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Sunuş
 
Değerli okurlar, 

Sosyal Demokrat Dergi bu sayısına SODEVMONİTÖR ile başlamıyor. Ancak kalıcı bir format 
değişikliğine gitmiş değiliz. Bu sayıda, geleceğe “umut” ile bakalım istedik; dolayısıyla 
CHP’nin “2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”ni hemen başta okurun dikkatine sunduk. Gelecek 
sayıda SODEVMONİTÖR, sizlere tam da söz konusu beyannamenin içeriğine ilişkin bir 
araştırmanın sonuçlarını sunacak.

İlk bölümde sunduğumuz yazıların çoğu “2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi “ ile ilintili. 
Beyanname’nin içerdiği 13 maddenin özetini izleyen üç makalenin ilki, Selin Sayek Böke’nin, 
ülkenin mevcut durumunu ortaya koyan ve Cumhuriyetin 2. yüzyılına ilişkin beklenti ve 
umutlarımızı söz konusu beyanname bağlamına oturtan yazısı. Şule Özsoy Boyunsuz, parti 
sistemlerini ele alarak Türkiye’de vücut bulmuş olan hegemonik siyasal yapıdan güçlendirilmiş 
parlamenter sisteme geçiş yol ve yöntemlerini sergiliyor. Bir sonraki yazıda Ceren Sözeri, 
özgürlükten yoksun ülke medyasını tüm öğeleriyle gözden geçiriyor.

Yine ilk bölümde sunulan diğer üç makalenin ilkinde Mehmet Şakir Örs, günümüzün durum 
saptamasını ayrıntılarıyla yapıp çıkış yollarını CHP ile ilişkilendirerek araştırıyor. Ercan Karakaş, 
dünyaya ve ülkemize göz atarak “Demokrasi İttifakı” kavramı üzerinde duruyor. Bölümün son 
yazısında ise Babür Atila, kazanı patlatma aşamasına varan baskı ortamından çıkışa ilişkin 
umut yeşertiyor.

Bu sayıdaki röportaj, değerli siyasal iletişim uzmanı Gülfem Saydan Sanver ile yapıldı. Bizi, 
kendisine yöneltilen sorular çerçevesinde, pandemi süreci ile iletişim ve siyaset arasındaki 
ilişkiler konusunda aydınlattı; sonuçta “umut” temelli bir iletişim stratejisi önerisi getirdi.

Bir sonraki bölümde yer alan yazılar “pandemi-korku-umut” üçlemesine değiniyor. İlk makalede 
Mehmet Türkay, salgın koşullarının sermaye ve baskıcılık lehine nasıl kullanılabildiğini özetle 
dikkatlere sunuyor. Tansu Özcan, makalesinde, korku siyaseti ile Türkiye’deki “öteki” kavramını 
gözler önüne seriyor. Ahmet Özer’in uzunca yazısı, toplumda korona dönemi sonrasında 
meydana gelebilecek farklı senaryoları gözden geçiriyor. Feyza Ak Akyol’un makalesi, 
pandemi ve karantina döneminde artan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine odaklanıyor.

Yukarıdaki sınıflandırmaya sokmadığımız “bağımsız” ve “somut” nitelikli yazıların ilki, Emre 
Özdemir’in AKP dış politikasına ilişkin makalesi. Yazar, ülkeyi tüketip kendisi de tükenen bu 
politikayı, Yunanistan ile ilişkiler bağlamında ve somut örmekler ışığında açıklıyor. Ece Öztan 
ise yetişkin eğitimi, kent hakkı ve kamucu seçenekler konularını, İBB’nin düzenlemiş olduğu bir 
çalıştayda edindiği izlenimler ve İSMEK örneği bağlamında irdeliyor.

Her sayıda olduğu gibi, son bölümde yer verilen Sosyal Demokrasi Tartışmaları iki makale 
içeriyor. İlkinde Aydın Cıngı, sosyal demokrasinin bugün içinde bulunduğu olumsuz koşulları 
ve olası çıkış yollarını arıyor. İki Alman yoldaşın, Tamer İlbuğa tarafından Türkçeye çevrilmiş 
ortak makalesi, özünde bir Batı Avrupa ürünü olan sosyal demokrasinin, bu kıtadaki günümüz 
koşullarını ele alıyor.

Derginin sonunda, SODEV başkan ve yöneticilerine yöneltilmiş iftira niteliğinde ifadeler içeren 
bir kitabın yazar, editör ve yayıncısına verilen yanıt ve SODEV Başkanı’nın kurumsal dayanışma 
oluşturan yoldaşça açıklaması bulunuyor. 

Bir yandan COVID-19 salgınının, diğer yandan umutsuzluk salgınının kuşattığı toplumsal 
umutsuzluk ortamının, kuşkusuz ki, bir süre sonra dağılacağını unutmayalım. Ne zaman mı? 
Falcı jargonuyla açıklarsak, üç vakte kadar; ama kesinlikle üç yıla yani 2023 yılına kadar. 

Mevcut iktidar, dünyamızı karartarak bir yandan da zihnimizi aydınlatıyor; bilincimizi 
ışıtıyor. “Cumhuriyetimizin değerini AKP iktidarı sayesinde daha iyi anladık” desem, çok mu 
paradoksal olur? Haydi, bu yılın da sonu geliyor! Enseyi karartmayalım; çalışalım.
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Ş i m d i  T ü r k i y e ’ n i n  Ta n  V a k t i ! 
G ü n  D o ğ u y o r,  U m u t  Ye ş e r i y o r ! 
İk inci  Yüzyı la  Çağr ı  Beyannamesi

1. Yeni bir Anayasa ile Güçlendirilmiş Demokratik Parlamenter Sisteme geçilecektir.

Güçlü Demokratik Parlamenter Sistem için öncelikle geniş bir toplumsal mutabakat sağlanacak, her türlü 
vesayetten uzak, darbe hukukundan arınmış, gücünü milletten alan yeni bir Anayasa yapılacaktır. Bu 
Anayasada öncelikle;

1.1 Cumhurbaşkanının tarafsız olması sağlanacak, Partili ve yanlı Cumhurbaşkanı uygulamasına son 
verilecektir.

1.2 Kuvvetler ayrılığı esas alınacak, gerekli denge ve denetim mekanizmaları kurulacaktır. Yargı 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı kesin olarak sağlanacak; Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi, 
yüksek yargı organları ve mahkemeler üzerinde yasama ve yürütmenin doğrudan ya da dolaylı vesayetine 
son verilecektir.

1.3 Yasa tasarı ve teklifleri TBMM komisyonlarında görüşülürken, uzmanların, ilgili meslek kuruluşları ve 
sivil toplum örgütlerinin görüşleri mutlaka alınacaktır.

1.4 Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınacaktır. Meslek 
örgütleri ve sivil toplum kuruluşları üzerindeki her türlü baskıya son verilecek, medya özgürlüğü 
evrensel ölçülerde güvence altına alınacaktır.

2. Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır.

2.1. Başta Kürt sorunu olmak üzere, tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve TBMM’nin 
öncülüğünde çözülecek; Türkiye’nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir.

2.2. Kadın - Erkek fırsat eşitliği sağlanacak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, öncelikli bir devlet 
politikası haline getirilecektir.

2.3. Toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleri ile mücadele, 
ödün vermeksizin sürdürülecektir.

3. Devlet yönetiminde ve toplumsal düzende liyakat sistemi hâkim kılınacaktır.

Kamusal alandaki bütün atama ve işlemlerde liyakat esas alınacak, devlet hizmetlerinin partizanca, çıkar 
amaçlı yapılmasına engel olunacaktır. Hizmet yandaşa değil, vatandaşa verilecektir.  

4. “Seçim Yasası” değişecek, milletin vekilini millet seçecektir. 

4.1 Demokrasilerde asıl olan milletin iradesinin olduğu gibi parlamentoya yansımasıdır. 12 Eylül 
darbecilerinin eseri olan seçim barajı kaldırılacak, milletin iradesinin Meclis’e tam olarak yansıması 
sağlanacaktır. Milletin vekilini genel başkanlar değil, millet seçecektir.

4.2 Seçim Yasası değişikliği ile cinsiyet kotası getirilecek, kadınların Parlamento’da temsili güvence altına 
alınacaktır.

5. “Siyasi Ahlak Yasası” çıkarılacaktır.

Siyasi Ahlak Yasası ile siyaset kirlilikten arındırılacak, vatandaşla siyasetçi arasındaki güven yeniden inşa 
edilecektir. Böylece milletin seçtiği vekillere ve Gazi Meclisimize itibarı geri verilecektir. 

6. Kamu İhale Kanunu, rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir. 

Kamuda israf ve kayırmacılığı önlemek amacıyla Kamu İhale Kanunu ivedilikle değiştirilecek, tüm kamu 
ihalelerinin şeffaf, kamuya açık, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yapılması sağlanacaktır.
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7. “Sayıştay” gerçek işlevine kavuşturulacak, “Ulusal Vergi Konseyi” ve TBMM’de “Kesin Hesap Komisyonu” 
kurulacaktır. 

7.1 TBMM adına denetim yapan Sayıştay’ın denetim alanı uluslararası normlara uygun olarak 
genişletilecektir. 

7.2 Adaletli bir vergi politikası uygulamak amacıyla “Ulusal Vergi Konseyi” kurulacak ve Konseyin her yıl 
düzenleyeceği raporlar Resmi Gazete’de yayınlanacaktır. 

7.3 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir “Kesin Hesap Komisyonu” kurulacak ve bu Komisyonun 
Başkanlığı muhalefet partisine (iktidar ortağı olmayan en büyük partiye) verilecektir. Böylece 
harcanan her kuruş verginin hesabı millete verilecektir.  

8. Güçlü bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulacaktır.

Ekonomide, ihracat odaklı ve katma değeri yüksek üretime öncelik veren bir Planlama ve Teşvik Politikası 
yaşama geçirilecek, bunun için güçlü bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulacaktır. Üretim ve hakça 
paylaşım stratejik planlamanın ana felsefesi olacaktır. 

9. Eğitim sistemi, tüm bileşenlerinin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacaktır.

9.1 Eğitim, Türkiye’nin kalkınma stratejisinin en önemli, en temel parçası olarak yeniden ve tüm 
paydaşlarıyla birlikte planlanacaktır. 

9.2 Eğitim politikalarının tek hedefi “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” nesiller yetiştirmek olacaktır. 

9.3 Üniversitelerimizde, her türlü düşünce özgürce tartışılabilecek, her türlü bilimsel çalışma özgürce 
yapılabilecek, darbecilerin getirdiği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kaldırılacaktır.

9.4 Tüm Organize Sanayi Bölgelerinde iş garantili yatılı “Teknoloji Liseleri” kurulacak, sanayicinin 
ihtiyaç duyduğu eleman sorunu çözülecektir.

10. Gelecek nesiller için “Ekosistem Hakkı” korunacaktır.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. 
Canlı ve cansız varlıklar olarak bir ekosistemin parçasıyız. Sağlıklı işleyen bir ekosisteme sahip dünyaya 
doğma hakkı, henüz doğmamış olan nesillerin hakkıdır. “Sürdürülebilir Yaşam” anlayışı ışığında bu hak 
Anayasal güvence altına alınacaktır.

11. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak “Aile Destekleri Sigortası Kurumu” kurulacaktır.

Vatandaşlarımıza asgari bir gelir düzeyi mutlaka sağlanacaktır. Bu bağlamda “Aile Destekleri Sigortası” 
uygulamaya konulacak, bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir. Vatandaş, devlet 
yardımlarını “lütuf” olarak değil , “hakkı” olarak alacaktır.

12. Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulacaktır. 

Reformların başarısı için devletin tüm kapasitesi en verimli şekilde kullanılacak, yeni bir “merkez-yerel” 
dengesi oluşturulacaktır. Merkezi yönetimin kapasitesi ile yerel yönetimlerin halka doğrudan ulaşabilme 
kapasitesi birleştirilerek, hizmetin vatandaşa daha etkin ve verimli bir şekilde ulaşması sağlanacaktır. 
Bu bağlamda; yerel yönetimlerin gelirleri artırılacak, kayyum uygulamalarına son verilip, seçimle gelen 
belediye başkanlarının, ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınacaktır.

13. “Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı” kurulacaktır.

Akılcı, barışçıl ve gerçekçilikten sapmayan, uluslararası hukuka ve meşruiyete önem veren bir dış politika 
izlenecektir. Ayrıca, bölge merkezli dış politika yaklaşımından yola çıkarak, kurucu üyelerinin İran, Irak, 
Suriye ve Türkiye’nin olacağı ve bölgemizde huzur, barış ve istikrar oluşturmayı hedefleyen “Ortadoğu 
Barış ve İşbirliği Teşkilatı” (OBİT) kurulacaktır. 
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B Yaşadığımız çok boyutlu kriz, 
düzenin yapısından kaynaklı. 
Bu tespit, yaşadığımız yıkı-
ma mahkum olmadığımız 
gerçeğinin de temeli. Düzeni 
değiştirdiğimiz takdirde Tür-
kiye’nin bu krizi aşacak gücü 
ve potansiyeli mevcut. 

Sağlıklı ve gerçekçi bir ge-
lecek vizyonu sağlıklı ve 
gerçekçi bir durum tespitini 
gerektirir; tespitler doğru 
yapılabilirse ihtiyaç duyulan 
reçete de ortaya çıkacaktır 
zaten.

Ağır bir demokrasi ve 
toplumsal barış buhranı 
yaşıyoruz

Kayıtsız şartsız egemen olan 
millet değil; egemenlik Sa-
ray’da... 2014’ten beri fiilen 
var olan tek adam rejimi 

 İkinci Yüzyıl

Bir “yeni”nin eşiğindeyiz. Gü-
cünü yüzyıllık bir devrimin 
mirasından olduğu kadar çağı 
yakalayan aydınlık gelecek 
vizyonundan alan bir “yeni” 
bu. Türkiye’nin, bugünkü 
iktidarının elinde hapsedil-
diği karanlıktan çıkışının; 
toplumun yeniden umutta ve 
gelecek hedefinde ortaklaşıp 
büyümesinin reçetesiyle tarif 
edilen bir “yeni” bu. 

Cumhuriyetimizin birinci 
yüzyılını ağır bir ekonomik 
ve sosyal bunalımın, derin bir 
buhranın içinde bitiriyoruz. 
Öyle bir yıkım ki, bir değişim 
olmadığı takdirde ikinci yüz-
yılı da yutacak kadar ağır… 
Sadece bugünleri değil yarın-
ları da yok eden bir buhran. 
Oysa bu yıkıma mahkum 
değiliz!

 
Selin SAYEK BÖKE 
Ekonomi, Doç. Dr., 
CHP Genel Sekreteri,  
İzmir Milletvekili;  
AKPM Avrupa Sosyal Şartlar 
Altkomisyonu Başkanı
selinsayekboke@gmail.com
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dışarıya bağımlı bir düzen 
kuruldu. Ekonomik bağım-
sızlık kaybedilince siyasi ba-
ğımsızlık da ortadan kalktı; 
iktidarın tercihleri nedeniyle 
dış politikada egemen güçler 
arasında savrulur hale geldik. 
Ağır bir “dış politika krizi” içe-
risindeyiz. 

İnsan hakları, doğa hakları, 
sosyal ve ekonomik hakların 
tümü bu düzen içerisinde 
yok sayıldı. Sosyal politikalar 
sosyal yardımlara, sosyal yar-
dımlar siyasi parti sadakatine 
indirgendi. Çağı yakalayacak, 
fırsat eşitliğine dayalı, hak-te-
melli, laik ve bilimsel temelli 
eğitim yok edildi. Ağır bir 
“eğitim krizinin” içerisindeyiz. 

Sonuç… Yoksullaşıyoruz. 
2014’de 12 bin dolar olan kişi 
başına milli gelirimiz bugün 
9 bin dolarına altına indi. 
16 milyon kişi yoksulluğa 
mahkum. “İşsiziz.” İş arayıp 
bulamayan, iş aramaktan 
vazgeçecek kadar umudunu 
kaybeden, eksik zamanlı ça-
lışan, işsiz gözükmeyip tüm 
haklarından mahrum edilerek 
ücretsiz izinle sefalet ücretine 
mahkum edilen milyonlar… 
En geniş tanımıyla bugün 10 
milyonun üzerinde kişi işsiz. 
“Borçluyuz.” Tüketicilerin ban-
kalara borcu 800 milyar lirayı 
aştı. KOBİ’lerin bankalara bor-
cu neredeyse 850 milyar lira. 
“Dışa bağımlıyız.” Ekonomik 
bağımsızlığımız tamamen 
ortadan kalktı. Dışarıdan kay-
nak bulunamadığında ekono-
mi durma noktasına geliyor. 
Dış borcumuzun milli gelire 
oranı kriz seviyelerine ulaştı. 
“Paramız pul oldu.” 2013’de 
TL’nin dolara karşı 1,80’ler 
düzeyinde olan döviz kuru, o 
günden bugüne istikrarlı ola-
rak ve 2018’den beri daha da 
hızlanarak değer kaybetti; 23 
Ekim itibariyle 7,97 seviyesine 
ulaştı. 

2018’de resmiyet kazandı. 
Yasama, yargı, medya tek bir 
kişinin vesayeti altına alındı. 
“Şahsım devleti” kuruldu. 

Demokrasi seçim sandığının 
varlığına indirgendi. Adil ve 
özgür seçim koşullarını orta-
dan kaldıracak her tür adım 
iktidar tarafından kararlılıkla 
atıldı. Seçim dönemleri ara-
sında halkın yönetime katılı-
mını sağlayacak tüm katılımcı 
süreçler yok edildi. 

Halkın bütçe hakkı gasp 
edildi; Cumhurbaşkanlığının 
yaptığı bütçenin ya olduğu 
haliyle kabul edildiği ya da 
TBMM tarafından kabul edil-
mezse Cumhurbaşkanlığının 
bir yıl öncesi için hazırladığı 
bütçenin yeniden değerleme 
oranında arttırılarak kabul 
edilmiş sayılacağı bir düzen 
kuruldu. Halk adına halkın 
ödediği vergilerin nereye 
harcanacağına dair TBMM’nin 
söz hakkı yok edildi; tüm de-
netim ve hesap verilebilirlik 
mekanizmaları yıkıldı. 

Bir demokrasinin temelini 
oluşturan ifade ve medya 
özgürlüğünü ortadan kaldıra-
cak ağır baskı ve korku iklimi, 
gerçek gazetecilik yapanlara 
veya sırf eleştirel görüş bil-
direnlere ağır bedeller ödet-
tirilmesi sonucunu ortaya 
çıkarttı. Otosansür bir virüs 
gibi yayıldı. Özgürlükler yok 
edildi. Farklılıklar düşmanlık 
unsuruna dönüştürüldü. Kap-
sayıcı kurumsal yapılar yıkıldı; 
yerine dışlayıcı kurumsal ya-
pılar ve siyaset kuruldu. Top-
lumsal barış iktidar tarafından 
yok edildi.  

Sonuç… Türkiye uluslararası 
demokrasi endekslerinde 
istikrarlı olarak sıralama kay-
betti. Economist Intelligen-
ceUnit (EIU) demokrasi en-
deksi sıralamasında, 167 ülke 
arasında 110. sıradayız; hibrid 

bir rejim olarak tarif ediliyo-
ruz. Hibrid rejimler, “seçimle-
rin eşit ve özgür demokrasi 
koşullarını sağlamadığı; top-
lumsal ve siyasi muhalefetin 
baskı altında olduğu; huku-
kun bağımsızlığını ve med-
yanın özgürlüğünü yitirdiği 
rejimler” olarak tanımlanıyor. 
Freedom House verisine göre, 
siyasi haklar ve sivil özgürlük-
ler bakımından Türkiye özgür 
olmayan ülkeler arasında. 

Yoksullaşıyoruz

Ağır bir “ekonomik buhran” 
yaşıyoruz. Ekonomi, üretim-
den ve üretici güçlerden yana 
değil ranttan ve yandaştan 
yana tercihlerle yönetili-
yor. Kamu kaynakları siyasi 
tercihlerle yanlış kullanıldı, 
kullanılmaya devam ediliyor. 
Bu rantçı düzen, kamu ihale 
kanununu 18 yıl boyunca 
ortalama ayda bir kez değiş-
tirerek; Kamu-Özel-İşbirliği 
(KÖİ) projeleri ile ticari sır 
perdesinin ardına gizlenerek; 
hiçbir denetime tabi olmadan 
halkın tüm kaynaklarını kul-
lanma yetkisini bir aile şirketi 
olan Varlık Fonu’na devrede-
rek kuruldu. 

Devlet kurumları tek adam 
rejiminin araçlarına dönüş-
türüldü, liyakat temelli değil 
Saray’a sadakat temelli ata-
malar ve işleyişler tanımlandı. 
Kuralların yerini keyfilik, ku-
rumların yerini şahıslar aldı. 

Ne geleneksel sanayi, ne yeni 
gelişen dijital ekonomi, ne 
tarım üretimi desteklendi; 
rantçı inşaattan ve tefeci 
finans sermayeden yana bir 
düzen kuruldu. Rant terci-
hi ekonomiyi gelir yaratıcı 
alanlardan uzaklaştırdıkça 
toplum ihtiyaçlarını borçla 
karşılamaya mahkum edildi. 
Ekonominin kendi kaynakla-
rını arttıracak adımlar atılmak 
yerine yabancıdan borç alan 
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Böylesi bir kalkınma, “yapa-
bilirsin, birlikte yapabiliriz” 
diyen bir devlet anlayışına 
dayanır. Katılımcı süreçler 
gerektirir, demokrasiyi ge-
rektirir. Özgürlükleri gerek-
tirir. Kapsayıcılığı gerektirir. 
Hak-temelli düzen gerektirir. 
Üretim ve gelir yaratıcı bir 
ekonomik düzen ve onun 
sağlayacağı bağımsızlığı ge-
rektirir. 

İnsanların “ben yapabilirim” 
diyebilmesi için, kendilerini 
umutlu ve güçlü hissedebil-
mesi için her şeyden önce “ne 
yapmak isteyeceklerini” tespit 
edebilmesine imkan verecek 
bir düzen olmalı… Bu tarife 
en yakın bildiğimiz çerçeve, 
katılımcı bir demokrasi; dü-
şünce, ifade, örgütlenme ve 
basın özgürlüğünün olduğu 
bir demokrasi; kuvvetler 
ayrılığının esas alındığı bir 
demokrasi. Çünkü kalkınma 
açısından insanların istedikle-
rini özgürce ifade edebilme, 
özgürce düşünebilmeleri ge-
rekli. Bu isteklerini katılımcı 
süreçlerle var edebilmeleri, 
temsil yetkisini verdikleri si-
yasi temsilcileri özgürce seçe-
bilmeleri, seçtikleri temsilci-
leri denetleyebilme ve hesap 
sorabilmeleri gerekli. 

Ortaya çıkan bu ağır yıkım, 
bu çok boyutlu tahribat ve 
kriz,siyasi iktidarın bilerek ve 
isteyerek, açık siyasi tercihler-
le kurduğu düzenin sonucu. 
Düzen, şahsım devletinin 
düzeni. Düzen, rant düzeni. 
Düzen, tek adam rejiminin 
düzeni. Düzen iktidarın siyasi 
tercihleriyle kuruldu. 

Düzeni değiştirmek 
mümkün:  
İkinci Yüzyıla Çağrı…

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
37. Olağan Kurultay’ında oy 
birliği ile kabul edilmiş olan 
“İkinci Yüzyıla Çağrı Beyanna-
mesi” işte bu değişimin siyasi 
tercih bütününü ortaya ko-
yuyor. İkinci yüzyılda düzeni 
değiştirmenin siyasi iradesini 
tarif ediyor. Beyanname, ikinci 
yüzyılda güçlendirilmiş bir 
parlamenter demokrasi ve 
hukuk düzenine eşlik edecek 
güçlü bir sosyal devletle Cum-
huriyetimizi yeniden ayağa 
kaldırmanın reçetesi. 

Beyanname, düzen değişik-
liğinin tarifi: Saray egemenli-
ğinin yerine milletin kayıtsız 
şartsız egemenliğini koyma-
nın düzen değişikliği. Baskı, 
şiddet ve ayrımcılık yerine öz-
gürlük, barış ve kapsayıcılığı 
koymanın düzen değişikliği. 

Tek adamın şahsım devletinin 
yerine güçlü sosyal devleti 
koyacak bir düzen değişikliği. 
Rantın yerine üretimin gü-
cünü, rantçı yandaşın yerine 
halkı, emekçiyi, girişimciyi ve 
üreticiyi koyacak bir düzen 
değişikliği. Şahsım düzeni-
nin keyfiliğinin yerine sosyal 
adaleti koyacak bir düzen 
değişikliği. Kimi tanıdığının, 
siyasi parti aidiyetinin belirle-
diği değil bu ülkenin yurttaşı 
olmaktan doğan eşit haklarla 
eşit imkanlara eriştiğimiz hak 
temelli, liyakata dayalı bir dü-
zen değişikliği. 

İkinci yüzyıla çağrı beyanna-
mesi, Türkiye’nin ikinci yüz-
yıldaki kalkınma hamlesinin 
reçetesi. Üretimin, umudun, 
değişimin aracı olacak, top-
lumsal barışın güvencesiyle 
ekonomik ve sosyal adaleti 
tesis edecek bir kalkınma 
hamlesi. Kalkınma, -Nobel 
ödüllü Amartya Sen’in tanımı-
na göre- insanların özgürlük-
lerinin arttırılması sürecinin 
ta kendisidir. Kalkınma, insan-
ların kendi potansiyellerini 
geliştirebildikleri, yapabilir-
liklerini arttırabildikleri sosyal 
değişimdir. Kalkınma, bireye 
“yapabilirim” dedirten ve bir-
likte yapan bir dayanışmacı 
süreçtir. 
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İkinci Yüzyılın bu Kalkınma 
Hamlesinin temelini oluştura-
cak böylesi üretici ve üretken 
sosyal devletin tarifi İkinci 
Yüzyıla Çağrı Beyanname-
sinde var. Güçlü bir “Stratejik 
planlama Teşkilatı” kurulacak. 
Kamu ihale kanununu reka-
bet ve şeffaflığı sağlayacak 
şekilde yeniden düzenleyen 
üretken bir sosyal devlet var 
edilecek. Sayıştay, Ulusal 
Vergi Konseyi, TBMM’de kuru-
lacak Kesin Hesap Komisyonu 
ile halkın yönetimin paydaşı 
olmasının sağlandığı; kamu 
kaynaklarının kamu yararı 
gözetilerek harcanmasına 
imkan veren bir sosyal devlet 
kurulacak. Gelecek nesiller 
için “ekosistem” hakkını ko-
ruyan, hak temelli bir sosyal 
devlet olacak.

Sonuç olarak…

Yıllardır süren yıkım günden 
güne derinleşiyor. Yeni bir 
düzen ihtiyacı çok açık. İkinci 
yüzyıla girerken, tarih bize 
bunu düzeltebilme, düzeni 
yeniden kurabilme fırsatı ve 
daha önemlisi sorumlulu-
ğunu veriyor. Yeni düzenin 
toplumcu, kamucu ve hak 
temelli olması yaşanan yıkı-
mın altından kalkılabilmesi 
için şart. Zamanın ruhu, 
sosyal demokrat bir geleceği 
çağırıyor. Gerçek bir katılımcı 
demokrasiyle, sosyal daya-
nışmanın devlet tarafından 
sağlandığı ve hem üretici 
hem de üretken güçlü sos-
yal devleti buluşturan bir 
sosyal demokrat gelecek… 
Eşitlik, özgürlük, demokrasi, 
refah, adalet olan bir ortak 
gelecek… İkinci Yüzyıl’da 
hep birlikte, dayanışarak, 
ortak değerlerimiz etrafında 
kenetlenerek kuracağımız bir 
gelecek!

İkinci yüzyılın kalkınma ham-
lesi işte bu nedenle ancak 
yeni bir anayasa ile güçlen-
dirilmiş parlamenter sisteme 
geçilmesiyle mümkün olacak. 
Türkiye’nin toplumsal barışı 
ve huzurunu sağlamak işte bu 
kalkınmaya imkan verecek. 
Seçim yasası ve siyasi ahlak 
yasası bu siyasi temsili, dene-
tim ve hesap verilebilirliği te-
sis etmek için düzenlenecek. 

Bu ülkenin vatandaşı olmak-
tan gelen bir hakla, her yurt-
taşın kendi bireysel hedefle-
rine ve ulus olarak toplumsal 
hedefimize ulaşmamızı sağ-
layacak güçlü bir sosyal dev-
let, bu kalkınmanın temelini 
oluşturuyor. Sosyal devlet, bu 
kalkınmanın iki temel unsuru-
nun güvencesi. Birincisi, öyle 
bir sosyal devlet kuracağız ki, 
bireyin “yapabilirim” deme-
sine imkan verecek ve halkla 
dayanışarak “birlikte yapacak”. 
Bu sosyal devlet, dayanışma-
nın kaynağı ve aracısı olacak. 
İkincisi de, çağı yakalayarak 
dönüşen ve istihdam yaratan 
bir üretim atılımının paydaşı 
olacak üretici ve üretken bir 
sosyal devlete ihtiyacımız var. 

İşte bu İkinci Yüzyılın Kalkın-
ma Hamlesinin temelini oluş-
turacak güçlü sosyal devletin 
kurucu ayakları, İkinci Yüzyıla 
Çağrı Beyannamesinde mev-
cut. Devlet yönetiminde ve 
toplumsal düzende liyakat 
sisteminin hakim kılındığı bir 
sosyal devlet. Yerelin de dev-
letin parçası olduğu gerçeğin-
den hareket ederek yerel ve 
merkezi yönetim arasındaki 
dayanışma bağını da kuran 
bir sosyal devlet. 

Bu tarif ettiğimiz sosyal dev-
let, her bireyin hedeflerini 
gerçekleştirmesine imkan 
verecek hak temelli, fırsat 
eşitliğinin sağlandığı ve liya-
katin temel alındığı bir devlet 
yapısı olacak. Sadece fırsat 

eşitliği sağlayan değil aynı 
zamanda piyasanın ve düze-
nin ortaya çıkarttığı adaletsiz-
likleri de ortadan kaldıracak 
ve yeniden dağılım görevini 
güçlü bir şekilde üstlenmiş bir 
sosyal devlet kuracağız. Sos-
yal politikayı bireyin topluma 
karışmasının aracı olarak 
gören bir sosyal devlet kura-
cağız; öyle ki, bu kuracağımız 
sosyal devlet bireyi güçlendi-
recek ve sosyal devletle yar-
dım temelli ilişkiye mahkum 
etmeyecek. 

İkinci Yüzyılın bu Kalkınma 
Hamlesinin temelini oluştu-
racak böylesi eğitim ve sosyal 
politika bütünlerini barındı-
ran güçlü sosyal devletin tarifi 
İkinci Yüzyıla Çağrı Beyanna-
mesinde mevcut. Güçlü sos-
yal devletin ilk adımı olarak 
“Aile Destekleri Sigortası Ku-
rumu”nun kurulacak olması 
da, eğitim sisteminin tüm 
bileşenlerinin ortak çabasıyla 
yeniden yapılandırılacak ol-
ması da… 

Bu sosyal devlet çağı yaka-
layan, genç ve dinamik bir 
kalkınma hamlesinin temelini 
oluşturacak. Kalkınmanın 
yadsınamaz boyutlarından 
birisi, elbette insanın yapa-
bilirliğinin artmasına imkan 
verecek ekonomik, maddi im-
kanlar. Yani, böyle bir kalkın-
manın olmazsa olmazı üretim 
ve üretimi, üretici güçleri ve 
üretkenliği merkezine alan bir 
sosyal devlet. Hem yeni işler 
yaratan, hem de tüm işlerin 
sosyal ve ekonomik hakları 
gözeterek güvenceli ve insan 
onuruna yakışır olmasını sağ-
layan; yani “iyi işler” yaratan 
bir sosyal devlet. Rantçı anla-
yışın yerine üretici ve üretken 
bir anlayışı koyan bir sosyal 
devlet tarif ettiğimiz. İnsan 
haklarını da doğa haklarını da 
koruyan ve hatta geliştiren bir 
devlet anlayışı.
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B engellenen bir yönetim oluş-
turulmalıdır. 

Kurumsal tercihlerin etkili 
yönetim yapısı ve istikrarlı bir 
demokrasi oluşturmada etkili 
olduklarını biliyoruz, ancak bir 
hükümet sisteminin bu de-
ğerleri yaratıp yaratamayaca-
ğını tek bir kurumsal tercihine 
bakarak söyleyemeyiz.1 Başka 
bir deyişle sadece başkanlık 
sistemi ya da parlamenter 
sistem olup olmadığına ba-
karak bir sistemin “iyi” ya da 
“kötü” olduğunu belirleyeme-
yiz. Bu doğrultuda, hükümet 
sistemlerinin işleyişini 
etkileyen temel dinamiklerin 
varlığı da unutulmamalıdır.

1 R. Elgie, “From Linz to Tsebelis: Three 
Waves of Presidential/Parliamentary 
Studies?”, Democratization, S.12(1), 
2005, sy. 118. 

Türkiye İçin 
Hükümet Sistemi Tercihi

Bir ülkeye iyi işleyen demok-
ratik bir hükümet sistemi 
getirebilmek için iki temel 
amacı göz önünde bulundur-
mak gerekir. Önerilecek hü-
kümet sistemi, “etkili yönetim 
yapısı oluşturma becerisine 
ve kontrol-denge araçlarına” 
sahip olmalıdır. Yani bir yan-
dan rasyonel şekilde örgüt-
lenmiş, uzmanlaşmış, sorun 
çözme becerisine yüksek 
düzeyde sahip kurumsallaş-
mış bir devlet örgütlenmesi 
yaratıp çalıştırabilmelidir. 
Diğer yandan da demokratik 
rejimin gerektirdiği özgürlük 
ve hukuk devleti ortamını 
yaratıp sürdürecek, kamu 
gücünün istismar edilmesini 
engelleyecek kontrol-denge 
araçlarına sahip olmalıdır. He-
sap verebilen, gücünü kötüye 
kullanması kurumsal olarak 
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krizleri değil aşırı çok parti 
sisteminin neden olduğu kriz-
lerdir. 

Tek parti hegemonyası  
ve Türkiye

Türkiye için kriz bir üreten bir 
diğer durum da hegemonyacı 
parti sisteminin belirmesiyle 
oluşmaktadır. Çoğunlukta 
bulunan sağ oylar bir partide 
birleşebildiğinde hakim parti 
yapısı oluşmakta, bu yapı üst 
üste seçim kazanan tek par-
tinin hakimiyetinde kalan bir 
siyasi rekabet ortamına yol 
açmaktadır4. Özgürlük vaadi 
ile gelmiş olsalar bile, kısa 
sürede pekiştirilmiş olan bu 
gücü terk etmek istemeyen 
ve devletin/kamu gücünün 
sağladığı patronaj araçlarını 
kullanarak hakimiyet alanını 
genişleten partiler, özgür ve 
adil siyasi rekabet ortamını 
kaldırarak hegemonyacı par-
tiye dönüşmektedirler. İttihat 
Terakki, Demokrat Parti, AKP 
bunun örnekleridir. Hukuk 
devleti ve zaten çok ileri sevi-
yede olmayan demokrasi ile 
özgürlüklerin gidişiyle de ülke 
sivil otoriter bir faza girmekte-
dir. Türkiye, periyodik olarak, 
adeta bir sarkacın ucunda 
siyasi/ekonomik kırılmalarla 
-askeri veya sivil- otoriter ev-
relere girip çıkmakta; demok-
ratik/yarı-demokratik evrelere 
geri dönmektedir. Hegemon-
yacı parti yapısı, tek partinin 
patronaj araçlarını kontrol 

4 Hakim parti yapısı mevcut 
olduğunda siyasi rekabet ortamının 
ana karakteri halen (yarı-)demokratik 
kabul edilmekte yani adil ve özgür 
bir rekabetin varlığından söz 
edilmekte, buna rağmen iktidar el 
değiştirmemektedir. En az üç seçimde 
tek başına iktidar olan bir siyasi 
partinin varlığını gördüğümüzde 
ve dördüncü seçim için de rekabet 
şeklinin değişmediğini söylediğimizde, 
hâkim bir parti sisteminin oluşmaya 
başladığını söyleyebiliriz. Bkz.Sartori, 
a.g.e, sy. 173, 175.

Parti sistemleri; tipoloji

Özellikle partiler arasındaki 
rekabetin şeklini bize 
gösteren siyasi parti sistemi 
ve onu etkileyen seçim 
sistemi çok büyük önem 
arz etmektedir. Siyasi parti 
sistemi, iktidara gelme -koa-
lisyon ortağı olma- şansı bu-
lunan siyasi partilerin sayısı, 
ülkedeki siyasi kırılmaların 
sayısı, partiler arasındaki ide-
olojik mesafe yani kutuplaş-
ma seviyesi, siyasi rekabetin 
yapısal konsolidasyonu –yani 
sağlam bir şekilde yerleşik hal 
almış kitle partilerine sahip 
olup olmama- temel faktör-
leri ile belirlenir2. Bu noktada 
seçim sistemi; parti sistemi 
etkileşimi, rekabet halindeki 
parti sayısını arttırma-azalt-
ma, koalisyonları teşvik etme, 
bunların işleyişini kolaylaş-
tırma ya da zorlaştırma ekse-
ninde oluşmaktadır. Hükümet 
sistemleri de rekabet halin-
deki partilerin sayısı, bunlar 
arasındaki güç dağılımı, 
rekabetteki kutuplaşmanın 
şiddetinden etkilenerek etkili 
işleyen yahut sıkıntı, tıkanıklık 
arz eden hale dönüşebilmek-
te; kimi zaman da demokrasi 
ve hukuk devletini yok eden 
otoriterleşme eğilimleri sergi-
leyebilmektedirler.

Kısaca ifade etmek gerekirse 
bir ülkede koalisyonların var 
olup olmayacağı veya bu 
koalisyonların işler olup olma-
yacağı, iktidarın sınırlı ya da 
bölünmüş bir yapı sergileyip 
sergilemeyeceği, iktidarın el 
değiştirmesi olasılığının azlığı 
veya bunun düzen arz eden 
bir döngü oluşturması, söz 
konusu olasılığın kuvvetine 
bağlı olarak oluşan “de facto” 
kontrol ve denge, hükümet 
sistemlerinden ziyade parti 
sistemlerinin eseridir.
2 G. Sartori, Parties and Party Systems 
a Framework for Analysis, ECPR Press, 
2005, sy. 107-108, 111, 217. 

Bu bakımdan siyasal krizleri 
tetikleme gücü en yüksek 
parti sistemi ise çok parti 
sistemidir. Çok parti sistemi, 
iktidara gelme -koalisyon 
ortağı olma- şansı bulunan 
en az üç partinin var olduğu 
bir siyasi rekabet ortamına 
işaret etmektedir. Çok parti 
sisteminin, siyasi kırılmaların 
çokluğu, partiler arasındaki 
ideolojik mesafe, sistem dışı 
partilerin mevcudiyeti gibi 
kriterlerce belirlenen ılımlı ya 
da aşırı halleri mevcut olabilir. 
Beş ve üzeri partinin iktidar 
–veya ortağı- olma şansına 
sahip olduğu, kutuplaşmış, 
siyasi kırılmaları ikiden fazla 
eksende, sistem dışı ya da 
şantaj potansiyeline sahip –ve 
diğer partilerin karşısında 
tutum almak zorunda hisset-
tikleri- parti(lerin) bulunduğu 
çok parti sistemleri aşırı olarak 
nitelenmektedir.3 Bu ikisi ara-
sındaki temel fark şudur: Ilımlı 
çok parti sisteminde partiler 
arasındaki ideolojik mesafe 
daha az olduğu için ve/veya 
siyasi sistemdeki kırılmalar iki 
eksenli -sağ/sol gibi- olduğu 
için işleyen koalisyonlar kur-
mak çok daha mümkün ve 
kolaydır. Aşırı türünde ise, işle-
yen koalisyonları oluşturmak 
çok zorlaşmakta; hükümet 
bunalımları çok daha sık 
ortaya çıkmaktadır. Kısaca, 
kutuplaşmış bir iklimde çok 
parti sistemi ciddi siyasi kriz 
ve tıkanıklıklara gebe olmak-
tadır. Kutuplaşma, kırılmalar 
ve parti sayısı ne kadar fazla 
ise yönetilemezlik o kadar çok 
belirmektedir. Kurumsallaşma 
düzeyi düşük, kişisel iktidar 
üzerine kurulu partilerse, 
siyasi belirsizlik ve dalgalan-
malara neden olmaktadır. Bu 
bağlamda belirtmek gerekir 
ki, geçmişte 1970’li yıllarda 
gördüğümüz yönetilemezliği 
yaratan, parlamenter sistemin 

3 Ibid, sy. 116-128. 
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kiye başkanlık sisteminin 
bozulmuş bir türü olan 
“cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemine” geçtikten sonra 
koalisyonla yönetilmektedir. 
İttifaklar başkanlık sistemle-
rine özgü koalisyon formül-
leridir. O halde soru şudur: 
“Türkiye için hangi formül 
önerilmelidir ki çok parti siste-
mi içindeyken koalisyonların 
kurulması, ömrü ve etkili çalış-
ması sağlanabilsin?”

Koalisyon dediğimiz formül, 
işlediğinde aslında krizi aşan, 
tıkanmayı çözen bir anah-
tara dönüşebilir. Bunun için 
aşırı çok parti sistemi, seçim 
sistemi ve hukuk yoluyla etki 
altına alınarak ılımlı çok parti 
sistemine doğru evriltilmeli-
dir. Yani parti sayısı ve kutup-
laşma düzeyi demokratik sevi-
yede azaltılmalıdır. Bunun için 
–örneğin %5 gibi- demokratik 
seviyede bir ülke barajının 
muhafazası yerinde olacaktır. 
Saiegh, “Government Coalitions 
and Legislative Success Under 
Presidentialism and Parliamentarism” 
British Journal of Political Science, S. 
34 / 04,  2004, sy. 565 – 587. 

gereken soru, Türkiye’nin 
rejim ve hükümet bunalımları 
arasına sıkıştığı bu sarmalı ne 
şekilde aşacağıdır? Verilecek 
cevaplar yukarıda açıklanan 
siyasal özellikleri dikkate al-
malıdır. Demokratik evreye 
dönüldüğünde ki; nasıl dönü-
leceği ayrı bir yazının konusu-
dur, sarkacı bu noktada sabit-
lemek için kurumsal önlemler 
gerekecektir. En başta ifade 
ettiğimiz iki temel temel amaç 
olan; etkili yönetim yaratma 
becerisi ve özgürlük/demok-
rasi/hukuk devletini koruya-
cak kontrol-denge araçlarına 
sahip olmaya ulaşabilmek 
için Türkiye’nin siyasal yapısı 
özelinde kurumsal tercihler 
tasarlanmalıdır. 

Öncelikle herhangi bir 
hükümet sistemini seçerek 
koalisyonlardan kurtulmak 
mümkün değildir. Çok parti 
sistemine sahip başkanlık 
ya da parlamenter hükümet 
sistemlerinde koalisyonlar 
mevcuttur.6 Nitekim Tür-

6 Antonio Cheibub, Adam 
Przeworskive Sebastian M. 

ettiği ve bunu dağıtarak siyasi 
sadakat elde ettiği özellikle-
riyle sivil otoriter evrelerin bir 
özelliğidir. Bu partinin iktidar-
dan düşüşüyle ülke demokra-
siye doğru yol almakta, oylar 
dağılmakta çok parti sistemi 
ortaya çıkmaktadır. Diğer bir 
deyişle tek parti sisteminin 
hakim veya hegemonyacı 
halleri ile çok parti sistemi 
arasında salınan bir parti sis-
temine sahip olduğumuz ve 
bu tarz bir döngünün belli 
ölçüde yapısallaşma gösterdi-
ğini söylemek mümkündür5. 
Türkiye’de parlamenter siste-
min krizleri olarak ifade edilen 
de sonrasında oluşan rekabet-
çi otoriter rejimin hükümet 
sistemini yaratan da bu temel 
yapısal problemlerdir.

Bu noktada asıl sorulması 

5 Ş. Özsoy Boyunsuz, “Regime 
Cycles, Constitution Making, and 
the Political System Question in 
Ottoman and Turkish Constitutional 
Developments”F.Petersenve Z. 
Yanaşmayan ed., The Failure of 
Popular Constitution Making in 
Turkey, Cambridge University Press, 
2020, sy. 84-117. 
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nı da, seçimi kazanan kişiyi 
atamalıdır. Eğer bu önerilen 
kişi toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu tarafından 
1 hafta içinde seçilemezse, 
öteki 1 hafta da başbakanlık 
için yeni bir öneri getirilip 
oylanmalıdır. 14 gün içinde 
başbakan seçilemezse oto-
matik fesih olmalı, seçimler 
yenilenmelidir.

c. “Kurucu güvensizlik oyu 
gelmelidir.” İspanya ve Al-
manya’da uygulamasını 
gördüğümüz kurucu güven-
sizlik oyuna göre hükümeti 
düşürebilmek için Meclisin 
yeni başbakanı seçmesi ge-
reklidir. “Yeni başbakanı seç-
meden eskisi düşürülemez. 
Bu seçimde gerekli çoğun-
luk ise üye tam sayısının 
salt çoğunluğu olmalıdır.” 
Seçimleri takiben hükümet 
kurulduktan sonra görev 
süresi bakımından uzunluk, 
istikrar ölçüm faktörlerin-
den birisidir. Bu bakımdan 
düşürmek zorlaştırılmalıdır. 
Görevdeki hükümetin yerini 
alacak başbakan ancak üye 
tam sayısının salt çoğun-
luğu ile seçilirse mevcut 
hükümet düşer ve yenisi 
kurulur. 

d. “Basit çoğunlukla yani 
toplantıya katılanların salt 
çoğunluğu- meclis kendi 
seçimlerinin yenilenmesi 
kararı alabilmelidir.” Başba-
kan kendi gurubuna erken 
seçimi kararı aldırabilmeli-
dir. “Böyle bir kuralın yanı 
sıra başbakanın güvenoyu 
istemine üye tam sayısının 
salt çoğunluğu güvensizlik 
oyu verirse ve 14 gün içinde 
yeni başbakanı seçemezse 
otomatik fesih olmalıdır.” 
Böylece, mevcut koalisyon 
dağılmışsa yeni koalisyonun 
kurulması için bir olanak 
yaratılabilir ve bu olmazsa 
da erken seçime gidebilir.

Yanı sıra hükümet sistemi ter-
cihi bu noktada koalisyonların 
işleyişini kolaylaştıran ya da 
zorlaştıran formülleriyle etki 
sahibi olmaktadır. Hükümet 
sistemi başta olmak üzere 
kurumsal anayasal tercihlerle 
demokrasiye yönelik rejim 
bunalımlarını ve hükümet 
krizlerini aşıcı formüller geliş-
tirilebilmektedir.

Başkanlık sistemleri, başkan 
tarafından kurulmak zorunda 
olup koalisyonların kurucu 
unsurunu sabitlemekte, 
parlamenter sistemlerse çok 
değişik formüllere esneye-
bilmektedir. Parlamenter sis-
temler seçimleri yenilemeden 
hükümeti değiştirebilmekte, 
gerektiğinde erken seçime 
geçişi demokratik formüllerle 
sağlayabilecek kurumsal es-
nekliğe sahip olmaktadırlar. 
Dahası, çok sayıda partiye ve 
kırılma noktasına sahip olan 
sistemlerde iki turlu çoğun-
luk sistemleriyle başkanların 
seçilmesi, yüzde elli artı bir 
formülü tüm toplumu iki ada-
ya sıkıştırmaya çalışmakta bu 
durum kutuplaşmayı, küçük 
ve radikal partilerin sistem 
içindeki etkisini arttırarak kriz-
lere açık ortamları beslemek-
tedir.7 “Başkanlık sistemleri 
içinde koalisyon kurup işlet-
mek çok daha zor olmaktadır.” 
Öte yandan, başkanlık sistem-
lerinin kişisel iktidarı besleyen 
yapısı, demokrasi dışı geliş-
meleri ve rejim bunalımlarını 
besler niteliktedir. Nitekim 
bu hükümet sistemine sahip 
ülkelerdeki demokrasi buna-
lımlarının çokluğu söz konusu 
kurumsal formülün demokra-
siyi yaşatmadaki başarısızlığı-

7 Juan J. Linz, 
PresidentialorParliamentaryDemocracy: 
DoesItMake a Difference, The Crisis 
of Presidential Democracy: The Latin 
American Evidence , haz., Juan J. Linz ve 
Arturo Valenzuela, Baltimore: The Johns 
Hopkins University Press, 1994, s.20. 

nı gözler önüne sermektedir. 
Demek ki, başkanlık sistemleri 
bizim krizlerimizi bu noktada 
arttıracaklar, temel amaçla-
rımıza ulaşmamıza yardımcı 
olamayacaklardır. O halde, 
nasıl bir parlamenter sisteme 
dönülmelidir ki rejim ve hükü-
met bunalımlara aşılabilsin? 

Hükümet krizlerine ve Türki-
ye’ye özgü potansiyel buna-
lımlara karşı normatif araçlara 
sahip bir parlamenter sistem 
olmalıdır. Buna “güçlendirilmiş 
ya da rasyonelleştirilmiş parla-
menter sistem” de denilebilir. 
Parlamenter sistem çatışan 
demokratik meşruiyet iddi-
aları barındırmaz. En baştan 
yasama ve yürütme uyumu 
tesis etmeye yönelir. Bu oluşa-
mıyorsa seçimler yenilenir. 

Güçlendirilmiş parlamenter 
sistemin temel araçları 

a. Tarafsız, partiler üstü bir 
cumhurbaşkanı olmalıdır. 
“Cumhurbaşkanını güçlen-
dirmek parlamenter siste-
min temel mantığını zayıf-
latır.” Siyasal değil sosyal 
iktidar kullanacak şekilde 
yetkileri azaltılarak somut-
laştırılmalıdır. Seçim usulü, 
“de facto” siyasal iktidarın 
kullanmasını engelleyecek 
ve siyasal tıkanmaya neden 
olmayacak şekilde formüle 
edilmemelidir.

b. “Hükümetin kurulmasını 
kolaylaştırılmalı, düşürül-
mesiyse zorlaştırılmalıdır.” 
Hükümet belli sürede ku-
rulamazsa otomatik fesih 
olmalıdır. Örneğin; seçimleri 
takip eden süreçte TBMM 
Başkanlık Divanı’nın oluşu-
munu takip eden 7 gün için-
de meclis başkanının önerisi 
üzerine, “başbakan Meclis 
tarafından toplantıya katı-
lanların salt çoğunluğu ile 
seçilmelidir.” Cumhurbaşka-
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açılması şimdi olduğu gibi 
işletilemez olmamalıdır. 
Kanun yapımında değişik 
kesimlerin görüşleri alınma-
lıdır. Bu noktada meclisleri 
güçlendirmenin milletve-
kili güçlendirmek olduğu, 
bunun da parti içi demok-
rasiden seçim sistemine 
uzanan boyutları olduğu 
unutulmamalıdır. Adayların 
belirlenmesinde ön seçim 
usulü bunlardan birisi ola-
rak hatırda tutulmalıdır. 

Sonuç olarak Türkiye, şu 
an bulunduğu sivil otori-
ter dönemden -daha önce 
de olduğu gibi- çıkacak 
ve demokrasiye doğru 
dönecektir. Bu dönüşü 
kalıcı kılmak, etkili yönetim 
yaratmakla paralel gelişen 
bir konudur. Bunun da yolu 
güçlendirilmiş parlamenter 
demokrasidir. 

iktidar paydaşıdır. Süreci 
sahiplenir ve sorumlulu-
ğunu taşırlar. Bakanlıklara 
bağlı çalışan “bürokratik 
yapılanma da rasyonelleş-
tirilmeli, tamamen liyakate 
dayalı uzman ve sürekli 
kamu görevlilerince yerine 
getirilmelidir.”

f. Meclis güçlenmelidir; bilgi 
edinme ve siyasi denetim 
yolları güçlendirilerek yeni-
den tesis edilmelidir. Ancak 
Meclis’teki karar süreçlerin-
de tıkanmalara yol açama-
yacak şekilde düzenleme 
yapılmalı; etkili çalışılıp her 
konu araştırılabilmelidir. 
Araştırma komisyonlarının 
kurulmasında parti grupla-
rının eşit temsili ve düzenli 
olarak hükümeti izleyecek, 
faaliyet raporları alacak, 
kanun önerecek daimi 
komisyonlar düşünülebi-
lir. Ceza soruşturmasının 

e. Parlamenter sistemlerde 
bakanlar kurulu mütecanis-
tir. Bir hükümet programı 
üzerinden siyasi sorumlulu-
ğu paylaşmaktadır. “Bakan-
ların bireysel sorumluluğu 
mutlaka devam ettirilmeli, 
kural olarak milletvekilleri 
arasından çıkmalıdır. Böyle-
likle yürütmenin seçilmiş ve 
aynı hükümet programına 
inanan üyelerden oluşması 
sağlanmalıdır.” Tekil demok-
ratik meşruiyetin uzantısı 
başbakan ve bakanlar ku-
rulunun seçim kazanmışlar-
dan oluşması sağlanmalıdır. 
Seçilmiş bakanların konumu 
kuvvetlidir. Sorumluluğu 
paylaşanlar, yürütme üyesi 
olan kişilerdir. “Sorumluluğu 
paylaşan, tümü seçilmiş, 
ortak karar alan parlamen-
tarizmin bakanlar kurulu 
çok daha etkili karar süreç-
leri yaratmaktadır.” Bakanlar 
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C şat haber alma kaynağı hale 
gelen sosyal medya yalan 
haber ve dezenformasyon 
yayma yoluyla bir sorun hali-
ne dönüşmüş ve özgürlükleri 
bizzat kısıtlayıcı hale bürün-
müşken ne yapacağız? Her 
türlü baskıya son veriyoruz 
demek sorunları çözecek mi? 
Medyaya yönelik baskıların 
tek kaynağı iktidar mı, ya ser-
maye baskısı?  Sermaye yeni 
yasaklarla mı dizginlenecek? 
Geçmişte işlemeyen düzen-
lemeler nasıl olup işler hale 
gelecek? 

Sorunların nereden başladı-
ğını ve çözümün nerelerde 
tıkandığını görebilmek için 
adım adım gidelim. Bir ülke-
nin basın ve ifade özgürlüğü-
nü garantiye alan en önemli 
aracı anayasası. Türkiye Cum-

Yeni Bir Medya Düzenine İhtiyaç Var 
ama Nasıl?

CHP’nin “İkinci Yüzyıla Çağrı” 
beyannamesinin ilk madde-
sinin sonu şu ifadeyle bitiyor: 
“Düşünceyi ifade, örgütlenme 
ve basın özgürlüğü koşulsuz 
güvence altına alınacaktır. 
Meslek örgütleri ve sivil top-
lum kuruluşları üzerindeki 
her türlü baskıya son 
verilecek, medya özgürlüğü 
evrensel ölçülerde güvence 
altına alınacaktır”. İktidarı 
hedefleyen bir partinin ifade 
ve basın özgürlüğüne dair 
sorunları siyasa önerilerinin 
en başına koyması sevindirici. 
Türkiye’nin basın ve ifade öz-
gürlüğü karnesi son yıllarda 
çok belirgin şekilde geriledi, 
bu hepimizin malumu. Peki; 
medyanın, özellikle de ana 
akım ve iktidar kontrolündeki 
medyadan bahsediyorum, 
kendisi ve onunla birlikte ba-
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karar vermeyi sağlayacak 
bilgiyle donatmak şart. İddi-
anamelere biraz olsun göz 
gezdirdiyseniz ne demek is-
tediğimi anlamışsınızdır. Bitti 
mi, bitmedi. İfade Özgürlüğü 
Derneği’nin EngelliWeb2 araş-
tırması kapsamında açıkladığı 
üzere 2019 sonu itibariyle 
408 bin 494 web sitesi, 130 
bin içerik (URL), 40 bin Tweet, 
10 bin Youtube videosu, yedi 
bin Twitter hesabı, 6 bin 200 
Facebook içeriği engellenmiş 
durumda. Erişime engelleme 
kararını ağırlıklı olarak sulh 
ceza hâkimlikleri vermekle 
beraber, çeşitli düzenlemeler-
le bu yetkinin sınırı Cumhur-
başkanlığı ve ilgili bakanlıklar, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu Başkanı’ndan Diya-
net İşleri Başkanlığı’na kadar 
genişletilmiş durumda3. Buna 
bir de önümüzdeki dönem 
ifade özgürlüğü raporlarında 

2 İfade Özgürlüğü Derneği, 
14.08.2020, https://
twitter.com/ifadeorgtr/
status/1294336010692833280
3 Yaman Akdeniz ve Ozan Güven, 
“Engelli Web 2019: Buzdağının 
Görünmeyen Yüzü”, https://ifade.org.
tr/reports/EngelliWeb_2019.pdf

huriyeti’nin 1982’de kabul 
edilen ve bugüne dek defa-
larca değiştirilen anayasası-
nın 25. ve 26. Maddeleri ifade 
özgürlüğünü, 28. Maddesi ise 
basın özgürlüğünü garanti 
altına alır. Ancak maddelerin 
devamında gelen “ama” diye 
klişeleştirilen çok muğlak 
ifadeler içeren kısıtlamalar, 
tabiri caizse kaşıkla verilen 
özgürlükleri kepçeyle geri 
alır. Basın ve ifade özgürlü-
ğü sınırsız özgürlükler değil 
elbette. Uluslararası alanda 
kabul gören Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin 10. 
Maddesi’nin ikinci fıkrası da 
kısıtlamalar içerir. Ancak Tür-
kiye’nin Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nde 10. Madde-
nin ihlali nedeniyle hemen 
her sene rekor kırmasının ne-
deni, az önce de ifade edildiği 
gibi bu kısıtlamaların kanunla 
düzenlenme ve öngörülür 
olma kriterlerini karşılamıyor 
olması.

İfade özgürlüğünde  
gelinen nokta

Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nin ihlal kararını verdiği 

ifade ve basın özgürlüğüne 
ilişkin davaların pek çoğunun 
gerekçesi Terörle Mücadele 
Kanunu ve Türk Ceza Kanu-
nu’nun özellikle belirli -“örgüt 
yöneticiliği”, “örgüt üyeliği”, 
“örgüte üye olmamakla bir-
likte örgüt adına suç işlemek”, 
“örgüte yardım” gibi suçlama-
lar ve cumhurbaşkanına ha-
karet- maddeleri. Son yıllarda 
bunlara MİT Kanunu ile gaze-
te ve gazetecileri ekonomik 
yönden baskı altına almak 
için araç haline dönüştürülen 
Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK) 
Kanunu ve Sermaye Piyasaları 
Kanunu’nu (SPK) da eklemek 
gerek1. Bir başka deyişle ge-
çen yıl en düşük sayıyı açık-
layan Gazetecileri Koruma 
Komitesi’nin (CPJ) 47 olarak 
verdiği hapisteki gazetecileri 
kurtarmak için yasal düzen-
lemelerde değişiklik yapmak 
ve hatta yargı bağımsızlığını 
sağlayarak hâkim ve savcıları 
uluslararası standartlarda 

1 BİA Medya Gözlem Raporları, 
http://bianet.org/bianet/ifade-
ozgurlugu/119085-bia-medya-
gozlem-raporlari
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lelerdeki başarı ihtimali için 
eksi puan, dahası ertesi gün 
kapısında maliye müfettişleri-
ni bulma riskini de içeriyor. 

Reklam gelirleri dijitale kay-
mış olsa da bunun kayma-
ğını internet medyası değil, 
Google, Facebook, Youtube 
gibi dünya devleri ve ulusal 
düzeyde eğlence üreten 
şirketler yiyor. Mart 2020’de 
yürürlüğe giren kısaca “Dijital 
Hizmet Vergisi” olarak adlan-
dırılan düzenlemeye göre 
Apple, Google, Facebook, 
Instagram, Twitter, Netflix, 
Spotify gibi platformların yanı 
sıra yerli veya yabancı online 
satış yapan tüm e-ticaret şir-
ketleri vergiye tabi hale geldi. 
Peki, bu vergiden internet 
medyasında çoğulculuğu, çe-
şitliliği sağlayacak, kâr amacı 
gütmeyen medya kuruluş-
larını destekleyecek bir pay 
ayrıldı mı? Tabii ki hayır…

Sermaye ve habercilik

“Başkanın Bütün Adamları” 
filminden hatırladığımız bir 
replik, bir yolsuzluğu ortaya 
çıkarmak için parayı takip 
etmek gerek. Medyadaki bu 
yolsuz düzeni deşifre etmek 
için de takip edilmesi gere-
ken şey paranın nasıl dön-
düğü. Ana akımda var olan 
medya gruplarının hemen 
tamamı zarar ediyor, buna 
rağmen pazardan çıkma 
olanakları yok. Medya hem 
iktidar hem de başka alanlar-
daki yatırımlarını sürdürmek 
isteyen sermayedar için gü-
vence. Medya desteği sun-
mayan, daha doğrusu elini 
iktidar için taşın altına koy-
mayan sermayedara ekmek 
yok6. CHP daha önceki seçim 
kampanyalarında medya 

6 Türkiye’de medya sahipliğinin 
durumuna ilişkin son veriler için bkz. 
Media Ownership Monitor Turkey, 
2019, https://turkey.mom-rsf.org/tr/
medya-sahipleri/

sıkça karşılaşacağımız, yaz 
ayında yürürlüğe giren kısaca 
“Sosyal Medya Kanunu” ola-
rak adlandırdığımız düzenle-
meler eklendiğinde devasa 
bir yasama değişikliğine ihti-
yaç duyulduğu, “bir parmak 
şıklatmayla” ifade özgürlüğü 
önündeki engellerin kalkma 
ihtimalinin olmadığı aşikâr.

Gazetecilerin koşulları

Diyelim ki bunlar gerçek-
leşti, iyi ve doğru habercilik 
için gazetecilerin güvenceli 
koşullarda, bağımsız çalışa-
bilecekleri düzenlemelere 
de ihtiyaç var. Akreditasyon 
sisteminin bu derece ge-
nişlemesiyle birlikte siyaset 
muhabirliği, kulis haberciliği 
medyadan tamamen dışlan-
mış durumda. İktidar istediği 
gazetecileri WhatsApp grup-
larına dâhil ederek içeriklere 
doğrudan müdahale ediyor. 
Basın toplantılarında özgürce 
soru sorma ihtimali kalmadı, 
sorular önceden belirleniyor. 
İnternet medyasında çalışan 
gazeteciler “gazeteci” 
sayılmıyor. Oysa Yargıtay 
9. Hukuk Dairesi 2007’de 
verdiği bir kararla4 internet 
medyasında çalışanların ga-
zeteci olduğuna hükmetti. Bu 
durumda yapılması gereken 
tek şey 5953 sayılı kanunun 
(kamuoyunda Basın İş Ka-
nunu olarak bilinir) birinci 
maddesinde kimin gazeteci 
sayılacağına dair hükmünün 
genişletilmesi. Ancak iktidar 
almadan vermeyi sevmediği 
için, internet medyasında ça-
lışan gazetecilerin durumunu 
internete getirilecek düzen-
lemelerle birlikte gündeme 
getiriyor. Bazı gazeteciler de 
buna çanak tutuyor. 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 
2015 yılında freelance yani 
serbest çalışan gazetecileri de 

4 Yargıtay 9. HD. 17.4.2007 gün 
2006/33909 E:2007/11104 K.

Basın İş Kanunu kapsamına 
alan bir karar5 aldı. Bugün ül-
kede her üç gazeteciden biri 
işsiz. Ana akımdan kovulan, 
ayrılan gazetecilerin bir kısmı 
uluslararası medyaya serbest 
gazeteci olarak çalışıyor. Em-
sallerinden daha fazla kaza-
nıyorlar, ancak güvencesizler 
ve yine hükümet gözünde 
“gazeteci” sayılmıyorlar. Pek 
çoğu uluslararası kurumlara 
Türkiye’nin durumunu anlat-
makla cebelleşirken başları 
derde girmesin diye daha az 
‘suya sabuna dokunan’ haber-
lere odaklanıyorlar. Sahada 
çalışanlardan gözlemlediğim 
şudur ki pek çoğu, küçümse-
mek için söylemiyorum ama 
“ülkeyi terk edenler”, “şehri 
terk edenler” haberleri yerine 
‘terk edemeyenler’in haberini 
yapmak istiyorlar.

Reklam gelirleri  
ve korku zinciri

Eskinin ana akımında çalış-
masına rağmen takdir gören 
gazetecilerin bir kısmının 
uluslararası medyayı tercih 
etmesi şaşırtıcı değil; çünkü 
ulusal ya da yerel düzeyde bir 
kurumda çalışıp hayatlarını 
idame ettirme olanakları yok. 
Yazılı basın okuyucusu ve 
gelirleri dünyanın her yerinde 
düşüşte; ana gelir kalemi olan 
reklam dijitale kayıyor. Türki-
ye’deki düşüşün bu denli hızlı 
olmasının nedeni ana akımın 
prestij kaybı. Sermayenin 
desteklediği, iyi habercilik 
için bütçe ayırabilecek ku-
rumlar hükümet kontrolünde, 
diğerleri marjinalleştirilmiş 
durumda, bazılarının kapısı 
zaten bağımsızlık adına ser-
mayeye kapalı. Sermaye, yani 
reklam veren, hiç olmadığı 
kadar korkak. Hükümetin 
muhalif olarak etiketlediği bir 
kanala reklam vermesi iha-

5 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E: 
2015/8604 K: 2018/1446 K.T.: 
05.02.2018



SOSYAL DEMOKRAT

20

biçimde, açıklama gereği bile 
duymuyor.

Düzenleyici kurumun yal-
nızca siyasi parti temsilcile-
rinden oluşması en büyük 
handikap, kararları siyasi 
vesayetten kurtarmanın tek 
yolu üyeleri çeşitlendirmek 
ve RTÜK’ü gerçekten özerk 
ve bağımsız bir yapıya kavuş-
turmak. Tunus bunu başardı 
örneğin7.

Güvenilir bir medya ve etik

Bu medya düzenini değiş-
tirmenin etik boyutu da var, 
lakin bana ayrılan sütun ve 
santimin sonuna geldim. 
Yalan haber ve komplo teori-
leriyle baş etmenin en kısa ve 
basit yolu güvenilir bir medya 
inşa etmek. Ama peşi sıra 
okuyucuyu da bilgilendirmek 
şart. Manipüle edilmiş medya 
ve sosyal medya tuzaklarla 
dolu. Ayrımcılık, nefret söyle-
mi bu alanlarda kol geziyor. 
Kimi zaman hükümet karşıt-
lığı üzerinden birleşiliyor. Hü-
kümet bunu keşfettiğinden 
beri, son zamanlarda örneğin, 
Suriyeli karşıtlığı, Yunanistan 
ya da Ermeni düşmanlığı gibi 
‘toksik’ birleştirici konulara 
yatırım yapıyor. Bu nedenle 
“ifade, örgütlenme ve basın 
özgürlüğü koşulsuz güvence 
altına alınacaktır” taahhüdü 
tek başına bir şey ifade etmi-
yor. Bahsetmeye bu yazının 
imkân vermediği nice ayrıntı 
var. Yeni bir medya düzenini 
inşa etmek için basın örgütle-
ri, sendikalar ve okuyucuların 
da dâhil edildiği katılımcı bir 
politika üretim süreci oluştu-
rulmalı ve bu süreç aynı şekil-
de denetimde de rol oynama-
lı. Kamu yararını önceleyen 
demokratik bir medya dü-
zenine bir gecede ulaşılmaz 
ama doğru yöntemle ulaşılır.

7 Media Ownership Monitor Tunisia, 
https://tunisia.mom-rsf.org/en/
findings/media-regulation/

etik ilkeleri üzerinden karar 
alıyor ancak bağımsız değil. 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı’na bağlı. İletişim 
Başkanlığı hem hükümet 
adına propaganda faaliyetleri 
yürütüyor, hem gazetecilere 
basın kartı dağıtıyor yani 
hükümet gözünde kimin 
gazeteci sayılacağına karar 
veriyor hem de resmi 
ilanların hangi gazetelere 
dağıtılacağına karar veriyor. 
Gelmiş geçmiş en çarpık 
sistem… 

Düzenleyici kurumlar sorunu 
bunlardan ibaret değil, bir 
de Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu (RTÜK) var. Bağımsız 
ve özerk olması öngörülmüş, 
lakin bütün yetkileri elinden 
alındı. RTÜK üyeleri siyasi 
parti gruplarının üye sayısı 
oranında belirleniyor. Görü-
nüşte demokratik ancak pra-
tikte değil. İktidarı belirleyen 
parti ya da partiler RTÜK’e 
de hâkim hale geliyor ve bu 
durum belirli kanalların kayı-
rılması, bazılarınınsa sistemli 
cezaya tabi tutulmasıyla so-
nuçlanıyor. HDP kotasından 
seçilen Ali Ürküt bir siyasi 
operasyonla gözaltına alındı. 
CHP kotasından İlhan Taşçı ve 
Okan Konuralp’in karar değiş-
tirme gücü yok. Yapabildikleri 
yalnızca kamuoyunu bilgilen-
dirmekten ibaret, bir önceki 
üye Faruk Bildirici’nin başına 
gelenlerse malum. RTÜK hem 
lisans dağıtıyor hem frekans 
planlaması yapıyor. Bir başka 
deyişle Erdoğan’ın onaylama-
dığı bir kanalın kurulması ya 
da satın alınması mümkün 
değil. Dahası RTÜK şeffaf de-
ğil, radyo ve televizyonların 
reklam gelirlerinden yüzde 
üç pay alıyor ancak bunu 
nereye harcadığını söylemi-
yor, hatta daha kötüsü artık 
bize radyo ve televizyon sa-
hiplerinin kimler olduğunu, 
izleyicinin anlayabileceği 

sahiplerinin başka alanlarda 
yatırım yapmasının engelle-
neceğini vaat etti. Üzgünüm 
ama bunun günümüzde bir 
karşılığı yok. 90’larda Yuna-
nistan denedi, AB yatırım 
özgürlüğünün kısıtlanması 
gerekçesiyle reddetti. AB de 
ifade özgürlüğünü savunan 
bir STK değil sonuçta. 90’lar-
dan bugüne çok şey değişti. 
Neyin medya neyin olma-
dığı konusu da çok muğlak. 
İngiltere’nin en prestijli 
gazetesi The Guradian’ın 
gelir elde etmek için online 
çöpçatanlık sitesi var örneğin. 
Le Monde, 2010’da Pierre Ber-
gé, Xavier Niel and Matthieu 
Pigasse’dan oluşan ve serma-
yedarlarının savunma sana-
yiinden telekomünikasyona 
başka alanlarda yatırımlarının 
olduğu bir sahiplik yapısı-
na bürünmüştü. Matthieu 
Pigasse’ın %49’luk hissesini 
2018’de Çek sermayedar 
Daniel Kretinsky’e satması 
çalışanlarda büyük tedirginlik 
yarattı. Her ne kadar editör-
yel bağımsızlığı koruyacak 
araçları, güçlü örgütlenmeleri 
olsa da gazeteciler dünyanın 
her yerinde sermaye karşısın-
da çok kırılgan. 

Düzenleyici kurumlar neyi 
koruyor ve düzenliyor?

Editöryel bağımsızlığı ko-
rumak için araçlardan en 
güçlüsü gazetecilerin örgütlü 
olması olsa da düzenleyici 
kurumların etkisini de yabana 
atmamak gerekli. Bugünün 
ekonomik koşullarında ulu-
salından yereline basının en 
önemli geliri resmi ilanlar. 
Bu ilanları Basın İlan Kurumu 
(BİK) dağıtıyor ve son yıllarda 
ilan gelirlerini bir havuç ya da 
sopa olarak kullanıyor. İktidar 
medyası ilan gelirlerinden 
en fazla paya sahip olurken 
muhalif görünenler en ufak 
bir haber / köşe yazısı ne-
deniyle cezalandırılıyor. BİK 
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T ve zenginleştirilerek hayata 
geçirilmeyi bekliyor.

Siyasal durum ve güncel 
görevler 

CHP’nin tüm kurultayları, 
hem parti ve hem de genel 
kamuoyu için her zaman ilgi 
odağıdır.  Ancak 37. Olağan 
Kurultay, çok farklı ve ilginç 
bir zaman kesitinde toplandı. 
18 yıldır iktidarda bulunan 
siyasal anlayışın artık ülke-
yi yönetemez hale geldiği, 
pandemi koşullarında daha 
da tırmanan ekonomik ve 
sosyal sorunlarla baş etmekte 
zorlandığı bir ortamda, CHP 
kurultayı daha da anlamlı ve 
önemli oldu.

İç ve dış politikadaki 
gerginlikler, uluslararası 
alanda yaşanan çekişme 

CHP, İktidara Nasıl Yürüyebilir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rucu partisi, ana muhalefet 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
(CHP) 25-26 Temmuz’da An-
kara’da toplanan 37. Olağan 
Kurultayı, partinin siyasal ya-
şam sürecinde yeni bir dönem 
başlattı. 

‘İktidar Kurultayı’ olarak da 
adlandırılan ve ‘iktidar’ hede-
fiyle buluşturulmak istenen 
kurultayın ardından başlayan 
bu yeni dönemde, partinin 
ve toplumsal muhalefetin 
tüm dinamikleriyle ortak-
laşarak, hep birlikte ‘iktidar 
yürüyüşü’ne odaklanılması 
gerekiyor. Kurultayda or-
taya çıkan yol hattı ve ilan 
edilen ‘İkinci Yüzyıla Çağrı 
Beyannamesi’, hayatın somut 
pratiğine dönüştürülerek en 
geniş kesimlere ulaştırılmayı 

 
Mehmet Şakir ÖRS 
Gazeteci-Yazar,
mehmetsakirors@hotmail.com



SOSYAL DEMOKRAT

22

ve demokrasi değerleri 
ortak paydasında 
gerçekleşebilecek büyük 
buluşma, iktidar hazırlığını 
temel almalı ve ‘yeni-çağdaş 
bir Türkiye’yi inşa etmek’ 
hedefine odaklanmalıdır. 
‘Millet İttifakı’nı daha da 
genişletecek böylesi bir 
birliktelikle, muhalefetin 
hareket alanı genişletilip 
etkinliği artırılacak; en önem-
lisi de, halka iktidara hazır 
olunduğu mesajı verilecektir.  

Meclis içi ve dışı mücadeleyi 
- çalışmayı ortaklaştırmak

Özellikle ana muhalefete 
yönelik eleştirilerin içinde, 
muhalefet etkinliğinin meclis 
grup salonu ile sınırlandığı 
eleştirisi önemli bir yer tutar. 
Yeni yönetim sistemi ile 
TBMM’nin güç kaybettiği 
bir dönemde, bu eleştiride 
haklılık payı vardır. Dolayısıyla, 
muhalefetin etkinlikleri 
parlamento dışına da 
taşınmalıdır. Parlamento içi ve 
dışı alanlar birlikte kullanılmalı 
ve değerlendirilmelidir. Bu 

ve çatışmalar, ülkemizi her 
geçen gün daha çok zorluyor, 
yalnızlaştırıyor. İçinde 
bulunduğumuz koşullar, 
ister istemez yeni bir iktidar 
arayışını gündeme taşıyor ve 
doğal olarak ana muhalefeti 
temel seçenek haline 
getiriyor.

Artık günümüzde ana mu-
halefet partisi, muhalefet 
blokunun temel gücü olarak, 
iktidara en yakın parti ko-
numundadır. Ancak ‘iktidar’ 
hedefinin, yalnızca kurultayın 
adında kalmaması için, atıl-
ması gereken etkili adımlar ve 
yürünmesi gereken önemli bir 
yol vardır. Her şeyden önem-
lisi, muhalefetin özellikle de 
ana muhalefet partisinin, 
iktidar programıyla, çözüm 
projeleriyle ve kadrolarıyla, 
ülkeyi yönetmeye hazır oldu-
ğu güveninin halka verilmesi 
gerekiyor.

İkili görev; hem partiyi 
güçlendirmek, hem de 
ittifakları genişletmek

Kurultayla ilgili tartışmalarda 
dikkatimizi çeken önemli nok-
ta; partinin bazı kesimlerinin 
yalnızca ‘siyasal ittifaklar’ ko-
nusuna odaklanması; özellikle 
kendilerini ‘parti içi muhalefet’ 
olarak tanımlayan bazı 
kesimlerin de, sadece ‘partinin 
yeniden yapılanması’ ve ‘parti 
içi demokrasi’ meselesine 
yoğunlaşmaları oldu.

Günümüzde ana muhalefet 
partisinin yönetim kadrolarına 
ve örgütlerine, ikili bir görev 
düşüyor. Bunlar da, hem par-
tiyi büyütüp güçlendirmek 
ve hem de siyasal ittifakları 
ve demokratik birliktelikleri 
genişletip etkinleştirmek 
olup bu ikili görev birlikte ele 
alınarak değerlendirilmeli ve 
birbirini tamamlayıp bütünle-
meli, asla birbirinin karşısına 
çıkarılmamalıdır. 

Öncelikle, ana muhalefetin 
koordinasyonu ile en geniş 
muhalefet kesimlerinin 
güçlerini birleştirmesi ve 
ortaklaştırması gerektiğini 
düşünüyoruz. Cumhuriyet 
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ve parti politikalarına yaklaşı-
mın; temelde siyaset yapma 
anlayışının değiştirilmesi ve 
yenilenmesidir.

Örgütsel yapılarda ilk 
basamak, başlangıç önemlidir. 
Eğer ilk düğme yanlış düğ-
melenirse, bu yanlışlık diğer 
alanlara da yansıyacak ve 
etkileyecektir. Dolayısıyla, 
örgütsel yenilenmede işe 
üyelikten başlamak gerekiyor. 
Geçtiğimiz dönem tüzük ku-
rultayında gündeme gelen, 
ancak iyi anlatılamadığı ve 
yeterince anlaşılamadığı için 
kabul edilmeyen farklı bir 
üyelik sistemini, yeniden gün-
deme getirmek istiyoruz. 

CHP’de ‘aktif üyelik’ sistemine 
geçilmelidir. Bu bağlamda 
partide siyasal katılım süreci 
yeniden düzenlenmelidir. 
Parti çalışmalarına, eylem-
lerine, eğitimlerine katılan 
üyeler ‘aktif üye’ olarak kabul 
edilmelidir. Seçme ve seçilme 
hakkı aktif üyelere verilmeli-
dir. Bu sistem, adil biçimde ve 
etkin olarak denetlenmelidir. 
Bu bağlamda, her aşamadaki 
delegelik sistemine son veril-
meli, partideki tüm organlar 
ve örgütsel birimler aktif 
üyelerin tümünün katımıyla 
seçilmelidir.

Dünyada birçok sol partide 
uygulanan ‘aktif üyelik’ siste-
mi, parti örgütünü daha etkin 
ve nitelikli hale getirecektir. 
Ayrıca partinin demokratik 
ve siyasal katılım süreçlerini 
çok yönlü güçlendirecektir. 
CHP’nin temel sorunu olan, 
seçmen profili ile örgütsel ya-
pıları arasındaki uyumsuzluğu 
büyük ölçüde giderecektir.

Partinin inandırıcılığı ve 
güvenilirliği

Siyasal partilerde, hele sol 
partilerde ideoloji temel bir 
alandır. İdeolojik açıklık, ber-
raklık önemlidir. Hayata ve 

bağlamda; CHP milletvekille-
ri, özellikle hafta sonlarında 
bütün ülkeye yayılarak, kent 
meydanlarında ‘Halkın Kür-
süsü’nü kurmalı ve vatandaşı 
doğrudan dinlemelidirler.

Halkın nabzı tutularak, her 
dönem, yurttaşın somut 
taleplerini ve beklentilerini 
öne çıkaran, toplumsal kam-
panyalar düzenlenmelidir. Bu 
kampanyalar ülke çapında 
planlanmalı, ortak bir takvi-
mi, etkinlik ve slogan havuzu 
olmalıdır. Örneğin, bugünler-
de ‘Pandemi Mağdurlarının 
Mağduriyetinin Giderilmesi’ 
ve işçi sendikaları ile birlik-
te, işçinin kıdem tazminatı 
hakkının korunmasını hedef-
leyen ‘Kıdemime Dokunma’ 
kampanyaları düzenlenebilir. 
Koşullar uygun olduğunda da, 
en geniş temelli ve kapsamlı 
‘İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş 
Parlamenter Sistem’ kampan-
yası gerçekleştirilebilir. 

Türkiye’yi yönetmeye 
hazırlanmak

Başta yeni anayasa ve sistem 
sorunu olmak üzere, temel 
konularda; farklı muhalefet 
partileri ve kesimlerinin tem-
silcileri ile birlikte, ortak çalış-
ma atölyelerinin kurulmasının 
yararlı olacağını düşünüyoruz. 
Bu çalışma atölyeleri, ‘iktidara 
hazırlık atölyeleri’ olarak da 
değerlendirilmeli ve olası yeni 
bir siyasal dönemin yönetsel 
hazırlıklarını kotarmalıdır.

Günümüzde yöneticileri sıkça 
değiştirilen TÜİK, artık inandı-
rıcılığını tümden kaybetmiştir. 
Dolayısıyla, muhalefetin, baş-
ta ekonomik konularda olmak 
üzere araştırmalar ve hesap-
lamalar yapacak Toplumsal 
İstatistik Kurumu’nu (TOİK) 
kurması yararlı olacaktır. 
Yine bu bağlamda, içerisinde 
gönüllü uzmanların, emekli 
bürokratların ve ilgili bilim 

insanlarının görev alacağı ‘Dış 
Politika Enstitüsü’, ‘Yerel Yöne-
timler Enstitüsü’ ve ‘Ekonomi 
Enstitüsü’ gibi alt oluşumların 
bulunacağı ‘Toplumsal Araş-
tırmalar Merkezi’nin (TOP-AR) 
kurulması düşünülebilir. Ay-
rıca, iktidara yakın çevrelerin 
‘algı oluşturma’  girişimlerini 
deşifre edip boşa çıkartacak 
bir ‘Algımetre’ ölçüm çalışma-
sının da anlamlı olacağını dü-
şünüyoruz. Elbette bu öneriler 
daha da çoğaltılıp zenginleş-
tirilebilir.  

Görüldüğü kadarıyla, yeni dö-
nemde ana muhalefet CHP’yi 
zorlu bir süreç bekliyor. CHP, 
önümüzdeki dönemde; hem 
bu zorlu süreci yönetecek ve 
hem de ülkeyi yönetmeye 
hazır olduğunun güvenini 
halka verebilecek; yeni, yaratı-
cı, üretken ve örnek niteliklere 
sahip çalışma gruplarını ve 
kadrolarını özenle oluşturma-
lıdır. 

Örgütsel yapı ve siyaset 
yapma anlayışı yenilenmeli; 
seçmen profili ile uyum 
sağlanmalı

CHP’nin ‘iktidar yürüyüşü’ne 
katkı sunmak amacıyla hazır-
ladığımız bu çalışmada; yal-
nızca siyasal gündem ve gün-
cel görevlerle sınırlı kalmak 
istemiyoruz. Aynı zamanda 
CHP’nin temel örgütsel mese-
leleriyle ilgili mevcut sorunlar 
nasıl aşılabilir? Parti nasıl ye-
nilenebilir, nasıl daha etkin ve 
güçlü hale getirilebilir? 

Tabii bu sorunların önemli bir 
bölümünün çözümü, partinin 
programının ve tüzüğünün 
yenilenmesinden geçmekte-
dir. Bu da doğal olarak belli 
bir zaman, çalışma ve hazır-
lık sürecini gerektirecektir. 
Ancak her şey yalnızca yazılı 
belgelerin değişiminden ve 
yenilenmesinden geçmez. 
Asıl olan, örgütsel sorunlara 
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yarayacak demokratik bir 
tüzük; CHP’nin kendi iç 
dinamikleriyle, örgütleri, 
üyeleri ve aksiyonerleri 
ile birlikte ortaklaşa 
hazırlanmalıdır. Başta 
sendikalar, demokratik kitle 
örgütleri, aydınlar olmak 
üzere, parti dostlarından da 
katkı ve görüş alınmalıdır.

Kısa, net, uygulamaya yönelik 
pratik çözümler içeren bir 
manifesto özelliği taşıyan 
böylesi bir program ve tüzük 
taslağı; tabandan başlayarak 
çevreden merkeze yürüyecek 
demokratik bir tartışma ve ey-
lem süreci ile hazırlanmalıdır. 
Kurultay dönemlerinde gün-
deme gelen bu çalışmalar, bir 
program ve tüzük kurultayı 
ile taçlandırılmalıdır. Böylece 
partinin tüm bileşenlerinin, 
her aşamasında katkılarının 
olacağı bir programı ve tüzü-
ğü sahiplenmek ve savunmak 
daha kolay ve verimli olacak-
tır. 

Son dönemlerde siyasal alana 
bulaşan temel bir hastalık 
kimlik siyasetidir. İnsanların 
ırkı, dini, mezhebi sorgulanır 
olmuştur. Bu özellikler üzerin-
den siyaset şekillendirilmeye 
çalışılmaktadır. Bu çok yanlış 
yaklaşım sol ve sosyal demok-
rat partilere hiç yakışmamak-
tadır.

Siyasal politikalar sınıfsal, 
sosyal ve toplumsal tercihler 
üzerinden inşa edilmelidir. 
Örgütsel yapılar ve kadrolar, 
bu anlayışa uygun olarak bi-
çimlendirilmelidir.

Siyasal katılım ve parti içi 
demokrasi

CHP üyelerinin parti süreç-
lerine yeterli ölçüde katılım 
göstermediğini biliyoruz. Bu 
durumun bir nedeni üye-
lerin yaş düzeyinin yüksek 
oluşu ise, diğer temel neden 
de örgütsel hantallıktır. Par-

değildir. Organize bölgeler, 
sanayi/esnaf siteleri, büyük 
çarşılar, üniversiteler, fab-
rikalar, işlikler, kırsal kesim 
ve köyler… Özetle, hayatın 
nabzının güçlü ve hızlı attığı 
her yer, temel bir örgütlenme 
alanıdır. 

CHP, kitlesel yapısı içinde; 
işçiyi/işsizi, esnafı, köylüyü, 
girişimciyi, emekliyi, aydını, 
kadını, genci; kısacası herkesi 
kucaklamalı ve örgütlemelidir. 
Örgütlenme politikalarını ve 
yöntemlerini, buna göre yeni-
lemelidir. Özellikle de günü-
müzde çok önemli hale gelen 
teknolojik yeniliklerden ve 
dijital olanaklardan en geniş 
biçimde yararlanılmalıdır.

Siyasal mücadelede büyük 
önem taşıyan kadın ve genç-
lik örgütlenmesinde; partiye 
doğrudan bağlı olmaksızın 
parti dostu ve destekçisi ola-
cak yeni örgütlenmeler gün-
deme getirilebilir. Örneğin 
12 Mart öncesinde var olan 
Sosyal Demokrasi Dernekleri 
Federasyonu (SDDF) ve ya-
yın organı ‘Sosyal Demokrat 
Eylem’ örneğinden hareketle, 
günümüz koşullarına uygun 
yeni örgütlenme biçimleri 
yaratılabilir.

Sol, sosyal demokrat parti-
lerde ideolojinin en önemli 
göstergesi yazılı belgelerdir. 
Bunlar içinde parti programı 
ve tüzüğü büyük önem taşır. 
21. yüzyıl koşullarında ve 
ülkemiz siyasasında, CHP’nin 
yeni bir programa ve tüzüğe 
ihtiyacı vardır. Özellikle bütün 
dünyada ve ülkemizde büyük 
dalgalanmalar ve etkileşimler 
yaratan koronavirüs salgını 
sonrasında, bu ihtiyaç daha 
da yaşamsal hale gelmiştir.

İçinde bulunulan sorunlara 
somut çözümler üreten bir 
program ve parti içi yaşamda 
karşılaşılan sorunları aşmaya 

dünyaya bakışın ortaklaştı-
rılması, siyasal ve toplumsal 
gelişmeler karşısında ortak 
politikalar oluşturulması ve 
bunların birlikte savunulup 
hayata geçirilmesi yaşamsal-
dır.

Böylesi bir anlayış, CHP’nin 
ideolojik yaklaşımlarının 
net olmasını ve program 
ile tüzüğünün de ideolo-
ji ile uyumlu ve bütüncül 
olmasını gerektirir. Yalnızca 
bunlar yetmez, aynı zamanda 
yönetim kadrolarının da, 
ideoloji ve program ile 
uyumlu olması gerekir. 
Partinin inandırıcı ve 
güvenilir olmasının yolu, bu 
bütünlükten geçiyor.

CHP’nin, parti ideolojisini 
açıklayan, siyasal ve toplum-
sal politikaları tartışıp ortak-
laştıran, merkezi bir teorik 
yayın organına gereksinimi 
vardır. Bu yayın organı, parti 
örgütleri, üyeleri ve aksiyo-
nerleri için bir pusula işlevi 
görecektir. Partinin siyasal 
gelişmelerle ilgili değerlendir-
meleri, doğru biçimde kavra-
nabilecek ve savunulabilecek-
tir. Hayatın ve mücadelenin 
içinde, söylem ve eylem birliği 
sağlanabilecektir. Bu süreç, 
parti içi eğitimle yaygınlaştırı-
lıp çok yönlü pekiştirilebilir.

‘İnsan ve üretim odaklı’ 
örgütlenme anlayışı; yeni 
bir program ve tüzük

 Bir partinin iktidar olabilmesi 
için, hayatın tüm alanlarında 
etkili ve örgütlü olması ge-
rekiyor. Bunun için, partide, 
‘insan ve üretim odaklı’ bir 
örgütlenme anlayışı öne çıka-
rılmalıdır.

Bir ‘kitle partisi’ olarak CHP 
tüm aşanlarda, insanı ve 
hayatı odağına alarak, ör-
gütlenmelidir. Var olan klasik 
il-ilçe-belde örgütlenmesi 
şekli, artık günümüzde yeterli 
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Siyasal sorunlara, ülkeyi yö-
netmeye hazır bir partinin 
ciddiyetiyle ve sorumlu-
luğuyla yaklaşmak temel 
olmalıdır. Güncel gelişmeleri 
değerlendirirken ve iktidarın 
politikalarını eleştirirken, 
iktidar olunduğunda o so-
runların nasıl çözüleceğini de 
ortaya koymak gerekmek-
tedir. Halk ve seçmen, ana 
muhalefet partisinden bunu 
beklemektedir.

Bu konu, ciddi ve üretken bir 
çalışma düzeneği kurma zo-
runluluğunu da beraberinde 
getirmektedir. Bu bağlamda 
önümüzdeki süreçte gölge 
kabineler, gölge bakanlıklar 
ya da gölge çalışma grupları 
oluşturmanın ve çözüm po-
litikaları üretmenin yararlı 
olacaktır. 

Halk, seçmen, siyasal tercih-
lerini değiştirmek için; ülkeyi 
var olan iktidardan daha iyi 
yöneteceği iddiasını ortaya 
koyan ve yalnızca bunu or-
taya koymakla yetinmeyip 
bu konuda güven uyandıran 
seçeneklerin arayışı içindedir. 

tide siyasal çalışma, seçim 
dönemlerinde seçim kam-
panyasına katılmak ya da 
parti içi delege ve yönetim 
seçimlerinde yarışmaktan 
ibaret hale gelmiştir. Parti içi 
demokrasiden de anlaşılan, 
yalnızca adayların önseçimle 
belirlenmesi talebidir. 

Oysa siyasal mücadele ve 
parti üyeliği, hayatın her 
anında ve her alanında ve-
rilmesi gereken bir uğraştır, 
bir sorumluluktur, bir yaşam 
biçimidir. Parti içi demokrasi 
de, öncelikle partinin siyasal 
politikalarının oluşturulması 
süreçlerine katılabilmektir. 
Bunun kanallarının açık olma-
sıdır. 

Bu bağlamda, partinin ve par-
tililerin, siyaset yapma tarzını 
değiştirmesi - yenilemesi 
gerekiyor. Parti örgütleri, ge-
nel siyasal konuların yanı sıra 
yerel gündemi de önemse-
meli; halkın yerel sorunlarına 
çözüm üretmeli ve taleplerine 
sahip çıkmalıdırlar. Partinin 
gündemini yerel konularla 
zenginleştirmelidirler.

Ütopya yaratmak,  
umut ve güven vermek

Partileri, örgütlenmeleri 
canlı kılan ve onları en geniş 
kesimlerle buluşturan temel 
öğe, onların ütopyalarıdır. 
Her siyasal örgütlenmenin 
ve partinin bir ütopyası, 
bir hikayesi olmalıdır. Bu 
ütopyaya öncelikle partinin 
üyeleri yürekten inanmalı 
ve dalga dalga tüm toplu-
ma taşıyıp yaymalıdır. Bu 
konuda, Cumhuriyeti kuran 
ve ülkemizin bugünlere ulaş-
masında önemli bir rolü olan 
CHP’nin engin bir tarihsel 
birikimi vardır. Yakın siyasal 
tarih böyle anlamlı örnekler-
le doludur. Örneğin 1970’li 
yıllarda ‘Toprak işleyenin, 
su kullananın’ ve ‘Ne ezen 
ne ezilen, insanca hakça bir 
düzen’ belgileri, hala anımsa-
dıkça yürek tellerimizi titret-
mekte ve siyasal bilincimizde 
titreşimler yaratmaktadır. 
Günümüz koşullarında halka 
götürülebilecek yeni ütop-
yalara gereksinim olduğunu 
düşünüyoruz.
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sorunudur. Ekonomiden dış 
siyasete, yaşanan hemen 
her sorunun temelinde 
bu gerçek yatmaktadır. 
İşte bu yüzden, 100. yıl 
tezleri, sıcak gündemle 
ve güncel görevlerle de 
buluşturulmalıdır. CHP’nin 
örgütsel ve siyasal anlamda 
yenilenerek, çok kapsamlı 
‘100. yıl tezleri’ ve güncel 
görevleri vurgulayan ‘Sosyal 
Devlet/Demokrasi Programı’ 
ile halkın karşısına çıkmasının 
yararlı olacaktır, 

En geniş demokrasi 
buluşması

Günümüz koşullarında, başta 
CHP olmak üzere tüm ilerici, 
yurtsever ve demokrat güç-
lere düşen öncelikli görev; 
halkımıza dayatılan otoriter 
yönetim anlayışının aşılarak, 
ülkemizde parlamenter de-
mokrasinin yeniden kurum-
sallaştırılmasıdır.  

16 Nisan Anayasa Referan-
dumu’nda ‘Hayır’ı savunan 
ve ‘tek adam sistemi’ne karşı 
çıkan bütün çevreler, 23 
Haziran İstanbul seçiminde 
birlikte davranarak başarıya 
ulaşan tüm siyasal kesimler; 
etki alanlarını daha da geniş-
leterek, önümüzdeki süreçte 
‘Demokrasi Buluşması’nı 
gerçekleştirmelidir. Bu büyük 
buluşmanın temel ateşleyeni 
de ana muhalefet CHP olma-
lıdır. Bu bağlamda, 31 Mart 
yerel seçimlerinin temel mu-
halif gücü olan ‘Millet İttifakı’, 
farklı muhalif kesimleri de 
içine alacak şekilde, büyütü-
lüp sürdürülmelidir.

Cumhuriyet ve demokrasi 
değerleri etrafında gerçekleş-
tirilecek böyle bir buluşma-
nın yol haritası, bu değerleri 
ve hedefleri kabullenip içsel-
leştiren çevreler tarafından 
ortaklaşa hazırlanabilir. Böyle 
bir demokratik birliktelik, 

Ana muhalefet partisi CHP, 
ülkeyi ve özellikle de ekono-
miyi çok daha iyi yöneteceği 
umudunu ve güvenini halka 
vermeli ve inandırmalıdır.

Parti içi ilişkilerde sevgi ve 
dayanışma egemen olmalıdır. 
Siyasal mücadelede dostluk, 
vefa, sevgi ve dayanışma 
önemli kavramlardır. Hele 
sol partilerde bu kavramlar 
daha büyük anlam taşır. Parti 
içi yaşamda sevgi, saygı ve 
dayanışma her yönüyle güç-
lendirilmelidir. Parti içi ilişki-
lerde yoldaşlık/yol arkadaşlığı 
temel olmalıdır.

CHP, halkın karşısına ‘100. 
yıl tezleri’ ve ‘sosyal devlet/
demokrasi programı’ ile 
çıkmalı

Dünya ve Türkiye hızla deği-
şiyor. Bilimde, teknolojide ve 
ekonomi alanında yeni ge-
lişmeler yaşanıyor. İnsanların 
ihtiyaçları, talepleri farklılaşı-
yor. Hele son dönemde yaşa-
nan pandemi süreci, bütün 
bu dengeleri derinden etki-
liyor, sarsıyor ve değiştiriyor. 
Pandemi sonrasında dünyada 
yeni dengeler oluşuyor İşte 
böylesine karmaşık bir dünya 
düzeninde, çağdaş bir siyasal 
parti olarak CHP, yeni çözüm-
lemeler yapmak ve yeni poli-
tikalar üretmek zorundadır.

Böylesi bir yaklaşım, CHP’nin, 
hem tarihsel misyonunun 
ve hem de çağdaş, yenilikçi 
bir parti olmasının gereğidir. 
Ülkemiz, 18 yıldır aynı siyasal 
anlayış tarafından yönetil-
mektedir. Yeni kuşaklar, farklı 
bir siyasal anlayışın ve yöne-
tim kadrolarının özlemi için-
dedir. İşte CHP, yenilikçi anla-
yışıyla, üreteceği yeni siyasal 
politikalarla ve halkın önüne 
getireceği birikimli, donanım-
lı, üretken kadrolarla, bu özle-
me cevap vermelidir. Bunun 
yolu da, çok ciddi biçimde 

kotarılacak örgütsel ve siyasal 
hazırlıktan; çok çalışmaktan, 
halkın, seçmenin güvenini 
kazanmaktan geçmektedir.

2023 yılında, Türkiye Cum-
huriyeti’nin ve CHP’nin 
kuruluşunun 100. yılını 
kutlayacağız. Ayrıca, -eğer 
erkene alınmazsa- ülkenin ve 
halkın yazgısını belirleyecek 
seçimler de aynı yılda yapıla-
cak. Bu önemli dönüm nok-
tası, hem ülkemiz ve hem de 
‘kurtuluşun ve kuruluşun par-
tisi’ CHP için, tarihsel önem 
taşıyor.

Yazgısı ve sorumluluğu 
Türkiye Cumhuriyeti ile bü-
tünleşen CHP, işte bu önemli 
tarihsel dönemece şimdiden 
hazırlanmalıdır. Çalışmalar, 
37. Olağan Kurultay’da ilan 
edilen ‘İkinci Yüzyıla Çağrı 
Beyannamesi’ temel alınarak, 
daha da geliştirilip zenginleş-
tirilmelidir.

Dünyanın ve ülkemizin için-
de bulunduğu koşullar, her 
yönden irdelenerek; ülkenin 
ve CHP’nin gelecek yüzyılını 
kucaklayacak, bir düşünsel ve 
örgütsel hazırlık yapılmalıdır. 
Biz bu hazırlığa kısaca ‘100. yıl 
tezleri’ diyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve 
CHP’nin 100. kuruluş yıl-
dönümlerini hedefleyecek 
böylesi bir hazırlığı, elbette 
güncel siyasal görevlerle de 
buluşturmak gerekiyor. Çün-
kü hayat durmadan devam 
ediyor. Bu durum, ekonomi-
den siyasete, dış politikadan 
toplumsal sorunlara, pek çok 
ivedi görevi de, CHP’nin önü-
ne siyasal sorumluluk ve sıcak 
görev olarak getiriyor.

Ülkemizin bugün en 
temel siyasal meselesi, 
demokrasiden ve çağdaş 
cumhuriyet değerlerinden 
uzaklaşılmasıdır. Kısacası, 
temel sorun demokrasi 
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içermelidir. Parlamento içi ve 
dışı, hayatın tüm alanlarını 
kapsamalıdır. Yeni yönetsel 
sistem, yasa ve iç tüzük deği-
şiklikleri ile daraltılmaya çalı-
şılan siyaset alanının genişle-
tilmesi amaçlanmalıdır. 

Bu kapsamda, toplumsal 
kampanyalar düzenlenebilir. 
Örneğin, ekonomik krizle 
ilgili gerçekleri açıklama kam-
panyası hayata geçirilebilir. 
Farklı ekonomik ve siyasal 
çözümler kamuoyunun gün-
demine taşınabilir. Pandemi 
sürecinden, ekonomik kriz-
den etkilenen işsiz ve dar ge-
lirli yurttaşlar için dayanışma 
kampanyaları örgütlenebilir. 
Muhalif belediyeler, birlikte 
sahiplenilip merkezi yöneti-
min baskı ve engellemelerini 
halka teşhir etme kampanya-
sı düzenlenebilir. Cumhuri-
yetin 97. kuruluş yıldönümü, 
ortaklaşa etkinliklerle kut-
lanabilir. Cumhuriyetin 100. 
yaşına, birlikte kotarılacak, 
etkinlik ve kutlama progra-
mı ile hazırlanılabilir. Ülke 
çapında düzenlenecek bu 
kampanyalar, muhalefetin 
sürekli diri kalmasını sağlaya-
cak ve eylemliliğini güçlendi-
recektir.

CHP’nin 37. Olağan Kurul-
tayı’nın ardından başlayan 
yeni dönem; ülkemizin içinde 
bulunduğu siyasal durum ve 
ana muhalefet CHP’nin temel 
stratejisi ve güncel görevleri 
üzerine düşüncelerimizle, 
CHP’nin yeniden yapılanması 
konusundaki görüş ve öneri-
lerimizi paylaşmaya çalıştık. 
Böylesi çabaların ve çalışma-
ların, CHP’nin ve demokrasi 
güçlerinin ‘İktidar Yürüyüşü’n-
de önemli bir kaldıraç olma-
sını; ülkemize ve halkımıza, 
iyilikler, güzellikler ve esen-
likler getirmesini içtenlikle 
diliyoruz.

olabildiğince demokratik da-
yanışmayı temel almalıdır. Bu 
süreci hazırlayıp kolaylaştıra-
cak ortak çalışmalar şimdiden 
kotarılabilir. Demokrasiden 
yana olan partiler ve çevreler 
arasında, ‘Parlamenter De-
mokratik Anayasa Çalışma 
Grubu’, ‘Ekonomi ve Dış Po-
litika Atölyeleri’, ‘Toplumsal 
Kampanyalar’ benzeri ortak 
çalışmalar, etkinlikler günde-
me getirilebilir.

Cumhuriyet ve çağdaş 
demokrasi değerleri 
temelinde yeni bir anayasa

Muhalefetin ortak paydası, 
parlamenter sistem ve öz-
gürlükçü çağdaş bir demok-
rasidir. Bu hedef etrafında 
en geniş kesimlerin iş ve güç 
birliği sağlanabilir Cumhuri-
yet ve demokrasi değerleriyle 
örtüşen, çağdaş demokratik 
parlamenter sistemi hedefle-
yen bir program, muhalefet 
güçlerinin işbirliğiyle oluştu-
rulabilir. Bu program, Cumhu-
riyeti ve demokrasiyi yeniden 
inşa etmeyi amaçlamalıdır. 
Ülkenin ve halkın can alıcı 
sorunlarına çözümler getir-
melidir.

Kısaca ‘Sosyal Devlet ve De-
mokrasi Programı’ olarak ad-
landırılabilecek bu temel bel-
ge; mutlaka yeni ve çağdaş 
bir anayasa ile siyasi partiler 
ve seçim yasası taslaklarını da 
içermelidir. Önümüzdeki sü-
reçte, muhalefet, halkın önü-
ne; yeni bir anayasa, siyasi 
partiler yasası ve seçim yasası 
taahhüdünü içeren, üç ayaklı 
bir ‘toplumsal sözleşme’ ile 
çıkmalıdır.

Bu yeni toplumsal sözleşme, 
referandumda ‘Hayır’ı savu-
nan ve 24 Haziran’da ‘Artık 
Tamam’ diyen, 31 Mart yerel 
seçimlerinde ve 23 Haziran 
İstanbul seçiminde dayanış-
ma içinde olan ‘Demokrasi 

Buluşması’nın bileşenleri 
olarak adlandırabileceğimiz, 
siyasal çevrelerin ve toplum 
kesimlerinin ortaklaşmasıyla 
hazırlanmalıdır. Bu amaca 
uygun olarak oluşturulacak 
çalışma gruplarında, farklı 
kesimlerden siyasiler, uzman-
lar, akademisyenler yan yana 
birlikte çalışmalıdır. 

Bir takvim ve yol haritası bağ-
lamında hayata geçirilebile-
cek bu çalışmalar, muhalefet 
bileşenleri arasındaki iş ve 
güç birliğinin kalıcılaşıp ku-
rumsallaşmasına da hizmet 
edecektir. Aynı zamanda, ül-
kemizin siyasal geleceğini be-
lirleyip şekillendirecek somut 
hedefler ortaya koyacaktır.

Ekonomi ve siyaset 
atölyeleri; toplumsal 
kampanyalar

Tabii bu arada hemen her 
gün ülkemizi ve halkımızı 
doğrudan ilgilendiren sıcak 
gelişmeler yaşanmaktadır. 
‘Demokrasi Buluşması’ bile-
şenleri, güncel konularla ilgili 
olarak da ortak tutum ve dav-
ranış geliştirebilirler. En başta 
da, en ivedi ihtiyaç olarak 
görülen ve bu çalışmaya en 
uygun olabilecek dış politika 
ve ekonomi alanlarında…

Bu türden çalışmalar, muha-
lefet bileşenleri arasındaki 
uyumu artırır, söylem birliğini 
güçlendirir ve karşılıklı güve-
ni pekiştirir. Aynı zamanda, 
güçlü bir siyasal ve teknik 
mutfak işlevi görür. Farklı 
kesimlerden siyasilerin ve 
uzmanların katılımıyla, önce-
likle ekonomi ve dış politika 
alanlarında oluşturulacak 
‘Ekonomi ve Siyaset Atölye-
leri’, zamanla çoğaltılıp farklı 
alanlara da taşınabilir.

Muhalefetin iş ve güç birliği, 
elbette yalnızca düşünsel 
mutfak çalışmaları ile sınırlı 
kalmamalı, eylemselliği de 
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D çoğulcu, özgürlükçü, katılım-
cı, müzakereci, çağdaş gibi 
sıfatlar geliyor. Tabii siyasi 
ideolojilerin kendilerine göre 
tanımlamaları da var; liberal 
demokrasi, sosyal demokrasi, 
sosyalist demokrasi bunların 
başlıcaları. 

Tarihsel geçmişleri olan si-
yasi ideolojilerin, demokrasi 
tanımlarının farklı olması da 
son derece doğal. Üzerinde 
anlaşılan husus ise halkın 
temsilcilerinin serbest ve eşit 
koşullarda yapılan seçimlerle 
belirlenmesidir. 

Elbette serbest ve eşit seçim-
ler halkın temsilcilerini, par-
lamento üyelerini seçmeleri 
demokrasinin ön koşuludur. 
Ama bunun tek başına yet-
mediği bir gerçek. Halk adına 

Gerçek Demokrasiyi Kurmak

Demokrasi kavramı antik Yu-
nan’da, Atina’da ortaya çıktı. 
Yüzyıllardır gündemde olan, 
konuşulan, genelde savunu-
lan bir kavram, bir yönetim bi-
çimi. Bu durum demokrasinin 
nihai bir aşamasına ulaşılama-
dığını, daha doğrusu hiçbir 
aşamanın nihai olmayacağını 
gösteriyor. Çünkü demokrasi, 
demokratik yöntem ve pratik-
ler, toplumlardaki değişime, 
sosyal ekonomik kültürel 
gelişmelere bağlı olarak ken-
disini yenileyebiliyor. Elbette 
bu yenilenme kendiliğinden 
olmuyor. Demokratların mü-
cadelesiyle gerçekleşiyor. 

Nitekim demokrasi artık önü-
ne bir sıfat gelmeden açıklık 
kazanamıyor. Günümüzde 
sıkça kullanılan ve açıklanma-
ya çalışılan sıfatların başında; 

Ercan KARAKAŞ  
SODEV Onursal Başkanı
ercan.karakas@hotmail.com
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riter tek adam rejimini getirdi. 
Gerekçe olarak da hızlı karar 
alınmasına imkan verecek bu 
rejimle Türkiye’nin “uçacağını” 
öne sürdü. Dünyada eşi ben-
zeri olmayan bu ucube rejim 
ile, var olan ekonomik, sosyal, 
kültürel, dış politika sorunları 
daha da arttı. Şu anda ekono-
mi büyük kriz içerisinde. İşsiz-
lik, yoksulluk dayanılmaz bo-
yutlara ulaştı. Gençlerin çoğu 
yurtdışına gitmek istiyor. Çün-
kü üniversiteyi bitirenler dahi 
iş bulamıyorlar. 

Eğitim ve sağlık alanındaki 
sınırsız ve kuralsız özelleştir-
meler ikili sistemler yarattı. 
Eğitimde bilimsel yeterlilik ve 
laiklik ilkesi yok sayıldı. İfade, 
basın, örgütlenme ve gösteri 
hakları kullanılmaz hale geti-
rildi. Eleştirel basın ve medya 
yok edildi. Var olanlar sürekli 
olarak hukuksuz biçimde para 
ve kapatma cezalarıyla karşı 
karşıya bırakılıyor.

Yargı bağımsızlığı ve kuvvet-
ler ayrılığı yok edildi. Halkın 
temsilcilerinden oluşan, de-
mokrasinin, egemenliğin kal-
bi olan TBMM işlevsiz hale ge-
tirildi. Her alanda kayırmacılık 
kural haline geldi. AKP 2019 
yerel seçimlerinde kaybettiği 
belediyelerin halka hizmet 
etmesini engellemek için sü-
rekli baskı yapıyor. Engeller 
çıkarıyor. Dahası HDP’li be-
lediye başkanlarının çoğunu 
görevden alıp, yerlerine kay-
yum atadı. Şimdi de HDP’nin 
demokrasi cephesinde yer 
almasını engellemek ve millet 
ittifakını zayıflatmak için altı 
yıl önce kapanmış olan dava 
yeniden başlatılarak 82 HDP’li 
yönetici gözaltına alındı.  

Özet olarak, halkı “benden 
olanlar” ve “düşman olanlar” 
diye ikiye ayıran AKP rejimi 
bugüne kadar görülmeyen bir 
kutuplaşma yarattı. Bununla 
halkın farklılık içerisinde bir 

iktidara gelen partilerin ve 
milletvekillerinin, “halk bizi 
seçti, istediğim şeyi yaparım” 
deme hakları yok. Çünkü 
seçilmişlerin iktidarlarını sınır-
layan insan ve yurttaş hakla-
rının dokunulmazlığı, hukuk 
devleti ilkeleri ve kuvvetler 
ayrılığı gibi bağlayıcı hususlar 
var. Hukuk devleti yalnızca 
yönetilenlerin değil aynı za-
manda yönetenlerin de yargı 
denetimine tabi olduğu dev-
lettir. 

Elbette demokratik devletler-
de laiklik ilkesi ve laik bilimsel 
eğitim de hem demokrasinin 
ilerlemesi hem de farklı inanç-
ların özgürlüğü ve bir arada 
barış içerisinde yaşam için 
bir zorunluluktur. Sosyal de-
mokrasi, demokrasinin siyasal 
alanla sınırlı görülmesini eksik 
bulmakta ve demokrasinin 
ekonomik ve sosyal alanda 
da uygulanmasını savunmak-
tadır. 

Bugün neoliberal ekonomi 
anlayışının küresel çapta 
yarattığı büyük eşitsizlikler, 
doğanın yok edilmesi, çıkar 
çatışmaları ve kitlesel güçler; 
siyasal demokrasinin evrensel 
boyutlara taşınmasının yanı 
sıra, ekonomik alanı da kap-
samasının ne kadar önemli 
olduğunu gösteriyor. 

Dünyada durum

Sovyetler Birliği dağıldıktan 
sonra neoliberalizm sözcü-
lerinin aceleyle ideolojiler 
bakımından tarihin sonunun 
geldiğini ilan etmelerinin ne 
kadar yanlış ve maksatlı ol-
duğu kısa sürede anlaşıldı. İki 
kutupluluk son bulunca ileri 
sürdükleri gibi demokrasinin 
hızla yayılacağı, çatışmaların 
son bulacağı, barışın ve 
işbirliğinin hakim olacağı 
bir dünyanın kurulacağı 
tezleri aradan geçen otuz yıla 
rağmen gerçekleşmedi. 

Hem silahlanma hem de sa-
vaşlar, vekalet savaşları olarak 
devam ediyor. Ülkeler arasın-
daki ve ülkeler içerisindeki 
gelir adaletsizliği ve sosyal 
eşitsizlikler büyüyerek devam 
ediyor.  Doğa ve emek sömü-
rüsü de azalmış değil. Tam 
aksine artarak devam ediyor. 

“Demokratikleşmenin 3. 
dalgası” da sorunlu. Sovyet-
ler’in etkisinde olan bazı ül-
kelerde seçimli demokrasiye 
geçildi. Ancak Polonya ve 
Macaristan’da olduğu gibi 
bazı ülkelerde de otoriter tek 
insan rejimleri kuruldu, başka 
birçok ülkede de popülist sağ 
akımlar güçlenmeye başladı. 

Bu gelişmeler özgür ülkele-
rin işbirliği içinde barışçıl bir 
dünya hayallerini yok ediyor. 
BM ve benzer uluslararası ku-
ruluşlar işleyiş ve yapılarıyla 
kendilerini demokratik ve 
katılımcı hale getiremedikleri 
için, küresel barış ve küresel 
adalet, iklim değişikliğini 
önleme vb. konularda ciddi 
adımlar atamıyor. 

Özet olarak, demokrasi 
eksikliği ve var olanın da 
ekonomik-sosyal alanı 
kapsamaması, bu alanları 
küresel liberalizmin ve büyük 
sermaye gruplarının yön-
lendirmesi küresel barışı ve 
eşitsizliklerin giderilmesini 
engelliyor.

Ülkemizde durum

Ülkemizdeki duruma 
gelince; Türkiye 18 yıldır AKP 
tarafından yönetiliyor. “İleri 
demokrasi” propagandası 
yaparak iktidara gelen AKP 
iktidarı ülkemizin ve halkın 
hiçbir sorununa çözüm 
getirmedi. Dahası geçmişin 
tecrübeleriyle ilerletilmesi 
gereken parlamenter de-
mokratik rejime son vererek 
yerine, “Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi” adıyla oto-
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getirilecek güçlendirilmiş 
parlamenter rejimin esasları 
hakkında bilgi verilmeli ve 
katkı istenmelidir. 

Daha sonra parti temsilci-
lerinden, sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcilerinden, 
uzmanlardan oluşan kişilerle 
kapsamlı bir demokrasi proje-
si taslağı hazırlanmalı ve halka 
sunulmalıdır. 

Güçlendirilmiş parlamenter 
rejimin ilke ve kurumlarının 
esasları anayasa ile belir-
leneceği için uzmanlarla 
bir Anayasa Komisyonu 
kurulmalıdır.

Tüm bu çalışmalar halka açık, 
herkesin öneri yapabileceği 
bir şekilde yürütülmelidir. 
Çünkü gerçekte demokrasi, 
siyaset için değil yurttaşların 
daha iyi yaşaması içindir. 

Son söz olarak şunu ifade 
etmeliyim: Planlı, programlı, 
şeffaf ve kararlı bir çalışma ba-
şarı için zorunludur. Sorumlu-
luk, başta siyasi partiler olmak 
üzere herkesindir. Demokrasi 
için cesur olunmalıdır.  

çimlerini kaybetti. Başta 25 yıl-
dır AKP’li belediye başkanları 
tarafından yönetilen İstanbul 
ve Ankara olmak üzere önemli 
kentlerin CHP adayları ile ka-
zanılması, toplumda heyecan 
ve umut yarattı. Ne denmişti: 
“İstanbul’u alan, Türkiye’yi de 
alır”.  Öyle de olacak.

Seçimler zamanında da ola-
bilir, erkene de alınabilir. O 
halde yapılması gereken şey 
çalışmalara hemen başlamak-
tır. Öncelikle Millet İttifakı’nın 
artık aslında bir Demokrasi 
İttifakı olduğu gerçeğinden 
hareketle, ülkemizin partiler 
dışında olan tüm meslek ku-
ruluşları, sivil toplum örgütleri 
ve sendikalarla, aydınlarla, 
bilim insanlarıyla, sanatçılarla 
iletişimi ve görüş alışverişini 
sıklaştıracak bir yapılanmaya 
gidilmelidir. Bu çalışmaları 
koordine edecek ve halkla 
paylaşacak bir koordinasyon 
kurulu oluşturulmalıdır. 

Önce bir manifesto ile halka 
gelecek seçimlerin önemi 
hatırlatılmalı. Ve bugünkü 
otoriter tek adam rejimi yerine 

arada yaşama kültürüne bü-
yük bir darbe vuruldu. Tüm 
bunlar eriyen oyları durdur-
maya yönelik tehlikeli uygula-
malar. 

AKP rejimi, “seçildim, her şeyi 
yaparım” anlayışını sürdü-
rüyor. Seçilenleri, iktidarları 
sınırlayan hukuk kurallarını, 
temel insan hak ve özgürlük-
lerini yok sayıyor. Bu hukuk ve 
demokrasi dışı uygulamalar 
sonucunda ülkemiz 2012 
yılı demokrasi endeksinde 
“melez demokrasi” sınıfında 
iken, hızla özgür/demokra-
tik olmayan ülkeler sınıfına 
düşmüş durumda. Hal böyle 
iken, geçtiğimiz günlerde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’deki demokrasinin 
ABD ve AB ülkelerinden 
daha ileri olduğunu söyledi. 
İnanılmaz, ama bu açıklama 
yapıldı. Gerçeklerden ve top-
lumun yaşadığı sorunlardan 
bu derece kopmuş olan bir 
iktidarla artık gidilecek bir yol 
yoktur. 

Ne yapmalı?

Peki, ne yapmalı? Önce 
teşhiste birleşmeli. Mevcut 
hükümet bir “otoriter tek 
adam rejimidir” ve dolayısıyla 
demokrasi dışıdır. Uluslararası 
tüm demokrasi ölçümlerinin 
ortaya koyduğu gibi Türkiye 
özgür olmayan bir ülkedir. 

O nedenle bu teşhiste bir-
leşen, onun yerine eksiksiz 
bir parlamenter demokratik 
rejimden yana olan herkes bir 
araya gelmelidir. 

Millet İttifakı bir araya gelmek 
bakımından başarılı bir örnek 
oldu. Resmen ittifak içinde ol-
mamasına rağmen başta HDP 
seçmenlerini ve tüm demok-
rasi yanlısı seçmenleri hareke-
te geçirdi. Sonuçta tüm baskı 
ve zorlamalara, Yüksek Seçim 
Kurulu’nun kural dışı kararları-
na rağmen AKP belediye se-
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Y kepengi indirirse bir daha 
açabileceğine dair zerre 
güveni yok…

• Küçük veya orta ölçekli 
işletme sahibinde, bir 
daha eski seviyelerde si-
pariş alabileceği beklentisi 
yok,

• Evladı olan, geleceğin 
dünyasında kendi çocu-
ğunun hiçbir şeye sahip 
olamayacağı endişesi ile 
acı çekmekte

• Gençlerin durumu ise 
içler acısı… İnsanları enayi 
yerine koyarak yapılan ra-
kam oyunlarının arkasında 
gizlenen işsizlik en fazla 
20-30 yaş arasını vuruyor.

Bir dostun kamuoyu araştır-
malarına bakınca dile getirdi-

Kazan Patlamadan…

Yetmedi, evet yetmedi, yet-
miyor ve yetmeyecek…

2019 yerel seçimlerinde, 
adına ister Millet İttifakı de 
ister Demokrasi İttifakı de, bu 
ülkenin aydınlık yüzleri ta-
rafından kurulan dayanışma 
sayesine elde edilen seçim 
başarısına karşın, yarın bu 
ülkede bizleri nelerin bekle-
diğine dair endişeler çok yük-
sek boyutlarda.

Seçimleri kazanmanın arka-
sından doğan daha da büyük 
beklentilerin sürekli olarak 
beslenmeye ihtiyacı var…

• Maaşlı işi olan, “maazal-
lah” işini kaybederse bir 
daha iş bulabileceğine 
inanmıyor…

• Dükkânı olan esnafın, 

 
A. Babür ATİLA 
Eski SODEV Başkanı
batila@superonline.com
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Yeşil kuşak projesi ile se-
miren ve artık kokuşmuş 
çürük kangrenli bir uzva 
dönüşen Siyasal İslam da, 
tarihsel materyalizmin ev-
rensel işleyişinin hışmından 
kurtulamamıştır.

Köküne kadar gerici, işbirlik-
çi, sinsi ve ahlaksız olan bu 
yapı her ne kadar zorlasa da, 
görünen o ki yolun sonuna 
gelmiştir.

Siyasal İslam bu topraklar 
üzerinde yetişen birçok çiçe-
ğe çok büyük zarar vermiştir; 
bazılarını kökünden söküp 
atmasına ve elinden gelen 
her türlü zorbalığı, vicdan-
sızlığı, kurnazlığı yapmasına 
karşın kendisi kök salama-
mıştır.

Mesele bugünden sonra 
geleceğin yeniden nasıl inşa 
edileceği, sökülen çiçeklerin 
yeniden nasıl yeşertileceği-
dir…

Şahsen ben bu inşanın çok 
zor olacağını düşündüğü-
mü söyleyemem. Aşağıda 
sıraladığım değerlere, kabi-
liyetlere, koşullara ve ortak 
beklentilere sahip olmamız 
işimizi zannedilenden çok 
daha kolay kılacaktır...

• Bu ülkenin alt yapısı sağ-
lamdır.

• Gelir yaratma sorunun-
dan öte esas mesele adil 
bölüşümdür.

Verilerle desteklenebilir kuv-
vetli bir tahmin.

Klasik batı medeniyeti üyesi 
ülkelerde demokrasi kavramı, 
toplum tarafından içselleş-
tirilene kadar geçirilen ağır 
ateşli havalelerden birini ya-
şadığımız aşikâr.

Her demokrasi kendi faşizmi-
ni bir şekilde yaşar…

Bazen bir kere, hesaplaşacak 
bir şeyler kaldıysa da birkaç 
kere…

X X X

Bu topraklar, batıdaki siyasal 
gelişmelere ve onların yıkıcı 
etkilerine her zaman maruz 
kalmıştır.

Batı medeniyetinin yaşadığı 
çalkantılar ve dalgalanmalar 
buraları da her zaman sars-
mıştır.

Osmanlı Devleti de devamın-
da kurulan Cumhuriyetimiz 
de batı medeniyetinin felsefi 
ve siyasal her türlü gelişme-
lerinin içerisinde er veya geç 
bir şekilde yer almıştır.

1789 Fransız Devrimi’nin sert 
dalgaları buralarda ilk önce 
Birinci sonra İkinci Meşruti-
yete, hemen sonrasında da 
yıkıp parçaladığı Osmanlı 
Devleti’nin külleri üzerine 
Cumhuriyetimizin kurulması-
na sebep olmuştur.

Ve 1923 Devriminin tohum-
ları bu topraklar üzerinde 
tutmuştur.

ği “Tencere kaynamadığı için 
kazan kaynamakta” yorumu 
günümüzü ifade eden en 
güçlü vecize olmaya aday…

Güzel olan her şeye saldıran, 
kötülükte sınır tanımayan, 
yaşama oksijen pompalayan 
hemen her değeri aşağılayan 
bir zihniyetin yarattığı, ahlaki, 
sosyal, ekonomik ve kültü-
rel yıkımın üzerine yepyeni 
bir aydınlığı inşa edecek bir 
umuda ihtiyaç var.

Bu umut var mı?

Böyle bir umudu inşa edecek 
bir altyapı var mı?

Yanıtım çok net…

Evet var…

Hem de tahmin edilenden 
çok daha yüksek bir şekilde 
var.

Bunun için falcı olmaya, mu-
halefete akıl veren bir çokbil-
miş olmaya, ezilen bir kim-
liğin etrafında kenetlenmiş, 
dirençli ve çelik iradeli bir 
birey olmaya da ihtiyaç yok.

Sadece geçmişe bakmak, 
insanlığın tarih boyunca ver-
diği özgürleşme savaşında 
küllerinden yeniden nasıl 
doğduğunu hatırlamak ve 
tarihin, ileriye doğru akışı 
esnasında önüne çıkan tiran-
lıkları öyle ya da böyle ezip 
geçtiğini görmek yeter…

Yeter dememin sebebi basit 
bir temenni değil.
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Kayda geçmesi açısından, 
manifestonun eylem planında 
bulunması gereken taahhüt-
lerden bazılarını burada vur-
gulamak isterim.

Birinci önceliğim kesinlikle 
Devlet Planlama Teşkilatı ve 
Hesap Uzmanları Kurulu’nun 
yeniden tam yetki ile oluştu-
rulması yönündedir.

Milli Eğitim’e aktarılacak kay-
naklarla ülke dahilinde devle-
te ait bütün ilkokul, ortaokul, 
lise ve üniversite binalarındaki 
tuvaletlerin, yatakhanelerin, 
yemekhanelerin, sınıfların ve 
spor salonlarının tüm eksiklik-
lerinin giderilmesi gerekmek-
tedir.

Eğitimde devlet okullarının 
tercih edilir kılınması için 
gereken her şeyin yapılması, 
öğretmenlerin ücretlerinin 
ve yan haklarının hak ettikleri 
düzeye çekilmesi hiç gecikti-
rilmeden gerçekleştirilmelidir.

Doğu ve Güney Doğu’da ta-
rım, hayvancılık ve ormancılık 
üzerine faaliyet gösterecek 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
acilen kurulmalıdır.

Kamu yararı için yeni nesil 
kapitülasyonlar olarak göste-
rilen özel imtiyazlı şirketlere 
ait otoyolların, şehir hasta-
nelerinin ve havaalanlarının 
devletleştirilmesi şarttır.

Tabii ki bütün bu söylenen-
lerin hayata geçirilmesi için, 
Parlamenter Sistem en zaruri 
ihtiyaçtır.

Siyasi partilerin kuracakları 
ittifaklarda üzerine anlaşma-
ları gereken yegâne husus bu 
olmalıdır.

Aydınlığa az kaldı, biraz gay-
ret…

Aksi takdirde kazanın basıncı 
gök kubbeyi tepemize geçire-
cek…

• Hangi siyasi görüşten 
olursa olsun, neredeyse 
tüm vatandaşlar eğitim 
ve öğretimin niteliğinin 
eksikliğinden dolayı son 
derece rahatsızdır. Birçok 
kamuoyu araştırmasında 
ortaya çıkan verilere göre 
her aile kendi evladının en 
iyi ve güçlü eğitimi alması-
nı istemektedir.

• Adalet kavramının eksik-
liği hemen herkesçe his-
sedilmektedir. Gençler ve 
kadınlar hayatın içerisine 
engelsiz bir şekilde katıl-
mak için, dar gelirliler adil 
bir bölüşüm için, kürtler 
kendi kimliklerinin tanın-
ması için, neredeyse he-
men herkes, bir hak olarak 
gördüğü, insana yakışır bir 
yaşam için adalet talebin-
de bulunmaktadır.

• İş çevreleri açısından 
bakarsak, bu ülkenin 
girişimcileri hem sanayide 
hem de uluslararası tica-
rette gelişmiş piyasalarda-
ki kuralları başarıyla uygu-
lama tecrübesine sahiptir. 
Hemen her biri fırsatları 
kollamada ve atağa geç-
mede maharetlidir.

• Nitelik açısından oldukça 
donanımlı, sayıca ciddi bir 
kesim batı dünyasının de-
ğerlerine uyum sağlamada 
son derece kabiliyetlidir.

• Her ne kadar yurt dışında 
yaşama isteği bugünlerde 
çok yoğun olsa da yurtse-
verlik hissiyatı ile geleceği-
ni kendi ülkesinde sürdür-
me isteği güçlüdür.

• Ve her şeyden de önem-
lisi 30 yaş altı nüfus, barış 
içerisinde, iktisaden kal-
kınmış bir ülkede hep bir 
arada yaşama arzusunu 
taşımaktadır…

Evet işte elimizde esasında 
bunlar mevcut.

Ancak ülke genelindeki 
baskıcı ortam ve yılgınlıkla 
beslenmiş karamsarlık bulutu 
işte böylesine bir kitleyi para-
lize ediyor.

Siyaset açısından çö-
zülmesi gereken esas 
nokta, toplumun 
büyük çoğunluğunun 
kenetleneceği bir ortak 
ülküler demetinin vücuda 
kavuşturulmasıdır. Her daim 
atıfta bulunulmasının bir za-
ruret olduğunu düşündüğüm 
1923 Devrimimizin, “Muasır 
Medeniyetlere Ulaşma” he-
defi kadar güçlü bir ülküye 
ihtiyaç var bugün...

• Günlerce aç kalmış bebe-
ğin süte duyduğu özleme 
benzer,

• Çölde kavrulan garibin 
vahaya ulaşma azmine 
misal,

• Kış uykusundan uyanan 
heybetli ama zayıflamış, 
gücü azalmış boz ayının 
iştahına eşdeğer,

hissiyatların paydaşları için,

"Adalet, demokrasi, laiklik, 
insan hakları, bilim, iktisadi 
kalkınma ve adil bölüşüm 
temelleri üzerinden 
yükselecek yeni bir 
Çağdaşlaşma Manifestosu’na 
ihtiyaç var…"

Böyle bir manifestonun dil-
lendirilmesi, şekillendirilmesi 
ve eyleme geçirilmesine ihti-
yaç var.

Karşıtlarının çağdışı olduğu-
nun altı kuvvetle çizilerek…

Samimi ve dürüst bir şekilde 
düzenlendiği takdirde bu 
manifestonun etrafında top-
lanacak yığınlar olacaktır.
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Arkadaşımız Ece ÖZTAN'ın 
Siyasal İletişim Uzmanı  
Dr. Gülfem SAYDAN SANVER  
ile yaptığı söyleşi

Öncelikle pandemi süreci 
ile başlayalım. Pandemi 
süreci dünyada ve 
Türkiye›de siyasetin ve 
siyasal iletişimin kanalları 
açısından da yeni bir 
döneme mi işaret ediyor? 

Pandemi süreci, hem siyaset 
hem de siyasal iletişim açı-
sından birçok tartışma ko-
nusunu beraberinde getirdi. 
Demokrasinin ve kamusal 
alanın yeni bir inşa sürecinde 
girmesine tanıklık ediyoruz; 
dolayısı ile hem demok-
rasinin geleceği hem de 
kamusal alanın dönüşümü 
açısından riskleri ama aynı 
zamanda fırsatları da bera-
berinde taşıyan yeni bir sü-
recin içinden geçiyoruz. Bir 

Söyleşi: Gülfem Saydan Sanver

yandan, bireylerin içerisinde 
bulunduğu sağlık korkusu-
nun kendini güvenlikte his-
setme ihtiyacı ile birleşme-
siyle kişisel verilerin gönüllü 
olarak paylaşıldığı ve dolayısı 
ile gözetleme politikalarının 
yoğunlaştığı bu süreç, ma-
alesef otoriter rejimlerin ve 
populist liderlerin gücünü 
artırmasına neden oluyor. 
Diğer yandan, COVID-19 
sürecinin artan dijitalleşme 
hızına farklı bir ivme ver-
mesiyle mevcut sistemleri 
dönüştürme imkanı da tartı-
şılmaya başlanıyor. Özellikle 
karar verme mekanizmaları-
na, siyasi süreçlere katılım ve 
hatta oy kullanma pratikleri 
açısından e-demokrasinin 
sunduğu imkanlar ile insanı 
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çok veri, o kadar mikro he-
defleme imkanı! Unutmama-
mız gereken en temel nokta, 
seçimlerin kişisel olduğu. 
Kampanyanız o seçmenin 
hayatına, önceliklerine, ha-
yaline, kızgınlığına vs ne ka-
dar yakından dokunabilirse 
o kadar başarılı olabilir. Bu 
noktada sözü sizin önceki 
sorularınıza bağlayacak olur-
sam şunu söyleyebilirim: İşte 
bu nedenle, bu dönemde 
toplanan verilerin ne kadar-
süre ile saklanacağı ve kimle-
rin erişimine açık olacağı son 
derece önemli bir konu. 

Muhalefetin siyasal 
iletişimine ilişkin konulara 
gelmek istiyorum. İktidar 
her gün bir olay  yaratırken, 
gündem oluşturmak ve yeni 
bir iletişim kurmak nasıl 
mümkün olabilir? 

Seçmen hiçbir zaman takipçi 
görmek istemez. Lider olmak 
istiyorsanız gündeme de ha-
kim olmalısınız. Seçmenler, 
her ne kadar son aşamada 
birey olarak oy veriyorsa da, 
biliyoruz ki insanlar sosyal 
varlıklar ve düşünme hatta 
ikna süreçleri de sosyal / 
toplumsal bağlamdan et-
kileniyor. Yaşadıkları şehir, 
mahalle, izledikleri TV kanalı, 
kullandıkları iletişim araçları; 
kısaca içinde bulundukları 
“hikaye” onların mesajı al-
gılama biçimini değiştirebi-
liyor. Duydukları bir mesajı 
değerlendirirken, o mesajı 
iletenin kendine benzeyen 
kişiler, güvendikleri kanaat li-
derleri olup olmadığı ve tabii 
ki mesajı kim tarafından, ne-
rede ve ne şekilde iletildiği 
önem taşıyor. Bu aşamada 
yurtdışındaki kampanya-
lar üzerine yapılan birçok 
araştırma bize gösteriyor ki, 

merkeze koyan, daha eşitlik-
çi ve demokratik bir toplum 
vaadi de eş zamanlı olarak 
tartışılıyor. Dolayısı ile bir dö-
nüm noktasından geçiyoruz 
ve vereceğimiz kararlar, ya-
pacağımız eylemler demok-
rasinin geleceği açısından 
belirleyici olacak.  

Bunu biraz daha açar mısı-
nız? Pandemi sürecinde alı-
nan önlemler demokrasiyi 
–bir anlamda- tehlikeye mi 
atıyor? 

ABD’de 11 Eylül saldırıları 
yaşadıktan sonra güvenlik 
öncelikli bir siyasi anlayışın 
hakimiyetine girdik. O gün 
güvenlik gerekçesiyle alı-
nan önlemlerin ve toplanan 
verilerin, bugün baktığı-
mızda, içinden geçtiğimiz 
gözetleme çağının temelini 
oluşturduğunu anlıyoruz. O 
gün için bize aşırı gelen ama 
geçici olduğunu düşündü-
ğümüz birçok uygulama, 
-örneğin ülke girişlerinde 
parmak izi vermek vs- bugü-
nün standart uygulamaları-
na dönüşmüş durumda. Bu-
gün de benzer bir süreçten 
geçtiğimizi düşünüyorum. 
Pandemi / sağlık gerekçesi 
ile kişisel verilerin toplanma, 
saklanma ve kullanılma sü-
reçlerindeki belirsizliklerin 
kişisel hak ve özgürlükler 
boyutu ile de tartışılması 
gerektiğini düşünüyorum. 
Örneğin, bugün cep telefon-
larına yüklediğimiz Hayat 
Eve Sığar (HES) Uygulama-
sı’nda toplanan verilerin ne 
kadar süre ile ve nerede sak-
landığına, kimlerin erişimine 
açık olduğuna dair herhangi 
bir bilgilendirme bulunu-
yor mu? Uygulama ile ilgili 
TBMM’de herhangi bir onay 
sürecinden geçildi mi; hatta 

herhangi bir tartışma yaşan-
dı mı? Demokrasinin gele-
ceği açısından bu konularda 
şeffaflık talep etmemiz hatta 
bu konuda ısrarcı olmamız 
gerektiğini düşünüyorum. 
Çünkü artık biliyoruz ki, bu 
gibi veriler -seçim kazan-
dırmaktan tutun- toplumu 
yönetmede ve hatta gözet-
lemede kull anılabilecek en 
büyük araç.

Önümüzde bir seçim olsa 
mesela bu dönemi siyasal 
iletişim açısından nasıl 
yönetmek gerekir? 

Birçok ülkede seçim kam-
panyaları uzun bir zamandır 
veri odaklı olarak kurgulanı-
yor. Bizde de, her ne kadar 
veri kullanılmaya başlanmış 
olsa da, henüz veri odaklı se-
çim kampanyaları dönemine 
girdiğimiz söylenemez. Ama 
size net olarak söyleyebilirim 
ki, önümüzdeki dönemde 
veriyi etkin kullanan kam-
panya başarının sahibi ola-
cak. Veri kullanımının sadece 
dijital hatta sosyal medya 
kullanımı için gerekli olduğu 
gibi yaygın bir yanlış kanaat 
var. Oysa başarılı seçim kam-
panyaları matematiksel bir 
hesaplama ile başlar. İktidar 
olmak için kaç oy almam 
gerekli, benim taban oyum 
kaç, kazanmam gereken yeni 
seçmen sayısı kaç, dönüştür-
mem gereken seçmen sayısı 
kaç, rakibimin taban oyu 
kaç?… Ve sonra daha önemli 
sorular gelmeye başlıyor. 
Kim bu seçmen? Nerede bu 
seçmen? Ona ulaşmamın en 
etkili yolu ne? Onun öncelik-
leri neler? Vermem gereken 
mesaj ne? Bu soruların ce-
vaplarını sağlıklı bulmak is-
tiyorsak, veri sahibi olmamız 
gerekiyor. O halde, ne kadar 
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orada olabilmeniz gerekiyor. 
Bugün doğru veri kullanımı 
ile bunu yapmak mümkün. 
Büyükşehirlerin CHP’ye 
geçmesi, CHP hatta muhale-
fetin bütünü açısından çok 
büyük bir avantaj oluşturdu. 
Seçmene mesajınızı iletmek 
istiyor ve onların sizi duyma-
sını sağlamak istiyorsanız, 
seçmenle önceden bağ kur-
malısınız. Belediyeler, işte bu 
bağı kurabilmek için sınırsız 
fırsat taşıyor.

Son dönemlerdeki  
“Kemalizm/Atatürk” 
konusunu kendi 
içinde köpürtmek CHP 
açısından bir iletişim 
sorunu değil miydi? Ne 
düşünüyorsunuz?

Son derece gereksiz bir 
tartışmaydı. CHP İl Başka-
nı’nın, kaldı ki İstanbul’un 
alınmasında en başından 
beri ana aktörlerden biri ol-
muş ve hem partisine hem 
de onun kurucu değerlerine 
olan inancını defalarca gös-
termiş bir siyasetçinin, bir 
cümlesinden yola çıkarak 
tartışma açmanın bir partiye 
ne gibi faydası olabilir? Son 
dönemde oy kaybetme tren-
dine girmiş ve iki yeni parti 
kurulması ile de bölünen, 
zayıflayan bir Adalet ve Kal-
kınma Partisi imajı karşısında 

halen yüz yüze iletişimden 
daha etkili bir iletişim yok.  
Tanıdığınız bir kişinin sizi yüz 
yüze iletişim ile ikna edebil-
me şansı TV’de veya dijital 
platformda gördüğünüz 
her türlü reklamdan daha 
yüksek. ABD Başkanı Donald 
Trump’ın Covid 19’a rağmen 
saha çalışmalarına başlaması 
hatta kendisinin bile sahaya 
inmesinin ana nedeni de işte 
budur. Hem sahada hem de 
dijital platformlarda “Yerel 
toplulular oluşturmak” bu 
nedenle çok önemli. Bu ne-
denle, muhalefet en temel 
gerekliliklerden biri, dijital 
varlığının yanı sıra sürekli 
sahada olmak ve doğru seç-
mene doğru mesajı iletmek. 
İktidar her ne kadar sürekli 
gündem yaratmaya çalışsa 
da seçmenlerin temel ön-
celikleri var ve muhalefetin 
kendi gündemi işte bu ön-
celikler olmalı. O, bu önce-
likler doğrultusunda mesaj 
oluşturmalı. Doğru mesaj, 
popüler olanı söylemek değil 
aksine söylenmesi gereken 
konuyu popüler yapabilmek-
tir. Burada unutulmaması 
gereken nokta şudur: Verilen 
mesajların siyasi göndermesi 
yoksa, siyaseten geri dönüşü 
de olmayacaktır.

İktidarın CHP›li 
belediyelerin yurttaşa 

yardımlarını engellediğini 
geniş kitlelere nasıl 
anlatmak gerekir? Örneğin 
İstanbulluların bir 
kısmı, Marmaray –
Ulaştırma Bakanlığı’na 
bağlı olduğu halde- bilet 
fiyatının artmasının İBB 
kaynaklı olduğunu 
düşünebiliyor. Bu gibi 
konuların aktarılması ve 
yaygınlaştırılması için nasıl 
bir yol izlemeli?

İletişim çalışması bir bütün 
ve özellikle bizim gibi ya-
lan haber yayılma hızının 
yüksek olduğu bir ülkede 
360 derece iletişim yapmak, 
sürekli yapmak ve vermek 
istediğiniz mesajı çok sık 
tekrar etmek gerekiyor. 
Unutmamalıyız ki, sadece 
biz değil rakibimiz de ileti-
şim yapıyor ve dolayısı ile 
seçmenler çoğunlukla farklı 
mesajlara maruz kalıyor. Kal-
dı ki, iletişim araçları o kadar 
çeşitlendi ki, her seçmen 
kendi kanalında ve çoğu za-
man muhalefetin mesajlarını 
görmüyor bile. Bu nedenle, 
muhalefetin farklı kanallara 
ulaşabiliyor olması gereki-
yor. Saha çalışmalarından 
zaten bahsettim; ama buna 
ilaveten dijital platformları, 
sosyal medyayı da çok iyi 
kullanabiliyor olmak gerek. 
Seçmen nerede ise sizin de 
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destek vermek, rakibin siya-
setini meşrulaştıracağı gibi 
muhalefeti değil rakibinizi 
büyütür. Muhalefet, kendi 
söylemlerini pekiştirmeli ve 
seçmeni siyaseten bir pozis-
yona yönlendirmeli. Daha 
önce de söylediğim gibi, ku-
tuplaşmanın parçası olmaya-
yım derken siyaset üretemez 
pozisyona girmek sadece 
rakibi büyütür.

Umut temelli bir iletişim 
gerekli hepimize. Ancak 
bu kadar öfkeliyken nasıl 
olacak?

Unutmamak gerek ki, son 
dönemde dünyadaki birçok 
seçim sonucunu etkileyen 
ana faktör, kızgın seçmenle-
rin varlığı. Kızgınlığı örgütle-
mek ve sandığa yöneltebil-
mek başlı başına bir başarı. 
Kızgın seçmenler değişim 
yanlısı oluyor ve bu doğ-
rultuda oy kullanıyor.Bizde 
genelde seçmen ne zaman 
kızgın olsa bile bir şekilde 
korkutularak içe kapanması 
sağlanıyor. Korku, seçmeni 
var olan düzen tarafında 
tutan bir duygu halidir. Kor-
kan seçmenlerin çoğunlukla 
iktidar yanlısı oy kullandık-
larını gözlemleyebiliyoruz. 
Var olan memnuniyetsizlik 
durumuna katlanmak; belir-
siz bir gelecekten, yani daha 
kötü olabilme ihtimali veya 
elindekini de kaybetme riski 
nedeni ile daha az ürkütücü 
gelebiliyor. Dolayısı ile asıl 
yapılması gereken, öfkeyi 
dindirmeye çalışmak değil 
öfkeli seçmeni, -ona başka 
bir geleceğin mümkün oldu-
ğu hayali kurdurtarak- örgüt-
lemek ve sandığa götürebil-
mek.

bütünleşen ve büyüyen bir 
Cumhuriyet Halk Partisi imajı 
çizmek varken bu tarz iç tar-
tışmalar seçmeni yormaktan 
öteye gidemez. 

Değerli Hocamız Prof. Dr. 
Taner Timur, geçtiğimiz 
günlerdeki sosyal 
paylaşımlarında, çok 
yerinde bir saptama ile 
“kutuplaşma” kelimesinin 
Türkiye’de yaşananları 
yansıtmaktan uzak aldatıcı 
bir kelime olduğunu, sanki 
birbiri ile “kutuplaşan” 
iki dengeli güç varmış 
yanılsaması yarattığını 
vurguluyordu.  Oysa 
Hocamızın da altını 
çizdiği gibi ortada, insan 
haklarını hiçe sayan, yargı 
bağımsızlığını ayaklar 
altına alan, yolsuzlukları 
örtbas eden bir iktidarla, 
ona direnen adalet ve 
özgürlük güçleri var. 
Ne dersiniz bu türden 
siyasal dağarcığımızı ören 
kelimelerden mi başlamalı 
değişime?

Hocamızın saptaması çok 
değerli ama kutuplaşma-
sının olabilmesi için güç 
dengelerinin eşit olması şart 
değil. Güçlerin dengesiz 
olduğunun bilinci ile bu ku-
tuplaşmanın önüne geçmek 
gerekiyor. Dünyanın farklı 
coğrafyalarında popülist 
liderlerin en sık kullandığı 
yöntemlerden biri, halkı 
kutuplaştırmak. Kutuplaşan 
toplumlar, liderlerin kendi 
seçmenini konsolide etme-
sini kolaylaştırdığı gibi karşı 
seçmenin kulaklarını da size 
karşı tıkamasını sağlıyor.Siz 
“Öteki” olduğunuz müddet-
çe seçmenin sizi duyması 
zor. Diğer yandan kutupla-
şan toplumlarda sorunlar 

“Öteki” üzerinden açıklandığı 
için problemlerin ana ne-
denleri, liderlerin başarısız-
lığı, sistem tartışmaları gibi 
konuların da üzeri kapanmış 
oluyor. Muhalefetin yapması 
gereken; bu kutuplaşma-
nın üzerine çıkabilmek ve 
seçmene başka bir bakış 
açısı, başka bir vizyon, bir 
birliktelik gösterebilmek. 
Diğer yandan ülkede her 
olan biteni de kutuplaştırma 
ile açıklamaya çalışmak ve 
kutuplaşmanın bir parçası 
olmamak için siyaset yap-
maktan kaçınmak da yanlış. 
Muhalefetin, kendi söylem 
ve sembollerini üretmesi 
lazım.

Solun Türkiye 
toplumunun sorunlarını 
çözebileceğine ve daha 
iyi “yönetebileceğine” 
ilişkin bir siyasal iletişime 
ihtiyaç var. Bu konuda neler 
düşünüyorsunuz?  Son 
neden müzmin muhalefet 
olarak etiketleniyor? Eksik 
olan nedir?

Sol partiler, iktidar olmak 
istiyorlarsa, kriz anlarını iyi 
değerlendirebilmeliler. En 
temel eksikliğin bu olduğu-
nu düşünüyorum. İktidar, 
ihtiyacı olduğu zamanlarda, 
“ulusal çıkar” başlığı altında 
muhalefetin farklı söylem 
üretmesini engelleyebiliyor. 
Kriz anlarında tüm partilerin 
ortak bir dil kullandığını gö-
rüyoruz. Dolayısı ile muha-
lefet farklılığını ortaya koya-
bileceği, başka bir çözümün 
mümkün olabileceğini gös-
terebileceği fırsatları kaçırı-
yor. Siyaset; hedef koyarak, 
sembol ve söylem üreterek 
seçmenle bağ kurmaktır. 
Bunları üretmeden rakibe 
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B hayata geçirmeye başladı 
ve bir tarikatlar koalisyonu 
olan AKP, ajandasında olan 
bütün hedefleri gerçekleştir-
meye başladı. Burada kritik 
olan, AKP’nin kendi kalıcılığı 
açısından ileriye dönük ola-
rak mevcut kurumsal yapıyı 
hedef almasıydı. AKP, mevcut 
yasama-yürütme-yargı ba-
ğımsızlığı denklemini ortadan 
kaldırarak kendi iktidarını tah-
kim etti. 

Buraya kadar vurgulananlar-
dan, sanki AKP kendi gücüyle 
bu dönüşümü organize etti 
gibi bir sonuç çıkabilir; ancak 
bu yanlış olur. AKP, bir yanıyla 
içerideki muhalefetin güç-
süzlüğüyle ve tarikatlar koa-
lisyonunu esas alarak, diğer 
taraftan kapitalizmin gelinen 
aşamadaki hakim ideolojisi 

Salgın, Siyaset ve  
Muhtemel Karşı Duruşlar Üzerine

Bir Çin bedduası “kötü zaman-
larda yaşayasın” der. Beddua, 
sanki 2020 için söylenmiş 
gibi geliyor insana. Malum 
salgın, zaten hemen her şeyin 
gerçekten kötüye gittiği bir 
süreci taçlandırdı adeta. Ge-
nel olarak dünyadaki gidişatı 
paranteze alarak Türkiye üze-
rine yoğunlaştığımızda neler 
hatırlıyoruz; kendimize bir 
soralım. Salgın öncesi Türkiye 
nasıl bir süreç yaşıyordu? Bu 
yazıda bu soruna detaylarıyla 
girmeyeceğiz. Ancak, bir tes-
pit yapmak gerekirse; Türkiye, 
12 Eylül darbesiyle başlatılan 
sürecin mantıki sonuçlarını 
AKP iktidarıyla yaşamaya baş-
lamıştı. 

Ancak, sol liberalizmin de-
mokrasi adına desteklediği 
bu süreç kendi gerçekliğini 

Mehmet TÜRKAY  
Kalkınma İktisadı, Prof. Dr.
turkaymehmet@gmail.com
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re gösterilebilecek reflekslerin 
olanaklarına sahip olmak açı-
sından bakıldığında, çalışan 
sınıflar tamamen dezavantajlı 
bir süreci yaşamışlar ve yaşa-
maktadır. 

Sermaye ve iktidar, salgın 
koşullarını lehine kullanıyor 

Diğer taraftan sermaye, süreci 
kar getiren bir niteliğe dönüş-
türmenin bütün olanaklarını 
devreye sokmaktadır. Salgın 
öncesi, ciddi bir krizle karşı 
karşıya kalan sistem salgının 
getirdiği kısıtları bir anlamda 
krizini yönetmek için kullan-
maktadır. İşten çıkarmalar, 
çalışma ödeneği, daha uzun iş 
süreçleri hızla devreye sokul-
muştur. Kapitalist rasyonele 
göre işleyen bu süreç, doğal 
olarak sürecin maliyetinin 
toplumsallaştığı, karın özelleş-
tiği bir niteliğe sahiptir. Elbet-
te bu beklenmedik bir durum 
değil. Ancak salgın koşulları, 
kriz sürecinin yükünü çok 
arttırmıştır. Bu durum, ileriye 
dönük olarak, zaten kitlesel 
çaresizlik içindeki kitlelerin 
iktidar tarafından manipüle 
edilmesinin koşullarını da 
yeniden yaratmış bulunmak-
tadır. Bu yolla iktidar, kendini 
tahkim etmenin yeni bir ola-
nağına kavuşmuş görünmek-
tedir. 

Bir diğer asli sorun, siyasal 
muhalefetin, salgın sürecinde 
ortaya çıkan bu olağanüstü 
koşulları siyasete tahvil ede-
mediği gerçeği olarak ortada 
durmaktadır. İktidarın bütün 
engellemelerine rağmen en 
görünür durumda olan üç bü-
yük il yerel yönetimleri, sürece 
bir biçimde müdahil olmanın 
yollarını bulmaya ve hayata 
geçirmeye çalışmaktadır. Bu 
durumun ortaya koyduğu 
gerçeklik, Türkiye’de 
muhalefetin yüksek siyaset 
yapmak yerine, insanların 
gündelik yaşamlarına 

neoliberalizmi benimseye-
rek ve uygulayarak mevcut 
pozisyonuna ulaşmıştır. Bu 
pozisyon, burjuva demokra-
sisinin tasfiye edildiği ve yeni 
bir kurumsallaşmanın oluştu-
rulmaya başladığı bir duruma 
işaret etmektedir. 

Neoliberalizm, kapitalist ras-
yonelin tarihsel bir görünümü 
olarak anlaşıldığında ve mev-
cut iktidarın kendi meşrebin-
ce esas referansı olduğu görü-
nür hale gelince tablodaki her 
şey yerli yerine oturmaya baş-
layacaktır. Bu anlamda AKP, 
“Sosyal Darwinist” bir anlayış-
la İslami tevekkülü örgütleme 
becerisini göstermiş ve bu 
yolla iktidarını tahkim etmiştir. 
Bu durum, elbette mutlak 
ve zamansız bir varoluşa 
işaret etmemektedir. Ancak, 
ileriye dönük bir tasavvur 
söz konusuysa geçmişin 
tahribatının farkında olmak 
gerekmektedir.

Cehaletin örgütlenmesi

Gelinen aşamada Türkiye, 
kapitalizmin bütün rasyonel-
lerine uygun bir yol izlemiş ve 
izlemektedir. “Bu ne anlama 
gelir?” sorusu burada önem 
kazanmaktadır. Bu noktada 
toplumsal olarak en kritik 
olan, cehaletin mevcut iktidar 
eliyle örgütlenmiş olması-
dır. Bu örgütlenme, sadece 
AKP’nin kendi kitlesine dönük 
bir uygulama değildir, muhalif 
olduğunu düşünen kesime de 
sirayet etmiştir. Kendi kitlesini 
zaten konsolide eden AKP, 
muhalif olduğunu düşünen 
kesimlerin bir kısmını bu 
sefer milliyetçilik üzerinden 
kendine destek olmaya çağır-
mıştır. Elbette burada mevcut 
muhalefetin zafiyetleri önem-
lidir. Diğer taraftan, cehaletin 
örgütlenmesi meselesini her 
toplumun kendi tarihselliği 
içinde yaşadığını da göz önü-
ne almamız gerekmektedir. 

Cehaletin mevcut iktidar tara-
fından örgütlenmiş olmasının 
operasyonel hali, iktidarın söz 
konusu örgütlenmiş cehaleti 
bütün kurumlarıyla sistematik 
olarak cesaretlendirmesiyle 
hayata geçmektedir. Kadına 
yönelik şiddetin çoğu zaman 
cezasız kalmasından doğa 
katliamlarına göz yumulma-
sına, salgın sürecinde TTB’nin 
hedef alınmasına, barolara 
dair yeni düzenlemenin 
yürürlüğe girmesine ve si-
yaseten katle kadar bütün 
tasarruflar bu duruma işaret 
etmektedir. Bütün bu tasarruf-
lar, siyasi İslamcı ve milliyetçi 
kitlenin potansiyel onayı ile 
gerçekleşmektedir.

Cehaletin örgütlenmesi me-
selesi bir toplumsal sistem 
olarak kapitalizmin kendi 
tarihsel referanslarından 
vazgeçmesiyle doğrudan ilgi-
lidir. Aydınlanma döneminin 
kabullerinin geldiğimiz aşa-
mada birçok iktidar açısından 
karşılığı kalmamıştır. Buradaki 
en somut örnekler, anlaşıla-
cağı üzere, ABD ve Türkiye’dir. 
Benzer refleksi gösteren, ta-
mamen farklı iki toplumsallığı 
aynı rotada birleştiren ve ne-
oliberalizm diye tanımlanan 
günümüz kapitalist rasyoneli-
dir. Kapitalist rasyonel, Sosyal 
Darwinizm ile anlam kazanır; 
hayat damarıdır. Kapitalizmin 
bütün tarihi, güçlü olanın 
ayakta kalacağı mantığıyla 
işlemiştir ve işlemektedir. 
Güçlünün neden güçlü, güç-
süzün neden güçsüz olduğu 
sorusunun bu tarihte yeri yok-
tur. Yaşanan bütün toplumsal 
felaketlerde -çok az sayıda 
düşük nüfuslu ülke dışında- 
kapitalist rasyonelin bu man-
tığı işlemektedir.    

Yaşanmakta olan salgın süre-
cinin yönetilişi, sürecin sınıfsal 
niteliğini de görünür hale 
getirmektedir. Bir taraftan 
sürece, kendini korumak üze-
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engel de görünmemektedir. 
Bu noktada mesele, yeniden 
muhalefetin bu sürece nasıl 
tepki vereceğinde düğüm-
lenmektedir. Genel olarak 
muhalefet, zor ama zorunlu 
bir görevle karşı karşıya kal-
mıştır. Ancak, bütün iyi niyetli 
çabalara rağmen muhalefet, 
bu süreçte genel olarak bir 
konsolidasyona gidememiş 
görünmektedir. 

Bu durumun en önemli nede-
ni, kendi gündemini belirleye-
memesidir. Sürekli olarak ikti-
darın belirlediği bir gündeme 
bağlı bir muhalefetin -kendi 
tabanı da dahil olmak üzere- 
potansiyel kitle açısından da 
inandırıcı bir görüntü vermesi 
mümkün değildir. İçinde ya-
şadığımız hem salgın hem de 
eski/kronik iktisadi ve/veya 
toplumsal kriz koşullarında 
sosyal demokrat ve sosyalist-
lerin, tarihsel çatışma ve fark-
lılıklarını bu süreçte paranteze 
alıp beraber düşünme ve 
davranmaya dair sorumluluk-
ları vardır. Çünkü altımızdaki 
zemin kaymıyor, çöküyor. 

nedenidir. Yarattığı tahribatı 
onarmak da muhalif yerel 
yönetimlerin asli görevidir; ki, 
bunu da yapmaya çalışıyorlar. 

Diğer taraftan salgının ne-
reye, nasıl evrileceğine dair 
belirsizlik, iktidarın hare-
ket kabiliyetini arttıran bir 
ortamı beraberinde getir-
mektedir. Bu tür belirsizlik 
içeren toplumsal ortam ve 
zamanlarda geniş kitlelerin 
refleksi güçlü olanın/görüne-
nin yanında yer almaktır ki, 
Türkiye’de mevcut iktidar bu 
reflekse oynamaktadır. Salgın 
ortamının sağladığı zeminde 
iktidar,  otoriterleşmenin 
yeni kurumsallaşmasına 
yönelmiştir. Yeni kurulan 
Stratejik İletişim ve Kriz 
Yönetimi Daire Başkanlığı’nın, 
muhalefetin daha sistematik 
denetlenmesine hizmet et-
meye yönelik bir faaliyet yü-
rüteceğini tahmin etmek güç 
olmasa gerek. Bu anlamda ik-
tidarın söylem ve pratiği, önü-
müzdeki dönemde daha da 
sertleşecek gibi görünmek-
tedir. Ayrıca iktidarın ileriye 
dönük tasarruflarına dair bir 

dokunan, buralardaki 
sorunların çözümüne dönük 
pratiklere yönelmesidir. Sözü 
muhalefete ve muhalif yerel 
yönetimlere getirmemizin 
nedeni, esas olarak hem hala 
yaşanmakta olan sürece geniş 
kitleler açısından müdahil 
olmanın önemini vurgulamak 
hem de salgın sonrasına dö-
nük projeksiyonlar yapılması-
nın siyaseten öneminin altını 
çizmektir.

Belirsizliğin tanımladığı bu 
salgın sürecinin, kapitalizmin 
mutlak hakimiyeti altında 
yaşanıyor olması, kapitalizme 
dair tespit ve algımızın netleş-
mesine de hizmet edecektir. 
Kapitalizm, patolojik –yani 
hastalıklı- bir sistem değildir, 
patojenik -yani hastalık üre-
ten- bir sistemdir. Burada vur-
gulamaya çalıştığımız husus, 
salgının kapitalizmin hüküm 
sürdüğü koşullarda yaşanıyor 
olmasıdır. İktidar, mevcut sal-
gın koşullarını elindeki güce 
dayanarak kendisini tahkim 
etmek için kullanmaktadır. 
Bu tahkimatın amacını deşif-
re etmek muhalefetin varlık 



45

K yaratabilme becerisi ile mu-
halefet.

Atramkhasis efsanesi

Mezopotamya’da Babil At-
ramkhasis efsanesi “inuma ilu 
av-ilu” -Tanrılar insanken- söz-
leriyle başlar. Efsaneye göre, 
tanrılar Dicle’nin kıyısında 
günlük işlerin ağırlığından 
şikayet ederler ve böylece 
ölümlüleri yaratırlar. Ancak 
ölümlüler çoğaldıkça gü-
rültüleri ile tanrıları rahatsız 
etmeye başlarlar. Bunun 
üzerine tanrılar, gürültücü 
insanları altı yüz yılda bir 
felaketlerle cezalandırmaya 
başlar. İnsanların yaratılışı ile 
ilgili olan bu efsane, tanrıların 
da insanlar gibi iki doğalı bir 
çatışma evrenine sahip oldu-
ğunu anlatır. İnsanların tıpkı 

Panoptik Model Bağlamında 
Korku Siyaseti

Korku siyaseti, siyasetin diğer 
bileşenlerini de anlam kay-
bına uğratarak içeriği boş bir 
kavramlar/söylemler yığınıyla 
kafa karıştırıyor. Dolayısıyla 
bu dizide ilk hedeflenen, kav-
ramların doğru okunmasını 
sağlamak; ardından, korku 
siyasetinin güncel siyasi 
tartışmalar bağlamında ele 
almaktır. Kavramların korku 
siyaseti ile yaşadığı anlam 
kayıpları aslına ilişkin bir 
okuma ile daha net anlaşı-
lacaktır. Burada esas olarak 
siyasetin ana bileşenlerine 
odaklanılmıştır: Siyasi iktidar, 
vatandaş ve muhalefet. Korku 
siyasetini üreten  ve besleyen 
siyasi iktidarlar; korku siyase-
tinin nesneleştirdiği toplum 
ve vatandaş; ardından, korku 
siyasetine karşı bir alternatif 

Tansu ÖZCAN  
Siyaset Bilimi,  
Doktora Öğrencisi
zcanntansu@gmail.com



SOSYAL DEMOKRAT

46

dar bir ihtiyaç olarak ortaya 
çıkar. Dolayısıyla, iktidarlar 
hegemonya kurabilmek ve 
hegemonik çatlaklarını ona-
rabilmek için “korunma ihti-
yacı olan” toplumlar yaratır.

“Gürültü”

Nasıl ki Tanrılar insanken, 
gürültü yapan ölümlülerden 
hoşlanmaz ve cezalandırır-
dı; benzer şekilde, insanlar 
“Tanrı” olduklarında gürültü 
yapanlardan hoşlanmadı ve 
cezalandırdı. Geçtiğimiz yüz-
yılda iktidarın cezalandırma 
pratikleri üzerine bir filozof 
tarihçi olarak kafa yoran Fou-
cault, iktidarın her yerdeliği-
ne dikkat çekti Ona göre, ikti-
darın gürültüyü kontrol etme 
ve denetim altında tutabilme 
amacıyla başvurduğu pra-
tikler ekseninde gözetim bir 
araç olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Denetim ve gözetimin 
meşru bir zeminde gerçek-
leşmesini ise korku siyaseti 
sağlamaktadır.

niz, sizi gözetlediği bu kadar 
gözü nereden buldu? Sizden 
almadıysa, nasıl oluyor da 
sizleri dövdüğü bu kadar çok 
eli olabiliyor? Kentlerinizi çiğ-
nediği ayaklar sizinkiler değil-
se bunları nereden almıştır? 
Sizin tarafınızdan verilmiş 
olmasa üzerinizde nasıl ikti-
darı olabilir?”

Özgürlüklerini kendi arzula-
rıyla teslim eden insanların 
motivasyon noktası güven-
liktir. Nitekim, “meşhur” gemi 
metaforu iktidar-korku-gü-
venlik paradigmasının sade 
anlatımıdır diyebiliriz. Aris-
toteles, Politika adlı eserinde 
siyasal düzeni bir gemiye, 
toplumu da gemideki yolcu 
ve mürettebata benzetir. Bu-
rada odak noktası güvenliktir; 
çünkü, geminin ve yolcunun 
güvenliği varoluşun ön koşu-
ludur. Bu güvenliği sağlamak 
ve sürdürebilmek adına tek 
tek bireylerin iradesini ortak 
iyiye kanalize etmek için ikti-

tanrılar gibi korku ve güven 
yaratabildiklerini keşfetme-
siyle birlikte tanrı-krallar tarih 
sahnesine çıkar.

İnsanlık tarihi bir bakıma, 
korku kültürüne dayanan bir 
tanrılar ve insanlar hiyerarşi-
sinin hikayesidir: Korku hiye-
rarşisinde herkes “korktuğu 
tanrının kulu, korktuğu kulun 
tanrısı” olmuştur. Gerek tanrı-
sal inanış gerek siyaset korku 
ve umut arasında kendilerine 
köleler yaratarak iktidarını 
sürdürebilmişlerdir. Nasıl ki 
Frankestein efendisi olmak 
için yarattığı Leviathan’ın gö-
nüllü kölesi olur, insanlar da 
korkularından arınmak uğru-
na sığındıkları egemenin gö-
nüllü kulları olurlar. La Boetie, 
“Gönüllü Kulluk Üzerine Söy-
lev” adlı eserinde insanların 
nasıl olup da, erkini yalnızca 
onların kendisine verdikleri 
güçten alan bir egemene 
katlandıklarını merak eder ve 
sorar: “Eğer siz vermediyse-
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tir. Nihayetinde, kendisine 
karşı tehdit oluşturabilecek 
unsurları gözetleyen iktidar 
çarpıttığı gerçeklerin korku-
tucu görünümleri ile ötekini 
yaratır.

Öteki

Toplumlar heterojen bir yapı-
ya sahiptir. Dolayısıyla, toplu-
mu bir araya getiren birey ve  
sosyal gruplar arasında fikir 
ve çıkar çatışması doğaldır. 
Bu çatışmanın yok sayılması  
veyahut bastırılması ise bir 
doğa bozumu durumudur. 
Bu durum aynı zamanda 
siyasetin kısıtlanması anlamı-
na da gelmektedir. Nitekim 
çatışmaların yarattığı iktidar 
mücadelesi siyasetin özüdür. 
Oysa çatışmaları asgari bir 
anlaşma temelinde yürüt-
mektense korku siyasetine 
sığınan bir iktidar, kendi be-
ceriksizlikleri ile doğan kötü-
lükleri ve olumsuzlukları ma-
zur gösterme arzusundadır. 
Diktatörlüklerin ve otoriter 
yönetimlerin kadrajında ça-
tışmalara getirilen farklı çö-
zümlerin “gürültü” olarak al-
gılanmasının nedenlerinden 
biri de budur. Bauman’ın de-
yişiyle iktidar, kendi ideolojik 
evreninin “bilişsel, ahlaki veya 
estetik” haritasına uymayan 
ötekiler yaratarak çatışmaları 
kendi çıkar gruplarının lehine 
çözer ve “gürültü”nün bastırıl-
ması için meşru zemin oluş-
turur. İktidarın yarattığı heyu-
la kendi eksiklik ve irrasyonel 
davranışlarının “günah keçisi” 
işlevini görmesi bakımından 
önemlidir.

Ötekinin kim olduğu ise kon-
jonktüre göre değişir. İktidar 
yarattığı korkuları ve korku 
unsurlarını müphemleştire-
rek ötekilere dair kapsamlı 
kategoriler inşa etmesinin 
yolunu açar. Bu aynı zaman-
da şeylerin gerçek anlamın-

Korku siyasetinin en önemli 
özelliği organizmacı ve bü-
tünsel bir toplumdur. Dola-
yısıyla birlik ve beraberliğe, 
uyuma yapılan vurgunun 
boyutu, itaat gereksinimiyle 
doğru orantılıdır. Nitekim 
korku meşruiyeti, meşruiyet 
iktidarı büyütür. Bu diyalek-
tiğin meşrulaştırıcı işlevi ik-
tidarın yenilenerek süreklilik 
kazanmasını sağlar. Ancak 
bu periyodun devamlılığı 
iktidarın denge kurabilme 
becerisine bağlıdır. Bismar-
ck’a atfedilen şu söz iktidar 
pratiklerine duyulan ihtiyacı 
ortaya koyar: “Süngü ile 
belki her şeyi yapabilirsiniz, 
yalnız bir şeyi yapamazsınız: 
Onun üstüne oturamazsınız.” 
İktidarın korku yaratma teke-
line sahip olması tek başına 
yeterli değildir. Kendisini 
sürekli kılmak için toplumu 
gözetim altında tutma ağına 
gereksinimi vardır. Bu ağ der 
Foucault; her yere yerleştiril-
miş binlerce göz, hareketli ve 
her zaman uyanık dikkatler, 
hiyerarşik hale getirilmiş bir 
kontrol, teyakkuz ve kapatma 
şebekesidir.

Bu bağlamda iktidar için salt 
süngü değil, bilgi de elzem-
dir. Modernlikten itibaren 
akılla birlikte değer üreticisi 
olan bilginin kullanımına dik-
kat çekilir. Nietzsche bilginin 
egemenlik temelinde iktidar 
istenci için gerekli olduğunu; 
Foucault önce toplum sözleş-
mesine taraf olan bireyin nes-
neye dönüşümünü; ardından, 
iktidarın bilgiye ilişkin hakikat 
söylemini ihdas etme beceri-
sini vurgular.

Bilginin iktidar için ve ikti-
darın meşruiyeti için önemi, 
bilinmeyene duyulan korku-
dur. Korku hipnozu bireyi ve 
toplumu edilgen bir pozis-
yona sokar. Reflekslerinden 

arındırılmış insan nesneye 
dönüşürken; iktidar, siyasal 
ve toplumsal özneye dönüşür 
ve böylece iktidarın bilginin 
yeni anlam biçimleri kurarak, 
hak söylemi oluşturma tekeli 
sağlanır. Tarihsel olarak kut-
sal iktidarların, Tanrı ya da 
Kralların, toplum üzerindeki 
denetimin göstergesi olan 
“göz” panoptik model ile be-
şeri iktidar olarak somutlaşır. 
XVIII. yüzyılın bunalımları 
içerisinde kendi halklarının 
kontrolünü kaybeden impa-
ratorluklar, otoriter kontrol 
sistemleri oluşturmaya çalı-
şıyorlardı. Bentham kardeş-
lerin felsefesini ve tasarımını 
üstlendiği Panoptikon, 1785 
yılında bu şekilde ortaya çıktı. 
Bu yapıda temel düşünce kit-
lelerin kontrol altına alınma-
sıdır ve kullanılan teknik ise 
“görünmeden gözetleme”dir. 
Temelde panoptikonu iktidar 
metaforu olarak kullanan 
Foucault ise bu tercihini şu 
şekilde açıklar: “Bir an geldi 
ki, herkesin iktidarı gözü 
tarafından fiilen algılanması 
gerekli oldu, kapitalist türde 
bir toplum olsun istendi, yani 
mümkün olduğunca yaygın-
laştırılmış, mümkün olduğun-
ca verimli bir üretimle birlik-
te; işbölümünde kimilerinin 
şu işi, kimilerinin bu işi yap-
masına ihtiyaç olduğunda, 
halkın direniş hareketlerinin, 
ataletin ya da isyanın, doğ-
makta olan tüm bu kapitalist 
düzeni altüst etmesinden 
korkulduğunda, o zaman, her 
bireyin somut ve keskin gö-
zetlenmesi gerekli oldu…”

XX. yüzyıl kapitalist toplum-
larında iktidarın, disiplini 
sağlayış şekline işaret ederek, 
biçim değiştirdiğini öne sü-
ren Foucault bir distopyadan 
söz eder. Bu sistemde insan 
artık özne değil; aksine, var 
olan iktidara karşı bir tehdit-
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kendi varlığını zorunlu kılan 
ötekinin bir meşruiyet aracı 
olarak belirmesiyle ilişkilidir. 
Toplum olası bir çatışmadan 
kaçınırken, iktidar güvenli 
bölge olarak kendini gösterir. 
Böylece, “en büyük korkuların 
kaynağı olan devlet, diğer 
küçük korkuların Tanrısı olur.” 
İktidarın toplumsal düzeni 
sağlamak için çeşitli güvenlik 
önlemlerini zorunlu tuttuğu; 
birlik, beraberlik ve bölün-
mezlik ilkesinin şaşmaz savu-
nucusu olduğu iddiası ile her 
türlü politikasını meşrulaştır-
dığı bir zeminde ötekinin ha-
yaletimsi sonsuzluğu vardır. 
Bu sonsuzluk içinde iktidar 
güvenlileştirme vaadi ile in-
sanların hareketlerini kontrol 
altında alır ve gözetime rıza 
üretir.

Toplumu oluşturan bireylerin 
çoğunluğunu etkileyecek 
nitelikteki suçlar, savaşlar, 
terör saldırıları, afetler, salgın 
hastalıklar gibi olayların ger-
çekleştiği dönemlerde histeri 
gerçek hayattaki karşılığını 
bulur ve güvenlik-güvensiz-
lik- paranoyası ortaya çıkar. 
Bu bağlamda, özellikle 11 
Eylül saldırılarını referans 
alan yazınlar, 9/11 olaylarının 
etkisinin güvenlik takıntıla-
rının ve paranoyak tutumun 
en demokratik ülkelerde bile 
şiddetlendiğini belirtir. Nite-
kim, 2001’den bu yana pek 
çok felaketle yüzleşen dünya, 
son olarak 2020 yılının ba-
şından beri salgın hastalıkla 
mücadele ettiği bu günlerde 
bu sav kuvvetlenmektedir. 
Mattelart’ın  “korkunun  ka-
talizatörü” olarak tanımladığı 
bu olayların Türkiye’deki 
izdüşümü ise konjonktürün 
de etkisiyle çarpıcı bir bo-
yuttadır. Nitekim iktidarın 
ihtiyaçlarına göre değişen 
bir öteki siyasetinin yürütül-
düğü Türkiye’de korku, uzun 

rarşik bir sistemdir. İktidarın 
bir eşitsizlik ilişkisi olduğu 
gerçeği, tam da tarihsel ola-
rak sorun olana işaret eder: 
Bu eşitsizlik hangi araçlarla 
ve yöntemlerle kapatılacak-
tır? Buna verilen en kadim 
cevap korkudur. Nihayetinde 
evrensel yasa gereği korku 
geldiğinde her şey gider; her 
şey ona boyun eğer.

Türkiye’de müphem öteki

Korku siyaseti Platon ile baş-
lar. Öyle ki korku siyasetine 
dair söylenen her şey Platon’a 
düşülen bir dipnot olarak 
düşünülebilir. Çağımız bu 
dipnotlara düşülen pratikler 
silsilesidir. Nitekim korku 
siyasetine dair güncel pratik-
ler, araştırmacıları sıkıntıya 
sokmayacak bolluktadır. Bu 
bağlamda, Türkiye’de müp-
hem ötekine dair söylenecek 
birkaç kelam siyasetin seyrine 
dair ipuçları barındırması ba-
kımından önemlidir.

Siyasetin açıklık niteliğini 
kaybettiği nice zamandır ikti-
darın ironisi toplumdaki bü-
tün görüş ve çıkar ayrılıklarını 
çözümlediği iddiası ile birlik-
te çatışmadan besleniyor ol-
masıdır. Bu ironi aslında ikti-
darın karakteristiğinin en açık 
örneği. Korku ile inşa edilen 
siyasal düzenlerde empoze 
edilen kolektif korkular içinde 
görece barış, düzen ve disip-
lin sağlandığı bilinmektedir. 
Hatta bu nedenle, en uyumlu 
toplumlar korku toplumları 
olarak sunulabilir. Bu mitin 
sürdürülebilmesi ise korku 
kültürü ve güvenlik parano-
yası ile mümkündür. Nitekim 
söz konusu kavramlar üze-
rinden yürütülen tartışmalar 
şu söylemle örtüşmektedir: 
“Kitleler demir zincirlerinden 
kurtulabilmek için gümüş 
zincirlerine boyun eğme-
lidir.” Çatışma ise, iktidarın 

dan ve gerçek işlevinden 
uzaklaştırılmasının en geçerli 
yollarından biridir. Korku hip-
nozuna bağlı olan toplumlar-
da kimse güvende değildir. 
Sürekli risk algısı bir süre son-
ra paranoyaya neden olacağı 
gibi toplumda güçsüzlük, 
anlamsızlık, normsuzluk vb. 
unsurları derinleştirir.

Paranoyanın sistemleştiril-
mesi iktidar için ikili bir işleve 
sahiptir. Foucault’un iktidarın 
“kapatma” işlevi olarak ad-
landırdığı bu durumda hem 
ötekileştirilen hem itaate 
zorlanan bireyler aynı korku 
sisteminin bir parçası olurlar. 
Ona göre, korku olmaksızın 
iktidarın toplumu kapatma 
ve meşrulaştırma işlevi ger-
çekleştirilemez. Bu bağlamda 
ötekileştirme iktidarı var ve 
meşru kılan birlik ve beraber-
liğin bozulmasını tehdit eden 
tüm unsurlar olarak belirir. 
Ötekiye karşı duyulan korku 
ve öteki olmak kaygısı “aynı”-
lık kültürü  yaratır.  Böylece 
iktidarın müdahalesine gerek 
kalmaz; çünkü farklı unsurlar 
“hiç”leşir.

Histeri toplumu iktidarın 
toplumu kontrol etmek ve 
normlara uyumunu sağlamak 
için etkin bir yoldur. Korku 
ile çitlenen siyasal düzenin 
“pasif itaatkar toplum”u 
değer yargısı kaybı ve kav-
ram anarşisi içinde iktidarın 
“çözüm” reçetelerini sorgu-
lamaz. Ortak korkulara karşı 
toplumsal birlik ve beraberlik 
miti, bölünme vb. korkusu 
yaratan iktidar, güven ve gü-
venlik unsurlarını kendisiyle 
özdeştirir. Tasada ve kıvançta 
birlik söyleminin yarattığı 
üst kimlik, bireyin korkunun 
kulluğundan vatandaşlığın 
erdemlerine yükselmesine 
engel olur ve bunun doğal 
sonucu eşitsizler arası hiye-
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ve bilginin ihdas edilmesidir. 
Nitekim bir korku bir toplu-
luğu sardığında, dönemin 
toplumsal hayatının özü bir 
noktada toplanır. İktidar için 
politikalarına rıza üretmekte 
zorlandığı bu dönemde ha-
yatın özü varlığını sürdürebil-
mektir. Bu nedenle, iktidarın 
tarihsel olarak kullandığı en 
güçlü meşruiyet unsuru kaos 
korkusu ve çarpıtılmış ger-
çeklerle bir öteki yaratma bir 
zorunluluktur. Ancak günü-
müz Türkiye’sini ne tek başına 
kuşatılmış ne de gerçekliğin 
tümüyle yeniden üretildiği 
Orwellvari bir toplum olarak 
nitelendirmek mümkün de-
ğildir. Bu nedenle, salgının 
ortasında mücadele yürüten 
bir meslek mensubunun ör-
gütünün öteki ilan edilmesi 
ile ortaya çıkacak tüm traje-
dilerin sorumlusunun kim 
olduğunu tarih yazacaktır.

zamandır siyaseti ve toplumu  
kapatmış  durumdaydı.  Sal-
gın  kronikleşen  bu  soru-
nun  son  halkası  olarak  bir 
potansiyeli ve paranoyayı 
yaratması bakımından ucu 
açık bir süreci başlatmıştır 
denilebilir. Salgının yarattığı 
potansiyel muhalefet açısın-
dan ele alınacağı için bu yazı-
nın konusu değildir. Bununla 
birlikte paranoya, yazının ka-
leme alındığı tarih itibariyle, 
Türk Tabipleri Birliği ile iktidar 
arasında yaşanan diyalog ile 
somutlaşmıştır. Çoklu baro 
tasarısı ile başlatılan süreç, 
salgınla mücadelede şeffaf 
ve ulaşılabilir bir strateji be-
nimsenmesini talep eden 
TTB’nin niteliğini, amaçlarını 
ve mesajlarını manipüle ede-
rek propaganda faaliyeti ile 
sürdürülmek istenmiştir. Bu 
sebeple, kolektif korkuları te-
tikleyen söylemler ile TTB’nin 
üzerinde bir heyula yaratıl-

mıştır. Amaç, halk sağlığı adı-
na endişelerini dile getiren ve 
durumun ciddiyetine dikkat 
çeken hekimlerin sözlerinin 
propagandalar arasında kay-
bolmasını sağlamak ve gü-
venirliğini sarsmaktı. Nihaye-
tinde, geleneksel medyanın 
yanı sıra dijital platformlarda 
da panoptik bir güç olarak 
varlığını kanıtlayan iktidar, 
Althusseryen tabirle ideolojik 
aygıtları vasıtasıyla da propa-
gandasını gerçekleştirmiştir.

Ortak iyiden ziyade iktidarın 
sürdürülebilirliği üzerine 
kurulan siyasal düzenlerde 
bilginin tahsisi, üretimi ve da-
ğıtımı toplumun belli bir ke-
siminin lehine olmaktadır. Bu 
bağlamda korku-iktidar-meş-
ruiyet arasındaki gerilimli 
ilişkinin kesişim kümesi bilgi 
unsuru olduğu söylenebilir. 
Rıza üretiminin düalitesi bi-
linmeze karşı duyulan korku 
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G
Korona Sonrası 

Dünya Nasıl Olacak?

kolonyalist yapılar bir çeşit 
küresel yayılmadır. 1890’da 
kapitalizmin içine düştüğü 
buhranı; (1) hammadde ihti-
yacı (2) sermaye karlılığı (3) 
yeni pazar ihtiyacı (4) fazla 
nüfusu akıtmak için gerçek-
leştirdiği emperyalist yayılma 
ikinci küresel çaplı yayılmadır. 
Üçüncüsü de günümüzde 
sınırların ekonomik açıdan 
büsbütün kalktığı küreselleş-
medir. 

Peki, küreselleşme dediğimiz 
yenidünya düzeni dünyaya 
nasıl dayatıldı ve yayıldı? 
1970’lerde çokuluslu şirketler 
ortaya çıktı. 1980’lerde uzay-
da iletişim devrimi gerçekleşti 
ve

1990’larda SSCB’nin dağıl-
masıyla dünya tek kutuplu 

Giriş

Bir yandan insanlık bu virüs 
musibetini defetmeye çalı-
şırken, öte tarafta “Korona 
sonrası bizi nasıl bir dünyanın 
beklediğini sorguluyor. Her 
büyük olaydan sonra yeni 
arayışların ve değişimlerin 
olması hem kaçınılmaz, hem 
de doğal. Ancak unutmamak 
gerekir ki; bir değişim ancak 
onu isteyenlerin gücü ora-
nında gerçekleşebilir. Burada 
asıl soru şudur: Bu değişimi 
dünya üzerindeki halklar ve 
topluluklar mı istiyor yoksa 
dünyayı kendilerine göre yö-
netmek isteyen güçler mi?

Dünya düzeyinde değişim 
beklentisi ilk değil. Geçmişte 
bazı örnekler yaşadık: 1490 
da denizaşırı işgaller ve ilk 
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biçimde yaşanacak ama bu 
değişimin hızı, niteliği ve yönü 
onu isteyenlerin güçleri ve 
iradeleri oranında gerçek-
leşebilecektir ancak…Tabii 
bu değişme bir direnç de 
olacak. Çünkü insanlar alış-
kanlıklarını kolay kolay terk 
etmezler. Devletler de kurulu 
düzenlerini riske atmak iste-
mezler. Hele bu statükodan 
nemalanan kurumlar ve on-
ların aktörleri, kendi güçleri 
oranında -onlara ne getire-
ceği belli olmayan bu değişi-
me-direneceklerdir.

Belirsizlik ürkütücüdür. Bu 
yüzden bildikleri “azı” bilme-
dikleri “çok” ile değiştirmek 
istemezler. Değişim olacak 
ama direniş de olacak. Fakat 
bütün bunlara rağmen ister 
istemez yaşanacak olan deği-
şim üç noktada şekillenecek-
tir: İnsanların yaşam biçimleri, 
devletlerin yönetim biçimleri 
ve ekonomik aktörler ve şir-
ketlerin işleyişinde. 

Bu değişimlerin hızını ve ni-
teliğini iletişim ve ulaşımdaki 
yeni değişiklikler ile yapay 
zeka ve algoritmaların insan 
yaşamına dahil olma ve yö-
netimlerde kullanma derece-
leri belirleyecektir. Yaşanan 
gelişmelerden çıkaracağımız 
birinci sonuç budur.

İkinci nokta ise değişimlerin 
görünümleri ve yansımalarına 
ilişkindir. Dünyadaki sermaye 
son yarım asırda ulusal ve 
uluslararası şirketler, bir ulusa 
dahil olmayan ya da olmak is-
temeyen ulusüstü şirketler ve 
bütün dünyayı bir aşamada 
kontrol etmek isteyen küresel 
şirketler şeklinde örgütlen-
mişti. Şimdi ulus devlete rakip 
olan bu dev güçler, bütün 
dünyayı tamamen ulusların 
egemenliğinden çıkarıp ken-
dilerinin hükmettikleri bir 
alana çekebilirler. Böylece 
gelecekteki dünya ulusların 

olmaya zorlandı. ABD de bu 
kutubun başı benim dedi.

Nitekim bu süreci organize 
edip, krize giren kapitalizm ve 
aşılması gereken ya da isim 
değiştirmesi gereken emper-
yalizm yerine yeni bir neolibe-
ral düzenin önünü açtı. Öyle ki 
bundan sonra dünyada askeri, 
sosyal, siyasal, ekonomik, 
kültürel birçok değişiklik ya-
şandı. Bir diğer önemli örnek 
de 11 Eylül Saldırısı sonrası 
yaşanan, günümüze ve coğ-
rafyamıza etkileri sirayet eden 
ve hala devam eden geliş-
melerdir. ABD’deki dönemin 
yönetenleri olan petrolcü, 
silah tüccarı neocon’lar- neo 
conservative yani teni muha-
fazakarlar- dünyaya yeni bir 
nizam vermek için bu saldırıyı 
bir fırsat ya da bahane olarak 
kullandılar. Önce Afganistan’a 
saldırdılar, ardından Irak’ı 
işgal etiller. Sonrası Turuncu 
Devrimler ve Arap Baharı ile 
devam etti. İş gelip Suriye ve 
İran’a dayandı ve bu süreç 
halen de tamamlanmış değil.

Ancak pek tabi evdeki hesap 
her zaman çarşıya uymaya-
biliyor. Tek kutuplu dünya 
senaryosu işlemedi. Çin ve 
Rusya, Hindistan gibi küresel 
veya bölgesel kutuplar oluş-
tu. Böylece, daha istenen dü-
zen oluşmamışken güç, batı-
dan doğuya kaymaya başladı. 
İşte tam bu noktada Korona 
denilen COVID-19 salgını baş 
gösterdi.

Bu salgın bize ne gösterdi? 
Sonrasında neye yol 
açacak? 

Bu soru elbette ki hemen 
herkes için merak uyandırı-
yor: Bundan sonra ne olacak? 
Şimdiden ortaya çıkan bazı 
olguları kısaca tespit edecek 
olursak, kısaca şunları söyle-
yebiliriz sanırım. Dünya son 
derece etkili, yaygın ve hızla 

yayılan bir pandemi (salgın) 
ile karşı karşıya kaldı. Salgın 
hemen hemen dünyanın bü-
tün bölgelerini etkiledi, bütün 
ülkelere sirayet etti. Pandemi, 
büyük bir paniğe, korkuya ve 
çaresizliğe yol açtı. Küresel 
olmasına karşın ulus üstü 
kurumlar ve büyük güçler 
küresel çözüm ve dayanışma 
gösteremediler. Bu nedenle 
önlemler yerel kaldı. Pandemi 
neticesinde otuz milyonu 
aşkın insan hasta olurken bir 
milyonu aşkın insan ise öldü; 
hastalık ve ölümlerin dünya 
genelinde bu rakamların çok 
üstünde birkaç misline ulaşa-
cağı beklentisi söz konusu.

Ülkemizde de ilk vaka bu vi-
rüsün Çin’de ortaya çıkmasın-
dan yaklaşık üç ay sonra (11 
Mart’a) görülmesine rağmen 
maalesef yeterli önlemler alı-
namadı. Şu ana kadar on bine 
yakın insanımız öldü, üç yüz 
bini aşkın enfekte kişi tespit 
edildi. Üstelik toplum bu 
rakamların da doğru olmadı-
ğına inanıyor. Bu rakamların 
dünyada olduğu gibi bizde 
de birkaç kat artacağını bek-
lemek gerekir. 

Can kayıplarının ötesinde 
salgın bütün dünyada eko-
nomiyi; özellikle de ilk etapta 
istihdamı, ihracatı, ulaşım ve 
turizm sektörlerini vurdu. Sal-
gın sonrası yoksullaşma, ser-
mayenin el değiştirmesi, kimi 
firmaların batması bekleniyor.  
Ancak ne var ki azdan az gi-
der, çoktan çok misali krizde 
ekonomik olarak ABD, AB 
gibi zengin ülkeler daha çok 
etkilenecek, Afrika gibi yoksul 
bölgeler ise daha az etkilene-
ceklerdir. En önemlisi Korona 
sonrası dünya üzerinde yeni 
bir sistem inşası şu ya da bu 
biçimde söz konusu olacak. 

Değişim

Yeni bir değişim şu ya da bu 
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bazı uygulamaları yapan bazı 
ülkeler var zaten. Onlara bir 
göz atalım. 

Zayıfı kollayan bir liderlik 
anlayışı 

Öncelikle korona sonrası 
dünyada insanlar her zaman 
bu denli büyük bir felaketle 
karşılaşabileceklerini akılla-
rının bir kenarında tutacak, 
hatırlayacak ve bunu sonraki 
kuşaklara aktaracaklardır. 
Bu da dünyaya ve doğaya 
karşı daha ölçülü ve dikkatli 
olmamız için bir uyarı işle-
vini görür umarım. Bu işin 
iyi yanı. Ama maalesef aynı 
şeyi temelinde kontrol etme, 
güç ve iktidar dürtüleri olan 
egemenler için söylemek 
güç. Bu süreçten sonra, dev-
letlerin daha gözetleyici, 
daha kontrol edici olacağını 
söyleyebiliriz. Nitekim karşıt 
cephelerde yer alan ülkeler 
bile virüsle mücadelede bu 
bağlamda aynı noktada bir-
leşirken, çok sayıda ülke de 
işin özüne yönelik tedaviden 
ziyade, COVID-19’a karşı ilk 

tır. Şöyle bir soru sorulabilir: 
Bu süreçten sonra devletler 
daha demokratik mi yoksa 
daha otokratik mi olacaklar? 

Devletler -ya da şirket gibi 
yönetilen devletler-, kendileri 
açısından vatandaşı zapt-u 
rapt altına alacak, gelişmelere 
köstek olacaklardır. Gözetle-
me, kodlama, bir çeşit fişleme 
olan çipleme gibi unsurlar 
zamanla gelişecektir. Bilim 
kurgu filmlerinde izlediğimiz 
enseden çipleme yolu ile va-
tandaşı izleme artık filmlerde 
kalan bir nostaljiye dönüşe-
cek. Yurttaşa davranışına göre 
puanlama yapılacak. Makbul 
vatandaş ya da makbul ol-
mayan vatandaş kategorileri 
oluşturulacak. Bu noktada 
insanın aklına Osmanlıda-
ki milleti hakime ve milleti 
mahkûme ayrımı geliyor. Sa-
dece bu da değil; oluşturula-
cak -ve içine çip yerleştirilmiş- 
bir kimlikle sadece hastalık 
ya da güvenlik konuları değil, 
en mahrem durumlar bile 
izlenebilecek. Aslında benzer 

egemenlik alanından ziyade 
bu ultra küresel firmaların 
egemenlik alanlarıyla tanım-
lanabilir! Bu durumda top-
lumlar ve dünya giderek tek 
tipleşecek ve küreselleşmenin 
başlattığı kültürel hegemon-
ya bu süreçle tamamlanacak-
tır. Nitekim şimdiden bütün 
dünya, aynı pratikleri ve 
davranış biçimleri gösteriyor. 
Evde kal, mesafeyi koru, mas-
ke tak gibi… Fakat iş bunlarla 
da sınırlı değil. 

Eğitimi uzaktan yap, alışve-
rişte paradan uzak dur, sen 
gitme o sana gelsin, selamını 
merhabanı değiştir gibi yeni 
davranış biçimleri de girdi 
yaşamımıza... Tabii bu durum, 
hemen bugünden yarına 
gerçekleşmeyecek belki, ama 
bu virüs ile farklı bir deneyim 
süreci yaşandı.

Daha otokratik devletlere 
doğru mu?

Devlet konusuna gelince, bu 
konuda bir yol ayırımı, ikili bir 
durum söz konusu olacak-
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bahsettiği Büyük Birader’in 
gözetleme toplumuna bizi 
götürüyor. Sadece bunlar da 
değil.

Öte yandan nakit para kul-
lanımı nerdeyse sıfırlanmış 
durumda, “Wee Chat”ya da 
“Alipay” denilen sistemlerle 
bankacılık işlemleri yapılıyor. 
Alışverişler de karekök sistemi 
ile gerçekleştiriliyor, ödeme-
ler para olmaksızın, bir yere 
dokunmaksızın yapılıyor. Ko-
rona belasının bize dayattığı 
gibi, insanların sevgisini gös-
terme yollarından biri olan 
“dokunmak” tarih oluyor. 

Aslında, bunlar aynı zamanda 
yeni insan tipi yaratmanın ön 
adımları. Yani sadece robotlar 
insan gibi olmayacak, insanlar 
da zaman içinde giderek ro-
botlaşmaya doğru yol alıyor. 
Başka bir “insan türü” ortaya 
çıkıyor. Bir kuşak sonrası 
insanlar buna hazır olmalı. 
Hiçbir ücret ödemeden sade-
ce mesajlaşma üzerinden is-
tediğine para gönderebiliyor 
insanlar.  Böyle giderse yakın-
da bankalar olmayacak, nakit 
para ortadan kalkacak.  

Dünyanın birçok yerinde ve 
Çin’de polisler artık yapay 
zekalı kasklar ve gözlükler 
takıyor. Sürücüsüz otomobil-
ler, hızlı trenler, insansızlaşan 
marketler, ameliyat yapan 
robotlar yeni yaşamın vazge-
çilmez unsurları haline geli-
yorlar. Sonuç olarak devletin 
birey üzerinde kontrolünün 
artacağı bir döneme giriyo-
ruz. Bugün yaşanan salgın 
ise bu sisteme karşı çıkanları 
susturmak için biçilmiş kaf-
tan. Varın gerisini siz düşü-
nün. 

Korona sonrası dünya nasıl 
olacak?

İnsanlık tarihi boyunca doğal 
afetler ve salgın hastalıklar 
hep olagelmiş; bunlar da sos-

adım olarak karantina uygu-
lamasına gitti. Ülkeler arası 
yolculuklar yasaklandı, sınır 
kapıları kapatıldı, çok sayıda 
ülke sokağa çıkma yasağı ilan 
etti. Birçok sektör ekonomik 
açıdan durma noktasına gel-
di. Eğitimden başlayarak tüm 
sosyal etkinlikler durduruldu, 
spor faaliyetleri ertelendi. 
Bununla birlikte dünyanın 
birçok yerinde milyonlarca 
insanın, zorunlu haller dı-
şında tüm vakitlerini evinde 
geçirmek zorunda kaldığı bir 
süreç başladı. Bazı uzmanlar, 
korona virüsün ilerleyen sü-
reçte küresel çapta kalıcı bir 
sıkıyönetim durumuna bile 
sebep olabileceğini düşünür-
ken -en azından gelecekte 
dünya çapında sıkıyönetim-
lerin olabileceğini görmüş 
olduk-, bazıları da dünyayı 
yeni bir sistemin beklediğini 
savunuyor.

Her iki durumda da insanlığı 
bekleyen önemli bir sınav 
var: Ya sürdürülemez olan bu 
düzeni hep birlikte değiştire-
ceğiz ya da hep birlikte daha 
büyük krizlere yelken açaca-
ğız. Oysa dünyamız bu kriz ile 
mücadele edecek zenginliğe, 
bilgi birikimine sahip. İhtiya-
cımız olan şey kapsayıcı, ona-
rıcı, basiretli, birleştirici, zayıfı 
kollayan bir liderlik anlayışı.

Çin’de neler oluyor?

Biz daha demokratik bir top-
lum beklentimizi sürdürürken 
bazı ülkeler kontrol toplumu-
nu başlatmış bile. Bunlardan 
biri virüsün ilk ortaya çıktığı 
iddia edilen ülke olan Çin.  
Çin toplumu kontrol etmek 
amacıyla “Sosyal Kredi Siste-
mini” denilen bir sistem oluş-
turmuş. Bu sitemde “sosyal 
güven” adı verdikleri bir pu-
anlama yapılıyor. Puanlama 
sonucu vatandaşlara ödül ya 
da ceza veriliyor.  

Peki, puanlar neye göre verili-
yor? Aklınıza gelecek her şey 
söz konusu. Örneğin harcama 
alışkanlıkları, kurulan arka-
daşlıklar, sosyal medya kulla-
nımı gibi unsurlara göre puan 
veriliyor insanlara. Sistem, 
puanların dahil olduğu bir al-
goritma kullanıyor, buna göre 
iyi vatandaş- kötü vatandaş 
listeleri oluşturuluyor. Tabii 
devletin kendine göre oluş-
turduğu ölçütlere göre... İşin 
sonunda -bankaların güvenli 
olmayan müşteriler için oluş-
turdukları gibi-, “kara listeler” 
oluşturuluyor. Bu listeye giren 
kişi birçok ayrıcalıktan, dev-
letin sağladığı olanaklardan 
faydalanamıyor.  Sonuçta, 
devletin kendisi için belirledi-
ği ölçülere göre, iyi vatandaş, 
kötü vatandaş ortaya çıkıyor. 
Bütün bu işlemler 200 milyon-
dan fazla yapay zekalı kamera 
tarafından takip ediliyor ve 
gerçekleştiriliyor. 

Akıllı kameralar

Yapay zekalı kameralar, yüz 
tanıma sistemine sahipler; 
vatandaşları anında tanı-
yorlar, algoritmalar yoluyla 
onlar hakkında psikolojik 
analizler bile yapabiliyorlar. 
Kişinin sakin ya da sinirli olup 
olmadığını, halet-i ruhiyesini, 
yüzündeki mutluluk oranına 
göre psikolojik durumuna ka-
dar tespit edebiliyor. Üstünde 
nasıl bir elbise olduğu, saçının 
rengini, cinsiyetini, adını soya-
dını, hatta ırkını bile anında 
tespit ediyor. 

Sözgelimi akıllı kamera kişiyi 
ön açıdan değil de arka açı-
dan gördü diyelim; o zaman 
arka açıdan aldığı görüntüleri 
havuza atıyor ve birtakım 
eşleşmelerden onun kim ol-
duğunu anında tespit ediyor. 
Kaçış yok yani… Dolayısıyla 
bu kameralar tam da Geor-
ge Orwell’in “Bin Dokuz Yüz 
Seksen Dört” romanında 
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üzere; toplu ibadet anlayışı, 
cenaze töreni, taziye, tokalaş-
ma alışkanlığı, aile ilişkileri vs. 
kökten değişti. Paris artık ro-
mantik değil, New York ayak-
ta durmuyor. Çin Seddi artık 
koruyucu değil, Papa suskun, 
Roma Meydanında ayin yok 
ve Mekke bomboş.

Kucaklaşmak-öpüşmek bir-
denbire silah haline geldi. 
Aile büyükleri ve arkadaşları 
ziyaret etmemek sevgi gereği 
oldu. Aniden güç, güzellik, 
altın, para değersiz oldu ve 
almaya çalıştığımız oksijeni 
alamaz olduk. Mevsim bahar 
ancak dışarı çıkmaktan korku-
yoruz.

Kirlettiğimiz hava, su ve 
toprağı daha özler olduk ve 
yaşamsal önemini iyiden iyiye 
kavramış olduk. Dünya insan-
lığı günlük koşuşturmacadan 
dolayı hem kendine hem do-
ğaya yabancılaşmış, düşünce 
üretmekten kopmuştu! Salgın 
ile tekrar kendimizi ve doğayı 
keşfetme olanağı bulduk! Ya 
da öyle umuyoruz. Sadece 
bazı kesimler değil, herkes 
kapitalizmin dayattığı yaşa-
mın yaşamaya değer olup 
olmadığının muhasebesini 
yapmaya başladı…

devletlerin de bir işe yarama-
dığı, vatandaşlarını koruya-
madığı ortaya çıktı. Dinlerin, 
mezheplerin, tarikatların da 
çare olamadığı bir kez daha 
görüldü. Onca kaynağı tanka, 
topa, nükleer silaha yatırmak 
yerine doğa ve insan sağlığı 
için harcamanın gerekliliği ve 
önemi bir kez daha kendini 
hatırlattı.

Başka neler oldu?

Aslında bu bahisle ilgili fü-
türistler daha önce çeşitli 
görüş ve uyarılarda bulun-
muşlardı. Yakın çağın bu bilim 
insanlarından A. Tofller “Şok” 
ve “Üçüncü Dalga” adlı  ki-
taplarında bunun ipuçlarını 
verir. George Orwell yazdığı 
kitaplarda benzer tehlikelere 
dikkatimizi çeker. Genç bilim 
insanı Hararri “Sapiense” ve 
“Deus” adlı çalışmalarında 
benzer ön deyilerin ipuçlarını 
sergiler. Bütün bunları bugün 
yaşadıklarımızla birleştirdiği-
mizde tablo net olarak ortaya 
çıkıyor. Peki, ortaya çıkan tab-
lo nedir? 

Her şeyden evvel yerleşik, 
toplumsal, sosyal ve kültürel 
davranış kalıplarımıza bir bal-
yoz inmiş gibi şaşkınız. Bütün 
sosyal ilişkiler başta olmak 

yal ve toplumsal kırılmalara 
neden olmuştur. Ancak insan-
lık tarihine baktığımızda hiçbi-
ri, bu son salgın kadar küresel, 
hızlı ve yaygın bir etkiyi sahip 
olmamıştır. Bu salgının birçok 
bakımdan şu ya da bu şekilde 
bir milat olduğu söylenebilir. 
Hiçbir şeyin eskisi gibi olma-
yacağının hemen hepimiz 
farkındayız. 

İşin ilginç bir tarafı da şu: Her 
biri ayrı güç, olanak ve yö-
netimlere sahip olan dünya 
devletlerinin hemen hepsi bu 
pandemi karşısında aynı ref-
lekslerle hareket etti. Bunun 
gelecekte yaratacağı “aynılık” 
ve “tek tiplik” açısından öne-
mini bir kenara not edip ana-
lizimize devam edelim. 

Bu salgın ayrıca bize şunları 
gösterdi: Öncelikle küresel-
leşme, ulusüstü kurumlar de-
nilen koca koca teşkilatların 
bir virüs karşısında hiçbir şey 
yapmadıklarını ya da yapa-
madıklarını gösterdi. Doğayı 
yok etmekte, insanları katlet-
mekte mahir olan militarist 
güçlerin, onca silahın, ordu-
nun bir virüs karşısında teslim 
bayrağını çektiğini, onları 
yaratanları bile koruyamadığı 
ortaya çıktı. Gerçek yüzleri 
görüldü. Çok güvenilen ulus 



55

   SOSYAL DEMOKRAT

makinalar varken- çalıştırdık-
ları milyonlarca işçiye ihtiyaç 
yok.  İnsansız hava araçları, 
akıllı füzeler, biyolojik silahlar, 
akıllı teknolojiler, uzay uydu-
larıyla bütün dünyayı 24 saat 
gözetim altında tutan tekelci 
sermaye, kendi ihtiyacı kadar 
yüksek beyin gücüne sahip 
sağlıklı bir nüfus planlaması 
yapmak istiyor. Niteliksiz gör-
düğü nüfustan yavaş yavaş 
on-on beş yıl içinden kurtul-
maktır niyetleri. Yaşlı, hasta ve 
engelli nüfustan kurtulmanın 
ve hızlı artan nüfusu kontrol 
altına almanın peşindeler. 
Sağlıklı nüfus için sperm ban-
kaları zaten devredeydi ve ile-
ride bu zorunlu hale gelecek. 
Spermleri analiz edip içinden 
en sağlıklı olanları seçebile-
cekler. Böylece hem engelli 
hem de niteliksiz nüfustan 
kurtulmayı öngörmektedirler. 
Belki de Hitler’in üstün insan 
ırkı teorisi başka bir biçimde 
hayata geçmiş olacak. 

Ekonomik işleyiş yeni bir hal 
alacak, para ve banka sistemi 
tamamen değişecek, daha 
doğrusu para elektronik hale 
gelip sanallaşacak, böylece 
bankacılık sistemi de ortadan 
kalkacak. Başta devlet kuru-
mu olmak üzere diğer kurum 
ve organizasyonların yapı ve 

Eve kapanmayla birlikte doğa 
asırlar sonra rahat bir nefes 
alırken insanlık yeni düşünce-
ler için adeta kuluçkaya yatmış 
durumda! Çöküşü engellemek 
ve yeni bir çözüm ve çıkış için 
bir büyük anlatıya -bir kos-
mogenia’ya- her zamankin-
den daha fazla ihtiyaç olduğu 
bilinci gittikçe yaygınlaşıyor. 
Bunlar bizim tespitlerimiz ve 
öngörülerimiz. Bir de maale-
sef bunlara karşı direnen reel 
bir dünya var. 

Peki, şimdi ne olacak?

Küresel güçler, küresel şir-
ketler, dünyaya algoritmik 
yöntemlerle hükmetmek 
isteyenler -ki bunlar küçük 
elit yapılar ve bu konudaki 
uzman kesimlerden oluşuyor- 
bu süreci hızlandıracaklardır. 
Madem, aile, devlet, din vs. 
sizi koruyamıyor o zaman 
bize biat edin karşılığında 
sizi biz koruyalım diyecekler. 
Diğer bir deyişle, yönetmek 
isteyen küçük elit kesim, yö-
netilen büyük avam kesime 
şunu demek istiyor: Bundan 
sonra gelecek ölümcül virüs-
lerden, yoksulluk ve açlıktan 
korunmak için bana biat edin; 
bunun için kolunuza ya bir 
bilezik ya da bir çip takarak 
sağlığınızı takip edeyim.

Bu yöntemle küresel bir “veri 
tabanına” hükmedecekler ve 
her bir birey hakkında A’dan 
Z’ye bilgi sahibi olacaklar. Bu 
veriler sayesinde istedikleri 
şekilde tek tek ve toplu olarak 
kaderimizi belirleyebilecek 
güce sahip olabilirler.

Peki, reddederseniz ne ola-
cak? “Sizi kaderinizle baş 
başa bırakıyorum” tehdidiyle 
korkutacaklar o zaman.  Yani 
geniş yığınlara ve topluluk-
lara ölümü gösterip sıtmaya 
razı edecekler. Ya “süper in-
san” olarak sağlığınız ya da 
her türlü saldırıya açık ölüme 
mahkûm olun ikilemi… Bu 
virüs ile bize yaşattıkları “psi-
kolojik sosyal travma” onlara 
bunu bize daha rahat söyle-
me fırsatı veriyor.

Robotların dünyası 
hızlanacak mı?

Daha önce belirttiğimiz gibi 
robotik dünya artık yaşamın 
her alanında kendini göste-
recek. Robotlar hizmet sektö-
ründen üretim sektörüne ve 
askeri- güvenlik sektöründen 
sağlık sektörüne kadar hiz-
met vermeye başlayacak! Ar-
tık milyonluk ordulara, paralı 
askerlere, fabrikalarda -ro-
botlarla birlikte dijital devasa 
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cukluklarını özlerler... Para 
kazanmak için sağlıklarını 
yitirirler; sonra sağlıklarını 
geri almak için de para öder-
ler... Yarından endişe ederken, 
bugünü unuturlar; bugüne 
dalarken de yarını...”  Dolayı-
sıyla ne bugünü ne de yarını 
yaşarlar... Hiç ölmeyecek gibi 
yaşarlar; ancak hiç yaşamamış 
gibi ölürler... Ve sözünü şöyle 
bağlamış ünlü filozof, “Önemli 
olan; hayatta en çok şeye 
sahip olmak değil, en az şeye 
ihtiyaç duymaktır.”

Ancak şunu unutmamak ge-
rekir ki, insan açgözlü ve ha-
ristir. Kapitalist anlayış onun 
kanaatkar yönünü öldürüp 
açgözlü, doyumsuz yanını 
öne çakardı. Bu durum da bizi 
bu noktaya getirdi maalesef. 
Gideceğimiz yer mi, o tam 
belli değil, ancak bazı ön gö-
rülerde bulunabiliriz1. 

1  Prof. Zhen Yang, temassız 
endüstrilerin gelişiminin büyük ivme 
kazandığını ileri sürdükten sonra; 
yapay zeka, robotlar, online ticaret 
ve video konferansların yapılmasına 
dikkat çekiyor ve bu pandeminin 
‘ruhsal yaşam döngüsü’ ve ‘kişilerarası 
temas olmadan yapay zeka çağında 
yaşam eğilimini’ hızlandırdığını ve 
genişlettiğini belirtiyor. Çok haklı. 
Yuval Noah Harari ise şöyle diyor: 
“İnsanlık şimdi küresel bir krizle karşı 
karşıya. Belki de neslimizin en büyük 
krizi. İnsanların ve hükümetlerin 
önümüzdeki birkaç hafta içinde 
alacağı kararlar muhtemelen gelecek 
yıllar için dünyayı şekillendirecek. 
Sadece sağlık sistemlerimizi değil 
ekonomimizi, politikamızı ve 
kültürümüzü de şekillendirecek. 
Hızlı ve kararlı davranmalıyız. Ayrıca 
eylemlerimizin uzun vadeli sonuçlarını 
da dikkate almalıyız. Alternatifler 
arasında seçim yaparken, kendimize 
sadece acil tehdidin nasıl üstesinden 
gelineceğini değil, aynı zamanda 
fırtına geçtikten sonra nasıl bir dünya 
yaşayacağımızı da sormalıyız.” Evet, 
fırtına geçecek, insanlık hayatta 
kalacak, çoğumuz hala hayatta 
olacağız ama farklı bir dünyada 
yaşayacağız. Şimdiden tedbirimizi 
almamız lazım.

işleyişi değişecek. Memurlar, 
devasa devlet binaları yerine 
bilgisayarlarıyla evlerinde 
kendilerine verilen şifreyle 
kamu hizmeti vermeye başla-
yacaklar. Böylece devlet elekt-
rikten, sudan, doğalgazdan, 
bina masraflarından tasarruf 
edebilecek. Eğitim sistemi 
değişmeye başladı bile. Uzak-
tan eğitim ya da sanal eğitim 
öğretim faaliyetleri de benzer 
şekilde hızlanacak.

Emeklilik yaşı genel olarak 
70’e çıkarılacak. Emekliliğe 
ayrıldıktan sonra kolunuzdaki 
çip veya bilezik aracılığıyla 
rahatlıkla yaşamınızı sonlan-
dırabilecek opsiyonu ellerin-
de tutmayı hedefliyorlar; ağır 
sigorta ve sağlık masrafları 
yükünden kurtulmak için…

Saldırı ve savunma sistem 
ve biçimleri de değişecek. 
Nitekim silah sanayi nitelik 
değiştiriyor. Nükleer silahlar, 
tanklar, toplar yerini hem ris-
ki hem maliyeti daha düşük 
olan hackerlere, siber saldırı 
araçlarına, sanal saldırı tek-
nolojilere, biyolojik silahlara, 
virüslere bırakacak. İnsan 
zihnini yönlendiren, etkile-
yen hatta zihnini kopyalayan 
teknolojilerle tanışmamız 
artık zaman meselesi. 5G 
teknolojisi bu bakımda hızla 
yayılıyor zaten. Bu organize 
aklın Rusya, Amerika ve Çin’e 
de bir mesajı var tabii! Hepi-
niz aynı gemidesiniz diyor. 
Biyolojik bir test karşısında 
nükleer silahlarınız, akıllı fü-
zeleriniz, koruma ordularınız, 
istihbarat örgütleriniz bir 
hiçtir, etkisizdir ve acizdir. Ye-
nidünya düzenini siz devletler 
değil, biz kuracağız diyorlar. 
“Biz” kim? Biz, uluslar üstü 
hükmeden küresel güçler ve 
sermaye sahipleri...  Belki de 
devletler üstü bir “devlet”. Di-
jital oligarklar. “Biz bu düzeni 
kuracağız” mesajını veriyorlar. 
Kısa zaman içinde bugünkü 

BM’den daha etkili ve yaptı-
rım gücü olan bir küresel oto-
rite ortaya çıkabilir. Peki, bu 
bizi yeni bir dünya devletine 
götürür mü? 

Çözüm

Yeni tablo hepimizi ürkütü-
yor; “çözüm istiyoruz, köle 
olmak istemiyoruz” diyor 
insanlar. Elbette çözüm istiyo-
ruz, hem de insani bir çözüm. 
Ama nasıl? Üstelik de bu ka-
dar güç onların elindeyken...  
Yukarıda çizdiğim tablo arzu-
ladığım şey değil, gelecekte 
olması muhtemel gerçekleri 
içeriyor ve anlatıyor. Tabi in-
sanlar alışık olmadıkları şeyler-
le karşılaştıklarında ilk etapta 
doğal olarak tepki gösteriyor-
lar ve yadırgıyorlar. Ancak za-
manla alışıyorlar, bu alışkanlık 
bir nevi karaktere dönüşüyor 
ve bu da kaderleri haline geli-
yor. Eğer böyle bir “kadere” razı 
değilsek şimdiden bilmek, ona 
göre önlem almak gerekmez 
mi? Bizim yapmaya çalıştığı-
mız bu. Gerçeği görelim ona 
göre tedbir ve tavır alalım, tes-
lim olmayalım. 

Bu noktada bakış açımız artık 
değişmeli ve genişlemeli. 
İnsan genellikle kendisinin 
hoşuna gitmeyen gerçekleri 
görmek istemez. Ama mec-
buren gerçekleri görmemiz 
lazım. Unutmayalım, gündüz 
gerçeğe gözünü kapatan, 
sadece dünyayı kendine gece 
yapar. 

En az şeye ihtiyaç duymak

Bu anlamda bakış açımızı 
ve yaşama bicimizi değiştir-
mekte yarar var. Bunun bir 
meselle anlatayım: Bir gün 
Yunanlı ünlü filozof Platon’a 
şöyle bir soru sormuşlar: “İn-
sanoğlunun sizi en çok şaşır-
tan davranışları nedir?” Bilge 
şöyle cevaplamış; “İnsanlar 
çocukluktan sıkılır, büyümek 
için acele eder; sonra da ço-
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T erkeklerden daha fazla saat 
çalışırlar. Ayrıca, yarı zamanlı 
çalışmayı seçtikleri durumlar-
da kariyerlerinde yükselme 
fırsatlarından da yoksun kal-
maktadırlar.

Geleneksel olarak, ev işlerinin 
birincil sorumluluğunu üstle-
nen kadınlar ücretli iş için ev 
dışında daha fazla saat har-
camaya başladıkça, ev işlerini 
gerçekleştirmedeki kapasi-
teleri ve ailelerinin yaşam 
kalitesi bundan etkilenir. Bazı 
aileler, ev işlerinin icrası için 
başka stratejiler geliştirerek 
kadınların değişen iş rollerine 
uyum sağlayabilmiştir.  An-
cak araştırmalar, bu sürecin 
yavaş geliştiğini, günümüzde 
pek çok kadının "çift vardiya" 
çalışarak, ücretli işlerine ek 
olarak hala ev işlerine oran-

COVİD-19 Etkisinde Karantina Döneminde 
Artan Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri

Toplumsal cinsiyet, sanayi 
toplumlarında kadın ve er-
keklerin iş fırsatlarını, dene-
yimlerini ve kazanımlarını 
şekillendirir. Birçok sosyolog, 
kadınların ve erkeklerin 
ücretli işlere katılımının ve 
yaptıkları işlerin niteliğinin 
toplumsal statülerini etkile-
diği konusunda hemfikirdir. 
İş dünyasında toplumsal 
cinsiyet eşitliğine ulaşmak 
için kaydedilen önemli iler-
lemeye rağmen, bu olgunun 
ivme kazanmasını engelleyen 
etkenler vardır. Gerçekten 
de, günümüzde kadınların 
kaliteli işlere erişme fırsat-
ları halen sınırlı kalmakta-
dır. Genel olarak, kadınlar 
ücretli işte çalıştıklarında ev 
içi iş bölümünde üzerlerine 
düşen iş yükü nedeniyle 

 
Feyza AK AKYOL 
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biçimi olmadığını ve yalnızca 
özel alanda yapılacak alan 
araştırması ile anlaşılabileceği 
gerçeğini hatırlatmak zorun-
da kalıyorlar.2 Ev işleri sadece 
onları oluşturan hizmetlerin 
doğası nedeniyle değil aynı 
zamanda onu sağlayan in-
sanların doğası nedeniyle 
-ücretsiz yemek pişiren aynı 
kadın olduğu için- ücretsiz 
olarak kabul edilmiştir. 

Tarihsel süreçte kadınlar, iş-
bölümünün ataerkil yapıdaki 
algılanışı nedeniyle ev işle-
riyle ilgilenmişlerdir. Ancak 
zamanla sosyal, ekonomik ve 
politik değişim ile işsizlik ve 
yoksulluk sorununu çözmede 
önemli bir rol oynayacağı 
düşüncesiyle ekonomik ve 
sosyal hayata katılmaları sağ-
lanmıştır. Yine de kadınların 
çalışma hayatına girmesi ko-
lay olmadı. Sosyal, psikolojik 
ve fiziksel sorunlarla karşı 
karşıya kaldılar. Bu sorunlar 
kadınlar ve erkekler arasında 

2 Christine Delphy (1998). L’Ennemi 
Principal. 1/Economie Politique du 
Patriarcat. Paris : Editions Syllepse

tısız bir zaman ayırdıklarını 
göstermektedir.1 

Covid-19’un aynasından 
eşitsizlikler

Son dönemde yaşanan 
Covid-19 salgını toplum-
da var olan eşitsizliklerin 
bir kısmını daha da görü-
nür kılmıştır. Tüm krizler 
gibi, Covid-19 krizi de ilk 
önce toplumumuzda en az 
korunaklı olanları etkilemiştir. 
Salgın dünyayı sardıkça, piya-
sa ekonomisinde kriz başladı, 
okullar kapandı ve küresel 
nüfusun neredeyse yarısı 
evlerine hapsoldu. Okulda 
çocuklar, ebeveynlerinden 
aldıkları eğitim desteğiyle 
öğretmenlerden alabilecek-
lerinin çok gerisinde kalma 
riskiyle karşı karşıya kaldılar. 
Diğer taraftan ekonomik 
faaliyetlerin çöküşü işsizli-

1 Sarah Fenstermaker Berk (1985). The 
gender factory: The apportionment 
of work in American households. New 
York, Plenum. Arlie Russell Hochschild 
(1989). The Second Shift: Working 
Families and the Revolution at Home. 
New York, N.Y: Viking.

ğin artmasına sebep oldu. 
Yine de milyonlarca bakım 
hizmeti çalışanı, çok düşük 
ücretler için ihtiyacı olanla-
ra destek olmak üzere her 
gün dışarı çıktı. Bu bakım 
hizmeti çalışanlarının çoğu 
kadınlardır – hemşireler, 
toplum sağlığı çalışanları, 
huzurevi çalışanları, temizlik 
işçileri, çamaşırhane işçileri ve 
diğerleri – .  Yaşam standardı, 
herkes için aynı olmadığın-
dan, bazı aileler bu dönemi 
daha geniş evlerde geçirirken 
bazı aileler daha küçük evler-
de kalabalık bir nüfusla yaşa-
mak zorunda kalmışlardır. 

Ücretsiz emek olarak ev işi

Sanayi toplumlarında tanınan 
tek iş biçimi, “ücret karşılığı 
olan iş” olarak tanımlanmış 
olsa da, ekonomik alandan 
dışlanan ücretsiz olan başka 
bir çalışma biçimi daha var-
dır: ev işi. Otuz yılı aşkın bir 
süredir radikal feminizm, ev 
işlerinin kendi başına iş oldu-
ğunu açıkça göstermektedir; 
ancak bugün hala sosyolog-
lar ücretli işin tek çalışma 
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eleştirilerle işaret edilenlerle 
aynı eşitsiz özellikleri bugün 
de sunmaya devam etmek-
tedir. Ev işlerinin cinsiyete 
dayalı olarak bölünmesi hala 
erkekler ve kadınlar arasın-
daki eşitsizliğin önemli bir 
göstergesidir. Çağdaş çiftin 
aktörleri, ev işlerinin cinsiyete 
dayalı bölünmesinin ortadan 
kaldırılması lehine savunulan 
bir eşitlik talebiyle tamamen 
bu eşitsiz bölünmenin ye-
niden üretimine dayanan 
kişisel kimlikleri arasında sı-
kışmışlardır. 

Kapanma-kapatılma

Covid-19 salgınının insan 
sermayesini erkekler ve ka-
dınlar için nasıl farklı şekilde 
etkilediğine bakıldığında 
erkeklerin bu virüsten ölme 
riskinin kadınlardan daha 
yüksek olduğu görülür. Bu 
farkın nedenleri henüz tam 
olarak anlaşılamamıştır, ancak 
uzmanlar biyolojik ve davra-
nışsal faktörlerin bir kombi-
nasyonuna işaret etmektedir. 
Bununla birlikte, her ne kadar 
ciddi bir “erkek kırılganlığı” na 
rastlansa da, belirli tehditler 
kadın ve kız çocuklarına daha 
çok etki etmektedir. Hem 
evde hem de ev dışında ba-
kıcı rolleri nedeniyle, kadınlar 
orantısız olarak virüse maruz 
kalırlar. Küresel olarak, bakı-
cıların% 88’i ve sağlık çalışan-
larının % 69’u kadındır. Bu 
işlerde çalışanlar ön safhada 
oldukları için hastayla teması 
içerir ve uzaktan yapılamaz-
lar. İspanya’da, örneğin, efek-
te olan sağlık çalışanlarının% 
71,8›i kadındır7.

Diğer yandan “Evde kal “ 
mutlaka “güvende kal” anla-
mına gelmez. Sağlık krizinin 

7 https://www2.deloitte.com/us/
en/insights/economy/issues-by-
the-numbers/covid-19-impact-on-
income-inequality.html

eşitsizlik yaratmakta ve ka-
dınlar üzerindeki baskıyı iki 
katına çıkarmaktadır.

TÜİK rakamlarına göre Türki-
ye’de 2017’de istihdam oranı 
erkeklerde yüzde 65.8 iken 
kadınlarda ancak yüzde 29.3 
ve belirli sektörlerde yoğun-
laşmış durumda.3 Kadın ve 
erkek istihdamları arasındaki 
bu uçurumun salgın sıra-
sında evde geçirilen hayat 
ve olası bir ekonomik krizle 
daha da derinleşme riski 
bulunuyor. Türkiye’de salgın 
öncesi dönemde, kadınların 
işsizlik oranı yüzde 16.3 ile 
erkeklerden çok daha yüksek 
düzeyde idi. Tarım dışı sek-
törlerdeki kadın-erkek işsizlik 
oranlarındaki fark ise daha da 
yüksek: Erkeklerde yüzde 14, 
kadınlarda ise yüzde 19.54. Bu 
işsizlik oranlarıyla karşı karşı-
ya olan kadınlar korona salgı-
nı döneminde ve sonrasında 
düşen emek talebi karşısında 
erkeklere göre çok daha riskli 
konumdalar. Kadınlar uzun 
süre işsiz kaldıktan sonra iş 
bulma umutları düşüyor ve iş 
yaşamından çekiliyorlar.

İkinci mesai

Oakley5 sanayileşme ve erke-
ğin ücretli işgücüne yoğun 
katılımıyla “ev işi” nin giderek 
nasıl görünmez hale geldiği-
ne odaklanır. Erkeklerin gün 
içinde evden uzak kalmaları 
ve ücretli işe katılmaları ev işi 
faaliyetlerinin iş dışında bir 
faaliyet olarak görülmesini 
sağlamıştır. Böylece ev işi 
sadece gün boyunca evde 
olanlar için görünür hele 
gelir. 20. yüzyılda kadınların 
kitlesel olarak işgücüne gir-
3 TUİK (2017) İşgücü İstatistikleri, 
2017, http://www.tuik.gov.tr/
4  TUİK (2020) İşgücü İstatistikleri, 
Ocak 2020, http://www.tuik.gov.tr/
5 Ann Oakley (1974) The Sociology 
of Housework. Pantheon Books, New 
York.

mesine rağmen, “ikinci mesai” 
çalışan kadınların hayatının 
bir gerçeği. Dünya genelinde, 
ücretli çalışanlar da dâhil ol-
mak üzere, kadınlar aynı evde 
yaşadıkları eşlerine oranla 
daha çok ev işi yapmakta ve 
daha az boş zaman kullan-
maktadırlar.

Geçerli sosyal normlar altın-
da, kadınlar ve kız çocuklar 
evin bakımından sorumludur 
ve aile üyelerine bakarlar. Co-
vid-19 salgını süresince okul-
ların kapanması, yaşlıların izo-
lasyonu ve evde artan hasta 
sayısı nedeniyle bu görevlerin 
yükünün arttığı görülüyor. Bu 
durumun, özellikle uzaktan 
çalışmanın mümkün olma-
dığı durumlarda, kadınların 
işgücü piyasasına katılımı 
üzerinde kalıcı olumsuz etki-
leri olmuş ve işlerini bırakmak 
zorunda kalmışlardır. Deniz 
Kandiyoti yaşanan salgın ile 
ortaya çıkan eşitsizliği değer-
lendirirken şehirli kadınların 
artan iş yüküne dikkat çeker 
“Hayatın normal akışı içinde 
aileye destek faaliyetlerinin 
neredeyse tamamının koor-
dinatörü kadınlardı. Salgınla 
birlikte koordinasyon fonk-
siyonuna icra fonksiyonu 
eklendi.”6

Ev işleri, evin genel bakımı, 
ailenin gelir veya servetinin 
yönetimi, çocukların eğitimi, 
özellikle yaşlılar, engelliler 
olmak üzere, bağımlı olan-
ların bakımı veya aile içinde 
geçirilen  zamanın organizas-
yonu dahil olmak üzere çok 
çeşitli etkinlikleri içerir. An-
cak, kadın ve erkek arasındaki 
evsel görevlerin ve işlevlerin 
bölünmesi, her iki eşin de 
tam zamanlı çalıştığı çiftlerde 
bile, bir nesil önce feminist 

6 https://www.gazeteduvar.com.tr/
gundem/2020/04/30/deniz-kandiyoti-
salgin-modern-kadinin-yasadigi-
illuzyonu-yikti-gecti
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oluşturuyor ve uzmanlığın 
tekelini sergileyen bu yaygın 
konuşma biçimi, kadınların 
çalışmasının desteklendiği 
bir dünyada erkek 
egemenliğinin sürekli bir 
hatırlatıcısı olarak karşımıza 
çıkıyor. 

Kapatılma kadınlar için özel-
likle zor bir dönemdir, beden 
yorgunluğunun yanında 
zihinsel yükleri artar. Evden 
çalışma, çocuk yetiştirme, ye-
mek pişirme, temizlik, evinin 
refahını sağlamak duygusal 
bir yük olarak kadınları erek-
lere oranla karantina döne-
minde daha çok ezmiştir.

Özgürleşmelerine katkıda 
bulunan günlük bakım hiz-
metlerinin Covid-19 nede-
niyle sınırlandırılması onları 
erkeklerden çok daha fazla 
cezalandırıyor çünkü çoğu za-
man çocukların eğitiminden, 
yaşlıların bakımından ve evin 
düzeninin sağlanmasından 
sorumlu olanlar onlar.

sınırlandırılması ile birlikte, 
salgından etkilenen ülkelerde 
aile içi şiddette rahatsız edici 
bir artışa neden olmuştur. 

Sonuç

Kadınların bu krizde var olma 
çabaları onları bir yandan her 
yerde görünür kılarken diğer 
yandan bazı alanlardan tama-
men dışlamıştır. Sürekli olarak 
medyada haberlerde gösteri-
len kadınlar dikiş makinesinin 
önünde gönüllü olarak “al-
ternatif” maskeler yapıyorlar; 
süpürge ile hastane ve dük-
kânların temizliğinde çalışı-
yorlar; hastaların yataklarında 
yaşanabilir bir yaşam sür-
melerini sağlıyorlar, alışveriş 
kasalarında fatura kesiyorlar. 
Ancak salgın boyunca televiz-
yon kanallarında erkeklerin 
çoğunlukla konuşmacı olduk-
ları covid-19 krizinin etkilerini 
tartışan programlar çoğun-
luktaydı. Entelektüel alanda, 
erkekler tartışma program-
larının büyük çoğunluğunu 

başlamasından bu yana 
kamusal alan riskli olarak 
sunuldu, halka evde kalmak 
için çağrıda bulunuldu ve ev, 
kişinin güvenli olacağı bir 
alan olarak tanımlandı. Sosyal 
medya tarafından başlatılan 
ve viral olan “Evde Kal” etiketi, 
kalple çevrili bir evi gösteri-
yor. Ancak bazı durumlarda, 
evli çiftin yaşadığı ev güvenli 
bir alandan çok uzaktır. 
İzolasyonun ilk olarak aile 
içi şiddet için bir risk faktörü 
olduğu bilinmektedir.  Bu 
durum şiddete maruz kalan 
kadınları evde erkeklerle çok 
daha fazla zaman geçirmeye 
zorlar ve ev dışında yardım 
aramasını zorlaştırır. 

Dolayısıyla, bu krizin kadın-
ların karar verme ve eylem 
kapasitesi üzerinde zararlı 
etkileri olması muhtemeldir. 
Kadınlara karşı şiddet bunun 
göze çarpan bir örneğidir. 
Ataerkil gelenekler, ekonomik 
belirsizlik ve stres, sınırlama 
önlemleri ve birçok hizmetin 
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4 birini hediye olarak götürü-
yorum.

Bizi misafir edecek Yorgos’un 
evine varıyoruz. Yorgos, Aris-
toteles Üniversitesi’nde hu-
kuk okuyor ve Türkçe biliyor. 
İleri yaşlardaki Yunanların 
Türkçe bilmesi olağan olsa 
da 20 yaşındaki doğma bü-
yüme Selanikli birinin Türkçe 
konuşması pek rastlanan bir 
durum değil.  Girer girmez 
rafta duran küçük Kütahya 
çinisi biblolar gözüme takılı-
yor. İznik çinisi değil Kütahya 
çinisi olduğuna eminim. 
Hemen Yorgos’a dönüyorum: 
“Ben sana doğum yerim-
den hediye getirdim, ancak 
sende de var” diyorum. Yor-
gos’un gözleri açılıyor: “E ben 
de Kütahyalıyım”. Yorgos, o 

Türkiye - Yunanistan: İki Millet, Tek Coğrafya  
ve AKP’nin Tükenmiş Dış Politikası

4 Kasım 2002. Avrupa Kon-
seyi Gençlik Bakanları Kon-
feransı ile eşzamanlı yapılan 
Avrupa Gençlik Kongresi’nde 
Türkiye’deki gençlik sivil top-
lumunu temsil etmek üzere 
Selanik’teyiz. Aynı ulusla-
rarası gençlik derneğinde 
gönüllü olduğumuz ve o yaz 
Almanya’daki seminerde ta-
nıştığımız arkadaşımla Kong-
re’den bir gün önce varıyoruz 
şehre. O, dernekte daha eski 
bir üye. Derneğin Selanik 
şubesiyle irtibata geçmiş; 
önceden planlandığı üzere 
ilk akşam Yunan dostlar bizi 
misafir edecekler. Malum, 
elimiz boş gitmemeli. Do-
ğum yerim olan Kütahya’dan 
o sene gittiğim uluslararası 
toplantılara götürürüm diye 
aldığım çini tabaklardan 

 
Emre ÖZDEMİR 
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3 Kasım 2002’den bugü-
ne...

Kasım 2002’ye yeniden dö-
nelim. Hayatımda ilk defa 
sandığa gidişimin sabahı 
otobüse binip Selanik’e gel-
dim. 5 Kasım’da yukarıda 
bahsettiğim toplantının açı-
lışını beklediğimiz salonda 
organizasyondan bir kişi he-
yecanla yanıma geldi. Yunan 
devlet televizyonu ERT’nin 
iki gün önceki seçimle ilgili 
görüş almak için Türk katı-
lımcıları aradığını belirtti, 
kabul ettim. Muhabir iki soru 
sordu:

“Pazar günü ülkenizde İslam-
cılar iktidara geldi. Korkuyor 
musunuz?”, 

“AKP Lideri’nin ilk beyanatı 
‘Kıbrıs’a Belçika modeli’ öne-
risi oldu. Yunanistan’da geniş 
yankı buldu. Buna ne diyor-
sunuz?”

Gerçekten de Erdoğan, ne 
etkisi devam eden ekonomik 
kriz, ne işsizlik, ne güvenlik 
ne de başka bir konuda ilk 
demecini vermişti. İlk siyaset 
önerisi “Kıbrıs’a Belçika mo-
deli” idi.

Yunan muhabirin ikinci so-
rusuna şu yanıtı vermiştim: 
“Yeni hükümet keşke bu 
önerisinin temeli ve detay-
larını bilse ve gerçekten 
içselleştirse. Ancak bunun 
kendi görüşleri olmadığını, 
bir yönlendirme neticesinde 
söylendiğini düşünüyo-
rum. Yeni hükümetin derdi, 
içeride gücünü konsolide 
edebilmek; bunun yolu da 
uluslararası camiaya olumlu 
mesajlar vermekten geçiyor. 
O sebeple, bu tarz çözüm 
odaklı önerileri kendilerini 
meşrulaştırma amaçlı kul-
lanacaklarından sürekliliği 
olmayacak. Keşke bu gibi 

yaz 1922’de Selanik’e göç 
eden dedesinin evini bulmak 
ve köklerinde gezinmek için 
iki haftasını Kütahya’da geçir-
miş. Gitmeden iki yıl boyun-
ca da düzenli olarak Türkçe 
kursuna gitmiş. Kütahyalı 
hemşehrileri ile irtibat kura-
bilmek için... Heyecanlı şekil-
de bana çektiği fotoğrafları 
gösteriyor. Çok geçmeden 
anlıyoruz ki, dedesinin eviyle 
benim dedemin evi arasında 
bir sokak var...

O gün, bu gün birbirimize 
“hemşehrim” deriz. Defalarca 
birbirimize karşılıklı ziyaret-
lerimiz oldu. Onun dedesi 
vefat etmişti; ancak ben 
Yorgos’u dedemle tanıştıra-
bildim. 

Bir seferinde, 2011 yazında 
ailesinin yazlığında misafir 
etti. Anne-babasını ilk defa 
görecektim. Annesinin biz 
geldiğimizde üst katın bal-
konundan heyecanla aşağıya 
koşuşunu ve hayatında ilk 
defa gördüğü bana sarılışını 
unutamam... Akşam oldu, 
sofra kuruldu. Gecenin iler-
leyen saatlerinde Yorgos 
dedi ki, annem çok az Türkçe 
kelime bilir. Hangileri dedik? 
“Merhaba..., günaydın..., iyi 
akşamlar..., nasılsın..., elimi 
bırakma...” 

Elimi bırakma?..

Yorgos’un annesinin babaan-
nesi Bursalıymış, mübadele-
de Yunanistan’a gelmiş. Yu-
nanca bilmez, sadece Türkçe 
konuşurmuş. Yorgos’un 
annesi altı yaşındayken vefat 
eden babaannesi de haliyle 
Türkçe bilmeyen torunuyla 
Türkçe iletişim kurmaya ça-
lışırmış. “Babaannem beni 
parka götürürken, öyle derdi” 
dedi... Masada uzun süren bir 
sessizlik.

94 yılı, babamın görevi do-
layısıyla bulunduğumuz 
Konya’da Anadolu Lisesi orta 
birinci sınıftayım. Babasının 
“Hasan Tahsin” adını verdiği 
sınıf arkadaşımla derste Bü-
yük Atlas’da Ege haritasını 
açmışız. Hangi Yunan adasını 
nasıl geri almalı, nereyi nere-
den kuşatmalı yazıp, çiziyo-
ruz...

98 sonbaharı. Ertesi gün 
Amerika Açık yarıfinalinde 
Pete Sampras’ın maçı var. 
Kadıköy’de dershanede test 
çözüyoruz. Sıra arkadaşımla: 
“İnşallah Sampras kaybeder 
çünkü Yunan” diye konuşu-
yoruz. Bizi duyan geometri 
hocamız “Size inanamıyo-
rum. Bu yaşta bu düşünce” 
diyor. Biz de “Ama hocam, 
daha 75 yıl önce bizim de-
delerimizle, onların dedesi 
savaşıyordu” diyoruz...

Yorgos’un dedesiyle...

20 Ağustos 1999. Deprem 
arama – kurtarma çalışmala-
rına katılmak üzere Gölcük’e 
yola çıkacağız. Hızlıca gaze-
teye göz gezdiriyorum. 19 
Ağustos tarihli Yunan Eleft-
herotypia Gazetesi’nin man-
şeti Türkçe: “Dayan Mehme-
dim...” Gölcük’e vardığımızda 
yardıma ilk koşanlar, uzakta-
kiler değil en yakınımızdaki, 
komşumuz Yunanlar...

Eleftherotypia sosyal demok-
rat; dershanedeki geometri 
hocam sosyal demokrat. 
Tıpkı en zor dönemde, henüz 
depremden önce barış için 
mektup yazan İsmail Cem ve 
bunu karşılıksız bırakmayan 
Yorgos Papandreu gibi...

Üniversite yıllarım onlarca 
Türk-Yunan sivil diyalogu 
gençlik projesiyle geçiyor. Er-
genlik düşüncelerimiz tanış 
olmamaktan, bilmemekten...
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olarak kullanabiliyoruz. 

İki millet, tek coğrafya

Rembetiko filmi, 1922’de 
İzmir’den filikalara binmeye 
çalışan Rumların görüntüsü 
eşliğinde “Annem Yunanis-
tan” (Mana Mou Ellas) şarkı-
sıyla başlar. Bir ağıttır aslında. 
“Geri dönecek evim yok” diye-
rek anavatan Yunanistan’a, 
emperyalistlerin oyununa 
gelip ağır bedel ödediği ve 
ödettiği için sitemle karışık 
öfke yansımasıdır.

Yunanistan buradan ders aldı 
mı bilinmez ancak bu coğraf-
yanın bu iki kadim milletine 
ABD, AB, yıllarca çare olama-
mış ortak NATO üyeliği, ya da 
bir başka dış oyuncu sonuç 
getirmez. Yüzyıllarca birlikte 
yaşamayı başarabilmiş bu iki 
halk ancak birbirini tanırsa ve 
anlarsa Ege bir barış denizi, 
Doğu Akdeniz bir işbirliği 
merkezi olur...

Basınımızda yer almasa da 
Miçotakis, iktidara geldiği 
7 Temmuz 2019 seçimleri 
için hazırladığı filmi Meis’te 
arkasında bir hücumbotla 
bitirmişti. O da kendi iç ka-
muoyuna, yükselen milliyetçi 
oylara, Kilise’ye mesaj veri-
yordu. Ama unutmamak ge-
rekir ki Yunanistan’da da yan-
gına körükle gidenler olduğu 
gibi aklıselim sahipleri de var. 
Kimin gerilim, kimin barış; 
kimin yalnızlık, kimin işbirliği 
istediği o kadar belli ki. O 
zaman, barışı ve işbirliğini 
savunanlar olarak, çekinme-
den ve popülist akışa boyun 
eğmeden sesimizi daha fazla 
çıkarmalı, iç politikaya alet 
etmek için dış politika argü-
manlarını her zamankinden 
fazla arayan AKP’ye karşı her 
fırsatta barış ve uluslararası 
işbirliği imkanlarını kuvvetle 
vurgulamalıyız...

yalnız, hem de içeriye popü-
list mesajlar vererek yapınca 
da, ülkemizin hakkı olan ve 
esasta haklı olduğumuz bir 
konuda ülkemize usulden 
kaybettiriyor.

1,5 sene önce kaleme al-
dığım ve Sosyal Demokrat 
Dergi’nin 101/102. sayısında 
yayınlanan yazımda şunu 
demiştim: “... On yılı aşkın 
süre önce Ortadoğu’da 
kaybettiğiniz dengenin 
onarılması için adım atmak 
yerine bu durumu derinleş-
tirirseniz; İsrail, Mısır, Yuna-
nistan ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin yakınlaşmasına 
sebep olur, denge içerisinde 
yürütülecek bir ilişkide elde 
edilecek enerji kazanımlarını 
elde edemez, halkınızın fakir-
leşmesini hızlandırırsınız...” 

“... Mısır’daki yönetim aley-
hinde takınılacak tavır, ortao-
kul-lise yıllarında içine girilen 
siyasi akımın şahsi olarak 
takipçiliğini yapmak üzere 
değil, oradaki Türk vatandaş-
ları ve yatırımcılarının bekası 
düşünülerek yapılmalıdır. 
Ancak bu şekilde Mısır’da 
zarar gören Türk yatırımcı-
larını ve en nihayetinde Tür-
kiye’nin çıkarlarını korumuş 
olursunuz...”Sormak isterim: 
Mısır’da meşru hükümeti 
değil Müslüman Kardeşleri 
desteklemek ülkemize ne 
fayda getirdi? Ama bakiye 
getirdi: Doğu Akdeniz’de 
yalnız kalmak...

Oysaki Doğu Akdeniz kay-
nakları, savaşın değil barışın, 
Kıbrıs’ta çözümün ve başta 
Yunanistan’la olmak üzere 
tüm bölge ülkeleriyle işbir-
liğini geliştirmenin kaynağı 
olabilecekken ve bizim dışı-
mızdaki tüm bölge ülkeleri 
için de uygulamada böyley-
ken, biz bu durumu fırsat 
değil diş gösterme nedeni 

önerileri enine boyuna analiz 
edip ortaya çıkarabilseler; 
ancak, bu kapasiteleri yok.”

Bu kapasiteleri hala yok... 
Aradan geçen ve devlet erki-
nin tüm imkanlarını kullan-
dıkları 18 yıldan sonra bile...

Dış politika bilmezlik

Ne tesadüftür ki, bu yazıyı 
3 Ekim’de kaleme alıyorum. 
Türkiye’nin AB’ye katılım mü-
zakerelerinin başlamasının 
15. yılında. AKP, kendini meş-
rulaştırmak için AB’yi kullan-
maya uzun zamandır gerek 
duymadığından müzakereler 
zaten kağıt üstünde. Bunda 
elbette AB’nin yaşadığı iç so-
runlar ve üye devletlerin viz-
yonsuzluğu da çok etkili. An-
cak “AB olmazsa Kopenhag 
Kriterlerini, Ankara Kriterleri” 
yaparız diyenler, Türkiye’yi, 
kurucularından olduğu Av-
rupa Konseyi’nin denetim 
mekanizmasına soktu! “Ma-
astricht Kriterlerini, İstanbul 
Kriterleri yaparız” diyenler 1 
avroyu 9 TL yaptı!

Ancak aradan geçen 18 sene-
de bir olgu hiç değişmedi. O 
da, dış politikanın içerisi için 
alet edilmesi... AKP, 2002’de 
iktidara geldiğinde dış poli-
tikayı kendini meşrulaştırma 
aracı olarak görürken, şimdi 
de dibe vuran iç politikası-
nı kurtarma aracı ve seçim 
malzemesi olarak görüyor. O 
sebeple de her zamankinden 
fazla dış politika argümanı 
arıyor.

AKP, 2004’de Güney Kıbrıs’ın 
AB hukukuna aykırı bir şekil-
de Ada’nın tek temsilcisi ola-
rak Birlik’e üyeliğine bu meş-
ruiyet beklentisiyle fazla ses 
çıkaramazken, bugün Doğu 
Akdeniz’i daha çok iç siya-
set için kullanıyor ve bunu 
“yalnız” olarak yapıyor. Hem 
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A ilişkilerinin hem de değişim, 
dönüşüm ve bağ kurmanın, 
bireysel ve kolektif güçlen-
menin haznesi konumunda-
dır. İçinde bulunduğumuz 
dönemde deneyimlediğimiz 
kent yaşamı, ortak bir kentlilik 
tahayyülüne engel olacak 
ölçüde ayrışmış durumda. 
İstanbul’u örnek alalım. Sokak 
kapısını açıp ilk adımımızı at-
tığımız andan itibaren kentli-
lerin müştereken sahip olması 
gereken hemen hemen her 
alan piyasa ilişkilerinin istilası 
altında. Evimizin dışı ile kentin 
sokakları arasında hiçbir geçiş 
alanımız yok. Bunun için yeşil 
alan ve sosyal alanları olan 
kapalı sitelere erişebilecek bir 
maddi gücünüz olmalı. İşinize 
daha hızlı gitmek için tünele 
para ödemek, çocuğunuza 
oyun alanı yaratmak için yük-

Yetişkin Eğitimi, 
Kent Hakkı ve Kamucu Alternatifler

Almanca’da eski bir deyim 
olan “Stadtluft macht frei”, ken-
tin havası insanı özgür kılar 
anlamına geliyor.  Ortaçağın 
kaleler ardında bulunan kent-
lerinin, kalelerin ötesindeki 
pazar yerlerine genişlemesini 
ve burjuvazinin kalenin içeri-
sindeki aristokrasi ve kilisenin 
iktidar alanından özgürleştir-
mesini anlatıyor bu eski söz. 
Kent piyasa ilişkileri ile feodal 
beylere bağlı olmayan bir öz-
gürlük alanı ticaret burjuvazisi 
için. Bu özgürlüğün sınıfsal bir 
anlamı var elbette. Kent bu 
çatışmalar ve ilişkilerle dönü-
şüyor. Yaşadığımız kentlerin 
özgür kılıcı olması, burada 
kurulan ilişkilerin dönüştürül-
mesi ile ilgili. 

Kentler hem çatışma ve 
gerilimlerin, karmaşık güç 
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ve Meslek Eğitimi Kurslarının 
bu çerçeveden dönüşümüne 
yönelik bir arayışın tanımını 
yapması bakımından çok 
önemliydi. 

 ‘Yetişkin Eğitimi Politikaları 
Çalıştayı’nın açılış oturumu 
yetişkin eğitimini kent hakkı 
çerçevesinde ele alan çarpıcı 
bir açılış oturumu ile başladı. 
İSMEK’in yeniden yapılanması 
ve dönüşümünün kent 
hakkı perspektifinden ele 
alınması, yetişkin eğitimi ya 
da yaşamboyu öğrenmeye 
çok daha kapsamlı ve 
dönüştürücü bir bakışın 
işaretiydi. Tüm gün süren 

Kentlilik ve kente hak anla-
mında siyasal bir arayışın, 
bağ kurma ve güçlenme ara-
yışının da zemini olabiliyor 
kentsel alanlar. Çocuğunuzu 
götürebildiğiniz ücretsiz bir 
kamusal etkinlik, size sadece 
zaman kazandırmıyor, başka 
komşularınızla ilişki, bağ ve 
ortak deneyimler de sağ-
lıyor. Ortak sorunlar, ortak 
talepler de yaratıyor. Ekim 
başında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve İstanbul Plan-
lama Ajansı tarafından ger-
çekleştirilen ‘Yetişkin Eğitimi 
Politikaları Çalıştayı, tanınan 
ismi ile İSMEK yani İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Sanat 

sek site aidatlarını gözden çı-
karmak, denizi izlerken çayını-
zı yudumlamak için kafelerde 
yüksek hesap ödemek, spor 
yapmak için hatırı sayılır bir 
para ayırmak gerek. Güvenlik 
mi arıyorsunuz, güvenlikli 
siteden ev kiralamalısınız. Bu 
haliyle kenti yaşamak oldukça 
“pahalı”. Kapitalist kentleşme 
süreçleri, bitmek bilmeyen 
dizginsiz rant arayışı, kent ve 
kentlilik ile ilgili herhangi bir 
müşterek algıya izin vermiyor. 
Oysa bu arayışların her biri 
kentsel kamusal hizmetler ve 
kentteki haklarımıza ilişkin 
alanlar. Ama biz bunu tahay-
yül etmenin çok uzağındayız. 
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alanına daha kesişimsel bir 
perspektiften bakılması ge-
rektiğini gösteriyor. Panel otu-
rumundan sonra gerçekleştiri-
len paralel çalıştay gruplarının 
çalışma alanları da, yetişkin 
eğitiminde daha kapsayıcı ve 
nüanslı bir perspektif arayışı-
na işaret ediyor. 

Panelden sonra gerçekleşti-
rilen paralel atölyelerde kent 
hakkı ve yetişkin eğitimi; 
yetişkin eğitimine erişim 
hakkı ve kapsayıcılık; mesleki 
eğitim ve istihdam; kadınların 
güçlenmesi; gençlerin güç-
lenmesi; teknolojik dönüşüm 
ve yetişkin eğitimi;yetişkin 
eğitiminde sosyal kültürel ve 
sanatsal alanlar; yetişkin eğiti-
mi ve spor gibi pek çok konu 
uzmanlar ve uygulayıcılar ile 
birlikte tartışıldı. Kapanış otu-
rumunda parelel oturumlarda 
ele alınan her bir konu ile ilgili 
somut öneri ve perspektifler 
gündeme getirildi. Çok sayıda 
ve birbirinden değerli öne-
rileri içeren çalıştay çıktıları 
zannediyorum ki kamuoyu ile 
paylaşılacak. Ben burada özel-
likle gerek kırılgan gruplar 
ve kent yoksullarının güçlen-
mesi, farklı kimliklerin müş-
terek bir deneyim, eyleme ve 
gelişme mekanı üretmesine 
yönelik bazı öneri ve değer-
lendirmeleri dile getirmeye ve 
tartışmaya çalışacağım.

Kapsayıcılık ve müşterek bir 
kent kültürü

İSMEK kırılgan gruplara ve 
kent yoksullarına ulaşarak, 
belediye hizmetleri ile insan 
hakları ilişkisini kurmada, 
kamu hizmeti perspektifini 
güçlendirmede etkin bir rol 
oynayabilir. Keza depremlere, 
salgınlara karşı direnç 
geliştirmede genişleyen 
bir hat oluşturabilir. İSMEK 
kente karşı sorumlulukları 
yalnızca “öğrendiğimiz” değil, 
gerçekleştirdiğimiz yerler 

çalıştayda ele alınan başlıklar, 
akademi ve uygulamadan 
onlarca katılımcı ile umut 
verici bir başlangıç. Bu yolun 
panel oturumun teması olan 
Kent Hakkı ve Yetişkin Eğitimi 
başlığıyla açılmış olması ise 
sosyal belediyecilik, kamucu 
alternatifleri düşünmek ve 
kentsel kültürel dönüşümler 
açısından vizyonun çok 
da geniş tutulduğunun 
habercisi. Sadece eğitim 
içerikleri, şeffaflık açısından 
değil, İSMEK kentsel kültürel 
dönüşüm açısından çok iyi bir 
dönüşüm örneği olabilir. Bu 
zorlu ve uzun bir yol elbette.

İSMEK bir kent akademisine 
dönüşebilir mi?

Açılış panelinde Prof. Dr. Ha-
tice Kurtuluş, kent hakkına 
sadece kentsel hizmetler 
bakımından değil, kentlilerin 
kendini yenilemesi ve gelişimi 
perspektifinden bakan güç-
lendirici bir çerçeve sundu. 
Lefebvre’e referansla kurulan 
bu çerçeve yetişkin eğitimine 
kentle aidiyet ilişkisi kurma, 
tüketime zorlanmama, bağ 
kurmayı da kapsamaktaydı. 
Kurtuluş, eğitimin politikleş-
tiği, insanların öğrenemediği 
bir ortamda İSMEK’i İstanbul-
lular için bir kent akademisi-
ne dönüştürme önerisinde 
bulundu. Ne yalnızca hobi, ne 
yalnızca meslek edindirme, 
tümünü içeren ama bütünsel 
olarak çok daha kapsayıcı kül-
türel bir dönüşümü; İSMEK’in 
programları, pratikleri ve 
felsefesi ile birleştiren bu çer-
çeve çalıştay oturumlarında 
farklı yönleri ile somut politika 
önerileri üzerinden tartışıldı. 

Açılış panelinde diğer konuş-
macı Dr. Ziya Toprak, sanat 
hakkı, spor hakkı, yaşlı hakları, 
çocuk hakları, genç hakları 
gibi yeni nesil hakları geliş-
tirmede, bu alanda müşterek 
bir kültür yaratmada İSMEK’in 

nasıl bir rol oynayabileceğini 
tartıştı. Bu noktada bir nüan-
sın altını çizmekte fayda var.  
Burada eğitime bir amacı ger-
çekleştirecek araç olarak ola-
rak bakmanın ötesinde; İSMEK 
mekanlarının, etkinliklerinin 
müşterekleşmesi; dahası müş-
terek bir pedagojinin/ andro-
gojinin mümkün kılınmasına 
vurgu yapıldı. Yani aslında 
birlikte üretmek, birlikte ge-
lişmek, birlikte öğrenmekle 
köklenen bir kültürel ve top-
lumsal dönüşüm arayışından 
söz edildi. 

İSMEK hangi alanlarda 
kimlere ulaşıyor? 

Çalıştay’da İSMEK 
Koordinatörü Canan Aratimur 
Çimen, İSMEK’leri kapsadığı 
alan ve ulaştığı kesimlere 
ilişkin çarpıcı veriler sundu. 
İstanbul genelinde 200’ü 
aşkın eğitim merkezi olan 
İSMEK’te 34 alanda toplam 
645 eğitim programı 
yürütülüyor. Pandemi 
nedeniyle  bu programların 
bazıları sürdürülemez iken, 
çok sayıda program uzaktan 
eğitim merkezi altyapısı ile 
gerçekleştirilmekte. İSMEK 
öğrencilerinin profiline bak-
tığımız zaman, oldukça genç 
bir profil ile karşılaşıyoruz. 
Katılımcıların neredeyse yarı-
ya yakını 20-30 yaş grubunda 
yer alıyor. Yine çarpıcı bir 
özellik katılımcıların % 74’ünü 
kadınların oluşturması. Bu 
gerçekten çarpıcı bir veri çün-
kü Türkiye genelinde yetişikin 
eğitimine katılımda erkeklerin 
oranı yüksek. Bu kadar geniş 
ve çeşitli kesimlere doğrudan 
erişimi olan İSMEK’in tüm 
programlarının kente hak 
ve müştereklik temelinde 
güçlendirici bir androgoji ile 
yapılandırılmasının kıymeti 
ortada. İSMEK katılımcılarının 
%61’inin üniversite, %25’inin 
üniversite mezunu olması, 
özellikle yetişkin eğitimi 
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geçerli. Engelliler ya da yaşlı-
lar dediğimizde de toplumsal 
cinsiyet perspektifini ihmal 
edersek, engelli veya yaşlı 
kadınların spesifik ihtiyaçlarını 
görmeme riskimiz var. Genç-
leri ele alırken Roman genç-
leri, madde bağımlılığı riski 
ile karşı karşıya olan gençleri, 
evde bakım yükü olan ve 
eğitimin dışına çıkmış genç 
kadınları da hedeflemek ge-
rekiyor. Ne eğitimde ne istih-
damda genç oranının %40’a 
ulaştığı, 15-29 yaş grubundaki 
genç kadınların neredeyse 
yarısının ne eğitimde ne istih-
damda olduğu düşünülürse, 
bu alanda yapılacak her ya-
tırımın çok önemli sonuçları 
olacaktır.  

Umarım çalıştay raporu bir 
an önce yayınlanır. Ve burada 
ancak bir kısmını-ve kaçı-
nılmaz olarak kendi çalışma 
alanlarıma ilişkin olanları- öne 
çıkardığım bu tartışmaların 
bütününe erişme ve geliş-
tirici somut öneri ve prog-
ramlara dönüştürme imkanı 
olur. İSMEK’i tüm çeşitlilikleri 
içerisinde İstanbulluların 
müşterek bir dönüşüm alanı, 
kentin akademisi olarak dü-
şünmek umut verici. Ekrem 
İmamoğlu’nun çalıştay’ın açı-
lış konuşmasında “umutlu bir 
İstanbul, umutlu bir toplum 
var etme konusunda büyük 
bir sorumluluk alan bir İSMEK 
yaratmak istiyoruz” vurgusu 
bu nedenle çok kıymetli. 
Umut dili, umudun dili, umut 
siyaseti; daralıp kaldığımız, 
sıkıştığımız, dilsizleştiğimiz, 
haddimizin türlü yollarla bil-
dirildiği bu kof siyasal alana 
gündelik hayatımızı dönüş-
türecek söz üretmek için 
çok önemli. Ve bunu ancak 
müşterek alanlarda, gerçek 
sorunlara dokunan gerçek 
müdahalelerle yapabiliriz.  
 

süreç iken harekete geçirici 
güçlenme kişilerarası düzeyde 
kadınların kararlarını uygula-
mak için hamleler yaptığı bir 
süreç. Stratejik güçlenme ise 
birlikte güçlenmeyi yani aslın-
da toplumsal cinsiyet çıkarları 
açısından kendini konumlan-
dırmaya başladıkları bir süreç. 
Dolayısıyla İSMEK programla-
rının özellikle harekete geçi-
rici ve stratejik güçlenme dü-
zeylerine ilişkin çerçeveleri de 
içermesi gerekiyor. Özsaygı ve 
değer ilk basamak için değerli 
ancak diğer adımlar düşünül-
mediğinde kadınlar bu dü-
zeydeki hizmet ve eğitimlerin 
tüketicisi ve sürekli “müşterisi” 
haline gelebiliyorlar. 

Kadınların özellikle gelece-
ğin işleri, insana yaraşır işler 
kapsamında güçlenmeleri 
gerekiyor. Dijital alan, tekno-
loji kullanımı tüm güçlenme 
basamakları ve eğitim süreç-
leri açısından çok temel bir 
ihtiyaç olarak dikkat çekiyor. 
Yalnızca burada özdellikle 
yoksul kadınların ve genç 
kızların internet erişimleri ile 
ilgili olanakların sağlanması 
gerekiyor. Bu alanda sponsor-
lu programlar, İSMEK katılım-
cılarına özel internet paketleri 
yaratılabilir. 

Kesişimsellik ve farklı 
gruplar

Kadınların, gençlerin, yaşlı-
ların, engellilerin güçlendi-
rilmesi çerçevesi öncelikle 
programların hem bütününde 
hem de tek tek programlar 
içerisinde ele alınması gere-
ken bir ortak tema aslında. 
Kırılgan kesimlerin güçlenme-
si konusunda kesişimsel bir 
yaklaşımı temel almak büyük 
bir önem taşıyor. Çünkü diğer 
türlü kadınlar dediğimizde 
farklı güçlenme basamakla-
rında yer alan kadınları tek bir 
kimlik ile ele alıyoruz. Aynı şey 
diğer kırılgan gruplar için de 

haline gelebilir. Farklı kentsel 
grupların onurlu, bağımsız, 
hak temelli katılımı için 
yaratıcı yollar geliştirebilir. 
Kapsayıcılığı sağlamak için 
kurs ve etkinlik saatleri, 
konuları esnek bir strateji ile 
dönüştürülebilir. Örneğin 
sağlık, deprem, pandemi ile 
ilgili özel eğitimleri hemen 
hayata geçirebilir. Burada 
kapsayıcılığı yalnızca İSMEK’in 
ulaştığı kesimler açısından 
değil içerdiği konular ve 
alanların müşterek bir kent 
kültürü yaratmaya yönelik 
olarak tasarlanması açısından 
da ele almak önemli. 

Kadınların güçlenmesi ve 
İSMEK

İSMEK programlarının 
katılımcılarının çok büyük 
bir bölümünü kadınlar 
oluşturuyor. Katılımcılar 
ve İSMEK yöneticileri 
programların özellikle 
kadınların kendilerini değerli 
hissetmeleri ve ev dışına 
açılmaları açısından bir ilk 
basamak işlevi gördüğüne 
vurgu yapıyorlar. Ancak 
bunun ileriye taşınması 
ihtiyacının da altını çiziyorlar. 

Farklı güçlenme basamak-
ları özellikle programların 
güçlenme perspektifinin 
geliştirilmesi bakımından çok 
önemli. AÇEV’in eğitim hayat-
larını erken bırakmak zorunda 
kalmış ilk ve ortaokul terk 
genç kadınlarla yürüttüğü bir 
güçlenme programına ilişkin 
saha çalışmasında, katılımcılar 
arasında belirgin 3 farklı güç-
lenme basamağı ayırd et-
miştik. Bu basamaklar kişisel 
düzeyden kişilerarası ve ku-
rumsal düzeylere uzanan sü-
rekli süreçler: Kritik güçlenme, 
harekete geçirici güçlenme 
ve stratejik güçlenme. Kritik 
güçlenme; kişisel düzeyde 
güçlenme süreçlerine olan ih-
tiyacın çok belirgin olduğu bir 
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B emekçi sınıfı da yeterli gelire 
sahipti. 

Solun o günlere nostalji duy-
ması doğal olmakla birlikte, 
bugün aynı koşulları araması 
gerçekçilikten uzaktır. Bu 
arada “küreselleşme” adı 
altında özetlenen bir dizi 
değişim meydana gelmiştir 
ve artık eski dünya yoktur: 
Dünyada, Batı’da bulunan-
dan daha ucuz emek belirdi; 
sermaye olağanüstü bir hare-
ket yetisi edindi; göç eskiden 
–örneğin Güney İtalya’dan 
Almanya’ya olduğu gibi- az 
farklı ekonomik ve kültürel 
koşullara sahip ülkeler/top-
lumlar arasında oluşurken 
şimdi birbirinden çok farklı 
toplumsal kümeleri bir araya 
getiriyor; Komünist Blok ve 
Batı’daki güçlü sol partiler ve 

Sosyal Demokrasinin Düşüşü 
ve Olası Çıkış Yolları

Bir Batı Avrupa ürünü olan 
çağdaş sosyal demokrat siya-
set, 19. yüzyıl başında emek 
ile sermaye arasında oluş-
turulan bir uzlaşmaya daya-
lıdır. O yıllardan itibaren oy 
gücünü, esas olarak, türdeş 
emekçi sınıfından almıştır. 

Sosyal demokrasinin, toplu-
ma en çok kazanım sağladığı 
ve aynı zamanda en güçlü 
olduğu dönem 1950-1980 
arasıdır. Bu süreç, aynı za-
manda Batı’nın soluyla ama 
tüm toplumuyla da çok 
güçlü olduğu bir dönemdi: 
Ekonomik büyüme yüksek 
oranlardaydı; ülkelerin tümü 
benzer –kıyaslanabilir- dü-
zeyde gelire sahipti; eşitsizlik 
çarpıcı düzeylerde değildi; 
sosyoekonomik sınıflar ara-
sı geçişlilik görece kolaydı; 
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önünü almak için vergilen-
dirmeye ve göçleri –sola ve 
hümanist anlayışa ters düş-
meden- kontrol altına alma-
ya dönük önlemlere, kamu 
yatırımlarına destek olmaya 
ve bunların dışında bir dizi 
yaratıcı sosyoekonomik uy-
gulamaya ilişkin onlarca ma-
kale vardır.

Solun, “hem ona hem buna” 
veya “ne ona ne buna” tü-
ründen yöntemlerle düşüşü 
önleyip yeniden seçim ba-
şarılarına ulaşması bana zor 
görünüyor. Kesinlikle bilinen 
ve asla gözden kaçırılmaması 
gereken bir gerçek vardır ki, 
o da, toplumların bir daha 
asla geçtiğimiz yüzyıldaki 
gibi olmayacağı ve solun da 
sanki siyaset benzer koşullar-
da sürüyormuş gibi davrana-
mayacağı. 

Esasen bu gerçeği belli be-
lirsiz kavrayan bazı protesto 
hareketleri -Seattle’dan, 
Occupy Wall Street’e, Ge-
zi’den Sao Paulo’ya, Los 
Indignados’tan Sarı Yelekli-
ler’e vb değin- yıllardır yerel 
ayaklanmalar biçiminde birer 
yerel/ulusal tema ekseninde 
oluşmakta. Ancak tek ortak 
yönleri “yerleşik düzene iti-
raz” olan bu hareketlerin hiç-
bir kuramsal ortak temelleri 
bulunmamakta.

Solda paradigma 
değişikliğine ilişkin 
belirtiler

Sol ve sosyal demokrat par-
tiler, şimdiye değin –bütün 
diğer farklı ideolojik yöne-
limli sistem partileri gibi- se-
çim kazanmayı ve devletin 
kumanda aygıtlarına tek ba-
şına sahip olmayı amaç belle-
mişlerdir. İktidara gelecekler, 
halk adına iyi yönetim göste-
recekler ve seçmen de onları 
yeniden seçecektir. Ancak 
bu model, artık 21. yüzyılın 

evrensel normlara yöneldi. 
“Yeni sol”, yeni portföyünü 
oluşturan kentli beyaz yakalı 
çalışanlar grubunun tercihle-
ri doğrultusunda, sosyal libe-
ralizm çizgisine ve ekonomik 
ılımlılık taraftarlarınca mer-
keze doğru çekildi. Böylece, 
geleneksel sol partiler 
“ekonomik korunma talep 
eden ve kültürel gelenek-
lere bağlı” emekçilere, yeni 
hizmet sektörü çalışanlarına 
ve düşük ücretlilere – pre-
karyaya- ve yoksullara ister 
istemez sırtını dönmüş oldu. 
Eski aidiyetinden sıyrılan bu 
kitleler de, -büyük ölçüde- 
“ekonomik korumacılık” ve 
“kültürel içe kapanmacılık” 
vadeden popülist sağa yö-
neldiler.

Kısa ve orta dönemde 
çıkış yolları

Sol, seçim başarısı için, oyu-
nu almakta olduğu beyaz 
yakalı orta sınıf aydınların-
dan kopmadan ayrı düştüğü 
emekçi kitleleri –ve bir ölçü-
de prekaryayı- kendine yeni-
den çekebilmeli. 

Bunun için genel olarak, 
öncelikle kemer sıkma po-
litikalarını kabul etme ve 
uygulama yanlışının sosyal 
demokrat hükümetleri birer 
gerici yönetime dönüştür-
müş olduğu anlaşılmalı ve 
anlatılmalıdır.

Ne var ki, toplumların sol 
siyaset çevrelerinde bu ger-
çeğin kavrandığına ve ege-
men neoliberal paradigmaya 
seçenek oluşturacak politi-
kaların formüle edildiğine; 
vergi indirimlerinden ve de-
regülasyon/kuralsızlaştırma 
güdümlü anlayışlardan vaz-
geçileceğine ilişkin ipuçları 
halen yoktur.

Avrupa’nın sol çevrelerinde, 
artan gelir eşitsizliklerinin 

sendikalar sermayeyi “dizgin-
leyebiliyordu”, bunlar artık 
yok; zamanın ruhu değişti ve 
sol etik, artık Brandt, Palme, 
Mitterrand türünden liderler 
çıkaracak düzeyde değil.

Bugünün koşulları

Bugün Avrupa’da bir fabri-
kada, örneğin bir otomobil 
fabrikasında geleneksel pro-
leter imgesine uyan çok az 
işçi bulunur. Bu nedenle de, 
artık aynı mekanda çalışıp 
dayanışma üreten süreçleri 
paylaşan emekçi hemen 
hemen kalmamıştır. Eski  
“sıradan” emekçilerin bir ke-
simi, bugün artık çoğunlukla 
beceri sahibi olmayan yemek 
servis elemanı, temizlikçi 
veya şoför gibi hizmet sek-
törü çalışanlarıdır. Bunlar; 
işleri genellikle güvenceli bir 
sözleşmeye dayalı olmayan, 
kısa süreli, yarım zamanlı ve 
düşük ücretli çalışanlardır.  

Bu türden “iş buldukça” ça-
lışanlara -kısaca- “prekarya” 
deniyor. Bazen işsiz bazen 
çalışan bu kesimin pek çoğu, 
farklı köken ve azınlıklardan 
olup kültürel sınırlarla da 
birbirinden ayrılıyor. Önemli 
olan, bunların bir sınıf bilinci 
içinde örgütlenme olanakları-
nın çok düşük olmasıdır. “Pre-
karya” olarak nitelediğimiz 
kesimin siyasal aidiyet duy-
gusu zayıftır. Ayrıca, geçmişin 
proletaryası gibi biçimlen-
dirici bir ortak alt-kültüre de 
sahip bulunmadıklarından, 
siyasal olarak her yöne çekile-
bilir durumdadırlar.

Öte yandan “geleneksel 
sol düşünce”, bu arada, 
örneğin çevre duyarlılığı 
çerçevesinde “yeşil” meydan 
okumaya yanıt getirirken zo-
runlu olarak daha çevreci ve 
küresel dengeler içinde ken-
dine yer açmaya çalışırken de 
sosyal liberal politikalara ve 
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Söylem önemlidir

Bunu yapmak için, günü-
müzde popülist radikallerin, 
iktidarı değilse bile siyaset 
alanını kazanmayı nasıl ba-
şardıklarını göz önüne almak 
gerekir. “Popülist” liderlerin 
sıkça sundukları örneklere 
bakarak, -radikal sağ merkez 
sağın söylemini nasıl kendi 
alanına kaydırıyorsa- “sol” da 
merkezdeki kucaklayıcı söy-
lemi kendi değerleriyle bü-
tünleştirmelidir. Bunun ba-
şarılı bir-iki örneğini de 2019 
yerel seçimlerinde gördük.

Üstelik “sol”, “sağ”ın bencil-
lik, insana karşı güvensizlik 
ve sevgisizliğe dayalı temel 
değerlerine ve söylemine 
karşılık, Fransız Devrimi’nden 
bu yana son derece çekici 
bir ilkeler bütününe sahiptir. 
Dolayısıyla “sol”, ideolojik 
alanını yelpazenin bütününe 
sızdırma, geneline yayma 
çabasında olmalıdır.

Gelecek, ancak çoğul bir yapı 
içinde ve toplumun bütü-
nüyle birlikte tasarlanmalıdır. 
Bu süreç, bir merkezcilik ol-
mamalı; yalnızca nüanslarda 
ayrılan, ama esas olarak ortak 
zihniyet yapısındaki ilerici 
demokratların dönüşüm için 
birlikte düşünme süreci ol-
malıdır. 

Günümüzde parti aidiyeti, 
genel olarak önemli ölçüde 
zayıflamış durumdadır. Sol 
ve sosyal demokrasi, bir parti 
tarafından temsil ediliyor 
olmanın ötesinde, zihni-
yet, ilkeler ve anlayış olarak 
kitlelere sızdırılmalı; onları 
biçimlendirmelidir. Ancak bu 
türden bir zihniyet ile çoğul 
bir yapıda ve birliktelik içinde 
gerçekleştirilecek toplumsal 
dönüşümler kalıcı bir doğrul-
tu oluşturabilecektir.

Bu olgunun somut örneği, 
Japonya’da kısmen uygula-
nan haftada 4 gün çalışma 
sonucunda verimde de %40 
artış elde edilmiş bulunma-
sıdır.

3) Öte yandan, tüm toplum-
ların eğitim ve bilinç düzeyi 
kaçınılmaz olarak yükselecek; 
bugün “prekarya” olarak ni-
telediğimiz emek kesimi ve 
Türkiye gibi ülkelerde üretilip 
“kuralsızlığa alıştırılmış” kit-
leler zamanla eriyecektir. Bu 
olgu, kadının etkinleşmesini 
engelleyen, toplumu bölen, 
toplumsal kesimleri kutup-
laştıran ve her türlü etik 
normu kemiren “kimlik poli-
tikasına dayalı” popülizmin 
etkisini gittikçe azaltacak; 
onu, “bugünkü biçimiyle” yok 
edecektir.    

Yukarıda bazı örnekleri 
sunulan gelişmeler, tarihsel 
akış doğrultusu göz önüne 
alındığında, kendiliğinden 
oluşmaktadır. Bu dalga üze-
rinde yol alması neredeyse 
yeterli olacak olan sol, yalnız-
ca yeni bir yönetim anlayışı 
gereksiniyor. Bu, çoğulcu-
luktur; birlikte yönetimdir. 
Dolayısıyla, solu temsil eden 
partinin bugün esas hedefi, 
-üstelik zaman zaman ideolo-
jik yapısından özveri gösterip 
doğrultusundan da saparak- 
ille de “tek başına” seçim 
kazanmak değil, daha ziyade 
kültürel egemenlik oluştur-
mak olmalıdır. 

Solun amacı, “ileriye dönük” 
bir dönüşüm başarmak için 
“bugün” aklı ve anlayışı ka-
zanılamamış ve kazanılması 
zor seçmenden olabildiğince 
oy toplayarak o seçmen üze-
rinde egemenlik edinmek 
olmamalıdır. Sol, 21. yüzyılda 
“seçmeni yönetme” değil 
“seçmenle birlikte yönetme” 
kavramını öne çıkarmalıdır. 

küresel ağlarla birbirine bağlı 
kültürel yapısına uymuyor. 
Öte yandan günümüzde 
tek bir partinin tek başına 
oyların çoğunu alıp iktidara 
gelmesi az görülen siyasal 
oluşmalardandır. Demokratik 
ülkelerin çoğunluğu, siyasal 
sistemlerine bağlı olarak, 
geniş kitlelerin mutabakatına 
dayanan koalisyonlarla 
yönetilmektedir.

Bu arada gözden kaçırıl-
maması gereken köklü 
farklılaşmalar ve bu arada 
sol açısından olumlu gidiş 
ve buna bağlı faktörler ve 
oluşmalar da var. Bunlar, in-
sanın gerçekten daha mutlu 
yaşama kavuşacağına, hatta 
komünist ütopyanın gün 
gelip gerçekleşeceğine ilişkin 
ipuçları taşıyan kimi gelişme-
lerdir. Yalnızca birkaç örnek 
verelim:  

1) ”Evrensel temel gelir”, yani 
salt yurttaş olmaktan kay-
naklanan vatandaşlık maaşı 
hakkı, günümüzde dünyanın 
belirli bir refah düzeyine 
ulaşmış Batı ülkelerinde 
gündemdedir. Vatandaşlık 
geliri, şu anda Finlandiya’nın 
ve İsviçre’nin kısıtlı sosyal 
alanlarında uygulamaya 
konmuştur.

2) İkinci bir örnek, yapay 
zeka sektöründe kaydedilen 
ilerlemeler olup bunlar, tarih 
boyunca ve halen insanın 
yapmak zorunda kaldığı 
zahmetli işlerin robotlar 
tarafından yapılmasına yol 
açmaktadır. Toplumumuzda 
insanın otomasyon yoluyla 
birçok zahmetli işten kurtul-
duğuna farkına varamadan 
şimdiden tanık oluyoruz. Bu 
gidiş,  gelecekte her birimize 
“insanca” değerlendirebile-
ceğimiz boş zaman ve öz-
gürlük; toplumun bütününe 
de daha verimli yürüyen bir 
çalışma düzeni sağlayacaktır. 
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İ onuruna uygun uygulama-
ların gerçekleştirilmesi ve 
korunması, ekonomik üret-
kenliğin (refahın) sürdürüle-
bilir şekilde yükseltilmesi ve 
de barış içinde yaşamanın 
güvence altına alınması. 

Onur ve refah arasında temel 
bir gerilim ilişkisi bulunmak-
tadır: Üretkenliği artırmadan 
refah artırılamaz. Bu,somut 
yaşam dünyasının sürekli 
olarak alt-üst edilmesi, hatta 
çoğu zaman da yıkılması de-
mektir. İkinci Dünya Savaşı’n-
dan bu yana sosyal demok-
rasi, bu gerilimi iki yaklaşımla 
çözmeye çalıştı. Keynesyen 
politikanın uygulandığı 
dönemde, tam istihdam ve 
mevcut yaşam dünyasının 
istikrarına odaklanılmış, bu 
da on yıllar süren olağanüstü 

Sosyal Demokratik Bir Gelecek İçin 
Yeni Öneriler

Jonas FREIST-HELD1 
Maximilian KRAHÉ2

1 JonasFreist-Held, FESbursiyeridi ve 
Berlin, Paris ve Berkeley’de uluslararası 
ilişkiler okumaktadır.

2 Maximilian Krahé, Yale’de siyaset 
teorisi alanında doktora adayıdır ve 
EuropeanHorizons’un yönetim kurulu 
üyesidir.

İtici güç olarak ütopya 

Çok uzun süre oldukça 
etkili olan sosyal demokrasi, 
artık iktidarda olup 
olmadığından bağımsız 
olarak ötelenmektedir. Tam 
da büyük dönüşümlerin 
yaşandığı, aynı zamanda 
büyükfırsatların doğduğu bir 
dönemde sosyal demokra-
sinin bir vizyonu yoktur. Biz 
şu konuda hemfikiriz: Sosyal 
demokrasinin refah içinde, 
onurlu ve barış içinde yaşama 
vaadi hâlâ çok güncel. Ancak 
bu düşüncenin tekrar inandı-
rıcı olması için onu yeniden 
düşünmeliyiz.

İkinci Dünya Savaşı’ndan beri 
sosyal demokrat politikanın 
felsefi temelini, üç ana sütun 
oluşturmaktadır: İnsan 
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belirleyici kararların tartışıl-
ması yapılmıyor ya da karar-
lar, küçük bir grup tarafından 
çok hızlı şekilde alınıyor. 
Avrupa politikası, finans 
krizi, zorunlu göç, iltica ve 
istihdam politikası karşısında 
alternatifsizlik retoriği, son 
yıllarda politikayı belirledi. Bu 
retorik, insanlardasiyasetin-
kendi geleceklerini olumlu 
şekilde değiştirebileceğine 
olan inançlarındahayal kırıklı-
ğı yarattı. Aslında sürekli kriz 
ve uluslararasılaşma bahane 
edilse de büyük ve karmaşık 
meydan okumalar her zaman 
vardı.JürgenHabermas, bunu 
olumlu anlamda şu şekilde 
ifade etmişti: “Karmaşıklık bir 
toplumun kendine güvendiği 
eylem, iradesinin de bir fonk-
siyonudur.”

Gelecek güven vaat etmedi-
ğinde (bunu görünüşe göre 
tutucular yapar),dünyanın 
daha az karmaşık olduğu ve 
sorunların çözülebileceği 
izlenimi veren eski dönemler 
yüceltilir. Böylece oluşturu-
lannostalji, geleceğe güven-
sizlik ve belirsizlikle bakan 
birçok insan için tutunabi-
lecekleri bir şey sunar. Güya 
böylece,hayal dünyasında 
karmaşık olana ve bilinme-
yene (göç, küreselleşme, 
dijitalleşme) karşı gelinmek-
tedir. Bu da çok seyrekolarak 
olumluama bazen de şiddete 
başvurarak yapılır. Buna 
karşın ilerici bir politika,kendi 
programını yaşama geçirme 
iddiasını formüle ederek 
yönü belirleyecek ve böyle-
ce bir boşluğun oluşmasını 
engelleyecektir. Bu iddiayı 
formüle etmek cesaret ister. 
Bu cesareti sosyal demokrasi 
geçmişte gösterdi. Bugün de 
o cesareti göstererek yeni bir 
gelecek vizyonu ve bir ütop-
ya formüle edebilir. Bu tür bir 
ütopyanın hedef olmaktan 

karyanın oluşması ve sürekli 
artan zaman ve performans 
baskısını ortaya çıkardı.

SPD her zaman, iyi durumda 
olanlar ile kenara itilme teh-
likesi altında ya da kenarda 
olanlar arasında bir tür köprü 
görevi üstlenmiştir. Ancak 
bugün SPD, bu köprüyü kur-
mayı başaramıyor. Onur ve 
refahı aynı anda mümkün 
kılma iddiası,güncel koşul-
larda başarısız olmaya mah-
kumdur. 

Krizlerin sürüklediğisiyaset, 
gittikçe daha fazla tepki ve-
riyor ve kamusal alanda yön 

bir başarıyı beraberinde ge-
tirmişti.Ancak bu strateji, 70’li 
yıllarda ekonomik tıkanmaya, 
yükselen enflasyona ve işsizli-
ğe yol açtı. Bu gelişmelerden 
sonra uygulanan esnekleşme 
ve deregülasyon politikaları 
iseözellikle Almanya, Birleşik 
Krallık ve ABD’de işsizliğin 
düşmesini, enflasyonun 
inmesini ve ekonominin 
modernleşmesini sağladı.
Bu yaklaşımın sınırları, 2008 
ekonomik ve finans krizleriy-
le birlikte,artan eşitsizlik ve 
beraberinde getirdiği daya-
nışma ve birlik duygusunun 
yitirilmesi ile yeni bir pre-
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insanlar, sürekli bir yerde ça-
lışmadan da onurlu bir yaşam 
sürdürebilir. Çünkü otomatik-
leşme sayesinde, ekonomik 
gücüazaltmadan daha az ça-
lışabilirler ve böyleceinsanlar 
için kendilerinin belirlediği 
faaliyetlere daha fazla zaman 
kalır. Böylece de yukarıda 
söz edilen kültürel dönüşüm 
mümkün kılınır. Bugün “çalı-
şan” ve “çalışmayan” arasında 
var olan ve çok önemli olan 
ayrım da önemini kaybeder. 
İnsanlar içlerinden gelen 
bir motivasyonla istedikleri 
faaliyeti icra eder; oysa ücretli 
emeği olsa olsa ancak maaş 
motive eder.

Bu vizyon, çifte özgürlük 
kazanımına yol açacaktır: 
Koşulsuz temel gelir, “hayır” 
diyebilme özgürlüğü verir. 
Böylece monoton ya da baş-
ka nedenlerden dolayı çekici 
olmayan, ücretli emek, uzun 
vadede yok olacak ya da çok 
daha iyi ücretlendirilmek 
zorunda kalınacaktır. Kim 
istihdam piyasasında yine 
de kendini gerçekleştirmek 
için bir yer bulamaz ise temel 
gelir sayesinde, kendini pa-
zarlamak zorunluluğundan 
kurtulmuş olacak. Kim ücretli 
emek işinde mutlu olur ya da 
daha fazla refah elde etmek 
isterse o, istihdam piyasa-
sında daha kolay bir şekilde, 
daha iyi ücretlendirilen bir iş 
bulabilecektir. 

Yüzeye bakıldığında toplu-
mumuzun durumu iyi gö-
rünse dealtı kaynamaktadır. 
Siyasal iradenin oluştuğu 
altyapımız eskimiş bir du-
rumdadır.Birzamanlar yaygın 
bir şekilde insanları siyasal 
sürece dâhil edebilen par-
tiler, sendikalar, örgütler ve 
dernekler artık toplumun 
içinde daha az var olabilmek-
tedir. Önceden dikey yapılar 
sayesinde, sosyal katmanlar 

ziyade, daha çok motor iş-
levi göreceği oldukça nettir. 
Uruguaylı yazar EduardoGa-
leano’ya göre “Ütopya ufuk 
çizgisi gibidir. Ona yaklaştıkça 
geri gider ve ulaşılmaz olur. 
Ancak bu belirli bir nedenden 
dolayı olur: Bizi harekete ge-
çirmek için.” İşte bu insanları 
harekete geçirmeye cesaret 
ettirmek tam da sosyal de-
mokrasinin tarihsel görevidir.

Biz, yeni bir sosyal demok-
ratik ütopyayı ana hatlarıyla 
formüle etmek istiyoruz. Bu 
ütopya, temel değerler olan 
onur, refah ve barışı yeni 
ayaklar üstüne yerleştirmek-
tir. Burada tamamlanmış bir 
konsept ortaya konulmaktan 
ziyade, bir tartışma zemini 
yaratmak istenmektedir. 

Kendini gerçekleştirme ve 
dayanışma

Her tür politikanın itici gücü, 
belirli bir insan imgesidir. Ne-
oliberalizmin kalbinde homo 
oeconomicus yatmaktadır. 
Onun amacı, kendi (insan) 
sermayesinin maksimizasyo-
nudur. Buna karşı bizim viz-
yonumuz,Aristocubir insan 
imgesini içermektedir. Yani 
insanın çok çeşitli yetenekleri 
ile kendini gerçekleştirmesi-
nin sonucu olarak, doyurucu 
bir yaşam sürmesi.Biz, eğitim 
sistemimizin ana amacı olan, 
çalışabilecek niteliklere sahip 
insan üretme düşüncesinden 
uzaklaşmalıyız. İnsan;akade-
mik, sanatsal, zanaatsal ve 
sportif yeteneklerini özgür 
bir şekilde geliştirmeli ve 
bunu ömür boyu yapabil-
melidir. Eğitim/mesleki eği-
tim sadece amaca ulaşmak 
için bir araç değil, aksine 
kendi kendine bir amaçtır. 
Gençler için zorunlu Sosyal 
Hizmet Yılı ve çalışanlar için 
de yasayla düzenlenmiş ve 
ücreti ödenen bir sabbat yılı 

(sabbaticalyear), insanların 
biyografisini olumlu etkileye-
bilir ve ücretli emek dışında 
kendini gerçekleştirmek için 
daha fazla alan açabilir. Belki 
de birçok kişibugün de bunu 
yapmak istemekte; ancak 
yeterince zaman ve finans 
kaynağı olmadığından yapa-
mamaktadır. 

İnsanların bu özgür alanda 
oryantasyonsağlayabilmeleri 
için, yeni rol modelleri ve 
yaşam amaçları gerekli. Gü-
nümüzde birçok insan,kültür 
alanında çalışmaktadır. Biz bu 
alanı güçlendirmek ve kültü-
rel faaliyetlerini, kendilerini 
meslek olarak bu alana yatkın 
hissetmeyen insanlara açmak 
istiyoruz. Bunun gerçekleş-
mesi için, kültürün sadece elit 
kesime ya da kültürel üretim-
de bulunanlarasunulan ya 
datersi,onların sunduğu bir 
şey olmaktan ziyade, bütün 
insanlara ulaşması gereken 
bir şey olduğu anlayışının 
kabul edilmesi gerekir. Bu-
nun da özellikle bu insanların 
çevresinin, otomatik olarak 
bu kültüre ulaşımının sağla-
namadığı yerlerde yapılması 
gerekmektedir. Tam da yaşa-
nan hayatların gittikçe birbi-
rinden uzaklaştığı günümüz-
de,farklı sosyal ve kültürel 
çevreler arasındaki ilişki güç-
lendirilmelidir ki toplum, bir-
birinden izole olmuş bir biyo-
top kalabalığına dönüşmesin. 
Yurttaş odaklı, sürdürülebilir 
kent planlama politikası, coğ-
rafi ve toplumsal bölünmeleri 
hafifletebilir ve seçme hakkı-
nın on altıyaşına indirilmesi 
de demografik dengesizlikle-
re karşı koyabilir.

Bizim ütopyamızda otomatik-
leşmenin gelişmesine engel 
olunmuyor. Otomatikleşme 
istihdamı yok ediyor ama 
insanları yok etmiyor. Ko-
şulsuz temel gelir sayesinde 



SOSYAL DEMOKRAT

76

Avrupalı aşk ilişkileri.Genç 
kuşağın bir kısmı için AB’nin 
kazanımları sıradan bir du-
rum ve onların gündelik yaşa-
mının bir parçası.

Avrupa,bizim değerler birliği-
miz ve birçok kişi için sosyal 
ve ekonomik yükselmenin, 
adaletin ve ortak dış politika 
gücünün vaadidir. Ancak bu 
vaatlerin birçoğu zayıflamaya 
başladı,çok fazla insan bu va-
atlerden yararlanamıyor. Her 
tekil kişi, birleşik Avrupa’nın 
avantajlarını gündelik yaşa-
mında deneyimlemelidir. Bu-
nun nasıl hayata geçirilebile-
ceği ile ilgili çok fazla fikir var. 
Sadece, bu fikirler politikada 
çok az destek buluyor.Küçük 
adımlara kuşkuyla yaklaşan 
ve bu yöntemi savunanlar, 
söylemi belirliyor. Bu durum 
Avrupa çapında birçok kişinin 
özdeşleştiği ve onun için 
angaje olmak istediği ortak 
bir düşünceyi zayıflatıyor. 
AB’nin geleceğe yönelik bir 
vizyona, bir anlatıya ihtiyacı 
var: Gerçek bir Avrupa hükü-
meti, bölgelerin güçlendiril-
mesi, emekçiler için Avrupa 
çapında bir şirket yönetimine 
katılım yasası vedeğer temelli 
Avrupa dış politikası bir baş-
langıç olabilir.

Bu sadece detaylı bir ütopya-
nın kısa bir özeti. Detaylardan 
daha önemli olan şey, ütop-
yacı bir düşüncenin arka-
sındaki yaklaşım ve niyettir. 
Siyasette kısa vadede dü-
şünme alışkanlığı ve siyasal 
tartışmaların suni bir biçimde 
daraltılması sonlandırılma-
lıdır. Ütopya, aynı zamanda 
düşünülebilenin sınırlarını 
aşmaktır. Şimdiye kadar olan-
dan çok daha fazlasını yapa-
biliriz: Bunu tam da sosyal 
demokrasinin yenilenme tar-
tışmasında unutmamalıyız. 

Çeviri: Tamer İlbuğa

güvence altına alan yasalara 
ihtiyacımız var. 

Medya da derin bir dönüşüm 
geçiriyor. Gelirler azalıyor, 
redaksiyonlar küçülüyor, 
eleştirme yükümlülüğü ye-
rine getirilemiyor, inanılırlık 
kayboluyor. Gerekli finans 
imkânlarına sahip yeterli 
sayıda gazetecinin olması 
gerekiyor ki, geniş çapta eleş-
tirel habercilik yapılabilsin. 
Biz, okurların yönlendirmesi, 
devletin finansal teşvikte bu-
lunması aracılığıyla iki amaca 
ulaşmak istiyoruz: Yeterli bir 
finansman ve redaksiyonların 
bağımsızlığı. Böylece medya 
şirketlerinin tekel pozisyonla-
rı da katı bir şekilde engellen-
miş oluyor. 

Devletlerin 21. yüzyılda yalnız 
başlarına hareket etmeleri, 
onları küçük devletçikler çık-
mazına götürüyor. Milliyetçi 
hareketlerin hem yarattıkları 
hem de kullandıkları korkuya 
boyun eğmemeliyiz. Buna 
karşı kendi yanıtlarımızı ver-
meliyiz. Politikacılar, büyük 
coşkuyla ve sürekli olarak 
birleşik Avrupa’nın önemi-
ni,kıtanın savaş geçmişiyle 
gerekçelendiriyor. Ancak bu 
yetersiz kalıyor. Bizim özellik-
le ihtiyacımız olan şey, ileriye 
bakmaktır. Sınırsız hareketli-
lik, yeni diller, başka kültürler, 

arasındaki etkileşim daha 
kolay iken bugün, insanların 
kendilerine benzeyenlerle 
bir araya geldiği yatay ağlar, 
merkezi bir konumda yer 
almaktadır. Böylece siyasal 
karar alma süreçleri gittikçe 
daha az anlaşılabilmekte ve 
demokrasimizin meşruiyeti 
azalmaktadır. Bu ütopyada, 
siyasal irade oluşumunu 
daha demokratik yapabilmek 
için iki yeni unsur ekliyoruz: 
Yurttaşlar için bir yasama 
hakkı ve kurayla seçilmiş bir 
parlamento kamarası. Çünkü 
demokrasi,demosun egemen 
olması demektir. 

Bu prensip süresiz geçerlidir 
ancak düzenli bir şekilde ye-
niden uyarlanmak zorunda-
dır. Örneğin, pozitif ve nega-
tif anlamda şimdiye kadar hiç 
olmayan olanakları mümkün 
kılan, dijitalleşme bağlamın-
da bu yapılmalıdır. Şimdiden 
demokratik denetim alanının 
dışında, demokratik meş-
ruiyetleri olmayan yeni güç 
merkezleri oluşmaktadır: Bu, 
kritik bir (ağ) altyapının özel 
mülkiyette olması, yapay 
zekânın giderek artan önemi 
ya da istihbarat örgütlerinin 
artan güç birikimi şeklinde 
ortaya çıkabilir. Bundan dola-
yı insan onurunu ve yurttaşın 
egemenliğini, dijital çağda 
da en yüksek değer olarak 

SODEV’de FETÖ’nün Solcuları Bulunmaz!

Hikmet Çiçek adlı bir zatın, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından basılmış olan “Fetö’nün Solcuları” adlı 
kitabında, 2008 tarihli bir bildirinin imzacı listesine “Abant Toplantıları’nın müdavimleri” olarak yer 
verilmiş. TDK sözlüğünde “müdavim”,  “bir yere sürekli giden (kimse), gedikli” olarak tanımlanıyor. 
Söz konusu listede yer verilen 300 aydın arasında rahmetli Ahmet İsvan, Tarık Ziya Ekinci gibi çok 
saygın adlar da var. 

Bu arada yazar, biz SODEV yöneticilerini de, hiç ama hiç gitmediğimiz bir toplantı dizisinin “müda-
vimi” olarak tanıtıyor. Dincilik eksenli tarikat ve cemaatlerle en ufak bir ilişki imasını, yaşamımız 
boyunca benimsemiş bulunduğumuz değerlerle ve dünya görüşümüzle çelişen ve bizleri lekeleyen 
bir hakaret sayarız. Esasen, kurucusu olduğumuz ve uzun dönem başkanlığını ve yöneticiliğini 
yaptığımız SODEV’in varlık nedeni, bizlere yöneltilen yakıştırmalarla asla bağdaşmaz. 

İddialarının çoğunun asılsız olduğu ortaya çıkan yazar, sonradan yaptığı açıklamalarda bunların 
kapsamını ve hedef kitleyi küçültme gereği duyuyor. Bu bağlamda, editörü aracılığıyla yaptığı 
düzeltmelerde “Abant müdavimliği” nitelemesini, bir “sembol” gibi kullandığını ve adı geçen 
herkesin de “Fetöcü” olmayabileceğini belirtiyor. Hemen belirtelim ki, sözcüklerin, bu arada “mü-
davim” sözcüğünün anlamını yazarın kendi değil sözlük belirler. Sözcüklerin “sembol” olarak 
kullanıldıklarını öne sürerek, sorumluluktan sıyrılıverme kolaycılığına prim tanınamaz.

Ayrıca, yazar ve editörü, o toplantılara gitmemiş olsalar da, tüm imzacıların “yetmez ama evetçi” 
veya “kullanışlı aptallar” olarak Cemaat’in emellerine hizmet etmiş olduğunu öne sürüyor. Bu 
iddiasını da “demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü ve insan hakları” talebi içeren, Fethullahçılık-
la hiçbir ilintisi bulunmayan ve pek çoğu AKP muhalifliğiyle maruf aydın tarafından imzalanmış tek 
bir bildiri üzerinden yapma sığlığını sürdürüyor. 

Bizim 2010 referandumu sürecindeki muhalif tutumumuz ve tüm “Cemaat” girişimlerine karşı net 
duruşumuz yazılarımızla, yerli yerinde duran sosyal medya mesajlarımızla ve eylemlerimizle sabittir. 
Yazarın ve editörünün öznel sözcük yorumu, kitabı okuyanları, bizleri bir dönemin “Fetö hayranı” 
veya bugünkü iktidarın “kullanışlı aptalı” sanmaktan gerçekten alıkoyabilecek mi? Bu sorumsuzca 
itibarsızlaştırma girişiminin hesabı verilmelidir. 

Öte yandan, FETÖ’nün açılımının “Fethullahçı Terör Örgütü” olduğu herkesin malumudur. Bu 
örgütçe düzenlenen toplantıların “gediklisi” listesinde adı geçen kişilerin de, yazara göre, söz 
konusu terör örgütünün “en azından“ destekçisi konumunda olmaları gerekir. Bu da, ağır ve nefre-
tle reddedeceğimiz bir suçlama ve hedef göstermedir. 

2008 yılında demokratikleşme talebine yönelik bir bildiriyi imzalamış olan birbirinden farklı yüzlerce 
insanı tümüyle aynı anlayışta görüp hepsine kara çalma eyleminde bulunan zat, ne kadar çok 
sayıda insanı haksız zan altında bırakırsa o kadar çok sayıda kişiden tepki alarak okur sayısını 
artıracağını düşünmüş olmalı. Yersiz iddialarında ısrarlı olduğu anlaşılan yazar, editör ve yayınevinin 
bu tutumunu, ülkemizin yayıncılık ortamı açısından büyük bir talihsizlik olarak kayda geçiyoruz.

Görev sırasıyla eski başkanlar: Ercan Karakaş, Aydın Cıngı, Erol Kızılelma                                                  
Başkan vekili: Tülay Ateş
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Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkılarıyla...

 9 -  23 Kas ım 2020 tar ih le r i  a ras ında  Pazar tes i ,  Çarşamba ve Cuma akşamlar ı  
Online Sosyal  Demokrasi  Okulu her yerde!

SOSYAL DEMOKRASİ OKULU

KAYITLAR BAŞLADI!
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9 Kasım 2020 19.00
Sosyal Demokrasİnİn Gelİşİmİ 
ve Temel Kavramları

11 Kasım 2020 19.00
Sosyal Demokrasİnİn 
Ekonomİ-Polİtİğİ
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18 Kasım 2020 19.00
İnsan Hakları, Çoklu 
Ayrımcılıklar
ve Toplumsal Cİnsİyet

16 Kasım 2020 19.00
Dİjİtal Çağda 
Kamucu Alternatİflerİ Düşünmek

20 Kasım 2020 19.00
SOSYAL DEMOKRASİ, 
KAMU YARARI VE REFAH POLİTİKALARI 

13 Kasım 2020 19.00
Sosyal Devlet
ve Sosyal Sİyaset
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GI 23 Kasım 2020 19.00
Dünyada ve Türkİye’de SD: 
Yenİ İmkanlar, Güncel 
Tartışmalar

SODEV Başkanı Ertan AKSOY’un
SODEV Yöneticileri’ne Destek Açıklaması

Bir süredir gündemi meşgul eden FETÖ’NÜN “SOLCULARI” isimli 
kitap aracılığıyla, başkanı olmaktan onur duyduğum Sosyal Demokra-
si Vakfı’nın geçmiş dönem başkanları, yöneticileri ve üyelerinin de 
bulunduğu birçok ismi, FETÖ denen Siyasal İslamcı terör örgütüyle 
ilişkilendiren bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız.  

Kurulduğu günden bu yana ülkemizde demokrasinin gelişmesi, 
sosyal demokrasinin bu topraklarda kök salması için uğraş veren, 
düşünsel anlamda katkı koyan bir vakfın eski başkanlarına, yöneticile-
rine, üyelerine dayanaksız ithamlarla saldırılmasına sessiz kalmaya-
cağız! Kelimelere ip atlattırılarak yapılan açıklamalardaki kurnazlığı 
deşifre edeceğiz! Kitabın yazarının geliştirdiği pazarlama stratejisinin 
bir parçası olan sansasyonel açıklamalarına her mecrada hak ettiği 
cevabı vereceğiz!

Hedef gösterilen eski başkanlarımız, eski yöneticilerimiz ve üyelerimiz, 
yaşamları boyunca terör örgütlerine, cemaatlere, tarikatlara değil, 
demokrasiye, özgürlüklere, sosyal demokrasiye ve barışa hizmet ettil-
er. SODEV Başkanı olarak dostluk, dayanışma ve yoldaşlık duygu-
larıyla yanlarında olduğumu ifade etmek isterim.

Saygılarımla…
                                                                                                                                                 
Ertan Aksoy                                                                                                                                             
SODEV Başkanı
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