayı

düşünmüyorlar. Gençlere göre, kurumsal s�yas� part�ler ve gençler arasındak� uzaklığın nedenler�

arasında part� �ç� demokras�n�n olmaması, part�ler�n dönüşememes� ve part�ler�n çatı k�ml�kler

üzer�nden pol�t�ka üretmes� gel�yor: 

“Meşakkatl� b�r süreç olmasının yanı sıra ben�m kurumsal s�yasete g�rmeme sebeb�m

kararların zaten önceden alınmış olması. Part�ler, uzun süreçte çatı k�ml�kler bel�rl�yor ve bu

çatı k�ml�kler üzer�nden pol�t�k süreçler� �lerlet�yor. Örneğ�n LGBTİ+ hakları �le alakalı

aldıkları bell� b�r karar var. ‘Bu alanda çok konuşmayacağız. Ne negat�f ne poz�t�f

görüneceğ�z’ d�yorlar ve bunlar üzer�nden süreçte �lerlemeye devam ed�l�yor. Sadece

değ�şen şey, esk�den �nsanlar h�ç d�nlenm�yordu. Şu an d�nlen�yor ama b�z bu �nsanları

d�nl�yoruz demek �ç�n d�nlen�yor.” (Ayşe-Gr� Bölge)

“Kurumsal s�yaset�n çok zor dönüştüğünü düşünüyorum. Türk�ye’de LGBTİ+ konusunda kaç

sened�r akt�f b�r zem�n var ama hala Kemal Kılıçdaroğlu en fazla ‘A�le yapısını bozmaz’

d�yeb�ld�. Bunu d�yeb�lmes� b�le kaç yıl aldı ve muhtemelen arka planda da m�lyon tane

toplantı yaptılar.” (Ned�m-Gr� Bölge)

Gençler, herhang� b�r s�yas� part�de olmak �stem�yorlar çünkü s�yas� part�ler�n aldığı

kararların özgürlükler�n� kısıtlayacağını ve �stemeseler de kolekt�f b�ç�mde alınan karara

uymak zorunda kalacaklarını düşünüyorlar. Betül, düşünceler�n� özgürce �fade etmey�

terc�h ett�ğ� �ç�n Arayüz Kampanyası’nda bulunduğunu söylüyor ve ekl�yor:

“Kurumsal s�yasette olmak �stem�yorum çünkü X part�s�nde yer aldığınızda, part�n�n tasv�p

etmed�ğ�n�z� yönler�n� bel�rtem�yorsunuz. Bunu bel�rtt�ğ�n�zde part� �ç�nde kaosa sebep

olab�l�r. Orada olduğunuzda her görüşü b�r şek�lde s�z de tems�l ed�yorsunuz. Arayüz’de bu

yok. Herkes �sted�ğ�n� söyleyeb�l�yor. Yanlışa yanlış d�yeb�l�r�z. Bence bu çok kıymetl�.

S�yas� part�lerde bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. D�yel�m k� �kt�dar part�s�nde

s�yaset yürütüyorum ve İstanbul Sözleşmes�’nde part� yanlı b�r tavır serg�l�yor. İstanbul

Sözleşmes� kaldırıldığı zaman b�r şey deme hakkına sah�p olamıyorum. Em�n�m �kt�dar

part�s�nde de İstanbul Sözleşmes�’n�n kaldırılmasını �stemeyenler vardır ama bunu

bel�rteb�lecekler� b�r zem�n yok.” (Betül-Arayüz Kampanyası)
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H�yerarş�, k�ş�sel çıkarlar, part� �ç� demokras�n�n olmayışı… S�yas� part�lerdek� b�rçok problem

gençler� kurumsal s�yasetten uzak tutarken, yaşadıkları sorunlar üzer�ne b�rl�kte düşünmek ve

b�rl�kte çözümler üretmek �steyen gençler, s�yas� part�ler yer�ne STK’larda yer almayı terc�h ed�yor:  

“B�r noktada dürüstlüğümü kaybetmem gerekt�ğ�n� ve kend�me öbür �nsanlara karşı dürüst

olmayacağımı düşünüyorum. Bu yüzden kend�m ve kend� düşünceler�m olarak var

edeb�leceğ�m b�r yer olduğu �ç�n b�r STK’nın parçası olmak ben� daha fazla mutlu

edecekt�r.” (Büşra-Gr� Bölge)

“Gençler�n enerj�s� çok fazla STK’ya kayıyor. Bunun temel b�r sebeb�, kurumsal s�yaset�n

b�z� çok fazla kalıba sığdırması.” (Ned�m-Gr� Bölge)

Boğaz�ç� D�ren�ş� sürec� ve bu süreçte kurumsal s�yas� part�ler�n ve muhalefet�n tavrı gençler�n

tepk�s�ne neden oluyor. Özell�kle CHP’n�n üst düzey yönet�c�ler�n�n söylemler� ve eylem alanında

çok az m�lletvek�l�n�n bulunmasını eleşt�ren gençler, yalnız bırakıldıklarını düşünüyor: 

“Boğaz�ç� sürec�ne baktığımızda eylemlere katılan herkes �ç�n b�r komün�st yaftası g�b� b�r

şey söz konusu olduğunda cevap dah� veremeyen ve ‘Bunlar terör�st’ söylem� olduğunda

duran s�yasal part�ler�n, gençler �ç�n herhang� b�r çözüm üreteb�lecek kab�l�yette olmadığını

düşünüyorum.” (Zöhre-Öğrenc� Kolekt�fler�) 

“Boğaz�ç� D�ren�ş� ya da ODTÜ’dek� Kavaklık D�ren�ş�’nde örnekler�n� gördük. ‘Gençler

yanınızdayız, s�z�nley�z, ne �st�yorsanız yapalım, s�z�n destekç�n�z’ söylemler�n�n ötes�ne

g�demed�kler� b�r durum var.” (İpek-Öğrenc� Kolekt�fler�)

Gençler s�yaset yapmayı ve s�yaset yaparak çözüm üretmey� öneml� buluyor. Boğaz�ç� D�ren�ş�’nde

�kt�darın öğrenc�ler� a�leler�ne �hbar etmes�, Türk�ye’de gençler�n özne ve b�rey olarak

görülmed�ğ�n� göster�yor. Büşra’ya göre hükümet�n bu tavrının sebeb�, s�yaset�n kuşaksal olarak

farklı algılanmasıyken; bu bağlamda “S�yaset nasıl yapılab�l�r?” sorusuna da cevap ver�yor:

“Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’ndek� eylemlerden sonra hükümet, öğrenc�ler�n a�leler�n� aradı ve

onları olaya dah�l ederek öğrenc�ler�n ger� çek�lmeler�n� sağlayab�lecekler�n� düşündü.

Çünkü ebeveynler�m�z�n kuşağı her konudak� s�yasette yetk�n olab�lecekler�n� düşünüyorlar

ve s�yaset�n farklı alanları olab�leceğ�n�n b�l�nc�nde değ�ller. Kampüstek� sorun,

öğrenc�ler�n sorunudur. A�leler�n müdahale etmemeler� gerek�yor. Toplumun bel�rl�

kes�mler� ‘Ben bu konuda b�r şey d�yemem ve b�lg�m yok’ derse, s�yaset daha efekt�f

yapılab�l�r.” (Büşra-Gr� Bölge)
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S�yas� part�ler gençl�k kolları, görüşmeler�m�zde tartışılan b�r d�ğer konudur. Gençler, gençl�k

kolları üyeler�n�n s�yas� part�lerde bell� mevk�lere gelmek ve söz sah�b� olmak �ç�n kıyafetler�n� ve

söylemler�n� değ�şt�rmes�n� eleşt�r�yor ve gençl�k kolları üyeler�n�n bu davranışlarını genç olmaktan

vazgeçme olarak değerlend�r�yorlar. Genç kalarak gençl�k pol�t�kası değerl� bulunuyor:

“Gençl�k kollarında görev alan gençler zamanla büyükler g�b� davranmaya başlıyor. Bence

asıl kayıp da burada oluyor. Burası gençl�k kolları, sen de genç olduğun �ç�n buradasın ve

genç olmaya devam etmel�s�n k�; b�r şey söyleyeb�l�rs�n. Tems�lc�ler Mecl�s�’ne g�ren en

genç tems�lc� Alexandr�a Ocas�o-Cortez’� örnek vereb�l�r�z. Sen, spor ayakkabılarını ve kot

pantolonu g�y ve öyle s�yas� faal�yet yap çünkü sen genç olduğun �ç�n gençl�k pol�t�kaları

üzer�ne konuşman gerek�yor. Halbuk� takım elb�seler� çek�p l�der�n�n yanında poz ver�nce

h�çb�r anlamı kalmıyor ve sen de artık onlardan b�r� oluyorsun. Bence Arayüz’ün en öneml�

farkı bu. Arayüz, genç kalarak gençl�k pol�t�kası üret�yor. ” (Mehmet-Arayüz Kampanyası)

Görüşmec�ler�m�ze göre s�yas� part�ler�n katılımcı b�r mekan�zmaya sah�p olmaması, genç göçünü

arttıran sebeplerden b�r�. S�yasette var olmak �steyen ve kend�ne s�yas� b�r kar�yer ç�zmek �steyen

Ned�m, Türk�ye’de karar alma mekan�zmalarının gençlere kapalı olduğunu �fade ederek bu

sebepten dolayı gençler�n göç ett�ğ�n� bel�rt�yor: 

“Hep b�rl�kte karar almak ve hep b�rl�kte b�r şey yapmak o �nsanın a�d�yet�n� artırıyor.

Neden gençler g�tmek �st�yor, neden Türk�ye’de kalmak �stem�yor? B�z bu ülkede herhang�

b�r karar alma mekan�zması �ç�ne dah�l olamıyoruz. Bunun �ç�n çok fazla efor sarf etmem�z

gerek�yor. Türk�ye’de s�yasette önseç�m yok. Ben b�r karar alıcı olmak �sted�ğ�mde kend�m�

göstereb�leceğ� b�r alan yok.” (Ned�m-Gr� Bölge)

Ned�m’�n kend� tab�r�yle gençler�n s�yasette görünür olmaları �ç�n çabalaması “gençl�ğ�n�

götürecekken”, s�yasette tartışmalar ve sağlıklı pol�t�kalar arasındak� �l�şk�ye ve tartışmaların

önem�ne değ�nerek, bu çabasının karşılığını yaşlılığında görmek �stemes� oldukça anlamlı b�r

noktaya �şaret ed�yor:

“Bence sorumluluğu dağıtmak �y� çünkü sorumluluğu dağıttınız zaman karar almanız

zorlaşıyor, karar almanız zorlaştığı �ç�n de ya gerçekten gerekl� şeyler� karar alıyorsunuz ya da

tartışmalar dönüyor. O tartışmalar da pol�t�kayı onarıyor. B�r genç olarak bunu �st�yorum ama

bunu yaşlandığımda da yapmak �st�yorum. Çünkü muhtemelen gençler�n s�yasal tems�lde

daha fazla görünür olması �ç�n mücadele ver�rken gençl�ğ�m g�decek. Bu yüzden bunun

meyveler�n� sonrasında da en azından katılımcı süreçler otursun da y�yey�m ve bu sürec�n

�ç�nde b�rey olarak var olmaya devam edeb�ley�m d�ye �ster�m.” (Ned�m-Gr� Bölge)
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Çalışma �ç�n görüşme gerçekleşt�ğ�m�z gençler, elbette tüm gençl�ğ� tems�l etmemekted�r.

Alternat�f s�yas� oluşumlarda örgütlü olarak s�yaset yapan gençler, çoğu genc�n s�yaset yapmama

sebeb�n�n; eleşt�r� ve müdahale olduğunu düşünüyorlar. Süheyla, bu durumu kend� a�les�

üzer�nden örneklend�r�yor: 

“Ben R�zel�y�m ve a�lem�n büyük b�r kısmı �kt�dara çok yakın. Bunları d�le get�rsem;

eleşt�r�leceğ�mden ve onlara derd�m� anlatamayacağım �ç�n kısır döngüye g�recek b�r tartışma

ortamı olacağından h�ç d�le get�rmemey� terc�h ed�yorum. Bence gençler, örgütlenmekten ve

örgütlend�ğ� �ç�n eleşt�r�lmekten de korkuyor.” (Süheyla-Arayüz Kampanyası) 

Son olarak, kurumsal s�yasetten uzak farklı platformlarda s�yaset yapan gençler, kurumsal s�yas�

part�ler�n gençl�k kollarında bulunan gençler tarafından eleşt�r�ld�kler�n� d�le get�rd�ler. Kend�ler�ne

yönel�k “kar�yer�st” suçlamalarına cevap veren Ned�m, kurumsal s�yas� part�ler�n kend� gençl�k

kollarıyla �lg�lenmed�ğ�n� ve onların potans�yeller�nden yararlanamadığını bel�rt�yor: 

“Kurumsal s�yaset b�le kend� �ç�ndek� gençl�k yapılanmalarını ve gençl�k örgütler�n� asla

kullanmıyor. Dışarıdan genç �thal ed�yor. B�zle görüştükten sonra b�z bu görüşmey� sosyal

medyalarımızda paylaştık. Sonrasında part� �ç�nde yıllarını harcamış olduğunu �dd�a eden

b�r�s� bana ‘S�z kar�yer odaklı b�r harekets�n�z. S�z�n yaptığınız şey aslında s�stem� atlatmak

ve d�rekt yükselmeye çalışmak’ g�b� b�r suçlamada bulundu. Bunun neden�n� sorduğumda,

b�z�m g�b� oluşumlar kurumsal s�yaset�n dışında kalarak kurumsal s�yaset�n tepes�ne

çıkmaya çalışıyormuş. Kend�s�ne göre olması gereken; b�z�m gençl�k kollarına g�rmem�z,

gençl�k kollarında boy göstermem�z, af�ş asmamız, beklemem�z, her şeye evet demem�z ve

sonra ab�ler�m�z b�ze yer açarsa orada kend�m�z� göstermem�zm�ş.” (Ned�m-Gr� Bölge)
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Araştırma kapsamında; Eko-Öğrenc� Hareket�, ODTÜ M�marlık Fakültes� Topluluğu, MSGSÜ

MEKİK ve Marmara İHAK'tan toplamda 19 öğrenc�yle odak grup görüşmeler� yapıldı. Gençlerle,

ün�vers�teler�n durumu, ün�vers�te yönet�m�, akadem�syen-öğrenc� �l�şk�ler�, �deal kampüs, öğrenc�

hakları, kampüste s�yaset, dayanışmalar, öğrenc� hareket�, öğrenc� merkezl� alternat�f s�yas�

oluşumlar ve kurumsal s�yaset üzer�ne tartışmalar gerçekleşt�r�ld�.

Gençler, �deal ün�vers�te �ç�n özgürlüğü öne çıkarıyorlar. İkt�darın ün�vers�teler üzer�nde kurmaya

çalıştığı baskıyı, sınıflardan yurtlara kadar kampüsün her yer�nde h�ssett�kler�n� bel�rten

görüşmec�ler, �kt�darın ün�vers�tey� �deoloj�k b�r araç olarak gördüğünü ve muhal�f hareketler�

rektörlerle ün�vers�te yönet�mler� vasıtasıyla cezalandırmaya çalıştığını �dd�a ed�yorlar. Rektörler�n,

Cumhurbaşkanı tarafından atanmasını “akadem�k darbe” olarak n�telend�ren gençler; ün�vers�te

yönet�mler�n�n, ün�vers�te b�leşenler� tarafından seç�mle bel�rlenmes�n� talep ed�yorlar. YÖK’ün de

mevcut durumda Cumhurbaşkanı’nın ve �kt�darın talepler�n� yer�ne get�rmek dışında b�r �şlev�

olmadığını da ekl�yorlar. 

Tartışmalarda; özerk, özgür, katılımcı ve ekoloj�k ün�vers�te talepler� öne çıkıyor. Gençler özerk b�r

ün�vers�te �ç�n akadem�syenler�n devlet memuru olmasını b�r çel�şk� olarak görüyorlar ve h�yerarş�k,

yukarıdan aşağı yapılanmalara karşı olduklarını bel�rt�yorlar. Ün�vers�tey� sadece �nsan merkezl� de

düşünmeyen gençler, küresel �kl�m kr�z�ne müdah�l olan ve b�l�msel üret�m hedef�yle faal�yet

gösteren ün�vers�telerde eğ�t�m görmey� hayal ed�yorlar. Kısacası gençler özgür, özerk, katılımcı,

b�l�m merkezl� ve ekoloj�k b�r ün�vers�te �st�yorlar.

Odak gruplarda akadem�syen-öğrenc� �l�şk�ler� üzer�ne yapılan tartışma, �kt�dar ve ün�vers�te

bağlamında şek�llend�. Gençler, �kt�darın ün�vers�teler� baskı altına almaya çalıştığını ve

akadem�syenler�n de özgürlükler�n�n kısıtlandığını söylüyorlar. Gençlere göre hocalar ş�kâyet ve

�hbar g�b� durumlarla karşılaşmamak �ç�n derslerde otosansür uygulamakta ve böylece günden

güne dersler�n �çer�kler� değ�şmekte. Akadem�syenler�n öğrenc�ler �ç�n bazen b�r rol model bazen

de baskı koşullarına karşı dayanışma kurulmak �stenen b�r ün�vers�te b�leşen� olduğu, öyle olmaları

�stend�ğ� görülüyor. Hocalarla öğrenc�ler arasındak� �l�şk�y� bel�rleyen d�ğer b�r faktör de akadem�k

unvanlar. Gençler, yüksek akadem�k ünvanlı hocalarla (profesörler, doçentler…) katı h�yerarş�den

dolayı sağlıklı �l�şk� kuramadıklarını, hatta hocalara derste soru b�le soramadıklarını vurguluyorlar. 
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Gençler, �kt�darın kampüsler� kontrol altına almak ve kampüslerdek� her türlü muhal�f ses�

bastırmak �ç�n kampüsler�n g�r�ş çıkışlarından kolluk kuvvetler�n�n her an kampüs �ç� müdahaleye

hazır olmasına kadar b�rçok uygulamayla kend�ler�n�n denetlend�ğ�n� ve gözetled�ğ�n� bel�rt�yorlar.

Bu baskının özell�kle 2017 Anayasa değ�ş�kl�ğ� referandumunun ardından arttığı bel�rt�l�rken,

kampüs �ç�nde artan pol�s ve güvenl�k görevl�s� neden�yle öğrenc�ler�n kend�ler�n� güvende

h�ssetmed�kler� görülüyor. D�ğer yandan kampüslerde barınma ve beslenme g�b� temel haklara

er�ş�mde sorun yaşadıklarının altı ç�zen görüşmec�ler, �deal kampüsü; özgür düşüncen�n �fade

ed�leb�ld�ğ�, dışarıya açık, çoklu kullanım alanlarına sah�p ve faal�yetler�n özgürce

gerçekleşt�r�leb�ld�ğ� öğrenc� dostu/öğrenc� odaklı mekânlar olarak tanımlıyorlar.

Kampüsü b�r mekân olarak ele alan gençler, mekânın kend�s�n�n s�yaset� doğurduğu

düşünces�nden yola çıkarak, s�yaset�n kolekt�f b�r hareketle mekânsal özgürleşme yarattığını

söylüyorlar. Öğrenc� hakları �le s�yaset� b�rl�kte değerlend�ren gençler hem hak mücadeleler� hem

de gelecekte sah�p olacakları meslekler açısından kend�ler� �ç�n s�yaset yapmanın kaçınılmaz

olduğunu da ekl�yorlar. Gençler�n �fadeler�nden, rektörler�n ve �kt�dar �le �tt�fak ortağına bağlı

öğrenc� gruplarının ün�vers�telerde özgürce s�yaset yaptığı ama muhal�f olarak görülen

öğrenc�ler�n s�yaset yapma haklarının eller�nden alınmaya çalışıldığı görülüyor. 

Görüşmec�ler, kend�ler� g�b� aynı sorunları yaşayan farklı k�ml�klere sah�p farklı ün�vers�telerden

akranlarıyla b�r araya geld�kler� dayanışmaların ve alternat�f s�yas� oluşumların kend�ler�ne cesaret

verd�ğ�n� söylüyorlar. Boğaz�ç� D�ren�ş� �le yen�den gündeme gelen öğrenc� hareket�n�n geleceğ�

ve gücü �se öneml� bulunuyor. Bu durumu ün�vers�te öğrenc� nüfusundan bağımsız olarak

değerlend�ren gençler, öğrenc� hareket�n�n kend� �ç�nde her zaman b�r dönüştürme ve değ�şt�rme

potans�yel�ne sah�p olduğunu düşünüyorlar. Gençler�n artan sorunları karşısında muhalefet�n

destek olmaması, gençler�n talepler�ne cevap verememes� ve gençlere kapalı olması sonucunda

gençler, öğrenc� merkezl� alternat�f oluşumlarda b�r araya gel�yor. Kurumsal b�r s�yas� part�de

örgütlü olan görüşmec�m�z�n dah� s�yas� part�ler�n hantal b�r yapıya sah�p olduğunu bel�rtmes�,

gençler�n dayanışmalarda ve alternat�f s�yas� oluşumlarda pol�t�k b�r tavır koymasını değerl�

bulması, gençlerle s�yas� part�ler arasındak� mesafen�n büyüklüğünü göster�yor. 

Gençler, s�yas� part�ler�n hak talepler�ne �lg�s�z olduğunu, kend�ler� dışında başka b�rçok toplumsal

grubu tems�l edemed�ğ�n� ve bu grupları özne olarak görmed�ğ�n� �fade ed�yorlar. Part� s�yaset�

yapmak �steyen ve kend�s�ne bu doğrultuda b�r kar�yer ç�zmek �steyen gençler de Mecl�s s�yaset�n�

ve Mecl�s’tek� part�ler� �deoloj�k olarak kend�ler�ne uzak görüyorlar ve alternat�f s�yas� oluşumları

öne çıkarıyorlar. Son olarak gençler, part�ler�n sosyal medya aracılığıyla kend�ler�yle �let�ş�m kurma

b�ç�m�n� ve kullandıkları d�l� kom�k ve anlamsız buluyorlar. 
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En Sık Kullanılan Kel�meler ve İl�şk�lenmeler:

Toplum-sal, Özgür-lük, Part�, Hoca ve Akadem�syen

En sık kullanılan kel�meler�, tartışılan konular üzer�nde bırakılan öneml� �zler olarak

değerlend�r�yoruz. Görüşmec�ler�m�z�n b�r kurum olarak ün�vers�tey� toplumdan ayrı olarak

düşünmed�ğ�n�, yaşanan tüm sorunların ve baskıların aynı zamanda ün�vers�telere de s�rayet

ett�ğ�n� bel�rt�yorlar. Kampüste eğlencey� temel b�r hak olarak tanımlayan gençler, eğlence b�r

yana �fade özgürlüğünün b�le kısıtlandığını �fade ederek; �deal ün�vers�te ve kampüs �ç�n özgürlüğü

öne çıkarıyorlar. Sıklıkla kullanılan “hoca”, “akadem�syen” ve “ders” kel�meler� de  ün�vers�ten�n

mevcut durumuna da�r �t�razlarının başında otosansür ve sansürün geld�ğ�n� göster�yor. 

En çok kullanılan �lk beş kel�me arasında bulunan “part�” �le ardından gelen “kampüs”, “s�yas�”,

“pol�t�k” ve “�z�n” kel�meler�n� b�r arada ele almak gerek�yor. Öğrenc�ler�n neredeyse tamamı

kurumsal s�yas� part�ler� eleşt�r�yor ve kurumsal s�yaset�n gençl�ğ�n sorunlarına çözüm

get�remeyeceğ�n� söylüyor. “Kampüs”, “s�yas�”, “pol�t�k” ve “�z�n” �le “özgür-lük” kel�meler� de

mevcut ün�vers�tede yaşanan sorunları ve öğrenc�ler�n kampüsü �ç� hareketl�l�ğ�n�n, pol�t�k veya

dar anlamda pol�t�k olmayan faal�yetler�n�n sürekl� b�r �z�n altında olduğunu göster�yor. Özell�kle

“kadın” ve “güven” kel�meler�n�n sıklıkla kullanılması �se kampüslerdek� güvenl�k sorunlarının bu

gruptak� gençler tarafından da öne çıkarıldığını göster�yor.

Son olarak; “devlet”, “AKP” ve “CHP” kel�meler�n�n kullanım sıklığı, hem devlet ve s�yas� �kt�darın

ün�vers�teler ve muhal�f gençl�k üzer�nde kurmaya çalıştığı tahakkümle hem de kurumsal s�yaset�n

ve b�lhassa muhalefet part�ler�n�n gençler�n sorunlarına duyarsız olduğu ve gençler� yalnız bıraktığı

eleşt�r�ler�yle açıklanab�l�r. Görüşmec�ler�m�ze göre �kt�dar ya da muhalefet part�ler�, gençler�

önyargılar ve genel geçer kalıplarla değerlend�r�p, gençler� özne olarak değ�l sadece b�r oy olarak

görüyor. 
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1. Nasıl B�r Ün�vers�te?

Düşünce ve �fade özgürlüğü sokaktan sosyal medyaya kadar her alanda kısıtlanırken,

görüştüğümüz gençler�n tamamı b�l�m merkezl� ve �deal ün�vers�te �ç�n ekonom�k sorunlardan önce

özgürlüğü öne çıkarıyor:

“Daha katılımcı b�r süreçle yönet�len, görüşümüzü rahatça d�le get�reb�ld�ğ�m�z b�r ün�vers�te…

S�yasetle �l�şk�lenen durumlarda hem kulüp hem de öğrenc� olarak görüşler�m�z� rahatlıkla d�le

get�rmek �st�yoruz.” (Ş��r-MSGSÜ MEKİK)

“F�k�rler�m�z� özgürce �fade edeb�ld�ğ�m�z, etk�nl�k yaparken �z�n almak zorunda olmadığımız

ve yapmak �sted�kler�m�z�n onay sürec�ne tab� tutulmadığı b�r ün�vers�te hayal ed�yorum.”

(Banu-MSGSÜ MEKİK)

Öğrenc�ler, ün�vers�ten�n özerk, demokrat�k, homofob�yle mücadele eden ve b�l�m merkezl� b�r

kurum olması gerekt�ğ�n� bel�rt�yorlar. Ayrıca canlıların yaşam hakkına saygı duyan, küresel �kl�m

kr�z�n� gündem�ne alan ve küresel �kl�m kr�z�ne müdah�l olan b�r kurum taleb�n�n, canlıların ve

dünyanın geleceğ�n açısından önem arz ett�ğ�n� �fade ederek, “ekoloj�k ün�vers�tey�” �st�yorlar: 

“Eş�t, demokrat�k, anad�lde eğ�t�m� tanıyan, özgür ve homofob�k olmayan b�r ün�vers�te

�st�yorum. D�nsel değ�l b�l�msel eğ�t�m olmalı. Kampüsler herkes �ç�n güvenl� olmalı. Vegan

yemekler olmalı, hayvan deneyler� olmamalı.” (Yaprak-Eko-Öğrenc� Hareket�)

“Öğrenc�ler�n özne olduğu, söz sah�b� olduğu, �kl�m kr�z�yle �lg�lenen ve çözüm gel�şt�ren

ekoloj�k b�r ün�vers�te olmasını �sterd�m. Ün�vers�te kampüsler� açık kampüsler olmalı. Oysa

her yerde güvenl�k kameralarının olduğu ve kulüp faal�yetler�n�n engellend�ğ�

ün�vers�telerle karşı karşıyayız. İkl�m kr�z�n� ün�vers�teler c�dd�ye almıyor ve problem olarak

görmüyor. Ün�vers�teler bunu problem olarak görmel� ve müdah�l olmalı. (Ömer-Eko-

Öğrenc� Hareket�)

Gençler, ün�vers�telerdek� problemler�n yanı sıra, ün�vers�ten�n �şlev�n� sorguluyorlar ve

ün�vers�teler�n çağın gerekl�l�kler�ne ayak uyduramadığını bel�rt�yorlar. Günümüzün koşullarına

göre değ�şen ve dönüşen b�r ün�vers�ten�n �şlevsel olacağının altı ç�z�l�rken; Bora, gerek dersler�n

�çer�ğ� gerekse yönet�m b�ç�m� açısından esnek ve �let�ş�m� güçlü b�r yapıda eğ�t�m almak �sted�ğ�n�

söylüyor:
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“Ün�vers�te kurumunu kes�nl�kle çağın ger�s�nde kalmış b�r kurum olarak görüyorum.

Ün�vers�telerdek� müfredat ve zorunlu ders dayatmasının kes�nl�kle kalkması gerekt�ğ�n�

düşünüyorum. İnsanlar nasıl b�r eğ�t�m almak �sted�kler�ne ve oradak� b�lg�lerden nasıl

faydalanmak �sted�kler�ne kend�ler� karar vereb�lmel�. B�z�m bölümde İnternet Hukuku ya

da Çevre Hukuku d�ye b�r ders yok. Ben bu dersler� almak �st�yorum ded�ğ�mde, öğrenc�

tems�lc�l�ğ� veya rektörlüğe başvuru yapab�lmel�y�m. Orada karar alma mekan�zmalarında

öğrenc�ler�n talepler�n� yer�ne get�rmekle yükümlü olan b�r tems�lc� olmalı ve bu k�ş� de

öğrenc�lerden gelen bu talepler doğrultusunda İnternet Hukuku seçmel� ders� açab�lmel�.

Kurumsal olarak bu �let�ş�m� ve bu talepler� d�le get�reb�leceğ�m�z b�r yapı yok.” (Bora-

Marmara İHAK)

Rektörlük, Ün�vers�te Yönet�m� ve YÖK

Görüşmec�ler�n tamamı “kayyum rektörlere” karşı olduklarını �fade ett�ler. Ün�vers�te

yönet�mler�n�n ve rektörler�n s�yas� �kt�darla olan �l�şk�s� de en çok eleşt�r�len konuların

başında gel�yor. Hanım, rektörler�n Cumhurbaşkanı tarafından atanmasını “akadem�k

darbe” olarak değerlend�r�rken; Tülay �se ün�vers�te yönet�m� �ç�n sandığı �şaret ed�yor:

“Ün�vers�telerde akadem�k özerkl�k olmalı. Yönet�m bağımsız olmalı ve mutlaka seç�mle

�şbaşına gelmel�. D�ğer türlüsü ‘akadem�k darbe’d�r. Bunu, ün�vers�teler kend� demokrat�k

seç�mler� �le yapab�l�yor olmalı. Yönet�m�n s�yasal b�r angajmanı olmasını eleşt�r�yorum.

Ben�mle aynı düşüncede ya da farklı düşüncede olmasıyla �lg�l� değ�l. Kend� düşünces�n� ve

herhang� b�r s�yasal düşüncey� geç�ren b�r anlayış sorunlu.” (Hanım-Eko-Öğrenc� Hareket�)

“Türk�ye nasıl sandığa g�d�p oy kullanıyorsa, b�r rektör seç�m�nde de sandığa g�d�p oy

kullanılab�lmel�.” (Tülay-Marmara İHAK)

Ün�vers�teler�n özerk olması taleb�n�n arkasında b�l�msel özgürlüğün yanı sıra kurumsal ve

mekânsal olarak ün�vers�teler�n sah�p olduğu kültür de öneml� rol oynuyor. Bel�z, bu kültürü

önemsed�ğ�n� bel�rt�rken, Sel�n �se �kt�darın ün�vers�tey� �deoloj�k aygıt olarak gördüğünü ve bu

çerçevede ün�vers�te �çer�s�nde rektörlükle �l�şk�l� yapılanmaların varlığından bahsederek, muhal�f

her eylem ve tavrın ceza mekan�zmasıyla karşılaştığını söylüyor: 

“B�z�m hocalarımızla �l�şk�ler�m�z gayet kuvvetl� ama rektörlüğe g�tt�ğ�nde dönüş olmuyor.

Rektörler�n atamayla gelmes�n� okulun kend� kültüründen dolayı doğru bulmuyorum.

Öğrenc�ler kend� s�yas� görüşler�n� söyleyeb�l�rler ama s�yaset ün�vers�teye bu kadar

karışmamalı.” (Bel�z-MSGSÜ MEKİK) 
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“Bell� gruplar var ve bu grupların rektörlükle �l�şk�s� var. B�z, en meşru talepler� d�le

get�rd�ğ�m�zde b�r anda engellerle, kısıtlamalarla ve d�s�pl�n soruşturmalarıyla karşı karşıya

kalıyoruz.” (Sel�n-Marmara İHAK)

Gençlere göre s�yas� �kt�dar ve ün�vers�te yönet�m� �l�şk�s� örtük olarak kurulan b�r �l�şk�den öte açık  

b�ç�mde doğrudan em�rler üzer�ne kurulu. Cumhurbaşkanı’nın b�r gecede ün�vers�te b�leşenler�n�n

�rades�n� yok sayarak atama usulüyle rektör bel�rlemes�, bunun en net gösterges�. Uğur’a göre

s�yas� �kt�darla kurulan �l�şk� artık Cumhurbaşkanı’nın ün�vers�telerde ne �steyeceğ�n� tahm�n etme

çabasıyla �lerl�yor ve “özerk ün�vers�te” tanımı gereğ� kavramsal ve �l�şk�sel sorunlar barındırıyor: 

“Özümsenm�ş ve �kt�darın ne �sted�ğ�n� b�lerek onu yapan b�r yönet�mle karşı karşıyayız.

Kend�s�n�n b�r önem� yok. ‘Tayy�p Erdoğan burada ne olmasını �sterd�?’ d�yerek hareket

ed�yorlar. Özerkl�k kavramının da b�r yere çok oturmadığını düşünüyorum. Özgür ün�vers�te

ded�ğ�m�zse, çok bas�t b�r şek�lde tamamen toplumsal faydayla çalışan, tamamen toplumsal

kaygıyla hareket eden, kend� �ç�nde tartışmak �sted�ğ� her şey� tartışab�len, herhang� b�r

baskıyla karşılaşmayan ve b�l�m�n kısıtsız üret�ld�ğ� b�r nokta.” (Uğur-ODTÜ M�marlık

Fakültes� Topluluğu)

Gençler, zamanlarının çoğunu geç�rd�kler� ün�vers�teler� yaşam alanı olarak görmeler�nden ve

kampüs �ç� değ�ş�kl�klerden b�reb�r etk�lenmeler�nden dolayı ün�vers�telerde söz sah�b� olmak ve

katılımcı ün�vers�te taleb�n� öne çıkararak katılımcılık mekan�zmasının ün�vers�ten�n her b�r�m�nde

uygulanab�l�r olmasını �st�yorlar. Katılımcı b�r ün�vers�ten�n nasıl olacağına da�r kes�n b�r yol har�tası

ç�zmeseler de hâl�hazırda uygulanan yöntemler�n gel�şt�reb�leceğ�n� �fade ed�yorlar: 

“Şu anda seç�m yapılan tek fakülte M�marlık Fakültes�. B�z de fakülte yönet�m kuruluna

hem topluluk hem de ÖTK olarak katılab�l�yorduk. M�marlık topluluğunun çabasıyla her

yılın ve her dönem�n başında açık kürsü etk�nl�kler� yapıyorduk. Bu açık kürsüyü Kubbealtı

ded�ğ�m�z salonda yapardık ve hocalar �le öğrenc�ler gel�rd�. Orada sorunlar konuşulurdu.

İk�nc� turda da çözümler gel�şt�r�lmeye çalışılırdı. Fakülte yönet�m� b�ze ‘S�z b�r modelle

gel�n. B�z bunu uygulayalım’ derd�. En son yapab�ld�ğ�m�z forumda Şeh�r Bölge Planlama

bölümünün müfredatı düzenlend�. Ders yükü ağır olduğu �ç�n müfredatı haf�flet�ld�. Böyle

b�r kültür var. Bu b�r model olab�l�r.” (Aygül-ODTÜ M�marlık Fakültes� Topluluğu)

114
                 KAMPÜSTEN ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

                Ün�vers�te, S�yaset ve Değerler

KAMPÜSTEN HAK TALEPLERİ: 
ÇEVRE, KENT VE İNSAN HAKLARI 

 



YÖK; gençler�n demokrat�k, özerk ve özgür ün�vers�te hayal�n�n önündek� engellerden b�r� olarak

gözüküyor. YÖK’ün ün�vers�te ve ün�vers�te b�leşenler�yle kurduğu sağlıksız �l�şk�n�n yanında,

ün�vers�te b�leşenler�n�n yasal haklarını ceza ve baskı yoluyla engellemes�, ün�vers�teler�n ve

öğrenc�ler�n en büyük problem� olarak karşımıza çıkıyor:

“YÖK, b�r ün�vers�te öğrenc�s� �ç�n asla ulaşılamayacak b�r yerde. Ün�vers�telerde uzaktan

b�z� yöneten b�r�ler� varmış g�b�. Fakat bunun tam aks�ne daha yatay, daha katılımcı ve daha

demokrat�k b�r ün�vers�te olmasını �sterd�m.” (Ömer-Eko-Öğrenc� Hareket�) 

“Ün�vers�teler özerk olmalı, demokrat�k b�r ortamda demokrat�k tartışmalar yapılab�lmel�.

YÖK, bu konuda engelley�c�. Protesto hakkı ün�vers�telerde engellen�yor ve öğrenc�lere

baskı uygulanıyor.” (Aslı-Eko-Öğrenc� Hareket�) 

YÖK’ün s�yas� çıkarlarla hareket etmes�n�n ötes�nde �şlevsel olarak b�r anlamının kalmadığının

gösterges� olarak Cumhurbaşkanı’nın tal�matlarıyla hareket etmes� göster�l�yor. Kısacası YÖK

aslında yok:

“YÖK’ün şu an tek adamın sözünü ün�vers�telere �letmek dışında pek b�r �şlev� ve kurumsal

b�r n�tel�ğ� yok.” (Mustafa-ODTÜ M�marlık Fakültes� Topluluğu)

İkt�darın “Her şehre b�r ün�vers�te” pol�t�kasının etk�s�nde, YÖK tarafından bölüm kontenjanlarının

artırılması, hâl�hazırda f�z�ksel açıdan yeters�zl�kler yaşayan ün�vers�teler�n b�l�msel ver�ml�l�ğ�n�

olumsuz etk�l�yor. YÖK’ün ün�vers�te b�leşenler�n�n bu konudak� �t�razlarını d�kkate almaması da

ulaşılmaz b�r konumda olduğunu doğrular n�tel�kte: 

“YÖK’ün etk�s�n� ün�vers�tede en çok etk�s�n� h�ssett�ğ�m konu öğrenc� kontenjanları.

Çünkü tüm akadem�syenler gerçekten ‘Yeter artık’ demeler�ne rağmen her sene

kontenjanlar g�derek artırılıyor ama akadem�syen sayısı ya da araştırma görevl�s� sayısı aynı

oranda arttırılmıyor. Bunun etk�s�n� her gün dersler�m�zde göreb�l�yoruz.” (Aybala-ODTÜ

M�marlık Fakültes� Topluluğu)

“YÖK, bölüm kontenjanlarını bel�rl�yor. B�z�m bölümümüzün bu kadar çok sayıda

öğrenc�yle dolu olmasının sebeb� YÖK’ten kaynaklı. Bu da akadem�k ver�ml�l�ğ�m�z�

etk�leyen b�r şey. B�z�m bölüm 40 öğrenc� �sterken, YÖK 80 öğrenc� �st�yor.” (Selen-MSGSÜ

MEKİK)

115
                 KAMPÜSTEN ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

                Ün�vers�te, S�yaset ve Değerler

KAMPÜSTEN HAK TALEPLERİ: 
ÇEVRE, KENT VE İNSAN HAKLARI 

 



Akadem�syen-Öğrenc� İl�şk�ler�

Öğrenc�ler ve akadem�syenler arası �l�şk�de, ün�vers�te yönet�mler�nden veya başka sebeplerden

dolayı sorunlar yaşansa da görüşmec�ler�m�zden bazıları kend� deney�mler�nden hareketle �y�

örnekler� de paylaştılar. Sınıfların düzen�nden, sınıflarda bulunan öğrenc� sayısına ve bölümler�n

eğ�t�m b�ç�m�ne kadar b�rçok unsur, öğrenc�lerle akadem�syenler arasındak� �l�şk�y� etk�l�yor: 

“Kend� deney�m�m açısından çok demokrat�k b�r okulda okudum. B�z�m ün�vers�ten�n

eğ�t�m s�stem� b�raz daha farklıydı. B�z d�ğer ün�vers�teler g�b� koca koca amf�lerde derse

g�rm�yoruz. Sınıflar düz ve gruplar şekl�nde oturup, her derste demokrat�k tartışmalar

yapıyoruz. Hocalar da bunu teşv�k ed�yor. Herkes konuşuyor.” (Aslı-Eko-Öğrenc� Hareket�)

“Şeh�r Bölge Planlama’da hocalarımız b�z�mle yakın �l�şk�ler kurduğunda, çoğu zaman eş�t

�l�şk� kuruyoruz duygusuna kapılıyoruz. B�z�m k�ş�sel f�k�rler�m�z� ve tutumumuzu tanıma

şansları oluyor ama n�hayet�nde eller�nde b�r hoca �kt�darı var ve bunu kullanmak

�sted�kler�nde kullanab�l�rler. B�z mekâna bağlı b�r �ş yapıyoruz. Tekn�k gez� yapıyoruz.

Alanın b�lg�s�n� ed�n�yoruz ve stüdyo ortamında paylaşıyoruz. Bu yüzden hocalarımızın da

‘B�z s�zden öğren�yoruz’ yaklaşımı var. Alanın b�lg�s�ne b�z�m sah�p olmamız usta-çırak

�l�şk�s�n� eş�tleyen b�r şey oluyor.” (Aygül-ODTÜ M�marlık Fakültes� Topluluğu)

Öğrenc�ler, hocalarını farklı rollerde görüyor ve rollere göre beklent�ler de değ�ş�yor. Bazı

öğrenc�ler akadem�syenler� b�r rol model, bazıları dayanışmak �sten�len ün�vers�te b�leşen� olarak

görürken bazıları da sadece akadem�syen olarak görüyor. Bu farklılık hocalardan beklent�ler� de b�r

ölçüde değ�şt�r�yor:

“…hocalarımızın b�z� desteklemes�n� �st�yorum. Hocalarımızın arkamızda olduğunu

gördükçe, b�z f�k�rler�m�z� daha net �fade edeb�l�r�z.” (Tülay-Marmara İHAK)

Hocalarla öğrenc�ler arasındak� �l�şk�y� bel�rleyen d�ğer b�r husus �se akadem�syenler�n unvanları.

Gençlere göre hocaların unvanları yükseld�kçe, hocalarla öğrenc�ler arasında b�r duvar oluşuyor.

As�stan ya da doktor olan akadem�syenler�n kend�ler�ne yakın olduğunu ve her konuyu onlara

danışab�ld�kler�n� bel�rten görüşmec�ler�m�z, daha üst unvanlı akadem�syenlere derste soru b�le

soramadıklarından dert yanıyorlar: 
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“Geçen ‘M�llet Amer�ka’da, Avrupa’da hocalarıyla bara g�d�p b�ra �ç�yor. B�z�m hocaya

günaydın ded�m. Cevap vermed�’ tweet� görmüştüm. Sosyal olarak vak�t geç�rd�ğ�m�z,

bahçede çay kahve �ç�p sohbet ett�ğ�m�z hocalar, araştırma görevl�s� ya da en fazla doktor.

Doçent ve profesör unvanına sah�p hocalarla aramızda sank� b�r duvar var. Ben o k�ş�ye

�sted�ğ�m her şey� soramayacaksam, neden o k�ş�y� hoca olarak n�telend�r�yoruz?” (Bora-

Marmara İHAK)

“Araştırma görevl�ler� dışında hocaların çoğuna karşı ‘Hocaya bu soruyu sorsam, ben� salak

g�b� görür mü?’ durumunu h�ssed�yorum. Öğrenc�ler�n hevesler�n� kıran b�r noktada

durduklarını düşünüyorum. Daha üst unvanlı hocaların ders�nde soru soracağım ama hoca

öyle b�r tavır takınıyor k�; soramıyorum. Önümüze öyle b�r duvar koyuyor k�… B�z�m en

n�hayet�nde b�r danışman hocamız var. Ben danışmanımın yüzünü şu ana kadar görmed�m.”

(Tülay-Marmara İHAK) 

Öğrenc�ler�n neredeyse tamamı sadece yönet�msel olarak değ�l aynı zamanda �dar� olarak da

ün�vers�te ve fakülte yönet�mler�nden ş�kâyet ed�yor. Bazı gençler �se hocaların ün�vers�te

yönet�mler�ne nazaran çok daha fazla öğrenc� sorunlarıyla �lg�lend�ğ�nden bahsed�yor. Bunun yanı

sıra hocaları üzer�ndek� baskının da farkında olan gençler, hocaların ş�kâyet ve �hbar g�b�

durumlarla karşılaşmamak �ç�n derslerde otosansür uyguladığını söylüyorlar: 

“Bölüm hocalarımız b�z�mle çok fazla �let�ş�m �çer�s�ndeler ve b�z�m sorunlarımızı çok fazla

çözmeye çalışıyorlar. Ün�vers�te yönet�m�n�n �se böyle görünüp, gerçekte b�r şey

yapmadığını düşünüyorum.” (Banu-MSGSÜ MEKİK)

“Son b�rkaç sened�r öğrenc�ler hocaları CİMER’e ş�kâyet ed�yorlar. Bu çok saçma.

Öğretmenler artık �sted�kler� g�b� konuşamıyorlar.” (Aslı-Eko-Öğrenc� Hareket�)

Kampüste Özgürlük-Öğrenc� Hakları

S�yasal ve toplumsal alanda düşünce ve �fade özgürlüğü kısıtlanırken; kampüslerde de

öğrenc�ler�n alanları, ün�vers�te yönet�mler�, güvenl�kler ve pol�sler tarafından daraltılmaya

çalışılıyor. Öğrenc�lere göre kampüslerdek� hareket alanı ve �mkânı, ün�vers�te yönet�m�n�n

�deoloj�k poz�syonuna ve s�yasal �kt�darla olan �l�şk�s�ne göre değ�ş�kl�k göster�yor ve ün�vers�te

yönet�mler� kampüs �ç� faal�yetlerde söz konusu olduğunda öğrenc�ler arasında ayrımcılık yapıyor: 
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“Okul �çer�s�nde �sm�nde Eğ�t�m Vakfı geçt�ğ� �ç�n farklı b�r eğ�t�m vakfı stant açab�l�yor ama

b�z tamamen kültür ve sanat alanında yürüttüğümüz b�r fanz�n çalışılmasını b�r topluluk

açarak devam ett�rem�yoruz ya da o fanz�n� dağıtmak �ç�n stant açamıyoruz. Açıp sosyal

medya hesabınıza bakıyor ve s�z�n görüşünüzü kend�nce değerlend�r�yor. Bu g�b� şeylerle

karşılaşab�l�yoruz.” (Hanım-Eko-Öğrenc� Hareket�)

İkt�darın, kampüsler� kontrol altına almak ve kampüslerdek� her türlü muhal�f ses� bastırmak �ç�n

kampüsler�n g�r�ş çıkışından kolluk kuvvetler�n�n her an kampüs �ç� müdahaleye hazır olmasına

kadar b�rçok denet�m ve gözetleme mekan�zmasını uygulamaya çalışması, ün�vers�ten�n �şlev�n�

sorgulatıyor. Buna rağmen Ömer’e göre �se bazı gruplar kampüslerde sınırsız özgürlüğe sah�p:

“Önce turn�keler sonra da güvenl�k kameraları gel�yor. OHAL'den önce rektörden �z�n

alması gereken pol�s ve çev�k kuvvet �sted�ğ� g�b� okula g�r�p çıkab�l�yor. Kapıda da�ma b�r

gözaltı aracı bulunuyor. Okulun çok yakınında b�r karakol merkez� var. Genel olarak

öğrenc�ler�n b�r kampüsten d�ğer kampüse geç�ş� yasaklanıyor ama ülkücüler okuldan

olmasa b�le �sted�kler� g�b� g�rerek �sted�kler� yem�n tören�n� ve dev�r tesl�m törenler�n�

yapab�l�yorlar ve bahçede kalabalık pozlar vereb�l�yorlar.” (Ömer-Eko-Öğrenc� Hareket�)

Özell�kle 2017 Anayasa değ�ş�kl�ğ� referandumunun ardından baskıların kampüs mekânı üzer�ne

denetlemey� get�rd�ğ�n� bel�rten Aygül, g�r�ş çıkış saatler�nden mekânının kullanımına kadar b�rçok

sorunla karşılaştıklarını bel�rt�yor:

“2015 sonrası çok hızla artan ve daha sonra referandumla resm�leşen bu baskıların

ün�vers�teye yansıması �lk olarak mekânların denetlenmes� üzer�nden olmuştu. Fakültelere

akşam 7’den sonra g�rememeye başladık. Önces�nde ün�vers�te mekânını �sted�ğ�m�z g�b�

kullanab�l�yorduk ve oranın b�r parçası olduğumuz �ç�n k�mse b�ze b�r şey dem�yordu.”

(Aygül-ODTÜ M�marlık Fakültes� Topluluğu)

Engellemeler, kulüp faal�yetler�nden ve öğrenc�ler�n sosyalleşmes�ne kadar b�rçok uygulamayı

kapsıyor. Ayrıca, kampüslere g�r�şlerdek� turn�keler ve çanta aramaları �le kampüsün her

noktasında bulunan güvenl�k kameraları… Ömer, okulda gözetlenmek �stemed�ğ�n�n altını ç�zerek,

okula g�r�ş çıkışta yaşadığı problemlere değ�n�yor: 

“Kulüp akt�v�teler� bürokras� tarafından engellen�yor. B�r ay önceden etk�nl�ğ� en ayrıntısına

kadar dosyalayıp �z�n almanız gerek�yor. Özgürce sosyalleşeb�leceğ�m�z alanlar sürekl�

tad�lata g�d�yor veya kapatılıyor. Güvenl�k kameralarının ve turn�keler�n kaldırılması, çanta

arama g�b� uygulamaların olmaması gerek�yor.” (Ömer-Eko-Öğrenc� Hareket�)
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Bazı öğrenc�ler de �sted�kler� akt�v�teler� yapma ve kulüp kurma konusunda kend�ler�n� özgür

h�ssett�kler�n� söylüyorlar ve bunun d�ğer ün�vers�teler �ç�n b�r model olab�leceğ�n� düşünüyorlar: 

“B�z�m okulda Türk�ye �ç�n b�r model olab�l�r. B�r kulüp kurmak �sted�ğ�m�zde çok rahat sek�z

k�ş�y� toplayıp, gerekl� prosedürler� yer�ne get�rerek kulübü kurab�l�yorduk. Panel organ�ze

etme ya da kulüp kurma konusunda h�çb�r engellemeyle karşılaşmadık.” (Aslı-Eko-Öğrenc�

Hareket�)

Kampüslerdek� özgürlüğün sınırları ve öğrenc�ler� kısıtlamaya yönel�k müdahaleler, ün�vers�teden

ün�vers�teye değ�ş�kl�k göster�yor. Bazı öğrenc�ler, sorunlara kend� çabalarıyla çözüm bulduklarını

bel�rt�rken; bazıları da yaşanan b�rçok f�z�ksel ve sosyal soruna rağmen öğrenc�ler�n ses

çıkarmamalarından yakınıyor: 

“B�r açık kürsüde, güvenl� gıda ve suya er�ş�m�, çözüm bulacağımız sorunlar olarak

bel�rlem�şt�k. Prat�k olarak da fakülte hayratlarını hayata geç�reb�lm�şt�k. Ş�md� de

fakülten�n bell� noktalarına su arıtma tes�s� kuruldu. Artık ücrets�z, tem�z ve �ç�leb�l�r su

sunuluyor.” (Aygül-ODTÜ M�marlık Fakültes� Topluluğu)

“Dört sened�r herhang� b�r şey�n protestosuna tanık olmadım. Herhang� b�r protesto

hakkımızı kullandığımızı düşünmüyorum. Olsa yer almayı çok �sterd�m.” (Banu-MSGSÜ

MEKİK)

ODTÜ’de okuyan gençler, kampüsler�n f�z�ksel durumundan ş�kayetç�ler. Görüşmec�ler, özell�kle

kampüslerde barınma sorununu öne çıkarırken; kend�ler�n� özgürce �fade edeb�ld�kler�

toplulukların da rektörlük tarafından engellend�ğ�n� bel�rt�yorlar: 

“En öneml�s� barınma hakkı. Ankara �ç�nde yaşayan öğrenc�ler �ç�n b�le okula gelmek hem

zor hem mal�yetl�. B�z fakültede b�r ay kaldığımızı b�l�yoruz. Yurtlar yeters�z. Yurtlarda da

dört öğrenc� 12 metrekarel�k yerde kalıyor. Mutfak ve banyoya er�ş�m� sıkıntılı. Öğrenc�lere

gündel�k yaşamını devam ett�reb�leceğ� h�zmetler�n kampüs �ç�nde ya da yakınında olan

100. Yıl’da sunulması gerek�yor.” (Aygül-ODTÜ M�marlık Fakültes� Topluluğu)

“Kampüste barınma sorunumuz var. Çoğu öğrenc� yurt yeters�zl�ğ� çek�yor. Çoğu topluluk

ODTÜ’de resm� b�r şek�lde var olsa da bazı topluluklar resm�yet kazanamıyor. Topluluk

kurab�lme hakkımız olmalı. Kend�m�z� �fade edeb�leceğ�m�z mecraları oluşturab�lmel�y�z.

Bunun b�rtakım sebepler öne sürülerek engellenmemes� gerek�yor.” (Berf�n-ODTÜ M�marlık

Fakültes� Topluluğu) 
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D�ğer öğrenc� gruplarında ayrıntılı değ�nd�ğ�m�z güvenl� kampüs meseles� her öğrenc�n�n

gündem�nde yer alıyor. Öğrenc�ler�n, pol�s ve güvenl�klerle çevr�l� kampüslerde kend�ler�n�

güvende h�ssetmemeler� oldukça düşündürücü. Tülay, güvenl�k hakkını öne çıkararak, kend�

h�ss�yatı üzer�nden kampüs ve haklar meseles�n� şöyle değerlend�r�yor: 

“H�çb�r şek�lde kend�m� güvende h�ssetm�yorum. Ps�koloj�k olarak da b�r güvens�zl�k

h�ssed�yorum. Öğrenc�ler�n ps�koloj�k olarak kend�ler�n� rahat h�ssedeb�lecekler� b�r

ortamın oluşturulması gerekt�ğ�n� düşünüyorum. Bu ortam olmazsa h�çb�r hakkın

gerçekleşt�reb�leceğ�n� düşünem�yorum.” (Tülay-Marmara İHAK) 

Gençler, ün�vers�telerde sosyalleşmek, tartışmak, akt�v�teler düzenlemek ve en öneml�s� özgür

olmak �st�yor. Oysa ün�vers�teye g�r�şle başlayan ve devamında akt�v�teler�n yasaklanmasına ya da

ertelenmes�ne g�den b�r d�zg�de bu talepler�n h�çb�r� karşılanmıyor. OHAL’�n etk�s� �se

ün�vers�telerde hala h�ssed�l�yor: 

“G�r�ş çıkışın bu kadar sıkı olduğu b�r kampüste kend�m� özgür h�ssedem�yorum. Şenl�kler

konusunda da çok kısıtlanıyor. Bu da eğlenmek �ç�n b�r hakkımız. Ya yapılmıyor ya da

küçük b�r etk�nl�k olarak kalıyor.” (Ş��r-MSGSÜ MEKİK)

“Kısıtlamalar özgür h�ssett�rm�yor. Ne zaman g�r�p çıkacağımızın bell� olması özgürlüğe

engel. Bu b�raz l�seym�ş g�b� h�ssett�r�yor. Dayanışma serg�leyeb�l�r�z ama ne zaman ve nasıl

hareket edeb�leceğ�m�z� ve kampüsü nasıl kullanmamız gerekt�ğ�n� b�lm�yoruz. B�rçok

taleb�m�z hala OHAL sürec�ne takılıyor. ‘Neden bahar şenl�ğ� yapamıyoruz?’ d�ye

sorduğumuzda, ‘Çünkü tehl�ke arz ed�yor’ g�b� cevaplarla karşılaştık.” (Atahan-MSGSÜ

MEKİK)

Gençler�n kampüsler� nasıl algıladıkları ve ün�vers�te yaşamını nasıl geç�rmek �sted�kler� konusu

tartışmalarda öne çıkıyor. Görüşmec�ler�m�z, kampüsler üzer�nden “eğlenme hakkını” ortaya

koyması ve kampüs �çer�s�nde daha fazla vak�t geç�rmen�n öğrenmeye olan etk�s�n�n de altını

ç�zmes�, kampüsün nasıl olması gerekt�ğ�ne da�r �puçları barındırıyor: 
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“Kampüs derslerden �baret olmamalı. Kampüsün eğlenmeye, öğrenc�n�n kafa dağıtmasına

ve çalışmasına yetecek büyüklükte ve tasarımda olmasını �st�yorum.” (Banu-MSGSÜ

MEKİK)

“Sosyalleşme hakkı olmalı. Lokaller�, barları, kafeler�, fest�valler� olursa ün�vers�te daha

canlı ve sürekl� �nsanların yaşadığı b�r yer hal�ne geleb�l�r. Bu olmadığı �ç�n derslere g�rey�m,

çıkayım, ev�me döney�m, kurtulayım h�ss�yatı var. Bu �mkânlar da öğrenc�ler�n ps�koloj�s�n�n

�y�leşt�r�lmes� açısından b�r hak olarak bence talep ed�leb�l�r. B�l�msel olarak �nsan kend�n�

daha mutlu h�ssett�ğ� zaman öğrenmeye daha açık oluyor.” (Bora-Marmara İHAK)

Kampüslere ve haklara �l�şk�n bu problemler�n yanı sıra öğrenc�ler�n kafa yorduğu b�r d�ğer konu da

�deal kampüsün nasıl olacağı. İdeal tasarımdak� b�r kampüs, kapalı olmayan ve çoklu kullanım

alanlarına sah�p b�r mekân olarak gözüküyor:

“B�z�m okul, b�r kampüs ün�vers�tes�nden z�yade b�r şeh�r ün�vers�tes�. Eğer şeh�r b�r

ün�vers�tes�ysek; okulun yapısı şehr�n bütün olanaklarından yararlanab�leceğ�m�z şek�lde

organ�ze ed�lmel�. Örneğ�n kapıdak� güvenl�kler, b�z�m mekânla ve dışarının b�z�mle olan

�l�şk�s�n� bu kadar çok kesmemel�.” (Selen-MSGSÜ MEKİK)

“[İdeal kampüs] Öğrenc� �ç�n tasarlanmış ve dışarıya açık olmalı. Sadece öğrenc�n�n g�r�p

çıkab�ld�ğ� b�r alan h�çb�r�m�z �ç�n ver�ml� olmuyor çünkü çoğu �ht�yacımızı dışarıda

karşılamamız gerek�yor. Kampüsümüz çok küçük. Tek b�r kant�n�m�z var. Onu da sadece

yemek �ç�n kullanab�l�yoruz. Ne çalışmak �ç�n ne de başka b�r şey �ç�n. Çünkü �nternet

çekm�yor. Okulun �ç�nde b�r kırtas�ye var ama o da çok pahalı.” (Bel�z-MSGSÜ MEKİK)
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2.Kampüste S�yaset

Kampüslerdek� f�z�k� ve sosyal sorunlar neden�yle öğrenc�ler tepk�ler�n� ortaya koyarken, ün�vers�te

yönet�mler� özell�kle �kt�dar karşıtı herhang� b�r eyleme ve söyleme karşı gençler�n kampüstek�

özgürlükler�n�n yanı sıra yasal haklarını da �hlal ed�yor. 

Öğrenc�ler�n çoğu �ç�n “Kampüste s�yaset yapılmalı mı, yapılmamalı mı?” sorusu tartışmaya kapalı.

Kampüsü b�r mekân olarak ele alan öğrenc�ler �ç�n s�yaset yapmak, sadece kurumsal s�yasete

�l�şk�n b�r şey değ�l aynı zamanda kolekt�f b�r hareketle mekânsal özgürleşme anlamına gel�yor: 

“B�z, ‘pol�t�ka’ ve ‘pol�s’ kel�mes�n�n aynı kökten geld�ğ�n�n farkında olarak ve pol�t�kanın,

şeh�rden veya mekândan h�çb�r şek�lde ayırt ed�lemeyeceğ�n� b�lerek hareket ed�yoruz.

Böyle olunca da mekânın toplumsallaşması ve kamusal mekânın özgürleşmes� üzer�ne b�r

tavrımız var. Bu durum fakülte hayratları konusundan ele alınab�l�r. Kamusal alanda ücrets�z

er�ş�m b�r mekânsal özgürleşmed�r. İnsanların parası olmadan temel hakka er�ş�m�

ded�ğ�m�z şey mekânsal özgürleşmed�r. Bunu yurtlar konusunda da düşüneb�l�r�z. Merd�ven

boyama da aynı şek�lde. O da kamusal alanı kolekt�fleşt�rmed�r. Kamusal alan b�r erk�n

doğrudan şek�l vermeye çalıştığı b�ç�mde değ�l de oranın deney�m�yle ve kend� kend�ne

geç�rd�ğ� süreçlerle oluşan b�r alan oluyor. Böyle olunca da mekânsal ded�ğ�m�z pol�t�ka

açığa çıkıyor.” (Uğur-ODTÜ M�marlık Fakültes� Topluluğu)

S�yaset kavramı çoğu zaman güncel s�yaset ve part�lerle �l�şk�lend�r�lse de kavramın tanımı bu

�l�şk�den çok daha öte anlamlar taşıyor. Gündel�k hayatta ve kampüs yaşamında engellememeler

ve haklarının sınırlandırılmasıyla karşılaşan gençler �ç�n s�yaset, hayatlarında güncelden daha öte

b�r yerde duruyor. Aygül, s�yaset �le b�rey�n seç�m özgürlüğü arasındak� bağın altını ç�z�yor ve

s�yaset�n her yerde olması gerekt�ğ�n� söylüyor:

 

“İç�nde olalım ya da olmayalım, s�yaset�n hayatımızı her yönde etk�led�ğ�n� görüyoruz.

Dolayısıyla ‘Ben s�yasetten uzak durmak �st�yorum’ g�b� b�r şey dend�ğ�nde boşa düşülüyor.

Herhang� b�r ün�vers�tel� genç ‘Ben s�yasetten uzak duruyorum’ ded�ğ�nde, ‘Üzer�mde bell�

kararlar ver�lmes�ne �zn�m var’ dem�ş anlamına gel�yor. S�yaset zaten her yerde olmalı.”

(Aygül-ODTÜ M�marlık Fakültes� Topluluğu)
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Türk�ye’de s�yaset yapmak hem �kt�darlar hem de ün�vers�te yönet�m� tarafından sadece gündel�k

anlamıyla ve kend�s�ne muhal�f olarak tanımlanırken, s�yaset kavramı üzer�ne düşünceler üreten

öğrenc�ler, s�yaset�n gündel�k hayattan ün�vers�teye kadar h�çb�r haktan ve hak mücadeles�nden

ayrı düşünülemeyeceğ�n� bel�rt�yorlar:

“Yaşama hakkının kend�s� pol�t�k. İfade özgürlüğünün kend�s� pol�t�k. Kadın olmanın

kend�s� pol�t�k. ‘Kadın hakları �nsan haklarıdır. İstanbul Sözleşmes�’n� uygulama’ demen�n

kend�s� pol�t�k. Her şey bu kadar pol�t�kken, ün�vers�teler pol�t�kadan bağımsız

düşünülemez.” (Büşra-Marmara İHAK)

Özgürlüklere müdahale ed�lmes�ne ve tahakküm kurulmaya çalışılmasına karşın kampüsler� b�r

mekân olarak ele aldığımızda, kampüsler hak mücadeleler�n�n mekânları hal�ne gel�yor. Mustafa

bu bağlamda ODTÜ’nün tar�hsell�ğ�ne değ�nerek; ODTÜ’dek� geleneğ� anlatıyor:

“B�z solcular sank� sürekl� kavga etmek ve b�r şeyler� yok etmek �steyen b�r�ler� olarak

göster�lmek �sten�yoruz. Oysa ODTÜ’de Türk�ye �çer�s�nde bell� kes�mler�n f�k�rler�n� daha

özgürce söyleyeb�ld�ğ� ve daha yaşanab�l�r b�r ortam var. Bunun neden� de yıllardır

sürdürülen bu gelenek ve oranın sürekl� pol�t�k olarak kend� söylem�n� üreteb�lmes�. Yer�

gel�yor KHK’lar, yer� gel�yor okul �ç�nden geç�r�lecek olan yol, yer� gel�yor okuldan çıkarak

d�rekt ülke sorunları �ç�n de söz söyleyeb�len b�r yer. Söylem üretmes� sayes�nde bu kadar

özgür. Kampüs �ç�n� daha gen�ş k�tlelerce ben�msenen ve k�tleler�n kend� sözler�n�

söyleyeb�ld�ğ� b�r yer hal�ne get�r�yor.” (Mustafa-ODTÜ M�marlık Fakültes� Topluluğu)

S�yaset�n kampüslerdek� yer� görüşmec�ler�m�z �ç�n kaçınılmazken, “s�yaset yapılmalı” �fades� farklı

argümanlarla b�r araya gel�yor. S�yaset� b�r araç olarak gören Zozan, s�yaset�n herhang� b�r alana ya

da mekâna hapsolamayacağını bel�rt�rken, Banu da bölümü gereğ� s�yaset�n �ç�nde olacaklarından

s�yasetten kaçamayacaklarını söylüyor: 

“Ün�vers�tede s�yaset kes�nl�kle yapılmalı. S�yaset�n yer� olmamalı. Sokakta s�yaset yapma,

ün�vers�tede s�yaset yapma… Kahve �çerken s�yaset yapma keyf�m�z kaçmasın. S�yaset�n

key�f kaçıran b�r şey olmaması gerek�yor. S�yaset b�r araç ve bunun her yerde konuşulması

ve �nsanların buna yön vereb�l�yor olması gerek�yor.” (Zozan-Marmara İHAK)

“B�z�m bölümümüz özel�nde gerek öğrenc�l�ğ�m�zde gerek �ler�k� yaşamımızda – beled�yede

de özelde de- s�yaset b�z�m �ş�m�z�n parçası. İdeal b�r ün�vers�tede, öğrenc�ler kend�

f�kr�ler�n� savunacak s�yaset� yapmalı.” (Banu-MSGSÜ MEKİK)
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Kampüs ve s�yaset �l�şk�s�nde görüşmec�ler�m�z arasında tartışmaya neden olan b�r d�ğer konu da

s�yas� kültür meseles�. Türk�ye’de s�yas� kültürün sağlıklı b�r s�yaset ortamı yaratmaya müsa�t

olmadığını söyleyenler olduğu g�b�, bu kültürün s�yaset yapa yapa gel�şeceğ�n� bel�rtenler de var.

Ün�vers�te çağını ve ün�vers�tey� farklılıklarla tanışma ve b�r araya gelme olarak görenler,

düşünceler�n özgürce açıklanab�leceğ� kampüsler� talep ed�yorlar: 

“Kampüslerde s�yaset kes�nl�kle yapılmalı ve s�yaset yapa yapa bu kültürün gel�şeceğ�n�

savunuyorum. (Sel�n-Marmara İHAK)

“Bence ün�vers�tede s�yaset yapılmalı çünkü ün�vers�te, b�r genc�n en çok b�r�k�m kazandığı

ve düşünces�n� en çok �fade ett�ğ� b�r dönem. Gençler, kend�ler�nden farklı düşüncelerle b�r

araya geld�ğ� bu ortamda f�kr�n� rahatça d�le get�reb�lmel�.” (Ş��r-MSGSÜ MEKİK)

S�yaset� tanımlama b�ç�mler�ne göre s�yaset�n kampüs �çer�s�nde olmaması gerekt�ğ�n� savunanlar,

s�yaset�n ayrışmalara neden olacağını ve toplumda s�yas� kültürün olmadığını �fade ederek,

s�yasetten önce s�yas� kültüre �ht�yaç olduğunu ve bu sebepten dolayı s�yaset yer�ne f�k�r

tartışmalarını destekled�kler�n� bel�rt�yorlar. Bu bağlamda gençler�n, kampüstek� s�yaset�n

özgürlükler� kısıtlayacağını düşünmes�, b�r yandan kend�ler�n�n ve başkalarının özgürlüğüne ver�len

önem� d�ğer yandan �se s�yaset� güncel �le �l�şk�lend�rd�kler�n� ve güncel s�yaset çatışmalarının

ün�vers�teye yansımasından end�şe duyduklarını göster�yor: 

“S�yaset yapılmaması gerekt�ğ�n� düşünüyorum çünkü s�yaset yapıldığı zaman d�ğer

kes�m�n kısıtlandığını düşünüyorum. Özgür b�r ortam olmalı. Herkes �sted�ğ�n� söyles�n ama

net olarak s�yaset yapılmasın ve bell� b�r görüş savunulmasın. S�yaset �ş�n �ç�ne g�rd�ğ�

zaman ayrışmaya yol açıyor.” (Bel�z-MSGSÜ MEKİK)

“Sosyoloj�k olarak karşılıklı f�k�r alışver�ş�, eleşt�rel düşünme, tartışma ortamı g�b�

özell�klere çok sah�p olmadığımız �ç�n şu an doğrudan s�yaset�n ün�vers�teye g�rmes� daha

büyük sorun yaratab�l�r. ‘Bu hoca solcu, derste k�tap fırlatalım’ ya da ‘Bu hoca sağcı, bunun

ders�ne g�rmeyel�m’ g�b� tehl�keler de olacak. Bunlar, b�z�m toplumsal ve kültürel

kodlarımızdan kaynaklı problemler. Bunlar çözüldükten sonra ün�vers�teye s�yaset g�rmel�.”

(Bora-Marmara İHAK)
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Ün�vers�te yönet�mler�n�n ve rektörler�n�n s�yas� �kt�darla olan açık �l�şk�ler� ve bu �l�şk�ler ağının

öğrenc�ler üzer�ne yansıması görüşmelerde öne çıkıyor. Öğrenc�ler, ün�vers�te yönet�mler�n�n

�kt�darla �l�şk�l� olarak s�yaset yaptıklarını ve bazı rektörler�n de önceden �kt�dar part�s�nden

m�lletvek�l� ya da m�lletvek�l� adayı olmasının bunun b�r �spatı olduğunu bel�rt�yorlar:

“Ün�vers�telerde s�yaset yapılıyor ama öğrenc�ler�n s�yaset yapmasına �z�n ver�lm�yor.

Yönet�mdek�ler çok güzel s�yaset�n� yapıyor ve düşünceler�n� çok güzel pazarlıyorlar

Kayyumların daha önceden �kt�darın m�lletvek�l� olduklarını ve buradan �st�fa ed�p daha

sonra kayyum olduklarını görmüş olduk.” (Yaprak-Eko-Öğrenc� Hareket�)

Sel�n, kend�ler�n�n talepler�n� d�le get�rme ve eleşt�r�ler�n� ortaya koyma hakları kısıtlanırken,

ün�vers�te �ç�nde bazı öğrenc� gruplarının �kt�dar karşıtı olmadıklarından dolayı kend�ler�ne

tanınmayan hakları rahatlıkla kullandığını kend� deney�mler� üzer�nden anlatıyor: 

“Örneğ�n b�z Göztepe kampüsüne taşındık. Haydarpaşa’dak� kampüsü el�m�zden aldılar.

B�z, buna karşılık Göztepe kampüsünde rektörlüğe yürüyüş eylem� düzenled�k. Her yerde

çev�k kuvvet, s�v�l pol�s ve güvenl�k güçler�, fotoğraflarla ve v�deolarla b�z� açık b�r şek�lde

m�mled�ler. B�ze karşı b�r baskı olurken örneğ�n İst�klal Marşı’nın kabul gününde ülkücü

gruplar kampüste naralar atarak yürüyüş yapab�l�yorlar. H�ç k�mse onlara dokunmuyor.”

(Sel�n-Marmara İHAK)

Bu tartışmaların yanı sıra s�yaset-kampüs �l�şk�s�n�n sınırlar çerçeves�nde gerçekleşmes�n� ve bu

sınırların söylemsel düzeyde olması gerekt�ğ�n� söyleyen Aslı’ya göre ün�vers�te yönet�mler� kend�

ün�vers�tes� g�b� tarafsızlık �lkes� çerçeves�nde kalmalı: 

“Bence kampüslerde ırkçı, homofob�k ve türcü söylemlere yer ver�lmemes� gerek�yor.

Ün�vers�telerde s�yaset yapılab�lmel� ama ün�vers�te yönet�m� tarafsız kalmalı. Yönet�m

öğrenc�ler�n s�yaset yapmasına müdah�l olmamalı. Öğrenc�ler, s�yasetler�n� bell�

çerçevelerde sürdüreb�lmel�. Ben�m okulumda ün�vers�te b�r tarafa ekstra destek

sağlamıyor.” (Aslı-Eko-Öğrenc� Hareket�)
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Boğaz�ç� D�ren�ş� ve Dayanışmalar

Dayanışmalar, öğrenc�ler�n kend�ler�n� özgürce �fade etmes�ne ve �kt�darın ş�ddete ve

cezalandırmaya varan müdahaleler� karşısında dayanışmasını sağlıyor. Gençler aynı dertlere sah�p

akranlarıyla b�r araya gelmen�n kend�ler�n� korkusuzlaştırdığını bel�rterek, dayanışmaların kend�ler�

�ç�n önem�n� anlatıyorlar: 

“Ün�vers�tedek� dayanışmaların var olma mücadelem�zde güvenl� alan sağladığını

düşünüyorum. Boğaz�ç� D�ren�ş�’n� göz önüne alırsak, öğrenc�lere sadece bel�rl� f�k�rlerden

dolayı hayat boyunca belk� de atlatılamayacak travmalar yaşattılar. Bu �nsanlar, hemen

hemen aynı şeyler� savunduğumuz �nsanlar. Dayanışma ortamları, b�rb�r�n�n gözünün

�ç�nden destek aldığın ve yan yana bulunduğunda �nsanı korkusuzlaştıran ortamlar. Var

olmalarını çok öneml� buluyorum.” (Sel�n-Marmara İHAK)

Ün�vers�te ve öğrenc� merkezl� kurulan ve gündemler�ne temel olarak öğrenc�ler�n sorunlarını alan

dayanışmalar aynı zamanda farklı �deoloj�lere ve s�yas� k�ml�klere sah�p gençler�n hak mücadeles�

�çer�s�nde olmalarına �mkân tanıyan oluşumlar olarak öne çıkarken, Bora da s�yas� part�ler�n hantal

yapısı karşısında öğrenc�ler�n buralarda örgütlenmes�n� öneml� buluyor: 

“Alternat�f dayanışmalar ve ün�vers�te �ç� dayanışmalar kes�nl�kle olmalı. Farklı görüşten

�nsanların ve gençler�n farklı alanlarda dayanışmalar ve s�v�l toplum örgütler� üzer�nden

b�rleşmes� çok faydalı olab�l�yor. Örneğ�n Marmara Dayanışması d�ye b�r grubun �çer�s�nde

CHP’l�s�, HDP’l�s� ve hatta İy� Part�l�’s� sadece ün�vers�te �çer�s�ndek� pol�t�k konularda b�r

araya gelerek b�rtakım �şler yapab�l�yorlar. Dayanışmalar, genel s�yas� rüzgârdan

etk�lenmeyerek, yerel düzeyde b�rleş�m sağlaması açısından bence çok değerl�. Bunlar

kurumsal s�yas� yapılara uzak olan, onları gereks�z ve çağın ger�s�nde kalmış hantal yapılar

olarak gören b�rçok genc�n pol�t�k tavırlar almasına �mkân sağlayan ortamlar.” (Bora-

Marmara İHAK)
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Öğrenc� Hareket�

Ün�vers�tel� öğrenc� nüfusunun g�derek artması ve öğrenc�ler�n neredeyse Mecl�s’e g�reb�lecek

n�cel�ğe ulaşması, b�r yandan ün�vers�telerde yaşanan problemler neden�yle öğrenc�ler�n

talepler�n� daha görünür kılarken d�ğer yandan öğrenc�ler�n tepk�ler�n�n de yüksel�yor oluşunu

göster�yor. Öte yandan gençlere göre öğrenc� nüfusunun az ya da çok olmasının b�r önem� yok

çünkü öğrenc�ler�n b�r şeyler� değ�şt�rme ve dönüştürme potans�yel� hal�hazırda kend�ler�nde

mevcut: 

“8 m�lyon değ�l, 10 m�lyonda olsa, 1 m�lyonda olsa, 100 k�ş� de olsa, öğrenc�ler�n d�ren�ş

gücü varsa her şey� değ�şt�reb�leceğ�n� düşünüyorum. Çünkü b�rden 8 m�lyon olmayacak.

Önce 100 k�ş�, sonra b�n k�ş� sonra 1 m�lyon olarak ve d�ren�ş artarak her şey�n

değ�şeb�leceğ�n� �nanıyorum.” (Yaprak-Eko-Öğrenc� Hareket�)

“B�z öğrenc�ler b�r şeyler� değ�şt�rmek ya da b�r şeyler� yönlend�rmek �st�yorsak 8 m�lyon

olmamıza gerek yok.” (Aybala-ODTÜ M�marlık Fakültes� Topluluğu) 

Her şehre b�r ün�vers�te pol�t�kası, bölümler�n kontenjanlarının yükselt�lmes�, kampüsler�n sorunları

ve hak özgürlükler�n kısıtlanması yanında gençler�n ün�vers�telerde ve kampüslerde yaşadığı

sorunlar ve gelecek kaygıları �le öğrenc�ler�n özell�kle Boğaz�ç� D�ren�ş�’nde güçlü tepk�ler� b�rl�kte

ele alındığında; öğrenc� hareket�n�n b�r potans�yel taşıdığını göster�yor. Aygül de bu yaşananların

öğrenc�ler üzer�nde sınıfsal b�r etk�ye yarattığını vurgulayarak, asıl sorunun potans�yel�n

örgütlenmes� olduğunu �fade ed�yor: 

“81 �le ün�vers�te açılması �le ün�vers�teler genç �şs�zl�ğ�n� oyalama �şlev� görüyorlar. Eğer

gerçek b�r kampüs hayatı olsaydı; ün�vers�teler de başka b�r sosyal ağ �nşa etme

özgürlüğünün yakaladığı yere dönüşürdü. Y�ne de 8 m�lyon genç geleceğ�nden kaygı

duyuyor ve dolayısıyla bu kaygıyı pol�t�k reflekse dönüştürme olanağının her zaman çok

yüksek olduğunu düşünüyorum. Artık Türk�ye’n�n en n�tel�kl� ün�vers�teler�nde okusak dah�

s�gortalı çalışmak g�b� b�r güvencem�z ve b�r hayal�m�z b�le yok. Pek çok arkadaşımız esnek

çalışıyor. Prekaryaya dönüşüyoruz. Ortada pol�t�k b�r tepk� var. Bunun örgütlenme alanı

b�raz boş kalıyor. Böyle b�r çaba gerekl�. B�r potans�yel taşıyor.” (Aygül-ODTÜ M�marlık

Fakültes� Topluluğu)
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3. Kurumsal S�yaset ve Gençl�k

Farklı hak talepler� üzer�ne örgütlenen ün�vers�te öğrenc�s� gençlerle kurumsal s�yaset�, kurumsal

s�yas� part�ler�n sorunlarını ve gençlerle �l�şk�s�n� tartıştık. D�ğer gruplarda da olduğu g�b� kurumsal

s�yaset�n gençlere uzaklığı, kurumsal s�yas� part�ler�n gençlere ulaşmak �ç�n kullandığı d�l ve

sorunları çözmedek� yeters�zl�ğ� en çok eleşt�r�len konuların başında gel�yor. 

Kurumsal s�yas� part�ler ve l�derler� her fırsatta gençlere yaklaşmaktan söz ederken, özell�kle

Mecl�ste bulunan part�ler�n gençler� özne olarak görmüyor ve part� kadrolarında gençlere söz

hakkı verm�yor. Gençl�k kollarının �şlev�n� ve gençler�n part� �ç�ndek� yer�n� sorgulayan

görüşmec�ler, kurumsal s�yaset�n kend�ler�n� ve sorunlarını görmezden geld�ğ�n� bel�rt�yor:

“Ben gençler�n part�lere yaklaşmasını değ�l part�ler�n gençlere yaklaşmasını bekl�yorum.

Broşür dağıtma, af�ş dağıtma, evlere çay çorba gönderme… Bunları hep gençler yapıyor

ama fakat gençler�n söz alma sırası geld�ğ�nde, gençler d�nlenm�yor.” (Yaprak-Eko-Öğrenc�

Hareket�)

“B�r çabala var ama gençl�ğ�n parlamentoya g�rmek, Mecl�s s�yaset�ne katılmak ve gençl�k

kollarına g�rmek g�b� b�r derd�n�n olmadığını düşünüyorum. Gençler, yıllardır asla

�lg�len�lmeyen ve talepler� görmezden gel�nen b�r kes�m. Bütün gençler de bunun farkında.

Bu yüzden başka arayışların olduğunu düşünüyorum.” (Ömer-Eko-Öğrenc� Hareket�) 

S�yas� alanın gençl�ğe bakışı da gençler tarafından tenk�t ed�l�yor. Bel�z, Cumhurbaşkanı’nın

söylemler� üzer�nden �kt�darın ve muhalefet�n kend�ler�ne bakışını yorumluyor:

“Geçen gün yapılan b�r toplantıda, Cumhurbaşkanı �ş bulamayan gençler� n�tel�ks�z olarak

tanımladı. N�tel�ks�z mezun olacaksak neden böyle b�r kurum var ve b�z mezun

olduğumuzda n�tel�ks�z olarak mezun oluyorsak ve �ş bulamıyorsak; neden b�z�

yet�şt�r�yorsunuz? B�z� her konuda kısıtlıyorlar. S�yaset�n, �kt�darın ve muhalefet�n b�ze

bakışının kötü olduğunu düşünüyorum.” (Bel�z-MSGSÜ MEKİK)

Gençler�n neredeyse tamamı s�yasetle �lg�lenmek �sterken, kurumsal s�yas� part�lerde özgürce

s�yaset yapamayacaklarını ve önler�nde farklı engeller�n bulunduğunu düşünüyorlar. Bu

oluşumlarda l�yakat�n yer�n “para” ya da “tanıdık” aldığını �fade eden Aslı’ya göre part�ler�n

gençl�k pol�t�kalarından anladığıyla gençl�ğ�n sorunları b�rb�r�nden çok farklı:
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“S�yasetle �lg�lenmek �steyen b�r� olarak b�r yere geleb�leceğ�m� düşünmüyorum. Zaten

baktığımda nasıl b�r yere geleb�l�r�z? L�yakatle gelemem. Ya tanıdık ya para. Part�ler�n

�ç�ndek� h�yerarş� ben� rahatsız ed�yor. Gençler böyle düşündüğü �ç�n alternat�f s�yas�

oluşumlar var. Umudu kest�ğ�m�zde böyle b�r araya gel�yoruz. Gençler, part�lerde yer almak

�stem�yor çünkü kalıplaşmış ve çok esk�den gelen b�r kurumsal s�yaset var. Gençlere

Tw�tter’dan emoj� atmak gençl�k pol�t�kası olmuyor. Gençler�n �sted�ğ� bu değ�l. (Aslı-Eko-

Öğrenc� Hareket�)

Gençl�ğ�n sorunlarının part�lerde ve Mecl�s’te yer bulamamasının yanı sıra gençl�ğ�n dert ed�nd�ğ�

ve gündem�nde olan konuların part� pol�t�kalarında yer almaması da gençl�kle kurumsal s�yaset�n

ortaklaşamamasının sebepler�nden b�r� olarak gözüküyor. Bunun yanı sıra hak �hlaller�ne uğrayan

toplumsal grupların tems�ller�n� part�lerde göremed�ğ�n� bel�rten Türkan, “B�z aynı gem�de değ�l�z”

d�yor:

“Asla s�yas� �kt�darla ve orta yol s�yaset� yapan part�lerle aynı masaya oturamayacağımı

düşünüyorum. B�z�m dertler�m�z ortak değ�l. B�z aynı gem�de değ�l�z. Neden part�lerde

LGBTİ+ görmüyorum? Neden telev�zyonlarda gerçekten kadın haklarıyla �lg�l� fem�n�st b�r

mücadele yürüten b�r�n� görmüyorum? Neden veganlık Mecl�s’te konuşulmuyor? Neden

hayvan hakları sadece hayvan korumacılığı �le sınırlı kalıyor? Kurumsal s�yasette farklı

grupların tems�l� o kadar sıkıntılı k�! Ben dernekleşme faal�yetler� veya kolekt�f b�r platform

aracılığıyla b�r araya gelerek ortak sorunlara çözüm üretme yöntemler�n�n tartışılmasına ve

bu yöntemler�n kurumsal s�yasetle ne denl� �l�şeb�leceğ�n�n konuşulmasına �nanıyorum.”

(Türkan-Marmara İHAK)

Görüşmec�lere göre, gençlerle kurumsal s�yaset�n arasındak� mesafen�n nedenler�nden b�r� de

s�yas� part�ler�n gençler� kalıplaşmış ön yargılarla değerlend�rmes�. Bu çerçevede gençler, sosyal

medyanın kullanımı karşısında yaratılmaya çalışılan korku �kl�m�ne değ�nerek, part�ler�n

kend�ler�n�n hayatlarından b�haber olduklarını, part�ler�n vaatler� üzer�nden örneklend�r�yorlar.

Gençler �nternet değ�l s�yaset �st�yorlar:

“Seç�mlerde hala gençler�n talepler�n�n �nternet olduğunu sanıyorlardı. Çok gar�pt�.

Snapchat çıkan v�deolar vardı. Gençler�n hayatını sosyal medyadan ve �nternetten �baret

zanned�yorlar. Bu açıdan da çok uzaklar.” (Aslı-Eko-Öğrenc� Hareket�)

“İsted�ğ�m�z şey tab�� k� 5 GB �nternet değ�l. Bunu da verseler, kullanımını engell�yorlar. Artık

�nsanlar tweet atmaya ve herhang� b�r sosyal medyada paylaşım yapmaya korkuyorlar.”

(Yaprak-Eko-Öğrenc� Hareket�)
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Görüşmec�ler�m�z arasında kurumsal s�yas� part�lerde örgütlenmek �steyenler de bulunuyor. Buna

karşılık �kt�darın yasal b�r hak olan düşünce ve �fade özgürlüğünü baskılarla sınırlandırmaya

çalışması sadece sosyal medya kullanımını değ�l aynı zamanda kurumsal s�yas� part�lerde

örgütlenmek �steyen gençler�n de ger� adım atmasına neden oluyor. Babasının yaşadıklarının

�ler�de kend� başına gelmes�nden çek�nen Ş��r, bu sebepten dolayı b�r part�yle organ�k b�r bağ

kuramadığını söylüyor: 

“Bell� b�r part�y� part� �ç�nden desteklemekten korkuyorum çünkü �ler�de �ş sah�b� olacağız.

Şu an ülkem�zde b�r �ş sah�b� olurken, bunun b�r kr�ter olduğunu düşünüyorum. Aynı şey�

kend� a�lemde de yaşadım. Babam 30 yıllık tecrübes�n�n ardından mülakat sonucunda �ş�

bırakmak zorunda kaldı. Resm� olarak b�r part�y� desteklemeye çek�n�yorum.” (Ş��r-MSGSÜ

MEKİK)

S�yaset yapma b�ç�m�ne göre kurumsal s�yas� part�ler�n farklılaştığının altını ç�zen Uğur, hal�hazırda

s�yaset yaptığını ve beled�ye başkanı olmak �sted�ğ�n� �fade ederek, sorunun s�yas� part�ler�n

yapılarında değ�l, s�yaset yapma b�ç�mler�nde olduğunu anlatıyor: 

“Ben beled�ye başkanı olmak �st�yorum. B�r part�de örgütlüyüm. Kurumsal s�yaset

ded�ğ�m�z şey, her şey�n bürokrat�k �şled�ğ� Mecl�s s�yaset�nden ve Mecl�s part�ler�nden çok

farklı �lerl�yor. Ben bunu b�r part�de olmakla �lg�l� değ�l de s�yaset yapma b�ç�m�yle

�l�şk�lend�r�yorum. AKP’n�n ve CHP’n�n s�yaset b�ç�m�yle ben�m mensubu olduğum part�n�n

s�yaset b�ç�m�, sosyal�st olmamız bakımından çok farklı. İk�m�z de yasal part�ler�z ve

kurumsal b�r yapımız var. Hal�yle kurumsal ya da �n�s�yat�f şekl�nde değ�l de s�yaset yapma

b�ç�m�yle farklılaşıyor.” (Uğur-ODTÜ M�marlık Fakültes� Topluluğu)

Farklı kurumsal s�yaset mekan�zmalarında ve örgütlenmelerde mekâna göre gençl�kle kurulan �l�şk�

de değ�şkenl�k göstereb�l�yor. Yerel s�yaset üzer�nden b�r kar�yer hedef� ç�zen Banu’ya göre b�r

s�yas� part�n�n memleket�ndek� yerel örgütü gençlere açık ama genç bulmakta zorlanıyor:

“Kend�m� herhang� b�r part�n�n �ç�nde, yerel s�yasette söz sah�b� olan ve çalışan b�r� olarak

görmek �st�yorum. Kend� şehr�m �ç�n konuşursam, gerçekten genç b�r�n� �lçe başkanı

yapmak �sted�kler�nde, genç bulamadıklarını b�l�yorum. En azından yerel olarak beled�ye

yönet�m� gençler�n g�rmes�ne açık ama gençler� bulmakta zorlanıyor.” (Banu-MSGSÜ

MEKİK)
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Genel olarak gençler, kurumsal s�yas� part�lerde s�yaset yapmayı terc�h etmezken; az sayıda

görüşmec�m�z s�yas� part�lerde yer alıyor. Bora, b�r s�yas� part�n�n �çer�s�nde olmasına rağmen

part�s�n�n gençl�ğe verd�ğ� rolü ve part�n�n yapısını eleşt�r�yor ve b�r nev� kurumsal s�yas� part�lere

uzak olan gençlere hak ver�yor. Kend� part�s� üzer�nden durumu örneklend�ren Bora’ya göre genç

olmak part� �çer�s�nde gençler� sınırlandıran b�r durum hal�ne gel�yor ve s�stem soruna �şaret

ed�yor: 

“Kurumsal s�yasette kar�yer hedef�m var. Tecrübeler�me dayanarak gençler�n kurumsal

s�yaset �çer�s�nde yer bulab�lmes�n�n çok zorlu b�r mücadele olduğunu düşünüyorum.

Part�n�n ekonom� pol�t�kası bel�rlen�rken gençlere sadece ‘Genç �şs�zl�kle �lg�l� ne yapalım?’

sorusu soruluyor. ‘İşs�zl�kle �lg�l� ne yapalım?’, ‘Ekonom� nasıl olsun?’, ‘Sosyal demokrat mı

l�beral m� olsun?’ soruları sorulmuyor. Genç olmak, s�z� gençl�k pol�t�kalarıyla sınırlıyor ve

onun dışına çıkamıyorsunuz. S�stem �z�n verm�yor. B�z, bugün b�r sürü aydınlık genc�

part�ye çekem�yoruz çünkü gençler tüm part�ler� ağır, gereks�z ve hantal yapılar olarak

gördüğü �ç�n bu yapıların �çer�s�ne g�rmek �stem�yorlar.” (Bora-Marmara İHAK)

S�yasal alanın gençler�n kend�ler�n� özgürce �fade etmekten uzak b�r alan olduğu da konuşmalarda

sıklıkla d�le get�r�ld�. Türkan, s�yas� part� kanunu ya da s�yas� part� özneler� üzer�nden b�r

değ�ş�mden z�yade gençl�ğ�n eleşt�rd�ğ� oluşumlar karşısında çözümün alternat�f örgütlenmelerde

olduğunu söylüyor ve dayanışmaları örnek göster�yor:

“Türk�ye’de hem s�yas� part�ler �çer�s�nde s�yaset genç değ�l hem de gençler s�yaset

alanında özne değ�l. S�yas� Part� Kanunu değ�şt�rmek ya da s�yas� part� özneler�n�

gençleşt�rmek değ�l de ün�vers�telerde dayanışma örgütler�n� kurmalıyız. Eleşt�rd�ğ�m�z

şey�n alternat�f�n� dayanışmalarla yarattık. Nereye evr�l�r, nereye devam eder, b�lm�yorum

ama en azından b�r şeyler yaptığımızın b�l�nc�nde olmamıza ve belk� de dönüşümün

gerçekleşmeye başladığını görmem�ze �ht�yacımız var.” (Türkan-Marmara İHAK) 

Kurumsal s�yaset dışında gençl�k merkezl� alternat�f oluşumlarda ve dayanışmalarda s�yaset yapan

gençler, h�yerarş�k ve kapalı toplum yapısına karşı olduklarını �fade ed�yorlar ve gençl�ğ�n kend� öz

gücüyle davranmak �sted�ğ�n� bel�rt�yorlar:

“Gençler�n kend�s�n� umursamayan b�r �kt�dara karşı kend� öz gücüyle hareket etme

davranma çabası olduğunu düşünüyorum. Daha çok anlayab�lecek ve yen�l�ğe, özgürlüğe,

farklılığa daha açık ve daha yatay b�r toplum �sted�kler�n� düşünüyorum.” (Ömer-Eko-

Öğrenc� Hareket�)
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Kurumsal s�yaset�n ve part�ler�n çatı k�ml�kler üzer�nden �lerled�ğ� ve bu durumun part� �ç�

demokras�y� engelled�ğ� düşünces�nde gençler b�rleş�yor. Boğaz�ç� D�ren�ş� �le daha fazla

konuşulan dayanışmaların güçlü yanının farklı düşüncelere açık olması olduğunu düşünen Berf�n,

bunun gençler �ç�n b�r �ht�yaç olduğunu söyleyerek, s�yasete katılımını ODTÜ’dek� deney�mler�

üzer�nden anlatıyor:

“B�r yerde part� anlamında örgütlü değ�l�m. S�yasete dayanışmalar üzer�nden katılıyorum.

Bunlar �ht�yaçlar üzer�ne oluşuyor. ODTÜ’de güncel durumları, pol�t�k olayları ve neler

yapab�leceğ�m�z� konuşmak �ç�n b�rkaç arkadaş b�r forum çağrısı yapmıştık. Sonra farklı

şeyler yapmak �steyen �nsanlar b�r araya geld� ve dayanışma ağlarını kurduk. Bu dayanışma

ağlarının ve bu alternat�f grupların bu kadar artmasının ‘Farklı b�r şeyler yapmamız

gerek�yor’ düşünces�nden oluştuğunu düşünüyorum. Farklı sesler çıkıyor ve dayanışma

ağlarıyla farklı eylemler yapab�l�yoruz.” (Berf�n-ODTÜ M�marlık Fakültes� Topluluğu)

Ekoloj� mücadeles� merkezl� örgütlenen gençlerle de ekoloj� merkezl� s�yaset� konuştuk. Sermaye

ve �kt�darın �nsan haklarının yanı sıra doğa ve canlı haklarını da �hlal ett�ğ� ve görmezden geld�ğ�

günümüzde, gençl�ğ�n gelecekte nasıl b�r Türk�ye ve dünya �sted�ğ�, s�yaset yapma b�ç�mler� ve

s�yaset�n gündem� açısından oldukça önem arz ed�yor. Yaprak, ekoloj�st gençler�n başka türlü b�r

s�yaset �sted�ğ�n� sorunlar ve kend� hayal� üzer�nden ortaya koyuyor: 

“Daha çok doğayla savaş �ç�ndey�z. Kaybedeceğ�m�z b�r savaş �ç�ndey�z. İkt�dardan

�sted�ğ�m�z de rant ve betonlaşma amaçlı, ceb�ne beş kuruş daha fazla g�rs�n d�ye yaşam

alanlarımızla oynanmaması. Hayvan özgürlüğü �st�yoruz. Hayvanların da b�r beden�

olduğunu, h�ssedeb�ld�kler�n�, haz alab�ld�kler�n� ve acıyı h�ssedeb�ld�kler�n� unutuyorlar.

Hayvanların da duyguları olduğunu söylüyorlar fakat bunu sadece �çgüdü d�ye tanımlamayı

seç�yorlar. Hayvanların b�zden b�r farkı yok. Türcülük �stem�yoruz. Kısacası bütün dünyanın

vegan olmasını �st�yorum.” (Yaprak-Eko-Öğrenc� Hareket�)

Öğrenc� merkezl� kurulan topluluklar, kurumsal s�yaset�n çıkmazlarından uzak kalarak tartışıyorlar

ve b�lg�lend�r�c� b�r �şlev görüyorlar. MEKİK grubundan öğrenc�ler, gündemdek� konular üzer�nde

f�k�r tartışmalarının s�yasete g�rd�ğ� vereb�leceğ�n� söylüyorlar. S�yaset�n öğrenc�ler�n düşünceler�n�

ne kadar d�kkate aldığıysa soru �şaret�:

“Kadın c�nayetler�, öğrenc� hakları, göçmen pol�t�kaları ve kent hakları g�b� gündem� tak�p

ed�p b�lg�lend�r�c� çalışmalar yapıyoruz ve konuşuyoruz. Örneğ�n Kanal İstanbul projes� �ç�n

okulda b�lg�lend�rme açısından d�rekt olarak değ�l ama b�lg�lend�r�c� kanallardan b�r� olarak

yer aldık.” (Selen-MSGSÜ MEKİK)
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İfade özgürlüğünün sınırlandırılması, gündel�k hayata müdahalen�n her geçen gün artması ve

s�yaset alanının uzlaşmadan mahrum kalması son yıllardak� problemler�n başında gel�yor. Hem

s�yaset alanında hem toplumda demokras� ve b�r arada yaşama kültürünün zayıflığına yukarıda

saydığımız bu problemler de eklen�nce, s�yaset alanının aktörler� ve toplum b�leşenler� karşılıklı

olarak çatışmayı besl�yor, bu durum da toplumun kutuplaşmasına neden oluyor.

Çalışmanın bu bölümünde “Nasıl b�r Türk�ye’de yaşamak �sters�n�z?” ve “Gençl�k toplumla

farklılaşıyor mu?” sorularına gençler�n verd�ğ� cevaplar üzer�nden gençler�n gelecek hayal� �le

toplumla gençl�k arasındak� farkları ve benzerl�kler� ortaya koymaya çalıştık. Gençler; özgürlükçü,

çoğulcu, otor�ter olmayan ve ayrımcılığın olmadığı b�r toplumda yaşamak �st�yorlar ve gençlere,

kadınlara, LGBTİ+’lara ve d�ğer k�ml�klere yönel�k baskıların olduğunu ve bunlara karşı ayrımcılık

yapıldığını düşünüyor. M�ll�yetç�l�k, adalets�zl�k, dışlanma, ayrımcılık, evrensel ve çevresel

değerlere uzaklık en çok eleşt�r�len konuların başında gel�yor. Gençlere göre, toplumda hâk�m

kılınmaya çalışılan değerler �le kend� kuşaklarının değerler� arasında büyük farklılıklar var. Ortak

h�ss�yat olarak da ülken�n ve toplumun durumundan dolayı duyulan mutsuzluk ve gelecek �ç�n

kaygılanma öne çıkıyor.  

Türk�ye’de, anayasal hak olan düşünce ve �fade özgürlüğünü ve protesto haklarını kullanan

toplumsal muhalefet�n ve özell�kle Boğaz�ç� D�ren�ş�’yle b�rl�kte öğrenc�ler�n, soruşturmalara maruz

bırakılmaları ve tutuklanmaları hukuk devlet�nden uzaklaşıldığını göster�yor. Gençler de Türk�ye’de

yaşanan en öneml� sorunun adalets�zl�k ve hukuksuzluk olduğunu düşünüyor: 

“Adalet�n artık adalet olmadığını, adalet kavramının havada duran b�r bulut olduğunu ve

h�ç k�mseye değmed�ğ�n� söyleyeb�l�r�z.” (D�yar-Kampüs Cadıları)

“Gerçekten adalet�n �y� tes�s ed�ld�ğ� ve adalete hukuksal olarak güvend�ğ�m�z b�r toplumda

yaşamak �ster�m. S�yas� part�lerden tems�lc�ler davet ederken, HDP’den b�r�n� davet etmeye

korkuyorum. Ben bu korkuyu yaşamak �stem�yorum. HDP; legal, seç�lm�ş ve altı buçuk

m�lyona yakın �nsanın oyunu almış b�r part�. Ama ben HDP’y� çağırdım d�ye yafta yemekten

ya da Tw�tter’da et�ketlenerek ertes� gün �fadeye g�tmekten korkuyorum. Korkak olduğum

�ç�n değ�l ama neden hayatımın b�r zamanını buna harcayayım?” (Ned�m-Gr� Bölge)
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Gençler uzun yıllardır devam eden aynı �kt�dar tarafından b�r kültür �nşa ed�ld�ğ�n� ve bu kültürün

toplumda problemlere sebep olduğunu düşünüyor. B�nnur, bu kültürün değ�ş�m�n� sağlayacak güç

olarak fem�n�st harekete �şaret ederken; Sema da geleneksel ve Kemal�st değerler�n toplumda

hâk�m olduğunu bel�rterek toplumsal hareketler�n önem�ne d�kkat çek�yor: 

“Uzun yıllar boyunca ger�c�l�ğ�n çok der�n b�r şek�lde örgütlend�ğ�n� düşünüyorum. Bunun

yıkımı da karşı kültür �nşası da h�çb�r şek�lde kolay olmayacak. Burada fem�n�st harekete

fazlaca güven�yorum. Kadınlar arasında o dayanışma kültürü müth�ş b�r şek�lde �nşa

ed�l�yor.” (B�nnur-Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�)

“Şu an Türk�ye coğrafyasında tamamen geleneksel değerler hâk�m. Buna d�n� açıdan da

s�yas� açıdan da bakab�l�r�z. B�r taraf �kt�dardan dolayı İslam� muhafazakâr ama b�r taraf da

Kemal�st. Bu �k�s� arasında seç�m yapmamız gerek�yormuş g�b� b�r şey var. Bu toplum yen�

alternat�fe b�le �z�n verm�yor ve �stem�yor. B�r yandan da değ�ş�m var. Bu da toplumsal

hareketlerle oluyor.” (Sema-GSÜ Ku�r Çalışmalar Kulübü)

Devlet�n ve s�yas� �kt�darın toplumunu kend� değerler� üzer�ne kurgulanmaya çalışması, k�ml�kler�n

ötek�leşt�r�lmes�ne, dışlanmasına ve sakıncalı görülmes�ne neden oluyor. Gençler, toplumda hâk�m

kılınmaya çalışılan değerlere ve bu değerlere sah�p olanların baskılarına değ�n�yor ve a�d�yet

söylemler�ne karşı b�r nev� “Borcumuz yok, alacağımız var” d�yerek; genç göçüne �şaret ed�yorlar: 

“Beyaz, erkek, heteroseksüel, Müslüman ve Sünn� b�r �nsan b�r de Türk olduğunda

Türk�ye’de ondan kralı yok. Belk� bu �nsanın açlıktan ağzı kokuyor ama kend� hayat tarzını o

kadar çok b�r�ne dayatıyor k�! Bey�n göçüne dem vuruyorlar. Toplumun değerler� b�ze

‘Ülken�ze ve vatanınıza sah�p çıkın. Dedeler�n�z s�z�n �ç�n kazandı’ d�yor. Ben bu ülkeye

h�çb�r şey borçlu değ�l�m. Bu toplum bana borçlu. Ku�r olarak, kadınlar olarak, Türk

olmayanlar olarak...Ün�vers�te öğrenc�ler� b�z�m h�çb�r şeye borçlu olmadığımızın farkında.

Bu yüzden de bu kadar yoğun b�r bey�n göçü �steğ� var.” (Canberk-Hacettepe Ku�r

Araştırmaları Topluluğu)

“İnsanların erkek, heteroseksüel ve Müslüman olması beklen�yor. Fakat b�zler erkek değ�l�z.

B�zler kadınız ve fem�n�st b�r bakış açısıyla bunların tamamen kaldırılmasını �st�yoruz.”

(Mısra-Kampüs Cadıları)
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Görüşmelerde, toplumu oluşturan b�leşenler�n b�rb�r�ne güvenmed�ğ� ve b�rb�r�ne karşı ön yargı

besled�ğ� tesp�t� d�kkat çek�yor. Ercüment, toplumun b�rl�ktel�ğ�n�n b�r sözleşmede kaldığını

bel�rt�rken; Nerm�n da yakın toplumsal tar�h� �ç� boş hâk�m değerler kavgası olarak n�telend�r�yor ve

ön yargılardan duyduğu rahatsızlığı d�le get�r�yor: 

“Türk�ye, teor�k olarak aynı vatandaşlık sözleşmes�nde olan ama b�rb�r�ne h�ç güvenmeyen

�nsanlar topluluğu.” (Ercüment-Boğaz�ç� Ün�vers�tes�)

“B�z ne çekt�ysek bu değerlerden çekt�k. Sürekl� b�r�ler�n�n değerler�n�n b�r�ler�n�n üstüne

çıkma çabasından ve bu değerler�n b�r şek�lde lafta olmasından çekt�k. Ben� tanımayan

�nsanlar tarafından, ben hep ya FETÖ’cü oldum ya da AKP’l� oldum. Üstüme d�rekt et�ket

yapışıyor.” (Nerm�n-Boğaz�ç� Ün�vers�tes�)

“Solda s�yaset yapan b�r Müslüman olarak Elhamdül�llah ded�ğ�mde �nsanların bana gar�p

bakmamasını �sterd�m.” (Hasan-Boğaz�ç� Dayanışması)

Görüşmec�ler�m�z, öğrenc� k�ml�kler� dışında başka k�ml�kler de taşıyor. B�rb�r�nden farklı başka

başka k�ml�klere sah�p olan gençler; tavırlarından, söylemler�nden, g�yd�kler�nden ve �fadeler�nden

dolayı hem s�yas� �kt�dar hem de toplum kaynaklı sorunlar yaşadıklarını söylüyorlar. Gençler, h�ç

k�msen�n k�mse karışmadığı özgür b�r ülkede yaşamak �st�yorlar: 

“Özgürlük b�z�m �ç�n çok öneml�. İsted�ğ�n� g�ymek, �sted�ğ�n� konuşmak ve �stemed�ğ�n�

söyleyeb�lmek…Bu toplumda reddetmek ve ‘Hayır’ demek zor. ‘Hayır’ d�yeb�lmek

�st�yoruz.” (Gökhan-GSÜ Ku�r Çalışmalar Kulübü)

“Sokağa çıkarken üç defa düşünmemey�, ne g�yeceğ�me ve nasıl davranacağıma

karışılmamasını hayal ed�yorum.” (Mualla-Ege Öğrenc� Dayanışması)

S�yasal �kt�darın ve toplumun baskıları sadece İslam� değerler� kabul etmeyenlere yönel�k olmadığı

görülüyor. İkt�dar d�nsel k�ml�ğ�n� öne çıkararak, kend�yle ortaklaştığına �nandığı toplumsal

kes�mler� de kontrol altında tutmaya çalışırken, kend�n� d�ndar olarak tanımlayan Betül, kurumsal

s�yaset aktörler�yle aynı �nançsal k�ml�ğ� taşımak g�b� beklent�s� olmadığını ve �kt�darın

pol�t�kalarının d�ndarlara da zarar verd�ğ�n� bel�rt�yor:
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“Ülkem�zde şu an sadece bell� b�r kes�m�n değerler� baz alınıyor ve tamamen onlar

üzer�nden bell� pol�t�kalar yürütülüyor. Evrensel değerler baz alınarak yönet�lmey� �sterd�m.

Şu an temel �nsan hakları noktasında b�le çok ger�de b�r ülkey�z. Herkes Müslümanmış g�b�

davranılıyor. Bunun ben�m g�b� d�ndar �nsanlar açısından da sıkıntılı b�r durum olduğunu

düşünüyorum. Çünkü artık bell� b�r kes�m d�ndar �nsanlardan nefret ed�yor. H�çb�r

s�yasetç�n�n d�ndar olmasını beklem�yorum. B�r s�yasetç�n�n çalmamasını, �y� yönetmes�n�,

ben�m haklarıma saygılı olmasını ve herkese eş�t mesafede yaklaşmasını bekl�yorum. H�ç

k�msen�n ötek�leşt�r�lmed�ğ� b�r toplum �st�yorum.” (Betül-Arayüz Kampanyası)

Farklı k�ml�kler etrafında ve öğrenc� sorunları çerçeves�nde b�rleşen Boğaz�ç� Dayanışması’nın

başlattığı Boğaz�ç� D�ren�ş�, başka ün�vers�telerde de dayanışmalar kurulmasına ön ayak olurken,

dayanışmanın ruhuyla büyüyen d�ren�ş toplum tarafından da destek görüyor. Alper, otor�terl�ğe

karşı çıkarak; Türk�ye hayal�n�, d�ren�şten b�r sloganı temel alarak şöyle anlatıyor: 

“Otor�ter olmayan b�r Türk�ye’de yaşamak �sterd�m. B�r protesto kültürünün olmasını

�sterd�m. Herkes�n kend� �ş�yle �lg�lend�ğ� b�r Türk�ye �sterd�m. D�ren�ş�n yüzüncü günü çok

güzel ve har�ka b�r örnekt�. ‘Türk�ye �ç�nde küçük b�r Boğaz�ç� değ�l, Türk�ye’y� büyük b�r

Boğaz�ç�’ne çev�rme’ sözü vardı. Boğaz�ç� de çok mükemmel b�r yer değ�l ama Türk�ye’ye

göre daha �y� b�r ortam.” (Alper-Boğaz�ç� Dayanışması)

Ortaya konulan sorunların ardından gençler, bu sorunlara yönel�k çözüm öner�ler�n� ve geleceğe

yönel�k hayaller�n� sundular. Es�n her şeyden önce sorgulayan b�r toplum �sterken, Ned�m de

toplumun müdahaleler�ne yönel�k eleşt�r�ler�n� d�le get�r�yor ve toplumun kolayı zorlaştırdığını �fade

ed�yor:   

“İnsanların hesap sormayı öğrenmeler� lazım.” (Es�n-ODTÜ Dayanışması)

“İnsanların gerçekten b�rb�r�ne sadece saygı duymayı öğrend�ğ� ve b�rb�r�n�n hayatına

müdahale etmey� kend�ler�nde hak görmed�kler� b�r toplum �st�yorum. Bunun çok daha

kolay b�r toplum hayatı olacağını düşünüyorum.” (Ned�m-Gr� Bölge)

Gençler�n devlet ve toplumla �lg�l� ortaya koyduğu görüşler arasında gençler�n “özgürlük”

taleb�n�n baskın çıktığını görüyoruz. 21.yy’da özgürlükler �ç�n hala mücadele etmek zorunda

kalmayı gar�p bulan Mel�ke’n�n yanı sıra Sema da özgürlük �ç�n �nsanların konfor alanlarından

çıkması gerekt�ğ�n� düşünüyor: 
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“Özgür tartışma ortamı yok. Paralar büyük dev projelere ve �nşaat projeler�ne g�d�yor.

S�yasete çıkar �ç�n yapılıyor. İdealler� olan �nsanlara �ht�yacımız var. Bu zamanda hala

özgürlük demek gar�p ama hala �ht�yacımız var.” (Mel�ke-GSÜ Dayanışması) 

“Tamamen özgürlük üzer�ne kurulmuş b�r �deal�m�z var. Bu sadece f�kr� değ�l, aynı zamanda

f�z�ksel de b�r özgürlük. Çünkü tamamen kend�m�z� konfor alanlarına sıkıştırmış

durumdayız. Özgürlüğün b�r değer hal�ne geld�ğ� ve herkese s�rayet ett�ğ� b�r toplum

�st�yorum.” (Sema-GSÜ Ku�r Çalışmalar Kulübü) 

Rant elde etme amacıyla doğaya ve çevreye ver�len zararlar ve yeş�l alanların yağmalanması

Türk�ye’de yaşanan sorunların sadece k�ş�sel hak ve özgürlüklerle �lg�l� olmadığının göster�yor. Bu

bağlamda, gençler sadece hukukun tes�s ed�ld�ğ� özgür b�r ülkede değ�l aynı zamanda tüm

canlıların ve doğanın haklarına saygı göster�l�p korunduğu b�r ülkede yaşamayı hayal ed�yorlar.

Yaşamayı temel �ht�yaçları karşılamanın ötes�nde değerlend�ren Hanım �le hâk�m değerler eleşt�r�s�

yapan Yaprak, ekoloj�k değerler�n altını ç�z�yor: 

“Değerler den�nce aklıma, toplumsal düzende m�ll� ya da d�n� duyguların

gelenekselleşt�r�lmes� gel�yor. Fakat b�z öncel�kle, sonrak� kuşak �ç�n savaş �ç�nde

olmadığımız, su kaynaklarını tüketmed�ğ�m�z [b�r dünya] ve talan ed�lmeyen güzel b�r doğa

ve tem�z b�r çevre �st�yoruz. Bunun b�r ahlak� değer olarak görülmes�n� �st�yoruz.” (Yaprak-

Eko-Öğrenc� Hareket�)

“Ben�m �ç�n temel değerler; sağlıklı ve tem�z b�r doğada yaşayab�lmek ve eş�t yaşam hakkı.

Yaşamak, temel gereks�n�mler�m�z� karşılayab�lmekle sınırlı olmasın. Aynı zamanda sosyal

ve kültürel akt�v�teler�m�z� yapab�lel�m, ruhumuzu besleyeb�lel�m ve gezeb�lel�m. Bugün çok

daha farklı şeyler� konuşab�l�rd�k.” (Hanım-Eko-Öğrenc� Hareket�)

Ün�vers�te/öğrenc� ve toplum farkı tartışmalarında; gençler�n arasında kend�ler�n�n toplumdan

bell� noktalarda ayrıldığını düşünenler olduğu g�b� toplumla benzeşt�kler�n� düşünenler de

bulunuyor. Bu ayrışmalar ve benzeşmeler sadece öğrenc� k�ml�ğ� üzer�nden oluşmuyor aynı

zamanda toplumsal c�ns�yet k�ml�ğ� g�b� başka k�ml�kler�n de ayrışmalar ve benzeşmelerde öneml�

rol oynadığı görülüyor. Fatma’ya ve Z�lan’a göre kadınlar ve LGBTİ+’lar �le toplum arasında der�n

çel�şk�ler var:
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“Özell�kle 2008 kr�z� sonrası neol�beral �kt�darların muhafazakârlaştığı b�r dünya var. Bu

muhafazakarlaşma topluma da b�r şek�lde s�rayet ed�yor. Bunu özell�kle ün�vers�tel� kadınlar

açısından tartışmak öneml� çünkü ün�vers�tel� kadınlar partr�yarkanın b�r kurumu olan

a�lede d�rekt bunun çel�şk�s�n� yaşıyor ve bu toplumsal değerlerle yüz yüze gel�yor. Gece

çıktığı saatten �sted�ğ� b�r yere özgürce g�dememes�ne kadar hayatının sonuna kadar bunu

yaşıyor. Ama ün�vers�tede bu toplumun değerler�nden daha farklı b�r şey şek�lde hayatta

var olmak �sted�ğ�n� ve kend�s� �ç�n kend�n� yen�den üreteb�leceğ�n� ve daha özgür

olab�leceğ� alanın bu şek�lde oluşab�leceğ�n� b�l�yor. Ün�vers�tede bunu görüyor. Bu yüzden

ben özell�kle ün�vers�tel� kadınlar ve LGBTİ+’lar açısından toplumsal değerler�n tam olarak

uyuşmadığını düşünüyorum. (Fatma-Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�) 

“Bugün ün�vers�tel� herhang� b�r kadının hatta en muhafazakâr olanın b�le toplumsal

değerler�n çel�şk�s�n� yaşamadığını düşünmüyorum.” (Z�lan-Ün�vers�tel� Kadın Kolekt�f�) 

Bahsed�len çel�şk�y� Yaprak’ın kend� yaşantısı üzer�nden örneklemes� ve fem�n�st hareketten

kaynaklanan b�r b�l�nçle yorumlaması, Fatma’nın yukarıdak� alıntıda ortaya koyduğu �fadeler�

somutlaştırıyor:

“Artık fem�n�st hareketler�n daha �lerled�ğ� b�r boyuttayız ve her şek�lde ses�m�z�

duyurab�l�yoruz. Fakat a�le baskısı yüzünden kadınlar ger�de kalmayı terc�h ed�yorlar. Ben

de şu an çok baskıcı b�r a�lede yet�ş�yorum. B�r şek�lde ses�m�n kısılmak �stend�ğ�n�

düşünüyorum. Özgürce hareket edeb�lmek ve gece sokakta özgürce gezeb�lmek �sterken,

a�lem�n bunu kısıtladığından dolayı çok bel�rg�n b�r değer farklılığı olduğunu

düşünüyorum.” (Yaprak-Eko-Öğrenc� Hareket�)

Gençler�n bazıları hem gençl�ğ� hem de “hâk�m” değerler� homojen b�r b�ç�mde

değerlend�remeyecekler�n�n altını ç�z�yorlar. Efe, �nsanların fayda prens�b�ne göre sadece kend�

değerler�n� dayattığını ve toplumda Türk, Müslüman ve Sünn� değerler�n öne çıktığını vurguluyor:

“Toplumda homojen olarak b�r değer�n hâk�m olduğunu düşünmüyorum. Türk�ye

toplumunda muhafazakâr ve Sünn� değerler var. Müslüman değ�lsen�z ‘Bu Türk kültürü’

den�lerek dayatılıyor. ‘Müslüman değ�l�m. Neden ramazanda oruç tutmak zorunda olayım?

Neden g�zl� g�zl� yemek y�yey�m?’ ded�ğ�mde ‘Bu esk�den ber� böyled�r. Osmanlı’da b�le

gayr�müsl�mler Ramazan’da sokakta yemek yemezd�’ g�b� b�r durum var. Değerler� kend�

yaşam prat�ğ�n� dayatab�lmek ölçüsünde faydalı gördükler�nde kullanıyorlar.” (Efe-

Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu)
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Türk�ye’de LGBTİ+’lar hem kurumsal s�yaset aktörler hem de toplum tarafından ayrımcılığa ve hak

�hlaller�ne maruz kalıyorlar. Gençler, LGBTİ+ mücadeles� bağlamında toplumla kend�ler� arasında

b�r uzlaşmazlık hal�n�n olduğunu ve genel olarak �sted�ğ� k�ml�ğ�yle özgürce var olab�lmen�n

toplumun genel geçer değerler�yle mütemad�yen çatıştığını bel�rt�yorlar: 

“İkt�dar tarafından pek�şt�r�len muhafazakâr b�r yapı var. Bunun ters�ne b�r şey söyled�ğ�n

zaman toplumla çel�ş�yor. LGBTİ+’yım ded�ğ�n ve haklarını savunduğunda, b�r ters düşme

söz konusu oluyor. B�r kadın olarak a�lemden ayrı yaşıyorum ve etrafımdak� �nsanlar bunu

öğrend�ğ�nde çok aşırı tepk�ler vereb�l�yor. Bunun g�b� b�rçok şeyde b�r çatışma durumu

var.” (İpek-Öğrenc� Kolekt�fler�)

“Gençl�ğe ve toplumun genel geçer değerler�ne baktığımızda, çok yükselen b�r fem�n�st

hareket varken ve LGBTİ+ mücadeles� b�r varoluşu kanıtlıyorken, �nsanın kend� varoluşu

muhal�f olmaya ya da b�r kadınsa ya da LGBTİ+ �se doğalında b�r muhal�fe dönüşmüş oluyor.

İster �stemez de var olab�lmek b�le toplumun tüm genel geçer değerler�yle çatışır noktada.”

(Zöhre-Öğrenc� Kolekt�fler�)

İkt�darın her şehre b�r ün�vers�te açma pol�t�kasına ve kend� dey�şler�yle ün�vers�teler� gençler�n

ayağına get�rmeler�ne rağmen, ün�vers�te terc�hler�nden dolayı şeh�r değ�şt�ren öğrenc� nüfusunun

hala yüksek olduğu gözüküyor. Özell�kle büyükşeh�rlere okumaya gelen öğrenc�ler�n daha esk� ve

görece daha oturmuş b�r kültüre sah�p ün�vers�telerde karşılaştığı ortamın, gençler� ve kampüsün

yapısını karşılıklı olarak etk�led�ğ� Mehmet’�n konuşmalarında ortaya çıkıyor: 

“Konya’da yaşayan b�r genç b�r sınavla ün�vers�tel� oluyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor.

Ne kadar d�ren�rsen�z d�ren�n, orada çok daha farklı �nsan, �nanç ve f�k�r gruplarıyla

karşılaşıyorsunuz. Bu durum ün�vers�te öğrenc�ler�n� ve kampüsü değ�şt�ren b�r unsur

oluyor.Kampüs dışına göre çok daha açık ve hoşgörülü b�r k�tle ortaya çıkarıyor.”

(Mehmet-Arayüz Kampanyası)

İkt�darın çeş�tl� mekan�zmalarla muhal�f kes�mlerde yaratmaya çalıştığı korku hal� bazı toplumsal

grupların tepk�s�ne bazılarının da tepk�s�zl�ğ�ne neden oluyor. Gençlerle toplum arasında korku ve

end�şe duygularının farklılaştığını, bunun temel sebeb�n�n de kuşak farkı olduğunu söyleyen Büşra,

Boğaz�ç� D�ren�ş� ve pandem� neden�yle uzun b�r dönem kapalı kalan esnafların eylems�zl�ğ�n�

kıyaslıyor: 
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“Boğaz�ç� öğrenc�ler� eylem yapıyorlar. Esnaflar aylardır kapalı ama her yerde kongreler

yapılıyor. Ama esnafların organ�ze olarak b�r eylem yapmaya cesaretler� yok. End�şeler�

bell�. Korku pol�t�kasının gençlerden z�yade orta yaşlı �nsanlar üzer�nde çok daha etk�l�

olduğunu düşünüyorum.” (Büşra-Gr� Bölge)

Kuşak farklılığının yansımalarından b�r d�ğer� de temel �ht�yaç ve kültürel �ht�yaçların algılanması

üzer�nde görülüyor. Gençler, daha önce �deal kampüs üzer�ne yapılan f�k�r yürütmelerde kampüs

�ç� eğlencey� de b�r hak olarak gördükler�n� �fade etm�şlerd�. Bu bölümde de gençler eğlencey� b�r

�ht�yaç olarak değerlend�r�rken; İbrah�m’e göre ülken�n gel�şememes�n�n sebepler�nden b�r�

kuşakların �ht�yaç tanımları arasındak� farklılık: 

“Mesela 20 yaşındak� b�r genç neye para harcar? Temel beslenme ve barınma g�b� şeyler�n

dışında eğlence sektörüne para harcar. Eğlencey� b�r �ht�yaç olarak görür. Bence bu doğru

b�r şey. Mesela 20 l�ra Netfl�x parası ver�r, 15 l�ra Spot�fy parası ver�r ama bu b�r yaşlı �ç�n

çok fuzul� b�r masraf. Çünkü ona �ht�yaç duymuyor. Daha azına kanaat get�reb�l�yor.

Maalesef gel�şememem�z�n sebeb� de bu. İk� kuşak arasındak� farklardan b�r� de bu.”

(İbrah�m-Hacettepe Ku�r Araştırmaları Topluluğu)

Kültürel çatışma sadece �ht�yaçlar değ�l aynı zamanda toplumun ve gençl�ğ�n genel geçer

değerler� üzer�nden de şek�llen�yor. Uğur, geleneğ�n ön plana çıkarıldığı ve a�len�n kutsandığı

Türk�ye toplumuna karşı, gençler�n bakış açısını şöyle anlatıyor:

“B�r kültürel çatışma söz konusu. Gençl�k, herkes�n olduğu g�b� ve kend�s�n� �fade ederek

yaşamasını �st�yor. Ama Türk�ye toplumu da genel olarak ‘B�z�m değerler�m�z var. Bunlar

b�z�m değerler�m�zde yok’ ve ‘Türk a�le geleneğ�’ d�yor. Böyle olunca da arada b�r çatışma

söz konusu oluyor.” (Uğur-ODTÜ M�marlık Fakültes� Topluluğu)

Cumhurbaşkanı ve �kt�darın kend� makbul gençl�ğ� yaratma arzusu ve “Kültürel �kt�dar olamadık”

açıklamaları, ün�vers�te öğrenc�ler� üzer�nde kurmaya çalışılan hegemonyanın başarısızlığa

uğradığını göster�yor. Roza, bu çabanın ün�vers�teyle örtüşemeyeceğ�n� bel�rt�rken, Kemal de

kend�ler�n�n çalışmalarını anlatarak; alternat�f kültür oluşturmaya atıf yapıyor. Gençler�n her fırsatta

ün�vers�ten�n �deal �şlev�ne d�kkat çekmes� ve her şeye rağmen ün�vers�ten�n ve öğrenc�ler�n

tar�hsel geçm�şle b�r k�ml�ğe sah�p olduğunu bel�rtmes�, ün�vers�tey� ve öğrenc� k�ml�ğ�n� nasıl

anlamlandırdıkları ve tanımladıkları açısından �puçları ver�yor:
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 “Günümüz koşulları �çer�s�nde Cumhurbaşkanı’nın kend� kültür kodlarını topluma �şlemeye

başladığını ama ün�vers�tede o kültür kodlarının tutmadığını ve tutmadığına da�r nüveler�

olduğunu düşünüyorum. Ün�vers�ten�n ürett�ğ�, arkasında durduğu ya da savunduğu

değerlerle toplumun savunduğu değerler hemen hemen h�çb�r zaman örtüşemez.” (Roza-

Öğrenc� Faal�yet�)

“‘B�z okumuş �nsan halkın yayındadır’ d�ye b�r proje yapıyoruz. Yoksul mahallelerde yılbaşı

şenl�ğ� yapıyoruz ve yaz aylarında okullar açıyoruz. Bu toplum �ç�n b�r şey yapma arzusunu

da tet�kl�yor. B�z, her sene �nsanlar okula kaydolurken neye ve hang� ders malzemeler�ne

�ht�yaçları varsa, bu sorunları çözer�z. Bu aynı zamanda s�stem �ç�nde var olan hegemon�k

kültüre karşı alternat�f b�r kültür örgütlemem�z anlamına da gel�yor. (Kemal-Öğrenc�

Kolekt�fler�)

Toplumun değerler�yle gençler�n değerler�n�n farklılaştığını, günümüz toplumsal muhalefet�n�n

mücadele verd�ğ� değerler ve o değerler� taşıyanların gençler olduğu üzer�nden okuyan Kemal,

�kt�darın hâk�m kılmaya çalıştığı değerler üzer�nden toplumu böldüğünü �fade ed�yor:

“Bence gençl�k, toplumun b�r sonrak� evres�n� ve �ler� olanı göreb�len ve buna uygun

duygular gel�şt�reb�len b�r yapı. Örneğ�n bugün vegan�zm mücadeles�n� gençler

oluşturuyor. Fem�n�st mücadelede sokakları dolduran kadınların büyük b�r kısmı genç.

Toplumda �se ters� yönünde Türk, Sünn� ve erkek b�r kültür oluşturuluyor ve bunun

karşısında marj�nalleşt�r�lm�ş Kürt, Alev�, LGBTİ+, vegan ve sosyal�stler bulunuyor.

Toplumun parça p�nç�k ed�lm�ş b�r hal� var. Bunlar �kt�dar pol�t�kalarıyla beraber oluşuyor.”

(Kemal-Öğrenc� Kolekt�fler�)

Gençl�k �le toplumun farkını yorumlayan Erdem, hâk�m değerler bağlamında, tüm toplumu ve tüm

gençl�ğ� tanımadığını bel�rterek kend� çevres�ndek� taban tabana zıtlığı örnek olarak ver�yor.

Bunun yanı sıra kampüs ortamının dışarıya göre düşünce ve �fade özgürlüğü açısından daha

hoşgörülü b�r yer olduğunun söyleyen görüşmec�ler�m�z de bulunmakta. Betül, buna rağmen

kend�ler�n�n açık f�k�rl�l�ğ� konusunda şüpheler� olduğunu bel�rt�yor:

 

“Türk�ye genel olarak değer g�b� konularda olgunlaşamamış b�r ülke g�b�. Türk�ye’de başarı

çok büyük b�r değer. Kolaycılık, köşey� dönmek, soc�al network ded�ğ�m�z yapıyı tanıdık ve

akrabayla sağlamak da Türk�ye toplumunda çok büyük b�r değer. Bunlar Türk toplumunun

genel geçer değerler�. Kend� etrafımdak� genç çevres� hakkında konuşacak olursam,

b�rçoğunun değerler� �le toplumun değerler� taban tabana zıt.” (Erdem-ODTÜ Dayanışması) 
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“Açık f�k�rl� değ�lsek b�le ün�vers�tedek� gençler olarak b�rb�r�m�ze karşı daha hoşgörülüyüz.

Dışarıda açık açık b�r f�kr�m�z� �fade edem�yoruz ama öğrenc�ler arasında o f�kre karşı da

olunsa açık açık �fade etme ortamı bulunuyor. Hoşgörülüyüz ama açık f�k�rl� değ�l�z.”

(Betül-Gr� Bölge) 

Gençlere göre ün�vers�teler, �dar� ve mekânsal sorunlarına rağmen farklı k�ml�kler�n özgürce

buluşması ve b�r arada yaşama prat�kler�n�n daha sağlıklı b�r b�ç�mde ortaya konması açısından

toplumdan farklılaşıyor. Bu farklılaşmada mekânın özell�kler� de öneml� rol oynuyor. Bel�z, bu

durumu gençler�n tahammül sev�yes�, Banu da gençler�n ün�vers�telerde ve kampüslerde eğ�t�ml�

rolüne bürünmes� ve toplumsal çöküntü üzer�nden anlatıyor: 

“Ün�vers�te �ç� ve dışı tutumumuz b�le değ�ş�yor. Ün�vers�tede her kes�mle �let�ş�m

hal�ndeyken, dışarı çıktığım zaman sadece kend� �sted�ğ�m �nsanları çevreme

yaklaştırıyorum. Ün�vers�tedek� tahammül sev�yem �le dışarıdak� tahammül sev�yem b�r

değ�l. Ün�vers�tede; d�n, d�l, ırk ve her şeye karşı daha tahammüllüyüm.” (Bel�z-MSGSÜ

MEKİK)

“Ün�vers�tede her sorunu çok daha demokrat�k yollarla çözeb�l�yoruz ama toplumda çok

daha hoşgörüsüz ve tahammülsüzüz. Bu durumu b�raz büründüğümüz roller değ�şt�r�yor.

Ün�vers�tede eğ�t�ml� genç rolüne bürünüyor ve bunu demokrat�k b�ç�mde halletmeye

çalışıyoruz. Topluma çıktığımızda bütün ekonom�k ve s�yasal sıkıntılarının heps�n�n

toplumun her kes�m�n üzer�ne çökmüş olması �ster �stemez �nsanlarda b�r dolmuşluk

yaratıyor ve bu dolmuşluğu demokrat�k b�r tartışmayla çözeb�lmek mümkün olmuyor.”

(Banu-MSGSÜ MEKİK)
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Çalışma kapsamında 16 grup �ç�nden �k� karma odak grubu oluşturularak, toplamda sek�z

görüşmec�yle doğrudan gençl�k ve s�yaset alanı �l�şk�s� tartışıldı. Odak grup tartışmalarından

b�r�nc�s� görüşmeler yaptığımız dayanışma gruplarından �k�nc�s� �se d�ğer gençl�k gruplarından

seç�len dörder k�ş�yle gerçekleşt�r�ld�. Gençler, bu tartışmalarda; s�yaset alanı-gençl�k �l�şk�s�,

gençl�ğ�n s�yaset alanı ve kurumlarına bakışı, s�yaset d�l� ve kuralları, s�yaset�n aktörler�, mekânları

ve yöntemler�, s�yas�-toplumsal �tt�faklar ve başkanlık s�stem�-parlamenter s�stem konularına

odaklanarak görüşler�n� �fade ett�ler.

İlk tartışmada; s�yaset-alanı gençl�k �l�şk�s�, gençl�k s�yaset�n�n nasıl olması gerekt�ğ� ve gençler�n

kurumsal s�yasettek� yer� �le gençl�ğe s�yasette özel b�r anlam yüklen�p yüklenemeyeceğ� üzer�ne

odaklanıldı. Bu çerçevede görüşmec�ler, gençler adına s�yaset�n nasıl ve k�mler tarafından

yapılması gerekt�ğ� üzer�ne f�k�rler�n� sundular. D�ğer tartışmalarda da görüldüğü g�b� bu karma

odaklarda da görüşmec�ler, s�yasette gençler�n özne olarak kabul ed�lmed�ğ�, gençler�n

sorunlarının s�yaset alanında doğru algılanmadığı ve s�yaset alanının gençlere kapalı olduğu

hususlarında b�rleşt�ler. 

İk�nc� tartışma, mevcut durumda ve �deal olarak s�yaset�n d�l� ve kuralları üzer�nden yürütüldü. Bu

bağlamda s�yaset�n d�l�n�n düşmanlaştırıcı ve toplumu parçalayıcı olduğu algısı öne çıkıyor.

Gençler, s�yaset alanının özell�kle azınlıkta kalan ve/veya tems�l oranı düşük grupları hedef alan ve

gençlerden kopuk b�r s�yaset d�l�yle çevr�ld�ğ�n� düşünüyorlar. Genel olarak eleşt�r�ler ve öner�ler

bu düşünceler etrafında sunuldu.

Üçüncü tartışma, s�yaset�n aktörler�, mekânları ve yöntemler� üzer�ne gerçekleşt�. Gençler, yen�

s�stemde Mecl�s’�n önem�n�n g�tg�de azaldığını ve s�yas� muhalefet�n Mecl�s’te değ�l s�yaset

alanında yeterl� düzeyde tems�l ed�lmeyen toplumsal gruplar -özell�kle de gençler, kadınlar

LGBTİ+’lar- tarafından sokakta ve sosyal medyada yapıldığını bu bağlamda s�yaset�n hem

aktörler�n�n hem de mekânlarının rad�kal b�r b�ç�mde değ�şt�ğ�n� �fade ett�ler. Dolayısıyla “sokak

s�yaset�” �le “Mecl�s s�yaset�” farkı üzer�nden b�r değerlend�rme yapıldı. Ayrıca s�yaset�n

yöntem�n�n ve konularının da değ�şt�ğ�n�n altını ç�zen gençler, Mecl�s’�n ve kurumsal s�yaset�n

bunları kapsamakta, yen� gel�şmeler� tak�p etmekte yeters�z kaldığını söyled�ler. D�ğer yandan bazı

gençlere göre kurumsal s�yaset hala bel�rley�c� b�r konumunu sürdürmekted�r, bu yüzden

tamamıyla terk ed�lmemel�d�r. 
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Dördüncü olarak günümüz s�yaset alanındak� �tt�fakların ve olası �tt�fakların amaçları, hedefler� ve

temel �lkeler� ele alınıp tartışıldı. Bu bölümde mevcut �tt�faklara alternat�f olarak toplumsal

tabandan ve temel toplumsal çıkarlar üzer�nden yükselen s�yas�-toplumsal �tt�faklar öner�ld�.

Gençler, bu konuda s�yas� part�ler� hedefler�n� aktarmakta yeters�z bulurken, �tt�fakların da temel

toplumsal çıkarlara ve güçlü �lkelere dayanmadığının altını ç�z�yorlar. Görüşmec�ler, temel

toplumsal çıkarlar ve özgürlük-s�yas� katılım temell� olarak tabandan yükselen �tt�fakların etk�l� ve

değerl� olduğu/olacağı düşünces�nde ortaklaşıyor. Bazı görüşmec�ler de kapsayıcılık amacıyla

özell�kle k�ş�sel özgürlükler� koruyan �lkelerden tav�z ver�lmemes� gerekt�ğ�n� bel�rt�p �tt�faklardak�

kapsayıcılık anlayışının popül�zm tehl�kes�n� taşıdığını da sözler�ne ekled�ler. 

Başkanlık ve (güçlend�r�lm�ş) parlamenter s�stem�n tartışıldığı son bölümde gençlere, Türk�ye’n�n

�deal olarak hang� s�stemle yönet�lmes�n� �sted�kler� soruldu. Görüşmelerde, gençler �ç�n başkanlık

s�stem�nden parlamenter s�steme dönüşün şart ama yeterl� olmadığı hususu öne çıkıyor. Gençler,

yerel s�yaset�n ve yerel s�yasete katılımın güçlend�r�lmes�n� ve demokras�n�n gel�ş�m� �ç�n b�reysel

hakların merkeze alınmasını talep ed�yorlar. Dolayısıyla mevcut s�stem�n yeterl� bulunmadığını, çok

daha katılımcı b�r demokras� �stend�ğ�n� ve her �k� odakta gençler�n bu anlayış çerçeves�nde

b�rleşt�ğ�n� söyleyeb�l�r�z.
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Çalışma kapsamında, görüşmeler gerçekleşt�rd�ğ�m�z Boğaz�ç� Dayanışması, GSÜ Dayanışması,

ODTÜ Dayanışması ve Ege Öğrenc� Dayanışması’ndan b�rer k�ş� seç�lerek toplamda dört k�ş�n�n yer

aldığı karma odak grubu oluşturuldu. Gençler, g�r�şte andığımız temalar üzer�nden gençl�k ve

s�yaset �l�şk�s�n� farklı boyutlarıyla tartışarak; s�yaset alanı-gençl�k �l�şk�s�, s�yaset�n d�l� ve kuralları,

s�yaset�n mekânı, s�yaset�n aktörler�, s�yaset�n araçlarındak� değ�ş�mler, s�yas� �tt�faklar ve s�yas�

s�stem konularını ele aldılar. 

Gençler tarafından s�yaset alanı �le gençl�ğ�n �l�şk�s�ndek� temel sorun olarak gençler adına

yaşlıların karar vermes� göster�l�yor ve bu durum gençler�n sorunlarını çözmek b�r yana gençler�n

anlaşılmasını dah� engell�yor. Çözüm, gençler�n hem doğrudan gençler� �lg�lend�ren konularda söz

ve karar sah�b� olması hem de d�ğer toplumsal sorunlara müdah�l olunacak mekan�zmaların

yaratılmasından geç�yor. Bugünkü s�yaset d�l�n� de eleşt�ren gençler, �deal s�yaset d�l�n�n

kutuplaştırıcı değ�l kapsayıcı ve barışçı b�r d�l olmasını �st�yorlar. S�yaset�n artık kurumsal s�yasete

sığmadığı, s�yaset�n mekânının, aktörler�n�n ve araçlarının değ�şt�ğ� �fade ed�l�rken; muhal�f

part�ler�n toplumsal muhalefet� tems�l edemed�ğ� düşünülüyor. Ün�vers�tel� gençler�n, kadınların ve

LGBTİ+’ların artık yen� s�yas� özneler; sokağın ve kampüsün de yen� s�yaset mekânı olduğu f�kr�nde

b�rleş�l�yor. Temel demokrat�k �lkelerden vazgeçmeyen, popül�st olmayan ve kapsayıcı s�yas�

�tt�faklar talep eden gençler, mevcut �tt�fakların bu prens�plerden uzak olduğunu bel�rt�yorlar. Son

olarak, parlamenter s�steme dönüşün gerekl� ama yeters�z olduğu, ayrıca katılımcılığın artması

yönünde çaba göster�lmes� talep ed�l�yor.

S�yaset Alanı ve Gençl�k 

Tartışmanın �lk bölümünde; s�yaset alanı-gençl�k teması çerçeves�nde, gençl�k �ç�n üret�len

s�yaset�n nasıl olması ve k�mler tarafından üret�lmes�, s�yas� b�r özne olarak gençler�n s�yaset

alanına hang� konularda ve nasıl müdah�l olması gerekt�ğ� konusunda görüşler sunuldu.

Görüşmec�ler, “gençler �ç�n” yaşlıların s�yaset yapmasını değ�l, “gençler tarafından gençler �ç�n”

s�yaset yapılmasını doğru buluyorlar. Gençler hakkında yaşlıların karar vermes� sadece gençler�n

sorunlarının anlaşılmasını kısıtlayacağından değ�l, aynı zamanda gençler�n özne olmasını da

engelled�ğ�nden öneml� b�r sorun olarak görülüyor: 
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“Gençl�k �ç�n s�yaset değ�l, gençler�n yaptığı s�yaset� terc�h eder�m. Aynı problemler�

yaşamıyoruz, aynı sosyal şartlarda büyümüyoruz ve okumuyoruz. Bu yüzden gençl�k �ç�n

s�yaset�n �deal olandan tamamen uzak olduğunu düşünüyorum.” (Nerm�n)

“Gençler �ç�n s�yaset üret�lmes�, gençler� özne olmaktan çıkarıyor. Gençler adına başkaları

karar ver�yor.” (Batuhan)

“Teor�k olarak b�r başkası adına konuşmak, egemene �kt�dar alanı açıyor. Bunu gençl�kle

bağdaştırırsak, gençl�k adına gençler konuşmalı.” (N�san)

Tartışmalarda, gençler�n s�yasete katılımının sadece gençl�kle �lg�l� sorunlarla �l�şk�l� olmaması,

toplumsal sorunları kapsaması gerekt�ğ� de �fade ed�l�yor. Gençler�n s�yasete müdahales�n�n

gençl�k kollarıyla olamayacağı hatta gençl�k ve kadın kollarının s�yas� katılıma engel olduğu

düşünces�nde b�rleş�l�yor:

“Akt�f olarak s�yasetle uğraşıyorum ve buna rağmen gençl�k örgütler�n�n çok efekt�f

olduğunu düşünmüyorum. İdeal olarak gençler karar alma mekan�zmalarına entegre

ed�lmel�.” (Kaan) 

“50 yaşında �nsan nasıl s�yaset yapıyorsa, 25-30 yaşındak� �nsan da pekâlâ o s�yaset�

yapab�l�r. Gençler elbette gençl�k üzer�ne konuşmalı ama sadece kend� yaş grubunun

sorunları üzer�ne s�yaset alanı oluşursa, bu probleml�. İdeal olanı bu değ�l.” (Nerm�n) 

Gençler�n s�yasette özel b�r anlamı olup olmadığı, görüşmec�ler �ç�n tartışmalı b�r konu. Bu hususta

em�n olanlar olduğu g�b�, buna özel olarak �t�raz etmeseler de özell�kle gençl�ğ�n homojen

olmamasına ve gençler�n farklı a�d�yetlerle ve sorunlarla �l�şk�s�ne atıf yapanlar da bulunuyor. B�r

görüşmec�ye göre, ekonom�k nedenler gençl�ğ�n s�yas� katılımını engell�yor. Gençler�n aktör olarak

s�yasette özel b�r anlamı, m�syonu ve gücü olduğu, kend�ne özgü b�r potans�yel oluşturduğu

�dd�ası tartışmalı:

“Türk�ye’de h�çb�r�m�z�n genç olab�ld�ğ�n� düşünmüyorum. Şu an Türk�ye’de 30’larının

başındak� b�r �nsanın bırakın bakan olmayı, ev kurması b�le çok zor. Bu yaştak� �nsanların

madd� koşullarını düzeltmeden s�yas� b�r gel�şmen�n olab�leceğ�n� düşünmüyorum.” (Kaan)

“İnsanlar sadece genç ya da yaşlı, kadın ya da erkek değ�ller. Başka pek çok konumları ve

varlıklarının pek çok yönü var. Bu bakımdan gençler�n başka pek çok meseleyle �lg�l� de

s�yaset üretmeler� gerek�yor. S�yaset, kapsayıcı ve keş�msel olmalı.” (Batuhan) 
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S�yaset�n D�l� 

Yukarıda bel�rtt�ğ�m�z g�b� görüşmec�ler, s�yaset d�l�n� yanlış ve yeters�z buluyorlar. Gençler,

öncel�kl� olarak s�yasetç�ler�n üslup sorununa d�kkat çek�yorlar. Bu anlamda Batuhan ve Nerm�n’nın

�fadeler�; gençler�n s�yas� üsluba ve s�yaset d�l�ne hâk�m olmasını �sted�kler� �lkeler� özetl�yor: 

“S�yaset�n d�l�, hakaret ve aşağılama d�l� olmamalı. Man�pülat�f, aşağılayıcı ve ayrımcı

�fadeler barındırmayan ve eş�tl�kç� b�r d�l olmalı.” (Batuhan)

“S�yaset d�l�nde barış ve demokras� söylem� esas olmalı. Günümüz s�yaset d�l� genel olarak

ayrıştırıcı olduğu g�b� barış ve demokras�den de uzak. Kötü b�r �deoloj�ye b�le dayanmayan

kötülükte. Sadece b�r şek�lde meşru�yet kazanmak �ç�n b�r k�tley� şeytanlaştırıyor ve onu

hedef hal�ne get�r�p, kend� meşru�yet�n� onun üzer�nden �nşa ed�yor.” (N�san)

D�l konusunda başka gruplarda da sıkça d�le get�r�len b�r d�ğer eleşt�r� de gençlere yakın b�r d�l

gel�şt�rmek amacıyla özell�kle son yıllarda s�yaset alanında yaygınlaşan genç d�l� takl�tç�l�ğ�d�r. Bu

yaygın eleşt�r�, gençler�n s�yasetç�ler tarafından takl�t ed�lmek değ�l, anlaşılmak ve c�dd�

sorunlarına somut çözümler get�r�lmes� taleb�n� �çer�yor. Gençler, s�yasetç�ler�n kullandığı mevcut

“genç d�l�n�” �ğret� ve sam�m�yets�z buluyorlar:  

“Çok fazla sosyal medya d�l� kullanılıyor. ‘Boomer’ denmes�n� s�yasete uygun görmüyorum

dem�yorum ama sahte g�b� gel�yor. S�yasette günlük d�l kullanılmasın ya da s�yasette üst b�r

d�l kullansın da dem�yorum. Bu tarz söylemler çok eğret� duruyor.” (Nerm�n)

B�r görüşmec� �se sorunlu s�yaset d�l�n�n aslında başka b�r yapısal sorunun semptomu olduğunu

�fade ed�yor. Dolayısıyla sorunlu s�yas� kültür ve onun yansımalarıyla etk�n mücadele ed�lmel� ve bu

bağlamda dezavantajlı gruplardan k�ş�ler�n s�yasete etk�n katılımı arttırılmalıdır. Ancak bu koşulda

ve etk�n b�r mücadeleyle sorunun çözüleb�leceğ� bel�rt�l�yor:

“Türk�ye’n�n s�yaset d�l�nde b�r problem yok. Kültüründe b�r problem var. Bu b�r semptom.

Bu yüzden buna hastalığın kend�s�ym�ş g�b� davranamayız. Pol�t�k doğruculuk taraftarıyım.

B�z bunu şu anda nasıl düzenleyeb�l�r�z? Bahsett�ğ�m�z �nsanların katılımını arttıracak

kotalar uygulayab�l�r�z. Toleransı düşman eden söylemler�n toleransla karşılanab�leceğ�ne

�nanmıyorum. Mücadele ed�lmes� ve savaşılması gerekt�ğ�ne �nanıyorum.” (Kaan) 
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Barışçıl ve kutuplaştırmayan b�r s�yaset d�l�; demokrat�k, özgürlükçü ve b�reysel haklara müdahale

etmeyen b�r s�yaset anlayışıyla beraber düşünülürken; kutuplaştırıcı olmayan barışçı d�l aynı

zamanda hak savunuculuğuyla b�rl�kte talep ed�l�yor:

“S�yaset�n sınırlarının çok katı olmaması gerek�yor ve özgürlüklere müdahale ed�lmemel�.

Başkasının hakkını savunab�lmel�y�z. Türk�ye Cumhur�yet�’n�n başından ber� yaşadığımız

problemler�n temel�nde, hep bel�rl� b�r grubunun kend� s�yaset�n� ve kend� çıkarlarını

düşünmes� yok mu? S�yas�ler sadece kend� grubunun s�yaset�n� yapıyor.” (Nerm�n)

S�yaset�n Aktörler�, Mekânları ve Araçları 

Görüşmec�ler, s�yasette kapsamlı b�r dönüşüm yaşandığını düşünüyorlar. Özel�kle muhal�f

s�yaset�n; kurumsal s�yaset�n aktörler� tarafından, kurumsal s�yaset�n mekânlarında, geleneksel

s�yaset�n araç ve yöntemler�yle yapılamadığını ve yapılamayacağını söylüyorlar. Gençler;

sokakların, meydanların ve kampüsün öne çıkan s�yaset alanları olduğunu ve gençler başta olmak

üzere tems�l ed�lme düzey� düşük olan grupların da alternat�f s�yaset alanlarında öne çıkan aktörler

olduklarını bel�rt�yorlar. Bu nedenle yen� mekânların ve aktörler�n s�yaset� dönüştürdüğü ve

gelecekte daha da dönüştüreceğ� görüşünü taşıyorlar. S�yaset�n mekân değ�şt�rd�ğ� �fade

ed�l�rken; muhal�f s�yaset açısından bu değ�ş�m sürec�ne bakıldığında, Mecl�s ve genel olarak

kurumsal s�yaset kapsayıcılık anlamında gücünü y�t�yor ve daha az güven�l�r hale gel�yor: 

“S�yaset, hayatın üret�ld�ğ� yerlerde olmalı. Buralar; kampüsler olab�l�r, fabr�kalar olab�l�r,

her yer olab�l�r. Alışılageld�k s�yaset yapma b�ç�mler�ne ve mekânlarına daha güvens�z b�r

şek�lde yaklaşan ve bunu o kurumların ve o mekânların dışına çıkarmaya çalışan ve çıkaran

�nsanlar var. Bu yönde çabalar var.” (Batuhan) 

Mekân değ�şt�ren s�yaset�n aynı zamanda aktörler� ve araçları da değ�ş�yor. Gençlere göre, bu

süreçte aktör değ�ş�m� özell�kle gençler örneğ�nde son derece açık hale gelerek, sosyal medyada

da s�yaset yapma aracına dönüştü ve Mecl�s’�n konumunu aşındıran b�r noktaya ulaştı.

Görüşmec�lere göre s�yaset; kampüs, sokak ve fabr�ka g�b� mekânlara kayarak, Mecl�s’� aştığı g�b�

sosyal medya g�b� yen� araçlarla da yen� potans�yeller oluşturuyor: 

“İşç�leşen gençl�kten söz ed�yoruz. Bu açıdan aktör bazlı b�r değ�ş�m zaten çok açık.

S�yaset�n sokakta, kampüste, fabr�kada olduğunu düşünüyorum. Kes�nl�kle Mecl�s’� aşan

b�r kapsam d�yeb�l�r�m. Bunun dışında araçlar olarak yaşadığımız çağdan kaynaklı sosyal

medya çok büyük potans�yel.” (N�san) 
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S�yaset sadece yen� mekânlarda ve yen� aktörlerle yapılmamaktadır. Gençler; yen� mekânlarla ve

yen� aktörlerle farklılaşan ve gündel�k hayatı etk�leyen sorunların öneml� b�r kaynak oluşturduğu bu

yen� s�yaset�n, Mecl�s s�yaset�ne göre daha güçlü b�r alternat�f oluşturduğunu düşünüyor.

Ün�vers�tel� gençler�n, kadınların ve LGBTİ+’ların etk�n olduğu bu yen� s�yaset ortamı, söz konusu

grupları s�yas� özneler hal�ne get�r�yor: 

“S�yaset, Mecl�s� aşan b�r şey. Şu an sokaklarda ve ün�vers�telerde daha çok s�yaset

yapılıyor. LGBTİ+’lar, kadınlar ve ün�vers�te öğrenc�ler� olarak vek�llerden daha �y�

muhalefet ve daha �y� s�yaset yaptığımızı kes�nl�kle söyleyeb�l�r�m. Üç dört sene önce her

yerde s�yaset olması f�kr� bana korkunç gel�rd�. S�yaset�n �ç�nde yaşadığımız ve

kopamayacağımız b�r şey olduğunun acı b�r şek�lde farkında vardım. S�yaset�n öznes� olmak

zorundayız.” (Nerm�n) 

Ancak gençler, tüm bu değ�ş�mlere rağmen kurumsal s�yaset�n de �hmal ed�lemez olduğunu

bel�rt�yorlar. Gençlere göre, kurumsal s�yasette düşük oranda tems�l ed�len aktörler�n geleneksel

s�yaset�n mekânlarından ve araçlarından farklılaşarak ürett�kler� s�yaset ancak kurumsal s�yaset

üzer�nde b�r etk� yarattığı takd�rde ele aldığı sorunları çözeb�l�r: 

“Hep�m�z öz örgütlenmeden bahsed�yoruz ama kurum dışı s�yaset yapmak b�r terc�h değ�l,

b�r zorunluluk. B�z o kurumlara er�şemed�ğ�m�z �ç�n böyle yapmak zorunda kalıyoruz.

Toplumun kend�n� devam ett�rmes� �ç�n buna �ht�yacımız var. Ama b�z n�ye Mecl�s’te veya

kab�nede değ�l�z? Bunu sormamız gerek�yor. Sokakta b�r şey değ�şt�rem�yoruz.” (Kaan)

“S�yaset� bulunduğumuz yerde, sokakta, kampüste, �ş yer�nde yapmak; s�yaset� salt

orasıyla sınırlı tutmak anlamına gelm�yor. Öz örgütlenme ded�ğ�m�z b�rb�r�nden yalıtık

adalar hal�nde b�r örgütlenme değ�l. Çok sıkı ve koord�nel� şek�lde örgütlenmem�z

gerek�yor.” (Batuhan) 
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S�yas� İtt�faklar, Taraflar, İlkeler ve Amaçlar 

Gençler, bu bölümde s�yas� �tt�fakları, s�yas� �tt�fakların �lkeler�n� ve amaçlarını ayrıntılı olarak

tartıştılar. Gen�ş tabanlı s�yas� �tt�faklar olumlu bulunmakla beraber bu �tt�fakların stratej�k

olmaktan çok �lkesel olması, temel demokrat�k değerlere ve �fade özgürlüğünün gel�şt�r�lmes�ne

dayalı olmasının gerekt�ğ�n� düşündükler�n� özell�kle �fade ed�yorlar. Bunun yanı sıra gençler,

kapsayıcılık arayışının ve s�yas� �lkeler�n, popül�zme ve/veya muhafazakâr taleplere feda

ed�lmemes�n� �st�yorlar ve mevcut durumun bu r�sk� barındırdığını söylüyorlar. Gençler, �tt�fakların

toplumsal tabandan beslenmes� gerekt�ğ�n�n altını ç�zerek, �tt�fakların çoksesl� b�r toplumun ve

s�yaset alanın oluşmasına katkı sağlayab�leceğ� düşünces�nde ortaklaşıyorlar. 

S�yas� �tt�faklar konusunda d�le get�r�len görüşler, “�lkelerden tav�z vermeden kapsayıcılık arayışı”

olarak özetleneb�l�r. Gençler, temel demokrat�k �lkelerden ve �fade özgürlüğünden ver�lecek

herhang� b�r tav�z�n, s�yaset alanında popül�zme yol açacağını bel�rterek bu anlamda der�n

kaygıları olduğunu �fade ed�yorlar. Gençlere göre kapsayıcılığın sınırları temel �lkelerle

bel�rlenmel�: 

“[S�yas� �tt�faklar] Olab�ld�ğ�nce kapsayıcı olmalı ama kapsayıcı olması derken; o toplumu

ayrımcılıklarıyla, fob�ler�yle ve düşmanlıklarıyla kabul ederek arkamıza almaya çalışan b�r

şeyden bahsetm�yorum. İşç�ler�n, LGBTİ+’ların, kadınların, öğrenc�ler�n, ez�len halkların,

faş�zme karşı olan ve özgürlükçü b�r dünyayı var etmek �steyen �nsanların b�r �tt�fak

oluşturması gerekt�ğ� düşünüyorum.” (Batuhan) 

“Türk�ye’de kapsayıcı olmak daha çok muhafazakarlığa ve muhafazakarlara h�tap etmek m�?

Böyle g�b� görünüyor. Bunun üzer�ne kafa yormalıyız.” (Nerm�n) 

Bu bağlamda görüşmec�lere göre, çoğulculukla çoğunlukçuluk arasındak� sınırlar bel�rg�n b�r

şek�lde ç�z�lmel�. Gençler, çoğulcu anlayışı savunurken, çoğunlukçuluk ve bu anlayışın neden

olab�leceğ� genel geçer muhafazakâr değerlerle uzlaşmanın doğru b�r s�yaset olmadığı ve

özgürlükler� korumanın �tt�faklarda esas amaç olması gerekt�ğ� görüşündeler:

“Özgürlüğü bütünlüklü b�r şek�lde savunup, baskıya da bütünlüklü b�r şek�lde karşı çıkmak.

Kapsayıcılık ‘Herkes �ç�n geçerl� olan b�r ortak payda bulalım ve burada buluşalım’

anlayışına dayanmalı. Üstüne basa basa söylüyorum. Kapsayıcı olmak demek, popül�st

olmak demek değ�ld�r. Çoğunluğa h�tap etmek de çoğunluğun huyuna g�tmek demek

değ�ld�r.” (Batuhan) 
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“B�r başka k�tlen�n s�yaset� çok sesl�l�k yakalanarak yapılmalı. Türk�ye’y� �y� yerlere taşıyan

�tt�fak ancak bu şek�lde gerçekleşecekt�r.” (N�san) 

Tartışmalarda d�le get�r�len b�r başka husus �se �tt�fakların k�mler�n arasında �le �lg�l� oldu. Kurumsal

(s�yaset�n �ç�nde gerçekleşen) �tt�faklar �le toplumsal �tt�faklar ayrımı yapan Nerm�n’e göre

toplumsal �tt�faklar üzer�ne arayışlar olmalı, �tt�faklar temel �lkelere dayanmalı ve bu �lkelerden tav�z

ver�lmemel�. Çünkü toplumsal /s�yasal tabular konusunda ver�len tav�zler tabuları güçlend�r�yor: 

“M�llet ve Cumhur d�ye kurumsal �tt�faklarımız var. B�r de toplumsal �tt�faklarımız var. Ben

toplumsal �tt�fakların kurumsal �tt�faklara göre çok daha güçlü ve ayakları yere basan b�r

yerde olduğunu düşünüyorum. Türk�ye olarak şu an çok zor b�r konumdayız. Ilımlı

davranmanın h�ç sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bence b�z bu tabuları aşmak �ç�n

çabalarsak daha �y� olur.” (Nerm�n) 

Tartışmalarda �tt�fakların herhang� b�r s�yas� gücün baskıcılığını önled�ğ�, bu nedenle koal�syon

�çeren s�yas� örgütlenmeler�n en azından güç denges� oluşturarak hak �hlaller�n� önleyecek b�r çare

olarak görüleb�leceğ� düşünces� öne çıkıyor. Kaan, s�yaset alanında erkler arasında kuvvetler

ayrılığının yanı sıra s�yas� güçler arasındak� b�rb�r�n� dengeleme durumunun şart olduğunu

düşünüyor: 

“B�r arkadaşım ‘Türk�ye ancak har�ta katlandığı zaman b�r araya geleb�len b�r ülke’ d�yordu.

Buna katılıyorum. İtt�fakların, Türk�ye’n�n hem toplumsal hem de s�yas� �dares� açısından

gerekl� olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türk�ye’de güç ne zaman bell� b�r zümren�n el�ne

geçse, ç�rk�n şeyler yaşıyoruz. O yüzden Türk�ye’de, belk� de bunun da�mî b�r hale

get�r�lmes� gerek�yor d�yeb�l�r�z. İnsanların sağlığı açısından farklı güç odaklarının b�rb�r�ne

muhtaç kalması gerek�yor.” (Kaan) 
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Yönet�m S�stem�

Odak grup tartışmalarının son bölümü Türk�ye’n�n geleceğ� �ç�n hang� s�stem�n faydalı olacağı

üzer�ne gerçekleşt�. Görüşmec�ler, başkanlık s�stem�n� eleşt�r�yorlar ve esas olarak bugünkü

s�stemde gücün tek elde toplandığını bel�rterek mevcut durumun sakıncalarına da�r örnekler

ver�yorlar. B�r yandan başkanlık s�stem�ne alternat�f olarak parlamenter s�stem öne sürülürken öte

yandan doğrudan demokras� ve vatandaşların s�yasete daha etk�n katılımını sağlayacak

mekan�zmalar üzer�nde düşünülmes�n� �st�yorlar.

Yukarıdak� paragrafta sunduğumuz esasta b�rleşen görüşmec�ler, bunun dışında s�stem

tartışmaları �ç�nde farklı konulara da değ�n�yorlar. Bu çerçevede Nerm�n, “kayyum” uygulamalarını

merkeze alarak, son beş yılda mevcut s�stem neden�yle gücün tek elde toplandığını ve buna karşı

tüm b�reyler�n sesler�n�n s�yaset alanında duyulmasını sağlayab�lecek b�r s�stem�n oluşturulmasının

şart olduğunu söylüyor: 

“Bu s�stemde Türk, Müslüman ve erkeğ�n üstün olduğunun, ses�n�n daha çok çıktığının

farkındayım. Ben herkes�n eş�t oranda ses�n�n duyulab�leceğ� b�r s�stem� hayal ed�yorum.

Güç tek elde toplanmamalı, yayılmalı. 2016’dan sonrak� baskıcı süreçte, gücün daha çok

tek b�r alana toplandığını görüyoruz. Doğudak� beled�yelere ve ün�vers�telere kayyum

atanması, bu gücün tek b�r tarafta toplandığını ve sorunların bu noktadan çıktığını b�ze

göster�yor.” (Nerm�n)

Görüşmec�lerden N�san �se parlamenter s�stem�n dayandığı kuvvetler ayrılığı ve kontrol-denge

mekan�zmasının önem�n�n altını ç�z�yor. Böyle b�r s�stem�n gel�şt�r�lerek, yatay örgütlenmen�n ve

katılımcı b�r s�yaset�n hâk�m olduğu b�r toplumu �nşa edecek olan b�r rej�m�n �deal olacağını

bel�rt�yor:

“Parlamentonun kend� �ç�nde gücün yayılması ve kontrol-denge mekan�zmasını

yürüteb�leceğ�n� düşünüyorum. Örgütlenmen�n yatay b�r şek�lde gerçekleşt�ğ� ve toplumun

organ�k dayanışmasının �kt�darın kurumlarıyla beraber topluma yayılacağı b�r rej�mde

kend�m� daha rahat h�sseder�m d�ye düşünüyorum.” (N�san) 
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Batuhan �se b�r yandan tems�l� demokras�y� eleşt�rd�ğ�n� ve doğrudan demokras�y� savunduğunu

bel�rt�rken; öte yandan hukukun üstünlüğüne ve parlamenter demokras�de daha güçlü olduğunu

düşündüğü kuvvetler ayrılığının önem�ne vurgu yapıyor. Bu çerçevede parlamenter s�stem�n

otor�tey� sınırlayarak, özgürlükler� ve hukuk devlet�n� koruduğunu �fade ed�yor:

“Doğrudan demokras�y� savunuyorum. Bu anlamıyla parlamenter demokras�ye de karşıyım.

Ancak kararların kanun hükmünde kararnamelerle ya da devlet başkanının fermanlarıyla

ver�ld�ğ� b�r örgütlenmey�, elbette k� Anayasa’nın �kt�darın davranış şekl�n� sınırlayab�ld�ğ�,

hukukun üstünlüğünün söz konusu olduğu b�r duruma terc�h eder�m.” (Batuhan) 

Son olarak Kaan da parlamenter s�steme dönüşü savunurken, Anayasa hakkındak� görüşler�n� d�le

get�rd�. Yapısal b�r sorun olarak Anayasa’nın devlet ve rej�me odaklı olduğunu, vatandaş hakları ve

özgürlükler�n �k�nc� sırada geld�ğ�n� -değ�şt�rt�lemez maddeler �ç�nde vatandaş haklarıyla �lg�l�

h�çb�r madde olmadığına atıf yaparak- ve devlete sağlanan hakların vatandaşa da aynı düzeyde

sağlanması gerekt�ğ�n� bel�rtt�. Kaan’a göre, vatandaşların hak ve özgürlükler�n�n Anayasa

tarafından daha güçlü b�r şek�lde koruma altına alınması z�hn�yet değ�ş�m�ne yol açacak ve

özell�kle hak ve özgürlükler� bakımından b�rçok sorunu çözmem�z� sağlayacak:

“Anayasaya baktığımız zaman, değ�şmeyen maddeler ve değ�şmes� tekl�f dah�

ed�lemeyecek maddeler, devlet�n ve rej�m�n n�tel�ğ�yle alakalı. Ama vatandaş �ç�n böyle şey

yok. Vatandaşın haklarına da�r her şey değ�şt�r�leb�l�r, kaldırılab�l�r ve görmezden

gel�neb�l�r. Devlete sağlanan hakların vatandaşa da sağlanması gerek�yor. Eğer bunu güçlü

b�r şek�lde �şleteb�l�rsek, sah�p olduğumuz b�rçok problem� de çözer�z g�b� gel�yor.” (Kaan) 
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Kampüs Cadıları, Arayüz Kampanyası, Öğrenc� Faal�yet� ve Marmara Ün�vers�tes� İnsan Hakları ve

Anayasa Hukuku Araştırmaları Kulübü’nden toplam dört k�ş�n�n yer aldığı bu odak grup

tartışmasında s�yaset alanı ve gençl�k �l�şk�s�n� temel alan konular çeş�tl� başlıklar altında ele alındı.

 

İlk olarak gençler�n sorunlarının s�yaset alanında nasıl ele alınması ve s�yas� part�ler örneğ�nde

kurumsal s�yaset ve gençl�k �l�şk�s�n�n nasıl olduğu ve nasıl olması üzer�ne tartışmalar

gerçekleşt�r�ld�. İk�nc� olarak s�yaset�n d�l� ve kuralları üzer�nden var olan durum değerlend�r�ld�.

Üçüncü tartışma konusu �se mekânlar, aktörler ve araçlar temel�nde s�yasettek� değ�ş�m�n boyutları

oldu. Bunun ardından s�yas� �tt�fakların mevcut durumu, k�mler tarafından ve hang� �lkelere dayalı

olarak yürütülmes� üzer�ne görüşler �fade ed�l�rken; son olarak da mevcut s�yasal s�stemden ve

s�yasal-toplumsal korkulardan söz ed�ld�. 

Odak grubu tartışmalarında ortak görüş olarak s�yaset alanıyla gençl�k �l�şk�s�n�n sorunlu ve

özell�kle s�yas� part�ler�n gençlere ve gençler�n talepler�ne kapalı olduğu bel�rt�ld�. S�yaset

alanındak� hâk�m d�l�n kutuplaştırıcı, özell�kle de dezavantajlı toplumsal gruplar açısından

düşmanlaştırıcı olduğu da ortak görüş olarak ortaya çıktı. S�yasette mekân-aktör-araç değ�ş�m�

konusunda �se kurumsal s�yasette tems�l ed�lmeyenler�n ve bu s�yasette yer almayan mekânların

öne çıktığı söylend�.

Bunun yanı sıra pandem� etk�s�n�n s�yaset yapma tarzına da yansıdığı ve sosyal medyayı

güçlend�ren öneml� b�r etken olarak öne çıktığı da �dd�a ed�ld�. Gençler, s�yas� �tt�faklar konusunda

�lkeler temel�nde ortak eleşt�r�lerde bulunurken, katılımcı s�yaset �ç�n yerel yönet�mler�n

güçlend�r�lmes�n�n ve hukuksal güvencen�n arttırılmasının önem�ne �şaret ett�ler. Son olarak

gençler, toplumda egemen olan kaygıların ve tabuların aşılması �ç�n mücadele ed�lmes� gerekt�ğ�n�

bel�rtt�ler. 
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S�yaset Alanı ve Gençl�k

Gençler, s�yaset alanı �le gençl�ğ�n �l�şk�s�n� değerlend�r�rken; s�yas� part�ler�n hem gençler�n

katılımına açık olmadığını hem de sorunlarını görmed�kler�n� bel�rt�yorlar. Daha genel b�r

çerçeveden kurumsal s�yaset alanının gençler�n sorunlarını yansıtmada ve çözmede yeters�z

kaldığı �fade ed�l�yor. Gençl�k hareketler� örneğ�nde toplumsal hareketler�n ve sokak s�yaset�n�n

potans�yel�n�n kurumsal s�yasete yansıtılması �se çözüm olarak öner�l�yor. Sadece s�yaset

yapanların değ�l s�yaset�n de gençleşmes� talep ed�lerek; gençl�k kollarının �şlevs�zl�ğ� eleşt�r�l�yor. 

Bu odak grup tartışmasında s�yaset�n gençleşmes�n�n önem� ortaya çıkan genel b�r tesp�t olarak

göster�leb�l�r. Görüşmec�ler, gençl�k tartışmalarında gençler�n karar ver�c� olarak masada olması ve

gençlerle beraber çalışılarak gençler�n temel sorunlarının çözümüne odaklanılması gerekt�ğ�n�

bel�rt�yorlar. Gençler, s�yasettek� gençleşme g�r�ş�mler�n�n �se yapısal etk�s� olmayan yüzeysel

kalan çabalar olduğu konusunda hemf�k�rler: 

“Gençler�n ün�vers�telerde, sokaklarda ve STK’larda ürett�ğ� s�yaset, kurumsal s�yasete

taşınmalı. Tek mesele 18-30 yaş arasındak� �nsanların Mecl�s’tek� varlığı değ�l. Asıl mesele

gerçekten ürett�kler�n� �dd�a ett�kler� s�yaset�n, gençler�n önünü ne derece açtığı ve ne

derece somut pol�t�kalar ürett�ğ�.” (Türkan) 

“S�yaset tamamen gençleşmel�. Gençlerle beraber pol�t�ka oluşturulmalı. B�z�m

problemler�m�z�n konuşulduğu masalarda gençler yok. Sadece onlara ş�r�n gözükmeye

çalışan yaşlılar var. Yaşlılardan bıktık artık. Genç b�r s�yaset �st�yorum.” (Betül)

S�yas� part� gençl�k kollarının �şlevs�z olduğunu bel�rten gençlere göre buralarda s�yaset yapmak

da sorunları çözmede yeters�z kalıyor; gençl�k kolları da sadece geleneğ� ve yaşlıların

egemenl�ğ�n� güçlend�r�yor. Bu nedenle gençl�k s�yaset�n�n bağımsız olarak yapılması ve bağımsız

b�r mücadele alanı oluşturulması f�kr� öne çıkıyor:

“Mecl�s �çer�s�ndek� part�ler�n yaklaşımı, tamamen göstermel�k ve tamamen araçsal.

Gençl�k alanı ve gençl�k mücadeles� ded�ğ�m�z şey bağımsız b�r mücadele alanı olmalı.

Öbür türlü geçm�ş kuşakların, ab�ler�n�n, ablalarının söyled�kler�n� yapan, o geleneğ� devam

ett�ren b�r şeye dönüşmüş olur. Bu da b�z�m ne sorununuzu çözer ne de güncel� yakalar d�ye

düşünüyorum.” (D�yar) 
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Görüşmec�ler, gençl�k hareketler�n�n ve gençler�n kurumsal s�yaset dışındak� alanlarda ürett�kler�

s�yaset�n geçm�şte de bugün de etk�l� olduğunu, gelecekte de etk�ler�n�n devam edeceğ�n� ve

gençl�k hareketler�n�n bu anlamda öneml� olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla s�yasete katılımda

sokak s�yaset�n� kurumsal s�yasete terc�h ed�yorlar: 

“Durduğum poz�syon �t�bar�yle sokak s�yaset�n� kurumsal s�yasete göre önceleyen b�r

noktadayım. Bunun geçm�şte ya da tar�hte nasıl olduğunu gördük. 1968 böyle b�r şey

yaratmıştı. Gençl�ğ�n tar�hte gördüğümüz örneklerle b�rl�kte kend�ne b�r yol açma sürec�

her zaman oldu. Bu sebeple b�r yol açma şekl�nde �lerleyeceğ�n� düşünüyorum.” (Yusuf) 

S�yaset�n D�l�

S�yaset�n d�l�n�n s�yas� part�ler�n tabanlarını mob�l�ze etmek hedef�yle kullanıldığı, düşmanlaştırıcı

b�r d�l, b�r nev� “savaş” d�l� olduğu görüşü odak grup katılımcılarının ortak görüşü olarak

söyleneb�l�r. Bu başlık altındak� tartışmada bu d�l�n daha poz�t�f hale get�r�lmes� ve kurumsal

s�yaset�n d�l�n�n toplumsal muhalefet� �zleyerek kend�n� güncelleşt�rmes� taleb� açıkça �fade

ed�l�yor. Bu bağlamda s�yasette �lk olarak olumsuz d�l sorunu b�r tartışma konusu olarak ortaya

çıkıyor. Betül’e göre, bazen kullanılan m�zah� d�l de haksızlıkları sıradanlaştırıyor ve c�dd� �fade

özgürlüğü �hlaller�n� dolaylı yoldan normalleşt�rerek olumsuz b�r �şlev görüyor: 

“S�yasettek� d�lden hoşlanmıyorum. Türk�ye s�yaset�nde b�r savaş ortamı var. Ben daha

poz�t�f b�r d�lden yanayım. Bunun dışında ‘S�l�vr� soğuktur’ d�ye b�r espr�y� kend� aramızda

yaparak, �nsanların b�r tweet attığı �ç�n tutuklanmasını meşru kılıyoruz. Bu tarz söylemler de

normalleşt�r�lmemel�.” (Betül) 

B�r genç özell�kle s�yas� �kt�dar bloğuna odaklanarak, s�yaset d�l�n� tartışmak gerekt�ğ�n� bel�rt�yor.

Olumsuzluk üzer�ne kurulu ve suçlayıcı n�tel�ktek� b�r s�yaset d�l�yle b�rçok kes�m�n

düşmanlaştırıldığına ve bu düşmanlık üzer�ne kurulu s�yaset d�l�n�n kullanarak k�tle mob�l�zasyonun

sağlandığına ve hegemonya kurmanın amaçlandığına d�kkat çek�yor:

“Bugün AKP ve MHP bloğunun oluşturmaya çalıştığı �kl�m, merkeze Kürt düşmanlığını

alarak, Boğaz�ç� D�ren�ş�’nde LGBTİ+’ları ve bazı dönemlerde kadınları hedefe koyarak;

kend� tabanlarını ve k�tleler�n� mob�l�ze etme ve bu d�lle b�r hegemonya kurma uğraşında.”

(Yusuf) 
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Ayrıca görüşmec�lere göre kurumsal s�yaset, s�yaset�n d�l�n� kapsayacak şek�lde b�rçok konuda

toplumu �zlemel�. D�yar, özell�kle fem�n�st hareket örneğ�n� vererek, toplumsal hareketler�n yen� b�r

d�l oluşturduğunu ve bu hareketler�n s�yas� part�ler tarafından �zlenmes� düşünces�nde olduğunu

söylüyor: 

“Dönem� yakalamaktan bahsed�yorsak, d�l�m�z� de güncellemel�y�z. Gez�’de fem�n�stler�n

alana müdahales� ve c�ns�yetç� küfürlerle d�renmemek üzer�nden ürett�kler� pol�t�kalar öne

çıkmıştı. Bunun devr�mc� s�yaset açısından c�dd� b�r dönüşüm yarattığını düşünüyorum.

Fem�n�st mücadelen�n y�ne yükseld�ğ� b�r dönemdey�z. Toplumsal muhalefet de devr�mc�ler

de kurumsal s�yaset de buraya bakmak zorunda.” (D�yar) 

S�yaset�n Aktörler�, Mekânları ve Araçları

Bu odak gruptak� görüşmec�ler d�ğer karma odak grubundak� görüşmec�ler g�b� s�yasette mekân,

aktör ve araçları temel�nde öneml� dönüşümler yaşandığını düşünüyorlar. Bu dönüşümde sosyal

medyanın pandem�yle daha da artan gücüne, mekân-sosyal medya �l�şk�s�ne, fem�n�st, ku�r ve

ekoloj� hareket� g�b� grupların eylem ve talepler�n�n etk�s�ne vurgu yapılıyor.

Sosyal medyanın artan önem�n�n altını ç�zen gençler, bu etk�y� değerlend�r�rken de eleşt�rel

yaklaşıyorlar. Betül’ün �fadeler�, sosyal medyanın kurumsal s�yasette yanlış kullanımlarına �l�şk�n

büyük ölçüde d�ğer tüm odak tartışmalarında da gençler�n sıkça d�le get�rd�ğ� eleşt�r�d�r ve aynı

zamanda kuşak eleşt�r�s� özell�ğ� de taşımaktadır: 

“Kurumsal s�yasette şu an Tw�tch yayınına katılan, İnstagram ve Tw�tter üzer�nden gençlere

h�tap etmeye çalışan s�yasetç�ler� görüyoruz. B�r konu hakkında sosyal medyaya b�r post

çıkmaları gerekt�ğ�nde her platform �ç�n aynı şey� kullanıyorlar. Oysa her platformun farklı

k�tles� var. Araçlar değ�şmel� ama araçları değ�şt�r�rken kom�k duruma düşmemel�. Her

k�tleye ve her platforma uygun hareket ed�lmel�.” (Betül) 

Tartışmalarda b�r d�ğer eleşt�rel mesafe �çeren tutum da teknoloj�k determ�n�zden sakınmadır.

Yusuf, sosyal medyanın ancak b�r araç ve alan oluşturduğunu bel�rterek; araçsal olanla amacı

ayırmayı öner�p, tar�h�n de söylemle değ�l eylemle değ�şt�ğ�ne d�kkat� çek�yor:

“Pandem� değ�şt�rd�. Şu yaptığımız onl�ne toplantı b�le b�r buçuk sene önces�ne kadar çok

alışık olduğumuz b�r format değ�l. Yen� yen� g�rmeye başladı. Sosyal medya ded�ğ�m�z şey

sonuç olarak daha söylemsel b�r şey� �fade ed�yor. Fakat tar�h ded�ğ�m�z şey de söylemle

değ�l, prat�kle kurulan b�r şey.” (Yusuf) 
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Gençler, mekân �le sosyal medyayı �l�şk�lend�r�l�yorlar ve s�yaset�n b�ç�mler�, yöntem ve araçları

rad�kal b�r b�ç�mde değ�ş�yor olsa da mekânın önem�n� y�t�rmed�ğ�n� söylüyorlar. D�yar’a göre hem

sokak hem sosyal medya s�yasal faal�yetlerde b�rl�kte ve eşzamanlı olarak kullanılmalı: 

“S�yaset�n ve mücadelen�n b�ç�mler� �stesek de �stemesek de değ�ş�yor. Sosyal medya b�z�m

kuşağımız açısından çok öneml�. Elbette sosyal medya b�z�m amacımız değ�l ama sosyal

medya hızlı yan yana geld�ğ�m�z ve b�ld�ğ�m�z b�r alan. Hem sosyal medyada olan hem

yüzünü sokağa dönen b�r s�yaset model� �zlemem�z gerekt�ğ�n� düşünüyorum.” (D�yar)

Son olarak bu başlıktak� tartışmada, s�yasette aktörler�n değ�şt�ğ� ve bunun sonucu olarak hak

mücadeles�nde yen� söylemler�n ve yen� talepler�n ortaya çıktığı bel�rt�l�yor. Ancak yen� aktörler�n

sahaya g�rmes�yle oluşan talep ve söylemler�n esk�lerden ayrılmadığı ve hak mücadeleler�n�n

yapısal olarak ayrışmaz halde olduğu da Boğaz�ç� D�ren�ş� üzer�nden örneklend�r�l�yor:

“Kadınların, ku�rler�n, ekoloj�n�n ve hayvanların haklarının önem kazandığını görüyorum.

Heteropatr�arkal s�stem ded�ğ�m�z, b�r z�nc�r�n halkaları g�b�. O aktörler�n son zamanlarda

ısrarla ‘İnadına b�z buradayız, �nadına haklarımızı savunuyoruz, s�z �stesen�z de �stemesen�z

de b�z buradayız” söylem�n�n Boğaz�ç� D�ren�ş�’yle daha kapsayıcı olduğunu ve uzun süred�r

hep b�r ağızdan söylenmes� gereken şeyler� söyled�ğ�n� gördük.” (Türkan) 

S�yas� İtt�faklar, Taraflar, İlkeler ve Amaçlar

S�yas� �tt�faklar konusunda mevcut duruma yönel�k eleşt�r�lerde ortaklaşan görüşmec�ler�n her b�r�

ayrıca farklı unsurlara d�kkat çek�yorlar. Böylece �tt�fakların toplumsal tabanı, kapsayıcılığı,

demokrat�k değerler�n yer�, �lkeler�n tesp�t� g�b� konular özell�kle öne çıkıyor. Ortak eğ�l�m olarak

�tt�fakların olumlu görüldüğü ama kapsamı ve �lkeler� konusunda tereddütler yaşandığı ve

eleşt�r�ler sunulduğu söyleneb�l�r.

İtt�faklara yönel�k eleşt�r�lere geçmeden önce öneml� gözüken b�r husus da s�yas� �tt�fakların ne

olduğu konusunda seçmenler açısından b�r muğlaklığın oluştuğu �dd�asıdır. Betül, s�yas�

�tt�fakların anlamı ve �şlev� konusunda seçmende kafa karışıklığı olduğunu ve �tt�fakın b�r koal�syon

g�b� düşünüldüğünü bel�rt�yor: 

“B�z �tt�fakların ne anlama geld�ğ�n� ve ne �şe yaradığını b�lm�yoruz. S�yas�ler de bunu

aktarmakta çok yeters�zler. İtt�fakların seç�m sonrası b�r koal�syona yol açması çok düşük

b�r �ht�mal. Seçmen bunu b�lm�yor bence.” (Betül)
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İtt�faklar konusunda �çer�ğe yönel�k eleşt�r�ler� �se görüşme kayıtlarından hareketle b�rkaç başlıkta

toparlayab�l�r�z. Bu anlamda üç farklı soru ortaya çıkmaktadır: İtt�faklar s�yas� part�ler�n m�,

ez�lenler�n m� �tt�fakı olacak? Demokrat�k değerler�n �tt�faklardak� yer� ne olacak? Farklı part� ve

toplumsal gruplar nasıl b�rleşecek ve farklı kes�mler �tt�faklar �ç�nde nasıl özneleşecek?

B�r�nc� olarak “ez�lenler�n ve evrensel �lkeler�n �tt�fakı” olarak �s�mlend�reb�leceğ�m�z b�r talep

çerçeves�nde oluşan değerlend�rmey� ele alab�l�r�z. Yusuf’a göre mevcut �tt�faklar �lkeler

bakımından zayıf olduğundan �tt�fakın tabanı ve evrensel �lkeler üzer�nden yen�den düşünülmel�:

“Kurulan �tt�faklar çok tem�z ve �lkel� b�r �tt�fak g�b� gelm�yor. Ben�m durduğum yerden

[�tt�fak �ç�n cevaplanması gereken sorular] ez�lenler�n ortak b�rl�ktel�ğ� nasıl olur? Bunun

asgar� düzeyde şartları ned�r? Bunlar üzer�nden evrensel �lkeler bağlamında b�r �tt�fak

oluşturulab�l�r.” (Yusuf) 

İk�nc� olarak yapılan öner�, �tt�fakın demokrat�k �lkeler üzer�nde yükselmes�, farklı kurumları ve

kes�mler� kapsayacak şek�lde demokrat�k olması ve demokrat�k toplumu hedeflemes�d�r. Bu

anlayışı somut olarak �fade eden Türkan, bu nedenle demokras�n�n b�r çatı kavram olarak

ben�msenmes�n� ve talepler�n demokras� çerçeves�nde oluşturulmasını �st�yor:

“Eş�tl�k, çoğulculuk ve demokrat�k unsurların b�rl�kte olduğu b�r �lkeler bütünü olması

gerekt�ğ�n� düşünüyorum. Demokrat�k ün�vers�te taleb�n� y�nelerken; demokrat�k beled�ye,

demokrat�k ülke, demokrat�k sokak g�b� bunun heps�ne b�rl�kte etk� ett�ğ�n� ve

demokras�n�n çatı b�r kavram olarak her alana s�rayet etmes� gerekt�ğ�n� düşünüyorum.”

(Türkan) 

Üçüncü olarak da farklı �deoloj�ler ve s�yas� geleneklere sah�p part�ler�n asgar� düzeyde nasıl

ortaklaşab�leceğ�, bunun sağlanması �ç�n �lkeler�n nasıl düzenleneceğ� ve toplumsal kes�mler�n bu

�tt�fakta yer�n�n ne olacağı konusu ele alındı. D�yar, bu noktada “temel �lkeler ve halk katılımı”

bağlamında b�reysel ve kolekt�f düzeyde “özneleşmen�n” sağlanmasını ve toplumun �tt�fakta aktör

olmasını �deal durum olarak sunuyor:

“Bütün part�ler�n ayrı ayrı �deoloj�ler�, gelenekler� ve s�yasal hatları olduğunu b�lerek

yaklaşmalı. O yüzden en asgar� düzeyde ortaklaşab�l�r ve bu düzeyde hareket edeb�l�r�z.

S�yasal alanın aktörler� de halkın kend�s� olmalı. Halkın özneleşt�ğ�, ed�lgen poz�syondan

çıkıp etk� edeb�ld�ğ�, kadınların, gençler�n ve çocukların özne olduğu b�r s�yaset

güdülmel�.” (D�yar) 
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Yönet�m S�stem�

Gençler, kuvvet ayrılığının güçlend�r�lmes�n�n şart olduğuna ve bunun �ç�n uygun s�stem�n

parlamenter s�stem olduğuna �nanıyorlar. Aynı zamanda, yerel yönet�mler�n güçlenmes� �ç�n

vatandaş katılımının arttırılmasının, b�reysel hak ve özgürlükler�n hükümet değ�şse dah� korunarak

güçlend�r�lmes�n�n de zorunlu olduğu bel�rt�l�yor. Ayrıca Türkan’a göre gençler de s�yasal s�stem

hakkında yeter� kadar b�lg� sah�b� değ�l:

“‘Gençler hang� s�stem� �st�yor?’ başlıklı ün�vers�te �ç� saha araştırması yapmıştık. Farklı

gruplardan gençler�n ne �sted�ğ�n� öğrenmeye çalıştığımız b�r çalışmaydı. Güçlend�r�lm�ş

parlamenter s�stem ded�ğ�m�zde herkes�n anladığı çok başkaydı. Parlamenter s�steme

dönmek zaten gerek�yor ama önces�nde güçlend�r�lm�ş parlamenter s�stem�n ve demokrat�k

mücadelen�n halkta nasıl karşılık bulduğunu tartışmamız gerek�yor.” (Türkan) 

Gençler, s�yasal s�stem tartışmasını öncel�kle s�yasal katılım eksen�nde ele alıyorlar. Dolayısıyla

s�stem tartışmaları onlar �ç�n aynı zamanda s�yasal katılımı merkeze alan s�yasal tar�h� �çeren yapısal

b�r tartışma. D�ğer odak grubunda olduğu g�b� s�stem tartışmaları �ç�nde öne çıkan konular;

doğrudan demokras�y� güçlend�rme ve yerel yönet�mlere katılım üzer�nden s�yasal katılımı yayma

g�r�ş�mler�:

“Bu topraklar Osmanlı’dan bu yana despot�k b�r devlet geleneğ� �le yönet�ld�. Bu yüzden

yerel yönet�mler ded�ğ�m�z şey �nsanlara çok uzak gel�yor. Yerel yönet�mler�n güçlend�ğ�,

yerel yönet�mler�n tems�l�yetler�n�n arttığı ve b�zler�n yerel yönet�mler �çer�s�nde olduğumuz

noktada aynı zamanda özne de olmaya başlayacağız ve kend� s�yaset�m�z� yapmaya

başlayacağız.” (D�yar) 

“Güçlend�r�lm�ş parlamenter s�stem�n [de] açmazları var. Doğrudan demokras� kanallarının

tekrardan açılıp, geçm�şte uygulanan parlamenter s�stem�n açmazlarını da bu şek�lde

kaldırılması yönünde b�r yönet�m şekl� kurgulanab�l�r ya da hedefleneb�l�r.” (Yusuf)

B�r başka öne çıkan husus da yukarıda bel�rtt�ğ�m�z g�b� k�ş� hak ve özgürlükler�n� korumayı

hedefleyerek hukukun üstünlüğünün savunulmasıdır. İdeal s�stemde bu anlayışın yansıması olarak

hukukun üstünlüğünün öne çıkarılması ve böylece s�stem�n -seç�mler sonucu �kt�darlar değ�şse

b�le- herhang� b�r şek�lde özgürlüklere müdahale kaygısı oluşturmayacak şek�lde düzenlenmes�

�steğ�d�r: 
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“Yargının daha üstte olduğu b�r s�stem� kes�nl�kle daha doğru buluyorum. Öyle b�r s�stemde

yaşamalıyız k�; k�m gel�rse gels�n özgürlüğüme, f�k�r özgürlüğüme, yaşam özgürlüğüme,

�dealler�me müdahale etmemel�. Hükümet değ�şse de bazı noktalarda kaygı

yaşamamalıyım. Böyle b�r s�stem hayal ederd�m ve olmasını �sterd�m.” (Betül)

Ancak s�stem tartışmaları �ç�nde toplumsal kaygılar da ele alınıyor. Tartışmalarda anayasal

güvenceler�n elzem olduğu, �nsan dışındak� canlıları da kapsayacak şek�lde gel�şt�r�lmes�ne vurgu

yapılmakla beraber bunun yeters�z kalab�leceğ� kaygısı da -başka konulardak� kaygılarla b�rl�kte-

�fade ed�l�yor. Bu çerçevede OHAL’e d�kkat çeken Türkan, güvenceler� kırılgan buluyor: 

“Hayvan hakları anayasal güvence altına alınmalı. Doğanın tüm b�leşenler�yle b�rl�kte

haklarının koruma altında olması öneml�. Ancak OHAL sürec�nde ülkede nasıl b�r s�yas�

ortam olduğunu gördük. Anayasada b�r şeyler�n korunmuş olması maalesef prat�kte b�r

karşılığa denk gelm�yor. Bu anlamda daha tanınmamış haklar �ç�n anayasal güvence ve

bunun yaptırımının olması elzem ama tek başına maalesef yeterl� değ�l.” (Türkan) 

Mevcut s�stem�n toplumsal korkuları oluşturduğu dolayısıyla bu korkuların yapısal b�r sorun olduğu

da b�r d�ğer görüş olarak göze çarpıyor. Marks�st l�teratürdek� “b�l�nç” tesp�t�ne referans veren

Yusuf’a göre koşullar b�l�nc� oluşturuyor ve toplumsal korkuları g�dermen�n yolu da s�yasal

mücadeleden geç�yor: 

“Yaşadığımız s�stem�n b�ze dayattığı şeyler var. Bu anlamda Marx ve Engels’�n ‘Yaşamı

bel�rleyen b�l�nç değ�l aks�ne b�l�nc� bel�rleyen yaşamdır’ sözü öneml�. Bugün toplumsal

korkular s�stem�n kend�s� �le ortaya çıkmış problemler. Bunun dönüşüp değ�şmes�n�n

yollarının bu s�stem� oluşturan unsurlarla mücadeleden geçt�ğ�n� düşünüyorum.” (Yusuf) 

Son olarak s�stem tartışmaları �ç�nde devlet� kutsallaştırmayıp b�rey� önceleyen b�r anlayışın hâk�m

olması gereğ� b�r talep, b�rey merkezl� devlet eleşt�r�s�n�n r�sk oluşturduğu da b�r kaygı olarak �fade

ed�l�yor. Betül sözler�yle hem bu algıyı hem de genç kuşağın bu konudak� tabuları sarstığını ortaya

koymaktadır. Aynı zamanda gençlerdek� özne olma arayışının da b�r örneğ�d�r:

“Devlet çok kutsal gözüküyor. Devlete zeval gelmes�n, vatan sağ olsun ve devlet�n

bekasının ben�m yaşamımdan daha öneml� olması g�b� b�r mantık var. Neden ben�m canım

sağ olmuyor da vatan sağ oluyor? Bunu söyled�ğ�m zaman ha�n �lan ed�leb�l�r�m. Bu tarz

şeyler�n değ�şmes� gerek�yor. Genç nes�l bu noktada daha eleşt�rel bakab�l�yor.” (Betül) 
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Bu son bölümde, gerçekleşt�rd�ğ�m�z saha araştırmasından çıkan sonuçları gençler�n söylemler�n�,

eleşt�r�ler�n� ve talepler�n� merkeze alarak kamuoyuna yönel�k olarak bazı değerlend�rmelerde ve

öner�lerde bulunmak �ster�z. 

Öncel�kle genell�kle önyargılara dayalı olan gençl�k anlayışı köklü b�r b�ç�mde değ�şmel�d�r. Artık

gençler�n özne olarak kabul ed�lmes�n�n zamanı geld�. Gençler�n çok boyutlu ve köklü sorunları

c�dd�ye alınmalı ve gençlerle b�rl�kte çözüm arayışına g�r�ş�lmel�d�r. Gençler, kend� dey�m�yle

“kend�ler�n�n ün�vers�tede korunmadıklarına, ün�vers�ten�n kend�ler�nden korunduğunu”

düşünüyor. Bu algı c�dd�ye alınmalıdır. Başka b�r dey�şle gençler, b�r nev� “tehl�kel� sınıf” olarak

görülüyor ve “tehd�t olarak gençl�k” anlayışla gençl�ğe yönel�k pol�t�kalar oluşturuluyor. Türk�ye’de

m�lyonlarca ün�vers�te öğrenc�s�n�n bulunmakta ve bu gençl�k büyük b�r potans�yel

oluşturmaktadır. Ancak mevcut durumda gençl�ğ�n sunduğu potans�yel kadar önler�ne koyulan

engeller de çok büyük. Bu yüzden bu potans�yel�n topluma katkı sunması �ç�n “gençl�k karşıtı”

pol�t�kalar “gençl�ğ� özne olarak gören” genç dostu pol�t�kalarla ac�len değ�şt�r�lmel�d�r. 

Ün�vers�telerde demokrat�k katılım mekan�zmaları �ved�l�kle oluşturulmalı, ün�vers�teler katılımcı ve

öğrenc� dostu b�r anlayışla yönet�lmel�d�r. Her ne kadar rektör atamaları doğrudan Cumhurbaşkanı

tarafından yapılıyor ve öğret�m üyeler�n�n eğ�l�m yoklaması sürec� �ptal ed�l�yorsa da saha

araştırmamızda gençler�n bu tartışmayı çoktan aşmış olduklarını gördük. Gençler hem seç�m hem

de katılımcı b�r yönet�m �st�yor. Gençler, sadece tüm akadem�k personel�n de değ�l, öğrenc�ler ve

tüm ün�vers�te çalışanlarının da dah�l olduğu b�r seç�m �st�yor. Gençler, seç�m�n ün�vers�te

yönet�m�ndek� tüm kademelere yaygınlaştırılmasını ve ün�vers�te �ç�n alınacak kararların katılımcı

olmasını talep ed�yor. 

“K�m�n �ç�n Ün�vers�te?”, “Ün�vers�te neye yarar?” ve “Ün�vers�te k�me yarar?” sorularının cevabı,

demokrat�k ve çağdaş b�r toplumun geleceğ� �ç�n öneml�d�r. Gençler; mevcut durumda

ün�vers�teler�n bağımsız ve s�yas� güçler arasında tarafsız olması gerek�rken �kt�darın tahakkümü

altında olduğunu ve hatta bunun da ötes�nde kend�l�ğ�nden �kt�darın talepler�n� öngörerek ona

göre hareket ett�ğ�n�, katı b�r h�yerarş� anlayışıyla keyf� olarak yönet�ld�ğ�n� ve sermaye odaklı

faal�yet gösterd�ğ�n� düşünüyor, ün�vers�teler� topluma yabancılaşmış kurumlar olarak görüyorlar.

Belk� de paragrafın başındak� soruların cevapları; gençler�n hayaller�ndek�, b�l�msel üret�m�

sermaye odaklı faal�yetlere terc�h eden, tüm b�leşenler�n�n katılımına açık, kamusal faydayı öne

çıkaran ve topluma açık kurumlar olan ün�vers�telerd�r.
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Gençler, �kt�darın ün�vers�telere, kampüslere, akadem�syenlere ve kend�ler�ne yönel�k

müdahaleler�n�n ve engellemeler�n�n farkındalar. D�nled�kler� dersler�n otosansür ve sansürle

günden güne değ�şt�ğ�n� bel�rt�yorlar. Öğrenc�ler�n hocalarını b�r rol model olarak gördüğünü

düşünüyoruz. Öğrenc�ler, hocalarıyla dayanışmak ve b�rl�kte mücadele etmek �st�yorlar. Hocaların

dayanışmak yer�ne sess�z kalması öğrenc�ler� hayal kırıklığına uğratıyor. D�ğer yandan gençler,

hocalarla aralarındak� katı h�yerarş�n�n derslerdek� özgür tartışma ortamına zarar verd�ğ�n� ve hatta

bu sebepten dolayı doçent ve profesör unvanlarına sah�p hocalara soru b�le soramadıklarını �fade

ed�yorlar. Bunun yanı sıra bazı hocaların uyarılmalarına rağmen ısrarla kadın düşmanı ve LGBTİ+

fob�k d�l kullanması gençlere zarar ver�yor ve gençler� ün�vers�telerden uzaklaştırıyor. Demokrat�k

ve haklara saygılı b�l�m merkezl� b�r ün�vers�te �ç�n akadem�syenler de özeleşt�r� yaparak ve

�kt�darlarından vazgeçerek söylemler�n� ve �fadeler�n� ayrımcı b�r d�lden kurtarmalı. Ün�vers�teler

unvanların s�l�kleşt�ğ�, katı h�yerarş� duvarlarının kaldırıldığı ve b�rl�kte paylaşarak b�l�m�n yapıldığı

yerler olmalı. Özetle, b�rl�kte öğrenmek ve b�rl�kte toplumsal fayda odaklı b�l�msel üret�m yapmak

�ç�n hocalar özgürleşmel�, ün�vers�teler akadem�k özerkl�ğe kavuşmalı. 

Mevcut durumda kampüsler, gençler�n mekâna yabancılaşmasına neden olmakta ve gençler�n

ün�vers�teye bağlılığını ve ün�vers�teler�n de eğ�t�m kal�tes�n� düşürmekted�r. Özell�kle kadın ve

LGBTİ+ öğrenc�ler, kampüslerde öneml� güvenl�k sorunlarıyla karşılaşıyorlar. Kampüslerdek�

kısıtlamalar sadece kültürel, s�yas� ve akadem�k faal�yetler� engellem�yor, ayrıca öğrenc�ler�n

mot�vasyonu üzer�nde etk�l� olan eğlenme hakkını da engell�yor. Tab�� k� bu sorunun çözümü de

öğrenc�ler�n nasıl eğleneceğ�n� bel�rlemek değ�l nasıl eğlenecekler� kararını onlara bırakmaktan

geç�yor. Günümüz kampüsler�nde fest�valler ya çeş�tl� bahanelerle yapılmıyor ya da öğrenc�ler�n

�sted�ğ� şek�lde düzenlenm�yor. Fest�valler�n olmadığı kampüsler; şenl�kl� kampüs olamadığı g�b�

cansız, donuk ve renks�z mekânlara dönüşüyor. Öğrenc� faal�yetler�n�n ve öğrenc� kulüp etk�ler�n�n

kısıtlandığı kampüsler sıkıcı dershaneler topluluğuna dönüşürken; mekânsal deney�mler ışığında

daha demokrat�k b�r toplum fırsatı da kaçırılıyor. Gençler, sorunlara, haksızlıklara ve

adalets�zl�klere karşı kampüslerde sesler�n� yükseltmek ve özgürce s�yaset yapmak �st�yorlar. 

Pek� kampüsler nasıl olmalı? Kampüsler, öğrenc�ler�n özgür yaşam alanları olarak kabul ed�lmel�…

Kampüslerdek� tüm kısıtlamalar ve engellemeler kaldırılmalı… Kampüslerden sermaye, pol�s ve

güvenl�k güçler� çıkartılmalı… Kampüsler�n güvenl�ğ�; güvenl�k güçler�yle değ�l, katılımcı ve

demokrat�k yöntemlerle sağlanmalı… Kampüslerde, öğrenc�ler�n barınma ve beslenme g�b� temel

�ht�yaçlarını sağlanmalı… Şenl�kl�, eğlencel� ve ekoloj�k kampüsler tasarlanmalı. Kısaca,

kampüsler; demokrat�k b�r toplumun oluşmasının mekânları olarak görülmel� ve yasaklarla değ�l,

özgürlükler� ve özgürlükler�n yaşanmasını kolaylaştıran, b�r arada yaşama prat�kler�ne katkı

sağlayan çözümlerle öğrenc� dostu mekânlar hal�ne get�r�lmel�.
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Kampüslerdek� sorunlar, ülkedek� ekonom�k ve s�yasal problemler, adalets�zl�k, hak ve

özgürlükler�n askıya alınması, gündel�k hayata müdahale… Gençler, s�yaset� gündel�k yaşamın b�r

parçası olarak görüyorlar, bu sorunlara karşı kampüslerde özgürce sesler�n� yükseltmek �st�yorlar.

Her fırsatta “gençler geleceğ�m�z” den�yorsa, gençler�n gelecekte nasıl b�r ülkede ve toplumda

yaşamak �sted�kler�ne da�r talepler�n� yaşam alanı olarak gördükler� kampüslerde s�yaset yaparak

serg�leyeb�lmeler� �ç�n muhal�f gençlere yönel�k baskı kalkmalı.  Engellemeler yer�ne gençler�n dert

ed�nd�ğ� sorunlar gençlerle b�rl�kte çözülmel�. Rektörler ve ün�vers�te yönet�mler� �deoloj�k olarak

öğrenc�ler arasında ayrım yapmayıp kampüslerde özgürce ve güvenl� b�r b�ç�mde talepler�n d�le

get�r�ld�ğ� ortamları hazırlamalı. Ün�vers�telerde ve toplumda demokras� ve özgürlüğün ancak bu

şek�lde sağlanacağını düşünüyoruz. Kısacası, kampüs herkes�n, s�yaset herkes �ç�n…

S�yaset� Gençlere açmalı! Gençler katılımcı s�yaset �st�yor, sadece kend�ler� �ç�n ver�lecek kararlara

değ�l d�ğer toplumsal sorunlara müdah�l olmak ve haklarını almak �st�yorlar. Gençler�n kurumsal

s�yasetten g�tg�de uzaklaşması önem ver�lmes� gereken b�r sorun. Bu sorun ancak gençler�

d�nleyerek, gençler�n sorunlarını ve gençler�n de kurumsal s�yaset� c�dd�ye almalarını sağlayarak

aşılab�l�r. Gençler�n; kurumsal s�yasete güvenmeler� �ç�n kend�ler�n�n oy deposu olarak

görülmed�kler�ne, temel sorunlarına gençler�n de katıldığı mekan�zmalar tarafından çözüm

sağlanacağına, kurumsal s�yaset tarafından özne olarak görülecekler�ne, sosyal medyada sahte

genç d�l�yle oyalanmadıklarına �kna ed�lmel�. Tab�� bunların sağlanması ve gençlerle genç s�yaset

yapılab�lmes� �ç�n kurumsal s�yaset dönüşmel� ve s�yas� alan gençlere açılmalıdır. 

Günümüzde gençler�n öncek� kuşaklarla ve kurumlarla arasında der�n b�r uçurum bulunuyor.

Gençler�n tüm kısıtlamalara, engellemelere ve müdahalelere karşın öneml� ölçüde kampüs

karşılaşmalarından ve kampüs deney�mler�nden oluşturdukları değerler, sadece s�yaset alanıyla

değ�l, toplumdak� genel geçer değerlerle de farklılaşıyor ve zıtlaşıyor. İkt�dar, muhalefet ve

toplum; hamas� ve noel�beral değerler üzer�nden homojen b�r gençl�k oluşturmak �ç�n b�r “gençl�k

m�t�” yaratırken ve bunu b�r elb�se g�b� gençlere g�yd�rmek �sterken; gençler  bu m�tler� aşarak

başka şeyler tartışıyor. Gençler�n gündem�; katılımcı demokras�, gel�şk�n �fade özgürlükler�, 

 evrensel değerler�n hamas� değerler� �kame etmes�, farklılıklara saygı ve güvence, dayanışmacı

b�rey� önceleyen b�r toplum…Gençler, k�msen�n b�rb�r�n�n ne düşündüğüne, ne konuştuğuna, neye

�nandığına, ne g�yd�ğ�ne ve nasıl yaşadığına karışmadığı b�r toplum �st�yor ve “K�me ne?” d�yor.

Gençler, böyle b�r toplumda yaşamanın kolay olacağını �fade ederken; toplum neden beraber

yaşamayı bu kadar zorlaştırdığını sormalı ve gelecekte sağlıklı b�r toplum �ç�n gençlere bakmalı.

Ezcümle,  Gençlere öğretmeyel�m, gençlerden öğrenel�m…
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