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Sunuş
 
Değerli okurlar, 

COVID-19 salgını ve –biraz da- yaz rehaveti dolayısıyla, bu sayımızı, sizlere epey gecikerek 
ulaştırabiliyoruz. Dosya konusu olarak çok önceden “işsizlik” temasını saptamıştık. Ancak iktidar, 
kamuoyunun tüketimine hemen her gün yeni bir gündem saptırıcı sorun sunduğundan, dosya 
konumuzun -yani işsizliğin- ötesinde de farklı sorun işleyen çok sayıda yazımız var.

Dergiye, her zamanki gibi, yine dosya konusunu kamuoyu yoklaması aracılığıyla sayılara döken 
bir SODEVMONİTÖR ile başlıyoruz. Bu ilk bölümde, dört adet işsizlik eksenli yazımız var. İlk ikisi 
konuyu genel içeriğiyle çevreliyor. Oğuz Demir, dünyada ve ülkede istihdam sorununu ve işsizliğin 
pandemi süreci ile ilişkisini kapsayıcı bir bakış yoluyla ele alırken; Mustafa Özel, ülkemizde 
sosyal bir facia boyutu edinen işsizliği rakam rakam ortaya döken yazısını ironi ile süslüyor. Her 
alanda mağdur konumuna itilen kadınların, Tuba Torun’un satırlarından, işsizlikte de –ne yazık 
ki- önde gelen toplum kategorisi olduğunu anlıyoruz. İstihdam sorununa ilişkin son makalede Aytül 
Fırat, işsizliğin akademi dünyasında ve özellikle de vakıf üniversitelerinde yaptığı tahribatı konu 
ediniyor.

Bu ilk bölümü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yapılan bir söyleşi izliyor. Bu çerçevede, Başkan’ın 
bir yandan yok edilmeye çalışılan İstanbul’u korurken diğer yandan da ona yeni değerler katma 
çabalarına ilişkin sorularımıza yanıtlar buluyoruz. 

İkinci makale kümemiz, iktidar tarafından tamamen yoktan yaratılan gündeme odaklanıyor. 
Bu bölümün girişinde Aydın Cıngı, söz konusu yapay gündem unsurlarını, sonuçlarıyla birlikte 
ve biraz da mizaha sığınarak ele alıyor. Onu, iki yetkin hukukçunun son derecede aydınlatıcı 
birer makalesi izliyor. Bunların ilkinde İsmail Emre Telci, Ayasofya’nın hangi “hukuksal temele” 
dayanılarak müzeden camiye dönüştürüldüğünü; ikincisinde ise Başar Yaltı, iktidarın barolara 
ilişkin “içler acısı” tasarrufunun hedefini ve avukat camiasının bu tuzağı bir olasılıkla etkisizleştirme 
yollarını açıklıyor. Bölümün son yazısında Ece Öztan, iktidarın meslek örgütlerine karşı verdiği 
amansız “had bildirme” mücadelesini somut biçimde sergiliyor.  

“Tek adam rejiminin aman vermez karşıtlığı keşke meslek örgütleri ile sınırlı kalsa” dedirtecek bir 
üçüncü bölümde, iktidarın “kadınla mücadelesi” ele alınıyor. Gizem Bilgin Aytaç, söz konusu 
mücadelenin, başta İstanbul Sözleşmesi, örneğin CEDAW gibi uluslararası sözleşmelerle 
kadınlara sağlanmış hakların, iktidarı adeta “rahatsız” ediyor olmasının sonucu olduğunu saptıyor. 
Bu makaleyi izleyen “Kızkardeşlerime Mektup”, iki kadın arkadaşın aralarındaki iç dökmeyi 
genişleterek kendilerine açtıkları dijital avludan kızkardeşlerine seslendikleri bir mektup. Kişisel 
olanın politikliğini gözler önüne seren, pandemi döneminin, kadınlar açısından ne anlama 
geldiğine ilişkin bir kayıt tutma çabası. Özgün Biçer’in makalesi, kadına karşı toplumda hele son 
dönemde dalga dalga yayılan şiddetin pedagojik temellerine ışık tutuyor.

Serbest yazıların ilk ikisi pandemi konusuna yönelik. Mehmet Şakir Örs’ün makalesi, pandemi 
sonrası süreçte oluşabilecek toplumsal düzene ilişkin ilginç bir görüş üretimi içeriyor. A. Babür 
Atila, yine pandemi sorununa dönük ve -şahsen tümüyle katılamadığım öğeler içermekle beraber- 
çok lezzetle ifade edilmiş görüşlerle süslü bir yazı sunuyor.  Son makalede okur, Murat Aydın’dan 
Erdoğan ve AKP ekseninde yapılmış önemli ve açıklayıcı bir siyasal analiz buluyor.    

Sosyal Demokrasi Tartışmaları bölümümüz, bu sayıda, ilki kuramsal ama ikincisi somut bir olguya 
dönük iki yazı içeriyor. Mustafa Akın Özerdem, günümüzün küresel düzeni çerçevesinde yitip 
giden dayanışma bilinci ekseninde görüş üretiyor. İkinci ve son yazıda Zeynep Altıok Akatlı, 
iktidarın yarattığı sorunlardan oluşan yapay gündem yüzünden üzerinde az konuşulan; ama, 
bizzat katılımcısı olduğu CHP 37. Olağan Kurultayı’na ilişkin izlenimlerini naklediyor.

Eldeki derginin hazırlanma sürecinde daha çok şey oldu. Öncelikle, döviz yerinde durmaz 
oldu ve hemen arkasından bilmem kaçıncı kez bir yerlerde enerji kaynağı bulundu. Bu konu 
da kamuoyunu, kuşkusuz ki, birkaç gün meşgul edecek. Sonra ortaya, yine farklı bir gündem 
saptırıcı konunun atılacağına güvenebilirsiniz. Maksat, bakışların işsizlik ve geçim sorununa 
odaklanmaktan alıkonulması!
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SSosyal Demokrasi Vakfı, Türkiye’de işsizlerin genel durumunu ortaya koymak ama-
cıyla Türkiye genelinde bir anket çalışması yürütmüştür.  Halihazırda işsiz olduğunu 
belirten kişiler ile, %95 güven aralığında %4 hata payı ile 600 örneklem üzerinden 
gerçekleştirilen araştırma, TÜİK’in  NUTS1 tanımına uyan 12 ilde Türkiye temsili ile 
yapıldı. Araştırma çok ağır ve sarsıcı bir gerçekliğin fotoğrafını çekiyor.

Profil

Katılımcıların %56,5’i kadın, %43,5’i erkek; %1,4’ü yüksek lisans, %14,1’i üniversite 
%7,4’ü yüksekokul, %53,4’ü lise, %4,6’sı ortaokul, %3,5’i ilkokul mezunu ve %15,1’i 
ilkokul terk. 

SODEVMONİTÖR: 
Türkiye'de İşsizlik Araştırması  
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İşsiz kalınan süre

Katılımcıların %41’i 2 yılı aşkın bir zamandır ve tam %84,1’i, 6 ay ve daha uzun bir 
süredir işsiz!  Kadınların işsizliği daha da trajik. Araştırmaya katılan kadınların nere-
deyse yarısı (%43,8) 2 yılın üzerinde bir süredir, %87’si 6 ay ve üzeri bir süredir işsiz. 2 
yılın üzerini bulan sürelerdeki daimi işsizlik, kronik ve ağır bir örüntü. 

Gelir ve destekler

Katılımcıların %77,7’sinin halihazırda hiçbir geliri yoktur. Geliri olanların da %65,1 
aile desteği ile idare etmektedir. İşsizlik maaşı alanların oranı sadece %7,9’dur. Katı-
lımcıların %75,3’ü aile ve arkadaşlardan destek alabiliyor musunuz sorusuna “evet” 
olarak cevap vermiştir. 

Ödeme yapabilme durumu

İşsiz Kalınan Süre
Ne kadar süredir işsizsiniz?

%

8,5

7,4

20,1

11,7

4,9

6,4

41,0

1 ay

3 ay

6 ay

1 yıl

1,5 yıl

2 yıl

2 yıl ve
üzeri

7,5

5,6

18,8

12,5

5,6

6,3

43,8

1 ay

3 ay

6 ay

1 yıl

1,5 yıl

2 yıl

2 yıl ve
üzeri

9,8

9,8

22,0

10,6

4,1

6,5

37,4

1 ay

3 ay

6 ay

1 yıl

1,5 yıl

2 yıl

2 yıl ve
üzeri

Cinsiyet *
Ne kadar süredir işsizsiniz?

%

Kadın Erkek

Halihazırda bir geliriniz var mı?%

Evet var; 
22,3

Hayır 
yok; 77,7

Gelir Durumu
Geliriniz nedir?

%

7,9

3,2

4,8

19,0

65,1

4,8

İşsizlik maaşı

Kira

Tarım

Yardım

Aile desteği

Arkadaş, eş dost desteği

Evet ise
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Katılımcıların %56,9’u işsizlik sürecinde kredi kartlarını hiçbir şekilde ödeyememek-
te, %29,3’ü ancak asgari ödemesini ödemekte, %49,5’i faturalarını dahi ödeyeme-
mektedir. Katılımcıların %56,5’i işsizlik nedeni ile bu süreçte kiralarını ödeyememek-
te, %33,3’ü çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamamakta, %61,3’ü ise çocuklarının 
ihtiyaçlarının yalnızca bir kısmını karşılayabilmektedir. 

 

Sonuç olarak ümidini kaybetmiş, en temel ihtiyaçlarını karşılamaktan dahi uzak, her-
hangi bir kurumsal mekanizma ve destekten yoksun, aile ve arkadaşlık gibi birincil 
ilişkilerin sağladığı maddi desteklerle gününü kurtarmaya çalışan, düzenli bir yardım 
ve gelire sahip olamayan yurttaşların giderek genişlediği bir Türkiye’de siyaset bu 
tablonun tümüyle uzağında bir mecrada akıyor. Galiba en ağır acı da burada!

?

İşsizlik sürecinde kredi kartlarınızı ödeyebiliyor 
musunuz?

%

Tamamını 
ödeyebiliyoru

m; 13,8

Asgarisini 
ödeyebiliyoru

m; 29,3

Ödeyemiyoru
m; 56,9

Tamamını ödeyebiliyorum Asgarisini ödeyebiliyorum Ödeyemiyorum

Ödeme Yapabilme Durumu

Evet 
ödeyebiliyoru

m; 50,5

Hayır 
ödeyemiyoru

m; 49,5

Evet ödeyebiliyorum Hayır ödeyemiyorum

İşsizlik sürecinde faturalarınızı ödeyebiliyor 
musunuz?

%

İşsizlik sürecinde kiranızı ödeyebiliyor musunuz?
%

Ödeme Yapabilme Durumu

Evet tamamını 
karşılayabiliyo

rum; 5,4

Evet ama bir 
kısmını 

karşılayabiliyo
rum ; 61,3

Hayır 
karşılayamıyo

rum; 33,3

Evet tamamını karşılayabiliyorum

Evet ama bir kısmını karşılayabiliyorum

Hayır karşılayamıyorum

Çocuklarınızın tüm ih�yaçlarını karşılayabiliyor 
musunuz?

%

Evet 
ödeyebiliyoru

m; 43,5
Hayır 

ödeyemiyoru
m; 56,5

Evet ödeyebiliyorum Hayır ödeyemiyorum



9

P bir denge yakalamaya 
çalıştı. Elbette ki bu tercihte, 
ülkelerin pandeminin 
başlamasıyla karşılaştıkları 
olumsuzluklar kadar, pan-
demi öncesindeki ekonomik 
durumları ve sağlık sistemi 
kapasiteleri belirleyici oldu.

Avrupa’dan görece başarılı 
ülke örneği: Almanya

Örneğin Almanya. Avrupa’nın 
en güçlü sağlık sistemi 
ve ekonomisine sahip 
ülkelerinin başında gelen 
Almanya, sahip olduğu 
imkanları bu süreçte 
sonuna kadar kullanma 
becerisini gösterdi. Kayıtlara 
ilk vakanın 27 Ocak 2020 

Sağlık Krizinden İstihdam Krizine

Pandemi, başladığı günden 
bu yana, hem devletleri hem 
de biz yurttaşları farklı ikilem-
ler arasında tercih yapmak 
zorunda bırakıyor. Bu çerçe-
vede ortaya çıkan en önemli 
ikilem ise salgının etkisinin 
azaltılması için alınacak katı 
önlemlerin beraberinde ge-
tireceği ekonomide durgun-
luk ya da bu durgunluğun 
oluşmaması için önlemleri 
hafifletmek arasında oldu. 
Daha basit bir ifade ile pan-
demi, tüm ülkeleri toplum 
sağlığı ve ekonomik aktivite 
arasında bir tercih yapmaya 
zorladı. Dünya üzerindeki 
birçok ülke kendini bu iki uç 
arasına konumlandırdı ve 
kendi koşulları çerçevesinde 

 
 
Ahmet Oğuz DEMİR 
Doç. Dr., Ekonomist
ooguzdemir@gmail.com
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yakın çalışana sahip ülkede, 
1 milyonun üzerinde iş kaybı 
olduğu resmi rakamlarda gö-
rülüyor. 

Başarısızlık örneği:  
Amerika Birleşik Devletleri

Kıta Avrupa’sında tüm ülke-
lerde yaşanan hızlı daralma 
ve işsizlik artışı, Almanya’yı 
“görece” başarılı kılıyor. Tüm 
dünyada bu görece başarının 
karşısındaki “başarısız” örnek 
ise Amerika Birleşik Devletleri 
oldu. Pandemi, dünyanın en 
büyük ekonomisi ABD’nin, 
sahip olduğu ekonomik gü-
cün toplumsal krizlerde geniş 
halk kesimlerini koruma ko-
nusunda ne kadar aciz kaldı-
ğını gördüğümüz bir dönem 
oldu. Her ne kadar ABD Mer-
kez Bankası (FED) ve Federal 
Devlet eliyle milyarlarca do-
larlık paketler devreye alınsa 
da bu paketlerdeki destekler, 
ABD’de sağlık ve istihdam 
krizinin derinleşmesine engel 
olamadı. 

Vaka sayısı ve ölüm sayıları 
açısından dünyada en önde 
giden ülke haline gelen ABD, 
ekonomik faaliyetteki dur-
gunluk ve istihdam kayıpları 
açısından da zirveye oturdu. 
Salgının yayıldığı süre içeri-
sinde ABD’de işsizlik maaşı 
başvuruları tarihi rekorlar 
kırdı. 2008 küresel krizi süre-
cinde dahi 600.000 civarında 
seyreden haftalık işsizlik ma-
aşı başvuruları 6 milyon sevi-
yelerinin üzerine çıktı. Krizin 
tepe noktası olan 4 Nisan haf-
tasında 6,2 milyon yeni işsiz-
lik başvurusu yapılan ABD’de 
işsizlik oranları da rekor sıç-
ramalar gördü. 2008 Küresel 

birlikte ekonomik faaliyet ve 
istihdamda görece sınırlı bir 
düşüş ile pandemi şokunu 
atlatmış oldu. 

İtalya ve İspanya 

Almanya, süreci görece iyi 
yönetmiş olsa da, salgının 
ilk etapta en geniş yayılıma 
sahip olduğu diğer Avrupa 
ülkeleri de ciddi sorunlar 
yaşadı. İtalya ve İspanya gibi 
salgından en çok etkilenen 
ülkelerde işsizlik oranı, işgücü 
piyasasına katılımlardaki 
düşüş nedeniyle gerilemiş 
olsa da, normalleşme ile bir-
likte yeniden yükselme eğili-
mine girdi. Salgın öncesinde 
de 2008 krizinden sonra 
ortaya çıkan yüksek işsizlik 
oranları ile baş etmekte güç-
lük yaşayan İtalya’da işsizli,k 
salgının en fazla etkisinin 
olduğu Nisan ayında %6,5 
seviyesine kadar gerilerken, 
normalleşme adımlarının 
başladığı Haziran ayı ile birlik-
te yeniden %8,8’e çıktı. 2019 
yılında henüz salgın ortada 
yokken dahi %10 civarında 
bir işsizlik oranıyla karşı kar-
şıya olan İtalya’da yıl sonuna 
doğru işsizlik oranının %12’ye 
ulaşması bekleniyor. 

İspanya’da da İtalya’ya benzer 
bir süreç görülüyor. Salgın 
öncesinde %13,5 civarında 
olan işsizlik oranı açıklanan 
paketlere rağmen salgın ön-
cesindeki %14’lü seviyelerin 
bir hayli üzerine çıkacak gibi 
görünüyor. Hizmet sektörle-
rinin ekonomide lokomotif 
halinde olduğu ülkede işsiz-
liğin yıl sonuna doğru %15’e 
yaklaşması bekleniyor. Bu 
süreç öncesinde 20 milyona 

tarihinde girdiği Almanya 
hızlı bir şekilde ekonomi 
ve sağlık krizinin etkilerini 
sınırlandırmaya yönelik 
önemli aksiyonlar aldı. 
Nisan başı itibariyle vaka 
sayıları hızla düşen Almanya, 
ekonomik ve sosyal hayatta 
normalleşme adımlarını 
atan ilk ülkelerden biri oldu. 
Bu süre içerisinde Mart 
ve Nisan aylarında iki ayrı 
paket açıklayan Almanya, 
bu paketlerle beraber 286 
milyar Euro’luk bir destek 
paketini uygulamaya koydu. 
Federal Hükümete ek olarak 
yerel düzeyde de hayata 
geçirilen destek programları 
ile birlikte Almanya’nın bu 
süreçte hayata geçirdiği 
uygulamaların toplam 
bütçesi 427 milyar Euro’ya 
ulaştı. Bu rakam Almanya 
GSYİH’sının da yaklaşık 
%14’üne erişmiş oldu. 

Paketlerin neredeyse tama-
mında ülkede alınan önlem-
lerle ekonomik faaliyetin 
devam etmesi ve istihdamın 
korunmasına yönelik adımlar 
öncelikli olarak ele alındı. 
Bu süreçte büyük işletme-
ler kadar, mikro, küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin de 
ayakta kalabilmesine yönelik 
önlemler hayata geçirildi. 
Pandemi öncesi ilk çeyrekte, 
istihdamın %0,3 artarak 45 
milyona ulaştığı ülkede, pan-
demi  etkisinin hissedilmesi 
ile birlikte ikinci çeyrekte is-
tihdam 44,7 milyona geriledi. 
Birçok başka Avrupa ülkesi 
ile karşılaştırıldığında Alman-
ya, güçlü sağlık sisteminin 
katkısıyla pandemi paniğini 
hızlı geride bırakarak ve yine 
ekonomik önlem paketleri ile 
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yana önemli bir reel büyüme 
hızı yakalayan bu ülkeler, 
uluslararası ticaretteki daral-
ma ve iç talep şoku ile birlikte 
önemli sosyal sorunlara da 
gebe durumda. Tabloda da 
görüleceği gibi 2020 yılı geliş-
miş ve belli başlı gelişmekte 
olan ülkeler için hem ciddi 
ekonomik daralmanın hem 
de bu daralmanın işsizlik ora-
nına yansımasının yılı olacak 
gibi görünüyor. 

Sonuç:  
Salgın-işsizlik sarmalı

Bütün bu veriler ve gelişme-
ler, salgının ekonomi üze-
rindeki etkisinin doğrudan 
istihdama yansıdığını da 
gösteriyor. İstihdam kayıp-
ları, işgücüne katılımdaki 
sert düşüşler ve ekonomik 
daralmanın devamına ilişkin 
beklentiler de istihdam ka-
yıplarının bir süre daha telafi 
edilemeyeceğine işaret edi-
yor. Bu süreçte sosyal demok-
rasinin tartışması gereken 
en önemli konuların başında 
ise, zaten olabildiğince düşük 
gelirle çalışmaya mahkumken 
elindeki o gelirlerden de olan 
milyonlar gelecek.  

Finansal Krizi’nin ardından 
%10’lu seviyeleri gören işsiz-
lik oranını, 2019’da oldukça 
düşük denebilecek %3,5’a ka-
dar düşüren ABD’de, salgının 
etkisiyle beraber Nisan ayın-
da %14,7’lik bir işsizlik oranı 
görüldü. Salgın öncesi Şubat 
2020’de 5,7 milyon olan işsiz 
sayısı, Nisan ayında 23 mil-
yona ulaştı. Son yayınlanan 
Haziran 2020 verilerine göre 
ise ABD’de işsiz sayısı 16,3 
milyon olarak belirlendi. Bu 
süre içerisinde 3 trilyon dolar-
lık bir yardım paketini hayata 
geçiren ABD, hem sağlık hem 
de istihdamda ortaya çıkan 
kırılmaya engel olamadı.

Yüksek nüfuslu,  
gelişmekte olan ülkeler 

Avrupa ve ABD sağlık krizinin 
ve dolayısıyla ekonomik kri-
zin en hızlı yayıldığı iki bölge 
olsa da, salgının asıl etkileri-
nin gelişmekte olan ülkelerde 
yaşanması daha muhtemel. 
Özellikle Avrupa’da, sosyal 
devlet faktörünün etkinliği 
ve güçlü kurtarma paketleri 
son birkaç aylık süreçte krizin 
etkilerinin yavaş yavaş panik 
dönemine göre azalmasında 

ciddi etkiye sahip oldı. Oysa 
başta Brezilya, Hindistan, 
Rusya ve Meksika gibi ülkeler 
olmak üzere büyük nüfusa 
sahip gelişmekte olan ülke-
lerde salgının etkisinin daha 
belirgin hale gelmesi, krizin 
ikinci perdesini gelişmekte 
olan ülkelerin başrol oynaya-
cağı bir bölüme dönüştürmüş 
durumda. Vaka ve can kayıp-
larının hızla arttığı bu ülkeler-
de, sınırlı ekonomik imkanlar 
ve sağlık sistemlerinin görece 
zayıf kalması, krizin etkisinin 
her iki açıdan da daha etkili 
hissedilmesine neden oluyor. 

Öte yandan Avrupa ve ABD, 
salgında sonbahar ile birlikte 
ikinci dalga ihtimalini konu-
şurken özellikle Brezilya, Rus-
ya, Meksika, Hindistan gibi 
ülkelerde birinci dalga hala 
oldukça etkili. Vaka sayılarının 
hala oldukça yüksek sayılarda 
arttığı bu ülkelerde ekonomik 
durgunluk da derinleşiyor. 
Küresel sistemin üretim aya-
ğında önemli roller üstlenen 
bu ülkelerde bir yandan 
sağlık krizi derinleşiyor, diğer 
yandan sınırlı ekonomik im-
kanlar ekonomik faaliyeti de 
sınırlandırıyor. 2000’den bu 

Ülke Toplam  
Vaka Sayısı

1 Milyon 
Kişide Vaka 
Sayısı

1 Milyon 
Kişide Ölüm 
Sayısı

2020  
Ekonomik  
Büyüme Tahmin

2020  
İşsizlik Oranı 
Tahmin

Brezilya 3,36 milyon 15.808 511 -%7,4 %13,5
Rusya 932 bin 6.389 109 -%8,0 %8,0
Meksika 525 bin 4.072 442 -%7,5 %6,0
Hindistan 2,70 milyon 1.959 38 -%3,7 %15,0
Türkiye 250 bin 2.967 71 -%4,8 %17,4
Almanya 226 bin 2.794 111 -%6,6 %4,5
İtalya 254 bin 4.206 586 -%11,3 %12,0
İspanya 382 bin 8.173 613 -%11,1 %18,9
ABD 5,6 milyon 16.942 524 -%7,3 %10,3Ka
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A
Uçuş

Müdür olarak atandı. Daha 
önce de Başkan Yardımcıları 
Enver Taştı ve Mustafa Yılmaz 
görevlerinden alınmıştı. Dü-
zenlemede son nokta ise, 9 
Haziran 2020 tarihinde, 26 
Bölge Müdürü’nden 10’unun 
görevden alınması oldu.

Kadro tamam “oynayalım”

Başkan dahil üst yönetimin 
neredeyse tamamı, bölge mü-
dürlerinin de önemli bir bö-
lümü değişen yeni ve uyumlu 
TÜİK, olağanüstü bir çaba 
göstererek, olabilecek en iyi 
mayıs ayı işsizlik ve istihdam 
oranlarını açıkladı. Türkiye 
genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2020 

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Başkanlığına 22 Mayıs 
2020 tarihinde Başkan Yar-
dımcısı Muhammed Cahit 
Şirin’in atanmasıyla başlayan 
atamalar, yer değiştirmeler ve 
görevden almaların bugüne 
hazırlığın bir göstergesi oldu-
ğunu anlamış bulunuyoruz. 
Özenle düzenlenmiş rakamlar, 
hizaya getirilmiş yüzdeler ve 
“resmi” yalanlar için bir hazır-
lıkmış tüm bu yaşananlar.

2018 yılında TÜİK’de göreve 
başlayan 1984 doğumlu, 
Endüstri Mühendisi Muham-
med Cahit Şirin, çok kısa süre 
içinde ve henüz kurumu bile 
tanımadan başkanlığa getiril-
di. Başkan Vekili Yinal Yağan 
ise Sümer Holding’e Genel 

 
 
Mustafa ÖZEL 
Araştırmacı
m.ozel@panalizarastirma.com
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• Covid-19 Mayıs 2020’de en 
az 8,6 milyon yeni eşdeğer 
istihdam kaybı ve işsize yol 
açtı;

• Revize edilmiş geniş tanımlı 
işsizlik ve iş kaybı oranı %50 
olarak hesaplandı;

• Kadınlar Covid-19’dan daha 
fazla etkileniyor: Kadın işgücü 
%12, kadın istihdamı %10,5 
azaldı;

• İstihdam bir yılda 2 milyon 
411 bin kişi azaldı;

• İşbaşında olanların sayısı, 
son bir yılda 6,4 milyon kişi 
azaldı;

• Ümitsiz işsizlerin sayısı bir 
yılda 558 binden 1 milyon 
358 bine yükseldi.

TÜİK’in işsizlik hesaplama 
tekniği Covid-19 gibi bir 
salgın döneminin etkilerini 
yansıtmaktan uzaktır. TÜİK, 
Covid-19 döneminde soru 
setinde gerekli değişiklikleri 
yapmamıştır. TÜİK, sadece 
araştırmanın yapıldığı refe-
rans haftasından geriye doğ-
ru 4 hafta içinde iş arayanları 
işsiz sayıyor. Oysa Covid-19 
döneminde işten çıkarma 
yerine yaygın olarak kısa ça-
lışma ödeneği ve ücretsiz izin 
ödeneği uygulanması nede-
niyle milyonlarca işçi, çalışma-
dığı halde istihdamda gözük-
mektedir. TÜİK’in yöntemine 
göre, kısa çalışma ödeneği 
ve ücretsiz izin ödeneği alan 
işçiler iş aramadıkları için işsiz 
sayılmıyor. Bugüne kadar 3,5 
milyon işçi kısa çalışma öde-
neği ve 1,8 milyon işçi de üc-
retsiz izin ödeneği -yani nakdi 

yılı Mayıs döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre 
sadece 331 bin kişi azalarak 
3 milyon 826 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı 0,1 puanlık minik 
bir artış ile %12,9 seviyesinde 
gerçekleşti. Tarım dışı işsiz-
lik oranı da kabul edilebilir 
bir 0,2 puanlık hafif artış ile 
%15,2 oldu.

İstihdam oranı %4,7 azaldı

İstihdam edilenlerin sayısı, 
2020 yılı Mayıs döneminde, 
bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre 2 milyon 411 bin kişi 
azalarak 25 milyon 858 bin 
kişi, istihdam oranı ise 4,7 pu-
anlık azalış ile %41,4 oldu.

Bu dönemde, istihdam edi-
lenlerin sayısı tarım sektörün-
de 308 bin, sanayi sektöründe 
274 bin, inşaat sektöründe 
206 bin, hizmet sektöründe 
1 milyon 622 bin kişi azaldı. 
İstihdam edilenlerin %18,8’i 
tarım, %20,4’ü sanayi, %5,2’si 
inşaat, %55,6’sı ise hizmet 
sektöründe yer aldı.

Konu istihdam olunca TÜİK’in 
ufak dokunuşları da yetmedi. 

İstihdam lazımsa  
bekçi alalım

Korona virüs belası, işsizlik ve 
istihdam konularındaki sıkın-
tımızı daha da arttırmıştır diye 
düşünebilirsiniz ama yanılı-
yorsunuz! Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 
göre, 2020 yılı II. döneminde 
toplam kamu istihdamı 2019 
yılının aynı dönemine göre 
%4,3 oranında artarak 4 mil-
yon 767 bin kişi oldu.

İş bulamadığı için kendini 
yakanların, intihardan başka 
çözüm bulamayan atanama-
yan öğretmenlerin, üniversite 
diplomasını pazar tezgahla-
rına asarak pazarcılık yapan-
ların, işsizlik nedeniyle artan 
boşanmaların olduğu ülke-
mizde, artan kamu istihdamı 
hepimize nefes aldırıyor!

Ölmüşüz  
ama ağlayanımız yok

Aslında tüm müdahalelere, 
düzenlemelere ve makyaja 
rağmen resmi açıklamalarda 
bile hepimizi kaygılandıran, 
endişelendiren rakamlar, 
oranlar ve yüzdeler var. Bir de 
emek cephesinin açıkladığı 
raporlar var ki buna göre, 
aslında ölmüşüz ama ağlaya-
nımız yok!

Devrimci İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu’na (DİSK) göre 
”TÜİK, açıkladığı dar tanımlı 
işsizlik oranı ve işsiz sayısı ile 
Covid-19’un yarattığı depremi 
yansıtmaktan oldukça uzaktır.”

DİSK’in 10 Ağustos 2020 ta-
rihinde açıkladığı Mayıs Ayı 
İşsizlik ve İstihdam raporuna 
göre:

• Covid-19 etkisiyle revize 
edilmiş geniş tanımlı işsiz sa-
yısı ve iş kaybı Mayıs 2020’de 
17,2 milyona yükseldi!

• TÜİK’in dar tanımlı (resmi) 
işsizlik oranı ve sayısı gerçeği 
yansıtmıyor;

• DİSK-AR, ILO’nun yöntemini 
esas alarak Covid-19’un yarat-
tığı gerçek istihdam kaybını 
ve işsizliği hesapladı;
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ücret desteği- aldı. İŞKUR, bu 
kişileri işsiz saymadı.

Öte yandan kısa çalışma öde-
neği alamayan, kayıt dışı veya 
kendi hesabına çalışıp işsiz 
kalanların önemli bir bölümü 
ise Covid-19 nedeniyle iş ara-
ma eğiliminde olmadığından 
işgücü piyasası dışına çıktılar 
ve onlar da işsiz sayılmadı.

TÜİK verilerinin detaylarına 
bakıldığında, Türkiye tarihinin 
en büyük istihdam daralması 
ve iş kaybı sürecinin yaşandığı 
görülmektedir. TÜİK verilerine 
göre işgücü, son bir yılda 2 
milyon 742 bin azalarak 32 
milyon 426 binden 29 milyon 
684 bine geriledi. İstihdam, 
Mayıs 2019-Mayıs 2020 ara-
sında, 2 milyon 411 bin azala-
rak 28 milyon 269 binden 25 
milyon 858 bine düştü. Mayıs 
2019’da 26 milyon 961 bin 
olan istihdam içinde olup iş-
başında olanların sayısı, 6 mil-
yon 474 bin kişi azalarak 20 
milyon 487 bin oldu. İşbaşın-
da olmayanların sayısı ise son 
bir yılda 4 milyon 63 bin kişi 
artarak 1 milyon 308 binden 5 
milyon 371 bine yükseldi.

İşsiz sayısı çalışan sayısını 
geçti ama buzdolabı  
satışlarımız arttı

Dünya Liderimiz Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ise 
iş, işsizlik ve istihdam konula-
rına hepimizden, herkesten 
farklı bakıyor. Sanırım bizde 
olmadığı için bilemediğimiz 
bir liderlik özelliği bu! Cum-
hurbaşkanımıza göre, ekono-
misi olabildiğince güçlü olan 
ülkemiz “tırmanışta”. Cumhur-
başkanı Erdoğan’a göre tırma-
nışın nedenleri şöyle:
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ruldu. Ağırlıklı olarak, iyi bir 
gelecek, sağlık, çocukları için 
iyi bir eğitim ve elbette iş 
beklentileri vardı araştırma-
ya katılanların. Ama birinin 
beklentisi öyle sarsıcıydı ki, 
Belediye Başkanının önüne 
kadar gitti. Otuzlu yaşlardaki 
genç adamın hayattan en 
büyük beklentisi, mesleğini 
yapabilmekti. Mesleği ise 
öğretmenlikti!

Genç Cumhuriyetin en iti-
barlı mesleklerinden biriydi 
öğretmenlik. Çünkü onlardı 
aydınlanma devriminin tüm 
kazanımlarını yurda yayacak 
olan… Eseri yeni bir nesil 
olacak olan… Şimdi bir öğ-
retmenin en büyük beklentisi 
eğitim vereceği çocuklara 
kavuşmak…. 

Çocuk sesleri isteyene çama-
şır makinası gürültüsü, umu-
du yeşertmek isteyenlere 
buzdolabı soğukluğu …

Uçuştayız!

“Buzdolabı satışlarına bakı-
yoruz, 2002’de 1milyon 88 
bin, fakat bu rakam 2019’da 2 
milyon 486 bin adet buzdola-
bı satışı var. Nereden nereye! 
Şu anda devamlı bir tırmanış 
var.

Ülkemizde yıllık çamaşır ma-
kinesi satışı 824 bin adetten 
2 milyonun üzerinde bir sevi-
yeye ulaştı, bulaşık makinesi 
satışı 282 binden 1 milyon 
332 bin adede, fırın satışı 339 
binden 817 bine yükseldi. 
Bunları niye söylüyorum; 
bütün bunlar, ülkemizdeki 
refah düzeyini ifade etmesi 
bakımından önemli rakamlar. 
Vatandaşımın alım gücünün 
nereden nereye yükselmesi 
bakımından anlam ifade edi-
yor.

Daha detayları var, detayları-
na girmek istemiyorum. Şim-
di bu bize bir şey gösteriyor. 
Türkiye bir tırmanışta. Ama 
bizim bu tırmanışımızı gör-
mek istemeyen, gözü olup 
da görmeyenler var. Ben size 
bunları belgelerle konuşuyo-

rum. Türkiye adeta bir uçu-
şun içerisinde”

Bu sözlerin üzerine söz ede-
nin ağzına terlikle vurmak 
lazım!

Rakamlar tamam ama  
ya hayatlar

Araştırma sektöründe hepi-
miz rakamları severiz. Gra-
fiklerle anlatmayı, yüzdelerle 
açıklamayı… Ama rakamlar 
bizim için gerçeklere, bilgiye 
ulaşmanın bir yolu. Ulaştığı-
mız gerçekler, sahada kar-
şılaştığımız hayatlar da çok 
önemli bizim için. 

Buca Belediyesi, ilçe sınırları 
içerisindeki apartman görev-
lilerin tespiti için bir tarama 
çalıştırması gerçekleştirdi 
Temmuz ayında. Ulaşılan 
apartman görevlileriyle de 
bir anket çalışması yaptı. 
Apartman görevlilerinin 
sorun ve beklentilerinin 
ölçüldüğü bu ankette bir 
soruda da “Hayattan ilk üç 
beklentiniz nedir?” diye so-
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K
Bir Kalkınma Engeli Olarak “Kadın İşsizliği”

TÜİK rakamlarına göre Tür-
kiye’de 31 milyon 509 bin 
çalışabilir kadın -15 yaş üstü- 
var. 

22 milyon kadın işgücünden 
dahi sayılmıyor. Bu işgücün-
den dahi sayılmayan kadınla-
rın 11 milyonu ise ev işçisi.

Çalışabilir kadın nüfusunun 
yalnızca %29’u istihdama 
katılıyor, yani 9 milyon 197 
bin kadın.

Bu %29’un da %13’ü işsiz, 
yani 1 milyon 215 bin kadın 
iş arıyor. Neticede, koskoca 
ülkede yalnızca 7 milyon 982 
bin kadın çalışıyor.

Kadınların yaşadığı ayrımcı-
lığın en belirgin hissedildiği 
alanlardan biri iş yaşamı. 
Cinsiyete dayalı iş bölümün-
den tutun da kadın emeği-
nin görünmezliğine, eşit işte 
eşitsiz ücretten cam tavan 
sendromuna kadar türlü ay-
rımcılık türlerine maruz bıra-
kılıyor kadınlar iş yaşamında. 
Tüm bu ayrımcılık biçimleri-
nin bir sonucu olarak “kadın 
yoksulluğu” diye bir tanım 
bile yapmak durumunda 
kalıyoruz.

Kadın işsizliği ise bu ayrımcı-
lığın en yakıcı neticesi. Biraz 
rakamlar üzerinden mevcut 
tabloya bakacak olursak:

 
 
Tuba TORUN 
CHP YDK Üyesi, Avukat
avtubatorun@gmail.com
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tiştirerek mümkün olur. Oysa, 
Türkiye bu standarda henüz 
yaklaşabilmiş bile değil. Ve 
hatta son yıllarda onlarca yıl 
geriye gittiği söylenebilir. 

Kaldı ki, ülkede 6 genç kadı-
nın ancak biri iş bulabiliyor. 
Bu ülkenin gençleri çalışmak 
isteyip çalışamıyor. Nitelikli 
işgücü bir yana, nicelikle dahi 
ekonomik büyüme sağlana-
mayacak bir noktadayken, 
insanlar niçin çocuk yapmak 
istesin? Siyasi iktidar bunların 
hiçbirini değil, görünen o ki 
kendisine sağlayacağı oy po-
tansiyelini önemsiyor.

Tüm bunlar olurken, kadın-
lar siyasi iktidar tarafından 
bilhassa istihdamdan so-
yutlanıyor, eve kapatılmaya 
çalışılıyor. Buna yönelik “yarın 
gün sigortalı çalışma hakkı” 
gibi müjde görünümlü, as-
lında işverenin kadın tercih 
etmesinin önüne geçen 
yasalar çıkartıyorlar. Nafaka 
tartışmalarından tutun da 
İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilme tartışmalarına kadar 
hepsi kadının özgüvenini 
kırmaya ve şiddete, cinayete, 
her şeye rağmen evde tutma-
ya/boşanmamaya/daha çok 
evlenmeye yönelik projeler.

“.. çünkü kadınların  
özgürleşmesi daima  
toplumsal özgürleşme ile 
 ilişkilidir”

Oysa, iktidarının bekasını 
değil, ülkenin refahını dü-
şünen yönetimler kadınları 
hayata daha çok katmaya 
ve kadınların üretim gücün-
den faydalanmaya çalışırlar. 
Feminizmin dönüm noktası 

Kadın işsizliğinin gerçek 
yüzü

Ancak TÜİK rakamlarında bü-
yük bir aldatmaca var. TÜİK 
çalışabilir çağda 100 kadında 
71’ini istihdamda kabul etmi-
yor ve bu sayede kadın işsiz-
liğini olduğunda çok daha 
düşük gösteriyor. OECD ülke-
lerinde kadınların ortalama 
işgücüne katılım oranı %55. 
Yani, bizde her 100 kadından 
29’u işgücünde kabul edilir-
ken OECD ortalamasında her 
100 kadından 55 kadın işgü-
cünde kabul ediliyor. Eğer 
Türkiye’de OECD ortalaması 
olan kadınların yüzde 55’i 
işgücünde kabul edilseydi 
kadın işgücümüz 17 milyon 
olacak ve bu durumda kadın 
işsizliği yüzde 53 olacaktı. 
Ama TÜİK rakamlara takla 
attırarak kadın işsizliğini %13 
gösteriyor. 

Bir de kayıt dışı-güvencesiz 
çalışma problemi var. İstih-
damda yer alan kadınların 
%35’i kayıt dışı çalışıyor. Ev 
işçilerini düşünün, yıllardır en 
temel sorunları görmezden 
geliniyor. Siyasi iktidar, uzun-
ca süredir, kadın istihdamı 
arttı diyor. Bu sözde artışın 
altında yukarıda bahsettiği-
miz rakamlarla oynama oldu-
ğu gibi, ülkede genel olarak 
yoksulluğun artması gibi bir 
etken de var. Kadınlar, kendi-
lerinin ve ailelerinin yalnızca 
karınlarını doyurabilmek için 
uzun saatler boyunca, en ağır 
işlerde, pul denecek paraya, 
güvencesiz şekilde çalışıyor-
lar. Peki, “sosyal devlet” bu-
nun neresinde? O zaten yok. 
Uzunca bir süredir yok.

O zaman şu soruyu rahatlıkla 
olarak sorabiliriz; tablonun 
bu derece fecaat olduğu bir 
ülke nasıl kalkınır? Bir ülkenin 
yarısını üretime katmadık-
ça muassır medeniyetler 
seviyesine nasıl ulaşılır? Ka-
dının ekonomik güce sahip 
olmaması demek doğrudan 
daha çok şiddete maruz bı-
rakılması demek. Dolayısıyla, 
artan şiddet sorunsalı nasıl 
çözülür?

Bu sorulara olumlu bir cevap 
vermek ne yazık ki mümkün 
değil.

Pandemi ve kadın işsizliği

Salgın süreci, tıpkı ekonomik 
krizlerde veya ekolojik krizler-
de olduğu gibi, yine ilk olarak 
dezavantajlı gruplardan biri 
olarak kadınları etkiledi. Er-
keklerden çok kadınlar işsiz 
kaldı, zira hem evle ilgilen-
mek onlara bırakıldı hem 
de salgının en çok etkilediği 
sektörler kadınların daha çok 
çalıştığı sektörlerdi. Örneğin, 
yine TÜİK rakamlarına göre 
hizmet sektöründe yalnızca 1 
ayda 191 bin kadın işsiz kaldı.

Bildiğiniz üzere, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, sık sık “3 ço-
cuk” diyor. Hatta son katıldığı 
nikahlarda bu sayı 5’e çıktı. 
“Nitelikli genç nesillere ihti-
yacımız var” diyor. Elbette var. 
Ancak, nitelikli nüfusun yal-
nızca 3-5 çocuk doğurmakla 
oluşmayacağını birilerinin 
kendisine hatırlatması lazım. 
Nitelikli nüfus, temel haklara 
ilişkin sorunlarını halletmiş ve 
sosyal devlet olmayı başara-
bilmiş ülkelerde, iyi eğitimli, 
sağlıklı, özgüvenli gençler ye-
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Ne acı ki, 1967 Fransa’sıyla 
2020 Türkiye’si arasında pek 
bir fark yok. Kadınlar halen, 
kendilerine biçilen toplum-
sal roller sebebiyle işsiz, öz-
güvensiz, ancak bir ailenin 
içinde ise var kabul edilen 
ikinci cinsler.  Hatta Dünya 
Ekonomik Forumu’nun ra-
poruna göre cinsiyet eşit-
sizliği uçurumu kapanacağı 
yerde daha da büyüyor. Ka-
dınların erkeklerle eşit hak-
lara sahip olması için 100 yıl, 
erkeklerle eşit ücrete sahip 
olması içinse 217 yıl bekle-
mesi gerekiyor. Tam da bu 
yüzden kadın işsizliğini ayrı-
ca dert edinmek gerekiyor. 

Anlaşılması gereken ise şu; 
kadının insan hakkı müca-
delesi yalnızca kadınları il-
gilendiren bir mücadele de-
ğildir, ülkelerin ve dünyanın 
refahını, geleceğini doğru-
dan ilgilendiren bir mücade-
ledir.  Erkek-egemen, beyaz, 
kapitalist, ırkçı dünya kendi 
ayrıcalıklarından vazgeçmek 
istemediği sürece ne ülkeler 
ne de dünya daha iyi bir yer 
olmayacaktır. 

cağı kişisel güçler olur. Bilakis, 
işçi sendikalarına, sosyal baskı 
gruplarına katılım gereklidir. 
Bu da ancak çalışarak, bireyin 
sosyal yaşama entegre olması-
nı sağlayan ekonomik yaşam-
la mümkün olur. Dolayısıyla 
kadını ekonomik yaşamdan 
uzak tutmak, onu politik 
yaşamdan da uzak tutmak 
demektir. Fransız burjuvasının 
değerleri arasında esasında, 
kadınlık, annelik, evcimenlik, 
ailecilik gibi değerler vardır. Bu 
açıdan, modern ve teknokratik 
burjuvamız, eski burjuvanın 
tüm değerlerini korur. Eskiden 
değişimi umut edebiliyorduk. 
Çünkü savaştan sonra kadın-
ların çalışmasına ihtiyacımız 
vardı. O dönemde gerçekten 
de kadınların bir yükselişi söz 
konusuydu. 1945’te kadınlar 
için tekrar bir özgürleşme ola-
cağını düşünmüştük. Ekono-
mik şartlar öyle bir hal almıştı 
ki nihayet çalışılacak bir iş 
çıkmıştı ortaya. Oysa kadın-
ların sadece %26’sı için iş var. 
Erkeklerden iş alınıp kadınlara 
verilmeyecekse, kadınlara yer 
yoksa, çalışmaktan vazgeçi-
rilmeleri gereklidir. Kadınların 
cesareti kırıldı çünkü onlara 
verilecek iş yoktu.”

sayılan eserlerinden İkinci 
Cins’in yazarı Simone de Bea-
uvoir, 1967’de vermiş olduğu 
bir demeçte durumu çok gü-
zel ifade ediyor: 

“Egemen sınıfın isteği gücü 
sürdürmektir ve bunun tek 
yolu kadınları evde tutmaktır. 
Bunun birçok sebebi vardır. 
Burjuva sınıfının ilgi duyduğu 
şey statükodur. Dolayısıyla da 
depolitize olmuş bir halk ister. 
Kadınların çalışmasını ve ka-
musal yaşama dahil olmasını 
engeller. Kişisel güce, De Ga-
ulle’e, apolitizme oy verecek, 
tamamen depolitize olmuş 
seçmen sınıfına sahip olmak 
ister. Kadın depolitize olursa, 
erkeği de depolitize eder. Çok 
önemli bu, çünkü kadınların 
özgürleşmesi daima toplumsal 
özgürleşme ile ilişkilidir. Ame-
rika’da ayrımcılığa karşı büyük 
bir hareket olduğunda, aynı 
zamanda büyük bir feminist 
hareket de söz konusuydu. 
Birbirini destekledi bunlar. 
Kadınların çalışması engel-
lendiğinde politize olması da 
engellenmiş oluyor. Çünkü 
hakiki politika oy pusulası ile 
sağlanmaz. Hatta tam tersine 
depolitizasyonu sürdürmeye 
yarar. Çünkü bizlerin oylaya-
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2 YÖK’ün 23 Mart’ta üniver-
sitelerde dijital platformlar 
üzerinden uzaktan eğitime 
geçiş kararının ardından, bir 
dizi uygulama yürürlüğe girdi. 
Böylelikle başta “öğrencileri 
artık nasıl bir eğitim/öğrenci-
lik dönemi bekliyor?” sorusu 
olmak üzere, kurumların eği-
tim modelleri, eğitimin biçim-
sel/içeriksel boyutları ve hoca-
ların emek süreçlerine ilişkin 
pek çok soru ve belirsizlik or-
taya çıktı. Birtakım aksaklıkla-
ra rağmen yeni koşullara hızla 
uyum sağlayan öğrenciler ve 
hocalar eğitim yılını tamam-
layarak yaz dönemine girdi-
ler. Fakat 2020 yazının, yeni 
eğitim yılına ilişkin her sene 
yapılan planlar ve olağan ha-
zırlıkların yanı sıra bir takım 

Yükseköğretime Salgınla Gelen Fırsatlar ve  
Vakıf Üniversitesi Emekçilerini Bekleyen İşsizlik

2020 yılıyla birlikte neredeyse 
tüm ülkeler, Covid-19 ismi 
verilen virüsün gösterdiği 
yüksek yayılma hızı, ölüm 
riski, tedavi ve aşı üretilme 
süresinin uzunluğuna dair acı 
gerçeklikle karşı karşıya kal-
dılar. Çabuk atlatılacak, hafife 
alınacak türde bir dert olma-
dığı kısa süre içinde anlaşılan 
salgını yavaşlatmaya dönük 
birtakım önlemler, tartışma-
lı taraflarıyla Türkiye’de de 
hayata geçirildi. Böylelikle 
bahar ayları, gündelik yaşa-
mın her alanında olduğu gibi, 
eğitim ve yükseköğretimde 
de bazı değişikliklerin yaşan-
dığı bir dönemin başlangıcını 
oluşturdu. 

 
 
Aytül FIRAT 
Doktora Öğrencisi, İktisat
aytulfirat@gmail.com
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okuyan öğrenci sayısı artışı-
nın da “sosyal devlet anlayışı 
ve vakıf mantığıyla uyuşan ve 
öğrencilerimizi sevindirecek bir 
düzenleme” olduğunu ifade 
ediyor.2

TBMM’den salgının ilk döne-
minde geçen bu değişikliğe 
ilişkin adımların daha ön-
ceden atıldığı anlaşılmakla 
birlikte, sözü geçen kararların 
ardındaki gerçeği, yani bazı 
vakıf üniversitesi sermaye 
grupları, YÖK ve hükümet 
arasında geçirilen süreçleri 
bilmek elbette pek mümkün 
değil.

Büyük çoğunluğunun maaşı 
özellikle son birkaç sene için-
de çeşitli sebeplerle kamuda 
ödenenin altında kalan vakıf 
akademik personeli, maaşları-
nın düzenleneceği beklentisi-
ne girdilerse de son günlerde 
duyulan birkaç örnek dışında, 
büyük çoğunluğu henüz bu 
uygulamaya geçmedi. Kısa 
bir süre içinde bu olumlu 
beklentilerin yanı sıra vakıf 
çalışanları arasında, uygula-
maya geçildiğinde üniversite 
yönetimlerinin bu maliyeti 
düşürmenin yolunu ‘bir şekil-
de’ bulacağı, norm kadro dı-
şındaki kadronun işten çıka-
rılıp, yarı zamanlı hocalar ile 
çalışılmayacağı yönünde tah-
minler yapılmaya başlandı. 
Hatta bazı kurumlarda verilen 
maaşların ‘açıktan’ geri iste-
nebileceği yönünde imaların 
başladığı yönünde söylentiler 
dolaşıma girdi.

2 https://www.aa.com.tr/tr/egitim/
yok-baskani-sarac-yuksekogretim-
duzenlemesi-sistemin-daha-
saglam-bir-zemine-oturdugunun-
gostergesi/1806768

rından tutun öğrencilerine 
kadar herkesin dikkate alarak 
davrandığı fiili durum, vakıf 
üniversitelerinin neredeyse 
tamamının aslında kâr amacı 
güden kurumlar olduğu. Ko-
nunun bu kısmıyla alakalı ola-
rak, salgınla ilgili olsun ya da 
olmasın, bu dönemde ortaya 
çıkan bazı gelişmeleri gözden 
geçirmekte fayda var.

Geçtiğimiz Nisan’da 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanu-
nu’nda vakıf üniversitesi 
akademisyenlerinin çalışma 
koşullarını değiştireceği 
düşünülen bir düzenleme 
yapıldı. 17 Nisan tarihli Resmi 
Gazete’de açıklanan karara 
göre, bu kurumlardaki burslu 
öğrenci zorunluluğu %10’dan 
%15’e çıkıyor ve artık “…vakıf 
yükseköğretim kurumlarında 
çalışan öğretim elemanlarına, 
unvanlarına göre devlet yük-
seköğretim kurumlarında öde-
nen ücret tutarından az ücret 
verilemeyeceği” ifade ediliyor-
du1. İlki kazanç kaybı yaratan, 
diğeri ise mevcut emek piya-
sasına asgari ücrete benzer 
bir taban fiyat uygulamasıyla 
müdahale anlamına gelen bu 
kararlar, kârları düşürecek bir 
gelişme olarak düşünülebilir. 

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 
konuyla ilgili AA’na verdiği 
demeçte, “son dönemlerde 
bazı vakıf üniversitelerinin kötü 
uygulamaları dolayısıyla vakıf 
üniversitelerinin ticarethane 
şeklinde değerlendirilmelerine 
yönelik oluşan olumsuz algıyı 
ortadan kaldırmak için bazı 
düzenlemeler”in bu pakette 
yer aldığını belirtirken, vakıf 
üniversitelerinde ücretsiz 
1 https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2020/04/20200417-1.htm

cevapsız sorular, değişiklikler 
ve bazı kaygıları da içerdiğini 
söylemek mümkün.

Sözü geçen kaygıları farklı 
sebeplerle taşıyan kesimler 
olduğunu tahmin etmek de 
pek zor değil. Örneğin eği-
tim piyasasını etkileyeceği 
açık olan salgın koşullarının 
vakıf üniversitelerini özellikle 
kurum kârları konusunda 
endişelendirdiği, bu konuda 
önlemler aramaya sevk ettiği 
ortada. Diğer taraftan bili-
yoruz ki içinden geçtiğimiz 
zorlu günler bu kurumların 
emekçilerine de büyük bir ge-
çim ve işsizlik endişesi getirdi. 
Zaten halihazırda kamu üni-
versitelerinden farklı olarak, 
vakıf üniversiteleri çalışanları 
için her sene tekrarlanan kay-
gı yüklü ‘sözleşme yenileme 
dönemi’ olan yaz aylarında, 
daha şimdiden korkuları artı-
ran gelişmeler yaşanıyor. Bu 
korkuların tek kaynağı vakıf 
üniversitesi çalışanlarının 
son aylarda deneyimlediği 
durumlar ya da sadece uzak-
tan eğitimin önümüzdeki yıl 
da devam edeceğini bilmek 
değil. Yapılan kanuni düzen-
lemeler de dikkate alındı-
ğında, ticarethane oldukları 
konusunda şüpheye mahal 
bırakmayan kararlar veren bu 
kurumların yakın dönemde 
izleyecekleri istihdam strateji-
lerinden, emekçiler lehine bir 
sonuç çıkması pek mümkün 
durmuyor.

Akademisyenler ücret 
düzenlemesi beklerken…

Kâğıt üstünde öyle değil-
miş gibi görünse de hemen 
herkesin bildiği, çalışanla-
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yenlere öğretecek nitelikte 
uygulamalara sahne oldu. 
Üniversite patronları ve yö-
netici kadrolarının tam anla-
mıyla insafına kalmış şekilde 
her birinde farklı biçim ve 
derecede uygulanan karar-
larla, üniversite emekçileri de 
farklı şekilde mağdur edilmiş 
oldular.

Bazıları, kısa çalışma ödene-
ğinden arta kalan %40’lık 
maaş ödemesini yapmayı ter-
cih ederken, bazıları bu öde-
meleri yapmadılar. Çok büyük 
bir kısmı bir anda ‘fazlalık’ 
durumuna düşen idari per-
sonelin bir bölümünü ya da 
ödenekten faydalanma imkâ-

Ancak salgın sürecindeki 
bazı gelişmeler ve değişen iş 
koşulları, bu konudaki beklen-
tileri düşürerek, gündemi de 
kısmen değiştirdi. Zira yakla-
şık dört aylık zaman diliminde 
ücret artışı şöyle dursun, pek 
çok akademisyenin mevcut 
ücretlerini bile tam alamadık-
ları bir durum ortaya çıktı.

Kısa çalışma ödeneği, 
ücretsiz izin ve  
diğer fırsatlar

Salgının yine ilk döneminde 
Mart ayı sonlarında, çalışan-
larının ücretlerini ödemekte 
zorlanan işletmelerin, işsizlik 
sigortası fonuyla finanse 
edilen ve İŞKUR kanalıyla 
dağıtılacak Kısa Çalışma 
Ödeneğine başvurabilecekleri 
açıklandı. Böylelikle salgının 
kısmen de olsa kontrol altına 
alınabileceği düşünülen 
3 aylık bir dönem için, 
ücretlerin -belirli bir azami 
düzeyi aşmayacak şekilde- 
%60’ının bu fondan, %40’ının 
ise kurumlar tarafından 
karşılanacağı bir uygulamaya 
geçildi. 

Aynı günlerde uzaktan eğiti-
me başlayan, yani pek çok va-
kıf üniversitesi çalışanının tarif 
ettiği üzere, ofis giderlerinin 
artık olmadığı, elektrik, su, in-
ternet, telefon, temizlik hatta 
personel yemekleri, öğrenci 
servisi giderleri, törenler, şen-
likler gibi kayda değer büt-
çeli öğrenci faaliyetleri gibi 
masrafları da ortadan kalkan, 
sorulduğunda da kâr amacı 
gütmediklerini belirten vakıf 
üniversiteleri bu koşullar al-
tında ne yaptılar? Üstelik fab-
rikalardan, şirketlerden farklı 
olarak, işletme geliri olarak 

öğrenci ücretlerinin hemen 
tamamını çoktan kasalarına 
aktarmış, yani senelik 
gelirlerini müşterilerinden 
peşinen tahsil etmiş olan bu 
kurumlar bizi şaşırtmadılar, 
hemen hepsi Kısa Çalışma 
Ödeneğine başvurdular. 

Hiçbir gelir kaybı yaşama-
yan, ödeyebilecek oldukları 
ücretleri kamuya yükleyen 
ama bu maliyet düşüşüyle 
yine de yetinmeyen bu ku-
rumlar, fırsat varken daha 
da kazançlı duruma geçmek 
üzere olanakları zorlamaya 
devam ettiler. Öyle ki girilen 
süreç, ‘kâr amacı gütme’nin 
nasıl bir şey olduğunu bilme-
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süreci temsil eden, özetleyen 
nitelikte: “Kısa çalışma ve üc-
retsiz izin uygulaması, düzen-
lemenin verdiği hak ve yetkiyle 
hemen tüm vakıf üniversitele-
rinde aynı uygulama yapılmış-
tır ve yapılmaya devam edil-
mektedir.” Pandemi kaynaklı 
kazanç kaybı olduğuna dair 
hiçbir gösterge bulunmayan 
vakıf üniversitelerinin tam 
da burada ifade edildiği gibi 
hemen hepsi, kanunen bir 
engel bulunmadığından, 
çalışanlarını bu koşullarda 
mağdur edebildiler.

Bu tartışmalar devam eder-
ken, emsal ücrete geçiş konu-
sunda, ilk karar üzerinden de 
sadece iki buçuk ay geçmiş 
iken 8 Temmuz’da YÖK, bu 
sefer patronların yüreğine su 
serpecek erteleme kararını 
duyurdu. 2020.39 no.lu Yü-
rütme Kurulu kararına göre, 
emsal ücret uygulamasının 
vakıf üniversitelerine bil-
dirilmesinin ardından bu 
üniversiteler ‘’… sözleşmelerin 
yıllık olarak yenilendiği, 
bütçelerini özel hesap 
dönemine göre planladıkları, 
maaş artış ve iyileştirmelerinin 
özel hesap dönemini izleyen 
aydan itibaren yapılmasının 
planlandığı, Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren emsal ücret uygula-
masına geçiş yapacak uygun 
bütçelerinin bulunmadığı gibi 
gerekçeler”le durumun değer-
lendirilmesini talep etmişler, 
sonuç olarak bu kurumlar için 
“emsal ücret uygulamasına 
2020 yılı içinde olmak şartıyla 
öğretim elemanı sözleşmeleri-
nin yenilendiği aydan itibaren 
başlatılması hususunun, vakıf 
yükseköğretim kurumlarının 
yetkili kurullarınca değerlen-

nı bulunmayan akademik per-
soneli ilk fırsatta ücretsiz izne 
çıkardılar. Bir kısmı ders saat 
ücretli yarı zamanlı hocalarla 
çalışmalarını dönemin tam 
ortasında sonlandırarak, bu 
dersleri kadrolu hocalar üze-
rinden sürdürmeyi tercih etti-
ler. Böylelikle ders yükü arttığı 
için ek ders ücreti alması bek-
lenen hocalara %40’lık kurum 
payının ödenmemesi gibi, 
bu ek ders ücretlerinin de 
ödenmediği, bu aksaklığın da 
uzaktan eğitim ve pandemiye 
bağlandığı bir süreç yaşanmış 
oldu.

Böyle olağanüstü bir durum-
da bile emek sömürüsünü 
ve kârlılıklarını artırmak 
dışında önceliği olmadığını 
açıkça ortaya koyan bu eği-
tim kurumlarından, ne yazık 
ki öğrenciler de nasiplerini 
aldılar. Kendileri kamu kay-
naklarından, ödeneklerden 
gönül rahatlığıyla faydalanan 
vakıf üniversiteleri, okul ücreti 
ödemelerinde aksama olmuş, 
küçük de olsa borcu kalmış 
olan öğrencilerin vize ve fi-
nal notlarını görmelerini de 
aynı rahatlıkla engelleyebil-
diler. Ne yazık ki bütünleme 
sınavına girip girmeyeceğini 
bilemeyen yani ‘borcu bulun-
duğu için dersten kalma’ ile 
cezalandırılmış bu öğrenciler 
notlarını, söylemeleri yasak 
olduğu için işten atılma endi-
şesi taşıyan hocalarından da 
öğrenememiş oldular.

Yeni normalleşme,  
yeni fırsatlar…

Bu gelişmelerle eş zamanlı 
olarak akademik seneye 
ait yükümlülüklerin bitişini 
de gösteren not ve evrak 

teslimleri gibi rutin işlerin 
tamamlanmasının ardından, 
bu yazının da kaleme alındığı 
Temmuz ayı ortalarına kadar 
geçen sürede Toros Üniver-
sitesi, Okan Üniversitesi ve 
Altınbaş Üniversitesi’nden 
haberler geldi. 3

Toros Üniversitesi’nde yakla-
şık 30 ve Altınbaş Üniversi-
tesi’nde ise yaklaşık 70 kişiye 
yeni dönemde sözleşmele-
rinin yenilenmeyeceği yani 
işten çıkarılacakları bildirildi. 
Çalışanların tazminat hakları-
nın verilip verilmeyeceği gibi 
konular belirsizliğini korur-
ken, işten çıkarmanın yasak 
olduğu bilinen bu dönemde 
çıkarma prosedürünün nasıl 
uygulanacağı konusunda 
sağlıklı bilgi sunulduğu da 
söylenemez.

Salgının ilk döneminden iti-
baren emekli profesörleri ve 
idari personeli ücretsiz izne 
çıkaran Okan Üniversitesi ise, 
bu tür uygulamalara tepki 
gösteren Mühendislik Fakül-
tesi öğretim üyesi Prof. Levent 
Sevgi’nin kişisel sosyal medya 
hesabında eleştirilerini pay-
laşmasının akabinde “üni-
versitenin itibarını zedeleme” 
gerekçesiyle iş sözleşmesini 
feshetti.4 Mahkeme süreci ve-
silesiyle Okan Üniversitesi’nin 
411 idari ve akademik kadro 
için kısa çalışma ödeneği aldı-
ğı, 193 idari ve akademik per-
soneli de ücretsiz izne çıkardı-
ğını öğrenmiş bulunmaktayız. 
Üniversitenin mahkemede 
dile getirdiği açıklama ise 
3 https://www.gazeteduvar.com.tr/
gundem/2020/07/15/yok-esit-ucret-
dedi-akademik-kiyim-basladi/
4 https://www.gazeteduvar.com.tr/
gundem/2020/07/19/prof-sevgi-okan-
markasini-yonetim-sifirliyor/
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malara konu olmaya aday gibi 
görünüyor.

Ne yazık ki piyasa mantığı 
açısından rasyonel karar-
ların, kanunen mümkün 
kılınıp, pandemiyle de 
meşru gösterilmesi, sürecin 
getireceği yıkımı ortadan kal-
dırmıyor. Keza özel sektörün 
işten çıkarma açıklamalarını 
şimdi yapması ya da bunu 
erteleyecek olması da pek 
çok kişinin işsiz kalacağı hatta 
şimdiden işsiz olduğu ger-
çeğini değiştirmiyor. Her ne 
kadar bazı araçlar yardımıyla 
bir süre için çalışmayanlar 
işbaşında, özel şirketler vakıf 
üniversitesi gibi ya da işsiz-
lik olduğundan daha düşük 
gösterebilse de gerçeği bizzat 
yaşayan, yani bu durumla-
rın ceremesini çeken, iş ve 
gelir kaybı yaşayan insan-
ların varlığını her anlamda 
dikkate almakta fayda var. 
Çünkü gerçekliğin saklı 
tutulamayacak olması gibi, 
sihirli değnekle değiştirilebilir 
türde bir şey olmadığını muh-
temelen en iyi bu kesimler 
biliyor.

dirilerek sonuçlandırılmasının 
uygun olduğuna” karar verildi-
ği belirtildi. Böylelikle hepimiz 
YÖK başkanının söylediği gibi 
“sosyal devlet anlayışı ve vakıf 
mantığıyla uyuşan” adımların 
öyle pek de kolay atılamadığı-
nı görmüş olduk. 

İçinden geçtiğimiz günlerde 
pandemi ve onun dışındaki 
türlü risklerden korunmaya 
değer bulunanlar elbette 
sadece vakıf üniversiteleri 
sermayedarları olmadı. Alınan 
ekonomik karar ve önlem-
lerin, işletmelerin üretim 
maliyetlerini düşürmek, 
borçları, vergileri ötelemek 
ve diğer yandan tüketim ve 
borçlanmayı teşvik ederek 
satışları sürdürmek gibi işve-
renler lehine kararlar olduğu 
pek çok yerde dile getiriliyor. 
Öte yandan özellikle son dö-
nemdeki işsizlik verileri üze-
rinden süren tartışmalarda, 
işgücüne katılım oranının gi-
derek düştüğü/düşürüldüğü, 
şu anda kısa çalışma ödeneği 
ve ücretsiz izin uygulamala-
rıyla istihdamda görünen ama 
aslında işsiz olan büyük bir 
nüfus olduğu da vurgulan-

makta. Bilindiği üzere kitlesel 
işsizlik ve ekonomik kriz gibi 
kritik konuların siyasi iktidar-
lar açısından birçok anlamı 
var. Bu göstergeleri bütüncül 
şekilde değerlendirdiğimizde, 
yakınlarda alınan son karar 
de pek şaşırtıcı olmuyor. Zira 
işten çıkarmaları engelleyen 
düzenleme ile ücretsiz izin 
ve kısa çalışma ödeneği 
uygulamasının 31 Haziran 
2021’e kadar uzatılabilmesi 
için Cumhurbaşkanı’na yetki 
veren kanunun Meclis’ten 
geçmesi, şimdiye kadar ya-
pılanlarla oldukça uyumlu 
görünüyor. Önümüzdeki 
aylarda, sözleşmelerin yeni-
lenme koşulları, ödenecek/
kesilecek ücretler, işten çıka-
rılanlar, ücretsiz izinli olarak 
devam eden ya da tazminat 
hakkından vazgeçip istifa et-
mek zorunda kalanlar hakkın-
da bilgiler ortaya çıktıkça, bu 
konulara ilişkin daha kapsamlı 
bir analiz yapmak da müm-
kün olacaktır. Diğer yandan 
atılan adımlar ve uygulanan 
bu tür politikaların, üniversite 
eğitimine kısa ve uzun vade-
leri etkileri de önümüzdeki 
dönemde yapılacak araştır-
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Arkadaşımız Ece ÖZTAN'ın 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İMAMOĞLU 
ile yaptığı söyleşi

Söyleşi: İBB Başkanı Ekrem İMAMOĞLU

empatiyi ve liyakati koyduk. 
Kurumu, belli bir ideolojiye 
ve anlayışa hizmet eden bir 
yapı olmaktan çıkardık. 16 
milyon İstanbulluya ayrımcı-
lık yapmadan hizmet veren, 
proje ve yatırımlarını tüm 
paydaşları bir araya getirerek 
planlayan bir yönetim yapısı 
kurduk. Hesap vermekten 
kaçmak yerine hesap ve-
rebilirlik ilkesini, kurumun 
tüm kademelerinde egemen 
kıldık. Cinsiyetçi kadrolaş-
maya son verdik. Kadınların, 
bürokratik kademelerde 
hak ettikleri pozisyonlara 
gelmelerine yardımcı olduk. 
Dürüst, şeffaf, denetlenebilir, 
yatırım ve hizmetlerini bi-
limsel ölçütler çerçevesinde 

Göreve başlamanız hepimi-
zin yüreği ağzında bekle-
diğimiz bir süreç oldu. Yal-
nızca İstanbul’un değil, tüm 
Türkiye’nin özlemini temsil 
ettiniz. Göreve geldiğiniz-
den bu yana İstanbul’a dair 
sizi en heyecanlandıran gi-
rişiminiz, projeniz ne oldu? 

Göreve geldikten sonra bir 
kamu yöneticisi olarak beni 
en heyecanlandıran girişi-
mim, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nde yaptığımız 
zihniyet değişimi oldu. “Ben 
yaptım oldu” diyen, lidere ve 
onun yandaşlarına çalışan 
yönetim anlayışını kökten 
değiştirdik. İsraf, şatafat ve 
kibir düzeni yerine anlamayı, 
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maz bir şekilde önümüze en-
gel konuldu. Ancak, şu da bir 
gerçek ki; bizim işimiz mız-
mızlanmak, kenarda otur-
mak değil. Her şeye rağmen, 
yasalar çerçevesinde elimiz-
den geldiğince alternatifler 
üreterek 16 milyon İstanbul-
lunun mağdur olmaması için 
çalışıyoruz. Bu engelleme-
lerle karşılaşmamış olsaydık 
bugün metro inşaatlarımız 
daha hızlı ilerleyecekti; kent 
daha yeşil olacaktı, pandemi 
döneminde mağdur olan 
yurttaş sayısı ve en önemli 
sorunlarımızdan kent yok-
sulluğu daha da azalacaktı. 
Ülkemizin kanayan yarala-
rından biri olan cemevlerinin 
statü sorunu, tüm ülkeye 
örnek bir modelle çözüme 
kavuşacaktı. Ancak, şunu da 
iyi bilmek gerek: “Yaptırma-
ma, köstek olma” diye bir 
siyaset biçimi yok. Bu şekil-
de İstanbul’a, İstanbulluya 
kötülük yapıyorlar. Bununla 
bize oy veren 4.5 milyon 
İstanbulluyu cezalandırdıkla-
rını düşünüyorlar; oysa hem 
16 milyonu cezaladırıyorlar 
hem de İstanbul’a haksızlık 
ediyorlar. Bunun da akıl alır 
yanı yok. Bunun sonu da yok 
getirisi de… Hemşerilerimiz, 
milletimiz neler olduğunu 
görüyor. Kararlarını ona göre 
veriyorlar. 23 Haziran’da 
bunu çok açık yaşadık zaten. 

COVID-19 mücadelesi, 
içinde bulunduğumuz 
dönemin en temel politika 
alanlarından biri. Aynı 
zamanda COVID-19 ile 
mücadele politikaları 
hem tüm eşitsizlik ve 
kırılganlıkların daha da 

olası… Bunları ben kendi 
kafamdan söylemiyorum. 
Her kesimden bilim insanını 
davet ederek düzenledi-
ğimiz çalıştaylarda ortaya 
çıkan sonuç bu. Bu yüzden, 
Kanal İstanbul bir ihanet 
projesidir diyorum. Şunu da 
açıkça söyleyeyim; ülkemi-
zin karşı karşıya bulunduğu 
bunca ulusal, uluslararası, 
sosyal ve ekonomik sorun 
varken nerden çıktı bu Ka-
nal İstanbul? İnsanlar aç, 
insanlar işsiz, pandemi ile 
boğuşuyor. Ülkede üretim 
durmuş. Çiftçinin, köylünün, 
KOBİ’lerin desteğe gereksi-
nimi üst düzeyde… Hangi 
akılla on milyarlarca lirayı 
kanala gömeceğiz? Kimine 
göre 75 milyar, kimine göre 
100, kimine göre 125. Bana 
sorarsanız çok daha fazlası. 
Yazık değil mi, hem de böy-
lesine sıkıntıların yaşandığı 
bir dönemde, hiç olmaması 
gereken bir projeye, bu de-
vasa kaynaklarımızı yönlen-
dirmek... Anlaşılır ve akıl alır 
gibi değil. 

Eğer İBB Meclisi size 
muhalif olmasa ve/
veya merkezi iktidar 
tarafından engellenmemiş 
olsanız en çok yapmak 
isteyeceğiniz ama bu 
yüzden yapamadığınız bir-
iki icraatı açıklar mısınız? 

Evet, gerçekten de finansal 
kaynaklarımızı arttırmaktan, 
cemevlerine yasal statü ver-
meye, pandemi döneminde 
yardımları yaygınlaştırmaya 
ve hatta şirketlerimize üst 
düzey yönetici atamaya 
kadar birçok konuda anlaşıl-

şekillendiren bir yönetim 
anlayışı geliştirdik. Çıkarcılık 
yerine akılcılık getirdik. Har 
vurup harman savurmak 
yerine, tasarrufu esas al-
dık. İşte bu köklü zihniyet 
değişiminin hem bende, 
hem de İstanbullularda bü-
yük bir heyecan uyandırdı-
ğına inanıyorum. Çünkü, bir 
kez bu zihniyet değişimini 
sağlayınca gerisi de çorap 
söküğü gibi geldi. Birlikte 
başarmayı öğrendik ve ba-
şardık da…

Madem "en"lerle başladık, 
"en"lerle devam edelim. 
Göreve geldiğinizden bu 
yana uğraşmak zorunda 
kaldığınız en zorlu süreç ve 
sorun neydi?

Göreve geldikten son-
ra, çözüme ulaştırmak 
konusunda en büyük ve 
en haklı mücadelemi Kanal 
İstanbul konusunda verdim, 
hala da veriyorum; sonuna 
kadar da hiç yılmadan vere-
ceğim. İstanbul’un havasına, 
suyuna, yeşiline, denizine, 
trafiğine, toplumsal barışına, 
turizmine; Türkiye’nin maddi 
birikimine, cebimizdeki pa-
raya, vergilerimize; kısacası 
her alanda yurttaşlarımızın 
yaşam standartlarına sa-
vaş açmış bir proje ile karşı 
karşıyayız. Belli bir kesim 
zenginleşecek diye İstanbul 
yaşanamaz bir yere dönü-
şecek. İçme suyu kaynakları 
kirlenecek, Marmara Deni-
zi’nde yaşam bitecek ve kent 
depreme karşı daha da zaaflı 
hale gelecek. Ayrıca bu proje 
yüzünden çeşitli uluslararası 
sorunlarla da karşılaşmamız 
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kadın karar verici var. Ne 
oldu? Hem ayrımcılığı orta-
dan kaldırdık hem de daha 
verimli çalışan bir kurum 
haline geldik. Sadece ihtiyaç 
sahiplerini desteklemedik, 
aynı zamanda bu sürece 
tüm toplumu kattık. Pan-
demi döneminde, başta 
‘Askıdafatura’ olmak üzere 
başlattığımız yardımlaşma, 
dayanışma kampanyaları 
büyük ilgi gördü. Veren elin 
alan eli tanımadığı, şeffaf ve 
denetlenebilir bir sistem-
le tüm toplumu birbirine 
bağladık; insanların içindeki 
iyiliği ortaya çıkardık. Ancak 
bunlar, şu an için yapılan 
pansuman uygulamalar. Biz, 
sorunlara köklü çözümler 
getirmeyi hedefliyoruz. Tu-
rizm, kültür-sanat, hizmet, 
yaşam, ticaret, tarihi eserler 

Ne böyle bir yetkimiz var 
ne de elimizde bu sorunu 
çözecek araçlar… Ama başta 
kadınlar ve ötekileştirilmiş 
toplumsal kesimlere karşı 
ayrımcılığa son vererek bu 
sorunlar karşısında ilerle-
me sağlayabiliriz. Örneğin 
Sulukule’deki kapıları ve tel 
örgüleri kaldırttık. Çünkü 
bu kentte hiç kimse ikinci 
sınıf yurttaş muamelesine 
tabi tutulamaz. Göreve 
geldiğimizden bu yana 
belediyede daha önce hiç 
kadın istihdam edilmemiş 
birimlere kadınları görev-
lendirdik. Otoparklarımız-
da, metro trenlerimizde, 
otobüslerimizde yüzlerce 
kadın görev yapıyor, kuşku 
olmasın ki sayıları daha da 
artacak. Belediyenin üst 
düzey yönetiminde birçok 

belirginleştiği hem de 
üzerine yeni eşitsizlik ve 
kırılganlıkların eklendiği bir 
alan. İstanbul’un COVID-19 
ile mücadelesinde bu 
kırılgan kesimler nasıl yer 
buluyor? 

Doğrusu, ekonominin duru-
mu yüzünden İstanbul’da, 
yoğun bir kent yoksulluğu 
ve derin kırılganlıklar vardı. 
Göreve gelmeden önce de 
meydanlarda sürekli buna 
dikkat çekiyordum. Pande-
mi, bu durumun üzerine 
tuz biber ekti. Sizin de ifade 
ettiğiniz gibi eşitsizlikleri 
ve kırılganlıkları daha da 
derinleştirdi. Ancak, doğru 
politikalar uygulanarak bu 
sorunlar aşılabilir. Biz, beledi-
ye olarak ekonomiyi yoluna 
koymaktan sorumlu değiliz. 
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yandan desteğe ihtiyaç du-
yan ailelerin 100 bini aşkın 
çocuğuna ücretsiz süt dağı-
tımı yapıyoruz; çiftçimizi, süt 
üreticilerimizi destekliyoruz. 
Diğer yandan da öğrenci 
akbilini 50 liraya düşürüp, 
0-4 yaş arası çocuğu alan 
kadınlar için, ücretsiz Anne 
Kart çıkararak toplu ulaşım 
masraflarını azaltıcı tedbirler 
alıyoruz. Hafta sonları 24 
saat toplu ulaşımdan yarar-
lanmalarını sağlıyoruz. Ama 
az önce de vurguladığım 
gibi sosyal destek ve yardım-
lar, geçici çözümlerdir. Asıl 
çözüm, istihdam ve kentin 
zenginliğini artıracak proje-
lerdir. 

Akıllı yerleşimlere ilişkin 
dijital olanaklar ile 
kamucu-sosyal politikaları 
bir araya getirmeye 
yönelik bir projeniz var mı? 
Özellikle kentin ortak verisi 
üzerinden bazı hizmetlerin 
kamusal yarar perspektifi 
ile sunulmasına yönelik. Bu 
alanda İBB’nin takip ettiği, 
esinlendiği örnekler neler?

Büyükşehir Belediyesi ola-
rak teknolojik açıdan tüm 
dünyayı izliyoruz. İstanbul’da 
yurttaşlarımızın yaşam stan-
dartlarını yükseltecek her 
türlü gelişme üzerinde de 
çalışıyoruz. Mayıs ayında 
düzenlenen G20 Davos Zir-
vesi’nde “Pilot Akıllı Şehir” 
olarak seçilmiş olmamız, 
çabalarımızın dünyada da 
beğeni topladığını göste-
riyor. Göreve geldiğimden 
bu yana, bu alanda birçok 
proje ürettik. Bunların hep-
sini burada saymak olanaklı 

konusunda doğru politikalar 
ortaya koyarak İstanbul’u 
maddi olarak günümüzün 
çok ilerisine taşıyabiliriz. Biz, 
gerçekten iyi planlanmış, 
iyi gelir getiren ve gelirin 
de iyi dağıldığı bir kent için 
çalışıyoruz. Biraz zaman 
alacak belki ama sonunda 
amacımıza ulaşacağız. Tüm 
toplumu statüler, inançlar, 
yandaşlıklar etrafında değil, 
birey ve yurttaş olma ortak 
paydasında buluşturacağız. 
Ötekisi olmayan bir İstan-
bul inşa edeceğiz. İstanbul 
bu değil. Başka bir İstanbul 
var ve biz de halkımızla el 
ele, emin adımlarla oraya 
yürüyoruz. 

Pandemi sürecinde 
bir yandan da sosyal 
belediyecilik uygulamaları 
çok önem kazandı. Kent 
alanına ilişkin kamucu 
politikalar önemli 
farklılıklar yaratabilir. 
Bu anlamda İBB’nin 
hem kamusal alanı hem 
de kamusal imkanları 
ve İstanbulluların bu 
imkanlardan erişimini 
artırmaya yönelik 
uygulamaları neler? 

Her zaman söylediğim gibi 
İstanbul’u, yeni nesil bir 
belediyecilik anlayışıyla 
yönetiyoruz. Kente büyük 
mühendislik projeleri pers-
pektifinden bakmıyoruz. 
Aksine kenti; insani gereksi-
nim ve kavramların ışığında, 
21. yüzyılın ruhuna uygun 
bir biçimde kavramaya çalı-
şıyoruz. Kentsel mekanları, 
tüm kullanıcıların katılımıyla 
yeniliyor; İstanbul’a yeni 

meydanlar, meydanlara da 
kimlik kazandırıyoruz. Kentin 
ormanlarını, hemşerilerimi-
zin hizmetine açıyoruz. Bu 
bakış açısıyla, daha seçim 
kampanyamdan başlayarak 
İstanbul’un önüne ‘adil, yara-
tıcı ve yeşil bir kent’ olma he-
defini koydum ve bu vizyon 
için yetki istedim. Adil bir 
kent sağlamak adına, göreve 
geldiğimizden bu yana İs-
tanbullunun cebinden çıkan 
parayı mümkün olduğunca 
azalttık. İlk iş, filomuzdaki 
gereksiz araçları geri gön-
derdik; şatafata harcanan 
parayı kestik. Yandaş vakıf ve 
derneklere aktarılan yüz mil-
yonlarca liraya tırpanı vur-
duk. İhaleleri, canlı yayında, 
herkese açık ve denetlenebi-
lir bir şekilde yaparak yatım-
lardan büyük tasarruflar sağ-
ladık. Belediyeyi bir karadelik 
ile devralmamıza ve merkezi 
hükümetin finansal açılımla-
rımıza olumsuz yaklaşımla-
rına rağmen, İstanbullulara 
verilen sosyal yardımları 
artırdık. Bir yıl gibi kısa bir 
zaman zarfında 1,5 milyon 
İstanbulluya dokunduk, en 
zor zamanlarında yanla-
rında olduk. İstanbullunun 
gıdaya, ulaşıma, eğitime, 
suya harcadığı parayı 
indirdik. Göreve geldi-
ğimizden bu yana dolar, 
yüzde 25 değerlenmesine 
rağmen, bugün İstanbul’da 
suyun da ulaşımın da fiyatı, 
önceki döneme göre daha 
ucuz. Ayrıca, İstanbul›un 
kendi yakın çevresinden, 
kendi kırsalından ucuza ve 
sağlıklı beslenebilmesinin 
altyapısını kurmak için 
uygulamalar başlattık. Bir 
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değil. Ancak herkesin bildiği 
bir İstanbulkart var örneğin. 
Biz ‘İstanbulkart’ı, bir kent 
kartı haline getirdik ve yeni 
versiyonunu çıkarttık. Bu 
yeni uygulama sayesinde 
kullanıcılar, dijital hesap 
oluşturabiliyor, QR kod ile 
ödeme yapabiliyor, işlem 
hareketlerini izleyebiliyor ve 
sanal İstanbulkart üreterek 

kartları yanlarında olmadan 
ulaşım hizmetlerinden yarar-
lanabiliyor. Yine Beyaz Masa 
için, yurttaşların yakınma ve 
dileklerini ilettiği yapay zeka 
temelli bir uygulama geliştir-
dik. Gelen talep ve yakınma-
ları doğru anlayıp ilgili bi-
rimlere hızla sevkini olanaklı 
kılıyor. Uygulama sayesinde 
İstanbulluların taleplerine 

7 gün 24 saat yanıt 
verilmesini, isteklerin 
toplanma süreçleri-
nin otomatikleştiril-
mesini sağladık. Hiz-
met kalitesini artırdık. 
Yine engelli hizmetle-
rinin yurttaşlara daha 
hızlı ulaştırılmasında, 
iyileştirilmesinde 
ve geliştirilmesin-
de kullanılacak bir 
otomasyon sistemi 
hazırladık. Kullanıma 
açılan sistem geliştir-
meyi sürdürüyoruz. 
Ayrıca, pandemi 
sürecinde yurttaşların 
dijital platformlarda 
doğru, güvenilir 
kaynaklardan 
bilgi alabilmesini 
sağlamak, doğru 
olmayan bilgilerin 
yayılmasını önlemek 
amacıyla portal 
hazırladık. Portaldan 
gün gün salgın ile 
ilgili güncel bilgileri 
paylaştık. Ayrıca 
İstanbulluların 
hayatını 
kolaylaştıracak dijital 
arşivleme hizmetleri, 
bulut veri depolama, 
LoRaWAN uzaktan 
sayaç okuma, robotik 
süreç otomasyonu 

gibi yeni teknolojik uygula-
maların çalışmasını başlattık. 

Dergi söyleşimize 
katıldığınız için tüm Sosyal 
Demokrat Dergi ekibi ve 
okurları adına size teşekkür 
eder, tüm çalışmalarınızda 
başarılar dileriz. 
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SSon dönemlerde iktidar, 
geçim sıkıntısından bunalan 
ve yoğun işsizlik sorunuyla 
boğuşan yurttaşın dikkatini 
farklı konulara çekme çaba-
sını sürdürüyor. Bu amaçla, 
bir ara öncelikle ana mu-
halefete abandı. Camiden 
“çav bela” şarkısı söyletildi 
ve faili “asla” bulunmayan 
bu eylem, iktidar tarafından 
CHP’ye yüklenme vesilesi 
edinildi. Adana’da da eski bir 
CHP il yöneticisi tutuklandı.  
Özetle, kaygılı yurttaşın dik-
kati, bu türden bahanelerle 
geçim derdinden başka yön-
lere çekildi. 

Ortada hiçbir belirti yok-
ken, dolaşıma bir ara yine 

“darbe” söylentileri atıldı. 
Bütün bunların fazla tutma-
dığı saptanınca,  AKP Genel 
Başkanı’nın talimatı üzerine 
İş Bankası’nın, Atatürk tara-
fından CHP’nin gözetimine 
emanet edilmiş payları 
üzerinde “çalışıldı”. Bir süre 
de bu konu gündemi işgal 
edip yurttaşların mahkum 
edildiği açlık sınırı altı yaşam 
gözlerden saklandı. 

Siyasal İslam’ın can çe-
kişmekteyken toplumu 
nasıl hızla perişanlığa 
sürüklediğini kavramak için, 
şu son dönemde olan bite-
ni fazla da derin analizlere 
dalmadan şöyle bir gözden 
geçirmek yeterli. 

AKP Öncesinde  
Dumanla Haberleşmiyor muyduk?

 
Aydın CINGI 
Siyaset Bilimci
acingisdv@gmail.com
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fiyatını bile etkileyeceğini, 
mevcut dış borcumuzun mil-
yonlarla artacağını ve bunun 
tüm yurttaşların alın teriyle 
ödeneceğini bilmez mi? As-
lında yükselenin dolar değil, 
düşenin ve değersizleşenin 
Türk lirası olduğunu bilmez 
mi? Ne var ki, onun da amacı, 
doğruları saptırmak; yurttaş-
ları aldatmak…

Türkiye Cumhuriyeti yerine 
kurulan aile şirketinin oluş-
turduğu Varlık Fonu’nun yö-
neticisi ve onun muavini öyle 
şeyler söylüyorlar ki, nostalji 
yapıyoruz! 2002 yılı öncesine, 
AKP iktidara gelmeden ev-
velki dumanla haberleştiği-
miz günlere gidiyoruz. Güzel 
günlerdi ama bizim dumanla 
iki ev ötede oturan Hayri 
Beylerin dumanı bazen bir-
birine karışır, bizim dumanı 
gözleyen Kadıköy’deki akra-
balarla anlaşmazlık çıkardı.

Gerçi takas aracı olarak para 
vardı; ama bize köyden bolca 
gelen bakliyattan her ay Nu-
rettin Bey’lere birkaç çuval 
gönderir; onlardan da karşılı-
ğında İpek Yolu ile gelen Çin 
kumaşı alırdık. Mağazalardan 
alışverişe nadiren giderdik. 
AVM deseniz; o zaten hiç 
yoktu. Berat Bey aslında çok 
haklı; AKP Türkiye’si dünyanın 
en “devrimci” ülkesi!

Ateş çoktan bulunmuştu 
ama yemeklerimizi çoğun-
lukla taze taze ve bazen de 
çiğ olarak yerdik. Zira, büyü-
ğümüzün de açıkladığı gibi, 
beyaz eşyadan yana çok ge-
rilerdeydik. Yiyecekleri pişi-
recek fırınımız ve saklayacak 
buzdolabımız yoktu. AKP gel-
di ve çağlar atladık. Her evde 
buzdolabı var; ama öğrendik 

Siyasal İslamcıların  
pandemiyle mücadelesi 

Dua ve tevekkül; öncelikle 
önerilen bu! Gelişmişlik öl-
çüsü kuşkulu kişilerin aklına 
ne eserse hepimiz ona göre 
davranıyor; o anlayış çerçeve-
sinde kafayı eğmiş gidiyoruz. 
Hiç bu kadar perişan, bu 
kadar umarsız ve bu ölçüde 
öngörüden yoksun yaşama-
mıştık. Baştan sona gerçek-
lerle bağımız kopmuş; seksen 
küsur milyon insan yalanla 
düşüp kalkıyor, yazgısını ya-
lanlara bağlıyor.

Pandemiyle mücadele konu-
sunda alınan kararlar çoğun-
lukla akılcılıkla ilişkisiz; ayrıca 
ulusal ve küresel kamuoyuna 
sunulan resmi veriler, ulus-
lararası çevrelerde, “aldatıcı” 
olduğu gerekçesiyle itibar 
görmüyor. İlettiği verilerin 
geçersiz olduğu gerekçesiyle, 
Türkiye’yi bazen istatistiklere 
dahil bile etmiyorlar. Veriler-
deki açık çelişkiler, uzman 
olmayan ama rasyonel dü-
şünebilen herkesin gözüne 
çarpacak açıklıkta. Gözle 
görülenler ile açıklanan vaka 
ve ölüm sayısı arasındaki 
çelişkiler son derecede 
çarpıcı. Rakamların eğilip 
bükülme ölçüsü, iş oranlara 
vurulup dünya genelinkiyle 
kıyaslandığında “bu kadar da 
olmaz” dedirtecek nitelikte.

Bir aralar 0-18 yaş arası so-
kağa çıkma yasağı vardı; 
ama tüm kreş ve anaokulları 
açıktı. Kim gidecekti ora-
lara; 18 yaşından büyükler 
mi? Şimdi, benim de içinde 
bulunduğum 65 yaş üstü 
kategoriden insanlara akşam 
20.00’den sonra, serinlikte 
sokağa çıkmak yasak. Niye? 

Bilemiyoruz. “Şahsım”ın bir 
gerekçesi vardır elbet. Ancak 
bayramlaşmalara ve toplu 
namazlara kısıtlama yok; 
sonuçlara salgının yeniden 
canlanması olarak tanıklık 
ediyoruz zaten.  Bir de şuna 
takıldım: Erdoğan yasaklara 
riayet eden yurttaşlara, daha 
birkaç gün önce “şahsım, 
ailem ve milletim” adına te-
şekkür etti. “Şahsım”a alıştık, 
”millet”i de ona verdik; ama 
“ailem”in ne işi vardı?

Tersine gerçekler;  
aldatmacalar

Bir taraftan da propaganda 
makinesi, “ters gerçekçilik” 
akımının egemenliğinde işle-
meyi sürdürüyor: 

-Yargı hiç bugünkü kadar 
“tarafsız” olmamıştı; 
 
-Medya hiç bugünkü kadar 
“özgür” olmamıştı; 
 
-Ekonomimiz her ay bir önce-
kinden daha “iyiye” gidiyor; 
 
-Her yurttaşa 5.000 TL dağıt-
tık; 
 
-İşsizlik azalıyor;

Hatta, “ülke uçuyor” ama 
bizler bu “açık gerçeği” göre-
miyoruz…

Berat Bey, kendisine doların 
daha nerelere gidebileceğini 
soran televizyon habercisine, 
“siz dolarla mı maaş alıyorsu-
nuz?” diye bir başka soruyla 
yanıt veriyor. Ben içimden 
“keşke” diyorum; eğer öyle 
olsa, dolarla maaş alsak hiç 
endişelenir miydik? Berat 
Bey, Dolar/TL paritesindeki 
her kuruşluk değişmenin 
soframızdaki domatesin 
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2018’de, İBB AKP elindeyken, 
bu kurumun Erdoğan ailesi-
nin fertlerinden birinin yö-
netiminde olduğu TÜRGEV, 
Okçular ve TÜGVA vakıflarına 
yaptığı bağışların toplamı 
142 milyon 509 bin 972 TL 
99 kuruştur. Tabloya verilen 
paranın 22 katı!

Aynı yıl yine İBB tarafından 
Ensar benzeri çeşitli vakıflara 
yapılan bağış toplamı 
847.592.858,27 TL ise bu tab-
loya verilen paranın 130 katı! 

Saraylar’dan, uçak filosundan 
hiç konuşmayalım. Kiralık 
binlerce gereksiz araçtan 
bahsetmeyelim. Bugünün 
İBB'sinin, tarihini İstanbul›a 
getirmesini "israf" olarak 
nitelemek için yandaşın ar 

ki, onun da fiyatı gelecek ay 
artacakmış. Bu “fiyat güncel-
lemesi”, bolluğuyla övünülen 
yerli ve milli beyaz eşyaları-
mızın yapımında kullanılan 
bileşenlerin %70 kadarının 
dolarla ithal edilmesinden 
kaynaklanmasın sakın!  

Hep ama hep yeni sorunlar

Unutmayalım, hatta alışalım: 
Giderayak mutlaka rahatımızı 
kaçıracak bir konuya takacak-
lar ve huzurumuzu bozacak 
bir şeyler bulacaklar. Bakalım 
daha ne ilginçlikler görece-
ğiz. Bir yandan kırılıyoruz; 
ama, virüsle mücadelede 
dünya bizi örnek alıyormuş. 
Türk parası yerlerde sürünür 

oldu; ama ekonomik durum 
umut vericiymiş, hatta dün-
yanın ilk on ekonomisi ara-
sında yer almaya her zaman-
dan fazla yaklaşmışız; falan 
filan. Hiçbir şey tutmazsa 
yine Kanal İstanbul’dan dem 
vurulur. Olmadı; belediyeler 
ve muhalif basın-yayın ile 
didişmeye, ekran karartma 
çabalarına devam edilir! 
Bu arada içime dokunan 
bir soruna –bağlam dışı da 
olsa- değinmeden geçeme-
yeceğim. İBB Fatih Sultan 
Mehmet'in portresine 6,5 
milyon TL ödemiş. Yandaşlar 
bunu bir ara pek dillerine 
doladılar. Gerçekten israf mı? 
Bakalım!
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işin kolayına kaçarak, zaten 
altı yüzyıla yakındır elimiz-
deki İstanbul’u –Ayasofya’yı 
güya kılıç hakkıyla almış gibi- 
“yeniden fethetme” gösterisi-
ne girişti. Bu noktadan sonra 
Ayasofya’nın yeniden müze-
ye dönüştürülmesi de, tıpkı 
diğer otokratların edimleri 
gibi, ilerideki iktidarlar için 
atılması siyaseten çok zor bir 
adım olacaktır.  

Ne yapabiliriz?

Eğer Ali Erbaş’ın, eline kılıç 
alıp bir müsamere figürü 
görüntüsüyle simgelediği 
“şalvar/takke İslamcılığı”na, 
yani bu ülkenin görece küçük 
oranda bir azınlığına teslim 
olunmayacaksa; “o Kürt”, 
“öbürü ülkücü” türünden ba-
hanelerle ayrışmayıp “dost-
larımızla birlikte” mevcut 
iktidara bir siyasal seçenek 
oluşturmanın zamanıdır. 
Çünkü artık siyasal İslam’ın 
attığı adımların temposu 
yükselmiştir. Bir sonraki gün 
hangi adımın atılacağı konu-
sunda fikrimiz yok. Unutma-
yalım ki, iktidarın başındaki 
kişinin, Milli Görüş çizgisine 
dönerek çoğunluğun rızasın-
dan vazgeçtiği ölçüde san-
dıktan ve demokrasiden çark 
etme eğilimine girme olasılı-
ğı yükselecektir. Bu yöndeki 
adımları da, şu anda dikkat 
çekecek bir ivme edinmiş 
görünmektedir.

İktidarın bu dur durak bil-
mez ajitasyonunun ardında 
yatan nedenler konusunda 
yorumlar da farklıdır. Bir 
kesim gözlemci, sapılan ir-
rasyonel görünümlü yolun, 
ülkenin içine sokulduğu sos-
yal, ekonomik ve diplomatik 
çıkmazı seçmenin gözünden 

damarının çatlamış olması 
gerekir.

Bu arada barolara da taktılar; 
ama bu sorun, diğerlerinden 
daha ciddi sonuçlar verdi. 
Tüm uyarılara ve protestolara 
karşın, hedefteki İstanbul, 
Ankara ve İzmir barolarını 
parçaladılar. Bu, yargıyı/
adaleti geriye dönüşü zor bir 
aşamaya taşıyacaktır. Öyle ki, 
“çoklu baro”, pek çok yurttaşı 
-haklı olarak- şu anda İslam’ın 
dar bir yorumunun temsilcisi 
olan Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı’nın da parçalanarak “çoklu 
diyanet” oluşturulma talebi-
ne yöneltse yeridir. 

600 albayın bir çırpıda emek-
li edilmesi; sosyal medyaya 
müdahale; İstanbul Sözleş-
mesi’nin, kadına şiddete açık 
kart anlamına gelecek bir 
tutumla, iptaline heveslen-
me; seçilmiş muhalif yerel 
yönetimlerin neredeyse tüm 
yetkilerini gasp etme çabası 
ve de Ayasofya’da, bu ülke-
nin kurucusuna ağır hakaret 
içeren hutbe ve “Hilafet” çağ-
rıları eşliğinde açılış namazı!... 
Önce Ayasofya’yı, Erdoğan’ın 
siyasal İslam’a yönelik adım-
ları arasında ayrı bir yere koy-
mak ve bu davranışını bir iki 
satırla irdelemek gerekir. 

Ayasofya’nın özel anlamı

Otoriter liderlerin bir tür si-
yasal ölümsüzlük edinmek 
için sonraki kuşaklara geri 
döndürülemez bir “açılım” 
bırakma eğilimleri vardır.  
Tarihte bunların örnekleri 
çoktur; ama biz çok yakın 
tarihe bakalım. Bu tür lider-
lerden Putin, 2014’te Kırım’ı 
ilhak etmiş; Netanyahu, Batı 
Şeria’daki “Filistin” toprak-
larına son yıllarda sürekli 

Yahudi yerleşimleri kurmuş; 
Xi Jinping, 2000 yılında Bri-
tanya yönetiminden ayrılıp 
özerkleşmiş bulunan Hong 
Kong’un özerklik statüsünü 
son dönemdeki müdahalele-
riyle fiilen yok etmiştir. 

Bu adımlar, Rusya’nin 1991-
92 yıllarında dağılmasının ya-
rattığı travmayı Rus halkına 
anımsatmadan; İsrail ağır bir 
askeri yenilgiye uğratılma-
dan; Çin’e ise sömürgeleştiril-
diği dönemlerin alçaltılmışlık 
duygusu bir kez daha yaşa-
tılmadan geri alınabilecek 
adımlar değildir. Dolayısıyla 
Kırım’ın Ukrayna’ya geri dön-
mesi, Batı Şeria’daki Yahudi 
yerleşimcilerin yerlerinden 
sökülmesi, Hong Kong ‘un 
2000’de tasarlanmış özerklik 
statüsüne dönmesi, büyük 
altüst oluşlar vuku bulmadığı 
takdirde neredeyse olanak-
sızdır. 

Bizim otokratımız, şimdiye 
değin “siyasal ölümsüzlüğü-
nü” tescil ettirmek için hiçbir 
toprak kazanımı sağlamamış; 
tersine, anakaramıza yakın 
18 adet küçük adanın Yuna-
nistan tarafından işgaline, 
ABD’nin askerlerimizin kafa-
sına çuval geçirmesine ses 
çıkarmamış; Süleyman Şah 
türbesini Suriye’deki Türkiye 
topraklarından geri çekmiş-
ti. Bu aşağılanmaları telafi 
edecek bir toprak kazanımı 
da yoktu. Ondan geriye, olsa 
olsa gelecek kuşakların da 
yıkamayacağı ve baktığında 
onu anımsayacağı “cemaat-
siz” Çamlıca Camii ve açmak 
için muhtemelen seçimi 
beklemekte olduğu Taksim 
Camii gibi “beton ürünleri” 
kalacaktı. O, benzerleri gibi 
ülkesini genişletmedi; ama 
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Şundan emin olalım; bir 
Cumhuriyetçi ve aydınlanmacı 
yurttaş olarak toplumsal 
yaşamdan ne bekliyorsak, 
siyasal İslam ve Erdoğan 
onun tam aksini istiyor ve 
bunları, kendisine “oylarımızla 
bahşedilmiş” konumu ve 
yetkileri sayesinde ve ülkenin 
de olanakları elverdiği ölçüde 
gerçekleştiriyor. Dünya 
görüşümüzün “antitezi” olarak 
niteleyebileceğimiz talepler 
bütününün sözcüsü olan 
birinin bize dayattığı düzen 
altında yaşamaya daha ne 
kadar devam edebileceğiz? 
Bilemiyorum. Ancak şundan 
eminim: Şimdiye değin yapı-
lanları ve yapılmakta olanları 
çok uzun süre sessizce kabul-
lenebilen bir toplum demok-
rasiyi hak etmiyor, siyasal İs-
lam’ın diktasına teslim oluyor 
demektir. 

sofya bu yönde bir ilk adım-
dır ve artık durmaya niyeti 
yoktur. Esasen bu nedenle 
ülkenin temellerini atan 
kişiye ve kadroya saldırılar 
yoğunlaşmış ve Cumhuriyet 
döneminden bir” parantez” 
gibi söz edip kanatlanılacak 
yeni ufuk ve yazılacak yeni 
öykülerden söz etmeye baş-
lanmıştır. 

Gerçekte amaçlanan, belki 
de bu iki tezin birleştiği yer-
dedir. Bir olasılıkla toplum, 
bu köktenci adımlarla gerçek 
sorunlarına odaklanmaktan 
bir süre daha alıkonulacaktır. 
Sonunda bir de dış serüven-
le seçmen, “Müslüman” ve 
“milliyetçi” iktidarla birlik ol-
maya çağrılarak seçim şansı 
denenecektir. Her durumda 
iktidarın ve AKP Genel Baş-
kanı’nın işi artık zordur. 

kaçırmak amacıyla gündem 
saptırmaya dönük olduğunu 
düşünüyor. Bu kesim, mev-
cut yoksullaşma ve çöküş 
ortamının 2023 yılına değin 
sürdürülemeyeceği ve bir 
erken seçim perspektifinde, 
seçmeni şimdilik yapay bir 
gündemle meşgul edip acı 
gerçeklerle yüzleşmesini er-
teleme amacı taşıdığını öne 
sürüyor.

Bir diğer kesim ise Erdo-
ğan’ın artık gerçekle ilişkisini 
zayıflattığı ve yukarıda be-
lirtildiği üzere, siyasette ilk 
çıktığı “Milli Görüş” noktasına 
geri döndüğü kanısında. Do-
layısıyla o, seçim kazanmak-
tan öte, siyasal İslam’ın söz-
cüsü ve temsilcisi kisvesiyle 
Cumhuriyet’in özüne dokun-
ma ve bir başka yöne doğru 
yol alma niyetindedir. Aya-
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A
Ayasofya Kararı 

ve Cumhuriyet Hukukunun İlgası

Bu arada eklemek gerekir ki, 
Ayasofya’nın tekrar ibadete 
açılması için açılan davada 
Cumhurbaşkanlığı, kurum 
olarak “davalı” sıfatına sahip 
olup, Cumhurbaşkanlığı 
avukatları, davanın son ana 
kadar da “reddini talep etmiş-
tir”.

Kararın tarihsel yönden  
ele alınması

İlgili kararı incelemeye 
geçmeden önce, bazı bilgileri 
vermemiz çok önemlidir. 
İstanbul’un 1453 yılında 
fethinin ardından Padişah II. 
Mehmet, fethettiği İstanbul’a 
girerek bazı yapıları bizzat 
kendi mülkiyetine almıştır. 

Ayasofya meselesi, Türk – İs-
lam siyaseti geleneğinin bir 
nevi “kızılelma”sı olarak, her 
daim tartışma konusu olmuş; 
Ayasofya’nın cami olarak iba-
dete açılması da, bu siyasal 
geleneğin en büyük dava ve 
mağduriyet kaynaklarından 
birisi olagelmiştir. Nihayet; 
24/11/1934 tarih ve 2/1589 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
ile müzeye çevrilen Ayasofya; 
idare hukukunun gerektirdiği 
şekilde bizzat Cumhurbaş-
kanlığı Kararı ile değil, yargı 
aracılığıyla, yani Danıştay 
10. Dairesi’nin 2016/16015 
E. 2020/2595 K. 02.07.2020 
T. sayılı kararı ile, “müzeden 
camiye çevrilerek” ibadete 
açılmıştır.

 
İsmail Emre TELCİ 
SODEV YK Üyesi, Avukat
iemretelci@gmail.com
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duğu iddia edilen Fatih, bir 
tercihte bulunarak vakıfları 
kamulaştırmış ve mallarını 
devletin kullanımına1 sok-
muştur. Aslında, Fatih’in vakıf 
kurumuna saygısının, Fatih’in 
vakfiyesine şu anda duyulan 
saygı kadar olmadığını da 
anlıyoruz. Bu konuda kendi-
sini yargılamamız gerekir mi? 
Sanıyorum hayır. Çünkü ken-
di döneminde siyasi hayatın 
gereklerine uygun bir tercih 
yaptığı ve bu vakıf bozma 
kararlarını devlet için gerekli 
gördüğü için aldığı anlaşılı-
yor. Yani Fatih’in yaptığının 
bir benzeri, vakıf bozmak 
kadar olmasa da yapılabilir. 
Burada önemli olan, kamu 
yararı meselesi ve de siyasi 
tercihtir.

Danıştay kararına dair; usul 
bakımından İlgili kararı 

1 Cemal Kafadar Söyleşisi; https://
www.magmadergisi.com/yasam-
haberleri/ayasofyanin-bir-gayya-
kuyusuna-donusme-tehlikesi-var
?fbclid=IwAR03a9rc7pOLywJE6iR
7cvpMx0LSzcc9czT5wR2YspOm_
ZnihZ6CzQMtj24

mülkiyetinde değişiklik yap-
mamış; Vakfiyesini de aynen 
tanımıştır. 1936 tarihli, yani 
müze olma kararından sonra 
tapu kayıtları yenilendiğinde, 
tapu kaydında yapı isminin 
Büyük Ayasofya Camii; sahibi-
nin de vakıf olduğu açıkça yer 
almıştır. Farklı olan ise, kulla-
nımıdır. Cumhuriyet idaresi, 
hem 1500 yıllık yapıyı yorma-
mak hem de bakımını yap-
mak için önce yapıyı restore 
etme yoluna gitmiş, hem de 
evrensel değerlere sahip bu 
yapının müze olarak hizmet 
vermesi yönünde siyasi bir 
tercihte bulunmuştur. Ayrıca 
yapının, vakfın amacına uy-
gun şekilde cami özelliği de 
bozulmamıştır. Yapının küçük 
bir kısmı daha sonradan iba-
dete açılmakla birlikte, yapı 
içerisindeki İslami öğeler kal-
dırılmamış, aksine korunmuş 
ve de geleceğe aktarılmıştır. 

Fatih Sultan Mehmet, bizzat 
kendi yönetiminde birçok 
vakfı bozan bir padişahtır. 
Yani vakfiyesine bizzat uyul-

Fatih Sultan Mehmet, şehre 
girdiğinde, bu yapıları 
para vererek ya da eski 
sahiplerinin rızası ile değil, 
Ayasofya Minberi’nde 
Diyanet İşleri Başkanı’nın 
hepimizin gözüne 
sokarcasına gösterdiği gibi, 
kılıçla almıştır. Yani aslında, 
en başından beri klasik 
mülkiyet ilişkisinden farklı bir 
ilişki vardır ki; konu da zaten 
burada düğümlenmektedir.

Mülkiyet konusu bir mal, zor-
la iktisap edilirse, yine zorla 
iktisap edenin elinden alına-
bilir mi? Bu, hukuki olmaktan 
ziyade, siyasi bir tercih mese-
lesidir. Fatih Sultan Mehmet; 
kendisinin yaptırmadığı ve 
de ücretini ödemediği bir 
ibadethaneye, kılıçla, yani 
zorla sahip olmuştur. Mesele, 
Osmanlı siyasal rejimi yine 
“kılıçla” sona erdikten sonra, 
bu iktisabın tanınıp tanınma-
masından ibarettir.

Söylemek gerekir ki Cum-
huriyet rejimi, Ayasofya’nın 
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ğinden bahisle, müzeye çe-
virme kararının iptal edilerek 
Ayasofya kararına giden yo-
lun açıldığını anlıyoruz. Yani 
aslında Ayasofya kararının 
geçtiğimiz ay içerisinde değil, 
19 Haziran 2019 tarihinde 
alındığını; aslında olup bite-
nin, Kariye Müzesi kararının 
Ayasofya’ya uygulanmasın-
dan ibaret olduğunu ve ko-
parılan bunca gürültünün bu 
kararın yankılarından ibaret 
olduğunu söylersek yanlış 
bilgi vermiş olmayız.

Esas bakımından karar

İlgili kararı esasından 
inceleyecek olur isek; ilk 
problem, Anayasal bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ve de alınan karar, ilk başta 
3 Mart 1924 Tarihli “Hilafetin 
İlgasına ve Hanedanı Osma-
ninin Türkiye Cumhuriyeti 
Memaliki Haricine Çıkarılma-
sına Dair Kanun”a aykırılıktan 
ileri gelmektedir. Bu Kanun, 
Devrim Kanunu olup Anaya-
sal Sistemimizin de temelle-
rindendir. Bu Kanun’un 10. 
Maddesine baktığımızda;

 “Emlak-ı Hakaniye namı al-
tında olup evvelce millete 
devredilen emlak ile beraber 
mülga padişahlığa ait bil-
cümle emlak ve sabık Hazi-
ne-i Humayun, muhteviyatla-
rı ile birlikte saray ve kasırlar 
ve mebani ve arazisi millete 
intikal etmiştir.” denmekte-
dir. Yani “Padişah malları adı 
altında olup, evvelce millete 
devredilen mallar ile beraber, 
kaldırılan padişahlığa ait bü-
tün taşınmaz mallar ve eski 
hazine mevcutları ile birlikte 
saray ve köşkler ek yapıları 

incelersek öncelikle usul 
bakımından değerlendirme 
yapmamız gerekmektedir.

Usule ilişkin ilk konu zama-
naşımı gibi görünse de, daha 
önce de Danıştay’ın vermiş 
olduğu red kararlarında za-
manaşımı problemi görme-
diği ve de dosyanın esastan 
reddedildiğini biliyoruz. Yani 
Danıştay, önceden vermiş 
olduğu kararlarda herhangi 
bir zamanaşımı  sorunu gör-
memiştir. Bilindiği üzere İdari 
Yargılama Usul Kanunu’na 
göre dava açma süresi 60 
gündür. İlgili idari işlemin 
yapıldığı tarih ise 1934 yılı 
olup üzerinden tam 86 yıl 
geçmiştir. Bunu bilen davacı, 
önce idareye bir dilekçe ver-
miş, ardından da talebinin 
reddini gerekçe göstererek 
60 gün içinde davasını aç-
mıştır. Ama burada sadece 
“red kararının iptalini” talep 
edebilecek iken, 1934 tarihli 
Bakanlar Kurulu Kararı’nın 
iptalini talep etmiştir. Burada-
ki asıl sorun, aynı davacının 
davası reddedilmesine ve de 
arada başka bir düzenleyici 
işlem olmamasına rağmen, 
açmış olduğu davanın görü-
lebilmesidir. Asıl usuli engel 
bu husustadır.

Usule ilişkin ikinci konu ise 
taraf ehliyeti ve kesinleşme-
nin dikkate alınmamasından 
kaynaklıdır. Davacı dernek, 
kamuoyuna yansıdığı üzere 
birçok kere dava açmış, daha 
önce açmış olduğu davalar 
reddedilmiş ve verilen ka-
rarlar kesinleşmiştir. Belirt-
mek gerekir ki, zamanaşımı 
sorunu yok sayılsa bile ya 
başka bir davacı bu davayı 

açmalıdır ya da aynı davacı 
bu davayı açacak ise, yeni bir 
idari işlem yapılmış olmalı 
ve de davacının hakları bu 
idari işlemle kayba uğramış 
olmalıdır. Olayımızda bu iki 
durumun da olmadığı; 1934 
Tarihli Bakanlar Kurulu Kara-
rı’ndan başka herhangi bir 
işlem yapılmadığı ortadadır. 
Yani olayda husumet proble-
mi olduğu çok açıktır.

Davayı esas bakımından 
incelemeye geçmeden ka-
rara ilişkin genel bir konu-
dan bahsedecek olur isek; 
Danıştay’ın, -sırf bu kararı 
verebilmek için- önce Kariye 
Müzesi’ni camiye çeviren ka-
rarı, hem de bu konuda kesin 
kararını verdikten 2 sene son-
ra, mucizevi bir şekilde ilgili 
kararından dönerek verdiğini 
tespit ediyoruz. Gerçekten de 
Ayasofya için idari dava açan 
derneğin; Danıştay’da, aynı 
statüde olan Kariye Camii için 
de 2010 yılında dava açtığını; 
bu davanın 2014’de reddedil-
diğini; itiraz üzerine dosyanın 
Danıştay Dava Daireleri Genel 
Kurulu’na geldiğini; 2017’de 
dosya üzerinde kesin olarak 
karar verilerek davanın red-
dedildiğini anlıyoruz. Peki bu-
nun üzerine ne oldu derseniz; 
davacı derneğin kararın dü-
zeltilmesini istediğini, bu ka-
rar düzeltme isteminin 2019 
yılı Haziran ayında birden 
gündeme alındığını ve de 
19/06/2019 tarih ve 2018/142 
E.,2019/3130 K. sayılı karar ile 
Danıştay’ın o ana kadar verdi-
ği tüm kararlarına 180 derece 
aykırı olarak Kariye Camii’nin 
Fatih Sultan Mehmet’in kişi-
sel malı olduğu ve de burayı 
ibadethane olarak vakfetti-
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ve arazileri millete intikal et-
miştir.” 

Burada açık bir siyasal tercih 
vardır. Cumhuriyetin kurucu 
idaresi, gerekli gördüğü şekil-
de, bir yön çizmektedir. Tabii 
ki burada vakıf malına ilişkin 
özel bir hüküm yoktur, olması 
da gerekmez. Çünkü istika-
met belirlidir: yeni rejim bu 
hususta gerekli gördüğü şe-
kilde düzenleme yapacaktır. 

Anayasal hukuk bir yana, özel 
hukuk hükümleri bakımın-
dan da esasa ilişkin büyük 
bir problem vardır. 864 Sayılı 
Kanunu Medeninin Sure-
ti Mer’iyet ve Şekli Tatbiki 
Hakkında Kanun’un (Medeni 
Kanun’un Uygulama Kanunu) 
8. maddesinde “Kanunu Me-
deninin meriyete vaz’ından 
mukaddem vücude getirilen 
evkaf hakkında ayrıca bir 
tatbikat kanunu neşrolunur” 
yani “Medeni Kanun yürürlü-
ğe girmeden önce kurulmuş 
olan vakıflara ayrı bir tatbikat 
kanunu neşrolunur” hükmü 
yer almaktadır. Yani Medeni 
Kanun, Osmanlı dönemin-
deki vakıflara ilişkin olarak 
Osmanlı hukukunun değil, 
bizatihi yeni dönemdeki 
yasaların uygulanacağını 
açıklıkla belirtmiştir. Yeni dö-
nemdeki yasal düzenlemeler 
incelendiğinde ise; ilgili vakfa 
Osmanlı hukukunun uygu-
lanması gerektiğine dair hiç-
bir hüküm ortada yoktur.

Kaldı ki Danıştay, esasa ge-
rekçe olarak Ayasofya’nın 
hayrat taşınmaz olduğunu; 
hayrat taşınmazların ibadet-
hane, hastahane ve aşhane 
gibi doğrudan doğruya hayır 
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kamu yararına uygun olarak 
kullanılan taşınmazların ken-
di vakıflarına devrini isteyebi-
lirler. Kısacası Cumhuriyetin 
tercihlerini tanımayanlar, 
kendi tercihlerini dayatabilir-
ler. Bu hususa ilişkin talepler, 
hiç şüphesiz çok yakında res-
miyete dökülecektir. 

Ayasofya’nın müzeye çevrilişi, 
genç cumhuriyetin kendisi-
ne duyduğu güvenle alakalı 
idi. Mustafa Kemal ATATÜRK, 
Fatih Sultan Mehmet’in ar-
dından İstanbul’u ikinci kez 
alan bir lider olarak, sadece 
Ayasofya’ya ilişkin olarak de-
ğil, eski rejimden ne kaldıysa 
hepsi hakkında söyleyecek 
sözü olan bir liderdi. Atatürk, 
kendi siyasi tercihine uygun 
olarak, başka kurumların ardı-
na saklanmadan, Ayasofya’yı 
müzeye çevirerek bir tercihte 
bulundu. Ama 86 yıl sonra 
tersine yapılacak hamle, “aynı 
cesaret seviyesinde” yapılma-
dı. İktidarlar, bir yapının nasıl 
kullanılacağına dair karar 
verebilirler. Olayımızda da 
olması gereken buydu. Çok 
basit bir karar ile yapılacak 
işlem, yargı kararı ile yapıla-
rak çok tehlikeli sonuçların 
oluşmasına sebebiyet verildi. 
Kim bilir? Belki de istenen 
buydu. Önümüzdeki gün-
lerde, bu kararın sonuçlarını 
hep beraber takip edeceğiz. 
Umuyorum ki, çok kısa bir 
süre içerisinde, tekrar huku-
kun üstünlüğü hakim olur ve 
de bizler, öngörülebilir bir re-
jimde hür vatandaşlar olarak 
yaşayabiliriz. Aksi takdirde, 
bu ve buna benzer kararlar 
ile, bugünü dahi mumla ara-
yabiliriz.

hizmetlerinin ifası için ku-
rulmuş olan vakıfların taşın-
mazları olduğunu; bu taşın-
mazların, gerek yürürlükten 
kaldırılan 2762 sayılı Vakıflar 
Kanunu gerekse halen yürür-
lükte olan 5737 sayılı Vakıflar 
Kanunu hükümleri uyarınca 
“ammenin istifadesine” yani 
kamu yararına terk edilmiş 
olduğunu; dolayısıyla da 
bu taşınmazlar hakkında, 
esas itibarıyla özel mülkiyet 
hükümleri tatbik olunama-
yacağını; ayrıca hayrat taşın-
mazların satılamayacağını, 
rehnedilemeyeceğini, haczo-
lunamayacağını; bunlar için 
ne mülkiyete, ne de irtifak 
haklarına ilişkin kazandırıcı 
zamanaşımı hükümlerinin de 
uygulanamayacağını gerekçe 
olarak göstermektedir. 

Evrensel hukuk ve siyasal 
sonuçları itibariyle

Oysa daha önce de açıklan-
dığı üzere, Bakanlar Kurulu 
kararı ile yapıların statüsünün 
değişmediği; Ayasofya’nın 
ibadethane olarak tanınmaya 
devam ettiği, yapılanın ise 
yaklaşık 1500 yıllık olan bina-
yı korumak ve de insanlığın 
ortak mirası olarak değer-
lendirmek olduğu, bunu ya-
parken de siyasal bir tercihte 
bulunduğu ortadadır. İşte 
Danıştay, vermiş olduğu bu 
kararla, yapılmış olan bu siya-
si tercihi geçersiz kılmış; Os-
manlı hukukunun halen uy-
gulanabileceğini göstererek, 
Cumhuriyet hukukunu tabiri 
caizse ilga, yani yürürlükten 
kaldırma yolunu açmıştır. 
Tabii burada esas sorulması 
gereken soru şudur: Danıştay, 
bunca senedir vermiş olduğu 

düzenli kararlardan ne olup 
da caymıştır? Cevabı ben 
vereyim: Artık kararı veren 
üyeler, başka üyelerdir.

Özellikle belirtmek gerekir 
ki; bu karara dayanarak 
ilgililerin benzer durumdaki 
taşınmazlarla ilgili dava 
açtığını ve de Danıştay’ın 
“Bu verdiğim karar hayrat 
taşınmazlar ilgiliydi, diğer 
taşınmazlar beni bağlamaz” 
dediğini farz edelim. Emin 
olun ki AİHM nezdinde hayrat 
taşınmaz ile diğer taşınmaz-
lar arasında mülkiyet hakkına 
dair bir ayrım yapılması çok 
zor görünmektedir. En iyi ta-
birle bu ayrım, AİHM’in umu-
runda olmayacaktır.

Devamla belirtmek gerekir 
ki Ayasofya’nın camiye çev-
rilmesi, çok basit bir şekilde 
ilgili Bakanlar Kurulu Ka-
rarı’nın Cumhurbaşkanlığı 
Kararı ile iptaliyle gerçek-
leştirilebilirdi. Fakat olması 
gereken şekilde siyasi sorum-
luluktan kaçılarak bu işlem 
yapılmadı ve de kurumları 
son derece bağlayacak ve de 
rejimi tehdit altına sokacak 
şekilde Danıştay kararının 
arkasına sığınıldı. Yani hem 
siyasi sorumluluktan kaçınıldı 
hem de bu işin vebali Danış-
tay üyelerinin sırtına yıkıldı. 
Siyaset değil, hukuk karar 
verdi denilerek işin içinden 
çıkılmaya çalışıldı. Oysa şimdi 
asıl tehlike ortadadır. Örneğin 
Osmanlı hanedan ailesine 
ya da başka ailelere mensup 
şahıslar, zamanında ailelerin-
ce vakfedilen taşınmazlarının 
amacına uygun olarak kul-
lanılmadığından bahisle da-
valar açabilirler; halihazırda 
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İktidar 

ve Meslek Kuruluşları

Kanun Teklifi”, “muhalif baro-
lara” haddini bildirmek için 
hazırlandı. İki ay kadar süreyle 
ülke gündemini meşgul edip 
“Saray”ın isteklerini onayla-
yan bir merkez gibi çalışan 
TBMM’den hızla geçerek,15 
Temmuz 2020 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanıp yürür-
lüğe girdi. Bugünlerde artık 
hiç konuşulmasa da bu “kötü 
niyetli yasa”, hukuk ve yargı 
alanında önemli hasara yol 
açarak gündemi terk edip 
gitti. 

“Kötü niyetli yasa”’nın yarat-
tığı hasarın sadece baroların/
avukatların sorunu olmadığını 
görmeliyiz. Sorun, Türkiye’nin 
genel hukuk ve yargı sorunu 
çerçevesinde ele alınarak 

“En tehlikeli yalan içine doğru 
katılmış olanıdır.”

Gündemi oluşturan konuların 
önemine göre, en çok bir ila 
üç ay arasında bir süreyle 
kamuoyunu meşgul ettiği, 
daha sonra yeni bir konunun 
gündem olmasıyla önceki so-
runu unuttuğumuz bir ortam-
da yaşıyoruz. Bu durumun, si-
yasal iktidarın yapay gündem 
oluşturma becerisiyle birlikte, 
istikrarsız bir toplumsal ve 
siyasal yapıdan kaynaklandığı 
söylenebilir. 

Bu çerçevede, “çoklu baro 
sistemine geçiş” adı altında 
gündeme gelen “Avukatlık 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 

 
Başar YALTI 
Avukat
byalti@istanbul.av.tr
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siyasal iktidarın barolara “had-
dini bildirmek” üzere yaptığı 
yasa değişikliği sırasında yapı-
lan tartışmaların düzeyi yazık 
ki vasatlığı aşan bir niteliğe 
ulaşamamıştır. 

İktidar ve barolar

Mevcut iktidar, 18 yıllık 
sürecin sonunda gücünü, 
otoritesini, etkisini, hatta meş-
ruluğunu yitirmiş gözüküyor. 
Gücünü yitiren bütün iktidar-
lar gibi, otoriterleşerek top-
lumu ve kurumları denetim 
altına almaya çalışıyor, dolayı-
sıyla demokrasiden uzaklaşı-
yor, eleştiriye katlanamaz hale 
geliyor. 

Öte yandan siyasal iktidarın, 
yarattığı otoriterleşmenin 
meşruluk zemini olarak din 
ve milliyetçiliği kullandığı 
görülüyor. Ancak araştırmalar, 
bu iki sosyolojik zemine ait 
toplumsal tabanın gittikçe 
daraldığına işaret ediyor. Halk, 
aynı sesi yıllardır dinlemenin 
verdiği bıkkınlıkla iktidarın 
sesine sağırlaşmış durumda. 
Buna rağmen AKP, siyasal İs-
lam’a yaslandığı ve iktidarının 
temel dayanağı olarak dini 
değerleri gördüğü için, dinin 
siyasal hayat üzerindeki etkisi-
nin yıpranmasına ısrarla karşı 
duruyor. Bu alanı sürekli ola-
rak diri tutmak istiyor. Dolayı-
sıyla Diyanet İşleri Başkanı’nın 
söz ve eylemlerine kararlılıkla 
sahip çıkıyor. Diyanet İşleri 
Başkanı’nın dini çevrelerce 
de eleştirilen konuşmasında 
söylediklerine karşı açıkla-
ma yapan Ankara Barosu’na, 
Cumhurbaşkanı düzeyinde 
cevap veriyor. Hatta bu baha-
neyle, “muhalif” baroları dize 
getirmek, onlara “haddini bil-

değerlendirilmelidir. Çünkü 
ülkenin içinde bulunduğu 
durum, sorunların tek tek ele 
alınarak çözülebileceği bir 
noktayı aşmış bulunmaktadır. 
Türkiye bir rejim sorunuyla 
karşı karşıyadır. 

Bu saptamaları akılda tutarak, 
Avukatlık Kanunu’nda yapılan 
değişikliklerin amacı ve 
sonuçlarını barolar ve siyasal 
iktidar bakımından irdelemek 
istiyoruz. 

Meslek kuruluşlarının/ 
baroların idare içindeki yeri

Tarihsel ve sosyolojik ola-
rak, siyasal iktidarların, 
egemenliği paylaşmaktan 
hoşlanmadıkları ve yatay iliş-
kiler yerine dikey –hiyerarşik- 
ilişiklileri sevdikleri ve özen-
dirdikleri bilinmektedir. Ancak 
gerek toplumsal iş bölümü 
gereğince gerekse idarenin 
organizasyonu ve yerelin ih-
tiyaçları nedeniyle, toplumsal 
yapılanmada merkezi iktida-
rın dışında hem yer bakımın-
dan hem hizmet bakımından 
özerk yapıların varlığına ihti-
yaç duyulmaktadır. 

Böyle bir ihtiyacın gereği ola-
rak meslek kuruluşları, anaya-
samızda, “yürütme” bölümün-
de ve “idare” başlığı altında 
(m.135) düzenlenmiştir. Bu 
düzenleme, meslek kuruluş-
larının idarenin bir parçası 
olduğuna işaret etmektedir. 
Anayasada, meslek kuruluşla-
rına, merkezi idarenin altında 
değil, yerel yönetimlerden 
sonra hizmet kuruluşları kate-
gorisinde yer verilmiş olması 
meslek kuruluşlarının kul-
landıkları yetkileri doğrudan 
anayasadan aldıklarını göster-

mektedir. Bu durum, siyasal 
iktidarı en çok rahatsız eden 
özelliklerden biridir.

Meslek kuruluşlarının tarihsel 
gelişimleri, sosyolojisi ve iş-
levleri dikkate alındığında üç 
ana niteliğe sahip oldukları 
anlaşılmaktadır. Meslek 
kuruluşları;

1- Özerk yapıda kuruluşlardır.

2- Demokratik (katılımcı) yapı-
da kuruluşlardır.

3- İşlevsel kuruluşlardır.

Buna göre baroların ve Tür-
kiye Barolar Birliği’nin “özerk, 
demokratik yapıda ve yasayla 
verilen görevleri yapabilecek 
işlevsellikte, tüzel kişiliğe 
sahip” kuruluşlar olmaları 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
Nitekim Avukatlık Yasası’nın 
76’ıncı maddesinde, “Barolar, 
… tüzel kişiliği bulunan, çalış-
malarını demokratik ilkelere 
göre sürdüren kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşları”, 
olarak tanımlanmıştır. 

Dolayısıyla, barolar üzerinden 
yürütülen tartışmaların, baro-
ların ve Türkiye Barolar Birli-
ği’nin “özerklik, demokratiklik 
ve işlevsellik” nitelikleri dikka-
te alınarak yapılmasında yarar 
bulunmaktadır. Aksi takdirde 
tartışmaların hizmet ettiği 
amaç anlaşılamamakta, tartış-
malar kör dövüşüne dönüş-
mekten kurtulamamaktadır. 
Nitekim Ankara Barosu’nun 
Diyanet İşleri Başkanı’nın bir 
konuşmasına karşı yaptığı 
haklı açıklama1 nedeniyle 

1 http://www.ankarabarosu.org.
tr/HaberDuyuru.aspx?BASIN_
ACIKLAMASI&=4985
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Ayrıca, Kanunun amacı ile 
bu amaç için yapılan yasal 
düzenlemeler arasında bir 
bağlantı olmadığı açıkça gö-
rülmektedir. Bu durum ahlaki 
bir sorun yaratmaktadır. Yasa, 
öncelikle gerçek amacını giz-
lediği için kötü niyetlidir. 

Yasa, gizlediği amaca dahi 
hizmet etmeyecek kadar be-
ceriksizce, yasaya tabi olacak 
avukatların / baroların görüşü 
alınmadan, inatlaşma uğruna, 
“muhalif” barolara haddini 
bildirme amacıyla hazırlandığı 
için kötü niyetlidir. 

Yasa, her beş bin avukata 
bir delegelik2öngörürken, 
iki bin avukatın kurabileceği 
baroya dört delegelik 
vererek, matematik ve mantık 
kurallarını açıkça çiğnediği 
için kötü niyetlidir. 

Yasa, Türkiye’deki toplam avu-
katların %57’sini temsil eden 
3 büyük baroya, Türkiye Baro-
lar Birliği delegelerin sadece 
%7,5 kısmının temsil hakkını 
verirken, avukatların %43’nü 
temsil eden diğer 77 baroya 
delegelerin %92.5’nin temsil 
hakkını tanıyarak, temsilde 
adaleti yok ettiği için kötü 
niyetlidir. 

Sonuç olarak bu yasa, anaya-
sanın; hukuk devleti kuralı ile 
ilgili 2’nci, yasa önünde eşitlik 
kuralıyla ilgili 10’uncu, seç-
me ve seçilme hakkıyla ilgili 
67’nci ve meslek kuruluşlarıy-
la ilgili 135’inci maddelerine 
açıkça aykırı olduğu için kötü 
niyetlidir. 

2 Yasa değişmeden önce her 300 
avukata bir Türkiye Barolar Birliği 
delegesi seçme hakkı veriliyordu.

ilişkin iş ve işlemlerin yürütül-
mesinde gecikmeler meyda-
na gelebilmektedir. Teklifle, 
avukat sayısı fazla olan baro-
larda baro hizmetlerinin daha 
sağlıklı yürütülebilmesi ama-
cıyla, aynı ilde birden fazla 
baronun kurulabilmesi imkânı 
getirilmektedir. Buna göre, 
avukat sayısı beş binden fazla 
olan barolarda iki bin avuka-
tın yazılı başvurusu üzerine o 
ilde yeni bir baro kurulabile-
cektir.” şeklinde açıklanmıştır. 
Oysa böyle bir güncel ihtiyaç 
bulunmamaktadır.

dirmek” için yasa değişikliğine 
gidiyor. Sonuçta, benim “kötü 
niyetli yasa” olarak nitelendir-
diğim yasa değişikliği yürürlü-
ğe giriyor.

Niçin "kötü niyetli yasa?"

Kötü niyetli yasa, ahlaki temeli 
bulunmayan yasa demektir. 

“Avukatlık Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun Teklifi” incelen-
diğinde; Kanunun amacı, “… 
Avukat sayısı fazla olan ba-
rolarda, avukatlık hukukuna 
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a. Avukatların mesleki ge-
reksinimlerini karşılamaya 
çalışmaya dayalı “mesleki gö-
revler”, 

b. Adaletin gerçekleşmesine 
katkıda bulunmak, adil yargı-
lanma hakkının uygulanma-
sını sağlama amaçlı “yargısal 
görevler”.

c. Hukukun üstünlüğünü ve 
insan haklarını savunmak ve 
korumak yolunda “toplumsal 
görevler”.

Yasanın gizli amacının; büyük 
çoğunluğu siyasal iktidara 
muhalif avukatlar3 ve onların 
örgütü baroları pasifize etmek 
ve Türkiye Barolar Birliği’ni ele 
geçirmek, bu yolla yargının 
diğer iki unsuru yargıç ve 
savcılardan sonra avukatları 
da denetim altına almak, sin-
dirmek ve etkisizleştirmek, 
yargıyı özelleştirmek olduğu 
anlaşılıyor. İktidar, bu yolla 
gücünü anayasadan alan 
örgütlü yapıları yıpratmak ve 
önemsizleştirmek istiyor.

Ancak yasanın yürürlüğe gir-
mesinin üzerinden bir ay ka-
dar süre geçmesine ve yasayı 
savunanlarca ileri sürülen, çok 
sayıda avukatın istemedikleri 
baro yönetimlerine mahkum 
edildikleri iddialara karşın, 
henüz “yandaş” nitelikte bir 
baro kurulamadı. Belli ki, ikti-
dar yanlısı olduğu varsayılan 
avukatların dahi, kötü niyetli 
yasayı benimsemedikleri, yasa 
savunucularının, yeni bir baro 
kurulabilmesi için gereken 
2.000 avukatı bir araya getir-
mede zorlandıkları anlaşılıyor. 

Barolar ve varlık nedenleri 

Bu süreçte iğneyi barolara da 
batırmak gerekiyor. Bu açıdan 
bakınca, ezberlerini tekrar-
layan, sıradanlığın dışına 
çıkamayan bir vasatlıkla karşı-
laşıyoruz. Yasanın tartışılması 
aşamasında mücadele görün-
tüsü veren tablo ise gerçeği 
yansıtmıyor. 

3 Avukatların sadece %22.7’si 
kendisini, dindar, milliyetçi, 
muhafazakar olarak 
nitelendirmektedir. Bkz: Başar 
YALTI, “Hukuk Perspektifi Açısından 
Avukatların Adil Yargılanma Algısı”, 
Aristo Yayınevi, 2019, İstanbul, 
S.174,175

Yukarıda baroların yapısal 
olarak –özerklik, demokratik-
lik, işlevsellik- üç ana nitelik 
taşıması, belirtmiştik. Bu üç 
özellik açısından baroların 
yapısını, yapılan yasal değişik-
lik öncesi ve sonrasına göre 
kısaca değerlendirmek, top-
lumsal konuşlanmalarına bu 
açıdan yaklaşmak gerekiyor. 

1- Avukatlık Yasasının 76. 
maddesi dikkate alındığında 
baroların görevlerini üç ana 
başlık altında toplamak müm-
kün gözükmektedir:
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baro bulunmaktadır. Avukat 
sayısı 400’ün üzerinde 39 baro 
varken, avukat sayısı 300’ün 
altında 35, yüzün altında ise 4 
baro bulunmaktadır.

Yukarıdaki sayılar, baroların 
özerk bir yapı oluşturmaları-
nın ve özerk bir kuruluş gibi 
davranmalarının mümkün 
olup olamayacaklarını anla-
mak bakımından anlamlıdır.
Bizce üye sayısı iki binin al-
tında olan baroların, özerk 
yapılar oluşturması, mesleki, 
yargısal ve toplumsal görev-
leri yerine getirmeleri olası 
değildir. “Bu bakımdan temel 
sorun, büyük baroların var-
lığı değil, “küçük” baroların 
çokluğudur”. Yasa değişikliği 
“küçük” baroları özendirmek-
tedir. Bu durum baroların 
görevlerini yerine getirmele-
rinde başarısız olmalarına ne-
den olabilecektir.Mali yönden 

Yasa bu görevler bakımından 
bir değişiklik öngörmemek-
tedir. Ancak baroların bu gö-
revlerini yerine getirmeleri, 
işlevsellikleriyle uyumlu bir 
yetenek ve güçte olmalarını 
gerektirmektedir. Nitelik ola-
rak barolar, bu üç görevi aynı 
anda gerçekleştirebilecek 
özellik ve güce sahipse “baro” 
vasfını kazanabilir ve taşıya-
bilirler. Sadece asgari sayının 
üstünde avukatın bir ilde bir 
araya gelmiş olmasıyla baro 
adına kavuşulsa bile niteliksel 
olarak “baro” olmak zordur.Bu 
üç görevin sağlıklı bir şekilde 
yapılmasının gereği, barola-
rın temel niteliği olan özerk 
yapıda olmalarıyla yakından 
ilgilidir. Özerkliğin gereğine 
uygun bir yapılanma içinde 
olmayan; mali, idari ve mesle-
ki bakımdan yetkinliği bulun-
mayan bir baronun yasayla 
kendisine verilen görevleri 

yerine getirmesi ise mümkün 
olamamaktadır.

Avukatlık Kanunu değişme-
den önce her ilde sadece bir 
baro kurulabilmekteydi. Şimdi 
ise üye sayısı 5.000’i geçen 
barolarda iki bin avukatın bir 
araya gelmesiyle birden çok 
baro kurulabilecektir. Böylece, 
avukat sayısı beş bini geçmiş 
üç barodan İstanbul’da 24, 
Ankara’da 9-10, İzmir’de 4-5 
baronun kurulması teorik ola-
rak mümkün gözükmektedir. 
31.12.2019 tarihi itibariyle 
Türkiye genelinde 80 baroya 
kayıtlı toplam 127.691 avukat 
bulunmaktadır. Türkiye’de-
ki avukatların 84.835’i yani 
%66.4’ü İstanbul, Ankara, 
İzmir, Antalya, Bursa ve Adana 
olmak üzere 6 ildeki barolara 
kayıtlıdır. Türkiye’de avukat 
sayısı binin üzerinde 21, iki 
binin üzerinde ise sadece 10 
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masında topluma yardımcı ve 
destek olabilir. 

Sonuç

Avukatların toplumsal yapıda 
işgal ettikleri yer, mevki ve 
statü sürekli gerilemektedir.
Avukatlık Kanunu’nda yapılan 
değişiklik bu süreci hızlandı-
racaktır. Baro başkanlarının 
yasa sürecinde gösterdiği mü-
cadelenin baroların toplum-
sal işlevi ve varlığından çok, 
kendi konumlarını, “tek adam” 
olarak kalmalarını korumaya 
yönelik olduğu gerçeği ile 
yüzleşmeliyiz. Siyasal iktidarın 
“adamı” haline gelen Türkiye 
Barolar Birliği Başkanına karşı, 
yasal imkan olduğu halde 
etkili bir mücadele yürüteme-
yenlerden TBMM den kanu-
nun geçmesini önleyecekle-
rini düşünmek saflık olurdu. 
Avukat kamuoyu bunu 
gördüğü için baro başkan-
larının mücadelesine yeterli 
desteği vermedi. Daha sonra 
umudu Anayasa Mahkeme-
sine çeviren anlayış da kısa 
sürede hüsrana uğramıştır. 
Görünen o ki, siyasal iktidar 
yandaş baro kuramamış olsa 
da “büyük” barolara haddini 
bildirmiş, onları sindirmiştir. 
Bu sessizlik başka türlü açıkla-
namaz. 

Şimdi yapılması gereken, 
yasayı kendi silahı ile 
vurmak, statükoculaşmış 
“büyük” barolar yerine 
adil yargılanmayı, hukuku, 
demokrasiyi, cumhuriyeti 
savunan mücadeleci barolar 
kurmaktır. 

Türkiye’nin ihtiyacı budur. 

özerk olamayan bir baronun, 
“parayı verenin düdüğü çaldı-
ğı” bir sistemde, idari yönden 
de özerk olamayacağı fiili bir 
gerçekliktir. Dolayısıyla kendi 
varlığını ayakta tutamayan bir 
“yapının” başkalarına yardım 
ve destek sağlaması düşünü-
lemez.Kaldı ki, yeterli maddi 
gücü ve personel kaynağı 
bulunmayan baroların yukarı-
da belirttiğimiz üç ana görevi 
hakkıyla yerine getirmesinin 
mümkün olmadığı pratik ola-
rak bilinmektedir. Gerçek şu 
ki, mevcut 80 barodan ancak 
10-15civarında baro Avukatlık 
Kanunu ile verilmiş üç ana gö-
revi hakkıyla yerine getirme 
imkan ve kabiliyetine sahiptir. 

2- Bu nedenle, baroların top-
lumsal olarak konumlandığı 
yer, kendi isteklerinin öte-
sinde, kendilerine baro olma 
imkanını (makam odası, ma-
kam arabası vb) sağlayanların 
yanı olmaktadır. Bu tür fiziki 
imkanlara ihtiyaç duymayan 
baroların göstereceği çaba ise 
avukatların ve avukatlığın ör-
gütü olduklarını hangi bilinçle 
kavradıklarına bağlıdır. Üzüle-
rek belirtilmelidir ki, “büyük” 
barolarda yasal görevlerinin 
sorumluluğunu hakkıyla kav-
rayacak bir bilinci her zaman 
taşıyamamaktadır.

3- Baroların seçim sistemi 
yasa değişikliğinden önce 
de avukatı sadece oy verme 
zamanında hatırlayan bir an-
layışı yansıttığından, yaban-
cılaşma üretmekte, barolar 
avukata, avukat barosuna 
yabancılaşmaktaydı. Yapılan 
yasa değişikliği katılımcı an-
layışı tümüyle tırpanladığı 
için yabancılaşma daha da 
artacaktır. Ortaya çıkan ya-

bancılaşma nedeniyle avukat-
ların seçimlerde oy kullanma 
isteği dahi olmamaktadır. 
Yasa değişikliği öncesinde de 
anti demokratik olan seçim 
sistemi ortaya “tek adam” yö-
netimi çıkarmakta, bu tür bir 
yönetim sistemi ise kolayca 
anti demokratik alışkanlık-
lar üretmekteydi. Bu özellik, 
yasa değişikliğiyle daha da 
belirginleşecektir. Uygulanan 
seçim sistemi vb nedenlerle 
baro başkanları, baronun “tek 
adamıdır”. Yasa değişikliğine 
karşı verilen mücadele ve 
tartışmalar sırasında yalnızca 
baro başkanlarının görüntü-
lendiği bir tablo ile karşı karşı-
ya kalmamızın nedeni budur. 
Baro başkanları eylemlerini, 
avukatlardan hatta Türkiye 
Barolar Birliği delegelerinden 
dahi kopuk şekilde sürdür-
müştür. Kaldı ki avukatlar da 
baro başkanlarına gereken 
desteği vermemiştir. Gözden 
kaçan bu, otoriter/antidemok-
ratik yapılanmadan ve anla-
yıştan baroların bir an önce 
kurtulması gerekmektedir. 
Böyle bir yapının yarattığı te-
mel nitelikte başka bir sorun, 
tabanından kopmuş baroların 
kamuoyu ve iktidar üzerinde 
bir etki yaratamamasıdır.

 Yabancılaşma ortadan kalkar, 
demokratik, katılımcı, hukuk 
bilinci gelişmiş bir baro anla-
yışı ve yapısı oluşturulabilirse, 
sorunları çözmede yeteneği 
ve etkisi olan bir baro yaratı-
labilir. Ancak böyle bir baro, 
hukuk güvenliğini sağlamada, 
adil yargılamanın önündeki 
engelleri aşmada, tarafsız ve 
bağımsız bir yargı sisteminin 
kurulup işlemesinde, insan 
haklarının korunmasında, hu-
kukun üstünlüğünün sağlan-
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" Bugüne kadar şöyle ya da 
böyle, belli bir birikim, hafıza 
ve deneyim ile şekillenen 
tüm kurumsal ve kamusal 
zeminlerimizin içi boşaltılır-
ken, toplumsal bağlarımız 
da derin bir krizin içerisinde. 
Kamusalın ve siyasalın krizine 
gündelik yaşamlarımızdaki 
kriz eşlik ediyor. Yalan, talan, 
erime, bindiği dalı kesme, had 
bildirme, yok etme, pul etme, 
boşa harcama, gasp etme, 
çökme… Bu çöküş siyasal bir 
kriz ve çarpışma olarak tartışıl-
sa da aslında tanık olduğumuz 
insani ilişkilerin krizi. Kötülük 
repertuvarına her gün bir ye-
nisi eklenirken; üniversiteden 
yargıya, medyadan sanata, 

Üniversitesi, Felsefe Anabilim Dalı, 
Doktora Tezi,  s:52.) 

 “Had Bildiricilik” ve Siyasetsizlik: 
Meslek Örgütleri ile Mücadelede Varılan Yer

“[…]kötülüğün sadece aşırı 
olduğunu ve ne derinliğinin 
ne de herhangi bir şeytani 
boyutunun bulunduğunu dü-
şünüyorum. Bir mantar gibi 
yüzeye yayıldığından, fazlasıyla 
büyüyebilir ve bütün dünyayı 
tamamen mahvedebilir. Söyle-
diğim gibi, kötülük “düşünceye 
meydan okur” çünkü düşünce 
bir derinliğe ulaşmaya, köklere 
inmeye çalışır ve kötülüğü dert 
edindiği an, ortada hiçbir şey 
olmadığı için hüsrana uğrar. 
Kötülüğün “sıradanlığı” budur 
işte.”1

1Hannah Arendt (1978). TheJew as 
Pariah: Jewish Identity and Politics in 
the Modern Age. R. H. Feldman (Ed.), 
New York: GrovePress., s. 250-251) , 
aktaran: Coşkun, B.(2019), Hannah 
Arendt’te Sorumluluk, Düşünme 
Ve Yargılamanın Anlamı, Maltepe 
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Düşmanlaştırma,  
hedef gösterme ve  
yetkisizleştirme

Daha 2010 yılında dönemin 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 
kendi görev alanındaki mes-
lek birliklerini hedef alarak, 
kamu kurumu niteliğindeki 
bu meslek kuruluşlarını “idari 
yargıyla ortak hareket eden 
baskıcı gruplar” olarak tanım-
lamış; gerekirse üç maddelik 
bir kanunla Eczacılar Birliği, 
Tabipler Birliği, Diş Hekimleri 
Birliği’nin kanunlarını iptal 
edebileceklerini buyurmuş; 
“hadi bakayım Danıştay karar 
alsın da görelim” eklemesini 
de ihmal etmemiştir. Başta 
doktorlar olmak üzere sağlık 
personelinin gözden düşürül-
mesi; sağlık çalışanlarının, po-
pülist otoriterlerin keyfince ve 
kendine göre tanımladığı bir 
“halk” karşısında düşmanlaş-
tırılması da bu çıkışlara eşlik 
edene bir söylem alanı olarak 
sürekli diri tutulmuştur. 

Keza meslek örgütlerinin 
meslek ilkeleri çerçevesinde 
temel çalışma görev alanla-
rı ile ilgili konularda kamu 
yararını korumak amacıyla 
açtıkları idari davalar karşısın-
da siyasal iktidarın tehdit ve 
düşmanlaştırmalarına paralel 
medya manşetleri atılmıştır. 
“Oda terörü”, “odalardan teh-
dit”, “Türkiye’ye ihanet odası”, 
“vesayetçi zihniyet”, “Türki-
ye’nin meslek odaları sorunu” 
gibi bildik ibareler defalarca 
kez ana akım medyada tek-
rarlanmıştır. Bu çerçevede, 
örneğin Elektrik Mühendisleri 
Odası’nın elektrik dağıtım 
şirketlerinin özelleştirilmesi 
karşısında açtığı dava, terör 
olarak etiketlenmiştir.

mesine” tanık olduk. Meslek 
örgütlerine “siyaset yapma!” 
ihtarının uzun bir tarihi var 
Türkiye siyasetinde. 1970’ler-
den bir yana sağ siyasetin tipik 
söylemidir: “ideolojik ve siyasi 
eylemde bulunmak!” Burada 
siyaset, siyasi iktidarı eleştiren 
siyasetin yapılmaması anla-
mında tabii ki. Başta TMMOB 
ve Tabipler Odası olmak üzere 
meslek örgütlerine karşı göz-
den düşürme, gözdağı, şiddet 
ve tüm otoriter müdahalelerin 
tarihi epey geriye gitse de 
liberal bir sos ile servis edili-
yor. Bu kez vesile, baroların ses 
çıkarması oldu. Diyanet işleri 
başkanının LGBTİ’lere ve evli-
lik dışı yaşayanlara ilişkin nef-
ret söylemi karşısında seslerini 
yükselten baroların haddini 
bildirmek üzere yapılan yasa 
değişikliği, her ne kadar liberal 
“think thank”lerin son on yılda 
işlediği gerekçelere tutunarak 
savunulsa da gözdağı ve had 
bildiricilik, yasa değişikliği ve 
yaşanan müdahalelerin asıl 
motivasyonu. 

Bu had bildiricilik repertuva-
rında kullanılan araçlar tarih-
sel olarak gözden düşürme ve 
ayrıştırmadan, yasal yetkilerini 
tırpanlama ve gelir kaynak-
larını kısacak yollar aramaya; 
kamusal görevlerini haksız bir 
ayrıcalık gibi göstermekten 
doğrudan tehdit etme ve 
müdahale etmeye kadar uza-
nıyor. Liberal sos bu süreçte 
kavram karmaşıklığı yaratma 
ve tüm bu müdahalelilerin 
arkasında daha temel düşün-
sel dayanaklar olduğu illüzyo-
nunu yaratmaya yarıyor. Lafı 
uzatmadan siyasal iktidarın 
meslek örgütlerine müdahale 
ettiği alanlara ve olan bitene 
bakalım.

uzmanlıklardan verilere, 
inançtan aileye, insani ilişki-
lerden uluslararası ilişkilere 
kadar ağır bir tahribat ile karşı 
karşıyayız.  

Son beş yıldır çeşitli vesileler-
le Hannah Arendt’i yeniden 
okuyorum. Herhalde karanlık 
dönemleri, kötülüğün hem 
örgütlü hem de sıradanla-
şan iklimini; insani ilişkiler, 
düşünme, sorumluluk, ahlak 
alanındaki çözülüşe hazırla-
nan zeminleri Arendt kadar 
iyi anlatan yazar yoktur. Ama 
aynı zamanda siyaseti, “iyi 
bir insan olmanın” dünyanın 
“iyi” bir yer olmasını garanti 
etmemesi nedeniyle kolektif 
bir sorumluluk ve etik olarak 
kavrar.  Dönemin ruhunun 
billurlaştığı otoriter popülist-
ler, tam da kolektif sorumluluk 
ve siyasetin alanı olan tüm 
toplumsallaştırıcı bağlamlara 
açıktan saldırı halindedir. Ka-
musal alan en hafifiyle “had 
bildirilen” bir alan olmanın 
ötesinde; gündelik yaşam ve 
pratikler de yaygın bir “had 
bildiricilik” istilası altındadır. 
Haddini bilen “iyi insanlar”, 
maalesef yaşamımızı iyileş-
tirmemektedir. Bu noktada 
Arendt’in siyasetin kendisini 
bir etik, eylem ve özgürlük 
olarak kavrayışının önemi bü-
yüktür. Totalitarizmin orta ye-
rinden yazan Arendt’in odak 
noktalarından biri siyaseti 
şiddetten arındırmaktır. 

“Had bildildiricilik”  
repertuvarında daimi alan: 
Meslek örgütleri

Küresel bir iyileşme arayışında 
pandemi ile boğuştuğumuz 
bu sıcak yaz günlerinde de 
baroların “haddinin bildiril-
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leri oluşmaya başlamıştır. İn-
giltere’de ilk meslek örgütleri 
berberler ve cerrahlar olmuş, 
mesleki eğitim alanında da 
otorite, Krallık’tan onaylı okul 
ve cerrahlara geçmiştir. Ka-
musal bir sağlık krizi, profes-
yonelleşme, mesleki alanda 
düzenleme, denetleme gibi 
işlevlerin önemini ortaya çı-
karmıştır. 

Modernleşme sürecinde top-
lumsal hayatın ve işlevlerin 
çoğalması, karmaşıklaşması 
farklı meslek alanlarında ör-
gütlenme süreçlerini de be-
raberinde getirmiştir. Mesleki 
örgütlenme süreçlerinin diğer 
toplumsal örgütlenmelerden 
önemli bir farklılığı, uzmanlık 
temeline dayanması nedeni 
ile yalnızca üyelerinin ortak 
çıkar ve ihtiyaçlarını değil, 
kamu yararının sağlanması ve 
uzmanlık gerektiren alanlarda 
devletin yerine getiremediği 
kimi kamusal hizmet, denetim 
ve düzenlemeleri gerçekleş-
tirmeleridir. Yani aslında bu 
kuruluşlara sağlanan “kamu 
kurumu niteliği”, “seçkinlere” 
tanınan bir imtiyaz değil, 

Gezi Direnişi sırasında  
TMMOB ve bağlı odaların yük-
selttiği ses de en ağır biçimde 
karşılık bulmuş, önce meslek 
alanlarına ilişkin bir yönetme-
lik ve ardından da apar topar 
torbaya atılan bir ekleme ile 
TMMOB ve bağlı odaların asli 
işlevlerinden biri olan mesleki 
denetim yetkisi ortadan kaldı-
rılmıştır. 

Gözden düşürme ve düşman-
laştırmanın bir başka biçimi, 
üyeleri olan meslek mensup-
ları nezdinde bu kurumların 
itibarını eksiltme çabalarıdır. 
Meslek örgütlerinin üyelerinin 
çıkar ve ihtiyaçlarını sağlamak 
yerinde “siyaset” yaptıkları 
tezi, meslek örgütlerinin te-
mel görev alanlarını dahi gör-
mezden gelmektedir. Kamu 
kurumu niteliğindeki meslek 
örgütleri yalnızca üyelerinin 
ihtiyaç ve menfaatlerini sağ-
lamakla görevli olsalardı, ana-
yasal bir düzenleme ile kamu 
kurumu niteliğinde sayılma-
larına gerek olmaz; herhangi 
bir baskı grubu ve örgütlen-
meden farksız olurlardı. Bizim 
de dahil olduğumuz Kıta Av-

rupa’sı tarzı hukuk modelinde 
bu kuruluşlar, mesleğe giriş 
ve mesleğin işleyiş koşulların-
dan, görev alanlarına ilişkin 
denetleme ve düzenleme 
işlevlerine kadar bir dizi kamu 
hizmeti yürütmektedir. Bu 
nedenledir ki, farklı bir düzen-
leme ile işlevlerini sürdürmek-
tedir. 

Meslekler  
neden örgütlenir?

Meslek örgütlenmeleri; mo-
dernleşme ve sekülerleşme 
ile mesleki ve toplumsal iş-
bölümü, profesyonelleşme 
ve bürokratikleşme süreçleri 
içerisinde gelişmiştir. Örneğin 
sağlık hizmetlerinin profesyo-
nelleşmesi ve örgütlenmesi, 
14. yüzyılda Avrupa’daki veba 
salgını sonrasında gerçekleş-
miştir. Vebanın önlenmesinde 
kilise ve din adamlarının şifacı 
kimlikleri aşınmaya uğramış 
ve zaman içerisinde krallar, 
uzmanlığın tanınmasında 
otorite haline gelmeye başla-
mışlardır. Bu anlamda meslek-
ten olanların, krallık nişanıyla 
belirlendiği ilk meslek örgüt-
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rini yaşatmak için, karar veri-
cilerle daha cazip anlaşmalar 
yapma olanağına sahip güçlü 
aktörlerin denetimine tabi 
olmak zorunda kalabilecek, 
siyasi klientalizme tabii bir 
meslek alanı yaratacaktır. Bu 
ise, aslında regülasyonların 
yerine deregülasyonların, pro-
fesyonelliğin yerine depro-
fesyonelleşme –yani mesleki 
niteliklerin yitirilmesi- ve 
piyasa ve güç ilişkilerine açık 
bir ortam anlamına gelecek. 
Nitekim örneğin Slovakya’da 
eczacılık alanında bu türden 
bir piyasacı ve düzenleme 
karşıtı dalga, eczanelerin ec-
zacı olmayanlar tarafından 
açılmasına izin vererek, zincir 
eczanelerin yolunu açmıştır. 

 Eczacılar, hangi odanın üye-
si olursa daha çok olanağa 
sahip olacağını, hangisinde 
kalırsa haddinin bildirileceğini 
bilecek. Ne kadar demokratik 
değil mi? Sadece bu kadar 
mı? Yurttaşlar hangi İnşaat 
Mühendisleri Odası’nın rapo-
runa güvenecekler? İstanbul 
depreminin yıldönümünü 
yaşadığımız şu günlerde, 

doğrudan profesyonelliğin ve 
bilgi tekelinin içerdiği kötüye 
kullanmaların kamu yararı 
adına denetlenmesidir. Yani 
aslında meslek örgütlerinin 
birlik olarak tekli yapılarla ör-
gütlenmesi, kamu yararı te-
melli bir denetimi sağlayacak 
temel güvencedir. Bu denetim 
ve düzenleme yetkisi, meslek 
alanının gerekleri, güvenirliği, 
saygınlığı, meslek etiğinin de 
koruyucusudur. Bence yaratı-
lan en temel kavram karma-
şıklığı burada. Bu anlamda 
liberallerin, meslek örgütle-
rinin kendi meslek alanlarını 
düzenleyerek, piyasaya mü-
dahale ettiklerini savunması, 
popülist otoriterlerin bir türlü 
dize getiremediği meslek 
örgütlerine had bildirme pro-
jelerine gölge bir argüman 
hazırlıyor. Oysa bu argüman, 
yanlışlığı bir yana, birbiri ile 
tutarsız bir neden-sonuç iliş-
kisi kuruyor. Örneğin çoklu 
meslek örgütlenmesi tezi, 
meslek örgütlerinin gücünü 
kırmak bir yana, mesleki de-
netim ve denetlemeyi reka-
bet konusu haline getirerek, 
kamu yararının savunulmasını 

olanaksız kılıyor. Meslek ör-
gütlerini tam da siyasi-ideo-
lojik hatlardan parçalayarak, 
meslek siyasetini, parti siyase-
tine angaje ediyor. 

Çoklu meslek örgütlenmesi 
ne demek?

Kamusal bazı yetkilerinin elin-
den alınması yalnız meslek 
örgütlerini parçalamıyor, mes-
leğin kamusal yarar temelli 
denetim ve düzenlemeleri 
yapmasını olanaksız kılıyor. 
Peki burada denetim ve yetki 
“demokratikleşiyor” mu? Tam 
tersine, siyasi iktidara yanaşa-
nın güç ve yetkileri kullanma 
imtiyazına sahip olacağı bir 
meslek örgütsüzlüğü yara-
tıyor. Bu aslında tümüyle 
ayrışmış, toplumsal bağların 
hızla eridiği bir ortamda “sü-
tunlaşmış” meslek örgütleri, 
bu mesleklerden hizmet satın 
alan yurttaşların da ayrıştığı 
iklimi pekiştiriyor. Diyelim ki 
büyükşehirlerde birden fazla 
eczacılar odası kuruldu. Ben 
hasta olarak hangi odaya bağ-
lı eczaneye gideceğimi hesap 
edeceğim. Eczacılar, eczanele-
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kat ilgili lisans eğitimlerinin 
ötesinde meslek örgütlerine 
kayıt, mesleğe giriş ve sür-
dürülme koşullarını belirle-
mesi bakımından önemlidir. 
Bu, hem meslek etiği hem 
de mesleki gereksinim ve 
toplumsal ihtiyaçlarca şekil-
lenmektedir. Zorunlu üyelik, 
askeri darbeler döneminden 
bu yana tırpanlanmaya ça-
lışılmış; ordu mensupları ve 
kamu kurum ve kuruluşların-
da çalışan meslek mensupları 
için de odalara üyelik zorunlu 
olmaktan çıkarılmıştır. 

AİHM, meslek örgütlenme-
lerindeki zorunlu üyeliğin 
“örgütlenme özgürlüklerine” 
neden aykırı olmadığının al-
tını çizmektedir. Kaldı ki, her 
meslek mensubu, ilgili oda ve 
meslek birliği dışında, kendi 
meslek alanı ile ilgili başka 
sivil toplum örgütlenmeleri 
oluşturmak hakkına sahiptir. 
Burada temel yanılgı, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek 

ne ilişkin yetkilerinin ellerin-
den alınması sonrasında, yapı 
ruhsatlarında yüzlerce sahte 
mimar, yetkisiz unvan kullanı-
mı tespit edilmiştir. 

Mesleki düzenleme ve denet-
leme yetkilerinin arkasındaki 
temel mekanizma asgari ka-
lite, erişebilirlik ve kamu ya-
rarıdır. Bu meslek alanlarının 
piyasada serbestçe mübade-
lesi; fiyatlandırmadan, ücrete, 
reklam ve pazarlamadan, 
organizasyona piyasa ilişkileri 
içerisinde şekillenmesi hem 
erişebilirlik hem de kalite ve 
kamu yararı açısından çok 
ciddi sorunlar yaratacaktır.  

Zorunlu üyeliğin anlamı

Zorunlu üyelik; kamu kurumu 
niteliği ve meslek alanına iliş-
kin düzenleme ve denetleme 
tarzı kamu hizmetlerinin bir 
gereği olarak ortaya çıkmak-
tadır. Örneğin mühendis, 
mimar, eczacı, hekim, avu-

binaları ile ilgili kaygılanan 
yurttaşlar, hangi denetime 
güvenecekler? Meslek örgüt-
lerinin birlik olarak tek çatıda 
örgütlenmesi, siyasi anlamda 
meslek örgütünün yönetimi 
ile uyuşmayan meslektaşla-
rın da meslek alanlarının ve 
saygınlığının güvencesidir. 
Kısacası kamu kurumu niteli-
ği, tam da meslek alanlarının 
sahip oldukları profesyonel 
bilgi tekelini, kamu yararı kar-
şısında kullanılmasını engel-
lemek içindir. Öyle ya, meslek 
dışından bir kişinin bir inşaat 
mühendisinin veya bir elekt-
rik mühendisinin yazdığı tek-
nik raporu anlaması, değer-
lendirmesi ve yorumlaması 
zordur. Tek tek mühendislerin 
mesleki uygulama, denetim 
ve yetkilerinin kamu yararı ve 
meslek etiğine uygun işleyişi-
ni denetlemek, ancak mesleki 
düzenlemeler yapan meslek 
birliğinin varlığı ile mümkün-
dür. Örneğin TMMOB ve bağlı 
odaların mesleki denetimleri-
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sütunlaştırma ve ayrıştırma; 
temsilde adaleti zedeleme; 
kamu yararının savunulma-
sının zeminini ortadan kal-
dırma; bu hizmet ve mallara 
erişebilirlik sorunları yaratma; 
meslek mensuplarının ortak 
çıkarlarını saptama ve bunları 
kamu yararı ile dengeleme 
olanağını kaybetme gibi 
çok ağır sonuçları olacaktır. 
Bu süreç, meslek alanların-
da profesyonellik yitimi ve 
proleterleşme süreçlerini 
yoğunlaştıracak; meslek sa-
hiplerinin, hem piyasada hem 
de siyasi iktidarın yakınındaki 
güçlü aktörlerle hizalanması 
sürecini hızlandıracaktır. Ve 
çok önemli bir nokta, zaten 
mesleki yatay ve dikey ayrış-
ma örüntüleri gereği, pro-
fesyonel yaşamda var olma 
mücadelesi veren kadınlar, 
meslek örgütlülüğü içerisinde 
geliştirdikleri kadın örgütlen-
mesi ve güçlenme zeminlerini 
yitirecektir.  Sadece kadınlar 
da değil, profesyonellik ve 
meslek alanlarına erişimi zor 
olan tüm gruplar için, meslek 
örgütleri içerisinde bir arada 
güçlenme zemini tahrip ola-
caktır. Birtakım “iyi insanların” 
-ve meslektaşların- sessizliği, 
Türkiye’yi daha iyi bir yer yap-
mayacaktır. Arendt’in “Vies 
politiques”deki derinlikli ifa-
desindeki gibi: “Bu dünyadan 
gitmek zorunda kalacağımız 
gün, arkamızda daha iyi bir 
dünya bırakmak, iyi bir insan 
olmuş olmaktan daha önemli 
olacaktır.”2

2 Arendt’in yurttaş sorumluluğu ve 
politik sorumluk anlayışının incelikli 
bir analizi için bkz. Toker,N. (2006), 
“Hannah Arendt’te Politik Sorumluluk ve 
Yurttaş Sorumluluğu”, Birikim, 24 Aralık 
2006. https://www.birikimdergisi.com/
guncel/1004/hannah-arendt-te-politik-
sorumluluk-ve-yurttas-sorumlulugu

kuruluşlarını, herhangi bir 
STK olarak düşünmektir. Kaldı 
ki, gönüllü üyelik modelinin 
uygulandığı Anglo-Sakson 
modelinin tipik örneği olan 
Birleşik Krallık’ta, örneğin 
doktorların %75’i Britanya 
Tabipler Birliği’ne üyedir 
ve devletin Birlik üzerinde 
herhangi bir denetim yetkisi 
yoktur. Birlik, kamu kurumu 
niteliğinde değildir. Ancak, 
burada, gönüllü üyelik ve 
çoklu meslek örgütünü savu-
nanların kasıtlı olarak gözden 
kaçırdıkları konu, bu modelin 
“common law” geleneğine 
bağlı bir sistemde, kamu 
otoritesine gerek kalmadan 
meslek birliklerinin tarihsel 
olarak ve hukuk modeli içeri-
sinde kazandıkları anlamdır. 
Türkiye’deki düzenlemenin 
“sivillik”, “demokrasi”, “çoğul-
culuk” adına yapıldığının söy-
lenmesi, meslek örgütlerine 
had bildirmenin afili ve çekici 
kelimelerle süslenmesinden 
öte bir anlam ifade etmemek-
tedir. En temel idare hukuku 
ve kamu yönetimi bilgisi dahi 
bu iki sistem arasındaki farkı 
anlamaya kafidir. Dahası, 
sivilleştirmek ve demokratik-
leştirmek söylemi arkasında 
yatan, meslek örgütlenmesi 
modelini Anglo-Sakson mo-
deline yaklaştırmak değil, 
bizzat meslek örgütlenmele-
rinin tümüyle siyasi iktidar ve 
piyasa ilişkilerine angaje edil-
diği, ayrışmış ve kamu yararı 
modelinin tümüyle devre dışı 
bırakıldığı ne Anglo-Sakson 
ne Kıta Avrupa’sı modeline 
benzeyen had bildiricilik 
modeli olacaktır. Kamyon ar-
kalarında yazan şu çarpıtılmış 
yazıgibi:  “Her şeyi bilmene 
gerek yok, haddini bil yeter!” 

Temsilde adalet meselesi

Bir başka bilinçli kavram 
bulanıklığı da meslek örgüt-
lenmelerindeki seçim sistemi 
üzerinden yürütülmüştür. 
Hizmet, uygulama ve kamu 
yönetimine ilişkin bir işlevi 
yerine getiren meslek ör-
gütleri yönetimlerinin nispi 
temsil sistemi ile belirlenmesi, 
tam tersine işlevlerini yerine 
getiremeyen ve kilitlenen 
yönetimler yaratır. Nispi tem-
sil, parlamenter işleyiş için 
çoğulculuğu sağlamada etkili 
olabilir. Kaldı ki, çoğulculuk 
derdi olan bir siyasi iktidarın, 
öncelikle meclis seçimlerin-
deki barajı kaldırmayı düşün-
mesi gerekir. Bu yönde bir 
müdahale daha önce Mali 
Müşavir Odaları’na yönelik 
olarak yapılmıştı. Barolarla 
ilgili düzenleme, temsilde 
adalet argümanının hiç de 
geçerli olmadığını gösteriyor. 
Barolar Birliği’nde artık çok 
az üyesi olan küçük bir baro 
da binlerce üyesi olan büyük 
bir baro da 4’er delege gön-
derecek. Nasıl bir temsil bu? 
Burada asıl hedef, kamu ya-
rarını savunmak için bir dolu 
usulsüzlük, hukuksuzluk ve 
kamu yararına aykırılığa karşı 
seslerini çıkaran meslek ör-
gütlenmelerini tümüyle etki-
siz ve işlevsiz hale getirmektir. 
Seçim sistemi tartışması da 
siyasi bir hinlik ve katakulli-
den başka bir şey değildir. 

Ağır sonuçlar

Sonuç olarak; meslek birlik-
lerine yönelik müdahalelerin, 
yalnızca siyasi klientalizme yol 
açma; meslek alanlarını yan-
daşlar ve olmayanlar olarak 
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İ kadın hareketi ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği talepleridir. 
Nitekim Erdoğan’ın kadınla-
rın özünde eşit olmadığına 
ilişkin açıklaması, kürtaj 
hakkının kısıtlanması üze-
rine tartışmalar ve kadın 
bakanlığının Aile bakanlığına 
çevrilmesi bu döneme rast-
lar. İstanbul sözleşmesinin 
Türkiye’nin öncülüğünde 
imzalanmasının arkasındaki 
feminist mücadeleyi anlam-
landırmak, bu süreçlere ve-
rilen tepkileri ve politikaları 
okumak adına çok önemlidir. 
Şimdiye kadar sözleşmeyle 
ilgili yapılan toplantılar, ey-
lemler ve yazıların en çok 
ortaklaştığı kısım da budur. 
AKP iktidarı döneminde 

İstanbul Sözleşmesi; Küreselden Yerele Şiddete 
Karşı Kadınların Özgürleşmesi

İstanbul Sözleşmesi’nden 
Türkiye’nin çekilmesi tartış-
maları gündemin en ön sıra-
larındaki konularından biri. 
Politik düzlemde toplumsal 
cinsiyet eşitliği üzerindeki 
kavram kargaşası ise nerdey-
se anlaşmanın imzalandığı 
yıllara yani 2012 sonrasına 
dayanıyor. Türkiye’de her 
kesim muhalefetinin çok 
ciddi baskılar gördüğü bu 
dönemden itibaren,  temel 
insan hakları aktörleri farklı 
politik mücadelenin içinde 
kendilerini buldular. Bunlar-
dan en önemlisi, hükümetin 
hızla yüzleştiği ve varlığını 
reddettiği, gittikçe kendini 
sokaklarda, sosyal medya-
da kamuoyunda gösteren 

 
Gizem Bilgin AYTAÇ 
Dr., Siyaset Bilimci
gizembil@istanbul.edu.tr
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mektedir. Hatta klasik devlet 
inşasında toplumların gü-
venliğini sağlayıcı unsur ola-
rak meşru şiddet tekelini de 
elinde tutmaktadır. Kadınlar,  
hem devlet şiddetinin hem 
aile içi şiddetin oran olarak 
en büyük mağdurlarıdır. Aynı 
zamanda şiddetin failleri, 
şiddet uygulayıcılar, biyolojik 
cinsiyetinden bağımsız ola-
rak cinsiyet rolleriyle son de-
rece ilişkili davranmaktadır. 
Egemen erillik olarak tanım-
lanan bu kavramda şiddettin 
faillerin cinsiyetinden çok 
uyguladığı güç politikaları 
önemlidir. Bu nedenle simge-
sel olarak İstanbul Sözleşme-
si eylemlerinde hem cinsleri-
ne orantısız olarak müdahale 
eden kadın polis aslında 
hükümetin de eril gücünü 
temsil etmektedir. Çatışma 
durumlarında bir silah olarak 
kullanılan cinsel şiddet, barış 
döneminde devam eden 
toplumsal cinsiyet rollerine 
göre ayrışan ev içi şiddet, 
ekonomik ve politik ayrımcı-
lık da şiddetin bir parçasıdır. 
Tam da bu nedenle kadın 
cinayetlerinde artış bir insan 
güvenliği, kadın güvenliği 
meselesidir. Kadın güvenliğin 
çatışma dönemleri ve sonra-
sında sağlanmasının önemi 
büyüktür. İstanbul Sözleş-
mesi ikinci maddesi2 şiddete 

2 Bu Sözleşme, aile içi şiddet de dahil 
olmak üzere, kadınları orantısız bir 
biçimde etkileyen, kadına karşı her 
türlü şiddet için geçerli olacaktır. 5 
2 Taraflar bu Sözleşmeyi tüm aile içi 
şiddet mağdurları için uygulamaya 
teşvik edilir. Taraflar bu Sözleşmenin 
hükümlerinin uygulanmasında 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin 
kadın mağdurlarına özel olarak 
dikkat göstereceklerdir. 3 Bu Sözleşme, 
barış zamanında ve silahlı çatışma 
durumlarında geçerli olacaktır. 

imzalanan ve savunulan 
bu antlaşma bugüne kadar 
gene aynı iktidar partisinin 
eylemleriyle nasıl bir izlekte 
sözleşmeye karşıt bir nokta-
da kendini tanımlamıştır. 

Seksenlerden sonra kendini 
çok güçlü bir şekilde ifa-
de eden feminist hareket, 
2000’li yıllarda cinsiyet kim-
liği ve cinsel yönelim üze-
rinden de örgütlenen LGBTİ 
hareketini de yanına alarak 
kadınlara ve erkeklere daya-
tılan klasik rollere karşı çık-
makla kalmamış; temsiliyet, 
özgürlük, eşitlik ve ayrımcılı-
ğa karşı mücadele ve şiddete 
karşı politika oluşumunda 
doğrudan katkı yapmıştır. 
İstanbul Sözleşmesi’nin Tür-
kiye için önemi, sözleşmenin 
içeriği ve güvencelerinin, 
şiddetle mücadele de önemli 
araçlar olmasıdır. Bununla 
birlikte, feminist hareketin 
küresel siyasetteki ana kaza-
nımlarına bakmak, uluslara-
rası bir sözleşmenin, Türkiye 
için sadece hukuki değil 
siyasi olarak da önemini 
vurgulamak elzemdir; bu ya-
zıda dilim döndüğünce biraz 
bunu yapmaya çalışacağım. 

İstanbul Sözleşmesi nedir?

İstanbul Sözleşmesi’nin ge-
nel adı Kadına Yönelik Şiddet 
ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi 
ve bunlarla mücadeleye 
ilişkin Avrupa Konseyi Söz-
leşmesi olarak geçiyor. Kü-
resel politika içinde feminist 
hareketin bağımsız bir siyasi 
kanal olarak gücünü en çok 
hissettirdiği 80’li yılların 
başında Birleşmiş Milletler 

güvencesiyle CEDAW1 söz-
leşmesi dünya genelinde 
devletlerce onaylanmasıyla 
çok büyük bir kazanım elde 
ediyor. Kadın haklarının bir 
insan hakları öğesi olduğunu 
kabul eden bu sözleşme, ar-
dılı gelen önlemlerin de ta-
rihsel başlangıcını ve ilkesel 
sınırlarını belirler. Kadına yö-
nelik şiddeti bir insan hakları 
meselesi olarak gören üçün-
cü ve en kapsamlı bölgesel 
sözleşmedir. Latin Amerika 
ve Karayipler bölgesinde 
Amerikan Ülkeleri öncülü-
ğünde 1994’de imzalanan 
“Belem do Para” ve Afrika Bir-
liği öncülüğünde kabul edi-
len Maputo Sözleşmesi gibi 
Avrupa Konseyi’nin kadına 
yönelik ve ev-içi şiddet olarak 
tanımlanan engelli, göçmen, 
LGBTİ, çocuk toplumsal cin-
siyet temelli şiddetin hedefi 
olabilecek tüm insanları şid-
dete karşı özgürleştirecek bir 
metin olarak kabul etmeliyiz.

Vurgulanması gereken bir 
diğer nokta ise, İstanbul Söz-
leşmesi’nin kadın güvenliğini 
merkeze alan bir boyutta 
önemli ve bağlayıcı bir me-
tin olmasıdır. Bugün küresel 
politikada devletin güven-
liğini öncelleyen politikalar 
özellikle BM Kalkınma Prog-
ramı 1994 İnsani güvenlik 
raporunda da belirtildiği 
gibi insan merkezli güvenlik 
algılarını dışlamaktadır. 

Kadınların güvenliği

Devlet, aile ve bireyler kadar 
şiddettin uygulayıcısı olabil-

1 Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi
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sürecinde HYSK 6284’ün 
kolluk kuvveti tarafından 
uygulanmasına yasal sınırlar 
getirebilmiştir.  Türk Ceza 
Kanunu 103 üzerine tanım-
lanan suçlara evlilik yoluyla 
af getirilmesi gündemde 
çığ gibi büyürken, İstanbul 
sözleşmesinden çıkma 
talepleri sesini yükseltmiştir.  
Çocukla evlilik yaşını in-
dirmeye çalışan, 2016’dan 
müftülük nikahı ile itibaren 
çocuk yaşta evliliklerin yolu-
nu açmaya çalışan ve belki 
de en son talepler içinde 
Türkiye’nin çocuk istismarına 
yönelik olarak taraf bulun-
duğu Lanzarote antlaşma-
sından ve CEDAW’dan çıkma 
taleplerini dile getiren siyasi 
aktörler, egemen erilliğin, 
muhafazakâr siyasete nasıl 
alet edildiğini ataerkil siste-
min içinde devletin egemen 
erilliğinin ne kadar güçlü bir 
biçimde devam ettiği göster-
mektedir. 

Bütün bu baskılara rağmen 
Türkiye feminist hareketi, 
İstanbul Sözleşmesini mad-
de madde savunmakta ve 
kamuoyu önünde ciddi bir 
gündem oluşturma konu-
sunda son derece başarılı 
olmaktadır. Şiddete karşı 
mücadele bir insan hakları 
ve insan merkezli güvenlik 
meselesidir. Bu nedenle farklı 
siyasal duruşlarda olan kadın 
örgütlerinin, LGBTİ hareketi-
nin sözleşmeye destek ver-
mesi her türlü ayrımcılıkla ve 
eşitsizlikle mücadelede ortak 
bir dil yakalanması adında 
çok önemlidir. 

geliştirilmesi isteniyor. 
Uluslararası ve yerel 
kurumlarla, sivil toplum 
örgütleriyle iş birliği yapılma-
sı, bilinçlendirme, izleme ya-
pılması öngörüyor. İstanbul 
Sözleşmesi GREVIO adı 
altında   Kadına Yönelik ve ev 
içi Şiddete Karşı Mücadelede 
Uzmanlar Grubu kurmuştur. 
Türkiye’de Mor Çatı, SPOD; 
CSMD gibi önemli hak odaklı 
örgütlerin İstanbul sözleşme-
siyle ilgili, GREVIO’ya gölge 
raporu sunmaktadır. Yani 
İstanbul Sözleşmesi devleti 
şiddete karşı güvenli kılmak-
la yükümlü kılarken, denetim 
mekanizmalarını örgütlü ve 
çok aktörlü olarak sağlamak-
tadır. İstanbul Sözleşmesinin 
en önemli katkısı 6284 sayılı 
kanunun uygulanmasıy-
la birlikte Şiddeti önleme 
merkezlerinin kurulması ŞÖ-
NİM’ler olmuştur. 

Uygulamadaki sorunlar ve 
kadın hareketinin  
kararlılığı

Tarihçesinde baştan geçtiği-
miz gibi bütün bu aygıtların 
kullanılmasına rağmen bu-
gün hala İstanbul Sözleşme-
sinin getirdiği birçok hakkın 
uygulanmasını engellemeye 
çalışan bir direnç gözük-
mektedir. Cinsel şiddetle 
mücadelede kolluk kuvvet-
leri ve yargıda sadece bu 
konuyla ilgilenen birimler 
kurulmamıştır. Israrlı takip 
TCK içinde hala bir suç değil-
dir. Ana dili Türkçe olmayan 
vatandaş ve göçmenler bu 
sistem içerisinde dezavan-
tajlı durumdadır. Covid-19 
pandemisi sonrası izolasyon 

karşı önlem koşullarını çok 
geniş tanımlanmıştır. 

 2014 onaylanan İstanbul 
Sözleşmesi’nin ilkelerini 
kabul ederek yasal bir hal-
de koruma önlemlerini 
getiren 6284 sayılı yasanın 
çekinceli, eksik ya da çokça 
uygulanmasının nedeni de 
tam da budur. Devlet, hane 
içi ilişkileri politika dışı gör-
mekte;  ailenin varlığını her 
koşulda korurken, kadının 
haklarını ve güvenliğini geri 
plana itebilmektedir. Türkiye, 
Bulgaristan ve Polonya gibi 
muhafazakar siyasi görüş-
lerin öncülüğünde süren 
bu kampanyalardaki vurgu, 
toplumsal cinsiyet eşitliği 
kavramının sorgulanması 
ve ailenin öne çıkarılması 
üzerinedir. 2015’den sonra 
toplumsal cinsiyet eşitliğine 
yönelik hiçbir eylem planı 
hükümet organlarınca açık-
lanmamış; 2016’den itibaren 
TBMM’de kurulan Kadın Er-
kek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
görüşmeleri etkin olarak işle-
tilmemiştir.

.İstanbul Sözleşmesi metni 
detaylı incelendiğinde 
imzacı devletlere kadının 
hakları ve şiddete karşı 
güvenliğini koruma görevini 
veriyor. Bunu da koruma, 
önleme, kovuşturma ve 
politika üretme üzerinden 
gerçekleştiriyor. İstanbul 
sözleşmesi cinsel yönelim, 
cinsiyet kimliği göçmenlik 
ve engellilik üzerinden 
kadınları, çocukları ve 
şiddet risk altındaki grupları 
koruyor. Bu noktada yasal 
önleme mekanizmaları 
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Kızkardeşlerime Mektup

OOkuyacağınız mektup iki kadın arkadaşın pandemi döneminde “Nasılsın?” sorusu ile 
başlayan bir telefon konuşmasına dayanıyor. Eve kapanmanın ağırlaştırdığı hayatlarını 
anlamlandırma, sorgulama, iç dökme ve yaşadıklarına dair bir kayıt düşme çabası. Kendileri 
gibi akademisyen ve farklı yaş gruplarından on kadınla beraber diğer kadınlara seslendikleri 
bu mektupta, dünün ağırlığı, bugünün yorgunluğu ve geleceğin kaygısından ortak bir avluya 
çıkışı işaret ediyorlar… Daralan alanlarını tekrar genişletmenin, fiziki mesafelenmeyi aşan 
bir ruhsal yakınlaşmanın imkanlarını düşün(dür)üyorlar. Mektubu kaleme alanlar, bizleri ka-
dın dostluğunun sadece sağaltıcı değil güçlendirici avlusuna da davet ediyor ve bu mektubu 
alanları kendi hallerini paylaşmaya çağırıyor. Mektup, geçtiğimiz ay Çatlak Zemin’de yayım-
landı1. Şimdi de Sosyal Demokrat Dergi okurlarıyla buluşuyor. 

Alev Özkazanç, Didem Danış, Ece Öztan, Funda Cantek, Gizem Bilgin,  
Müjde Paralı Van Gorp, Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, Özgün Biçer, Özlem Şendeniz,  
Sevgi Uçan Çubukçu, T. Deniz Erkmen, Umut Azak 
 
Sevgili kızkardeşim, 

Geçtiğimiz üç ayda çok tuhaf şeyler oldu. Bir ülke, iki ülke, üç ülke derken bir hastalık 
dünyaya yayıldı. Sarılmak, öpüşmek, dokunmak hatta yakınlaşmak ölümcül oldu. Sokak-
lar boşaldı, sesler azaldı, ayaklar eve doğru çekildi. Dışarıyı büyük bir yalnızlık kaplarken 
evlerin içi mahşer yerine döndü. Yatakhane, yemekhane, oyun parkı, okul, işyeri ve ni-
1 Çatlak Zemin - https://www.catlakzemin.com/hadi-gel-hayatin-seyir-defterini-birlikte-tutalim/
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hayetinde tımarhane oldu ev. Sarı bez, kolonya ve sabun üçgenine hapsolduk. Elleri-
mizi sabunladığımız sürede hangi şarkıyı mırıldanacağımızı şaşırdık. Farklı mekanlarda 
yüklendiğimiz roller tek mekanda üst üste binince kurduğumuz düzen tuzla buz oldu. 
Hayatta kalmanın ölçüsünü aldık: bir buçuk metre. Artık bu boşluktan arda kalandık. Ka-
pıları kapattık üzerimize. Ağzı maskeli, elleri eldivenli göz göz ev olduk. Evden başka bir 
şeye, birine tutunmayı unutmalıydık. Hayatta kalmak için, dünya eve sızmasın diye du-
varların deliklerini yamadık, evin düşen taşlarını yeniledik. Öylece, çoluk çocuk ya da yal-
nız, yaşlı ya da genç, bir süre durduk içeride. Evde hayat var dediler oysa kapatıldığımız 
evlerde daha çok kadın şiddet gördü. Dokuz yaşında bir kız baba dayağından, 17 yaşında 
bir oğlan kalbindeki bir kurşundan öldü. Çocukların astıkları gökkuşakları suçlu ilan edil-
di. Eski dünya hızla yıkılırken ve yeni dünya henüz ortaya çıkmamışken yolunu en fazla 
kaybeden kadınlar oldu. Biz bir avuç kadın, günlerden bir gün, delirmemek için dört du-
vara dönüşen evlerden kaçarak, kendimize evlerimizin ortasında ferahfeza bir avlu açtık. 
Online olarak yaslandık birbirimizin omzuna. Birbirimize içimizi dökerken dedik ki insan 
insanın acısını alır. Bu şifalı su kızkardeşlerimize doğru aksın, hallerimizi onlara anlatsın, 
dertleşelim, dertlerimize deva olalım. 

Geçtiğimiz üç yılda da çok şey oldu. 

Kimimiz barış istedik diye cezalandırıldık, üniversitelerden atıldık, işsiz, parasız kaldık. 
Alıştıklarımız, sevdiklerimiz elimizden alındı. Fakat haklıydık biz. Kazanacaktık. Hem, biz-
den kötü durumda olanlar vardı, sızlanmayacaktık! “Acıları yarıştırma” diyordu kapıları-
nı aşındırdığımız ruh hekimleri. Dinlemiyorduk. Politik bir duruştu bizimkisi. Bu yarışta 
bizim acılarımız dereceye girmiyordu. Binbir emekle örülmüş hayatlarımız hoyratça bir 
yerinden sökülmüştü. İlmek kaçmasın diye kendimizi zora koşuyorduk. Yoksa bizden bir 
şey kalmayacaktı. Gözden kaybolmamalı, suyun üstünde kalmalı, meydan okumalıydık. 
Biliyorsun hayatta kalmak kadın işi. Daha küçücükken güvende kalmaya, mesleğimizde 
darbelere karşı durmaya, suçluluk duymadan dengede kalmaya, taciz karşısında güçlü 
durmaya, geceleri de sokakta olmaya çalıştık hep. 

Fakat her şeyden biz sorumlu olamazdık kızkardeşim. 

Yaşam tarzlarımızın sınırlarını, sınıfsal avantajlarımızın, her şeyi mükemmel yapan süper 
kadınlar olmaya çalışmamızın anlamsızlığını görmek için çok beklememize gerek kalma-
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dı. Ev dört duvara dönmüşken, dışarısı hızla içeriye sızmaya başladı; evin çatısı altında bin 
türlü yükü sırtlandık. Kameralar açıldı, toplantılar, dersler, seminerler yapıldı… Anlattık, 
yazdık, dinledik. Pırasalı börek, ekşi mayalı ekmek yaptık; boncuktan kolye dizdik, binbir 
motif ördük; filmler, diziler izledik, romanlar okuduk. Ev aynı zamanda işlik oldu. İşledi 
durdu. Tencereler kaynadı, yıkanan çamaşırlar rüzgarda salındı, ütünün buharından göz 
gözü görmedi. Çocuklara dersler anlatıldı, oyunlar uyduruldu, ödevler tamamlandı. Her 
sabah dünyayı yeniden kurmak, yıkayıp paklamak, bebekleri kucaklayıp hastalara şifa 
vermek için bize destek veren kadınların değeri daha bir anlaşıldı. Sabahları haftanın 
hangi gününe uyandığımızı bilemedik. Oysa pazar günlerinin güneşli tembelliği ne tat-
lıydı. Kullanılmaktan bezen eşyalar bize bozuldu, çöpler kasvetimizi kustu, bel bölgesi 
karın çevresini fethetti. Boyalarımız geldi, kaşlarımız, tırnaklarımız uzadı. Üç gün diyet, iki 
gün yoga, bir ara da pilates yaptık. Hepsini yarıda bıraktık. Bekarsak eğer yalnız başımıza 
kendimizi desteksiz, terk edilmiş hissettik. Eve çekilen ülke koca bir “aileye” dönerken 
biz yersiz yurtsuzduk. Karantina günlerinde kendimize ait odalar özgürleştirdikleri kadar 
yalnızlaştırdılar da. Fakat bu çok sürmedi. Biraz durup düşününce içinde soluk alamadı-
ğımız, soluğumuzun şarkıya dönüşemediği bir aileyi istemediğimizden emin olduk. Ba-
zen evde kiminle kapalıysak o role hapsolduk. Farklı rollere girip çıkmayı, bir konuşmaya 
kulak kabartmayı, birilerine yabancı olmayı özledik. Etrafta akan canlı bir hayat yokken 
yalnızlığın hiç keyfi olmadığına emin olduk. 

Dünyada çok şey oluyor kızkardeşim! 

Bazen kötü, bazen iyi şeyler… Her gece kafayı yastığa koyduğumuzda gönül sızımız 
ortaklaşıyor. Hadi gel hayatın seyir defterini birlikte tutalım. Bak mis gibi sardunyalar 
açıyor. Bizim gibi balkondan, mevsimden taşıyor; yaşamı toprağa ve havaya akıtıyorlar. 
Hatırlasana 8 Mart sloganlarıyla sokaklara akmamızın üzerinden daha üç ay geçti. Yırtık, 
sürtük ve öfkeli… Herkes için eşitlik ve adalet diyen feminizmin zamanıysa hiç geçmedi, 
dayanışma daha da elzem oldu. Sinem Sal’ın dediği gibi “Geçtiğimiz üç ayda çok şey 
oldu. Biraz ölmemeyi, azıcık hayatta kalmayı, olduğu kadar yaşamayı öğrendik.” Bir davet 
olsun bizimki de. Gündem baş döndürücü bir hızla akarken, şu son aylarda yaşadıkları-
mız, hissettiklerimiz unutulmasın. Öfkemizin ve kederimizin çığlıkları; umudumuzun ve 
hayallerimizin şarkıları çınlasın avlumuzda… Sen nasılsın, onu yaz bize. Yaz ki, vazgeç-
meyelim… Yaz ki avlumuz genişlesin… Sesimize ses olalım, güç alalım birbirimizden…   
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" Sevginin anlamını bileme-
yen ve hissettiği duygudan 
korkan, kabul görmediğinde 
öfkelenen ve bağlılıktan ka-
çan erkeklik. İnsana dair tüm 
duygunun karşılığı rekabete, 
şiddete kolayca dönüşe-
biliyor. Erkeklik sisteminin 
belirlediği kurallar, şiddeti 
iktidar aracı olarak kullanıyor. 
Ataerkil “erkeklik” yarışması-
na sokan bilet şiddet oluyor. 
Şiddet uygulama yeteneğiniz 
oyun sahasını eşitliyor.

Hemen hemen her gün yeni 
bir erkek şiddet haberi ile 
güne başlıyoruz. Geçtiğimiz 
Temmuz ayında 36 kadın öl-
dürüldü. Boşanmak istediği, 
barışmayı reddettiği, ilişkiyi 

Erkekler Neden İtiraz Etmez!

“Ben kız mıyım? Korkup kaça-
cağım.” 

Duyduğum bu cümle ile 
irkildim. 8 yaşında bir oğlan 
çocuğunun ağzından yükse-
liyordu bu nida. Bir cümlenin 
içine hem öfke, hem güç, 
hem korku ve kıskançlık sığa-
biliyordu. 

Nasıl oluyordu bu? Toplum 
nasıl erkekliği öğretiyordu?

Şiddete karşı olmanın, kavga-
ya karşı durmanın ya da ağla-
yabilmenin adı “kız gibi” olu-
yordu. Erkek adam ağlamaz, 
erkek adam kaçmaz! Erkek 
adam korkmaz, dik durur vs.
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çoğunlukla diğer erkeklerden 
saklarlar2. 

Çocukluk döneminde er-
keklik, hizmet beklemek, 
düşünmek, strateji geliştir-
mek, planlamak, güçlü olmak 
öğretilir. Sevme konusunda 
cesaretleri kırılırken bu duy-
gunun yeri şiddet ve öfke ile 
işgal edilir. Bu cinsiyete dayalı 
senaryoda ise kadınlar için 
kırılgan olmak, duygusal ol-
mak, koşulsuz sevgi vermek 
rolleri uygundur. Bu nedenle 
sevgiye dair konuşmalar 
ya bir romantik komedinin 
konusu olabilir ya da kişisel 
gelişim kitaplarının ilişkiler 
kısmında yer alabilir. 

Sosyalizasyon sürecinde 
toplumsal cinsiyet rolleri do-
ğumdan itibaren öğretilmeye 
başlar.Ailede, okulda, işyerin-
de, medyada ve popüler kül-
tür alanlarında aktarım de-
vam eder. Toplumsal alanda 
kurduğumuz tüm ilişkilerde 
nasıl cinsiyet rollerimizi en iyi 
şekilde oynayacağımız öğre-
tilir. Aynı zamanda duygula-
rın da rehberliğidir. Cinsiyetçi 
düşünce oğlan çocuklarını 
ağlamaktan ve sarılmaktan 
mahrum eder. Bazen ailelerin 
oğullarıyla kurdukları ilişki 
son derece sert ve kısıtlayıcı 
da olabilir. Hooks’un ifade-
siyle bu aynı zamanda yetiş-
kinliğe hazırlıktır. Ataerkinin 
kuralları bellidir. Kızgınlık 
hariç duygularını kesinlikle 
ifade etmemeleri gerektiğini 
bilirler; kesinlikle dişil ya da 
kadınsı algılanacak bir şey 
yapmamaları gerektiğini bi-
lirler3. 

2 Hooks, s. 23.
3 Hooks, s. 55.

reddettiği ya da kıskançlık 
nedeniyle eril şiddete maruz 
kaldı. Bu satırları yazdığım 
sırada öldürülen kadınlar 
için oluşturulan dijital anıt 
platformu “anıtsayac.com” bir 
rakam daha yükseldi. 2020 
yılının başından bu yana 
239 kadının erkek şiddetiyle 
hayatını kaybettiği belleği-
mize işleniyor. Anıttaki her 
ismi tıkladığınızda farklı bir 
kadınlık hikayesiyle karşılaşı-
yorsunuz. Ortak olan şiddetin 
mağdurları kadın, faillerin 
tamamı erkek; kocalar, eski 
sevgililer ve erkek kardeşler, 
akrabalar… 

Kadınlar kendi hayatına dair 
karar alabilmek için hayatları 
pahasına mücadele ederken 
en temel amacı “kadınları her 
türlü şiddete karşı korumak 
ve kadına yönelik şiddet ve 
ev içi şiddeti önlemek, kovuş-
turmak ve ortadan kaldırmak; 
kadına yönelik her türlü ay-
rımcılığın ortadan kaldırıl-
masına katkıda bulunmak ve 
-kadınları güçlendirme yolu 
da dahil olmak üzere- kadın-
larla erkekler arasında maddi 
(fiili) eşitliği sağlamak; ev içi 
şiddetin tüm mağdurlarının 
ve kadına yönelik şiddet 
mağdurlarının korunması ve 
bunlara yardım edilmesi için 
kapsamlı çerçeve, politika 
ve önlemler geliştirmek olan 
İstanbul Sözleşmesi’nin var-
lığını tartışıyoruz. 

Erkeklikler ve bir davet

Bu yazıyı yazarken amacım, 
erkekliğin de ataerkil toplum 
tarafından nasıl yeniden 
üretildiğini konuşmak. Bu 

doğrultuda Bell Hooks11’un 
2018 yılında yeniden basılan 
“Değişme İsteği, Erkekler, 
Erkeklik ve Sevgi” kitabının 
izleri üzerinden yola çıkaca-
ğım. Çocukluktan, iş hayatına 
ve popüler kültüre erkek ru-
hunun ataerkil dinamiklerle 
nasıl şekillendiğini görmeye 
çalışmak, aynı zamanda nasıl 
duygu kayıpları ve eksiklik-
lerle yaşamak demek. Sonda 
söyleyeceğimi başta söyleye-
rek “erkeklik”i anlama çabası-
nın, bugünlerde sürekli farklı 
derecelerde tanık olduğumuz 
eril fiziksel ve psikolojik şid-
deti kabul etmek anlamına 
gelmediğini belirtmek iste-
rim. Bu çaba, aynı zamanda 
bir davet içermektedir. Ataer-
kine maruz kalan ve sistemin 
dinamikleri çerçevesinde 
sürekli yeniden üretilen cinsi-
yetçiliğe karşı mücadele ede-
bilmeyi amaçlamaktadır.

Eksikliğin adını koyalım: 
Sevgi

Ataerkil kültür, erkekleri duy-
gularını reddedecek şekilde 
toplumsallaştırır ve onları 
duygularını hissetmedikleri 
bir yaşama mahkûm eder. 
Ataerki erkekliğin kendisiyle, 
çevresiyle kurduğu ilişkilerde 
iktidarı merkeze alır. Güçlü 
olabilmek sevgi bağının ko-
parılmasının ifade eder. Ho-
oks’un dediği aslında hisse-
den, seven erkekler duygusal 
farkındalıklarını saldırıya uğ-
rama ve utanma korkusuyla 

1 1960’larda yükselen ve II. Dalga 
Kadın Hareketi olarak adlandırılan 
hareket içinde yer alan Amerikalı bir 
feminist aktivist, yazar. Sınıf ayrılıkları, 
cinsiyet, ırkçılık, sanat, eğitim, medya 
tekelliği, tarih ve kadın hakları üzerine 
halen yazmaktadır
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Şiddet ve özünde kadına 
karşı şiddet, kadınlar kadar 
erkeklerin de mücadele 
etmesi gereken bir mesele. 
Ataerkinin erkeklik üzerinde 
oluşturduğu idealin yarattığı 
kayıplar da görünür kılınmalı.  
Ataerkil kültürün etkisi altın-
da elbette zahmetsiz ve basit 
olmayacak. Erkeklerin de 
eğitime, bilinç yükseltmeye, 
destek gruplarına ihtiyacı var. 
Elbette son zamanlarda ilgili 
babalık üzerinden bir araya 
gelen erkek gruplarının yap-
tığı çalışmalar önemli. Ama 
bunun da ötesinde erkeklik 
ve duygu kayıpları üzerinden 
konuşabilecek dışarıdaki 
dünyaya meydan okuyacak 
değişime açık gruplara ihtiya-
cımız var. 

Son sözü yine Hooks’a bı-
rakalım. Erkekleri sevenler 
olarak yolculuğumuza onlar 
olmadan devam etmek iste-
miyoruz. Erkekleri arkamızda 
bırakarak fazla uzağa gide-
meyiz.

olmaya devam ediyor. Deniz 
Kandiyoti’nin çok anlamlı tes-
pitiyle kadınlar ve erkeklerin 
beklentileri aynı ilerlemiyor. 
Kadınların güçlenmesi eril 
tahakkümü derinleştiriyor. 
Bazen engel olma ya da ma-
aşına el koyma gibi biçimler 
alabildiği gibi çok daha kes-
kinleşebiliyor da .

Toplumsal cinsiyet krizinin 
doğurduğu şiddet aile içinde 
olduğu kadar sokakta yürü-
yen ya da otobüste seyahat 
eden tanımadığı kadına yö-
nelebiliyor. Kadın düşmanlığı 
çok daha örgütlü bir bicimde 
alabiliyor. Örneğin sosyal 
medyada biraraya gelen “In-
cel” gibi gruplar. Incel, kadın-
lar tarafından reddedilen ve 
kadına karşı nefret ile birle-
şen erkeklerden oluşuyor ve 
organize şiddet eylemlerinde 
bulunuyor4.  

4 https://tr.euronews.
com/2018/04/26/kad-n-dusmanlar-n-
n-olusturdugu-incel-topluluklar-kim- 
(erişim tarihi: 19 Ağustos 2020) 

Ataerkil kültür iş dünyasını da 
erkeklik alanı olarak belirler. 
Oğlan çocuklar için iş haya-
tında doyuma ulaşacakları, 
paranın doyum vadettiği ve 
işin para kazanma yolu ol-
duğu anlatılıyor. Neoliberal 
kapitalizm ise işi esnekleş-
tirmekte ve işin doğasını 
dönüştürmekte, geçicileştir-
mekte. İşin yokluğu ya da işe 
dair alanların işgali de “erkek-
lik krizi” ne yol açıyor. 

Toplumsal dönüşümler  
ve erkeklikler

Toplumsal dönüşüm, gele-
nekselin çözülmesiyle kadın-
ların iş gücüne katılması ve 
erkeklerin ailenin geçimini 
tek başına sağlayan olmaktan 
çıkardı. Türkiye’de son yıllarda 
uygulanan aile politikalarına 
rağmen kadınlar kamusal 
alanda daha fazla yer alıyor; 
daha çok çalışıyor daha çok 
katılıyor. Öte yandan birçok 
erkek için de erkekliğin öl-
çütü eve ekmek getirmek 
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İ cak, geniş emekçi ve dar ge-
lirli kesimler için hayat daha 
da zor hale gelecektir. Bütün 
bu yaşanan olumsuzlukların 
siyasal alana yansımaları da 
mutlaka etkili ve belirleyici 
olacaktır.

Koronavirüsün ekonomi 
politiği

Salgın yalnızca günlük yaşamı 
olumsuz etkilemekle kalmı-
yor, aynı zamanda tüm dün-
yada birçok alanda tehlike 
çanlarının çalmasına neden 
oluyor. Zaten durgunluk içeri-
sinde olan küresel ekonomik 
düzen, pandemi nedeniyle 
ağır darbeler alıyor. Ekonomi-
nin temel öğeleri olan üretim, 

Korona Distopyasını Yeni Bir Toplumsal Düzen 
Ütopyasına Dönüştürmek

İlkbahar ve yaz günlerinin 
mevsimsel güzelliğine karşın, 
koronalı günlerin ağırlığı 
ve karamsarlığı, hayatımızı 
etkilemeyi sürdürüyor. 
İnsanlık, toplumsal hayat, 
güç bir dönemden geçiyor. 
İçinde bulunduğumuz 
zorlu günlerin temel 
önceliği, elbette insan 
sağlığını korumak ve hayatı 
savunmaktır. Ancak kısa 
ve uzun erimde, korona 
günlerinin çok boyutlu 
ekonomik, sosyal ve siyasal 
etkileşimleri olacağını 
düşünüyoruz. 

Doğal olarak en büyük tahri-
bat ve etkileşim de, ekonomik 
sosyal yaşamda görülecektir. 
İşsizlik ve yoksulluk tırmana-

 
Mehmet Şakir ÖRS 
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olmadığı, üretimin azaldığı 
bir ekonomide; elbette temel 
gündem işsizlik ve yoksullukla 
mücadele olacaktır, olmalıdır.

Küresel Haklar Endeksi 2020 
Raporu’nda, Türkiye’nin 144 
ülke içinde işçi hakları açısın-
dan en kötü 10 ülke arasında 
yer alması, emek ve emekçiler 
açısından içinde bulunulan 
zorlu durumu çarpıcı biçimde 
ortaya koyuyor. Hele bu ko-
rona günlerinde insanlar ve 
emekçiler tam da can derdine 
düşmüşken, “tamamlayıcı 
emeklilik” denilerek çalışan-
ların kıdem tazminatına göz 
dikilmesi, çalışanları gerçek-
ten çileden çıkarıyor. 

Emek geliri, vatandaşlık 
temel geliri, aile sigortası 
vb.

İşsizlik günümüzün temel 
sorunu. Yoksulluk, gelir 
adaletsizliği gibi temel 
meseleler, insanları yeni 
arayışlara itiyor. Ekonomik 
ve sosyal sıkıntılar, insanların 
taleplerini ve beklentilerini 
artırıyor. Başta ana muhalefet 
partisi (CHP) olmak üzere, mu-
halefet partileri ve toplumsal 
muhalefet, siyasal iktidarın ya-
pay gündemler oluşturmasına 
ve ekonomik-sosyal konuları 
gündemden kaçırmasına izin 
vermemelidir. Ayrıca, yaşanan 
sorunların çözümü konusun-
da yeni projelerin üretilmesi 
ve toplumun önüne konulma-
sı gerekiyor.

İşsizliğin ve yoksulluğun 
oluşturduğu sorunlara karşı 
emek geliri, vatandaşlık 
temel geliri ve aile sigortası 
gibi çözümler, ülkemiz 
koşullarına uyarlanarak 

tüketim ve yatırım faaliyetleri, 
salgının yarattığı olumsuz 
iklimin kuşatması altında 
neredeyse durma noktasına 
geliyor. Ekonomi ve finans 
çevrelerinde tedirginlik, panik 
artıyor. Başta turizm olmak 
üzere birçok üretim ve hizmet 
alanının küçülmesi, ekonomi-
de daha büyük çöküşleri ve 
yıkımları gündeme getirebilir. 

Kısaca korona olarak adlan-
dırılan Covid-19 virüsü, adeta 
dünyayı teslim almış görü-
nüyor. Dünya zor günlerden 
geçiyor. Tarih boyunca ender 
karşılaşılan önemli bir döne-
meci yaşıyoruz. İnsan hayatı 
ve toplumsal yaşam açısından 
önemli bir kırılma dönemini 
ifade eden bu günler, aynı 
zamanda birçok ekonomik, 
sosyal ve siyasal dinamiği de 
içinde taşıyor. 

İşsizlik ve yoksulluk 
tırmanıyor

Dünya ve ülkemiz, 21. yüzyılın 
birinci çeyreğini tamamlama 
yolundayken, ekonomik ve 
sosyal açıdan zor bir döne-
mi yaşıyordu. 2020’li yıllara 
girilirken, siyasal alanda oto-
riterlik, savaşlar, çatışmalar 
ve göçler; ekonomi alanında 
işsizlik, yoksulluk, gelir adalet-
sizliği ülkeleri ve yönetimleri 
zorluyordu. Küresel kapitalist 
sistem, bu sorunları artık çö-
zemez hale gelmişti. Korona-
virüs salgını, adeta bütün bu 
olumsuzlukların üstüne tuz 
biber ekti; sorunlar kartopu 
gibi büyüyerek katlandı. En 
başta da işsizlik ve yoksulluk 
tırmandı. Bu tırmanışı somut 
olarak gözler önüne seren 
araştırmalar, rakamlar, veriler, 
ardı ardına yayımlanıyor. 

Salgının gençler üzerindeki 
etkilerini araştıran Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgü-
tü’ne (OECD) göre, pandemi-
nin sebep olduğu işsizlik, en 
çok 15-24 yaş arası gençleri 
etkiledi. Bu süreçte 1,5 milyar 
gencin eğitim ve üniversiteye 
erişimi sınırlandı. %50’si ge-
rekli kaynaklara yeterince eri-
şemediği için hayat boyu elde 
edecekleri gelir, %10 azaldı. 
İşsizliğin artması borçları da 
artırdı.

Ülkemizde DİSK-AR’ın, 
Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün (ILO) Covid-
19’un yarattığı istihdam 
kaybı araştırma yöntemlerini 
kullanarak yaptığı 
hesaplamaya göre; Covid-19 
en az 6 milyon istihdam 
kaybına yol açtı. Böylece 
Covid-19 etkisiyle revize 
edilmiş geniş tanımlı işsizlik 
13 milyonu geçti. Revize 
edilmiş geniş tanımlı işsizlik 
oranı %39 olarak hesaplandı.

Ana gündem; işsizlik ve 
yoksullukla mücadele

Pandemi öncesinde, yeni 
yönetim sistemi ile adalet ve 
hukuk alanında demokrasi-
den giderek uzaklaşan ülke-
mizde; bu durumun ekono-
miye olumsuz yansımaları her 
geçen gün daha çok ortaya 
çıkıyor. Salgın ile birlikte yaşa-
nan olumsuzluklar, bu süreci 
daha da tırmandırdı ve işsizler 
ordusuna yeni işsizler eklendi. 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve 
Kalkınma Örgütü’nün (UNC-
TAD) hazırladığı 2020 yılı Dün-
ya Yatırım Raporu’na göre; 
ülkemize giren uluslararası ya-
tırımlar %35 azaldı. Yatırımın 
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çekilmez hale gelecektir. Ko-
rona salgını, korkuyu artırarak, 
var olan korku iklimini daha 
da güçlendirmektedir. Korku-
lar, adeta gündemi ve hayatı 
teslim almaktadır. Bu durum, 
sonuçta, korkudan besle-
nen otoriter yönetimlerin ve 
siyasal iktidarların tutumlarını 
daha da sertleştirmesine yol 
açabilir.

Sosyal izolasyon-  
toplumsal dayanışma

Böylesi korkular ve olağandışı 
gündemler, insanları olağan 
gündemden ve sosyal sorun-
lardan uzaklaştırmaktadır. 
Bunun acı faturası da temelde 
ağırlıklı olarak yoksul kesimle-
re çıkmaktadır. Kısacası, olan 
yine toplumun sıkıntı çeken 
alt gelir gruplarına olmak-
tadır. Bu gruplar daha çok 
yalnızlaşmakta ve savunmasız 
kalmaktadır.

kamuoyunun ilgisine ve 
bilgisine sunulmalıdır. Bu 
konularda kamuoyunda 
duyarlılık oluşturulmalı, 
talepler yükseltilmeli ve etkili 
bir mücadele verilmelidir.

Ancak sorunun boyutu 
elbette yalnızca böylesi ta-
leplerle ve çözümlerle sınırlı 
değildir. Temelde; küresel 
ekonomik düzenin, neoliberal 
politikaların tükenişi 
yaşanmaktadır. Asıl yapılması 
gereken, küresel kapitalist 
sistemin ve politikalarının 
sorgulanmasıdır.

Kapitalizmin çivisi çıktı!

Uzunca bir süredir düşüş için-
de olan küresel dünya düzeni, 
Covid-19 süreciyle birlikte 
daha da sarsılıyor. Küresel 
ekonomideki durgunluk artı-
yor, büyüme tahminleri artık 
yerini resesyon söylemlerine 

bırakıyor. Faizlerin düşürül-
mesi de durgunluğa çözüm 
olmuyor. Kısacası, neoliberal 
politikaların savunucusu ve 
uygulayıcısı küresel kapitalist 
sistemin çivisi, tam anlamıyla 
çıkıyor!.. 

Tabii bütün bu gelişmeler, 
zaten yoksulluğun, işsizliğin 
ve gelir adaletsizliğinin gir-
dabında sürüklenen geniş 
kitleler için tehlikenin daha 
da büyük olduğunu gösteri-
yor. Önümüzdeki dönemde, 
dünyada var olan işsizlik, açlık, 
yoksulluk ve bunların yarattığı 
göç dalgaları artabilir. Başta 
sağlıkta olmak üzere sosyal 
alanlardaki sorunlar daha da 
ağırlaşabilir.

Bütün bu olumsuzlukların en 
ağır fatura edileceği kesimler, 
yine toplumun en çilekeş ve 
yoksul kesimleri olacaktır. Bu 
kesimler için hayat daha da 
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Hayatın içinde adaletsizliği, 
eşitsizliği, yoksulluğu artıran 
bu politikalar, aynı zamanda 
insanların sağlık hizmetlerine 
erişimini de zorlaştırıyor. Bu 
alanda da çok büyük yetersiz-
likler, farklılıklar ortaya çıkıyor. 
Gelir dağılımında adaletsizlik, 
işsizlik, açlık ve yoksulluk tır-
manıyor. Yaşadıkları yerlerde 
sorunlarına çözüm bulama-
yan insanlar, göç yollarına 
diziliyorlar.

Doğayı ve insan hayatını 
tahrip eden bütün bu olum-
suzluklar, hayatın içinde derin 
izler bırakıyor. Ekolojik sorun-
lar, her geçen gün doğayı ve 
doğal hayatı tüketiyor. Kısa-
cası, geçmişten günümüze 
uzanan süreçte, hem doğada 
ve hem de toplumsal yaşam-
da önemli bir altüst olma hali 
yaşanıyor. 

Korona günleri ve tarihsel 
kırılma; geleceği tartışmak 
ve belirlemek

İçinde bulunduğumuz korona 
döneminin, toplumsal tarih 
açısından önemli bir kırılma 
noktası oluşturacağını dü-
şünüyoruz. Öyle ki, tarihsel 
süreçte toplumsal gelişmeler 
irdelenirken, korona önce-
si ve korona sonrası olarak 
bile adlandırılabilir. Korona 
sonrası dünya, çok zorlu bir 
ekonomik krizle de karşıla-
şabilir. Uzmanlar, geçmişte 
büyük önem taşıyan 1929 
bunalımından ve ikinci dünya 
savaşı yıllarından daha beter 
bir ekonomik krizle karşıla-
şılabileceğini şimdiden gün-
deme getiriyorlar. Bu durum, 
önümüzdeki sürecin ne denli 
ağır ve zorlu olacağını da gös-

Korona günlerinin sağlık 
açısından en çok gündeme 
getirilen yönü sosyal izo-
lasyondur. Yani insanların 
kendilerini topluluklardan 
soyutlayıp yalnızlaştırmasıdır. 
Bu konu, fiziksel sağlığımızı 
korumak açısından elbette 
önemlidir ve uzmanların 
uyarılarına kulak verilmelidir. 
Ancak bu durum, moral de-
ğerler açısından yalnızlaşmayı 
getirmemelidir. Tam aksine, 
bugünlerde toplumsal daya-
nışmayı güçlendirmenin tam 
da zamanıdır. Hiç kimse yalnız 
ve çaresiz bırakılmamalıdır. 
Başta büyükşehirler olmak 
üzere tüm kentlerimiz, yerel 
yönetimlerin öncülüğü ve 
koordinasyonuyla, dayanışma 
ağlarıyla örülmelidir.

Salgının olumsuz etkilerini 
göğüslemek üzere açıklanan 
ekonomik önlemler, daha 
çok işverenlerin, sermaye 
kesiminin işine yarayabilecek 
hususları içermektedir. Açıkla-
nan paketlerden, emekçilere, 
çalışanlara, kriz ortamında ke-
penk indiren çok sayıda küçük 
işletmeye ve buralarda işsiz 
kalan milyonlara önemli bir 
çözüm çıkmamıştır. Bu durum, 
toplumsal dayanışmanın öne-
mini daha da artırmaktadır.

Koronalı düzenin panzehiri

Aslında yaşanan tarihsel sü-
reç, uluslararası alanda ve tek 
tek ülkelerde, egemen olan 
ekonomik siyasal anlayışla-
rın sorgulanacağı bir süreç 
olacaktır, olmalıdır. Bütün bu 
yaşananlar, kapitalist, bireyci, 
neoliberal politikaların, artık 
tümüyle sarsıldığını ve gide-
rek tükendiğini göstermek-
tedir.

Böylesi zor dönemlerde, 
insanı odak alan kamucu 
ekonomi, sağlık ve çevre po-
litikalarının önemi daha iyi 
anlaşılmaktadır. Yurttaşların 
ayrımsız biçimde sağlıklı olma 
ve sağlık hizmetine erişebil-
me hakları öne çıkmaktadır. 
İnsanlar, hem kendi günlük 
yaşamlarında ve hem de ülke 
düzlemlerinde, bu konuları 
sorgulayacaklardır; sorgula-
malıdırlar.

Koranavirüslü düzenin pan-
zehiri; toplumcu, kamucu bir 
ekonomi, sağlık ve siyaset 
anlayışının etkin olacağı yeni 
bir toplumsal düzendir. İçinde 
bulunduğumuz dönemin, ev-
rensel düzlemde bu arayışları 
artıracağını ve güçlendirece-
ğini düşünüyoruz. Böyle ol-
masını da içtenlikle diliyoruz. 
Yaşadığımız tarihi süreç, top-
lumsal muhalefete, sol ve sos-
yal demokrat güçlere önemli 
görevler yüklemektedir. Bu 
görevleri hakkıyla yerine geti-
rebilmek, aynı zamanda tarihi 
bir sorumluluktur.

Bugüne nasıl gelindi?

Aslında bugünlere gelişin 
temelinde yatan çok derin 
nedenler var. Doğayı, çev-
reyi, yerküreyi tahrip eden; 
iklimsel değişimleri dikkate 
almayan ve özünde kapitalist 
değerleri öne çıkaran küresel 
sistemin ve dünya düzeninin 
öncelikle sorgulanması gere-
kiyor. Yaşanan son gelişme-
lerle, neoliberal politikaların 
savunucusu ve uygulayıcısı 
küresel kapitalist sistemin, 
var olan sorunları çözemediği 
açıkça görülüyor.
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(CHP’nin Tarihi Sorumluluğu 
/ M.Ş.Örs / SD Dergi Ocak-Şu-
bat 2020 / Sayı 109-110); 
keşke kongreler sürecinde 
konuşulup tartışılarak, taban-
dan kurultaya ortaklaşarak 
taşınabilseydi ve kurultayda 
güçlü bir manifestoya dönüş-
türülebilseydi.

Yaşanılan bu zor dönem, 
bize ve tüm halklara karalar 
bağlatmamalıdır. İnsanlık ve 
toplumsal mücadeleler tarihi, 
şimdiye dek böylesi nice zorlu 
dönemler görmüştür, yaşa-
mıştır. Önemli olan bunların 
üstesinden gelebilmektir.

Böylesi tarihsel dönemeçler, 
aynı zamanda önemli siyasal 
ve toplumsal kırılmaların da 
yaşandığı dönemlerdir. Şimdi 
içinde bulunulan bu zorlu 
ve karanlık dönemin, daha 
da karanlık ve otoriter bir 
döneme mi, yoksa aydınlık 
ve sosyal devlet odaklı bir 
toplumsal düzene mi evrilip 
dönüşeceğini, yine toplum-
sal mücadelenin dinamikleri 
belirleyecektir. Önemli olan 
bizim nerede, nasıl saf tuta-
cağımızdır. İşte önümüzdeki 
günler, bu mücadelede saf 
tutulacak yerin ve safların 
tartışılıp belirleneceği günler 
olacaktır.

Biz, her şeye karşın, gelece-
ğe umutla bakıyoruz. İçinde 
yaşadığımız bu karanlık ve 
kasvetli dönemin mutlaka aşı-
lacağına; geleceğin gün gelip 
mutlaka aydınlık olacağına 
yürekten inanıyoruz. 

Hiçbir zaman unutulmamalı-
dır ki, umudumuz ve ütopya-
larımız tükenmez!..

yapılan tartışmalar, kapitalist, 
bireyci, neoliberal politikala-
rın, artık tümüyle sarsıldığını 
ve giderek tükendiğini gös-
termektedir.

Yeni bir ütopya ve uygarlık 
inşası

Bu yaklaşımın ve değerlen-
dirmenin, düşünsel alanda 
giderek güç ve ağırlık kazan-
dığı görülüyor. Ülkemizin ana 
muhalefet partisi liderinin bu 
bağlamdaki değerlendirmele-
ri de büyük önem taşıyor. Ya-
şanan olumsuzlukların temeli 
olan neoliberal politikaların 
mahkum edildiği değerlen-
dirmede; Covid-19 sonra-
sında, meydanın baskıcı ve 
otoriter iktidarlara, neoliberal 
politikaların uygulayıcılarına 
bırakılamayacağı vurgulanı-
yor.

23 Nisan ve TBMM’nin 100. 
yılı kapsamında, CHP Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’nun, 22 Nisan tarihli 
Cumhuriyet gazetesinde 
yayımlanan “Alçakgönüllü 
Bir Uygarlığın İnşasına Çağrı” 
başlıklı makalesini son derece 
önemli buluyoruz. Makalede-
ki görüş ve öneriler, tartışılıp 
geliştirilerek; gecikmeli olarak 
yapılacak CHP’nin 37. Olağan 
Kurultayı’nda, tarihi bir çıkışa, 
bir manifestoya dönüştürül-
melidir.

Bu kapsamlı makalede yer 
alan analizlerin, başta CHP’li-
ler olmak üzere, toplumsal ve 
siyasal sorunlara duyarlı ke-
simler tarafından döne döne 
okunması ve tartışılması ge-
rekiyor. Aslında bu görüşler; 
daha önce önerdiğimiz gibi 

teriyor. Ama aynı zamanda 
bu süreç, birçok toplumsal ve 
siyasal dinamiği de barındı-
rıyor. 

İçinde bulunduğumuz 
günler, insanlık için büyük 
bir distopyayı ifade ediyor. 
Aslında birçok düşünür, 
böylesi bir distopyayı uzun 
süredir işaret ediyordu. 
Şimdi önemli olan, bu zor ve 
zorlu distopya döneminden 
bir ütopya yaratılıp 
yaratılamayacağıdır.

Önümüzdeki dönemde 
böylesi bir gelişmenin 
temel ateşleyicisi, toplumsal 
üretim süreci ile bu süreçte 
oluşacak yeni sınıfsal ilişkiler 
ağı olacaktır. İnsanlığı 
çok tartışmalı ve zorlu 
bir dönemin beklediğini 
düşünüyoruz. Bu zorlu 
dönemin öne çıkan toplumsal 
ve siyasal güçleri, geleceğin 
de belirleyicisi olacaklardır. 
Elbette beklentimiz ve 
içten dileğimiz, bu distopik 
dönemin yakın bir gelecekte 
yepyeni bir ütopyaya 
dönüştürülmesidir.

Şimdilik üzerinde birleşilen 
konu, artık hiçbir şeyin eskisi 
gibi olmayacağıdır. Ama 
yeninin nasıl bir yeni olacağı 
da belirsizdir ve tartışmalıdır. 
Önümüzdeki dönemde, bu 
konuda önemli bir düşünsel 
ve eylemsel mücadele 
yaşanacağını öngörüyoruz.

Tarihin içinde bulunduğumuz 
döneminde, hem ulusal ve 
hem de uluslararası düzlem-
de, bu mücadelenin ilk işaret 
fişekleri de atılmaya başlamış-
tır. Bütün bu yaşananlar ve 
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T alanlarından biri haline geldi.

Evet, işte durumun ciddiye-
tini(!) gösteren ve salgının 
yayılmasını engelleyecek en 
önemli önlemlerden birisi de 
bu olarak saptandı…

Milyonlarca dolarlık bir eko-
nomi, kendi sermayesi olan 
futbolcularını işte bu zeka ve 
ciddiyet ile koruyacağını açık-
ladı özetle...

xxx

Milyonlarca yıl süren evrim 
maceramızın en heyecanlı 
dönemi olan son 10 bin yılda 
insanlık önce avcı-toplayıcı 
düzenden tarım toplumuna, 

Medeniyet Dediğin Tek Dişi Kalmış Canavar

Türkiye Futbol Federasyonu, 
Covid 19 sebebiyle ertelediği 
ligleri yeniden başlatma ka-
rarı aldığında maç esnasında 
ofsayt, korner, taç gibi karar-
ları vermekten sorumlu yan 
hakemlere ek bir sorumluluk 
daha yükledi.

Bundan böyle, İstiklal Marşı’nı 
okumak için dizilen, birkaç 
dakika sonrasında saha içeri-
sinde “corps à corps” (korakor) 
mücadeleye girişecek olan 11 
+ 11 eşittir 22 futbolcunun 
arasında sosyal mesafe olarak 
resmen ilan edilmiş olan 1,5 
(yazı ile bir buçuk) metrelik 
aralığın sağlanıp sağlanmadı-
ğının tespiti ve gereğinin ya-
pılması yan hakemlerin görev 

 
A. Babür ATİLA 
Eski SODEV Başkanı
batila@superonline.com
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ödeyen vatandaşlarına açık-
tan para verdi; verdi ki rahat-
ça gidip avlanabilsin, çoluğu-
nu çocuğunu doyurabilsin.

Yine oku, mızrağı olan başka 
memleketlerin idarecileri ise, 
kendi vatandaşlarına bir şey 
vermektense “Biz bize yeteriz” 
dedi. Bağış istedi…

20 Mart 2020 tarihinde bir 
Sağlık Bakanı çıktı ekranlara 
ve “2-3 hafta kimse dışarı 
çıkmasın, evde kalınması ge-
rekiyor, herkes kendi OHAL’ini 
ilan etsin” diye seslendi.

Günlük kazanıp günlük har-
camaktan başka imkanı bu-
lunmayan insanlara 2-3 hafta 
süresince “ne halin varsa gör” 
dendi…

Hele bazı koca koca tıp pro-
fesörleri, “bilim kurulu üyesi-
yim” böbürlenmesinden pek 
bir keyif alarak, hemen her 
fırsatta, akıllarına gelen her 
şeyi kendilerine uzatılan mik-
rofonlara söyleme yarışına 
girdiler.

oradan da yavaş yavaş yer-
leşik düzene geçerken toplu 
yaşamaya, küçük yerleşim 
yerlerinden büyük siteler kur-
maya, akabinde de dünyanın 
her yanına aklı ve zekası saye-
sinde yayılmaya başladı.

Medeniyet ilerledi. Sosyal ve 
bilimsel yaşam gelişerek bu-
günkü durumuna geldi. Artık 
evrenin en ücra köşelerini 
gözlemleyebilen bir tekno-
lojiye ulaştı. Birçok hastalık 
tedavi edildi, bu sayede insa-
nın yaşam süresi son yüzyılda 
hızlıca arttı. “Yaş yetmiş, iş 
bitmiş” özdeyişi terk edildi.

Ta ki tarihler 2019 yılının Ara-
lık ayını gösterene kadar…

Çin’in Wuhan kentindeki açık 
hayvan pazarında yenmek 
üzere satılan yarasalardan 
satın alan birkaç etobur Çinli-
den dünyada, bu yazının ya-
zıldığı tarih itibarıyla, 730.000 
insanın hayatını yok eden 
korkunç bir virüs yayıldı… 
Daha doğrusu biz, milyonlar-
ca insan öyle sandık…

Ve şairin dediği gibi, “Her şey 
birdenbire oldu…”

12.000 yıllık büyük serüven, 
kutlu yürüyüş birdenbire 
unutuldu… Medeniyet bir-
denbire yok oldu… Becerebi-
lenler evlerine sığındı…

Sokakta kalmak tercihinde 
bulunanlara da dünyanın 
farklı coğrafyalarında, ya so-
payla, kırbaçla saldırıldı ya da 
“sokakta geziyorsun, bizleri 
de hasta edeceksin, sorum-
suz” denilerek sözlü saldırıldı.

Herkes modern mağaralarına, 
yani evlerine geri çekildi.

İnsanoğlu sadece yeme 
içme ihtiyaçlarını (yani bir 
çeşit avlanma) gidermek için 
sokağa çıktı ve marketlerde 
avlandı. Bu av süresince de 
parası olan (yani oku, mızrağı, 
baltası olan) yiyeceğe hızlıca 
ulaştı.

Oku, mızrağı bol bazı memle-
ketlerin idarecileri, vergilerini 
bugünler için aksatmadan 
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tavşan misali 2 metre uzağa 
zıpladılar.

• Bu belanın genç ve sağlıklı 
olanlar için ciddi bir tehdit 
oluşturmadığının bilinmesine 
rağmen, virüsün güzelliğine 
kıyamayacağı, yüzlerinden 
sağlık fışkıran, 1,90 boyunda 
sporcu yapılı erkekler, son 
derece fit genç kadınlar so-
kaklarda yüzlerinde N95 kod-
lu en afili maske, ellerinde ka-
yak eldiveninden hallice latex 
eldivenler, yüzlerinde kalın 
poşet asetattan imal edilmiş 
koruyucular ve bütün bunlar 
yetmezmiş gibi gözlerinde 
de şnorkeli takılmamış dalış 
gözlükleriyle dolaşmaktaydı. 
(Mart-Haziran ayları arasında 
bu tarifini yaptığım insanlar-
dan onlarcası ile karşılaştım.)

• En muhteşem tipler maske 
takmanın zorunlu olduğunun 
açıklanmasını takiben ortaya 
çıktı. Kendi kullandığı araba-
da, tek başına direksiyonda 
otururken dahi o bez parça-
sını suratının ortasından çı-
kartmayanlarla doldu ortalık. 
Bir tanesine sordum neden 

Bunlarda birisi, bir TV prog-
ramı esnasında “İnsanlar belli 
bir yaşın üstünden daha uzun 
yaşayamazlar. Bu neyle sağ-
lanır? Allah neden virüsleri 
yaratmış? Hiçbir işe yaramı-
yorlar, canlı değiller. Yaratmış 
çünkü insanların belirli bir 
sayının üzerinde çoğalama-
ması gerekir. Yoksa kimse 
yaşayamaz.” bile dedi… Hala 
da bu karanlık kafanın aktar-
dıkları referans olarak kabul 
edilebiliyor bazı endişeli laik 
ortamlarda…

Hepimiz primatız, şüphemiz 
yok ama bu tür medya may-
munlarının bizim kökenimiz-
le, gen dizilimimizle hiçbir 
bağlantısı olmadığının da 
altını çizmemiz gerekli.

İşte 12.000 yıllık medeniyet 
gelişimini bir anda 
sıfırlayabilen insanlık, 
medya şaklabanlarının etkisi 
altında kalarak, ellerindeki 
medeniyetin en ileri 
aygıtlarından biri olan akıllı 
telefonlarına gelen “iletildi” 
rumuzunu taşıyan referans-
sız, doğru mu gerçek mi 

anlaşılması imkansız bir sürü 
zırvaya itibar göstermekte de 
büyük maharet sergiledi.

Hastanede saatler süren 
nöbetten sonra evlerine git-
mek için dışarı çıktıklarında 
yorgunluktan bayılan sağlık 
çalışanlarının görüntülerini, 
“virüsten öldü” diyerek yay-
dılar.

“Bu iki hafta çok önemli, 
aman korunun”,“yok olmadı 
şimdiki iki hafta çok daha 
önemli, aman alışveriş torba-
larını Domestos’la yıkayın”,“-
bu virüs sokakta 3 gün yaşar, 
ayakkabılarınızı eve sokma-
yın, tabanlarını dezenfektanlı 
suya batırın” türü önerilerle 
akıllı akılsız herkesi manyak 
ettiler.

Nasıl mı?

• Depremin muhakkak 
yıkacağı binalarda otur-
maktan çekinmeyen, araba 
kullanırken emniyet kemeri 
takmayan insanlar, alışveriş 
reyonunda kazayla yarım 
metre yanından geçtiğinizde, 



SOSYAL DEMOKRAT

74

İlk başlarda sadece 
ölümler üzerinden yapılan 
bilgilendirmeler, her insanı 
paniğe sevk etti. Kimin nasıl 
öldüğü üzerine açık bilgi ve-
rilmiyordu.

Daha sonra bu bilgiler ortaya 
çıktı ve ben rahatladım: Ba-
şarılı Sağlık Bakanımız, ölen-
lerin %93’ünün 65 yaş üstü 
kişiler olduğunu, yaş ortala-
masının da 74,6 olduğunu 
açıkladı.

Dünya ölçeğinde de durum 
aşağı yukarı böyleydi. Ve bu 
açıklamadan sonra benim 
için konu kapandı…

İnsanlara bu hastalıkla 
ilgi inanılmaz bir korku 
pompalanmıştı. İnsanların 
birçoğu virüsü kapar 
kapmaz öleceklerini 
düşünüyorlardı. O nedenle, 
eve yemek getiren paket 
servis emekçilerine cüzzamlı 
muamelesini uyguluyor, 
ellerindeki %80 alkollü 
fısfısları poşet tutacaklarına 
sıkıyorlardı.

İşte insanoğlu binlerce yıllık 
medeniyet mücadelesini bir 
çırpıda çöpe böyle atmıştı.

Bir de “Amirouche Hammar” 
adını duyunca olayla ilgili 
tüm algılarım boyut yitirdi. 
Bu Fransız vatandaşının CO-
VID-19 adlı virüsü Ekim 2019 
tarihinde almış olabileceği 
açıklandı. Yani o zavallı yara-
saların hiçbir suçu yoktu… 
Yukarıda belirttiğim gibi, 
milyonlarca insan galiba fena 
yanıltılmıştı. 

• Hele İstanbul Boğazı’nın 
güzelim sahilinde yürümeyi 
yasaklayıp, tüm yayaları da-
racık karşı kaldırımda yığıl-
masına sebep olmaya“virüsle 
mücadele” adını veren devlet 
otoritesini de görünce…

xxx

Kendi kendime dedim ki, 
“Babür sen tuhafsın; bu ka-
dar insan, hükümet yanılıyor 
olamaz…”

Tabii ki benim tuhaf olmama 
sebep olan ortada dolaşan 
korkunç bilgi kirliliği ve bir 
bakıma “pompalanmış” diye-
ceğim panik ortamıydı.

diye bana “havalandırma-
dan geçiyormuş” dedi. Yani 
kendi arabasının, dışarıdan 
aldığı temiz havayı soğutarak 
içeriye veren havalandırma-
sından virüs kapabileceğine 
inanmıştı. Evinin balkonunda 
otururken soluyacağı hava, 
arabasının havalandırma-
sından geçince öldürücü bir 
şeye dönüşüyordu ona göre. 
Kusuruma bakmayın; ama o 
kişiye “Manyak mısın?” diye 
sordum. Ama Babür Bey, 
öyle diyorlar dedi. Kim diye 
sordum. Suratıma biraz boş 
gözlerle baktı; ama anladım 
onu. Tabii ki iletildi rumuzlu 
whatsapp mesajından almıştı 
bu muhteşem bilgiyi.
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Kitlesel bir kıyıma yol açma-
mış olan bu hastalığın yaydığı 
korku ortamı çok daha büyük 
bir faciaya yol açacak gibi…

Okulların kapanması sebe-
biyle meydana gelen eğitim 
kaybının telafisi yok. Bunu 
ben söylemiyorum. Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Gu-
terres, 4 Ağustos günü, bu 
salgının eğitim tarihindeki 
en büyük kesinti olduğunu, 
160’dan fazla ülkede 1 milya-
rın üzerinde çocuğun okullar-
dan uzak kaldığını söyledi.

Ve bu durumun nasıl düzel-
tileceği de belirsiz. Evet, aynı 
savaşlarda olduğu gibi…

Bombardımanların başladığı 
ilk aylarda sığınaklara çekilen 
insanlar, bir süre sonra soka-
ğa çıkmaya başlarlar; savaş 
yıllarca sürse dahi, hayat 
durmaz. Çocuklar doğmaya, 
sokaklarda oynamaya, bir 
şekilde eğitim almaya devam 
eder. Bombalar bir yerlerde 
patlar, yine birileri ölür ama 
hayat devam eder…

Evet artık hayata geri dön-
meye mecburuz…Medeniye-
timize yeniden güvenmeye 
mecburuz…

Bu virüsün aşısı, ilacı buluna-
na kadar da virüs gerçeği ile 
bir arada yaşamayı kabullen-
meliyiz….

Aksi takdirde, dünyada ortaya 
çıkan işsizliğin ve eğitim ek-
sikliğinin yaratacağı yıkımın 
sonuçlarının yanında günlük 
açıklanan COVID istatistikleri 
çok zayıf kalacak pek yakın-
da…

xxx

Mayıs ayı içerisinde yayım-
lanan bir araştırmaya göre, 
ankete katılanların sadece 
%2,9’u “Evden çalışma” adı 
verilen uygulamaya dahildi. 

Yani istihdamın, işi olanın, 
ekmek kavgası verenin sa-
dece %2,9’u, “Creme de la 
creme” tabaka güven içerisin-
de evinden işlerini yürütüp 
hayatını kazanmaya devam 
edebilecek imkana sahipti… 
Emekçiler ise mecburen so-
kaktaydı…

Ama sosyal medyaya bakar-
sanız, sanki Türkiye’de hemen 
herkes ekmeğini evden çalı-
şarak çıkartabilir algısına ko-
layca kapılabilirdiniz. Halbuki 
kazın ayağı hiç öyle değildi.

Bu %2,9’un, en ufağı 3+1 
püfür püfür rüzgar esen 
balkonlu evlerde oturanla-
rın, hayatını kazanmak için 
sokağa çıkan, ufacık evlerde 
6-7 kişilik ailesi ile yaşamak 
zorunda kaldığı için fırsatını 
buldukça sokağa hava alma-
ya çıkan insanlara, “evlerinize 
gidin, mikrop saçıyorsunuz” 
türünden mesajlar yollayan 
üyeleri ortalığı velveleye 
verdiler.

Tabii ki bu salgın gelir düzeyi 
düşük semtlerde çok daha 
fazla görüldü. Tuzu kuruların 
hizmetine koşarken, fabrika-
da, atölyede, fırında çalışırken 
hastalananlar bir de üstüne 
üstlük aşağılandılar… Hal-
buki Canan Karatay, taa işin 
başında, “bu virüsü yenmek 
için bağışıklık sisteminizi 
güçlendirin, kelle paça için” 

diyerek çözümü göstermişti. 
Haksız yere saldırdılar ona… 
Çünkü gerçeği söylemişti. 
Ama ne yazık ki “maske tak” 
diyen daha makbul görüldü 
bu devirde…

Bu virüse karşı mücadeleyi 
esas verecek olan kendi vü-
cudumuzdu. Ve onun güçlü 
kılınması gerekiyordu. Devlet-
ler, vatandaşlarının sağlığını 
daha güçlü kılacak önlemleri 
almaktansa, “ki tabii ki bu 
para demekti”, maske takma-
yana binlerce lira ceza yazıp 
para toplamayı daha uygun 
gördüler…

xxx

Şimdi gelelim işin en can alıcı 
noktasına…

Bir konuda hemfikir olalım. 
Evet ölüm çok acı; ama ölüm 
var bu dünyada. Evet bu virüs 
insan öldürüyor; ama toplu 
kıyım yapmıyor. Resmi ola-
rak hasta sayılanların %3,65 
gibi çok ama çok az bir kısmı 
ölüyor. Bulaşıcılığın da yine 
rakamlar göz önüne alındı-
ğında ve nüfus ile karşılaştı-
rıldığında çok az bir oranda 
olduğu görünüyor.

www.worldometers.info gibi 
bu konuyu merak edenlerin 
sürekli izlediği istatistik site-
lerine baktığımızda ortaya 
çıkan sonuç şu: Rakamlar ile 
ortada olan panik, korku bir-
biri ile örtüşmüyor…

Unutmayalım, bu virüs genç-
leri, çocukları vurmuyor; 
ama yaşı ileri karar vericilerin 
pompaladığı panik onların 
geleceğini yok etmek üzere… 
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A rum Türk siyasetinin düşünsel 
hatlarının gereğinden fazla 
belirgin veya keskin olmasına 
sebebiyet verirken vurulan 
her neşter toplumsal aidiyet-
leri daha da belirginleştirmiş 
veya aynı derece de çökert-
miştir. Buradaki belirginlik ve 
çöküşü bir nevi farkındalık 
olarak kabul etmek gerekir. 
Mevcut siyasal taban veya 
kitle içindeki aşınmalar pek 
görünür olmasa da süregelen 
kamplaşmaları tanımlayan ya-
pılar ve düşünsel değerlerdeki 
kırılmaların kamusal alana 
yansıması alenilik kazanmıştır. 
Köklü ama bir o kadar kırılgan 
yapısıyla Cumhuriyet Türki-
ye’si, toplumsal katmanların 
her birinde evvelinde hiç 
olmadığı kadar köklü, keskin 

Erdoğan’ı, “AKP’yi” Yeniden Düşünmek… 

Türk modernleşmesinin üze-
rine inşa olduğu toplumsal 
ve siyasal yapının süre gelen 
diliminde, statükonun bün-
yesinde yer alan çatışma 
nihai aşamada dönüştürücü 
işlev kazanmıştır. Özellikle 
toplumsal ve siyasal kimliğin 
insan sermayesi yerine 
kurumsal yapılar üzerinden 
sürdürülmesi, -siyasal ve top-
lumsal koşulların etkisi de 
dikkate alınmalıdır- toplumda 
yurttaş bilincinin yerleşik 
değer olmaması neticesinde 
anlam ifade eden geleneksel 
kimliklerin ayrıştırılması/çatış-
tırılması, toplumdaki belli baş-
lı kimliklerin güçlenmesinin 
yanı sıra stabil ve homojen 
yapısını muhafaza etmesiyle 
sonuçlanmıştır. Tam da bu du-
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tezahür etmektedir. Ancak her 
türlü iletişim ve farkındalığın 
görünür olduğu günümüzde, 
bu durum bırakın siyasi taba-
nı sürdürmeyi, mevcut olanın 
da yitirilmesini hızlandıran 
katalizör işlevi kazanmıştır. 
Bunun oluşmasını sağlayan 
ise iki faktördür. Öncelikle 
iktisadi çöküşün yanı sıra si-
yasi tabanının kayda değer 
kısmını oluşturan ve artan 
nüfusla beraber, oranı giderek 
azalan muhafazakâr kesimdir. 
Bu kesim aynı zamanda “kay-
bedecek bir şeyi olmayandan 
kaybedecek bir şeyi olanlara” 
dönüşenlerdir. İkincisi ise bel-
ki de en önemlisi Erdoğan’ın, 
“AKP’nin”, geleceğini belirleye-
cek olan yeni nesillerin hayat 
anlayışları ve beklentilerinin 
çok gerisinde kalmasının ya-
rattığı girdaptır.

Türkiye siyasetinde  
kırılmalar

Türk siyaseti alışılmış bazı 
kalıplardan dolayı hep bir 
şeylerin olmasının mümkün 
olmayacağı kanaatini taşıyan 
dönemlere oldukça tanık 
olmuştur. Tıpkı Erdoğan’ın 
2000 sonrası iktidarını izleyen 
birçok örneklemde olduğu 
gibi… Aslında bir şeyin yok 
edilebilmesi, var olmasına 
veya toplumda karşılık bu-
labildiği oranla yakından 
ilgilidir. Bu nedenle abartılma 
veya hor görmenin de algı 
yanılmasını tetikleyen bir 
husus olarak akılda tutulma-
sında fayda vardır. Keza Erdo-
ğan iktidarının birçok toplum 
kesiminin farklı düzeylerde 
değişimini, dönüşümünü te-
tikleyen olaylar silsilesine ev 
sahipliği yapmış olması, aslın-
da, yok edilen bir şeyin olup 

ve dönüştürücü bir müdahale 
süreciyle karşı karşıya kalmış-
tır. İşte, bu nedenden dolayı, 
öncelikli olarak, Erdoğan’ı bir 
siyasi parti lideri olmanın öte-
sinde Türk siyasetinin kodları-
nı devre dışı bırakan biri ola-
rak görmek daha yerindedir.  

Toplumsal ayrışmalar ve 
siyasal iktidar

Erdoğan’ı, Türk siyaseti 
içindeki anlamıyla muhafaza-
kar kimliği ve rejim karşıtı dü-
şüncesinden ziyade toplumsal 
yapının mahiyeti üzerinden 
değerlendirmek özelde politik 
genelde toplumsal olanın an-
laşılmasını fazlasıyla kolaylaş-
tıracaktır. Çünkü siyasal İslam-
cı, cumhuriyet/rejim düşmanı 
veya Atatürk karşıtı, Osmanlı 
hayranı benzeri düşünce tarzı-
nı ne kadar içselleştirdiği ayrı 
bir tartışmanın konusu olmak-
la beraber, Erdoğan’ın -AKP’yi- 
yirmi yıla yaklaşan iktidarının 
dayanağı toplumdaki de-
ğerlerin niteliğinde saklıdır. 
Diğer bir ifadeyle toplumun 
siyasete yön veremediği, sa-
dece belirgin birkaç -Kemalist, 
dinci, Kürtçü, Alevi, Sünni vb.- 
kategorileştirmenin ve hatta 
yaftalamaların yön verdiği 
bir ortamda sosyal ve kültü-
rel sermayenin belirleyiciliği 
altındaki toplumsal ayrışma, 
her ne kadar ikinci planda 
bırakılmış ve görmezden 
geliniyor olsa da Erdoğan’ın 
-AKP’nin- başarısındaki asli 
etmenin kendisidir. Toplumsal 
yapının buradaki rolü siya-
si konsolidasyona yönelik 
taktiksel adımlara kaynaklık 
etmesiyle ilişkilidir. Dolayısıyla 
toplumsal desteği korumak 
ve arttırmak gayesi, öncelikle 
iktisadi sürdürülebilirliğe 

sonrasında sosyal ve kültü-
rel kodların öne çıkarıldığı 
aidiyetlere dayandırılmış 
olması politik düzlemin 
rengini tanımlamıştır. 
Özellikle bilinçli veya bilinçsiz 
şekilde toplumdaki değişim 
ve dönüşümün oluşmasını 
engelleme ve yeterli önemi 
vermeme, belirli aidiyetlerin 
sistem dışında bırakılması 
gibi birçok etmene daya-
nan toplumsal ayrışma, 
tüm bileşenleri kendi içinde 
canlı kılmıştır. Bu durum, 
Erdoğan’ın devraldığı siya-
sal iktidarın başarısındaki 
asli belirleyici kaynaktır. Bu 
belirleyiciliğin bir yanını laik 
demokratik devlet ve top-
lum, imam-hatip ve türban 
tartışması, Kürt sorunu, dinsel 
ve etnik ayrışma oluştururken 
diğer yanını muhafazakâr 
kimliğin siyasal ve kamusal 
alanda daha geniş yer bul-
ması, ordunun devlet me-
kanizması içindeki rolünün 
dönüştürülmesi, iktisadî yan-
sımalar veya kaybedecek bir 
şeyi olmayan ya da o aşamaya 
gelmemiş geniş kesimin varlı-
ğı oluşturmaktadır. Erdoğan’ı 
zirveye taşıyan bu ana omur-
ganın diğer bileşeni ise sosyal 
ve kültürel sermayenin siya-
sal olanla bütünleşmesinde 
partilerin düşünsel ve siyasal 
yetersizliği ve özellikle belirli 
değerlere odaklı olmalarıdır. 
Netice de politik olana içkin 
hususlarda sosyal ve kültürel 
sermayenin sürdürülebilirli-
ği, bir bakıma öncelenmesi 
gereken bir zaruriyet halini 
almıştır. Dolayısıyla türban 
tartışmaları, imam-hatiplerin 
açılması, dindar ve kindar 
nesil vurguları, kadın kimliği 
üzerinden yapılan yorumlar 
bu amacın yansıması olarak 
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Kişiden topluma kadar tüm 
katmanların referansı kaçınıl-
maz olarak geçmiş olmakta-
dır. Keza, 21. Yüzyılın politik 
atmosferi bağlamında da –Er-
doğan/AKP- tüm toplumsal 
kesimler için geçmiş, başvu-
rulan öncelikli referans olma 
gücünü korumaktadır. Oysa 
bu durum elden kayıp gide-
nin ardından yakılan feryadın 
sesi olarak tezahür edilirken 
Cumhuriyet Türkiye’sinin, 
toplumsal açıdan, insan 
sermayesi bakımından elde 
etmekte olduğu sosyolojik 
ve düşünsel kazanım ikincil 
planda dahi değerlendiril-
me şansına sahip olamadı. 
İşte, Erdoğan’ın, dolayısıyla, 
AKP’nin Cumhuriyet Türki-
ye’sine katkısı da öngörü lis-
tesinde dahi olmayan bu dü-
şünsellik ve bu düşünselliğin 
yaratmış olduğu toplumsal 
sosyolojinin kendisidir…

Mesela, Gezi de Kemalistlerle 
Kürtleri, Fenerbahçe’yle Gala-
tasaraylıları; Göztepe ve Kar-
şıyaka’yı birleştirdi. Ahlakın 
politik sermaye olarak nasıl 
işlev kazandığı, Kemalizm 
adına ifade edilen değerlerin 
hiçbir zaman içselleştirileme-
diği; HDP’ye oy verenin de 
yurttaş olduğunu siyasi olu-
şumlardan toplumsal kesim-
lere kadar geniş bir yelpazeye 
hatırlatılmış oldu. Alınmayan 
önlemlerle kadına yönelik her 
türden şiddeti meşrulaştırıcı 
anlayışıyla kadın kimliğinde 
bilinç ve farkındalık yeni ne-
sillere taşınırken tecavüzü 
haklılıkla birleştiren, kadını 
aşağılayan yaklaşımlar ve üst 
düzeyden gelen açıklamalar 
hiçlikten var olmaya gidişi bir 
adım daha öteye taşımıştır.  
Tüm bunlar bir toplumdaki 
keskin kırılmalar olarak hafife 
alınacak olgular değildir, tıpkı 
Karadeniz’de direnen kadının 
«devlet benim» vurgusunda 
olduğu gibi… 

olmadığını görmeye uygun 
malzemeyi barındırmaktadır. 
Bir yandan mevcut olanı or-
tadan kaldırırken -varsa eğer- 
bir yandan yeni toplumsal 
işbirliklerini yaratan Erdoğan, 
dolayısıyla AKP, oynadığı top-
lumsal kodlarla kendi politik 
angajmanını güçlendirmeyi 
amaçlarken aslında hiç bek-
lenmeyen doğumlara vesile 
olmuştur… 

Kemalizmin faşizmle ilişkilen-
dirilmesi gibi AKP’nin siyasal 
İslam’la kodlanması, ahlaki 
değer yargılarının türbanla 
veya kapanmayla algılanması, 
ilericiliğin Atatürk adı ve CHP 
ile özdeş görülmesi, kıyafet ni-
teliğinin fahişelik veya örüm-
cek kafalı olmakla bütünleşti-
rilmesi gibi onlarca tabunun 
yıkılışı, vesile olunan belirli ör-
neklemlerden sadece bir ka-
çıdır. Dahası ters düz edilirken 
geçmişin kalıpsallaşmış politik 
kimliklerini aşan toplumsal 
süreçlerin önü de açılmıştır. 
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E Kapitalist sistemin  
işleyişinde temel kavramlar

Büyümenin nüfus artışını ve 
giderek artan insan ihtiyaçla-
rını dengeleme gibi bir etkisi, 
hiç şüphesiz, vardır. Klasik 
teori, büyümenin peşine “Kal-
kınma” ve “Gelişme” gibi kav-
ramları da takar; ama aslında 
bunlar birbiriyle yakından 
ilintili olmalarına rağmen, 
doğrudan ilişkili değillerdir. 
Yani bir ekonomi büyüyebilir 
ama ait olduğu ülke kalkın-
mayabilir veya kalkınma tek 
başına gelişmeyi temsil et-
meyebilir. Sağ ideolojinin sıkı 
sıkıya tutunduğu ekonomik 
kalkınma söylemi, beraberin-
de toplumsal gelişmeyi –iler-
lemeyi- getirmeyebilir.

Dayanışma Bilinci

Ekonomilerde “kutsallaştı-
rılmış”  büyüme gerçekleşti-
rilirse, sanki insana ait tüm 
ekonomik sorunların çözüle-
ceği gibi bir algı yaratılıyor ki, 
bu, doğru değil.  Zira Klasik 
Kapitalist İktisat “kaynakların 
kısıtlılığı” fikri üstüne oturu-
yor. Aslında bu, bir tespitten 
çok bir kabuldür.  Kaynakların 
kısıtlılığının kabulü, sisteme, 
toplumlarda insanlara rol 
biçme, onları sınıflar şeklinde 
kümelendirme şansı veriyor. 
Buna göre, kaynaklar kısıtlıdır; 
o takdirde dikkatli dağıtılma-
lıdır ve her birey ekonomiden 
yaptığı katkı oranında pay 
almalıdır. Büyüme gerçekleşir-
se kaynaklar artar ve ekonomi 
daha fazla insanın ihtiyacını 
karşılar hale gelir. 

 
Mustafa Akın ÖZERDEM 
SODEV YK Üyesi
mozerdem63@gmail.com
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üzerinden kaşınan sorunlar 
yoluyla bölgesel çatışmalar 
tahrik edilmektedir. Sistem, 
tehdit unsuru canlı tutularak 
işletilmeye devam etmektedir. 

Günümüzün  
küresel ekonomik düzeni

Günümüz dünya ekonomisi 
gerçekler üstüne değil, genel 
kabul görmüş doğrular ve ka-
buller üstüne oturur. Aslında 
bu, mevcut sömürü düzeninin 
devamını sağlamaktan başka 
bir şey değildir. En büyük sö-
mürü, karşılıksız basılan güçlü 
devlet paralarından kaynak-
lanmaktadır. Kimileri adeta 
dünyaya paralarını satmak-
tadır. Diğer dünya devletleri 
de, kimisi konvansiyonel veya 
tarım benzeri ürünler, kimisi 
katma değeri daha yüksek 
teknolojik ürünler üretmek ve 
satmak suretiyle bu oyunun 
bir parçası olmaya çalışmak-
tadır. 

Dünya insanları emeklerini, 
hizmetlerini dünya kapita-
lizmine sunmaya amadedir. 
Bütün bunlar, değeri sürekli 
diğer dünya paraları karşı-
sında değerlenen “dolardan, 
avrodan” biraz daha fazla 
kazanmak içindir. Teknoloji, 
güçlü olanın lehine işlemek-
tedir; çünkü o da bir yatırım 
alanıdır. Mukayese ettiğiniz-
de, karşılığında cep telefonu 
ya da savaş uçağı almak için 
üretmek ve satmak zorunda 
kaldığınız buğday, zeytin, mo-
bilya, kumaş gibi konvansiyo-
nel ürünlerin miktarı giderek 
artmaktadır. Diğer yandan da 
kapitalizm, kendi tedbirlerini 
almakta ve giderek daha az 
insan gücüne ve emeğine 
ihtiyaç duyacağı endüstri 

Kapitalizm teorisine göre kay-
naklar çarçur edilmemelidir; 
herkes hak ettiği kadar pay 
almalıdır. Kimin neyi ne kadar 
hak ettiği konusu ise ait oldu-
ğu sınıfa göre belirlenir. Eğer 
bir birey uslu uslu ekonomiye 
katkı yapmaya devam eder, 
çok çalışır ya da kafayı çok 
çalıştırırsa, belki bir üst sınıfa 
geçme şansı vardır. Zira sis-
tem böyle işlemektedir. 

Bu sebeple, toplumlardaki 
geri kalmışlık veya yoksulluk, 
o toplumda sömürü düzeni 
olmasıyla değil, kaynakların 
kısıtlılığı ile açıklanır. Oysa 
aslında dünya üstündeki sö-
mürü düzeni kapitalizmin var 
olma sebebidir. Dünya kay-
naklarının sınırsız olmaması, 
bölgesel farklar ve özellikler 
arz etmesi, doğal olarak ge-
çerlidir; ancak insan aklı ve 
vicdanı bu şartlar altında 
daha adil bir düzen kurmaya 
yeterlidir. 

Tarih içinde yaşanan eko-
nomik ve sosyal gelişmeler, 
özellikle sosyalizm ve sınıf 
bilinci, kapitalizmi görece eh-
lileştirmiştir; ama tırnaklarını 
sökmemiştir. 1929 küresel 
krizinden sonra devreye so-
kulan sosyal politikalar, orta 
sınıfı geliştirirken kapitalizmin 
devamını da sağlamıştır. Ka-
pitalizm, bir virüs gibi, gelişen 
şartlara göre sürekli mutas-
yon geçirerek mevcudiyetini 
sürdürmektedir. Bu, daha 
uzun zaman böyle gideceğe 
benzemektedir. Kapitalizmin, 
sür git bir şekilde dünyanın 
tek ve optimum düzeni gibi 
görülemeyeceği aşikardır. 
Ancak onun, yerine başka bir 
şey koyuncaya kadar dünya 
üstündeki krallığını sürdüre-

ceğini öngörmek de yanlış 
olmaz. Geçmişteki sosyalizm 
deneyimleri, -ister komünist 
formda, ister sosyal demokrat 
formda olsun- yeni bir düzen 
yaratmaya yetmemiştir; fikir-
leri insanlar için belli kaza-
nımlar getirmekle birlikte, bu 
krallığı yıkamamıştır.

Günümüz kapitalizminin iki 
taşıyıcı sütunundan biri ser-
best piyasa ekonomisi, diğeri 
seçimli demokratik parlamen-
ter sistemdir. Teoride “opti-
mum” olmayı beraberinde 
getiren bu iki ayak, çok temel 
iki kavram üstüne oturur:  
Serbest piyasa ekonomisi için 
“bilinçli tüketici”, seçimli de-
mokratik parlamenter sistem 
için “bilinçli seçmen”. Teorinin 
ideal şekli budur. Ancak bili-
yoruz ki, dünyanın hemen her 
yerindeki toplumlarda bilinçli 
tüketici ve bilinçli seçmen 
çölde açan çiçekler gibidir. 

Esasen sistemin varlık sebebi 
olan sömürü, bunun tam ter-
sine gereksinim duyar. İnsan 
ne kadar az şey bilirse, o ka-
dar huzurludur; çünkü kendi 
eksiklerinin farkında değildir. 
Aidiyet ihtiyacını sınıf bilinci 
üstünden kurgulamayan in-
san, bu şekilde din ve milliyet 
gibi başka aidiyet duygularıy-
la çok kolay manipüle edilebi-
lir. Binlerce yıldır birbirleriyle 
savaşan insanlar, bugün deva-
sa silah, onun yanında ilaç ve 
onları besleyen finans sektör-
lerinin tercihleri doğrultusun-
da küreselleşerek azgınlaşan 
kapitalizmin değirmenine su 
taşımaya devam etmektedir. 
Gelişen silah teknolojisi, dev-
letlerin büyük ordular halinde 
savaşmasını güçleştirdiği 
için, dinsel ve milli aidiyetler 



SOSYAL DEMOKRAT

82

kaşıklar ve birer kase çorba 
verilen insanlar birbirlerini 
besleyerek karınlarını doyura-
bilirler.

Dayanışma insanı güçlendi-
rerek özgürleştirir.  Gelişen ve 
giderek özgürleşen toplumlar 
önce bir “transnasyonal” sonra 
da bir “enternasyonal” dünya 
düzenine evrilebilir. Bu yolla 
ülkeler ve insanlar arasındaki 
sınırlar önce aşılır, sonra kal-
kar. Bunun gerçekleşmesinin 
tek dayanağı “bilinçli insan”dır. 

na da bir çözüm getirmekte, 
adeta “altta kalanın canı çık-
sın” oyununa dönmektedir. 
İnsan doğasıyla uyumlu bu 
kavram kapitalist düşüncenin 
amiral gemisidir. La Fonta-
ine’in ünlü “Leylek ile Tilki” 
masalında olduğu gibi, sosyal 
ilişkiler bir karşılıklı sürtüşme, 
ekonomik ilişkiler ise hep bi-
risinin aç kaldığı bir çekişme 
halinde sürüp gitmektedir. 
Oysaki “uzun saplı kaşıklar” 
öyküsü günümüzün sorunla-
rına cevap verebilecek bir ba-
kış açısıdır. Ellerini ağızlarına 
götüremeyecekleri uzun saplı 

algoritmaları üstünde çalış-
maktadır.

Bugün gelinen noktada, ge-
leceğin insanlığını kurtaracak 
olan, yeni bir dünya düzeni-
nin inşa edilmesine zemin 
hazırlayabilecek olan kavram 
“dayanışma”dır. Toplumlardaki 
bireylerin dayanışması ve gi-
derek toplumların dayanışma-
sı, kaynak sorunları dahil pek 
çok sorunu aşabilir. Mevcut 
ekonomik ve sosyal dünya 
düzeninde hala rağbet gören 
“rekabet” kavramı, kendi için-
de kaynak kullanımı konusu-
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A bilmesi için kurultay salonun-
da delegeyle olağan iletişim 
olanakları önemli bir fırsattı. 
Ancak bu fırsat, COVID riski 
nedeniyle yapılan zorunlu 
düzenlemelerle imkansızlaş-
mış oldu. Buna rağmen Genel 
Başkan adaylığı için iki farklı 
adayın daha yarışmaya çalış-
tığı bir kurultay yaşandı.

İktidar Kurultayı olarak 
tanımlanan ve zorunlu bir 
ertelemeyle gerçekleşen 
kurultayın öne çıkan vurgusu 
iktidarın yönetim yanlışları 
ve aymazlığı nedeniyle 
giderek oy kaybettiği koşul-
larda CHP’nin iktidar ortağı 
olacağı yeni bir dönem ve 
Cumhuriyet’in 2. Yüzyılı oldu. 

CHP Kurultayının Ardından

“Zor olduğu için cesaret ede-
mediğimiz şeyler, biz cesaret 
edemediğimiz için zordur.”*

Geçtiğimiz günlerde Cumhu-
riyet Halk Partisi 37. Olağan 
Kurultayı gerçekleşti. Belki 
depandemi koşullarında 
gerçekleşen bu kurultayı “1. 
Olağandışı Kurultay” olarak 
tanımlamalıyız.

Tüzük Kurultayı’nda değişen 
parti tüzüğü gereği aday ol-
manın imza koşuluna bağlı 
olduğu bu ilk kurultayda; 
imza toplanması için salonda 
kurulacak temaslar ve Genel 
Başkan’ın anahtar listesinde 
yer alamayan adayların önce 
adaylaşabilmesi, sonra seçile-

Zeynep ALTIOK AKATLI 
SODEV YK Üyesi,
25. ve 26. Dönem  
İzmir Milletvekili
z.altiok@gmail.com



SOSYAL DEMOKRAT

84

örerek sarsılmaz bir demok-
rasi ve sosyal devlet anlayışı 
için yeniden çağdaş bir ana-
yasa inşa etmek mi?

Bu soruların ışığında ku-
rultayda yaşananlara ve 
öncelikle iktidarın ve yan-
daşlarının sürekli yinelediği 
“CHP’de tek adam dayatması” 
yolundaki eleştirilere bir 
değinelim. CHP’nin siyaset 
biçimi; sistemin çarklarından 
bağımsız bir yöntem, mevcut 
aksaklıkları değiştirecek ve 
İyileştirecek bir delege seçim 
sistemi, üyelerin katılımı ile 
seçim yapılmasını olası kı-
lacak üyelik yapısı, seçilmiş 
kadroların çoğulcu ve katı-
lımcı bir yapıyla sonuç alan 
siyaset için katkı yapabileceği 
bir ortam, PM ve MYK’nın 
değişimi kurultay ve parti 
programlarına bırakmadan 
sürekli yenilenen ve ilerici 
katkılar koyabilen yapılara 
dönüşümü gibi başlıklarla 
sorgulanıyor olabilir. 

Ancak kurultay, hemen her-
kesin sözünü açıkça söyle-
yebildiği, kürsüden en ağır 
ithamların bile dile getirebil-
diği, aday olma hakkına sahip 
olunduğu seçimlerle yapılı-
yor. Bu süreci tek adam hege-
monyasıyla değerlendirmek 
ve eleştirmek sadece gerçek 
tek adamın işine yarar. Faşiz-
mi normalleştirmeye katkı 
sağlar. Yapmamız gereken, 
eleştirilerimizi değişim için 
sonuç alacak birlikteliklere 
dökebilmek; kendi içimizde 
ortaklaşarak ilkelerimiz ve 
inandıklarımızı savunurken 
altı doldurulmuş somut yön-
tem önerileri geliştirmek; 
bunları hayata geçirebilmek 

iktidar yolunda nasıl yürüne-
bilir?

Bu soruların yanıtlarını ayağı 
yere basan, temelini bilim-
den alan, toplumsal belle-
ğin öğretileriyle bugünün 
gerçeklerini örtüştürerek 
süzmüş, mevcut sorunların 
çözümü için tanımlanmış bir 
parti programıyla veren sağ-
lam bir siyaset seçeneği su-
nulmadıkça; cesaret, iktidar, 
hak, hukuk, adalet sadece 
kurultay kürsüsünden yapılan 
ve  grup toplantısı konuşma-
larında yer alan hoş kavram-
lar olarak kalır.

Uzunca bir süredir siyasetsiz 
siyasetin çıkış olamayacağını 
görüyor ve söylüyoruz. Statü-
koyu yıkacak iktidar kadrola-
rında yer almanın ön koşulu, 
parti içi statükoya uygun dav-
ranmak olmamalı; ”liyakat” 
gerçekte uygulama bulan bir 
kavram olmalı. İktidar olanağı 
ise konjonktürün getirdiği 
olasılık yüzdesine bağlı şekil-
lenir. Önümüzdeki seçimde 
CHP bugünkü siyasetiyle ikti-
dar olabilir mi? Olabilir elbet. 

Burada sorulması gereken 
esas soru, verilmesi gereken 
karar şu seçenekler arasında 
saklı: Tüm dünyada çıkmaza 
girmiş olan emperyalizmin, 
neoliberal politikaların yerini 
alabilecek yeni sistem arayış-
ları sürerken sistemin en kötü 
yönetimine alternatif olmak 
üzere iktidara gelmek mi? 
Yoksa, Cumhuriyetin ikinci 
yüzyılını yüzü ileriye dönük, 
statükoyu kırmaya hazır, eşit-
lik, adalet eksenli değişimi 
sağlamak üzere cesur adımlar 
atmaya gönlü olan kadrolarla 

Bugün iktidarda olan siyasal 
İslamcı anlayışın, cemaatleri 
iktidar kadrolarına taşıyarak 
kararlılıkla sürdürdüğü siya-
set, Cumhuriyet karşıtı yeni 
tek adam rejimini önümüze 
koymuşken, kaldığı yerden 
sürdürülecek bir ikinci yüzyıl 
tanımı belirli ölçüde sorunlu 
bir tarif. Aslında ihtiyacımız; 
Cumhuriyeti yeniden ayağa 
kaldırmak ve bunu yaparken 
ülkemizi ranta, talana, yıkıma, 
çöküşe, yoksullaşmaya, kötü 
dış politikaya rağmen ayakta 
tutan ve mayası adeta “cev-
şen” haline gelmiş olan Cum-
huriyet kazanımlarının ve 
Atatürk ilkelerinin konforuna 
sığındığımız ilk yüzyılı sorgu-
layarak yola çıkmak olmalı. 

Kurultay ve ilkelerimiz

Görevimiz, İlk yüzyılı Cum-
huriyet rejimini ellerimi-
zin arasından kayarcasına 
kaybetmemize neden olan 
hatalardan arınmak; o gü-
nün koşullarıyla tanımlanan 
CHP’nin altı okunu çağın ve 
ülkemizin koşullarını iyi anla-
yarak ileriye taşımak, gerçek 
bir Cumhuriyet yönetiminin 
güvencesi olan demokrasi-
nin temel taşlarını yeniden 
tanımlamak olmalı. Bugün 
ülkemizi saran kesif karanlığı 
yok etmek bize dayatılan yeni 
rejimin olanak verdiği ölçüde 
ve ölçütlerle siyaset yaparak 
mümkün olur mu? Cumhuri-
yetin ön koşulları sayılan ve 
devamlılığını sağlayacak olan 
ilkeler savunulmadan; onlar 
korunmadan bir çıkış yakala-
nabilir mi? Yine aynı iktidarın 
baskı ve usulsüzlüklerle eğip 
büktüğü seçim sistemi içinde 
rekabet eden bir unsur olarak 
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yanı sıra il il gezerek yürüt-
müş bulunduğu çalışmaydı. 
İmza bulamamayı öngörerek 
ve göze alarak doğru bildiğini 
söylemek, tarihe not düşmek 
ve buradan kalkışla sürdür-
meyi hedeflediği yolculuk, 
yaptığı konuşmaya da yan-
sıdı. 

Genel Başkan’ın konuşması 
ve “İkinci Yüzyıla Çağrı” 
Bildirgesi

Kemal Kılıçdaroğlu yeniden 
Genel Başkan olmak üzere 
yola çıkarken hitabında bu-
güne kadar ana muhalefet 
lideri olarak söylediği ve 
yürüttüğü siyasi söylemden 
çok farklı bir mesaj vermedi. 
CHP’nin “dostlarıyla” birlikte 
iktidar yolunda olduğunu 
vurguladı. Bu, yeni rejimin 
ittifaklara zorunlu bıraktığı 

için farkındalık, bilgilendirme 
ve katılım dinamiklerini diri 
tutmak; ortaya iddia ve ça-
lışma koymak olmalı. Bunun 
sonuç alacağı yer ise kurultay 
olmalı. 

Genel başkan adayları

İki aday, mevcut Genel 
Başkan’ın karşısına, 31 Mart 
seçimlerinin sonuçlarından 
sonra ve Tüzük Kurultayı’n-
dan beri delege seçimleri 
sürecinden bu yana Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nun en güçlü seçi-
minde çıkmayı denedi. İlhan 
Cihaner ve Aytuğ Atıcı’nın, 
milletvekillikleri ve görevde 
oldukları süreçte siyasi eleş-
tiri ve ideallerinin çok büyük 
oranda kesiştiğini düşünür-
sek bu iki ayrı adayın toplan-
ması güç olan imza sayısı için 
aşağı yukarı aynı delegeleri 

ikna etmesi gerekliydi. Ol-
madı. En az üç dönemdir 
PM’de bulunan Cihaner’in 
çağrısının karşılık bulabilmesi 
için haklı eleştirilerin ötesine 
geçebilmesi ve parti yöneti-
minde bulunduğu uzun süre 
içinde yerleşen, güçlenen 
bir kadro hareketiyle tanımlı 
bir parti programını ortaya 
koyabilmesi ve çok daha 
önce liderliğe soyunması 
gerekliydi. 

Yola çıkan diğer aday Aytuğ 
Atıcı’yı Cihaner’den ayıran 
en önemli fark, iki yıla yakın 
bir çalışmayla daha etkili ve 
sonuç alıcı bir siyaset için 
üyelik modelinden sandık 
çalışmalarına, ülkenin 
her sorunu için çözüm 
arayışlarıyla hazırlanmış 
bir manifesto ve program 
hazırlığı yapmış olmasının 
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durumda. Giderek yetkilen-
dirilen, kaynağı artırılan Diya-
net’i eleştirmekten kaçınarak 
Türkiye’yi içinde bulunduğu 
kara delikten çıkaracak iktida-
rı tesis etmek bir hayal. Bildir-
gede değinilen bir başka çok 
kıymetli vaat, Siyasi Partiler 
Yasası’nın değiştirilmesi. Bu-
rada da ortaya koyduğumuz 
tutum; sağ partilerden net 
bir farkı olmayan merkez bir 
koalisyon ortağı için  %10 
barajı kalktıktan sonra ödünç 
oyların, rağmen verilen oy-
ların korunması anlamında 
ciddi konumlanma sorunu 
yaratacaktır. Buna rağmen 
bu düzenlemeler, ödün veril-
meksizin yerine getirilmelidir.

Göreve seçilen kadrolara 
gelince; örneğin 13 madde-
lik 2. Yüzyıla Çağrı Bildirge-
si’nde yer alan ve özellikle 
siyasi gündem açısından 
çok önemli olan “ihracat 
odaklı katma değeri yüksek 
üretime öncelik verilmesi, 
tarımın stratejik sektör 
olarak görülmesi” vurgusuna 
rağmen tarımdan sorumlu 
başkan yardımcılığı görevi-
nin lağvedilmiş olmasının 
isabetlilik ölçüsü tartışılabilir. 
Öte yandan Dış İlişkiler’den 
sorumlu genel başken yar-
dımcılığı görevinin böylesi 
önemli bir süreçte boş kalma 
durumunda olması da bir 
talihsizliktir. 

Her şey bir yana kurultay 
süreci partimizin kendi içine 
bakmasına da olanak sağla-
mıştır. Önemli olan, Siyaseti, 
emekle ve kararlılıkla sürdür-
mektir. 
 
*Seneca 

konjonktüre uygun görünü-
yor; ancak, ana muhalefetin 
iktidar yolunda kendi olma-
sı, bu alanda iddialı olması 
gerekli. Sol değerlerin ve 
önceliklerin yansıdığı bir 
parti programını net olarak 
tanımlaması, kendi yerini ve 
ittifakın sınırlarını netleştir-
mesi, CHP’nin mevcut oyunu 
artırması ve onu kalıcı kıl-
ması için belirleyici olacaktır. 
Mevcut ittifak ortakları ve 
mevcut iktidardan ayrışan 
aynı ideolojinin yeni alter-
natiflerini olası geniş ittifaka 
güç katacak oy potansiyeli 
olarak görmek ve sadece 
matematik hesaplarla şekil-
lenen bir iktidar yolu aramak, 
etkisiz kalmaya mahkumdur. 
Ancak kısa vadede pragmatik 
bir kazanım sağlansa bile bizi, 
bir olasılıkla, toplumun nefes 
alacağı sahici bir çözüm alter-
natifinden uzaklaştırır.

Genel Başkan’ın konuşma-
sında ve İkinci Yüzyıla Çağrı 
Bildirgesi’nde önemli ve öne 
çıkan iki başlık, Kürt sorunu-
nun çözümü ile Türkiye, İran, 
Irak ve Suriye’nin ortaklaşa 
kuracağı “Ortadoğu Barış 
ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) 
önerisiydi. İkisi de uzun ayrı 
değerlendirmeleri hak etse 
de  Kürt Sorunu için parla-
mentoda tüm partilerin eşit 
temsili ile kurulacak bir ko-
misyon önerisini yinelemek 
ve parlamento dışını da kap-
sayan geniş erişimli bir bakışı 
hayata geçirmek önemli. 
Böyle bir çalışma için uzunca 
süredir temaslar kuran, kat-
kı ve emek vermeye gayret 
eden bir hak savunucusu 
olarak, bunu çok önemsiyo-
rum. Ancak burada gerçek bir 

çözümü inşa edebilmek için, 
siyaseti, kodları iktidar tara-
fından belirlenmiş “sakıncalı” 
ve kolayca hedef alınabilecek 
alana hapsetmekten kaçın-
mak ve -başta parlamentoda 
geçmişte parçası olduğumuz 
dokunulmazlıkların kaldırıl-
ması gibi- mühendislik ham-
lelerinden arındırmak ge-
rekli. OBİT ise RTE’nin büyük 
Ortadoğu liderliği hayalinin 
karşısına koyulacak, iktidarın 
kendi kemik kitlesinden oy 
aldığı düşünülen alana talip 
olmaktan öteye taşınabilecek 
bir alternatif sunabilmeli. 
Ortadoğu’nun tek gerçek laik 
Cumhuriyeti olarak bölge 
barışını korumak ve kalıcı 
olması için kuvvetli bir rol 
üstlenmek çok önemli. Ancak 
kanımca bu konuya verilen 
ağırlık; AB ilişkilerinin sürdü-
rülmesi, AB ile güçlü ve yön-
lendirici bir ilişki sağlanması, 
çağdaşlaşma ve laiklik vurgu-
larının önüne geçmemeli.

Yok edilen Cumhuriyetin 
ilkelerini savunmak yerine 
o ilkeleri hedef alan değer-
leri kutsayarak Cumhuriyeti 
korumak, çelişki içeren bir 
çaba. Ülkeyi bu günlere, 
genç Cumhuriyetin hızlı çok 
partili hayata geçiş süreci 
ardından devrimlerin kalıcı 
olması için tanımlanan il-
keleri daha ileriye taşımak 
yerine elde edilmiş olana sı-
ğınmak getirmedi mi? Bugün 
yeniden kadın haklarını, en 
temel özgürlükleri savunmak 
zorundaysak yanlışın üzerine 
gitmekten çekinmek doğru 
değil. Bu nedenle laiklik, 
önümüzdeki süreçte artık 
CHP’nin “tehlikede değil” di-
yemeyeceği kadar yara almış 
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