
İnternet ve teknoloji alanında çok başarılı 
bulduğu TBMM’yi, siyasi olarak “hantal” gören, 
“iktidar partisinden değilseniz varlığınız bile 
beyhude” diyen Pavey, İnternet erişimini 
kısıtlayacak düzenlemelere “sualsiz” karşı 
durulması gerektiğine inanıyor. 
Aslıhan Bozkurt
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CHP İstanbul Milletvekili 
Şafak Pavey:

Sosyal medya; 
sokağın özgürlüğü, 
yüzyılımızın telefonu 

T ürkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 92. yılı ve 
Türkiye İnternet’inin 19. doğum günü nedeniyle, Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Şafak Pavey ile bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 

ABD Dışişleri Bakanlığı “2012 Uluslararası Cesur Kadınlar” ödülü alan, insan 
hakları ve barışa katkı alanında “dünyanın en başarılı genci” ödülüne layık 
görülen Şafak Pavey, 8 Mart 2012’de ödülünü aldı.  Ayrıca 2 Kasım 2001’de 
Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (Junior Chamber International –JCI) 
tarafından her yıl düzenlenen “Dünyanın En Başarılı On Genci (Ten Outstand-
ing Young Persons)” programında da dünyanın en başarılı genci olarak ödül-
lendirildi. Ve TBMM’ye seçilen ilk engelli kadın milletvekili oldu.
 
Toplumsal önyargıları kökünden sarsarak büyük değişimlere öncülük 
eden Pavey, hayranlık uyandıran mücadelesi ve kişisel başarılarıyla sadece 
kendisini zirveye taşımadı aynı zamanda Türkiye’de sekiz buçuk milyonu 
bulan engellilerinde ikonu olup onlara umut ve inanç yaydı. Dünyada “Ev-
rensel Tasarım” konseptinin gelişmesinde büyük katkı sağlarken engelli 
hakları konusunda Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Sekretaryası’na 
ilk başkan oldu. BM Engelli İnsan Hakları Sekreterliği görevini bırakarak 
15 yıl sonra Türkiye’ye döndüğünde 12 Haziran 2011 seçimlerinde CHP Mil-
letvekili seçilen Pavey, İnternet’i 1994’ten beri kullanıyor.  TBMM’yi İnternet 
ve teknoloji alanında çok başarılı ancak siyasi olarak “hantal” bulan Pavey, 
“Mecliste tuhaf bir çelişki var. Teknolojik olarak son derece güçlü yapı, siyasi 
zihniyet olarak son derece kapalı bir yapıya hizmet veriyor” diyor.
Aciliyeti ne olursa olsun herhangi bir yasa ve yönetmeliğin iktidar par-
tisi tarafından engellenebildiğine dikkat çeken Pavey, “iktidar partisinden 
değilseniz varlığınız bile beyhude” ifadesiyle durumu özetliyor. 
Türkiye’nin “İnternet’i yapısal olarak değil zihniyet olarak algılaması için 
emek vermesi” gerektiğini düşünen Pavey, İnternet erişimini kısıtlayacak 
düzenlemelere “sualsiz” karşı durulması gerektiğine inanıyor. Pavey, sosyal 
medyayı da “sokağın özgürlüğü” ve “yüzyılımızın telefonu” diye tanımlıyor.
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İnternet ve teknolojiyi ile ilgili misiniz? 
İnternet’i ilk kez ne zaman kullandınız? Tüm 
bu çalışmalarınızda İnternet ve teknolojiyi ne 
kadar ve nasıl kullanıyorsunuz?

-İnternet’i, ülkemizde kamuya kullanım hesabı 
verildiği günden bu yana kullanıyorum (1994 
ya da 1995 Kasım olması lazım) ilk e-mail 
hesabım da o yıllardadır. Çünkü bir gazeteci 
evi ister istemez teknoloji ile ilk yarışan ev 
oluyor. O gündür bugündür hayatımın önemli 
bir parçası..

-Siz veya danışmanlarınız bilgisayar sahipliği, 
bilgisayar ve İnternet kullanımı konusunda 
bir eğitim aldınız mı?

-Evet, danışmanım bu konuda eğitimlidir 
ama eksik kaldığı yerlerde onu size yollamayı 
düşünüyorum.

-Milletvekillerinin TBMM 
Bilgi İşlem Merkezine ulaşıp 
kütüphane, tutanak, yasa ve 
diğer kayıtlara elektronik 
ortamda erişebilmeleri 
ve İnternet ortamından 
yararlanabilmelerini 
sağlayacak teknik altyapı var 
mı? Bu altyapıyı hiç kullandınız 
mı? Böylesi bir altyapı TBMM ve 
milletvekillerinin çalışmalarına 
ne kattı/katıyor?

-Evet, her türlü erişim var. 
Meclis’i  İnternet ve teknoloji 
alanında çok başarılı buluyorum.  
Ben her türlü teknolojik imkânı 
kullanıyorum. Meclis’te tuhaf bir 
çelişki var. Teknolojik olarak son 
derece güçlü yapı, siyasi zihniyet 
olarak son derece kapalı bir 

yapıya hizmet veriyor.

-İnternet, artık ülke 
yönetimlerini sarsan ve 
yönetimlerde en etkin 
kullanılan araçlardan biri. 
İnternet’in Türkiye’deki 
durumu hakkında neler 
söylemek istersiniz? Türkiye, 
İnternet’e hak ettiği değeri 
veriyor mu? Ne yapılması 
gerekiyor?

-İnternet, diğerinin ne durumda olduğunu 
size doğrudan gösteren en hızlı iletişim. 
Türkiye’nin bunu yapısal olarak değil 
zihniyet olarak algılaması için emek vermesi 
gerektiğini düşünüyorum.
-İnternet erişimini kısıtlayacak 
düzenlemelere karşı durmalı mıyız? Neden?

-Elbette, sualsiz… Ben  adaylık dönemimde 
de her türlü  erişimin kısıtlanmasına karşı 
bütün protestolara katıldım.  Bu erişimlerin 
yasak olduğu ve kullananların ağır cezalara 
çarptırıldığı bir ülkede çalıştım. Ne demek 
olduğunu yakından bilirim.

-Sosyal medyayı aktif kullanıyorsunuz. 
Twitter üzerinden insanlara daha rahat 
ulaşabildiğinize inanıyor musunuz?
 
-Sosyal medya bence sokağın özgürlüğüdür.  
“Yüzyılımızın telefonu” diye tanımlıyorum ben. 
Her an ulaşılabilir ve ulaşabilir olmak…
 
-ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Kadın haklarını 
ve güçlenmesini savunan sıra dışı kadın 
liderlere” verdiği “Cesaret Simgesi Kadınlar” 
Ödülü’nü aldınız. Duygularınızı öğrenebilir 
miyiz?

-Ben genellikle odak noktasına konulduğumda 

mahcup olurum. Hayatım boyunca 
başkalarının hikâyesini anlatıp onlara dikkat 
çekmeye çalıştığım için, birdenbire benim 
hikâyemin merkez olması alışık olduğum 
bir durum değildi. Tabii ki heyecanlandım ve 
sevindim.
 
Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton, 
benimle ilgili konuşmasını yaparken de, 
çok mahcup olduğumu hatırlıyorum. Fakat 
sözcüklerine devam ederken, beni bu 
kadar kısa bir metinle bu kadar mükemmel 
tanımlamasına da hayran kaldığımı söylemek 
isterim.  Bayan Clinton son derece güvenli 
ve mütevazı bir kadın.. Karizması ile beni çok 
etkiledi.
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 -Milletvekili olma hayallerinizde var mıydı?

-Hiç aklıma gelmezdi. Hayat planladıklarınızla 
karşılaştıklarınızın çatışmasından ibaretse, 
karşılaştığım sürpriz, planladığım geleceği 
yendi diyelim. 

-Gazeteci bir annenin kızısınız. Hayatınızın 
şekillenmesinde annenizin mesleğinin rolü 
ne oldu?
-Dünyaya bakışımı annemden ziyade evdeki 
gündem belirledi diye düşünüyorum. Çünkü 
annemle birbirimize fiziksel yapımız dahil 
hiç benzemeyiz. O hoyratlık derecesinde 
açık sözlüdür. Benim sözcükler konusunda 
daha özenli olduğum söylenir. O çok ataktır, 

ben daha sakinim. O, önce negatifi algılar, 
ben pozitifi algılarım. Bu kadar çok yorum 
farkına rağmen birbirimize çok yakın olmamızı 
sağlayan bağ,  aynı değerler ve dünya 
görüşüne inanıyor olmamızdır.

-Engelinizi güce dönüştürme başarısını 
yakaladınız. Bu süreçte sizi en çok zorlayan 
ne oldu?
-Engellilere karşı konuşmadığımız, 
konuşsak bile daha çok uzun yüzyıllar kolay 
değişmeyecek önyargılar, her zaman en 
zorlayıcı sahadır… Bu kaza bana hayatta 
önemli olan ve önemsiz olanları ayırt etmeyi 
öğretti. Kazalar ya da felaketler, insanlar 
arasındaki engelleri kaldırır ama felaket 

geçtiğinde insanın kendisini yanlış bir 
yerde bulması mümkün. Ben, o yanlış yere 
düşmekten nasıl korunacağımı öğrenmekte 
hayli zorlandım sanırım.  Çünkü toplumun sizi 
uygun bulduğu yerle, sizin kendinizi uygun 
bulduğunuz yer sürekli çatışıyor.
 
-Hayatınız başarılarla dolu. Sizin için 
hayattaki en büyük başarı nedir?

-Bence gerçek başarı, dünyanın hepimizin evi 
olduğunu anlayabilmek ve mümkün olduğunca 
geniş anlatabilmektir..  İngiltere’de hükümetin 
bilim konularındaki baş danışmanı Profesör 
John Beddington, bizi 2030 yılına kadar çok 
büyük bir küresel kriz konusunda uyarıyor.  

Bu büyük fırtınanın iki habercisi var; Dünya 
nüfusunun artışı ve küresel ısınma. 
Prof. Beddington, 2030’a kadar gıda ve enerji 
talebinin yüzde 50, kullanılabilir su talebinin 
yüzde 30 artacağı, dünya nüfusunun da 8,3 
milyarı bulacağını söylüyor. Yani kaynakları 
tükenen doğa karşı bir balon gibi şişen insan 
nüfusu ve doğanın tahrip edilmesi… 

Bu size depremi önceden haber veren atların 
dilini anlayıp, birçoklarının hayatını kurtarmak 
kadar romantik görünmeyebilir ama 
kahramanca olduğu tartışma götürmez. Bana 
göre başarı bu uyarı hakkında insanları ikna 
edebilmektir.

-TBMM’de umutsuzluğa sürüklendiğiniz 
oluyor mu? Kadınlara ait iyi haberler ne 
zaman çıkabilecek meclisimizden?

-Bana göre kadına ait iyi haber Meclis’ten 
değil toplumdan çıkar. Meclis’te hangi 
cümleyi değiştirirseniz değiştirin bu değişiklik 
toplumda karşılık bulmuyorsa değersiz yazılar 
olarak kalır. 
 
Bana göre gerçek muhatabına ulaşmayan 
kanun ya da sosyal sorumluluk projeleri 
yapmak yerine, ( ya da birlikte sürdürerek) 
sokak gerçekleri üstüne saha çalışmaları 
yapmak sanki daha sonuç verecek gibi 
görünüyor.
Meclis, bana siyasi olarak hantal görünüyor. 
Kurumsal olarak yapı gayet iyi ama o 
kurumsal yapıyla çelişen hantal bir siyasi yapı 
var.
 
Asıl sorun insan sorununu çözebilecek 
herhangi bir yasa ve yönetmeliğin aciliyeti 
ne olursa olsun iktidar partisi tarafından 
kesinlikle engellenebiliyor. Böylece siz ne 
kadar emek harcarsanız harcayın sonuç 
alamıyorsunuz. Engelliler yasa tasarısı gibi…
 En kötüsü iktidar partisinden değilseniz 
varlığınız bile beyhude. Çünkü muhalefete alan 
veren bir yapısı yok. Fena halde “Ayna ayna 
söyle bana, benden büyük var mı?” sendromu 
yaşanıyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s142


