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Sunuş
 
Değerli okurlar,

Bu sayıdaki eksiklerimizi, baştan belirtmiş olalım, kaç aydır yaptığımız üzere yine 
pandeminin sırtına yükleyeceğiz. Gerçekten de dergiyi, birbirimizle hiç bir araya 
gelmeksizin oluşturabilmek kolay olmuyor; eskiden kararları yüz yüze çabucak verip 
uygulayıverdiğimiz “güzel” günleri dergiyi yaparken daha da çok arıyoruz.

Önce bu sayıda bulamayacaklarımızı açıklayayım: SODEVMONİTÖR yok ve de artık 
belki ancak ara sıra olacak; bir de, her sayının sonunda sunduğumuz “Sosyal Demokrasi 
Tartışmaları” bağlamında bu kez hiçbir yazı yer almıyor.

Derginin başlığı aslında içeriğini de yansıtıyor. Toplum, tüm kurumlarıyla birlikte yıkıma 
uğratılıyor. Eldeki sayının esasını da, tek tek Cumhuriyet kurumlarının tahrip edilme 
süreçlerini dikkatlere sunan makaleler oluşturuyor. İlk sıraya Aydın Cıngı’nın, yıkım 
yöntemlerini ve bunların her bir kurum bünyesindeki etkilerini ele alan kapsayıcı nitelikli 
yazısı kondu. Bir sonraki makalede Babür Atila, “Türkiye Cumhuriyeti” ile “Şahsım Devleti” 
ilintisini metaforlarla somutlaştırarak ortaya koyuyor.

Bu iki genel anlatım içeren yazıyı okurlara, en önemli kurumların mevcut iktidar tarafından 
çökertilme çabalarını sunan makaleler izliyor. Bunların ilk üçü, Mehmet Durakoğlu’nun 
hukukun, temel kavramları ile ve baro gibi kurumlarıyla çökertilişini; Emre Özdemir’in 
ülkenin diplomasi üreten ve uygulayan kadrolarının darmadağın edilerek dışarıda 
itibarının yok edilişini ve Türker Ertürk’ün Cumhuriyet’in en güvenilir kurumu olagelmiş Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin altının üstüne getirilişini özetleyen makaleleri. 

Daha sonra Nevra Akdemir, ülkeyi sayılar aracılığıyla betimleme işlevine sahip TÜİK’in 
nasıl halkın güvenmediği bir kurum konumuna getirildiğini; Sezen Bayhan, eğitimin, 
kurumları ve yapısı tahrip edilerek geleceğimizin ne ölçüde karartıldığını anlatıyor. Tezcan 
Karakuş Candan, iktidarın, rant planlarını engelleme çabalarından yakındığı TMMOB’yi 
yıpratma çabalarını açıklıyor. Onur Çeçen, sağlık sektörüne vurulan darbeleri gazete 
kupürleriyle belgeleyerek sergiliyor.  

İkinci bir bölümde Türkiye’nin anayasal ve yönetimsel yapısını inceleyen ve bu alandaki 
arayışları ele alan iki yazı yer alıyor. Ahmet Özer, gelecekteki anayasal çerçeveyi 
incelerken; Murat Aydın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ve Cumhur İttifakı’nı 
gözden geçiriyor.

Bu sayıdaki söyleşimiz çok güncel bir konuda: Arkadaşımız Ece Öztan, Üniversite 
Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Gülhan Türkay’a yönelttiği sorular ve aldığı yanıtlarla 
Boğaziçi Üniversitesi’nde tepkiler yaratan “rektör atama” sürecinin baştan sona gözler 
önüne serilmesine yol açıyor.

Son üç yazımız diğerlerinden bağımsız bir grup oluşturuyor. Bunların ilkinde, İşçi 
Partisi’nin Brexit sürecinde ve COVİD-19 bağlamındaki rolü, Selin Bucak tarafından 
irdeleniyor. Funda Toker ise bizi pandemiyle ilgili aşı türleri konusunda teknik ayrıntıya 
da girerek bilgilendiriyor. Son yazıda da Ayşe Öztürk’ün, çoğunluktan farklı düşünme ile 
eğitim ve felsefe ilişkisini ele alan görüşleri var.

Yıllardır her “Sunuş”un sonunda sizlere önümüzdeki iki ay için iyi bir şeyler diler dururum. 
Genellikle pek isabet kaydedemiyorum; pek azı tutuyor. Bıkmayıp bu kez de yine size 
iyi dilekler sunayım: Pandemi aşı yapılıp bitme, iktidar da seçim yapılıp gitme sürecine 
girsin! 
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B tiğini, ama gerçek ona sorun 
yarattığı takdirde yalan söyle-
mesi gerekebileceğini belirtir. 
Kuşkusuz ki insanlar kendileri-
ne yalan söylenmesinden hoş-
lanmaz. Ancak yalan söyleyen 
lider, karşısında daima alda-
tılmaya hazır insanlar bulur. 
Aldatılmaya hazır olma hatta 
bu yalanları neredeyse heye-
canla bekleme hali, son yıllar-
da Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD), Rusya Federasyonu, 
Türkiye, Macaristan, Polonya 
gibi ülkelerde yönlendirici bir 
siyasal iklim olma aşamasına 
gelmiştir. 

Örneğin Trump gayet dürüstçe 
yapılan ve kaybettiği bir 
seçimi “kazandığı” yolunda bir 
“gerçek” icat etti; milyonlarca 

Bize çocukken yalan söyleme-
nin ayıp olduğu ve gerçeğin 
“mutlak” bir kavram olup 
yalana daima üstün geleceği 
öğretildi. Ancak siyasal yaşamı 
izledikçe gerçek ile yalanın iç 
içe geçebileceğini öğrendik. 
Aslında yalanlar, onlara ina-
nanlar tarafından gerçekmiş 
gibi algılanabiliyor. Yalan, 
onların gerçeği oluyor. Tam da 
bu olgu, gerçeğin mutlaklığını 
ve her dem geçerliliğini sa-
katlıyor. O andan itibaren algı 
gerçeğin önüne geçiyor; yalan 
ve popülizm egemenliğini ilan 
ediyor.

Siyasette yalan 

Makyavel, daha 16. yüzyılda, 
liderin dürüst olması gerek-

Büyük Yalanlar ve  
Toplumun Tüm Kurumlarıyla Çökertilmesi

 
Aydın CINGI 
Araştırmacı
acingisdv@gmail.com
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la en kaba haliyle ve en per-
vasızca söylendiği ülkelerden 
birinde yaşıyoruz. Türkiye’nin 
bu iri yalanları, bir Sovyetler 
Birliği, bir Hitler Almanya’sı, 
bir ABD veya bir Birleşik Krallık 
gibi küresel güç olmadığımız 
için dünyayı etkilemiyor; ama 
tıpkı Macaristan, Polonya, 
Brezilya, Filipinler gibi kendi 
içimizi kemiriyor ve kurum-
sal yapımızı tahribe uğratı-
yor. Örnek mi? Bizim büyük 
yalanlarımızdan Ergenekon, 
Balyoz, Casusluk Davası gibi-
leri en güvenilir kurumumuz 
olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni 
(TSK) çökertmiştir. 

Yalanları kimlerin nasıl söyle-
diğine ve bunların beşeri ve 
kurumsal yapının tahribi ile 
ilişkisine göz atarken, iktidarın 
en üst yetkilileri bağlamında 
iki nedenle “yalan”dan değil 
“gerçek dışılıktan” veya “inan-
dırıcılık yoksunluğundan” söz 
edeceğiz. Birincisi, bir cumhur-
başkanı asla yalan söylemez; 
ikincisi de, ülkemizdeki ifade 
özgürlüğünün sınırlarına iliş-
kin kaygımız!

Muhalif kamuoyunda genel 
bir kanı egemen: İktidarın 
tepelerinde halkın temel so-
runlarına yönelik bilgilenme 
düzeyi düşük. Kimse iktidarın 
başındaki muktedir kişiye 
gerçekleri tüm çıplaklığıyla 
anlatamıyor; o da ne yapsın, 
her gün sokaklarda gezmedi-
ğinden durumdan habersiz. 
İktidarın en üst noktasının ger-
çekle örtüşmeyen deyişleri de, 
bir kesim muhalif  kamuoyuna 
bakılırsa, işte bundan kaynak-
lanıyor. Somut olalım: Örneğin 
çöplerden yiyecek kalıntıları 
toplayarak midesine bir şeyler 
indirmeye çabalayan insanlar 
varken, Saray’dan yükselen 

Amerikalı buna inandı ve bir 
kesimi hala inanıyor. Dünyanın 
lideri, birey özgürlüğünün ve 
demokratik değerlerin –sözde 
de olsa- koruyucusu konu-
mundaki bir ülkenin “siyasal 
mabedi” olan Kongre binasına 
yalana “inanan” bir güruh sal-
dırdı. ABD’nin imgesi ve ku-
rumsal itibarı bundan büyük 
zarar gördü. Büyük Britanya’da 
Brexit, halka söylenen çok 
belirgin yalanlarla elde edildi. 
Öyle ki, zamanın Brexit taraf-
tarı olup bugünün İngiltere 
Başbakanı olan Boris Johnson 
bile bu olguyu itiraf etti. Yeni 
Avrupa, yani Büyük Britanya’sız 
AB, yalanlardan kaynaklanan 
siyasal sonuçlarla şimdi ye-
niden şekillenmek zorunda 
kalıyor. 

Yalan söyleyen demagog lide-
re inananların yanı sıra inan-
mayanlar da oluyor tabii. Esa-
sen kutuplaşma denen olgu 
ve buna bağlı “biz ve ötekiler” 
politikası da buradan kaynak-
lanıyor. Son dönemlerin -sola 
zarar veren- kimlik politikaları 
yalnızca etnik, dinsel vb kim-
likler üzerinden yapılmıyor. 
Esas ayrışma, yalana “inanan-i-
nanmayan” veya “kandırı-
lan-kandırılamayan” üzerinden 
gerçekleşiyor. İşte bu tür po-
litikalar, gerçekleri eğip bük-
mekle kalmıyor; kendi gerçe-
ğini imal ediyor. Yalanlarla her 
şeyi basitleştirerek anlatıyor. 
Bu bağlamda unutulmaması 
gereken şu: Kandırılmaya ve 
popülist söyleme inanmaya 
hazır olanlar, genellikle kan-
dırılamayanlara kıyasla düşük 
eğitimli ve sorgulama eği-
limleri daha alt düzeyde. İşte 
bunlar, “ait oldukları” yandaş 
grubun bütünüyle birlikte 
lidere koşulsuz itaat ediyor. 
Nitekim ABD Kongre’sine hü-

cum edenlerin hepsi Trump’ın 
her bir yalanına “iman” etmiş 
insanlardı.

Böyle bir siyasal ortam oluş-
tuğunda artık lidere inanma 
veya “aidiyet” duygusu başat 
siyaset biçimine dönüşüyor. 
Yalanlar gerçek gibi algılanı-
yor, komplo teorileri havada 
uçuşuyor ve temel siyasal 
birimin yani devletin gidişine 
yön veriyor. Yalanın da büyüğü 
makbul. Stalin ve Hitler, ikti-
darlarını büyük yalanlar üzeri-
ne kurmuşlardı. Bu bağlamda 
Rus kökenli Fransız düşünür 
Alexandre Koyré, yalanın az 
çok makul veya inanılır olmak 
zorunda olmadığını; tersine, 
yalan ne kadar çiğ, büyük ve 
kaba olursa ona inananın ve 
peşinden koşanın o kadar çok 
olacağını söylüyor.

Yakın tarih Koyré’yi doğru-
layan kanıtlarla dolu. Örnek, 
tüm iktidarlarını bizzat 
imal ettikleri gerçeklere 
dayandırmış olan Stalin ve 
Hitler’den. Stalin, 1930’larda 
milyonlar açlıktan ölürken, 
“Yoldaşlar; yaşam koşulları çok 
iyileşti, artık herkes daha mut-
lu” diye nutuk atıyordu. II. Dün-
ya Savaşı sonunda müttefik 
orduları Berlin’e yaklaşmışken, 
Hitler Almanlara “ordularımız 
zaferden zafere koşuyor” di-
yordu. Bunlar çok kaba yalan-
lar; ama –günübirlik- taktik 
yalanlar da var. Esasen siyaset-
te bu türden yalan ve -onun 
daha sofistike bir türevi olan- 
popülizm hiç bugünkü kadar 
yaygın olmamıştı.

Türkiye’de “gerçek dışılık” 

Şimdi biraz da günümüze ve 
kendimize dönelim. Yalanın, 
kamu algısı oluşturma amacıy-
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rıntılara dalmayayım, ama bu 
kadarını ya bir düşman işgali 
ya da “rantçı” adıyla anılan bir 
çekirge sürüsü yapabilirdi. 

Adalet kurumu tam anlamıyla 
yıkıma uğratıldı. AYM’nin hatta 
AİHM’nin kararları birinci de-
rece mahkemeler tarafından 
dikkate alınmaz oldu. Beğe-
nilmeyen savcı ve yargıçlar 
yerlerinden alındı; 15 Temmuz 
2016 öncesi Zekeriya Öz, şim-
dilerde İrfan Fidan türünden 
savcı ve yargıçlar el üstünde 
tutulur oldu. İnsafı zorlayan, 
insanları çıldırtan kararlar salt 
birileri öyle uygun gördüğü 
için çıkıyor. Bunların üstü-
ne bir de en yüksek yerden 
“Bağımsız Türk adaleti” yollu 
“gerçekle zor bağdaşır” sözler 
duyuyoruz.

TSK’nın nasıl çökertildiği, 
arkadaki bir makalede çok 
aydınlatıcı biçimde anlatılıyor. 
Eldeki yazıda o tahribatın 
üzerinde durmayayım. Sağ-
lık sektörünün de yıkımı bir 
başka makalede anlatılıyor. Bu 
alanda o kadar çok gerçek dışı 
beyanda bulunuldu ki, artık 
ne COVID-19 vaka sayısına, ne 
ölüm sayısına inanılıyor, ne de 
aşının ilgili bakanın belirttiği 

nılırlıktan, espri konusu olacak 
ölçüde uzaklaştı. Ne var ki bu 
tahribe uğramış haliyle bile 
belirli çevreleri mutlu ede-
medi; başkanı kısa aralıklarla 
değiştirildi. 

Üzerinde zaten herkesin 
durduğu ekonomi konusunu 
çabuk geçelim; ama yine de 
Ziraat Bankası, Halk Bankası, 
Türk Telekom, PTT, Botaş, 
Borsa İstanbul, Milli Piyango, 
Çaykur, Eti Maden gibi ulusal 
varlıklarımızın bir tür aile şir-
keti niteliğinde olup denetlen-
mesi yasak olan Varlık Fonu’na 
devredildiğini de zikretmeden 
geçmeyelim.  Ülkede özerk 
olarak tasarlanmış ne kadar 
kurum varsa "şahsım"a bağ-
landığını vurgulayalım.

Sonuçta “Bir çivi çakılmadı” 
uydurmasıyla karalanıp duran 
“Anadolu Devrimi” dönemin-
de bin bir özveri ve emekle 
yoktan var edilmiş tüm devlet 
kurumlarının satılıp çarçur 
edildiğini de dikkatlere suna-
lım. Tarımdan ve çiftçiden söz 
etmek ise canımızı çok acıtıyor. 
Beslenmede kendi kendine 
yetebilen bir ülkeyi neredeyse 
yediği her lokmayı ithal eden 
bir ülkeye dönüştürdüler. Ay-

“ekonomimiz gayet iyi gidiyor” 
ifadesi, aslında gerçeğin bilin-
memesinden değil, iri bir “ger-
çek dışılık” söyleyerek oraya 
kulak vermiş yığınların, rehin 
alınmış medyanın da katkıla-
rıyla, kandırılmak istenmesin-
den kaynaklanmakta. Esasen 
güzide bakanlarımızdan Zehra 
Zümrüt Selçuk da, Reis’inin 
izinden giderek “bu ülkede 
ne yoksulluk var ne de açlık” 
demiyor mu? Onu da hemen 
tüm kanallardan duyuyor, 
görüyoruz. Böylece toplumsal 
dayanışma eğilimi de tahrip 
edilmiş oluyor.

Ahlaki ve kurumsal yıkım

Yalan, AKP’nin öncülleri ta-
rafından başlatılmıştı. AKP, 
bunları katlayarak sürdürdü: 
“Ahır yapılan camiler”, “yasak-
lanıp mazlum müminlerce 
tarlalarda saklanmış Kuran’lar”, 
“dedelerimizin bir gün içinde 
okunamaz oluveren mezar 
taşları”, “Lozan’da Yunanistan’a 
verilmiş adalar”… Daha sonra 
da camide içki, Kabataş bacısı 
vb. Bunlar, siyasetçiler tara-
fından “mağdur Müslüman” 
imgesine sığınıp mütedeyyin-
milliyetçi çoğunluğun oyunu 
devşirmek için üretilen “gerçek 
dışılıklardı”. 

İktidar “şahsım devletine” 
dönüşeli bu türden “deyişler”, 
besleme medya ve trol ordusu 
eliyle yaygınlaştırılıp kitlesel-
leştirildi. “İşsizlik falan yok; 
iş çok ama beğenmiyorlar” 
denildi; daha ileri gidilerek, 
bir ekmek almak için kuyrukta 
bekleyenlerin fotoğrafı “varlık 
kuyruğu” altyazısı ile zamlar, 
medya tüketicisinin bilgisine 
“fiyat güncellemesi” diye su-
nuldu. Bunları hep gördük, 
biliyoruz. TÜİK’in verileri, ina-
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sek, yine “doğru değil”. Çünkü 
veriyorlardı ama teknolojiyi 
paylaşmıyorlardı ki, Ruslar da 
kendilerinkini paylaşmadılar. 

Oyu düşen iktidarın gerek-
sindiği bir sınır dışı zafer 
niyetiyle gerçekleştirilen 
Gara operasyonumuz hüzün 
vericiydi. Çocuklarına, kaza 
ile şehit olmasınlar diye as-
kerlik yaptırmaktan kaçınmış 
olanların, oğlu henüz toprağa 
verilmemiş bir şehit annesini 
arayıp “ne mutlu sana oğlun 
şehit oldu” diye kutlaması 
ise –bırakın gerçeği yalanı- 
her türlü ayıbın ötesindeydi. 
Sonuçta yıllardır oralarda 
unuttuğumuz rehinelerin 
öldürülmelerine göz göre 
göre yol açtık. Muhalefet ilk 
kez hamasete kanıp iktidarla 
hizalanmadı. Sinirleri oynayan 
AKP Genel Başkanı’nın muha-
lefet partisi liderine karşı ağzı-
nı nasıl bozduğunu gördük. Bu 
davranış da bize beşeri kalite-
deki tahribatı gösterdi.

Özetle toplumu tüm kurum 
ve kurallarıyla yıkıma 
uğratan bir siyasal örgütten 
kurtulacağımız günü 
bekliyoruz. Ama beklemekle 
yetinmememiz ve süreci hız-
landırmamız gerek. Toplumu 
ve ülkeyi onarmamız zor ola-
cak, ama bunun için yeterli 
enerjimiz var. Siyasal İslamcılar 
korkaktır; onların Türkiye şu-
besi olan AKP de öyle! Yeter 
ki onlarsız bir Türkiye’nin var 
olabileceğine inanalım; buna 
dünyayı da inandıralım. Seç-
mene, Reissiz ve AKP’siz, ya-
lansız bir Türkiye için seçenek 
sunmanın zamanıdır. Bu seçe-
nekte ise, AKP ve MHP dışında 
tüm demokratik siyasal görüş-
lerin yeri olmalıdır. 

tarihte geleceğine. Ama “doğ-
ru olmayan” yüksek mesajlara 
bakılırsa dünya bize bu konu-
da hayran!  Bir de Hıfzısıhha'ya 
kastetmeselerdi, mevcut küre-
sel "hayraklık" herhalde daha 
da artmış olabilirdi.

Ülkenin fiziksel görüntüsü 
değişti; uçaktan bakarsanız 
bu değişimin yağma ve tah-
riple eş anlamlı olduğunu 
saptarsınız. Kaz Dağları’na, 
diğer ormanlık alanlarımı-
za bakın; nereleri tıraşlanıp 
maden arayıcılarına açılmış. 
Kentlerimize bir bakın; kupon 
arazilerde gökdelenler, kentin 
gerisi ise ufak bir depremde 
yıkılmaya hazır beton denizi. 
Atatürk’ün mirasına bile saygı 
gösterilmedi. Atatürk Orman 
Çiftliği yeşildi. AKP zihniyetinin 
tahammül göstermesi kolay 
değildi; talana uğratıldı. Ancak 
üst kademede söylenen “ger-
çek dışılık” o ki, AKP çevreye ve 
yeşile en çok saygı gösteren 
parti. Tıpkı bir yandan kadın-
lar birer birer katledilirken ve 
İstanbul Sözleşmesi'nden çe-
kilmek istenirken bizden önce 
"kadının adı yoktu" veya bir 
yandan üretimi yok ederken 
"buz dolabını, çamaşır makine-
sini biz getirdik" deme gerçek 
dışılığı gibi...  

Eğitimin (4+4+4) yoluyla “din-
ci” kuşak yetiştirmek için nasıl 
tahrip edildiğine; gençlerin 
imam hatip okullarına yönlen-
dirilerek nasıl nesnel bilgiden 
uzaklaştırıldığına geçtiğimiz 
yıllarda tanık olduk. Şimdi de 
internetsiz, bilgisayarsız yer-
lerde çocuklara güya uzaktan 
eğitim veriliyor. Üniversiteleri 
hiç sormayalım; çoğu talep 
görmeyen ve derme çatma 
yerlerde ve hatta bir apartman 
katında kurulup AKP kadrola-

rına kazanç kapısı yaratılıyor. 
Kendine ciddi bir eğitim alanı 
yaratmış köklü üniversitelerde 
“şahsımın” tercihlerine boyun 
eğmeyen öğrencilere de “terö-
rist” deniyor. O da “gerçek dışı”. 

Dış politika, iç politikanın 
bir uzantısı niteliğinde. İyi 
yetişmiş kadrolar tarümar 
edilmiş. Esasen “Dışarıyla 
Atışma Bakanı” dünya üzerine 
serpiştirilmiş AKP yandaşı 
büyükelçilerimizin Dışişleri 
kadrolarından yetişmiş 
olanlardan daha etkin ve 
yetkin olduğu iddiasında. 
Tabii, onun ölçütleri kuşku 
götürür. Bu konuyu da hakkıy-
la işlemiş bir makale, derginin 
yazıları arasında yer alıyor. O 
nedenle ben üzerinde durma-
yayım.

Yalanımız yok; ya da çok az

Bu arada Ayasofya’yı açtık. 
Ümmet sevindi, ama AKP de 
bu vesileyle 1990’ların Refah 
Partisi’ne dönüştüğünü kanıt-
lamış oldu. Yalan değil, bu ara-
da doğalgaz bulduk. Ne kadar 
bulduk, ne zaman kavuşuruz; 
ayrıntı yok. Millet sevindi, ama 
ısınmak için gittikçe artan tu-
tarlar ödemeye devam edince 
sevinci kısa sürdü. Aya gide-
ceğiz; ancak Uzay Programına 
ayırdığımız yıllık bütçenin, 
Saray’ın bir günlük giderlerinin 
çok altında olduğunu sapta-
yınca o heyecan da üç günde 
söndü. 

Biden’dan telefon bekliyoruz. 
Bir görüşebilsek ona muhte-
melen, 2,5 milyar doları yakma 
pahasına S 400’leri depoda 
çürümeye terk edeceğimizi 
söyleyeceğiz. Ama onlar da 
bize F-35’leri vermemişlerdi 
de, ondan S-400’leri aldık de-
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süre sonra yolun karşısından 
gelenlerin arasından tanır gibi 
suratlarına bakanların olduğu-
nu, daha sonrasında insanların 
yanlarındakine dirsek atarak 
“bak bunlar ….. değil mi?” 
diye mırıldandıklarını, bugün 
ise artık rahatça bir adım bile 
atamaz hale geldiklerini dinle-
miştim.

Sokağa çıkıp özgürce tek bir 
adım bile atamamak. Ne kadar 
zor ne kadar anlaşılmaz bir şey 
değil mi bizim gibi sade insan-
lar için…

Sanatçının yoğun ilgiden do-
layı sokağa çıkamaz olmasını 
biraz anlayabiliriz sanırım. 
Sarılanı, öpeni, “ağabey o 
gün sahnede o espriyi nasıl 

Yalnız Adam

“Evet Babür”dedi.

“Artık sokakta elime bir simit 
alıp rahatça yürüyemiyorum 
bile…”

Ülkemizin yüz akı, tiyatro sa-
natçısı, komedyen bir dostun 
yıllar öncesinde bir gece beni 
evime bırakırken arabada soh-
bet ettiğimiz esnada söylediği 
bu cümle beni derinden etki-
lemiştir.

Sahneye ilk çıkmaya başladık-
ları dönemde, tiyatrodaki arka-
daşlarıyla oyun sonrası İstiklal 
Caddesi’nde arzı-ı endam 
ederken kimsenin kendilerinin 
farkında bile olmadığını, bir 

 
A. Babür ATİLA 
Eski SODEV Başkanı
batila@superonline.com
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Kedilerle dolu sokakta yem-
lenen bir serçe kadar cesaret 
kalmamıştır kalplerinde. “Yü-
reği taş bağlayanın, vicdanı 
kuruyanın esas yitirdiği şey 
cesarettir” diye söyler geçmiş 
zaman bilgeleri.

Korkaklaşırlar…Yaşamın aktığı 
o sokaklara yalnız çıkmak zo-
runda kaldıklarında ise biter-
ler…Oyunun da kuralı budur 
zaten.

Metro istasyonu

Büyük, kozmopolit şehirlerin 
olmazsa olmazıdır metrolar; 
şehrin insanlarını taşır. Sade-
ce onları mı? O şehre gelen 
yabancıları da alıp götürür bir 
yerlere… Yer altına kurulan 
kendine has yaşamı ile metro-
suna bir iki kez binersen he-
men kaynaşıverirsin o şehrin 
gerçeğiyle… Ya da kim bilir 
benim gibi kendi memleketi-
min gerçeğiyle…

Covid 19 sebebiyle eve kapan-
manın olumlu yanlarından biri 
de evdeki arşivleri, kitapları, 
CD’leri, plakları, DVD’leri yeni-
den gözden geçirme imkanı 
bulmak oldu. Bu sayede, yıllar 
öncesinden kalma soluk bir 
telefon defterini karıştırırken 
eski bir arkadaşın ismini gö-
rüp, yaşadığımız anılarımızı 
hatırlayınca sosyal medya or-
tamlarında kendisini yeniden 
bulup irtibata geçtiğim oldu.

Eski mektupları buldum, oku-
dum. Hayatın hangi dönemeç-
lerinden geçerek bugünlere 
geldiğimi hatırlatan…

Bu arada 25 yıldır çektiğim 
fotoğrafları da tarama fırsatı 
buldum. Binlerce fotoğrafın 

da güzel yapmıştın” diyeni, 
yanında çırak olarak çalışmak 
isteyeni, “masamıza buyur, bi 
kadeh rakımızı iç” diyeni, eşine, 
çocuğuna göstermek için bir 
selfi çektirmeye geleni… Her 
birinin yüzüne gülümsemek 
zorunda kalmalarını, çok bu-
nalınca da sessizce“lanet olsun 
şu içimdeki insan sevgisine” 
demelerini…

Evet onları anlayabiliriz… An-
cak; işledikleri günahlardan, 
yedikleri haklardan, konumla-
rının sağladığı dokunulamaz-
lığın arkasına saklanarak uy-
guladıkları adaletsizliklerden 
dolayı bilinçaltlarında biriken 
“hesap bir gün sorulacak” 
korkusundan dolayı etraflarını 
saran koruma duvarlarının 
üstünden başlarını uzatıp dün-
yadaki yaşama bakamayanlar 
da vardır…

Kimler mi? Tabii ki onlar, o bir 
avuç azınlık… Genel Başkanlık 
makamlarının bazı mümtaz 
şahsiyetleri…

Yıllarca sırça köşklerde oturup 
“halkın adamıyım, milletin hiz-
metkarıyım” diyerek caka satar-
lar. Ama, ancak sıradan ve sade 
insanların ödediği vergilerle 
istihdam edilen, Ahmet Ka-
ya’nın dediği gibi ucuna “Yasal 
mermisi” sürülü silahlarla etten 
duvar ören güvenlik görevlile-
rinin sırtına bakarak yaşarlar…
Kendilerini o etten duvarın 
arkasına hapsederler… So-
kağa yalnız çıkmaya yürekleri 
elvermez, her yerden bir saldırı 
gelecek diye ürkerler…

Ama, kürsünün arkasına geçip 
mikrofonu elleri ile kavradıkla-
rında, göz hizalarının iki metre 
altında dizilen, çeşitli araçlara 
doluşturulup meydanlara 
taşınmış kitlenin karşısında 

yelelerini savuran bir aslan gibi 
kükrerler yedi düvele…

Dünyayı çok iyi tanıdıkları 
söyler, dünyanın her memleke-
tine gitmiş olmakla övünürler. 
Ancak, protokolden karşılanıp 
protokolden yolcu edilmeyi 
seyahat zannederler.

Yurt dışında pasaport polisinin 
karşısına çıkmanın ne demek 
olduğundan da haberleri yok-
tur vize alabilmenin ne anlam 
ifade ettiğinden de. Ama kapı-
sından içeriye girebilmek için 
saatlerce beklenen ülkelerin 
bizi çok kıskandığını söylemek-
ten kaçınmazlar. Hayatında 
pasaport alma ihtiyacı duyma-
mış, tek gördüğü memleket 
bu topraklar olan ama lafa 
gelince “dünyanın hiçbir yerin-
de böyle bir şey olmaz” diye 
ahkam kesen kitlenin öfkesini 
köpürtmekte ustadırlar. Köpü-
ren köpük protesto için sokağa 
döktükleri Coca Cola’nın gazın-
dan hallicedir.

Havaalanı çıkışında bekleyen 
taksileri, direkt hatla doğru-
dan şehir merkezlerine geçen 
trenleri görmemişlerdir bile. 
Peşlerinden getirdikleri tüm 
şürekayla yerleştikleri ultra 
lüks otelin kral dairesinden 
çıktıklarında, yine binerler ken-
di memleketlerinde alışık ol-
dukları konforun aynını sunan 
simsiyah kocaman arabaya.

Kimseler tarafından tanımadık-
ları o şehirlerin sokaklarında 
da tek başlarına dolaşmaya 
çıkamazlar. Ne bir sokak pasta-
nesi görmüşlükleri vardır, mö-
nüsünden keyifle pasta sipariş 
edebilecekleri; ne de bir kitap-
çıya girmişlikleri, tek başlarına 
kitap kokusu soluyabildikleri.
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hukukun tartışılmaz bir şekilde 
üstün kılınması için çalışır. Ta-
bir caizse ülkenin kaynaklarını 
soyanlara, vatandaşın canına 
malına kastedenlere, fırsat 
eşitliğinin önüne geçenlere, 
halkın hakkına, hukukuna, 
çocuğuna, kadınına tecavüz 
edenlere karşı hukukun üstün-
lüğünü gösterir. Doğru yoldan 
sapan siyasetçinin vereceği 
hesabı Allah’a havale etmesi-
nin karşısında durur.

Dördüncü koltuk basının yani 
medyanındır. Halkın haber 
alma özgürlüğünün güvencesi 
O’dur. Doğru haberi araştırıp 
bulmak, yalanları ortaya çı-
kartmak onun görevidir. Bu 
görevi kamu adına yapar.

Ama;

Şahsımın cumhuriyetinde o 
koltuklar boştur.

Şahsımın ülkesinde cumhura 
yer yoktur.

Cumhur sadece demokrasiler-
de varlık bulur.

Günü geldiğinde, bu ülkenin 
güzel yüzlü, iyi, dürüst, çalış-
kan ve yurtsever insanları ken-
di çağdaş demokrasilerini inşa 
edeceklerdir. O koltuklar tek 
başına sokağa çıkabilme cesa-
retine sahip olanlar tarafından 
doldurulacaktır. Hiçbir koltuk 
sonsuza kadar boş kalmaz. 

Ve Demokrasi Metro’su Cum-
huriyet İstasyonu’ndan her 
geçtiğinde o koltuklarda otu-
ranları selametle alıp yerine 
yenilerini bırakarak yoluna 
devam edecektir.

Halbuki demokrasinin tüm 
kurum ve kurallarıyla yaşama 
geçirildiği Cumhuriyetlerin 4 
koltuğu da doludur. Hem de 
dopdolu…

Koltuğun ilkinde “Yasama” 
oturur; temsil ettiği vatandaş-
larının haklarını, taleplerini 
dile getirmek, takip etmek, 
sonuçlandırmak için.

İkinci koltukta ise “Yürütme” 
oturur. Görevi devletin topla-
dığı vergileri ve diğer kamu 
kaynaklarını, yine kamunun 
çıkarları için kullanmaktır. 
İktisadi ve beşeri açıdan ülke-
nin kalkınmasını gözetmek, 
öğrencinin çağdaş ve bilim-
sel eğitime ücretsiz olarak 
ulaşmasını sağlamak, fırsat 
eşitliğinin önündeki engelleri 
temizlemek, sağlık hizmet-
lerinin ülke topraklarının her 
köşesinde en iyi koşullarda 
verilmesini sağlamak, güvenlik 
politikalarını ülkenin barış or-
tamında kalmasını sağlayacak 
şekilde oluşturmak, polisiye 
tedbirleri -her bir bireyin canı-
nın ve malının güvencesinin 
sağlanması olarak algılayıp- 
uygulatmak, “Adalet” denen 
kavramı tek kutsal olarak 
görüp tüm vatandaşlarına 
uygulamak. Bütün bunlar 
yerine getirildiğinde, dış po-
litikada başarı kendiliğinden 
gelir. Vatandaşının korkudan 
uzak, içten, samimi duygularla 
saygı duyduğu devlete başka 
devletler de saygı duyar. Yü-
rütmenin bütün bunları bece-
rebilmesinin yegane yöntemi 
ise yalan söylememektir. Gerisi 
peynir gemisine mazot…

Üçüncü koltukta ise “Yargı” 
oturur. Başı dik olarak kamu 
adına görev yapar. Ülke da-
hilinde adaletin sağlanması, 

arasında gezindim durdum. 
Sağ olsun whatsapp sayesin-
de, eski fotoğraflardan beğen-
diklerimi sahiplerine gecenin 
özellikle geç saatlerinde gön-
derdim ki, sabah uyandıkların-
da günleri güzel başlasın.

Bu yazıma koyduğum fotoğ-
rafı da 2012 yılında yaptığım 
bir İtalya seyahati sırasında 
Roma’nın La Repubblica metro 
istasyonunda çekmişim. Yıllar 
sonra arşivimi karıştırırken 
ortaya çıktı. Bilmeden, farkın-
da olmadan ülkemin halini 
pozlamışım.

Şahsım

Batı dillerinde cumhuriyet ke-
limesinin kökeni olan Latince 
“respublica” sözcüğü “répub-
lique-republic-repubblica” şek-
linde ifade edilir. Latince “res” 
“şey”, “publica” da “kamu, halk, 
topluluk” demektir. Dolayısıyla 
Respublica, yani Cumhuriyet 
“şahsa ait olmayan, kamuya ait 
olan” anlamına gelir.

Cumhuriyet olabilmenin en 
önemli özelliği ise denetle-
nebilir olmasıdır. Kamu adına 
yürütme görevi yapanların her 
faaliyetinin özgür ve bağımsız 
kurumlarca denetlenebilir ol-
ması esastır. Hesabını Allah’a 
veya seçimden seçime millete 
vermekle yetinen bir yönetim 
biçimi aynen fotoğraftaki “4 
koltuğu boş Cumhuriyet istas-
yonu”na benzer. Demokrasi 
tramvayından icabı gelince 
inip yola devam edenlerin du-
rağına…

O durakta sizi sadece 4 boş 
koltuk karşılar. Cumhuriyet 
kavramı ise duvarda iğreti bir 
süs gibi asılı durur.
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lar karşısında hukuk devleti 
idealine ulaşma mücadelesini 
bir demokrasi hedefi olarak 
tanımlamaktır. Biliyoruz; 
demokrasimizi istiyorlar. Ver-
meyeceğiz. Bunu anlatırken 
iyiliğimizi istediklerini ifade 
ediyorlar. Vermeyeceğiz.

Adına “Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi”  denilen yeni 
rejimin bizi getirdiği son nok-
ta, demokrasi içeriğinin temel 
harcı konumundaki “kuvvetler 
ayrılığının” yok edilmesidir. 
Aslında, daha rejim değişikliği 
gerçekleşmeden başlatılan bu 
çalışma, özellikle de yargı erki 
üzerinde sistemli bir biçimde 
uygulanmakta idi. Yürütme-
nin yargı üzerindeki baskısını 
önce FETÖ eliyle sağlayan 
iktidar, 15 Temmuz 2016 son-
rasında, “yapıyı sabit tutarak” 
kişileri değiştirmek suretiyle 
devam ettirmişti. Aslında bu 
çaba, otoriterleşmenin ilk 
koşuludur. Yürütmenin yargı 
üzerindeki baskısı sağlanır-
sa, hukuksuzluk yargı eliyle 
meşrulaşacaktır. Yurttaşlara 
hukuksuzluğu “mahkeme 
kararı” ile sunan Ergenekon, 
Balyoz vb. dava süreçlerindeki 
stratejinin devamı sağlanırsa, 
otoriterleşme de sağlanmış 
olacaktır.

Siyaset ve yargı

Bu temel planlama üzerinden 
hareketle HSK ve Bakanlık 
eliyle yargıya format atıldığına 
tanık olduk. 15 Temmuz 2016 
tarihinde yaklaşık 7500 olan 
ve 4500’ü de FETÖ’den ihraç 
edilen hakim ve savcı sayısı-
nın bugün 22.000’ler düzeyin-
de olduğu düşünülürse,  ya-
pının nasıl da yeni formatlara 
uygun olduğu anlaşılacaktır. 

Hukuksuzluk 
Geleceğe Taşınamaz

Ülkemizde yaşanan 
gelişmeleri doğru okuyabilen 
bireyler, uzun bir süreçten 
bu yana yaşananları 
değrlendirirken giderek 
otoriterleşen bir yapının 
egemen olmaya başladığını 
anlamakta güçlük çekmiyor. 
Otoriter yapılar için sonraki 
hedef totaliterizme ulaşmak 
olduğuna göre, geleceği 
biçimlendirme iddiası içinde 
olan her iki yan için de 
mücadele kaçınılmaz oluyor.

Bugün, barolardan başlayarak 
diğer meslek odalarına da 
yaygınlaştırılacağı anlaşılan 
müdahaleler, otoriterleşme 
çabalarından bizlere düşen 
paydır. Bizim mücadelemiz 
de, giderek ağırlaşan koşul-

Mehmet DURAKOĞLU 
İstanbul Barosu Başkanı
mehmetdurakoglu
@istanbulbarosu.org.tr
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te olan stratejinin alenileş-
mesinden kaynaklanıyordu. 
İfade özgürlüğü ile onun bir 
türevi olan basın özgürlüğü-
nün geldiği noktada yapılan 
müdahalelerimiz, amaca ula-
şılmasındaki engeller olarak 
nitelendirilmekte idi.

Bu çabalarımızı sergilerken 
Avukatlık Yasasından aldığı-
mız yetkinin, “siyaset yapmak” 
olarak sunulması da benzeri 
bir çaresizliğin uzantısıydı. 
Oysa Edirne’den çıktığınızda 
iktidarların siyaset alanını 
genişletmeleri övünç vesilesi 
sayılıyordu. Suç oluştururmuş 
gibi, siyaset yapmakla suçlan-
mak da, hak ihlallerinin mani-
pülasyonundan başka bir şey 
değildi.

Tam bu nedenlerle ve bu 
gelişim çizgisinin amacının 
sonucu olarak Baroların bö-
lünmesine karar verildi. Yargı 
görevi yapan üç bileşenden 
biri konumundaki savunma-
nın örgütlü gücü, susturulup 
sindirilirse, etkisizleştirilip 
engellenirse, otoriterleşme 
stratejisi öylece menzile vara-
bilirdi. 

Çoklu Baro sistemine geçişi, 
objektif yaklaşımlarla ve 
içtenlikle savunabilecek bir 
hukukçu olamazdı. Getirilen 
bütün eleştirilerin yanıtları 
ve çözümleri olmasına 
karşın, bunların hiçbirisine 
itibar edilmedi. Baroların 
tümünün – istisnasız 
tümünün - bu tasarı 
karşısındaki dik duruşlarına, 
avukatların uyarılarına, 
Başkanların eylemlerine ve 
kamuoyunun bu eylemlere 
verdiği desteğe rağmen çoklu 
baro yasalaştı. Yasa yapma 

otoriterleşme ürünü olursa 
olsun, içinde özellikle de sa-
vunma hakkını kısıtlayan pek 
çok uygulamayı başlatmış 
olması bakımından da irde-
lenmelidir. Çok büyük bir bö-
lümü daha sonra yasalaşan bu 
uygulamaların ortaya çıkardı-
ğı en temel ve somut durum, 
yargı alanında yaşananlara 
dair tek karşı duruşu gösteren 
avukatların işlevinin de sınır-
landırılmasıydı. Giderek artan 
ölçüde sergilenen “mesleğin 
itibarsızlaştırılmasına” yönelik 
çabalar, işlevin de kısıtlanması 
ile sonuçlanınca, savunmanın 
bir şekli unsura dönüştürül-
mesinin de stratejinin taktik 
mücadelesi olduğu ortaya 
çıkmış oldu.

Yargı içinde yaşanan bu 
gerçekliklerin kamuoyuna 
avukatlar eliyle duyurulmuş 
olması ve giderek yurttaşlar 
nezdinde yargıya güvenin 
yüzde 30’lara kadar düşmüş 
olması, Baroları hedef 
konumuna getirdi. Yargı 
içinde hakim ve savcılara 
atılan formatın benzerinin 
şimdi de avukatlara ve onların 
örgütlü gücü olan barolara 
atılması zamanı gelmişti.

Sorun bununla da sınırlı de-
ğildi. Barolar eliyle yapılmakta 
olan insan hakları mücadelesi, 
iktidarı rahatsız etmekteydi. 
Otoriterleşmenin en belirgin 
göstergesi konumunda bulu-
nan hak ihlalleri çoğaldıkça, 
Barolar daha çok ses çıkarıyor 
ve ihlallerin üzerine gidiyor-
du. Yasanın Barolara verdiği 
“insan haklarını koruma ve 
işlerlik kazandırma” görevinin 
yerine getirilmesinin doğur-
duğu rahatsızlık, özü itibariyle 
sistemli biçimde yürütülmek-

Hakim savcı alımlarında mü-
lakat sisteminin taşıdığı kuş-
kular, şeffaflığa davete icabet 
edilmemesi, giderek yazılıdan 
70 alma zorunluluğunun bile 
kaldırılması, kuşkuların hak-
lılığının kanıtlarıydı. Daha da 
ötesinde iktidar partisinde 
görev yapmış kişilerin ve belli 
cemaat mensuplarının “özel 
olarak tercih edilmesi”, bu 
yönde yayınlanan listelerin 
varlığı, siyasal etkileşime açık 
bir yargının hedef olarak belir-
lendiğini gösteriyordu.

Bu sonucun, yargıç/savcı kı-
dem ortalamasını 2.8’e kadar 
düşürmüş olmasının ortaya 
çıkardığı “deneyimsizlik” olgu-
sunun ötesinde bir sonuç do-
ğurduğunu kısa sürede tespit 
edebilmek zor olmadı. Gide-
rek özellikle de siyasal özlü 
davalarda bu hedefe ulaşılma-
sındaki amaç da şekillendi. 

Tam da bu aşamada hedefe 
doğru FETÖ tarafından kurgu-
lanan yargısal yapının meka-
nizmalarının da kullanıldığına 
tanık olduk.  Özellikle Sulh 
Ceza Hakimliklerinin otoma-
tik tutuklama müessesesine 
dönüşmesi, gözaltıların göz-
dağından da ötede tutuklama 
ile sonuçlanan “burun sürtme-
lerine” varması, sistemin işler-
liğini sağlayan araçlar oldu. 

Savunma hakkının tahribi 
ve baroların hedef haline 
gelmesi

15 Temmuz 2016 ile başlayan 
süreçte, ilan edilen OHAL 
gücü ile şekillenen KHK’ların 
giderek FETÖ ile mücadeleyi 
de aşan bir boyutta seyret-
mesi ve giderek tüm muhalif 
kesimlere yönelmesi, ne kadar 
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nın çokluğundan devşirilecek 
sonuçların, pekiştirilmeye 
çalışılan bir sistem inatlaş-
ması olacağı açıktır. Totaliter 
rejimlerin en temel özelliğinin 
“muhalefet yokluğu” olduğu 
düşünülürse, mevcut kurum-
sallıkların “yandaş yaklaşım-
larla” açılması, diğerlerinin 
daha sonra kapatılmalarını 
kolaylaştıracaktır. Kısaca her-
kes, - yazının başında değini-
len – kendi payını alacaktır. 

Dante; “cehennemin en karan-
lık yerleri kriz zamanlarında 
sessiz kalanlara ayrılmıştır” 
diyor. 

Uğrunda mücadele edilmesi 
gereken demokrasi için dire-
nenler kazanacaktır.

Aksi takdirde, o İngiliz atasö-
zündeki gibi; Kilise karanlık, 
papaz kör cemaat sağır, bağır 
babam bağır….

gücünü, demokratik kitle 
örgütü üzerinde bir silah 
gibi kullanan iktidar, kendi 
karşıtlığını antidemokratik 
bir uygulama ile pekiştirmiş 
oluyordu. 

Şimdi sanılıyor ki, Barolar 
etkisizleşecek… İnsan Hakları 
ihlalleri karşısında aynı 
kentin iki barosundan farklı 
sesler çıkarsa, kamuoyu da 
manipüle edilebilecek… 
Sanılıyor ki, örneğin İstanbul 
Sözleşmesi konuşulduğunda 
farklılaşırsa Barolar, 
sözleşmeyi yırtıp atabilmek 
olası olacak.. 

12 Eylül 1980 darbecileri, 
darbeden kısa bir süre sonra 
İstanbul Barosunun kapısına 
mühür vurmuşlardı. Darbe 
hukukunu yaratabilmek için 
avukatların susturulmasına 
dair bir tarihsel doğrunun 
gereğini yerine getirmişlerdi. 
İstanbul Barosunun o dönem-
deki Başkanı Av. Orhan Adli 
Apaydın’ı da tutuklayıp, hapse 
atmışlardı. 

Ama öykü hiç de darbecilerin 
istediği gibi bitmedi. Avukat-
lar, söküp attılar o mührü ve 
kapattırmadılar Barolarını… 
Gerçi bu uğurda Başkanları 
Av. Apaydın’ı yitirdiler ama o 
günden sonra kendileri için 
demokrasi mücadelesi ve-
rilmesi gereken zamanlarda 
sessiz kalırlarsa, susarlarsa, 
sinerlerse eğer, Orhan Apay-
dın’a borçlu kalacaklarını dü-
şündüler. 

Avukatlar için oluşan bu ge-
netik kod, geleceğin de belir-
leyicisi oldu. Aynı inançla yıllar 
boyunca süren mücadelenin 
bu aşamasında da şimdi aynı 

genetik kodla mücadele edi-
yoruz. İnanıyoruz ki, hukuk-
suzluk geleceğe taşınamaz. 
Taşınamayacak.

“Cehennemin en karanlık 
yerleri kriz zamanlarında 
sessiz kalanlara ayrılmıştır”  

Bu yazıda otoriterizmden 
totaliterizme geçiş sürecinin 
yargı ayağındaki gelişim sü-
reci özetlenmiştir. Uğruna 
kitap yazılacak denli genişlik-
te irdelenecek daha pek çok 
olgudan söz edilebilmesi de 
olasıdır. Hatta bu nedenle bu 
yazıdaki anlatımların eksikli-
ğinden de söz edilebilir. Ama 
Barolar nezdinde çoklu baro 
sisteminin yeğlenmesindeki 
temel strateji, başka meslek 
odalarının mutlaka değer-
lendirmelerini gereksindiren 
bir gelişim sürecini ifade 
etmektedir. Kamu Kurumu 
Niteliğindeki Meslek Odaları-
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A çıkarının önünde tutulması. 

Profesyonelliğin göz ardı edi-
lerek, teknik analizler yerine 
“Gelin ata binmiş, ya nasip 
demiş” anlayışı.

Önceki maddenin sonucu 
olarak, aşağıdan yukarıya 
politika yapma ve senaryolar 
üzerinde çalışarak varılan 
karar alma süreçlerinin de-
ğişimi ve insan kaynağının 
kötüye kullanımı ile Dışişleri 
Bakanlığı’nın zayıflatılması ve 
hatta rolünün sembolik hale 
getirilmesi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile yapılan değişiklik-
lerle -diğer alanlarda olduğu 
gibi- politika yapma sürecinin 
net şekilde Cumhurbaşkanı 

 Hariciye’nin Dış Politikanın Haricinde Kalışı

Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AKP)’nin dış politika başarı-
sızlıklarının ana nedenlerine 
ve “Türk Dış Politikası”nın 
“AKP Dış Politikası”na dönü-
şünün temeline baktığımızda 
karşımıza şu olgular çıkmak-
tadır:

Geçtiğimiz yazılarımızda sıkça 
irdelediğimiz gibi dış politi-
kanın iç siyasete alet edilmek 
için yapılması; yani iktidarın 
başlangıcında meşruiyet ara-
cı, sonrasında ise seçmen kit-
lesini konsolide etme amacı. 
Haliyle parti ve partiyle ilintili 
kişilerin çıkarının -ABD ile iliş-
kilerin Halkbank/Zarrab da-
vası sarmalına indirgenmesi 
örneğinde olduğu gibi- ülke 

 
Emre ÖZDEMİR 
Bağımsız Analist
emre@emreozdemir.net
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büyükelçilik görevinde bu-
lunan rahmetli Nabi Şensoy, 
Aralık 2009’da, kendisinin de 
ciddi katkısıyla güçlenmiş bu-
lunan Türkiye – ABD ilişkileri 
döneminde, zamanın başba-
kanı Erdoğan ziyaret için ABD 
başkentindeyken inandığı 
doğrular uğruna istifa meka-
nizmasını işletmiştir. Rahmetli 
Şensoy, zaten bir süredir Dışiş-
leri’nin yönetiliş şeklinden cid-
di şekilde rahatsızdı. Erdoğan 
ve dönemin Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu arasında Başkan 
Obama ile yapılacak görüşme-
ye kimlerin katılacağına dair 
ihtilaf, Şensoy baypas edilerek 
Erdoğan’ın danışmanları tara-
fından Beyaz Saray’a iletilmiş, 
bunun üzerine Bakan Davu-
toğlu ve Büyükelçi Şensoy 
arasında yaşanan gerilim, Şen-
soy’un dosta-düşmana mesaj 
verir şekilde istifa etmesine yol 
açmıştır.

2006’da ise Erdoğan’ın Ber-
lin’de dönemin Büyükelçisi 
Mehmet Ali İrtemçelik’i pa-
saport fotoğrafı genelgesi 
ile ilgili bir durum sebebiyle 
herkes içinde azarlaması ve 
neticesinde istifa eden İrtem-
çelik’in, bu kararından ancak 
dönemin Cumhurbaşkanı Se-
zer tarafından vazgeçirilmesi 
not edilmelidir.

Rövanşın kemikleşmiş hali: 
Dışarıdan büyükelçi atama 
ve yandaş personel alımı

AKP Hükümeti, sözünü ettiği-
miz rövanşı dışarıdan büyü-
kelçi atama yoluyla sağlamaya 
çalışmıştır. AKP öncesinde çok 
istisnai durumlarda yapılan 
dışarıdan büyükelçi atamaları, 
son dönemde kritik başkent-
lerde tam yandaş büyükelçiye 
sahip olma veya siyaset sah-
nesinden el çektirmek istedik-
leri isimlere “pozisyon” bulma 
amacını taşımaya başlamıştır. 

ve dar kadrosunun tekeline 
girmesi

Bu yazımızda, sorunun en 
önemli kaynaklarından birisi 
olarak görebileceğimiz ve yu-
karıdaki 2, 3 ve 4. maddeleri 
kapsayan yapısal ve kurumsal 
çöküntüyü ele almaya çalışa-
cağız.

Mukayeseli olarak Dışişleri 
Bakanlığı bürokrasisi

Hariciyemiz yani Dışişleri Ba-
kanlığımız, AKP dönemi ön-
cesinde Türk Dış Politikası’nın 
yönünün belirlenmesi ve uy-
gulanmasında tek değilse de 
başat kurumdu. 

Bakanlık, işinin doğası gereği 
özgün bir personel seçim 
sistemine sahip, kurum kül-
türü olan; seçilen personelin 
usta-çırak ilişkisi içerisinde 
ve devlet terbiyesinde yetiş-
tirildiği bir yerdi. Personel, 
genellikle konuşmadan önce 
susmasını, düşünmeden ko-
nuşmaması gerektiğini bilen 
kişilerden oluşurdu.

Bahsettiğim devlet terbiyesi, 
Dışişleri Bakanlığı meslek 
memurlarının çoğunun siyasi 
iradeye saygı duyduğu, geri-
de kalınması gereken yerde 
geride durmayı bilen; siya-
setin de Bakanlığın tecrübe 
ve bilgisine saygı duyduğu 
bir dengeli ilişkiyi getirmişti. 
Bakanlık personeli Cumhuri-
yet kazanımlarının bilincinde 
hareket ederdi...

İşte AKP’nin, ilk dönemlerinde 
olmasa da –zira daha önce 
zayıflatılması gereken başka 
devlet kurumları vardı (!)- rö-
vanşist duygularının bir müd-
det sonra kendisini gösterdiği 
kurumlardan birisi de Dışişleri 
Bakanlığı oldu. 

Bakanlık zafiyetleri nelerdi? 

İlk eleştiriyi Bakanlığın kendi-
sine yaparak başlayalım. Bu 
süreç kapıya dayandığında 
Bakanlığın her zaman var olan 
bazı zafiyetleri bu sürecin hız-
lanmasına sebebiyet verdi. 

Dışişleri Bakanlığı’nda, istikbal 
beklentisi içinde kendi atama-
larını riske atmamak için siyasi 
irade karşısında risk almayan 
kıdemli meslek memurları 
hep olagelmişti. AKP yönetimi 
bunu idrak ettiğinde Bakan-
lığın işine daha çok karışır 
olmuş ve adım adım mevzi 
kazanmıştı. O dönemin bazı 
kıdemli memurlarının ülkenin 
geleceği yerine önemli bir 
başkente atanma hülyalarını 
tercih etmiş olmaları ve ge-
rektiği alanlarda net duruş 
sergilememiş olmaları, Bakan-
lığın pasifize edilme sürecini 
hızlandırmıştı. AKP yönetimin-
de 10-15 yıl hem merkezde 
önemli görevler ifa etmiş hem 
de mühim başkentlerde büyü-
kelçilik yapmış pek çok emekli 
büyükelçiye sohbetlerimizde 
yönelttiğim “Dış politika bu 
kadar kötüye giderken, Ba-
kanlık niçin engelleyemedi? 
Engellemek için uğraştı da 
sözü mü dinlenmedi, o zaman 
istifa da bir duruş değil midir?” 
sorularına tatmin edici cevap-
lar alamadığımı ifade etmem 
gerekir. Kısacası, bu kritik gö-
revlerdeki kişilerin “Aman ben 
şu önemli başkente atanayım 
da, emekli olduktan sonra 
eleştiririm” anlayışı, Bakanlığın 
hata yapmasını bekleyen siyasi 
irade karşısında mevzi kaybe-
dilmesine sebep olmuştur.

Nabi Şensoy duruşu

Elbette dik duruş gösteren 
kıdemli meslek memurları-
mız da olmuştur. Vaşington 
Büyükelçiliği gibi en önemli 
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olan katkısına vurgu yapmaktı. 
Bu sebeple toplantı başlığını 
“Türk Gençliği ve Avrupa’nın 
Geleceği” koyduk.

Avrupa Komisyonu’nun Ge-
nişlemeden Sorumlu Üyesi 
Olli Rehn’e Aralık -2005’te 
Helsinki’deki bir toplantı 
sonrasında bu oluşumumuz-
dan ve toplantı fikrimizden 
bahsettim. Çok ilgisini çekti, 
seve seve katılacağını belirtti. 
Ama mütekabiliyet gereği son 
derece haklı bir şartı vardı: 
“Benimle birlikte ya Abdullah 
(Gül – Dışişleri Bakanı) ya da 
Ali (Babacan – Baş müzakereci) 
olmalı. Tarihi onların öncelikle-
rine göre saptayabiliriz. Sizden 
haber bekliyorum...”.

Brüksel’e döner dönmez 
Türkiye’nin AB Daimi Temsil-
ciliği’nin sivil toplum ve basın-
dan sorumlu birinci katibine 
Ankara’ya ulaştırılmak üzere 
resmi davet mektuplarını 
ilettim. Davet için AB Daimi 
Temsilciği’ni atlamamak adına 
Ankara’ya direkt ulaşmadım ve 
tarihi netleştirmek için Anka-
ra’dan cevap beklemeye başla-
dık. Devamlı hatırlatmalarıma 
rağmen bir türlü cevap gelme-
yince, tarihi, salon müsaitliği-
ne göre 27 Nisan 2006 olarak 
belirledik. Aynı zamanda 
AP’ye akredite lobici olduğum 
için, tarihi belirler belirlemez, 
Avrupa Parlamentosu grup 
başkanları, AB-Türkiye Karma 
Parlamento Komisyonu üye-
leri ve Türk asıllı AP üyelerinin 
katılımını organize etmek çok 
zor olmadı. 

Vakit iyice daralmışken, daimi 
temsilcilikteki birinci katip 
Ankara’dan hiç haber gelme-
diğini iletti. Ben de Olli Rehn’in 
ofisine durumu bildirdim ve 
böylece ikinci aşamaya geç-
mek zorunda kaldık. O da, 
Komisyon tarafından Türkiye 

FETÖ mensupları Bakanlığa 
yerleştirilmiş veya terfi ettiril-
miş, Bakanlığın kıdem ve hiye-
rarşik yapısı iyice bozulmuştur. 
Ayrıca liyakati olmayan ve ya-
bancı dili kullanma problemi 
bile yaşayan memurların sayısı 
artmıştır.  

Bürokrasinin siyasallaşması

Bakanlık içinde bir de bürok-
ratların şahsi gelecek kaygı-
sıyla siyasallaşması söz konu-
sudur. Meslek memurunun 
nerede durması gerektiğini 
bilmeyen ve şahsi geleceği 
uğruna devletinin değil hükü-
metin çıkarını önceleyen Ba-
kanlık mensuplarının varlığı da 
bir gerçekliktir. Bu duruma çok 
uygun düşen bir örneği somut 
tecrübem eşliğinde paylaşmak 
isterim...

2005-2006 yıllarında Jean 
Monnet Bursiyeri olarak 
Belçika’da yüksek lisans yap-
maktaydım. Yüksek lisans için 
sadece Belçika’yı tercih etme 
nedenim, zaten içinde bulun-
duğum Türkiye’nin AB üyelik 
süreci odaklı sivil toplum çalış-
malarını bir yıllık yüksek lisans 
boyunca Brüksel’de devam 
ettirmekti. Bu minvalde Brük-
sel’de AB ile ilgili alanlarda 
yüksek lisans / doktora / staj 
yapan Türk gençlerini bir araya 
getirdiğimiz ve isim babası 
TÜSİAD’ın Brüksel Temsilcisi 
olan “Turkish Youth Network 
– Brussels (Türk Gençlik Ağı 
– Brüksel)” adında bir olu-
şum gerçekleştirdik. Daha 
önce benzeri kurulmamış bu 
oluşum, kısa süre içerisinde 
hem Türk gençleri arasında 
hem de Brüksel çevrelerinde 
teveccüh gördü. Bunu Av-
rupa Parlamentosu’nda (AP) 
bir toplantıyla taçlandırmak 
istedik. İçeriği oluşturduk. 
Maksadımız Türkiye’nin genç-
liğinin Avrupa’nın geleceğine 

Bu durum, Bakanlık içindeki 
tayin-tercih sistemini yerle 
bir etmiş, dört yıllık dış görev 
sürelerine de uyulmamasına 
sebebiyet vermiştir.

Bakan Çavuşoğlu Ocak – 
2019’da Meclis Dışişleri Komis-
yonu’nda gelen eleştiriler üze-
rine “Kimse kusura bakmasın 
en iyi, en başarılı büyükelçile-
rimiz dışarıdan atadıklarımız” 
gibi son derece ölçüsüz ve 
subjektif bir yorum yapabil-
miştir. Bu yorum sonrası kari-
yer memurlarının içine girdiği 
hissiyatı düşünebilir misiniz?

Türkiye’nin en iyi okullarında 
okuyan, kimisi devlet bursuyla 
yurtdışında yüksek lisans yap-
mış ve tüm hayatını bu kariye-
re adamak uğruna ailelerinden 
uzakta görev yapan bir genç 
meslek memurunun başına bir 
günde Egemen Bağış (Prag), 
Ozan Ceyhun (Viyana), Merve 
Kavakçı (Kuala Lumpur), Şaban 
Dişli (Lahey) gibi her açıdan 
tartışmalı isimler atanabiliyor-
ken, o memurun işine yönelik 
motivasyon, konsantrasyonu-
nun ve arzusunun ne yönde 
değişeceği aşikardır.

Belirli dönemler için çok is-
tisnai ve elzem durumlarda 
dışarıdan büyükelçi atanabilir. 
Örneğin Vaşington’a, bilhassa 
Demokratlar iktidara geldiğin-
de Muhtar Kent’i atayabiliyor-
sanız buna kimse itiraz etmez. 
Ancak AKP her konuda olduğu 
gibi bu konuyu da kendine 
yontmuş ve Bakanlığı politize 
etmiştir.

Kendisinden olmayana gü-
venmeyen AKP, her kurumda 
kadrolaştığı gibi, Dışişleri 
Bakanlığı’na yeni alımlarda 
da kadrolaşmaya önem gös-
termiştir. Bunun neticesinde 
2010-13 yıllarındaki sınavlarda 
usulsüzlükler de yapılarak 
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Daha önce kanunen diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
yurtdışındaki temsilcileri veya 
birimleri -hiyerarşik olarak bağ-
lı bulunmamakla birlikte- yü-
rüttükleri faaliyetler bağlamın-
da büyükelçinin gözetimine 
tabi ve bu faaliyetler hakkında 
büyükelçiyi bilgilendirmekle 
yükümlüydü. Bu süreç, 2018’de 
diğer kamu kurum ve kuruluş-
larının yürüttüğü faaliyetlerin 
eşgüdüm yetkisine indirgen-
miştir. Yine aynı değişikliklerle 
“Siyaset Planlama Genel Mü-
dürlüğü” kaldırılmış; yerine “Po-
litika, Analiz ve Eşgüdüm Genel 
Müdürlüğü” getirilmiştir.

Böylelikle Bakanlığın politika 
yapıcılığı bitmiş, yetki Cum-
hurbaşkanlığı’nda toplanmış, 
yabancı dış politika çevreleri 
de Bakanlık hatta Bakan yerine 
Cumhurbaşkanlığı temsilcile-
rini önemser olmuş ve bu da 
Bakanlığın güçsüzlüğünün 
aşağıya doğru hissedilmesine 
sebebiyet vermiştir.

Organizasyonel iklim

Şimdi tüm bu çerçeve içinde 
memleketinden uzakta görev 
yapan donanımlı ve vatansever 
Dışişleri Bakanlığı meslek me-
murlarının yerine koyun ken-
dinizi. Bir dönem Ankara’dan 
gelen talimatla FETÖ okulları-
nın rahat çalışabilmesi için lobi 
yapmak zorunda kaldılar. Aynı 
memurlar, aynı dönem görev 
süresi içerisinde yine Anka-
ra’dan gelen talimatla, bu kez 
de okulların terörist yuvası ol-
ması sebebiyle kapatılması için 
çalışmaya başladılar. Başlarında 
da dışarıdan atanan liyakatsiz 
bir büyükelçi ve belirsiz bir 
gelecekle... İşte her kurumun 
sahip olması gereken doğru 
örgütsel iklimin yerle bir olması 
diye buna denebilir... Bu olum-
suz örgütsel iklim de, yapısal 
ve kurumsal çöküşün nedeni 
olmaktadır.

Masası Şefi Jean-Christophe 
Filori ve Türkiye’nin AB Daimi 
Temsilcisi’nin davet edilmesiy-
di. Zaten girişimden haberdar 
olan Filori, davet e-postasını 
almasının yarım saat sonrasın-
da daveti kabul ettiğini içeren 
bir dönüş yaptı. Artık programı 
çıkmak için daveti ilettiğimiz 
bizim büyükelçinin dönüşünü 
bekliyorduk. Yine uzun bir 
bekleyiş ve muğlak sürecin 
sonunda toplantıya çok az 
bir süre kala sadece Türk 
büyükelçisinin yanında -kon-
firme edilecek- ve diğer tüm 
konuşmacıların kesinleştiği 
programı paylaştık. Aynı gün 
birinci katip aradı, büyükelçi-
nin bu duruma çok kızdığını 
“Hiçbirimiz gitmez, görürler” 
dediğini iletti. Düşünün; tek 
amacı karşılıksız bir şekilde 
Türkiye’nin AB üyelik süreci-
ne katkı yapmak isteyen biz, 
tüm Brüksel çevrelerinden ilgi 
görürken, görevi bu sivil inisi-
yatiflere de hizmet etmek olan 
büyükelçi sebebini o zamanlar 
anlayamadığım şekilde zorluk 
çıkarıyordu. Avrupa Komisyo-
nu yetkilileri, bu toplantıda bir 
türlü konfirmasyon vermeyen 
tek kişinin Türk tarafında olma-
sına şaşırıyordu. Bizim zaten 
Büyükelçilik’ten tek beklen-
timiz gölge etmemesi ve bu 
sivil toplum inisiyatifine saygı 
duymasıydı. Ama ne müm-
kün? Çünkü ben ve arkadaşla-
rım AKP hükümetinin yandaşı 
değildik! Halbuki yaptığımız 
şey tüm iç siyasi farklılıkların 
üstünde olmalıydı... 

Neticede toplantıdan sadece 
iki gün önce yapılan yukarıda 
bahsettiğim telefon konuş-
masında bahsi geçen birinci 
katip, Büyükelçi’nin gelmeye-
ceğini, kendisinin konuşmacı 
olabileceğini söyledi. Mecbu-
ren, “tamam” dedim. Avrupa 
Komisyonu da mütekabiliyet 

esasına göre Türkiye Masası’n-
dan bir uzman gönderdi.

Toplantıdan aylar sonra öğ-
rendiğimize göre ise bu birinci 
katip bahsi geçen davet mek-
tuplarını Ankara’ya zaten hiç 
iletmemişti... Çünkü gayesi 
başkaydı... Böylece hayatın-
da ilk defa AP’de konuşmuş 
oldu...

Bahsi geçen birinci katip, 
2008’de dönemin AB Bakanı 
Egemen Bağış’ın müşaviri 
oldu, 2018’de de Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi ile 
oluşturulan ve son derece si-
yasi bir pozisyon olan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı ve AB Baş-
kanı görevine getirildi. Bahsi 
geçen büyükelçi de 2011’de 
Dışişleri’nden istifa ederek 
AKP’den milletvekili oldu. 
2018’e kadar devam eden AKP 
milletvekilliği içerisinde AB 
Bakanlığı ve baş müzakerecilik 
yaptı...

İşte bu somut hadise, hem Ba-
kanlık içindeki siyasetçi olma 
hülyası taşıyıp Bakanlık içinde 
disiplini bozan meslek me-
murlarına hem de ülke çıkarı 
yerine siyasetin çıkarı ile şahsi 
çıkarın harmanlandığı bir du-
ruma çok yerinde bir örnektir...

2018 Değişiklikleri

Bakanlığa son tırpan ise 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile beraber 2018’de 
yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 
kararnameleri ile vurulmuştur. 
Her bakanlıkta olduğu gibi Dı-
şişleri Bakanlığı’nda da müste-
şarlık kaldırılmıştır. Halbuki her 
daim Bakanlık içinden yetişen 
ve profesyonel kadronun amiri 
olan müsteşar belki de en çok 
Dışişleri Bakanlığı için gerekli-
dir. Ancak siyasi/yandaş bakan 
yardımcılıkları atamaları ile bu 
pozisyona son verilmiştir.
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T da, gerçekte bir karşı devrim 
yapılanması, cumhuriyetin 
kurucu ideolojisine düşmanlı-
ğın merkezi ve cumhuriyetten 
rövanş alma peşinde koşanla-
rın ağırlıklı olarak örgütlendiği 
bir yerdi. Bugün geldiğimiz 
nokta itibarıyla söylemlerini 
ve icraatlarını alt alta koydu-
ğumuzda; iktidarın cumhuri-
yete, kurucusu olan Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk ve devrim 
arkadaşlarına, ulus devlete, 
ulus kimliğine, demokrasinin 
olmazsa olmazı olan laikliğe, 
çağdaşlığa, sorgulayıcı akla, 
pozitif bilime, kadın erkek 
eşitliğine, kuvvetler ayrılığına 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rucu uluslararası antlaşması ve 
tapusu durumundaki Lozan’a 
olan karşıtlığı yadsınamaz.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki Tahribat

Türkiye’de bütün devlet ku-
rumlarında çok ağır tahribat 
var ve bu tahribat bütün hızıy-
la hala devam ediyor. Bu yüz-
den devletin işlerliği, kararla-
rındaki isabet yüzdesi, halkın 
güveni, iç barış ve dış dünya-
daki itibarı çok kötü durumda. 
Bu yazımda size bu yaşamsal 
tahribatın nedenini, arka pla-
nını ve özellikle Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde (TSK) yarattığı 
ve yaratabileceği sonuçlarını 
anlatmaya çalışacağım.

Bu ağır ve hala devam eden 
tahribatın kaynağı iktidardır. 
Çünkü iktidar partisi başlan-
gıçta dış dinamiklerin deste-
ğini almak maksadıyla kendini 
saklasa da, demokrasi aşığıy-
mış gibi görünmeye çalışsa 

 
Türker ERTÜRK 
Emekli Amiral,
erturkturker@gmail.com 
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gelenekleri ve genetik 
kodlarıyla TSK iktidarın hedefi 
olmuş, hakkında tahrip 
etme amaçlı operasyonlar 
yapılmış ve yapılmaya devam 
edilmektedir. Yüksek Askeri 
Şura’nın parti şurası haline 
getirilmesi, Anayasa ihlali 
yapılarak TSK’nın komuta 
yapısının bozulması, Askeri 
Liselerin kapatılması ve Harp 
Okullarının yapısının değiş-
tirilmesi bu kapsamdadır. 
Sonuç olarak; Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kurtuluş ve kuruluş 
aşamasında Harp Okulları kö-
kenli kadroların yarattığı ge-
lenek, görenek ve birikim yok 
edilmeye çalışılmaktadır.

TSK’nın komuta yapısı

Yürürlükteki Anayasamızın 
117. maddesi; “Genelkurmay 
Başkanı Silahlı Kuvvetlerin 
komutanı olup, savaşta baş-
komutanlık görevini Cum-
hurbaşkanlığı namına yerine 
getirir” diyor. Bugün ise Ge-
nelkurmay Başkanı, iktidarın 
-gücünü Anayasadan alma-
yan- tasarrufları nedeniyle 
TSK’nın komutanı durumunda 
değildir. Kuvvet komutanla-
rının Genelkurmay Başkanı 
ile olan komuta bağlantısını 
iktidar yok etmiştir. Savaşta 
TSK’ya kim başkomutanlık ya-
pacaktır? Genelkurmay Başka-
nı yapacaksa, barışta komuta 
edemediği, harbe hazırlıklarını 
geliştirip denetleyemediği 
birlikleri savaşta nasıl sevk ve 
idare edecektir?

Anayasa, Milli Savunma Baka-
nı’na TSK’nın operasyonlarını 
yönetme yetkisi vermemiştir. 
Anayasamızın 6. maddesinin 
“Hiçbir kimse veya organ kay-
nağını anayasadan almayan 

Bugün istisnasız tüm komşu-
larımızın ülkemize düşman-
ca bakmasının, bölgede ve 
dünyada ötekileşmemizin 
ve istikrarı bozucu bir unsur 
olarak görülmemizin nedeni 
de, iktidarın cumhuriyetin 
kurucu ideolojisi yerine ikame 
etmeye çalıştığı ama Türki-
ye’nin güvenliği ve çıkarla-
rıyla çelişen çağdışı “Siyasal 
İslamcı” ideolojisi ve geçmişin 
aklı olan, gerçekleşme şansı 
milyonda bir bile olmayan, 
fakat dış dünya tarafından 
revizyonist ve yayılmacı olarak 
değerlendirilen “Yeni Osmanlı” 
hayalidir.

TSK’ya yönelik tahribatı üç 
safhada değerlendirmek la-
zım. Bunlar;

2002’de AKP’nin iktidara ge-
lişinden 2010’a,“Balyoz” tipi 
hukuk görünümlü kumpaslara 
kadarki safha,

2010’dan 15 Temmuz 
2016’daki Darbe Girişimi’ne 
kadarki safha,

15 Temmuz’dan günümüze 
kadar gelen ve halen devam 
eden safhadır.

TSK’ya yönelik tahribat ikinci 
safhada çok büyük bir hız ka-
zanmış, özellikle 15 Temmuz 
Darbe Girişimi ve arkasından 
gelen referandumla getirilen 
rejim değişikliği ile birlikte bu 
tahribat geometrik dizi şeklin-
de daha da artmaya başlamış 
ve halen devam etmektedir. 

Karşı devrim için bir numaralı 
hedef olan TSK’ya verilen tah-
ribatı altı başlık altında değer-
lendirebiliriz.

- Gelenekleri ve  
genetik kodları,

- Komuta yapısı,

- Yüksek askeri şura,

- Askeri okullar,

- Adalet sistemi,

- Sağlık sistemi,

TSK’nın gelenekleri ve 
genetik kodları

TSK; Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk önderliğinde Kurtuluş 
Savaşını yapmış, başarıya 
ulaştırmış, işgale son vermiş 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuna giden süreçte ana 
ve belirleyici güç olmuştur. 
Kurucu irade, bu nedenle 
TSK’yı devletin varlığına, 
ülkenin bölünmez bütünlü-
ğüne ve rejime yönelik iç ve 
dış tehditlere karşı koruyucu 
bir güç olarak tasarlamıştır. 
Aynı zamanda TSK, Osmanlı 
Devleti dönemindeki Nizam-ı 
Cedid’den günümüze kadar 
gelen süreçte hep ülkenin 
modernleşmesinin ve çağdaş-
laşmasının itici gücü olmuştur. 
Tüm cumhuriyet tarihi boyun-
ca TSK’nın en güvenilir kurum 
olmasının nedeni ise -başta 
Atatürk olmak üzere- Kurtuluş 
Savaşının liderleridir. TSK, em-
peryalizme tarihin ilk mağlu-
biyetini tattırmıştır. 

Özetle söylemek gerekirse; 
kurucu ideolojiye sadakati, 
demokrasinin ve kurucu 
ideolojinin belkemiği 
durumundaki laikliğe 
bağlılığı, sorgulayıcı aklı 
ve pozitif bilimi esas alan 
ve çağdaşlıktan yana olan 
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model olamayacak bir sivilin 
rektör olduğu Milli Savunma 
Üniversitesi’ne bağlanmasının 
hiçbir bilimsel ve akli bir ne-
deni yok. Bu okullarda demok-
rasiye aykırı eğitim verildiği, 
darbe yapılmasının öğretildiği 
doğru değil. Düşünebiliyor 
musunuz; Harp Okullarında 
bulunan dekanlar Harp Okulu 
Komutanlarına değil, Milli 
Savunma Üniversitesine bağ-
lı! Amaç darbeleri önlemek 
olsaydı FETÖ ile işbirliği yapan 
yargıçların, savcıların, doktor-
ların mezun olduğu okullara 
da operasyon yapılırdı. Oysaki 
2002’den itibaren öğrenci 
alım faaliyetleri, öğretmen ve 
komutan atamalarında ce-
maat mensuplarının okullara 
sızdırılmasının iklimini ve itici 
gücünü iktidar sağlamıştı. 

Askeri yargı sistemi

1914 yılında kurulan 103 yıllık 
geçmişe sahip Askerî Yargıtay 
ve değişik illerde bulunan 
askeri savcılık ve askeri mah-
kemeler, 2017 referandumu 
ile kaldırılmış ve bunlara ait 
soruşturma ve kovuşturma 
dosyaları, askeri birliğin nere-
de olduğuna bakılmaksızın, 
suçun işlendiği yerin adliye, 
savcılık ve asliye ceza mah-
kemelerine gönderilmiştir. 
Bunların neredeyse %95’inde 
Askeri Mevzuat, Askeri Ceza 
Kanunu ve ast-üst münase-
betlerini bilen askeri yargı kö-
kenli savcı ve hakim bulunma-
makta olup, 103 yıllık yargısal 
içtihat birikiminin günümüzle 
bağı maalesef koparılmış du-
rumdadır. Yerel mahkemelerce 
verilen nihai kararların istinaf 
incelemesini yapan Bölge 
Adliye Mahkemelerinin de 
%80’inde bu dosyaları ince-

seviyeye kadar siyasi iktidarın 
müdahalesi ile oluyorsa liya-
kat yok olur ve siyasallaşma 
tavan yapar. Bu kötüye gidiş 
-eğer düzeltilmezse- bizi Bal-
kan Savaşı hezimeti öncesine 
götürür.

Askeri okullar

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 
ardından Askeri Liseler ka-
patıldı. Aynen işgaldeki gibi! 
Sanırsınız ki, darbe girişiminin 
müsebbibi Askeri Liselerdir. 
Askeri okulları kapatma niyeti 
yanlış olduğu kadar gerçek 
sorumluluğu örtme, halkın 
gözünden kaçırma ve günah 
keçisi bulma operasyonuydu. 
Darbe girişimi, gerçekte bir 
dinci kalkışmaydı. Bu dinci 
kalkışma; cumhuriyetimizin 
kurucusu ve aydınlanma dev-
rimlerinin önderi Atatürk’ü 
“deccal” olarak gören “Siyasal 
İslamcıların” işiydi. Kalkışmayı 
gerçekleştirenler küçük yaşta 
akılları cemaatin lideri ve ta-
rikat şeyhi tarafından ipotek 
altına alınmış, askeri okullara 
sokulmuş ama tasfiye edilme-
leri iktidar tarafından engel-
lenmiş ve korunmuştu. Dinci 
darbenin başında, “Kainat 
İmamı” ve “Mehdi” dedikleri 
Fethullah Gülen vardı! Gülen 
bu örgütlenmeye 1960’lı yıl-
larda İzmir’de, her cuma Kes-
tanepazarı Camii’nde verdiği 
vaazlarla başladı ve geçen 
süre içinde tamamladı. Niçin 
Kestanepazarı Camii de kapa-
tılmadı?

Askeri Liselerin kapatılması-
nın, Harp Okullarının Genel-
kurmay Başkanlığı ve Kuvvet 
Komutanlıkları ile bağlarının 
koparılarak başında bir aske-
re veya öğrencilere asla rol 

bir devlet yetkisi kullanamaz” 
demesine rağmen, Milli Sa-
vunma Bakanı hangi yetkiyle 
TSK’nın operasyonlarını yönet-
mektedir? Sistem şu anda Milli 
Savunma Bakanı’nın asker ve 
bir önceki Genelkurmay Baş-
kanı olması nedeniyle anaya-
sal olmasa da bir şekilde yürü-
yor veya yürüdüğü sanılıyor. 
Yarın bu göreve sivil kökenli 
olan, askerlik bilgisine, dona-
nımına ve deneyimine sahip 
olmayan birisi geldiğinde ne 
olacaktır? TSK’nın komuta 
yapısında anayasa dışı şekil-
de yapılan bu değişiklikler, 
TSK’nın tarihin derinliklerin-
den gelen ve uzun yıllar içinde 
oturmuş, gelenekselleşmiş 
yapısını bozmuş; komuta birli-
ğinde “sadelik” harp prensibini 
ihlal etmiş; komuta yapısını ve 
bağlantılarını karmaşık hale 
getirmiş ve TSK’nın etkisizleş-
tirilmesi amacına hizmet eder 
hale gelmiştir.

Yüksek askeri şura (YAŞ)

YAŞ, esasında teknik bir 
ekip ve TSK’nın General-
Amiral atama ve terfi işleri, 
onun en önemli görevleri 
arasında. Tüm dünyada bu 
işler üç aşağı beş yukarı böyle 
yapılıyor. İşte bu askeri teknik 
ekip, siyasi bir ekip haline ge-
tirildi. Yani YAŞ, askeri olmak-
tan çıkarılmış adeta iktidar 
partisinin parti örgütü vasıtası 
ile askerlerin terfi ve emeklilik 
işlerine bakan bir kurul haline 
gelmiştir. Tabii ki parti ordusu 
bir günde olmaz ama iktidar 
iradesinin amacı budur. 

Tüm dünyada olduğu gibi as-
ker profesyonel mesleki özerk-
liğe sahip değilse; terfi, emek-
lilik ve atama neredeyse en alt 
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rülemedi ve insanlarımız bu 
yüzden yaşamlarını kaybetti-
ler.

Sonuç 

TSK’da, önceden planlandığı 
her hali ve safhası ile belli ve 
her biri ağır bir darbe niteli-
ğinde olan değişiklikler yapıl-
mıştır. 15 Temmuz Darbe Giri-
şimi’nin öncesinde, arkasında 
yine başat güç olarak iktidarın 
bulunduğu kumpas davaları 
ve medya ile beraber yapılan 
itibarsızlaştırma operasyonla-
rıyla TSK’nın Atatürkçü, dene-
yimli, liyakatli general, amiral, 
subay ve astsubayları tasfiye 
edilmiş, entelektüel birikimi 
ve komutası zafiyete uğratıl-
mış, tasfiye edilenlerin yerine 
FETÖ’cülerin doldurulmasının 
önü açılmıştır. Daha sonra 
darbe girişimi bahanesiyle 
TSK’nın komuta yapısı harp 
prensiplerine ve anayasaya 
aykırı olarak değiştirilmiş, 
Jandarma Genel Komutanlığı 
TSK’dan kopartılmış, Yüksek 
Askeri Şura sivilleştirilerek 
TSK’nın içine siyasetin sokul-
masının önü açılmış, Askeri 
Liseler kapatılarak, Harp Okul-
larının ve Harp Akademilerinin 
yapısı değiştirilerek ve düzeyi 
düşürülerek TSK’nın eğitim ve 
öğretiminde zafiyet oluşturul-
muş, Askeri Hastaneler kapa-
tılarak özellikle sahra sıhhiye 
hizmetleri ve harp cerrahisi 
konusunda sorun yaratılmıştır. 
Askeri adalet sistemi bozula-
rak disiplin zafiyeti oluşturul-
muştur.Ulusal bayramlarda 
dosta güven, düşmana korku 
veren görkemli törenler iptal 
edilerek asker-millet bütünleş-
mesine ve caydırıcılığa zarar 
verilmiştir.

leyecek birikime sahip askeri 
mevzuata vakıf hakim bulun-
mamaktadır.

TSK’nın ayrılmaz bir parçası 
olan Jandarma Genel Komu-
tanlığı, Yine KHK’lar yoluyla 
İçişleri Bakanlığı’na bağlana-
rak burada görevli olan uzman 
çavuş, astsubay ve subayların 
işlediği eylemler askeri ceza 
kanunu kapsamından çıkarıl-
mıştır. Sözgelimi; firar eden, 
üstüne hakaret eden, saldıran 
veya emre itaatsizlikte ısrar 
eden jandarma er, onbaşı ve 
çavuşlar hakkında Askeri Ceza 
Kanunu’nun ilgili hükümleri 
uygulanırken, aynı suçları iş-
leyen diğer personel için, Türk 
Ceza Kanununun genel hü-
kümleri uygulanmaktadır. Bu, 
izah edilemez bir yargısal çe-
lişkidir ve adaletsizliğe sebebi-
yet vermektedir. Ayrıca asker 
kişilerle ilgili olarak gelen 
dosyalara Yargıtay’da bakacak 
askeri yargı geçmişi olan kim-
se de bulunmamaktadır. Tüm 
dünyada mevcut olmasına 
rağmen Türkiye’deki askeri 
yargı sisteminin yok edilmesi, 
TSK’da disiplinin temin ve 
idamesi açısından büyük bir 
darbe ve zafiyet yaratmış olup 
zaman geçtikçe bu zafiyet 
daha da artacaktır. 

Sağlık sistemi

Dünyada her ordunun mut-
laka askeri doktoru ve sağlık 
sistemi vardır. Küçük bir ülke 
olan Belçika’nın bile var. Ör-
neğin İtalya’da görevde iken 
başıma gelen ilk yardım ihti-
yacını İtalyan Askeri Hastane-
sinden ve doktorundan aldım. 
“Harp yaralanmaları ve harp 
cerrahisi” diye birer kavram 
vardır. Harpte gerçekleşen 

yaralanmaları en hızlı şekilde 
askeri doktor tedavi eder. Bu 
bir deneyim ve bilgi birikimi 
meselesidir. Aynı şekilde; harp 
yarasını ancak harp cerrahı 
olan bir doktor hızlı ve doğru 
şekilde ameliyat edebilir. Harp 
Cerrahisi, GATA’da genel cerra-
hi içinde oluşturulmuş özel bir 
bölümdü. Askerin psikolojisi, 
harbin ve çatışmaların yarat-
tığı psikolojik tahribat sivil 
ortamdakinden farklı olduğu 
gibi Askeri Psikiyatri de ayrı 
bir uzmanlık alanıdır. Askeri 
doktor, aynı zamanda bir as-
ker ve subaydır. Tıp eğitiminin 
yanında askerlik eğitimi de alır 
ve gerekirse bulunduğu bir-
likte eline silah alıp çatışmaya 
da girer. Askeri doktorluk, sivil 
doktorluktan farklı bir mes-
lektir. 

TSK gibi büyük bir gücün, 
ülke içinde ve dışında terör-
le mücadele eden, çatışan, 
şehit ve gazi veren, en uzak 
ülkeler dahil yurtdışında asker 
bulunduran bir ordunun mut-
laka askeri sağlık sisteminin 
olması gerekirdi; nitekim bu 
vardı ama iktidar tarafından 
yok edildi. Bu sistemin bel-
kemiği de geçmişi Osmanlı 
Devleti’ne, 1898’e kadar giden 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
idi. Bu da yok edildi! TSK’nın 
bir görevi de yangın, deprem, 
salgın, sel gibi felaketlerde 
ülkenin en ücra köşelerine bile 
erişebilme ve halka hizmet 
götürebilmesidir. Örneğin 
tüm dünya silahlı kuvvetleri 
Covid-19 salgınında kurduk-
ları sahra hastaneleri ile kendi 
halklarına büyük hizmetler 
verdi. Türkiye’de ise iktidarın 
düşmanca tavrı nedeniyle 
TSK’nın bu imkanı yok edildiği 
için hizmet verilemedi, götü-
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A siyasi temsilcilerinin değişme-
sine paralel kurumun yöneti-
minde de değişiklikler olması 
sanırım talihsiz bir tesadüf. 

TÜİK ve “verilerin” 
dönüşümü

Bu yazıda oldukça geniş bir 
konu olan TÜİK içindeki dö-
nüşüme sadece Hanehalkı 
İşgücü İstatistikleri içinden 
bakmaya çalışacağım. Dahası 
istatistikler içinde görünmez 
kalan bir kısımların sosyal 
bilimciler açısından oldukça 
ufuk açıcı verileri içerdiğini 
de hatırlatmak istiyorum. 
Örneğin çeşitli nedenlerde is-
tihdam verilerinde görünmez 
kalanlar hakkındaki verilere 

TÜİK İstatistiklerinde “Bir Tuhaflık Var“

Aylık olarak yayınlanan TÜİK 
işgücü istatistiklerinde işsiz-
liğin düşmesini, istihdamda 
düşmeyle beraber gördük. 
Daha önce de fiyatlar artar-
ken enflasyonun düşük he-
saplanması, sosyal güvenlik 
sisteminin anlaşılamaz şekil-
de fazla vermesi, şişen net 
hata noksan hesapları, diğer 
kalemlerden daha büyük hale 
gelen “diğer” kategorileri de 
tartışma konusu edilmişti. 
Kurumun aylık istatistiklerin 
önce eski ekonomiden soru-
mu bakan Berat Albayrak’a 
ve/veya AKP yöneticilerine 
iletilip onay alındıktan sonra 
kamuya açıklanması da bir 
süredir eleştiriler arasında yer 
almaktaydı. Zira Hükümetin 
ekonomi yönetimine dair 

Nevra AKDEMİR 
Emek coğrafyası  
ve göç çalışmaları,Dr.,  
nevranin@gmail.com
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yüz bin kişi artmış görünüyor.  
Zira hem işsizlikte hem de 
istihdamda bu kadar azalma 
varsa iş aramaktan vazgeçen 
kişilerin artmış olması gere-
kir eğer kitlesel ölümler söz 
konusu değilse. Burası da bizi 
istatistiklerin hakikatten uzak-
laşmasının bir yolu olan diğer 
kategorisine yöneltiyor.

İşgücüne dahil olmayan 
nüfus, öncelikle iş aramaktan 
vazgeçen ama çalışmaya 
hazır olanlar ile çeşitli ne-
denlerle çalışamaz durumda 
olanlara ayrılabilir. İş aramak-
tan vazgeçenler, mesleğini 
yapma konusunda umudu 
kalmayanlar ile bakım, has-
talık veya benzeri nedenlerle 
çalışma hayatından uzakla-
şanlardan oluşur. Bu kişilerin 
özelliği, iş aramamalarına 
rağmen çalışma arzusunda 
olmalarıdır. İşgücüne çeşitli 
nedenlerle dahil olmayan 
kişiler geçen sene Kasım ayın-
dan 2020 yılının Ekim ayına 
kadarki 1 yıllık zamanda 2 
milyon 605 bin kişi artmış: 
2014 senesinden beri ilk defa 
en fazla yüzde 1’lik artış olan 
bu kategorinin pandeminin 
birkaç ay öncesinden bu yana 
yüzde 4 ila yüzde 10 aralığın-
da arttığını görüyoruz. Pan-
demiden çok önce başlayan 
bir eğilimle kişiler iş bulma 
umudunu yitirmiş veya çeşitli 
nedenlerde çalışma arzusunu 
yitirmiş görünüyor. Bu kate-
gori içinde en büyük yükseliş 
gösteren kalemin çalışma 
umudunu yitirenler olduğunu 
söylemek sanırım neredeyse 
gereksiz. Zira bunu görmek 
için istatistikler yerine, etrafı-
mıza bakmamız yeterli. Ancak 
açarsak, 2015 Ağustos-Kasım 
dönemi gibi kriz dönemlerin-

ümidini yitiren insanların 
işsiz sayılmıyor oluşu başlı 
başına bir istatistik sorunu/
tartışması ama en azından 
TÜİK kullandığı metodolojiyi 
açık bir biçimde ilan ediyor; 
zaten, alternatif işsizlik 
oranı açıklayan kurumlar 
mesela sendikalar da TÜİK’in 
açıkladığı büyüklükler 
üzerinden bu alternatifleri 
açıklıyorlar. Enflasyon 
oranları açısından da benzer 
bir yarı-metodoloji sorunu 
var, fiyat artışları üzerinden 
hesaplanan enflasyon 
oranlarına temel teşkil eden 
mal ve hizmetlerin çok sık ve 
nedenleri çok netleşmeden 
değiştirilmesi kafalarda ciddi 
istifham yaratabiliyor.” 

Gelin verilere biraz da 
cinsiyetlendirerek bakalım

Verilere biraz da cinsiyetlen-
direrek bakarak diğer katego-
rilerini ve dışarıda bırakılanlar 
arasındaki satırarası açıkla-
malara bakalım: 4 milyon 308 
bin olan işsiz sayısı 4 milyon 5 
bine düşmekle kalmamış, er-
kek işsizler yaklaşık 7 bin kişi, 
kadın işsizler ise 297 bin kişi 
azalmış. Böyle bir pandemi 
döneminde hükümetin başa-
rılı politikaları sayesinde işsiz-
lik oranları kadınlarda yüzde 
16 ve erkeklerde %11,9 olarak 
belirmiş görünüyor. İşsizliğin 
“azaldığı” bu dönemde, 
işgücüne dahil olmayanların 
sayısının ve oranlarının ne 
olduğu bu düğümün çözü-
münün giriş kapısı. Bir süredir 
iş aramadığını belirttiği için 
istihdam ve işsizlik verilerinde 
yer almayan kişilerin sayısı ise 
kadınlarda 1 buçuk milyon ar-
tarken erkeklerde 1milyon 2 

bakalım: 2020 yılının Kasım 
ayında 15 yaşın üzerindeki 
nüfus yaklaşık 63 milyon iken, 
işgücü 31 milyon ve istihdam 
27 milyon kişi olmuş. Türkiye 
genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2020 
yılı Kasım döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre 303 
bin kişi azalarak 4 milyon 5 
bin kişi oldu. Geçen senenin 
aynı dönemine göre bir mil-
yon 200 bine yakın gerçekle-
şen artışa rağmen, işgücü bir 
milyon 406 bin ve istihdam 1 
milyon 103 bin kişi azalmış. 
Bir ay öncesinin rakamla-
rından daha fazla. İşgücü, 
çalışma arzu ve kapasitesinde 
olan kişilerden ve istihdam 
ise bu kişiler arasında gelir 
getirici işte çalışanlardan 
oluşur bildiğiniz gibi. İşsiz 
kişi sayısı ise bu iki rakamın 
farkından oluşur; yani geçen 
senenin aynı dönemine göre 
303 bin kişi daha az işsiz 
kalarak işsiz sayısı 4 milyon 
kişi olmuş. Bir tuhaflık gö-
zünüze çarptı mı? Açalım. 
Nüfus yaklaşık yüzde 2 artmış; 
işgücü yüzde 4,3 ve istihdam 
ise yüzde 3,9 azalmış ama 
garip olan işsizlik de geçen 
senenin aynı dönemine göre 
yüzde 7 azalmış. 

Böylesi mantıksızlıklar du-
rumda hesaplama yöntem-
lerinin sorgulanması gerekir. 
Ancak TÜİK yaptıkları bütün 
açıklamalarda İLO ve diğer 
uluslararası kurum hesapla-
malarını baz aldıklarını açık-
lıkla ifade ediyor. Ancak Eser 
Karakaş bir yazısında1 bu du-
rumu şöyle açıklıyor: “İşgücü 
piyasasında artık iş bulma 

1 Kaynak: https://ahvalnews.com/tr/
tuik-verileri/tuikin-genel-devlet-acigi-
yanlisi
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olarak 5 saatini alıyor TÜİK 
zaman kullanım anketlerine 
göre. Erkeklerin ise sadece 
en fazla bir saatini. Bu açı-
dan kadınların ücretli bir işte 
çalışmalarına dair tüm açık-
lamalarda ev işleri nedeniyle 
önemli bir durum olarak ele 
alınır. Bu anlamda bu istatis-
tiğin düzenli tutulduğu 2014 
yılından beri ücretli işte çalış-
mak için iş aramayan kadınla-
rın 19 ila 20 milyon arasında 
seyrettiği, ev işleri yüzünden 
ücretli işte çalışma arzusunda 
olmadığını belirtenlerin 
sayısı da yaklaşık 11 milyon 
civarında belirmiş. Bunun 
doğrudan sonucu elbette, 
çalışma süresi ve emeklilik 
istatistiklerinde ortaya çıkı-
yor: Kadınların çalışma hayatı 
süresi, 19.1 yıl iken, erkekle-
rin çalışma hayatı süresinin 
ortalama olarak 39 yıl olması, 
erkeklerin yarısından az ka-
dının emeklilik hakkına sahip 
olabildiğini açıklayacaktır. 

TÜİK Kasım 2020 İşgücü 
İstatistiğine geri dönersek, 
daha önce yine görülmeyen 
bir durumla karşılaşıyoruz: 
2014’ten bu yana İşgücü 
içinde sayılmayan kadınların 
oranı yüzde 59 ile yüzde 55’e 
kadar düşmüş. Bu politikalar-
da, kadınların iş gücüne katıl-
ma oranını arttırmaya yönelik 
politikaların önemli olduğu, 
kreş ve istihdam destekleri-
nin etkileri kadar yaşlı, hasta 
ve engelli bakımına verilen 
desteklerin de payı olduğu 
açık.  Yani yıllık olarak deği-
şim oranı genellikle +- yüzde 
1-2 ve en istisnai zamanlarda 
+- yüzde 4 civarında oynamış 
sadece. 2020 itibariyle, yani 
pandemiden bağımsız olarak 
ev ve bakım işleri nedeniyle 

Bu istatistiğin ikinci diğer 
bölümü, emeklilik, hastalık, 
ev ve bakım işleri, eğitim ile 
mevsimlik işler dışında kalan 
nedenlerle çalışma arzusunda 
olmayanlarla ilgili. Bu kısım 
kadınlarda +/- yüzde 10’un 
altında kalmaya meyyal olan 
değişimi, 2019’un ortaların-
dan itibaren şaşıyor ve yüzde 
70’e kadar büyüyor. Kadın-
ların 2 milyonun üzerindeki 
önemli bir kısmı nedeni belli 
olamayan şekilde işgücü ka-
tegorisi dışında kalmış deni-
lebilir ancak. Erkekler için ise 
nedeni belirsiz, işsiz veya eği-
timde de olmayan ama çalış-
mayanlar kategorisi oldukça 
değişken nitelikte ve sayısal 
olarak ümitsiz olduğu için iş 
aramayanlar kategorisinden 
daha büyük. Bu sisli alan, hem 
kadınlar hem de erkekler için 
açık ki kurumun işsizliği dü-
şük göstermek için kullandığı 
bir alan. 

İlk olarak kadınlar açısından 
belirleyici olan ve erkeklerin 
hemen hemen hiç olmadığı 
bir kategori olarak ev ve ba-
kım işleri nedeniyle çalışma 
hayatında olmayanlar katego-
risini inceleyelim: Kadınların 
karşılığı ödenmeyen ev içi 
emekleri günlerinin ortalama 

de en fazla kadınlarda yüzde 
39’a ve erkeklerde yüzde 
26’ya ulaşan yıllık değişim 
oranlarının 2019 eylülden 
beri düzenli yükseliş halinde 
olup, pandemiden önceye 
denk düşen dönemlerde ka-
dınlarda yüzde 89’a ve erkek-
lerde yüzde 74’e çıktığını ve 
pandemi sürecinde kadınlar 
için yüzde 171’e ve erkekler 
için yüzde 98’e yükseldiğini 
görüyoruz. Yani 2019 yılının 
kasım ayında 715 bin kişi 
olan ümitsiz olanların sayısı, 
2020’nin kasım ayında 1 mil-
yon 674 kişiye çıkmış. 

Bu istatistiklerde iki adet di-
ğer kategorisi bulunuyor. İlki 
çalışmaya hazır olduğu halde 
ümitsizlikten değil fakat ba-
kım, hastalık mevsimlik işin 
bitmesi ve emeklilik gibi ne-
denlerden çalışmayıp çalışma 
arzusunu kaybetmeyen kişi-
leri görüyoruz. 3 milyondan 
fazla insan iş aramıyor ama 
çalışmaya hazır olduğu için, 
işsizlik rakamlarına yansımı-
yor. Erkeklerde bu diğer kate-
gorisindeki yıllık artış yüzde 
138’e kadar varmış. Yani ge-
çen seneye göre katlanmış, 
ümitsiz olmayıp çeşitli neden-
lerle iş aramayanların sayısı. 
Kadınlarda ise yüzde 96. 
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tırması ve kurumların ba-
ğımsızlığının, kadroların liya-
katlarının ortadan kalkması 
konusunda en önemli eleştiri-
lerden birini de yapmıştır. Zira 
TÜİK verileri iktidarın başarı-
sını ölçme aracı olduğu kadar 
hepimizin hayatını etkileyen 
politikaların da doğruluğunu 
görebilme zeminidir aynı za-
manda. Zira Aziz Gülhan Du-
var gazetesindeki yazısında 
kritik öneme sahip bazı eleşti-
riler ve önerilerde bulunuyor: 
“TÜİK’in özellikle enflasyon, 
büyüme ve işsizlik hakkında 
yayınladığı verilerin ciddi 
şekilde mercek altına alınma-
sını, ham verilerin bağımsız 
uzmanlarca kontrol edilmesi-
ni, hatta TÜİK içinde bir bilim 
kurulunu oluşturulmasını 
yüksek sesle dile getirmeliler. 
TÜİK’in artık ciddi bir şekilde 
sorgulanmasının zamanı gel-
di de geçiyor bile.”3 

TÜİK yönetimi kadar veri-
lerinin toplanma biçimleri, 
soruların sorulma şeklinden 
hesaplamalarıyla da bugün 
kredibilitesini kaybetmiş 
durumda.  Bu durum ise veri-
lerin kaynağı olan vatandaşla-
rın verildiği bilgileri de etkile-
yebileceğinden bahsediliyor. 
Elbette TÜİK’e veri ileten 
diğer kurumların yönetim-
lerinin de Cumhurbaşkanını 
üzmeyecek şekilde hareket 
ettiği de, sıkça medyada 
haber haline gelen görevden 
alınma yoluyla işleyen hizmet 
üretimi de TÜİK’in kurumsal 
dönüşümünün çok üstünde 
gerçekleşen bir rejimin 
işaretçileri. 

3 https://www.gazeteduvar.com.tr/
tuik-verilerini-mercek-altina-almanin-
zamani-coktan-geldi-haber-1507999

çalışma hayatında olmayan 
kadınların oranı yüzde 44.2’ye 
kadar düşmüş görünüyor. 
Zira bu oldukça ilginç ve ez-
ber bozucu. Pandemi nede-
niyle çocuklar evlerde eğitim 
görüyor, gelir getiren işlerden 
mümkün olanlar evlerden 
yapılıyor, pandeminin getir-
diği ekstra hijyen ihtiyacı ve 
daha fazla kişinin ende sürekli 
olmasından kaynaklı işlerin, 
ev ve bakım işlerine harcanan 
zamanı korkunç miktarda 
artırdığı ortada iken, bu ka-
dınların durumunu açıklamak 
oldukça zor. Soruların sorul-
ma biçiminin değişmesinden, 
artık telefonla anket yapılma-
sına pek çok nedeni olabilir; 
ancak TÜİK bu konuda bilgi 
verme gereği duymamış gö-
rünüyor.

TÜİK’e ve istatatistiklerine 
neler oluyor?

TÜİK verilerini DİSK araştırma 
biriminin verileri ile karşılaş-
tırmak bu noktada oldukça 
önemli: Kasım 2020 verilerini, 
yeniden İLO tanımına göre 
hesaplayan DİSK-AR, geniş 
tanımlı işsizliği yüzde 28,8; 
geniş işsiz sayısını 10 milyon 
382 bin; kadın işsizliğini (ge-
niş) yüzde 37,7; genç işsizliği 
(geniş) yüzde 43,5; ümidini 
kaybeden işsiz sayısını 1 mil-
yon 674 bin; Covid-19 nede-
niyle aylık ortalama iş kaybını 
4,4 milyon olarak açıkladı. 
TÜİK istatistiklerinin yarattığı 
güvensizlik ve bilgilerin 
yeniden işlenme gereği 
burada da oldukça açıklıkla 
kendini gösteriyor. 

25 Nisan 1926 tarihinde 
Merkezi İstatistik Dairesi Baş-

bakanlığa bağlı olarak kurul-
muş ve 1945’te kurumun adı 
İstatistik Genel Müdürlüğü ve 
1962’de de Planlı Döneme ge-
çiş ile beraber Başbakanlığa 
bağlı Devlet İstatistik Enstitü-
sü olarak değiştirilmiştir. 2005 
yılında 5429 Sayılı Türkiye 
İstatistik Kanunu ile Türkiye 
İstatistik Sistemi ve Kurum 
yeniden yapılandırılmıştır. 
Kurumun adı Türkiye İstatistik 
Kurumu olarak değiştirilmiş-
tir. Türkiye İstatistik Kurumu, 
İstatistik Konseyi ve Türkiye İs-
tatistik Kurumu Başkanlığı’n-
dan oluşturulmuştur. 2018 
yılından beri ise yasa ile değil 
Cumhurbaşkanlığı kararna-
meleri ile TÜİK’in işleyişi ve 
teşkilat yapısında değişiklikler 
yapılıyor. TÜİK veri setleri ve 
hesaplama sistemleri Avru-
pa İstatistik Sistemine 1993 
yılından bu yana uyumlaştır-
ma çabasında değişiklikler 
yapmakta aslında ancak 
son dönemdeki hızlı 
dönüşümlerin uluslararası 
bağlamda da yankıları söz 
konusu. 

Bu endişelerin maddi temeli 
sadece yaşanan süreçler ile 
veri arasındaki mantıksız-
lardan ibaret değil. 4 yılda 3 
defa başkan değiştirilmesi ve 
yönetim kadrosunun hızlıca 
görevden alınabilecekleri 
şekilde vekaleten atanıyor 
olmasına da sanırım şaşır-
mayacağız. Zira, TÜİK eski 
başkanlarından biri de TÜİK 
verilerine “inanmadığını” 
açıklamıştı2. İktidarın tüm 
kurumları siyasal kısa vadeli 
hedeflerinin ve ittifaklarının 
düzenlemek için araçsallaş-

2 Kaynak: https://www.gazeteduvar.
com.tr/eski-tuik-baskani-da-tuik-
verilerine-guvenmiyor-haber-1507107
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T ihmal ve istikrarsızlaştırmanın 
kamusal eğitimi ne şekilde 
tahribata uğrattığına odakla-
nıyor. 

2000’li yılların ortasından 
itibaren gündemde olan ne-
oliberal kentsel dönüşümün 
okul mekanlarını da içine 
alması uzun sürmedi. Başlan-
gıçta kent merkezindeki okul-
ların şehir dışına taşınması 
planı olarak ortaya çıkan plan, 
eğitim sisteminde yaşanan 
baş döndürücü politika 
değişiklikleriyle bir araya 
gelerek oldukça karmaşık bir 
hal aldı. Bu karmaşık süreçte 
pek tökezlemeden işleyen 
şeylerden biri ise, sürecin 
hem kümülatif sonucunun 

Seçici İhmal ve İstikrarsızlaştırma Yoluyla Kamusal 
Eğitimin Tahribatı: Neoliberal-Muhafazakar Dönüşüm

Türkiye eğitim sisteminin 
neoliberal dönüşümü üzerine 
oldukça fazla tartışma 
yürütüldü ve yazı yazıldı. Bu 
tartışmalarda, dönüşümün 
mikro politikasına odaklana-
rak katmanlı yapısını ortaya 
koyan ve alan araştırmasına 
dayanan disiplinler arası 
çalışmaların eksikliği göze 
çarpıyor. Bu yazı, bu eksikli-
ğe küçük bir ölçüde cevap 
verme amacı güdüyor. Yazı, 
ağırlıklı olarak kentsel dönü-
şüm ve eğitim mekanlarının 
etkileşimini araştıran bir dok-
tora çalışmasının ürünlerine 
ve Friedrich Naumann Vakfı 
Türkiye Ofisi tarafından des-
teklenen öğretim programları 
üzerine yapılan bir araştırma-
ya dayanarak, eğitimde seçici 

 
Sezen BAYHAN 
Dr. Eğitim Bilimleri,
sezen.bayhan@gmail.com
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yapılan etnografik alan çalış-
maları, bu süreçlere dair bir-
çok detaylı bilgi sağlıyor1. Bu 
çalışmalara göre, okulun ta-
şınması duyumunu bile gayri 
resmi kanallardan öğrenen 
veliler, sürece dair yazdıkları 
dilekçelere rağmen bilgi ala-
mıyor, büyük bir belirsizlik ve 
tekinsizlik ortamına sürükle-
niyorlardı. Bu belirsizlik duru-
mu özel okula geçişi özendiri-
yordu. Özel okula geçişi daha 
çok tetikleyen ise mahallede 
adrese dayalı kayıt yaptırılabi-
len genel lisenin kalmaması, 
yani meslek lisesi veya İHL’ye 
dönüştürülmesi idi.  Mahal-
lede genel lisenin kalmaması 
sonucunda, geleneksel orta 
sınıf velilerde ekonomik şart-
larını zorlayarak çocuklarını 
genel eğitim alabilecekleri bir 
özel liseye gönderme eğilimi 
arttı. Okul dönüşümleri ile 
yakından ilişkili olan bu 
durum, kuşkusuz kamusal 
eğitimin dinselleşmesi, 
kamu okullarının 
kaynaksızlaştırılması ve 
benzeri birçok politikanın bir 
araya gelmesinin sonucu idi. 
“Seçici ihmal” olarak adlandı-
rılabilecek bu duruma örnek 
vermek gerekirse, 2014 yazın-
da okul ve kent forumlarında 
toplanıp okulların sorunlarını 
tartışan ve taşınmasını engel-
lemeye çalışan velilerin yakın-
dıkları durumlardan bazıları 
okullarda sabun bile olmama-
sı, kütüphanelerin sınıf yapıl-
ması sonucu kütüphanenin 
kalmaması, spor salonu yok-
luğu, matematik vb. seçmeli 

1  Bayhan, Sezen, ve Fatma Gök. 
“Education policy in an era of 
neoliberal urbanisation: A case study 
of Istanbul’s school relocations,” British 
Journal of Sociology of Education 38, 
no. 4, (2017): 581-595. 

şınca, devlet okullarının bü-
yük bir tekinsizlik sarmalına 
itilmesiyle sonuçlandı. Milli 
Eğitim Bakanlığı, genel lisele-
rin “Anadolu Lisesi statüsüne 
kavuşturulması” olarak açık-
ladığı tasarısında, aslında bu 
liselerin büyük bir bölümünü 
meslek lisesi ve İmam Hatip 
Lisesine dönüştürmeyi plan-
lamıştı (2010/30 Sayılı Genel-
ge). Çünkü meslek lisesi ve 
İmam Hatip Lisesi statüsün-
deki okulların başına Anadolu 
kelimesi eklenmişti. Konuya 
dair yayınladığı genelgede 
mesleki eğitime yönlendirme 
hedefinden açıkça bahse-
den Milli Eğitim Bakanlığı, 
İmam Hatip Lisesine (İHL) 
dönüştürme gündeminden 
bahsetmemişti. 2010-2013 
yılları arasına yayılan bu po-
litikanın sonucunda, önce 
düşük gelirli mahallelerde 
başlayan meslek lisesine ve 
İHL’ye dönüştürme süreci, 
orta sınıf mahallelere de yayı-
larak kamusal eğitimin daha 
da istikrarsızlaştırılmasına ve 
kamusal eğitimdeki tahriba-
tın derinleşmesine yol açtı. Bu 
duruma yol açan etken hem 
bu sürecin işletilme biçimi, 
hem de sonuçları oldu. Ör-
neğin, dönüştürülmesi plan-
lanan okulların bir bölümü 
eski binaların müteahhitler 
ile anlaşılarak, kimi zaman 
da müteahhit baskısıyla ye-
nilendiği kentsel dönüşüm 
alanlarında bulunuyordu 
ve dönüştürülen okulun da 
yerinde kalmadığı, başka bir 
kentsel dönüşüm bölgesine 
taşındığı durumlar oluyordu. 
Okulların akıbetinin ne ola-
cağı da veliler ile paylaşılmı-
yordu ve bazı okul arsalarının 
ticari alan haline gelmesi söz 
konusuydu. Konu üzerine 

hem de onu oluşturan tekil 
bileşenlerinin kamusal eği-
timin tahribatına yol açması 
durumu oldu.  

Neoliberal kentsel süreçler ve 
okul taşınmaları/kapanma-
ları arasındaki ilişkinin belirli 
gruplar için dışlayıcı sonuçla-
ra yol açtığı ve kamusal eği-
timde tahribata yol açtığı baş-
ta ABD, İngiltere, Avustralya 
olmak üzere pek çok ülkede 
gerçekleştirilen çalışmalarda 
gösterildi. Türkiye’yi farklı 
kılan bir durum ise bu dış-
layıcı ve tahrip edici sürecin 
sadece halihazırda dezavan-
tajlı olan grupları kapsaması 
değil, bunlara ek olarak orta 
sınıfı da etkileyerek onların 
kamusal eğitimden çekilme-
lerine ve kamusal eğitimdeki 
tahribatın derinleşmesine yol 
açmasıydı. Bu durum, güç 
ilişkilerinin alt üst edilmesi 
yoluyla sınıflar arası hiyerarşi-
nin değiştirilmesi sonucu de-
ğil, orta sınıfın elinin kamusal 
eğitimden çektirilerek ticari 
eğitime yönlendirilmesi, hali-
hazırda dezavantajlı durumda 
olan kitlelerin ise daha da de-
zavantajlı duruma getirilmesi 
yoluyla gerçekleştirildi

Mahalle okullarının 
dönüştürülmesi, belirsizlik 
ve istikrarsızlaştırma

İlk olarak 2006 yılında ortaya 
çıkan, kent merkezlerindeki 
okulların şehir dışına 
taşınması ve bulundukları 
alanların ticarileştirilmesi 
planı, başta düz lise olarak 
bilinen genel liselerin dönü-
şümü ve 6287 Sayılı Kanun 
olmak üzere pek çok eğitim 
politikası değişikliğiyle çakı-
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6287 Sayılı Kanun ve 
kamusal eğitimin tahribatı

Kamuoyunda 4+4+4 eğitim 
sistemi olarak da bilinen, 
6287 sayılı İlköğretim Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile se-
kiz yıllık kesintisiz eğitimden 
vazgeçildi ve kesintili ilköğ-
retim sistemine geçildi. Bu 
sistem ile birlikte, sekiz yıllık 
kesintisiz eğitime geçiş sonu-
cunda kapanmış olan İmam 
Hatip ortaokulları yeniden 
açıldı. Bu okulların öğrencileri 
genellikle yeni binalara değil, 
halihazırda var olan ortaokul 
binalarına yerleştirildi, yani 
ortaokullar kademeli olarak 
kapatılarak İmam Hatip or-
taokuluna dönüştürülmüş 
oldu. Özellikle kentsel dönü-
şümün yaşandığı bölgelerde 
yaşanan nüfus azalması ve 
dalgalanmaları gerekçe gös-
terilerek bazı ortaokulların 
birleştirilmesi ve böylece ka-
panan okulların İmam Hatip 
ortaokuluna dönüştürülmesi 
söz konusu oldu. Liselerin 
dönüşümünde olduğu gibi, 
tıpkı ortaokulların dönüşümü 
sürecinde de Milli Eğitim Ba-
kanlığı başlarda iddiaları red-
dederek yarattığı tekinsizlik 
ve belirsizliği bir politika aracı 
olarak kullandı. Mahalledeki 
okulun akıbetini bir türlü öğ-
renemeyen veliler hem hare-
kete geçmekte ve yol haritası 
belirlemekte zorlandılar, hem 
de o belirsizlikle mücadele 
etmek zorunda bırakıldıkları 
için psikolojik olarak yıpran-
dılar. Sonuç olarak okulların 
dönüştürülmesi kolaylaştırıl-
mış oldu. Kuyucu’nun (2014) 
kentsel dönüşüm politikası 
bağlamında “yasal belirsizlik” 

görüsüzlüğünün göstergesi 
miydi? Sınav sistemi deği-
şikliklerinin resmi ağızlarca 
dillendirilen gerekçelerine 
odaklanan bir çalışmaya 
göre bu durum planlı ve de-
taylıca hesaplanmıştı. TEOG 
ile tüm liselerin sınavlı hale 
gelmesiyle meslek lisesine ve 
İHL’ye yerleşmenin sorumlu-
su olarak okul dönüşümleri 
değil, öğrenci sınav puanları 
görülecekti4. Sadece belirli 
okulların sınavla aldığı, diğer-
lerinin ise adrese dayalı hale 
getirildiği bu sistemin genel 
liselerin olduğu dönemden 
temel farkı, artık genel lisele-
rin olmamasıydı. Yani adrese 
göre yerleşecek öğrencilerin 
önemli bir bölümü meslek ve 
İmam Hatip liselerine mecbur 
bırakılıyorlardı. Bu durum, 
Anadolu Liselerinin bulun-
duğu mahallelerdeki kira 
fiyatlarını artırırken, akademik 
lise eğitimi almak isteyen bazı 
kesimleri özel liselere yönlen-
dirdi. Bu dönemin istatistik-
lerine bakınca Anadolu Lisesi 
statüsündeki özel okulların ve 
bu okulların öğrenci sayıla-
rının belirgin biçimde arttığı 
görülüyor5 . Bu hizmeti satın 
alamayacak durumdakiler, 
yani mesleki ve dini eğitim al-
mak istemeyenler ise politika 
değişikliğinin en çok dışladığı 
ve dezavantajlı hale getirdiği 
kesim oldu. Çünkü bu kesim 
için genel lise eğitimine en 
benzeyen eğitime ulaşmanın 
tek yolu İHL’ye gitmek olarak 
bırakılmıştı. 

4 Caner, A. ve Sezen Bayhan. “High-
Stakes Examination Policies and 
Transformation of the Turkish 
Education System,” International 
Journal of Educational Development 
79, (2020). 
5 Caner ve Bayhan, 2020. 

dersler talep etmelerine rağ-
men bunun yerine dini içerikli 
seçmeli derslerin açılması idi. 
Bu gibi durumlar hem geçi-
ci bir süre için de olsa yeni 
bir okul binasına taşınacak 
olan öğrencilerin okullarını 
sahiplenme isteğini azaltıyor 
-dönüşümle kapanan lisedeki 
öğrenciler genel lise diploma-
si alıyorlardı-, hem de velileri 
özel liselere yönlendiriyordu. 
Çocuğunu özel okula gönde-
ren velilere teşvik sağlanması 
tam da bu dönemde uygu-
lamaya geçirilen bir politika 
oldu. Yani kamusal eğitimin 
tahribatı, birbirini tamamla-
yan pek çok neoliberal-mu-
hafazakar dönüşüm yoluyla 
derinleştirildi. 

Okul dönüşümleri ve sınav 
sisteminin değiştirilmesi

Okul dönüşümleriyle eşgü-
dümlü olarak liselere geçiş 
sistemi değiştirildi. Temel 
Eğitimden Ortaöğretime 
Geçiş (TEOG) sınavı ile artık 
tüm liseler sınavla öğrenci 
almaya başladı ve  İstanbul 
gibi büyük şehirlerde 
mahalle-okul arasındaki 
ilişki kopmuş oldu2. İlginç 
bir şekilde, TEOG sadece üç 
yıl yürürlükte kaldı ve yerine 
getirilen sistem, dönemin Mil-
li Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 
tarafından 2017’de, “Eğitim 
bölgesi ve sınavsız mahalli 
yerleştirme sistemi” olarak 
duyuruldu3. Bakanlığın, ma-
halle lisesi olarak işlev gören 
genel liseleri kapatıp tarihin 
en merkezi lise yerleştirme 
sistemini getirdikten yalnızca 
üç yıl sonra yeniden mahalli 
sisteme geçmesi, politik ön-
2 Bayhan ve Gök 2017
3 Caner ve Bayhan, 2020 
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eleştiri konusu olan 2017 
programlarıyla birçok açıdan 
benzerlik gösterdiğine, hatta 
bu programın bazı açılardan 
yeni öğretim programların-
dan daha geride olduğuna 
dikkat çekiyor. Yani, değer 
odaklı olarak tanıtılan 2017 
programında olan birçok 
unsurun 2015 programında 
zaten içerilmiş olduğu, 2017 
programında 2005 programı-
na göre karşılaşılan eksiklik-
lerin önemli bir bölümünün 
2015 programı itibariyle 
geçerli olduğu görülüyor. 
Bunlardan bazılarından veri-
len örnekler ise şunlar: kadın 
haklarına dair kazanımların 
programlardan çıkarılma-
sı, programlarda evrensel 
değerlerin azalması, İslami 
bilim anlayışına geniş yer 
verilmeye başlanması, din 
ve vicdan özgürlüğüne dair 
kazanımların programlardan 
çıkarılması, etik vurgusunun 
programlardan çıkarılması. 
Bu değişiklikler, eğitimin ev-
rensel, bilimsel ve kapsayıcı 
niteliğinin azaldığına, yani 
eğitimin niteliğinin düştü-
ğüne işaret ediyor. Bu nitelik 
azalmasının, programların 
daha katı uygulandığı, kay-
nakların ve özerkliğin daha 
sınırlı olduğu devlet okulla-
rında verilen eğitimi daha 
fazla etkileyeceğini öngör-
mek zor değil. Yani, eğitimin 
içeriğindeki dönüşümün de 
okul mekanlarının organizas-
yonunda yaşanan dönüşüm-
lerle birbirini besler şekilde 
işlediği ve kamusal eğitimde-
ki tahribatı derinleştiren bi-
leşenlerden biri olduğu iddia 
edilebilir.

(s. 610) veya “yasal muğlaklık” 
(s. 609-611) olarak tanımladı-
ğı durum, eğitim sisteminin 
dönüşümü bağlamında da 
göze çarpıyordu6. Bu süreçte, 
okul dayanışmalarındaki ma-
halle sakinleri ve çocuğunu 
seküler ortaokullara gönder-
mek isteyen veliler tarafından 
sıkça gündeme getirilen ko-
nulardan biri İmam Hatip or-
taokullarına sağlanan ücretsiz 
öğle yemeği, yurt binası, okul 
servisi gibi avantajlar idi7. Bu 
avantajların karşısında seçici 
bir şekilde ihmal edilen dev-
let ortaokulları, bakanlığın 
politika tercihlerine dair net 
ipuçları veriyordu. 

6  Kuyucu, Tuna. “Law, property and 
ambiguity: The uses and abuses of 
legal ambiguity in remaking Istanbul’s 
informal settlements,” International 
Journal of Urban and Regional 
Research 38, no. 2, (2014): 609-627. 
7 Bayhan  2017 ve Bayhan, Sezen, ve 
Ayşe Caner. “Schools in the nexus of 
neoliberal urban transformation and 
education policy change,” Journal for 
Critical Education Policy Studies 15, 
no.3 (2017): 145-173.

6287 Sayılı Kanun ve 
öğretim programları 

6287 Sayılı Kanun sadece 
ilköğretim okullarının dönü-
şüm sürecine işaret etmiyor, 
çok daha kapsamlı bir dönü-
şümü haber veriyordu. Bu ka-
nunun başlattığı dönemin bir 
ürünü olarak görülebilecek 
öğretim programlarındaki 
değişiklikler de bunlardan 
biri. 2015 yılında gerçekleşen 
öğretim programı değişiklik-
leri 2017 müfredat değişik-
liği kadar gündem olmasa 
da, konu üzerine yapılan 
“2005’ten 2020’ye Öğretim 
Programları: Toplumsal Cin-
siyet Eşitliği ve Sekülerizm” 
adlı araştırma, 2015 öğretim 
programlarının 6287 Sayılı 
Kanun ile başlayan dönemi 
temsil ettiğini belirterek, 
programlara dair önemli 
bulgular ortaya koyuyor. 
2005, 2015 ve 2017 döne-
mi öğretim programlarını 
karşılaştıran araştırmada, 
2015 programlarının yoğun 
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1 hedefi ile gündem gelmiştir. 
TBMM tarafından kabul edil-
miş ancak o dönemde ikili 
bir parlamento yapısı olduğu 
için  cumhuriyet senatosu 
tarafından reddedilerek ya-
salaşması engellenmiştir. 

12 Eylül askeri darbesi ve 
arkasından gelen 1982 Ana-
yasası ile TMMOB ve bağlı 
odaların Anayasanın 135. 
Maddesine göre kamu ku-
rumunda niteliğinde meslek 
örgütü tanımı korunurken, 
kamu kurumlarında çalışan 
mühendis ve mimarların 
Odalara üye olma zorunlu-
luğu kaldırılarak, örgütlen-
menin daraltılması hedef-
lenmiştir. Anayasanın 135. 

TMMOB Her Hal ve Şart Altında Kendisini Yeniden Üretecek 
Potansiyele, Birikime ve Köklü Bir Geleneğe Sahiptir

1954 yılında kurulan ve 
1961 Anayasası ile “kamu 
kurumu niteliğinde meslek 
örgütü” olarak tanımlanan 
TMMOB ve bağlı odaları, 
1973 yılından bu yana ikti-
darların hedefinde. Kamuda 
çalışanların odaya üye olma 
zorunluluklarının kaldırıl-
ması, yabancı mühendis 
ve mimarların Türkiye’de 
çalışma koşullarının odalar 
tarafından denetiminin or-
tadan kaldırılması, odaların 
politika yapmalarının önü-
nün kesilmesi önermeleri 
1970’li yıllarda TMMOB ve 
odaların toplum hizmetinde 
mücadele anlayışlarının bir 
sonucu olarak, güçlü yapı-
ların ortadan kaldırılması 

Tezcan 
KARAKUŞ CANDAN 
TMMOB Mimarlar Odası 
Ankara Şube Başkanı   
tezcan70@gmail.com
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Acele kamulaştırmalar2, riskli 
alan ilanları, kanunlar ve ge-
nelgelerle, ülkenin tüm doğal 
ve tarihi varlıkları, toprakları, 
ormanları, yaylaları, meraları, 
denizleri, yer altı ve yüzey 
suları, rüzgarı, güneşi,  kent-
leri, bu rant sisteminin hizme-
tine sunuldu. Yen kurulan bu 
rant sistemi ile mülkiyete ve 
kamusal varlıklara el koyma 
süreci iktidar eli ile gerçek-
leştirildi. Mülkiyet değişim-
leri hızlandı. Yurttaşların hak 
arma süreçlerini engellendiği, 
haklarını arayamayacakları 
bir fiili hukuk düzeni kuruldu. 
TMMOB ve bağlı odaların, 
1970’li yıllardaki arazi spekü-
latörleri, gecekondu mafya-
sına karşı yürüttükleri müca-
dele, 2000’li yıllarda kanun 
ve yönetmeliklerle ve zorun 
gücünü kullanarak el koyma 
sürecinin aktörü olan iktidara 
karşı önemli bir bilimsel ve 
kamusal mücadele cephesi 
oluşturdu. 

Kentsel alanlar ve ağır 
tahribat

AKP’nin iktidara geldiği 2002 
yılında kentleşme oranı 
yüzde 65 iken 2021 yılında 
nüfusun %93’ü kentlerde 
yaşıyor. Kır ve kent arasındaki 
fark ortadan kalktı. Uygula-
nan dışa bağımlı tarım po-
litikaları ile kırsalda üretme 
ve barınma ortamı kalmadı. 
Bir gecede köyler mahalle 
oldu. AKP İktidarı döneminde 

2 Sadece savaş hali ve olağanüstü 
koşullarda uygulanması gereken 
acele kamulaştırma Türkiye’de 1978 
yılından AKP Hükümetinin iktidara 
geldiği 2002 yılına kadar 14 kez acele 
kamulaştırma kararı verilmiştir. 
2002 yılından günümüze ise bu sayı 
yaklaşık olarak 2000’i geçmiştir. 

Maddesinde değişiklik yapan 
23.07.1995 yılında kabul edi-
len ve 26.07.1995 tarihli res-
mi gazete yayınlanan 4121 
sayılı kanun1 ile birlikte Oda-
lar üzerinde devletin idari ve 
mali denetim yetkisi ve mah-
keme kararıyla yöneticilerini 
görevden uzaklaştırılması 
yasalaşmıştır.  

2000’li yıllar ve  
rant sistemi

12 Eylül askeri darbesi ile 
uygulamaya konulan 24 
Ocak kararları ve neoliberal 
politikaların birinci kuşak 
yapılanması, Turgut Özal 
dönemi ile hayata geçirilmiş-
ti. Birinci kuşak ekonomik 
dönüşümler -özelleştirme ve 

1 https://www.resmigazete.
gov.tr/arsiv/22355.pdf MADD E 
13.- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
135 inci maddesinin üç, dört, 
beş, altı, yedi ve sekizinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu 
meslek kuruluşları, kuruluş amaçları 
dışında faaliyette bulunamazlar. Bu 
meslek kuruluşları ve üst kuruluşları 
organlarının seçimlerinde siyasi 
partiler aday gösteremezler. Bu 
meslek kuruluşları üzerinde Devletin 
idari ve mali denetimine ilişkin 
kurallar kanunla düzenlenir. Amaçları 
dışında faaliyet gösteren meslek 
kuruluşlarının sorumlu organlarının 
görevine, kanunun belirlediği merciin 
veya Cumhuriyet savcısının istemi 
üzerine mahkeme kararıyla son 
verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir. 
Ancak, milli güvenliğin, kamu 
düzeninin, suç işlenmesini veya 
suçun devamını önlemenin yahut 
yakalamanın gerektirdiği hallerde 
gecikmede sakınca varsa, kanunla 
bir merci, meslek kuruluşlarını veya 
üst kuruluşlarını faaliyetten men 
ile yetkilendirilebilir. Bu merciin 
kararı, yirmidört saat içerisinde 
görevli hakimin onayına sunulur. 
Hakim, kararını kırksekiz saat içinde 
açıklar; aksi halde, bu idari karar 
kendiliğinden yürürlükten kalkar.

küreselleşme vb,- neoliberal 
politikaların ikinci kuşak ya-
pılanmasına -eğitim, sağlık, 
konut-kent, sosyal güvenlik- 
altlık hazırlamıştır. Neoliberal 
politikaların ikinci kuşak 
yapısal dönüşümlerinin uy-
gulayıcısı olarak 2002 yılında 
iktidara gelen AKP, neoliberal 
politikaları siyasal islam ide-
olojisi ile hayata geçirmeye 
başlamıştır. Kentsel yaşamın 
ve hizmetlerin, doğal ve kül-
türel varlıkların, sermaye bi-
rikimi aracı olarak görülmesi, 
yapı düzeni, toprak düzeni 
ve imar düzenini değiştiren, 
üretim odaklı değil, tüketim 
odaklı bir sermaye birikimi 
sağlayan iktidar, ilk olarak 
2003 yılında TOKİ kanunu 
değiştirmiştir. TOKİ denetim-
siz  devlet destekli bir mü-
teahhit firma haline getiril-
miştir. TOKİ konut üretimi ile 
birlikte, bir yandan ev hayali 
olan yurttaşları borçlandıra-
rak sermaye birikimi sağla-
ma, öte yandan demografik 
yapının değiştirilmesi ve 
kentsel planlama süreçlerine 
siyasal islam bakışı getirme-
siyle, bir taşla çok kuş vurdu. 
Arkasından torba kanunları, 
İmar Kanunu, Kıyı Kanunu, 
Orman Kanunu, 2B Kanu-
nu, Toprak Kanunu, Kentsel 
Dönüşüm Afet Yasası, İhale 
Kanunu, mekansal planla-
ma ve ilgili tüm kanunlarda 
düzenlemeler yaparak yeni 
bir rant sistemi oluşturdu. 
2011 yılında Cumhuriyetin 
kuruluşunda, Cumhuriyet 
ideolojisinin mekansal ima-
rından sorumlu olarak kuru-
lan Bayındırlık Bakanlığı’nın 
yapısını değiştirdi. 
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kurma, medyanın tasfiyesi 
ve tekelleşme ile tek sesli bir 
toplum yaratma hayali, ana-
yasa değişikliği ile getirilen 
cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemi ile her şeyin tek elden 
yürütüldüğü bir otoriter yapı-
ya dönüştü.

Köklü bir Cumhuriyet 
kurumu olarak TMMOB

2009 yılında Cumhurbaş-
kanlığı Devlet Denetleme 
Kurulu tarafından hazırlatılan 
Meslek Odalarına yönelik 
rapor ile başlayan TMMOB 
kanunun değiştirilmesi sü-
reci; AKP iktidarında, 2011, 
2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 
2018 yıllarında gündeme 
getirildi. TMMOB kanundaki 
değişiklik çoklu baro kanu-
nun ardından, 2020 yılında 

siyasal islam bakış açısıyla 
cumhuriyetle hesaplaşma 
alanına dönüşürken; azgın 
kentleşme, kişiye özel imar 
uygulamaları, kupon araziler, 
ülke topraklarının peşkeş 
çekilmesi ve neoliberal poli-
tikaların sermaye birikimini 
sağlayan kentsel rant ili-
şikleri ile ülke siyasal islam 
kıskacında kaldı. Bu süreçte 
meslek odalarının yürüttüğü 
hukuksal mücadele; yaşam 
alanlarına, doğasına, kentine 
coğrafyasına, suyuna rüzgarı-
na ve değerlerine sahip çıkan 
yurttaşların mücadelesi ile 
buluştu.  

Tüm bu rant politikalarını 
hayata geçirmek isterken, 
muhalefeti dizayn etme 
yaklaşımı ile sendikasızlaş-
tırma yandaş örgütlenmeler 

kentleşme oranı %28 artarak, 
sanal bir kentleşme yaşandı. 
Bugün aslında AKP iktidarının 
sürekliliğini sağlayan yapının, 
kentsel yaşam kültürü ile 
bütünleşemeyen kesimle,  bu 
aşırı kentleşme sürecinden 
zenginleşen kesimlerin men-
faatlerini olduğu da açıktır.    

TMMOB ve bağlı odalarının 
anayasadan aldığı güçle, 
kamu yararını savunması, 
denetimsiz bir süreç oluştu-
ran iktidarın uygulamalarını 
denetleyen politikaları ile 
bilim ve tekniği halkın hiz-
metine sunma kararlılığı ve 
mücadelesi  meslek odalarını, 
dikensiz gül bahçesi isteyen 
iktidarın hedefi haline getirdi. 
Atatürk Orman Çiftliği talanı 
ile Cumhuriyetin kamusal 
ve mekansal birikimleri 
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nı var. Devletten hiçbir maddi 
destek almayan, bağımsız 
bir bütçesi var. Bu yapısı ile 
demokrasi ve özgürlük okul-
larıdır. Cumhurbaşkanlığı hü-
kümet sistemi bütün yaşama 
ve hükmetme ve yönetme 
sistemi olduğu için, bu de-
mokrasi geleneğinden de ra-
hatsız. Kamu adına denetim 
yaparken zülfü yâre dokunu-
yoruz, yolsuzlukları gündeme 
getiriyoruz, yönetim erkini 
kullanırken yöneticilerin, top-
lumsallaşmadan yana yaptığı 
tercih sermayede büyük bir 
rahatsızlık yarattı. Bu nedenle 
hedef olmaya devam edecek-
tir.” 4 

TMMOB örgütlenmesinin 
hedef alınması aynı zamanda 
toplumun hedef alınarak sus-
turulması demektir. Cumhu-
riyet rejimi ile hesaplaşan bir 
iktidarın cumhuriyet kurum-
larını ve demokrasi adacık-
larını yok etme yaklaşımıyla 
kendisine tebaa oluşturma 
arzusu başarılı olamayacaktır. 

Dar bir meslek grubunun çı-
karlarını değil de, esasen ka-
munun çıkarlarını korumakla 
görevli olan, verdiğimiz 
mücadele ile tarihsel bir olgu 
ve bir mücadele ekolu olan 
örgütlenmelerimiz; Cum-
huriyet değerlerini, bilim ve 
tekniği kamu yararına savun-
maya devam edecektir. TM-
MOB her hal ve şart altında 
kendisini yeniden üretecek 
potansiyele, birikime ve kök-
lü bir geleneğe sahiptir.  

4 Yavuz Önen, Meslek 
Odaları Yasa Tasarısı 
Değerlendirmesi(Yayınlanmamış 
Konuşma), Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, Haziran 2020,Ankara  

yeniden gündeme getirildi.  
Ancak her gündeme geti-
rilme sürecinde, sayısı 600 
bine ulaşan mühendis mimar 
örgütlenmesi, toplumcu ba-
kış açısıyla örgütten gelen 
gücünü kullanarak mücadele 
kararlılığını gösterdi. “Mühen-
dislik ve mimarlık mesleği 
mensuplarının müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak, 
mesleki faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin 
genel menfaatlere uygun 
olarak gelişmesini sağlamak, 
meslek mensuplarının 
birbirleriyle ve halk ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü 
ve güveni hakim kılmak 
üzere meslek disiplinini ve 
ahlakını korumak için gerekli 
gördüğü bütün teşebbüs 
ve faaliyetlerde bulunmak”3 
amacıyla 1954 yılında kuru-
lan, 1961 Anayasası ile kamu 
kurumu niteliği kazanan 
ve 1973 yılından bu yana 
iktidarların hedefi haline 
gelen TMMOB örgütlenmesi 
sadece bir birlik değildir. 
24 Oda, Odaların Şubeleri, 
temsilcilikleri ve Oda temsil-
cileri ile birlikte ülkenin her 
yanına nüfuz etmiş yaygın 
bir örgütlenmedir. Ulusla-
rarası temsiliyetleri, Milli 
Prodüktivite Merkezi (MPM), 
Dünya Enerji Konseyi Türk 
Milli Komitesi, Internet Üst 
Kurulu, KOSGEB, Reklam 
Kurulu, Karayolu Trafik 
Güvenliği Kurulu, Türk Loydu 
Vakfı, Türk Akreditasyon 
Kurumu(TÜRKAK), Tüketici 
Konseyi, Ateşleyici Yeterlilik 
Belgesi Sınav Komisyonu, 
Ulusal Bor Enstitüsü (BOREN), 
3 http://www.tmmob.org.tr/hukuk/
yasal-cerceve/6235-sayili-turk-
muhendis-ve-mimar-odalari-birligi-
kanunu

Uygunluk Değerlendirme 
Kurulu temsiliyetleri ile bağlı 
odaların uluslararası temsili-
yetleri ile her yere nüfus eden 
yaklaşımı ve bilgi birikimiyle 
köklü bir cumhuriyet kuru-
mudur. 

Temsil ettiği disiplinler; 
mimarlıktan planlamaya, 
peyzajdan, makineye, in-
şattan jeolojiye, elektrikten 
bilgisayara, ormandan zira-
ata, gıdadan meteorolojiye, 
fizikten kimyaya, gemiden 
gemi makineye; ülkenin tüm 
üretim gücünü eline bulun-
duran, topluma hizmet eden, 
kamu yararını önceleyen 108 
meslek disiplinini içerisinde 
barındırmaktadır. 

Anayasal hukuk sisteminin 
yok olduğu bir süreçte, TM-
MOB’nin hedef alınması yeni 
bir durum değildir; iktidarla-
rın, yönetme krizi içerisinde 
olduğu her dönemde 
gündeme getirilmiştir. Ne 
yaparlarsa yapsınlar, kamu 
kurumu niteliğinde meslek 
örgütü olma niteliğimizi de-
ğiştiremeyecekler. Kamuda 
çalışan üyelerin odaya üye 
olma zorunluluğunu kaldıra-
rak örgütlenmemizi bölmeye 
çalıştılar, ancak üyelerimiz ile 
köklü bir güven ilişkisi içeri-
sinde olduğu için bunu bü-
yük ölçüde gerçekleştireme-
diler. Siyaset yapmaya yasağı, 
politika yapmayın söylemleri 
ile bizi susturmak istediler, 
hegemonya altına almaya 
çalıştılar başaramadılar.

“Aynı zamanda bir demokrasi 
okulu olan TMMOB büyük bir 
öğretidir. Yasama organı, yü-
rütme organı, denetim orga-
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" yeniçeriliğin kaldırıldığı 
süreçte ilk kez 14 Mart 1827 
tarihinde verilmeye başla-
mıştı. Söz konusu eğitim me-
kanı, İBB’nin de bulunduğu 
Saraçhane Caddesi sırasında 
geçmişte yeniçeri ağalarının 
konakladığı Vezneciler Celal 
Ağa Oteli’nin bulunduğu Tu-
lumbacıbaşı Konağı idi. 

Müessesat-ı Hayriye-i Sıhhiye 
Müdiriyeti gibi yapılanmalar-
la Dahiliye Nezareti’ne bağlı 
bir Sıhhiye Umum Müdürlü-
ğü ile yönetim sağlanmaya 
çalışılsa da Osmanlı döne-
minde başarı sağlanamamış-
tı. Örgütsel olarak ilk müda-
hale, 3 Mayıs 1920 tarihinde 
Sıhhiye ve İçtimai Muavenet 

“Tıp Bir Sosyal Bilimdir ve Politika Büyük Ölçüde 
Tıptan Başka Bir Şey Değildir”  

*Virchow

Mide kanserinde bulgulardan 
birisi olan lenf düğümüne 
ismini veren Virchow, mo-
dern tıbbın doğuşundan beri 
tartışılagelen bir duruma da 
dikkat çekmişti. Sağlık dedi-
ğimiz şey yalnızca hastalıkları 
mı içerir yoksa sağlık nelerin 
sonucunda sağlanabilir.

Engels’in İngiltere’de Emekçi 
Sınıfın Durumu kitabı da bu 
yazının en önemli eserlerden 
birisidir.

Türkiye’de modern tıp eği-
timi, özellikle ordu sağlığını 
geliştirmek amacı ile başla-
yan denemeler sonrasında 

 
Onur ÇEÇEN 
Tıp Doktoru,  
onurcecen@gmail.com 



37

   SOSYAL DEMOKRAT

12 OCAK 1961 / 224 sayılı 
Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi  
Hakkında Kanun 

Kanunun 1. maddesi şöyledir: 
“İnsan Haklan Evrensel Be-
yannamesinde bir hak olarak 
tanınan sağlık hizmetlerinden 
faydalanmanın sosyal adalete 
uygun bir şekilde ifasını sağ-
lamak maksadiyle tababet ve 
tababetle ilgili hizmetler bu 
kanun çerçevesinde hazırla-
nacak bir program dahilinde 
sosyalleştirilecektir.”

Bu uygulamanın çalışmayı 
özendirici olabilmesi için ekip 
hizmetinin varlığı ile iş yükü-
nü dağıtabilmesi ve ekibin bu 
modele teşviğini arttıracak 
bir özlük hakkı da sağlanma-
lıydı. Buna dair ilk darbeler 
1961 ve 1965 seçimleri süreci 
ile oluşan kabine dağılımları 
ile oldu. Yine de, görevden 

Demokrat Parti döneminde 
geçmiş dönemlerdeki koru-
yucu sağlık hizmetlerinden 
başka tedavi edici hekimliğe 
yönelik yatırımların da artışı 
Dr. Behçet Uz döneminin 
hastanecilik ile özdeşleşmesi-
ne sebep olmuştur. 

Özellikle Marshall yardımları 
sonrasında, ülkedeki kimya 
endüstrisi başta olmak üzere, 
sağlık hizmetlerinde sermaye 
gruplarının Kocaeli ve İstan-
bul bölgesindeki ilaç fabrika-
sı yatırımları dikkat çekicidir.
Böyle bir sağlık ortamında 
27 Mayıs sonrası, Temmuz 
1960’da, Yaşar Kemal’in Albay 
Sami Küçük ile röportajında 
sağlık ile ilgili paragraf da 
yeni bir paradigma varlığının 
ihtiyacının duyulduğunu 
göstermektedir.

John Hopkins Halk Sağlığı 
Okulu’nda çalışmalarda yer 
almış ve Hıfzısıhha 
Okulu yöneticiği 
yapmış Nusret 
Fişek, geçmişteki 
örgütlenme tec-
rübelerinin kırıl-
ganlıklarına dikkat 
çekerek ve Anado-
lu kırsalında yaşa-
yan nüfusun sağlık 
hizmetine erişimi-
ni amaçlamıştır. Bu 
süreçte bütünleşik 
bir sağlık hizmetini 
hedeflediğini pay-
laşarak koruyucu 
sağlık hizmetleri 
ile tedavi edici 
hizmetlerin birlikte 
yürütüldüğü bir 
model hedeflen-
miştir.

Vekaleti kuran TBMM ta-
rafından yapılmıştı. Erken 
Cumhuriyet döneminde Refik 
Saydam’ın bakanlığı döne-
minde Anadolu coğrafyasının 
savaşlar sonunda boğuştuğu 
hastalıklarla mücadeleye giri-
şilmişti. Hükümet tabiplerinin 
çabası ve dikey örgütlen-
me ile kazanılan sıtma ve 
trahomla savaş gibi başarılar 
elde edilmişti. Hıfzısıhha 
Okulu gibi kurumların 
kurulması da, zamanın ba-
kış açısını göstermektedir. 
Özellikle pandemi sürecinde 
alınan tedbirlere halen te-
mel hukuki kaynak olışturan 
Umumi Hıfzısıhha Kanunu bu 
dönemde çıkartılmıştır.

1930’lu yıllarda Etimesgut’ta 
gerçekleştirilen deneyim; 
Köy Enstitülerinin öncülü Köy 
Eğitmen Kursları deneyimine 
benzer şekilde Dr. Cemalettin 
Or’un içinde yer aldığı yeni 
bir sağlık kurumu yapılan-
ması denemesi idi. Köy sıhhi 
teşkilatlanmasında Arifiye 
Köy Enstitüsü mezunu sağlık 
memuru Muhsin Civelek gibi 
kişilerin yer alması da bu ne-
denle şaşırtıcı değildir. 

İşçi Sigortaları Kurumu’nun 
kurulması sonrasında 
devletin genel bütçesinin 
yanı sıra sigorta primleri 
toplayan ve günümüzde 
SGK olarak bilinen kurumun 
kendi sağlık teşkilatlanmasını 
kurması da sağlıkta bir atılım 
yaratacaktır. Bu, devletin ver-
gilerle finanse ettiği sağlık ya-
tırımlarının yanı sıra işveren 
ve işçilerin ayağa kaldırdığı 
onlarca hastane yapılmasına 
vesile olmuştur.
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yetersizliğe bağlanması, sağ-
lığın metalaştırılmasına dair 
tavrın özetidir.

1988 senesinde başlanarak 
1990 senesinde tamamlanan 
Türkiye Sağlık Sektörü Mas-
terplan Etüdü Devlet Planla-
ma Teşkilatı, Price Waterhou-
se Coopers (PwC) ve Ankon 
Danışmanlık‘la yapılan bir 
anlaşma ile oluşturulmuştur.

1960’larda “45 Ruhu” olarak 
da dile getirilen İngiliz Sağlık 
Sistemi NHS’den esinlenen 
iktidarların yerini Thatcher 
döneminin NHS saldırılarını 
organize eden danışmanlık 
firmaları ile çalışan iktidarlar 
almıştır. 

ANAP’tan Sağlık Bakanlığı’nı 
devralan Doğru Yol Partisi de 
bu süreçte sağlık sektöründe 
farklı bir tarzda davranma-
mıştır.  Bu tutum, koalisyon 
ortağına verdiği Çalışma 
Bakanlığı’na bağlı Sosyal 
Sigortalar Kurumu hastanele-
rine yönelik günümüze kadar 
süren propagandaya uygun 
ortam sağlayan sağlık hizmet 
sunumu süreçlerine neden 
olmuştur.

alınan Nusret Fişek, hukuki 
yollarla ürününün arkasın-
da durmak için görevine 
dönmek için dava süreçleri 
yaşamıştır. Ama Nusret Fişek 
Sağlık ocakları sürecinin ba-
şında kalamamış ve kendisini 
Ankara’nın ikinci tıp fakültesi 
Hacettepe Tıp Fakültesi’nin 
Halk Sağlığı anabilim dalının 
başında bulmuştur.

Bu süreçte oluşan diren-
cin neden kaynaklandığını 
anlamak zor olmasa gerek. 
Yeşilçam filmlerinde sıklıkla 
gördüğümüz ve genellikle 
sağlık yapılanmasının oluş-
madığı ülkelerde yoğun olan 
ve sosyal devlet yapılanma-
larının güçsüz olması ile de 
tamamen cepten ödeme de-
nilen anlık başvuru sırasında 
ödemelerle sürdürülen sağlık 
hizmetleri Maliye’ye daha az 
yük getirmekte idi.

Bu dönemde SSK’nın Şişli 
Merkez Mahallesi’nde bir ilaç 
fabrikasını devralarak bizzat 
satın aldığı temel ilaçların ve 
hastanedeki tıbbi sarf malze-
melerinin üretimi için yatırım 
yapması, kimya endüstrisi ve 
-şimdiye kadar Emekli San-
dığı ve SSK’nın primlerinin 
Hilton oteline ortak olma 

gibi alanlarda kullanıldığı 
düşünüldüğünde- diğer bazı 
sermaye gruplarını da kaygı-
landırmıştır.

24 Ocak 1980 kararları ile ne-
oliberalizmin hüküm sürdüğü 
ülkemizde, 12 Eylül sonrasın-
da hem “Tam gün yasası”nın 
tırpanlanması, hem “ bu 
sağlık çalışanlarını ağaca bağ-
layın ki kaçmasınlar” diyen 
Kenan Evren gibi yöneticile-
rin sağlık çalışanlarına dair 
tavırları olumsuz sonuçlara 
yol açmıştır. Sağlık ocağı pro-
jesi için kanunda şart kılınan 
asgari standartları sağlama-
yan bölgelerin Sosyalizasyon 
Bölgesi ilan edilmesi, bu so-
nuçlardan biridir.

1983 sonrası seçimleri son-
rasında ANAP Sağlık Bakanı 
Mehmet Aydın’ın Meclis kür-
süsünden aşı tedarikine dair “ 
Bu memleket tüccarının aşıyı 
getirmesi de zor bir şey de-
ğildir. Sağlık Bakanlığı bunun 
murakabesini yapar. Bunu 
böyle yapmayıp da devlet 
getirecektir derseniz, basında 
da böyle haberler görürsü-
nüz” sözleri bir anlayışın gös-
tergesidir. Aşı yoksunluğunu 
sağlık hizmetlerinin 
özelleştirilmesindeki 
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Özellikle 2002-2007 
arasındaki iki partili sistemin 
yarattığı Hacivat-Karagöz 
oyununda mevcut sorunlar 
perdelenmiş ve -nedenler ha-
lının altına süpürülerek- sta-
tükonun devamı savunusuna 
indirgenmiş bir parlamenter 
muhalefet sergilenmiştir. 
Hatta sağlık hizmetlerine 
dair seçmen rıza devşirilmesi 
efsanesi ile bütçede sağlığa 
ayrılan yüzdedeki değişimin 
sağlık hizmet niteliğine ve 
sağlık emekçisi özlük hakla-
rına yansımayan etkisi gör-
mezden gelinmiştir.

Belediye meclislerinin ka-
musal birinci basamak sağlık 
hizmeti vermek üzere tesis 
alanlarını asgaride tutarken 
özel sağlık hizmeti vermek 
üzere plan tadillerinin parti 
gözetmeksizin tüm belediye-
lerde artması bu olgunun bir 
kanıtıdır.

Bunun yanı sıra, basamaklı 
sağlık hizmet sunumu konu-
sundaki suskunluk sürerken, 
sağlık meslek mensubu yetiş-
tiren kurumların artışındaki 
niteliksizliğe rağmen iktida-
rıyla muhafeletiyle her kente 
bir tıp fakültesi isteyen kanun 
teklifleri meclis komisyonla-
rında havada uçuşmuştur.

Sağlık Bakanlığı hastanele-
ri, SSK hastaneleri ve diğer 
kamu kurum hastanelerinin 
birleştirilmesi olarak bilinen 
2005 değişikliği sürecinde 
sağlık hizmet sunumuna 
odaklanılarak SSK hastane-
lerinin yatırım bedelleri yok 
sayılmış, özellikle özel sağlık 
kuruluşlarından hizmet satın 
alınması modeline ve ser-

Refah Partisi’nin muhalefette 
olduğu ve 1994’de beledi-
yeleri kazandığı süreçteki 
bakış açısı da, 2005’deki has-
tanelerin Sağlık Bakanlığı’na 
devrini yapan ilerideki siyaset 
tarzından başkadır. Geçmişte 
devredilmiş hastanelerin yö-
nettiği belediyeye iadesi dahi 
talep edilmiştir.

Devletin sağlık yatırımları-
nın zorlandığı dönemlerde 
ilaç fabrikası ile açtığı sağlık 
kurumları kapasitesini ge-
liştiren SSK, zaman geçtikçe 
prim toplamakta zorlanan, 
topladığı primlerin harcama 
süreçlerinde sendikal dene-
tim imkanlarını kaybeden bir 
yapılanmaya sürüklenmiştir.

Bu süreçleri yöneten bürok-
ratlar kendilerini farklı siyasal 
yapılarda gösterseler dahi 
sağlık hizmetlerinin kamusal-
lığına dair saldırılarının etkile-
ri halen görülmektedir.

Bu şekilde 2000’lere gelinmiş 
ve bu süreçte sağlık meslek 
örgütlerinin bilhassa Türk 
Tabipleri Birliği’nin öngörüle-
ri sayesinde Türkiye, benzer 
deneyimleri yaşayan neolibe-
ralizm hasarlı ülkeler arasında 
en az yarayı alan ülkelerden 
birisi olmuştur..

Bu gecikmeli dönüşüm, 
günümüzdeki pandemi dö-
neminde meslek mensupla-
rının birinci basamak sağlık 
hizmetleri hafızasından ötürü 
daha sağlıklı bir kamusal hiz-
met sunumu vermiştir.

2000’ler ve sonrası sağlıkta 
dönüşüm projesi

Sağlıkta dönüşüm projesi, 
finansmanından örgütlenme-
sine ve sağlık meslek mensu-
bunun akademide eğitimin-
den sendikal örgütlenmesine 
kadar tüm alanlara müdahale 
etmesi açısından daha hasar 
verici olmuştur.
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sunumunun elzem olduğunu 
bizlere göstermektedir.

Ayrıca, özellikle ilaç temini sı-
kıntıları ile kendisini gösteren 
serbest piyasa dalgalanma-
sına bırakılmış tıbbi endüst-
riyel temin aşamalarının tek 
alıcı SGK’nın belirlemesi ile 
düzenlenebileceği düşüncesi 
ham bir hayaldir.

Bu tip gerilimlerin önce 
yurtdışından ilaç temini, son-
rasında da oluşan masrafın 
zamdan daha fazla olması 
sonrasında endüstrinin ta-
leplerine boyun eğme şek-
linde sonuçlanması, ülkede 
kamusal bir ilaç endüstrisinin 
1979’dan daha önemli oldu-
ğunu göstermektedir.

Bir yazıya sığmayacak sağlık 
politikası tahribatına dair ça-
lışmaların yürütülmesi başta 
mecliste temsil edilen partiler 
olmak üzere tüm kamuoyu-
nun gündeminde olmalıdır. 

best eczacılardan ilaç temini 
sürecine verilen desteklerle 
SGK’nın finansal dar boğaza 
girmesine el birliği ile yol açıl-
mıştır.

Pandemi sürecinde ve 
sonrasında tahribatın 
giderilmesi

Türkiye’de ve dünyada sağ-
lık hizmetlerinin en verimli 
sunulma şekli, basamaklı ve 
örgütlenmiş sağlık sistemleri 
ile mümkündür. Genellikle 
%90 sağlık hizmeti başvuru-
sunun,” birinci basamak sağ-
lık hizmetinde yeterli altyapı 
ve nitelikli ekip ile çözülebile-
ceği bilinmektedir.

Birinci basamak sağlık hiz-
metlerinde ilk akla gelen, 
aile hekimliği birimi başına 
düşen nüfus, aile sağlığı 
merkezi fiziki altyapısının 
mülkiyeti ve binanın sağlık 
amaçlı tasarlanıp tasarlan-
madığı gibi ölçütlerdir. Bu 

noktada bile, 2004 yılındaki 
kanun görüşmelerinden bu 
yana, yeterli mesafenin kat 
edilmediği görülmektedir. 
Bu konuda tüm belediyelere 
de görev düşmektedir. İmar 
planlarında dikkatli dav-
ranma ve imkan dahilinde 
birinci basamak sağlık binası 
yatırımları sağlıkta başka bir 
alternatifin oluşturulması için 
yol gösterici olacaktır. Ayrıca, 
altyapı ve ekip sağlansa dahi, 
örgütlenme ve finansman da 
önemlidir.

Marx’ın “Altyapı üstyapıyı 
belirler” sözünde belirttiği 
gibi, birinci basamak sağlık 
hizmetleri yapısının mevcut 
durumu kapsayıcı olması dik-
katlerden kaçmamalıdır. Öte 
yandan sağlık emekçilerinin 
farklı istihdam modelleri ile 
özel ve kamu arasında gelir 
farklılıklarının varlığı ve bu 
farklılıkların giderilmesinin 
genelde adaletsizliği daha da 
derinleştirici nitelikte olması, 
kamusal bir sağlık hizmet 
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G onun kararlarını yerine ge-
tirmemek hukuk devleti 
olmayı ortadan kaldırır. Sami 
Selçuk’un belirlemesi ile, o 
zaman ülke anayasalı bir cum-
huriyet olsa bile anayasal bir 
cumhuriyet olmaz.

Sadece anayasa olması da 
önemli değil, önemli olan 
bu anayasanın kimden yana 
olduğudur. Vatandaştan, hak 
hukuktan yana mı, yoksa 
ceberut devlet anlayışından 
yana mı?  Söz gelimi, 26 kez, 
yüzlerce maddesi değiştiril-
mesine rağmen, halihazırda 
uygulamada olan 12 Eylül 
anayasası çağdaş düzlemde 
hak ve özgürlüklerin ihyasına 
değil, bu çerçeveyi zapturapt 
altına alan bir mentaliteye 

Yeni Anayasa Nasıl Yapılmalı 
ve Ne İçermeli?

Giriş

Son günlerde Cumhurbaşkanı 
Erdoğan yeni bir anayasa yap-
mak gerektiğini ortaya attı. 
Buradaki asıl amacı bir kenara 
bırakıp bir anayasaların nasıl 
yapılacağı üzerinde dura-
cağım. Lakin bundan sonra, 
seçim sürecinde ve seçimden 
sonra anayasa değişikliği 
konusu gündemimizi oluştu-
racak.

Bilindiği üzere Anayasa, bir 
ülkenin en üst değer yargıla-
rının bileşkesi ve çimentosu 
olan yasaların anasıdır. Yasalar 
anayasadan kök alır ona göre 
düzenlenir. Anayasa Mahke-
mesi Başkanı’nın belirttiği 
gibi, Anayasa’ya uymamak, 

 
Ahmet ÖZER 
Sosyoloji, Prof. Dr. 
ahmet.ozer@toros.edu.tr 
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kendi rızalarıyla kademeli 
olarak devrederler. Hatta 
ülkeler de daha yaşanabilir 
bir dünya için kimi yetkilerini 
günümüzde oluşmuş 
olan ulus üstü kurumlara 
devrederler.

Meselenin özü 

Toplumun büyük çoğunluğu 
bu yetkileri parlamentoya 
devrederken artık, 12 Eylül 
mantığıyla ile yönetilmek iste-
mediğini; yeni, özgürlükçü ve 
demokratik bir anayasa iste-
diğini seçim sürecinde ortaya 
koymuştu aslında. Parlamento 
bunu dikkate almadı bir de 
üstüne toplumun ekseriye-
tinin şimdi artık net biçimde 
memnun olmadığı dünyada 
eşi benzeri olmayan bu sitemi 
koydu.  

Bu ikinci yol, toplum için 
birçok sorun barındırıyor. 
Bir kere toplumun genelinin 
kabulüne dayanmadığı için 
meşruiyeti zayıf oldu. İkinci 
olarak alınan yetkinin aksine 
bir iş yapıldığı için demokratik 
olmaz, buna itiraz edenler 
dinlenmezse o takdirde otok-
ratik olur. Bugün tek adam 
yönetimine olan itirazlar için 
rıza üretmek yerine baskı uy-
gulanıyor. Üçüncü ve daha da 
önemlisi toplumun birikmiş 
sorunlarını çözemediği için, 
kamuoyunun sorunsuz bir 
ülke beklentisi boşa çıktı.

Dördüncüsü, baştaki bir gru-
bun keyfi yönetimine maruz 
kalındı. Yani bütün kesimleri 
kapsayan, özgürlükleri öne 
alan, geniş bir katılım ve mu-
tabakatla gerçekleştirilmesi 
gereken demokratik ve birik-
miş sorunları çözen fonksi-

sahiptir. O yüzden behemehâl 
değişmeli ve yeni bir anayasa 
yapılmalıdır. Ama nasıl?

Meclise ve halka düşen 
görev

Milletvekili genel seçimleri 
yüksek bir temsille ortaya 
çıkardığı meclis, yeni anayasa 
yapımı için bir şans olarak gö-
rülmüştü; ama bu yapılama-
dı… Oysa yüksek temsil gücü 
olan bir meclisi bekleyen en 
temel görev, darbe anayasası-
nı tarihteki yerine havale et-
mek, bunun yerine Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına cevap veren, 
sorunlarını çözen yepyeni bir 
anayasa yapmaktı.

Şimdi buna bir de sistem 
tartışmaları eklendi. Türkiye 
ortadan ikiye bölünmüş 
durumda. Muhalefet par-
lamenter sistemi isterken, 
iktidar ne olduğu belirsiz olan 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi”nde ısrar ediyor. Bu 
durumda anayasa yapımı için 
elzem olan toplumsal muta-
bakat ortadan kalkmış oluyor. 
Peki, o halde yeni anayasa 
nasıl yapılacak?

İhtiyacımız olan yeni 
anayasa nasıl bir 
anayasadır?

Burada cevaplandırılması 
gereken birkaç soru büyük 
önem taşıyor:

1. Yeni anayasa nasıl bir yön-
temle yapılmalı? 
2. Özü, içeriği nasıl olmalı?

Bu sorulara verilecek cevap 
yeni anayasanın Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına cevap verip-vere-
meyeceğini de belirleyecektir.

Bir toplum için dünyanın en 
değerli şeyi para-pul altın 
veya elmas değil; o an için 
var olan ihtiyaçtır. Türkiye’nin 
de bugün en önemli ihtiyacı 
yeni bir anayasadır. Bu ihtiyaç 
karşılanırken, yapım yöntemi; 
temel ilkeler, kimlikler, din ve 
vicdan özgürlüğü, kuvvetler 
ayrılığı açısından irdelenmesi 
ve bu konu başlıklarının altı 
doldurulması çok önemli. Aksi 
takdirde havanda su dövülür. 
Çünkü anayasalar toplumların 
en üst değer yargılarının bir 
üst hukuk normu olarak for-
müle edilmiş bileşkesidir.

Anayasalar bu yanlarıyla hem 
toplumsal alanı temsil eder, 
hem de ülkenin ortak aklını 
ve vicdanını... Demokratik 
bir yönetim felsefesinin ruhu 
bunu gerektirir. Yani insanı 
işin merkezine koymayı… 

Hak ve yetkinin asıl sahibi 
halktır 

İnsanlar daha iyi yaşamak için 
bazı hak ve yetkilerini başka 
kişi ve kurumlara devrederler. 
Apartmandaki sakinler temiz 
bir çevre ve iyi bir yönetim 
için kimi yetkilerinden 
feragat ederek kendi 
adlarına bu işleri yürütmek 
için apartman yöneticisi 
seçerler. Apartmanların 
oluşturduğu mahalleler 
muhtarları, muhtarların 
oluşturduğu beldeler 
belediye başkanlarını seçer. 
Sonra ülke milletvekillerini 
ve bu vekillerden oluşan 
hükümeti seçerler. Yani öz 
itibari ile hak ve yetkinin 
sahibi bireylerdir ama 
bireyler kendi özgün işlerini 
yapabilmek için özgür 
iradeleri ile bu yetkilerini 
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Üniversiteler, barolar 
dinlenmeli ve tabii ki son 
söz meclisin olmalıdır. 
Meclisin de daha hızlı ve 
etkin çalışması için bu 
konuda «Partiler Arası 
Uzlaşma Komisyonu» kurul-
ması önemli.

Komisyon yukarıdaki bütün 
süreçleri süzgeçten geçir-
dikten sonra Meclis oturup 
anayasayı yapmalıdır. Bunu 
gerçekleştirmek önümüzdeki 
parlamentonun önündeki en 
önemli görev olacaktır. 

Sonuç

Sonuç olarak, Türkiye önemli 
bir süreçten geçiyor. Değişim 
isteyenler ile çıkarları için 
statükoyu sürdürmek iste-
yenler arasındaki mücadele 
sürüyor. Değişim isteyenler 
bu mücadeleden galip gelir 
ve birikmiş sorunları demok-
ratik ve özgürlükçü bir anla-
yışla çözerse; Türkiye 5-10 yıl 
içinde bölgesinin en saygın 
demokrasilerinden biri ha-
line gelebilir. Aksi takdirde 
bağrında her türlü sorunu 
taşıyan geri kalmış gelenekçi 
üçüncü dünyanın yanına 
savrulmaktan kendini alıko-
yamaz ki; bu hiç kimsenin 
arzusu değildir.

Sürecin mihenk taşı ise birta-
kım kişi ve gruplara imtiyaz 
tanıyan değil, kamu yararı 
anlayışıyla ve toplumsal 
mutabakatla yapılacak olan 
yepyeni bir anayasadır. Aksi 
takdirde gelecek kuşaklara 
kötü bir miras bırakmanın 
vebalı altında kalırız.

Yeni anayasanın felsefesi  
ne olmalı? 

Her şeyden önce ideolojik 
olarak tarafsız olmalı, etnik 
bakımdan kör olmalı, din ve 
inanç açısından tamamen 
tarafsız durmalıdır. Örneğin 
mevcut Anayasa’nın 66’ncı 
maddesi gibi maddeler olma-
malı; milliyetçi ve ırkçı vurgu-
lara yer verilmemelidir.

Temel hak ve özgürlükler 
kısaca tarif edilmeli; bu ba-
kımdan anayasanın değerler 
felsefesini eşitlik adalet ve 
özgürlük kavramları oluştur-
malıdır. Ayrıca cinsiyet ve her 
türlü ayrımcılığını ortadan 
kaldıran bir yaklaşım içermeli. 
Devletin insanı yerine insanın 
devleti yaklaşımını esas alma-
lıdır.

Hukukun üstünlüğüne daya-
nan, sadece büyümeyi değil 
adaleti ve bölüşümü esas 
alan sosyal ve demokratik 
devleti şiar edinmeli; inançla-
rı özgür bırakan ve herkesin 
dinine saygı duyan laik dev-
leti gerçekten inşa eden bir 
mantaliteye sahip olmalıdır.

Nasıl yapılmalı? 

Bu anayasa geniş bir mutaba-
katla yapılmalıdır. Bunun da 
sihirli kavramı katılımdır. Baş-
ta mecliste grubu bulunan 
partiler olmak üzere meclise 
giremeyenlerin de görüş ve 
önerileri alınmalıdır.

Sivil toplum kuruluşları, top-
lumun diğer tüm örgütlü 
kesimlerinin görüşleri süreçte 
değerlendirilmeli ve dikkate 
alınmalıdır.

yonel bir anayasa yapılması 
beklenirken, bunun yerine 
cumhurbaşkanına büyük 
yetkilerle yasama, yürütme 
ve yargıyı belirleme yetkileri 
verildi.

Bütün bunlar hem çağcıl değil 
hem sorunlu. İşte bu neden-
lerle yeni bir anayasa yapılma-
lı, dolayısıyla ihtiyaç ortadan 
kalkmış değil, her zamankin-
den daha şiddetli. 

Yeni anayasa neler içermeli?

Kuvvetler ayrımına dayanan, 
denge ve denetleme sistem-
leri olan, demokratik ve par-
lamenter bir anlayışla düzen-
lenecek yeni bir anayasanın 
içermesi gereken en temel 
konular, Kürt meselesinin 
çözüme kavuşturulması, her 
türlü vesayetçiliği gerileten 
sivilleşmeyi öne alan biçimde 
düzenlenmesi, din-devlet-
birey ilişkilerinin özgürlük 
ekseninde yeni bir düzene 
kavuşturulmasıdır.

Yasalardaki değişiklikle seçim 
barajı temsil adaletine uygun 
bir seviyeye çekilmeli, yerel 
yönetimlerin yetki alanı geniş-
letilmelidir.

Yeni anayasada, seçilmiş 
organlar üzerinde vesayet 
organlarına yer verilmemeli; 
Milli Güvenlik Kurulu kanunla 
düzenlenen ve görev alanı 
münhasıran milli savunma ko-
nuları ile sınırlı olan bir danış-
ma organı şeklinde yeniden 
yapılandırılırken; YÖK ve Diya-
net İşleri çağın ve toplumun 
gereklerine göre düzenlen-
meli; laik, demokratik, sosyal, 
hukuk devletinin altı doldu-
rulmalıdır.
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Türk sağı, otoriter anlayışa 
yaslanıyor

Toplumsal dokunun niteliği 
Türk siyasetinde sağ siyasal 
kimliğin politik gücünü sür-
dürmesindeki başat unsurdur. 
Aktörleri bakımından seküler, 
milliyetçi ve muhafazakar 
bütünlüğü içeren merkez sağ 
siyasal yapılar, toplumsal yapı 
ve siyasal kültürün etkisiyle 
otoriter kimliğe yaslanmışlar-
dır. Buna karşın politik tavır ve 
toplumsal taban bakımından 
ortaklaşan merkez sağ, iktidar 
bileşeni bakımından hegemo-
nik bir bütünlük oluşturmayı 
başaramamıştır. Başka bir 
ifadeyle genel anlamda ko-
alisyon hükümetleri özelliği 
taşıyan Türk demokrasisinde, 
Kemalist tek parti dönemi ve 
milliyetçi cephe hükümetleri 
dışarıda tutulursa, Adnan 
Menderes’in Demokrat Partisi 
ve Recep Tayyip Erdoğan ön-
cülüğündeki Adalet ve Kalkın-
ma Partisi dışında tek başına 
iktidar örneği yoktur. 

Koalisyon döneminin örnekle-
rinden milliyetçi cephe hükü-
metlerini, merkez sağ otoriter-
liğinin iktidar bütünlüğünün 
provası olarak görebiliriz. Türk 
siyasal tarihinin en uzun ikti-
darı olan AKP ile kalıcılaşan bu 
prova, 15 Temmuz’un politik 
koşullarında geçiş yapılan 
“cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemi”yle otoriter-muhafa-
zakar merkez sağ kimliğinin 
de sonunu hazırladığını dü-
şünebiliriz. Çünkü iktidarın 
parlamenter sistem ile elde 
bulundurduğu kontrol gücü, 
hükümet sistemindeki de-
ğişiklik ve özellikle değişen 
toplumsal sosyolojiyle birlikte 
yeniden koalisyon niteliğine 
bürünmüştür. 

Otoriter ve patrimonyalist yö-
netim anlayışı Türk demokrasi 
ve yönetim tarihinde başat iki 
özellik olarak halen varlığını 
koruyan iki kavramdır. De-
mokrasinin, seçime içkin de-
ğerlendirilmesi -diğer siyasal 
ve toplumsal şartlar dikkate 
alınmak kaydıyla- ve toplum-
sal dokudaki hegemonik kül-
tür, siyasal olanın mahiyetini 
belirlemiştir. Bu belirleyicilik 
özelliği, politik olanın oto-
riterliğini öne çıkardığı gibi 
toplumsal dokunun siyasal 
iktidarı besleyecek şekilde 
muhafaza edilmesini veya en 
azından değişimin daha ağır 
olmasını içerecek şekilde an-
lam kazanmıştır.

O
Bir İktidar Hikayesi:  
Cumhurbaşkanlığı Hükümet  
Sistemi ve Cumhur İttifakı

 

Murat AYDIN 
Doktora Öğrencisi,  
Kamu Yönetimi
murat_aydin68@hotmail.com
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duğu siyasal hegemonyanın 
çeyrek asra yaklaşan iktidar 
deneyiminin, Cumhur İttifakı 
bütünlüğünde anlam kazan-
mış olan cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemiyle zirveye 
ulaştığını söyleyebiliriz. Türk 
siyasetindeki otoriter sağ ka-
nadın tarihsel ömrünü kısal-
tan cumhurbaşkanlığı hükü-
met sisteminin etkili olduğu 
bu kesintisiz yükseliş, iktidar 
bloğunun değişen toplumsal 
sosyolojiye yabancılaşmasını 
da beraberinde getirmiştir. 
Yani, aslında parlamenter sis-
teme yapılan müdahale, de-
ğişen toplumsal sosyolojiyle 
-farkındalık, kuşak değişimi, 
beklentiler, kadın cinayetleri 
ve tecavüzler, yolsuzluklar vb. 
gibi onlarca vuku bulan top-
lumsal etkisi geniş olaylar- 
birlikte otoriter-milliyetçi-mu-
hafazakar bloğun hegemonik 
kimliğine köklü müdahale 
niteliğindedir. 

Bu sorunsalı aşmak için kül-
türel sermaye oluşturmaya 
yönelik adımlar başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. Karşılanmak-
ta zorlanan veya karşılanması 
kabul edilmeyen toplumsal 
taleplerin zor kullanılarak 
bastırılması yeğlenmiştir. 
Ancak istenilenin ötesine 
geçen etkileriyle bu girişim-
lerin domino etkisi, özelde 
iktidar bloğunun genelde ise 
otoriter-milliyetçi-muhafa-
zakar anlayışın gerilemesini 
kaçınılmazlaştırmaktadır. Bu 
kaçınılmazlık olgusu, kendini 
sadece iktidar veya politik 
varlık olarak değil bizatihi 
toplumsal bünyedeki düşün 
yapısında göstermesi bakı-
mından önemlidir. 

iktidar ortağı olmasını sağla-
mıştır. Üçüncüsü, elde edilen 
bu iktidar gücünü, iktidar 
ortağı olarak bizatihi iktidar 
politikalarına destek vererek 
iktidarı kendi politik araçla-
rıyla yıpratmasıdır. Başka bir 
ifadeyle iktidar ve muhalefet 
işlevini aynı potada yerine 
getirmektedir. Sonuncusu ise, 
hem iktidar hem muhalefet 
işlevini iktidar ortağı olarak 
yerine getiren MHP’nin, aynı 
zamanda, merkez sağın 
muhafazakar-milliyetçi ke-
siminin hegemonik gücünü 
kirlenmeden/yıpranmadan 
konsolide edilebilme de elde 
ettiği avantajdır. Keza olası 
Erdoğan iktidarı sonrasında, 
yıpranmamış bir iktidar orta-
ğı olarak politik konumunu 
güçlendirmektedir. 

Özellikle 57. hükümet döne-
mi dikkate alındığında durum 
daha da belirginleşmektedir. 
Diğer yandan CHP-HDP bü-
tünlüğüne yapılan terörizm 
vurgusunun Akşener ka-
nadının millet ittifakından 
kopmasını sağlamaya yönelik 
propagandayla bütünleştiği 
kavşak, en azından merkez 
sağın otoriter-milliyetçi-mu-
hafazakar kesimini konsolide 
etmek açısından MHP’nin 
elini güçlendirmektedir. Bu 
çerçevede, Süleyman Soy-
lu hamlesinin karşılığı ve 
MHP’nin bu konudaki has-
sasiyeti dikkate alındığında 
durum daha da netlik kazan-
maktadır. 

Cumhurbaşkanlığı hükü-
met sisteminin getirdikleri

Merkez sağın I. ve II. Milliyetçi 
Cephe hükümetleriyle bul-

MHP mi AKP’nin 
yoksa AKP mi MHP’nin 
koltuk değneği?

Aslında iktidarın “topal ördek” 
pozisyonuna dönüşmesine 
yol açan bu girişim, başlan-
gıçta öngörülmemiş veya 
beklenmemiş olmasına -en 
azından dikkate alınmamış 
olmasına- karşılık, muhalefet-
ten iktidara uzanan bir politik 
hikayedir. Çünkü AKP’nin po-
litik manevra yaparak MHP’yi 
araçsallaştırdığına yönelik 
kanı ön plana çıkmış olsa da, 
aslında, MHP’nin cumhurbaş-
kanlığı hükümet sistemini 
gündeme taşımış olması ve 
politik destek sunması biza-
tihi iktidar ortağı olması an-
lamına gelmektedir. Keza bu 
politik hamlenin Türk siyasal 
kültürü ve otoriter-muhafa-
zakar fraksiyonlar açısından 
görünürlük kazanan bir takım 
sonuçları vardır. 

Bu görünürlüğün öncelikli 
sonucu, iktidar-muhalefet 
eksenindeki değişim ve ik-
tidara uzanan kısımdır. Ön-
celikle özelde AKP genelde 
ise kamuoyu nazarındaki 
değnekleştirilmiş olma du-
rumu, aslında MHP için değil 
basbayağı iktidar partisi olan 
AKP için geçerli bir argüman-
dır. Çünkü siyasi tarihimizde 
tüm iktidar aygıtlarını elinde 
bulundurup da bir hamlede 
muhalefetin varlığına ihtiyaç 
duyacak seviyeye gerilemiş 
bir yönetim örneği yoktur. 
İkincisi, cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemi talebi, ittifak 
ortağı MHP’nin -parlamenter 
sistemde iktidar veya iktidar 
ortağı olma şansının azlığını 
ortadan kaldırarak- doğrudan 
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Ü
Arkadaşımız Ece ÖZTAN'ın 
Üniversite Öğretim Üyeleri 
Derneği (ÜNİVDER) Başkanı 
Prof. Dr. Gülhan Türkay 
Hoştürk ile yaptığı söyleşi

ğı vaadi ile gelen ve yapılan 
değişiklerle yamalı bohçaya 
dönen bir kanun halinde ba-
şımızda durmaktadır. Derne-
ğimizin (Üniversite Öğretim 
Üyeleri Derneği-ÜNİVDER) 
kuruluşu 1980 darbesinin 
etkilerinin biraz daha azaldığı 
ve sivil toplum örgütlerinin 
canlanmaya başladığı 1980’ 
lerin son yıllarına denk gelir. 
İstanbul da 1988 yılının son 
aylarında YÖK sistemine karşı 
olan akademisyenler kendi 
aralarında toplanarak bir çıkış 
yolu aramaya başlamışlardır. 
Kuruçeşme toplantıları olarak 
da anılan uzun toplantılar 
sonrası 1989 yılında ÜNİVDER 
in kurulmasına karar verilmiş 
ve kurucu başkan Prof. Dr. 
Çoşkun Özdemir öncülüğün-

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) 
Başkanı Prof. Dr. Gülhan Türkay Hoştürk ile Söyleşi

Üniversite Öğretim 
Üyeleri Derneği'nden ve 
kendinizden kısaca bahseder 
misiniz? Ünivder nasıl bir 
sivil toplum kuruluşu?

Bilindiği gibi 12 Eylül askeri 
darbesinin tüm kurumlara 
olduğu gibi üniversiteler üze-
rinde de geri dönülmez et-
kileri oldu. Darbeci yönetim, 
üniversite öğrencilerini, ho-
calarını ve akademik özgür-
lükleri olanlardan sorumlu-
larından tuttu. Üniversitelere 
çeki düzen vermek için de 6 
Kasım 1981 de Yüksek Öğre-
tim Kurulunu getirdiler. 2547 
sayılı Yükseköğretim kanunu 
baskıcı etkisi hala silineme-
yen ve her iktidarın kaldıraca-
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size alıntı yapacağım. 

Son 10 yılda, üniversite sayısı, 
öğrenci sayısı, ve öğretim 
elemanı sayısı artmış buna 
karşılık eğitimin kalitesi 
bozulmuş, akademik perfor-
mansta gerileme yaşanmış, 
öğretim üyelerinin yönetime 
demokratik katılımı ortadan 
kalmış, özellikle vakıf üniver-
sitelerinde öğretim elemanla-
rının iş yükü artmıştır Sonuç 
olarak, Türkiye yükseköğre-
tim sistemi pek çok bakım-
dan gerileme içindedir ve 
pek çok üniversite eğitim-öğ-
retim ve araştırma açısından 
hiçbir önemi kalmamıştır. 

Dünyanın en saygın üniver-
site derecelendirme kuruluş-
ları arasındaki Times Higher 
Education (THE) açıkladığı 
2019 yılı dünyanın en iyi 
üniversiteler sıralamasında, 
ilk 350 üniversite arasında 
maalesef ülkemizden hiçbir 
üniversite yer almadığı görül-
mektedir. Aynı değerlendir-
me kuruluşunun 2000-2001 
yılı için açıkladığı dünyanın 
en iyi üniversiteler sırala-
masında ülkemizden tam 6 
üniversite ilk 350 üniversite 
içinde yer alıyordu1. 

Sayıştay’ın 2017 yılı raporun-
da 20 üniversitenin 100’ü 
aşkın fakülte, yüksekokul 
ve enstitüde kayıtlı öğren-
ci olmadığı açıklanmıştır.  
Birçok fakültede akademik 
personel sayısı, öğrenci sayı-
sının çok üzerindedir. Buna 
karşın, gençlerin ilk tercihi 
olan ODTÜ ve Boğaziçi gibi 
1 https://w3.bilkent.edu.tr/www/
bilkent-dunya-universiteleri-arasinda-
turkiyeden-ikinci-sirada/

Biz akademik özgürlükler 
denilince yıllarca hep 
YÖK’ü konuştuk. Küçük bir 
kelime oyunu ile sorayım: 
Geldiğimiz süreçte YÖK, YOK 
mu oldu? Cumhırbaşkanlığı 
yıllarca sopa olarak 
kullanılan YÖK’ün bu 
işlevlerini de absorbe etmiş 
görünüyor. Bu değişimi nasıl 
yorumlamak lazım?

İlk soruda da cevapladığım 
gibi YÖK yok olmadı 1981 
den beri hiçbir hükümet söz 
verdiği halde kaldırmadı/
kaldıramadı. AKP iktidarında 
da pek çok Milli Eğitim Ba-
kanı taslaklar hazırladı hatta 
bazıları bizim Dernek ten de 
görüş istedi fakat üniversite-
leri kontrol altında tutan bir 
kanunu kaldırmak hiçbir ikti-
darın işine gelmedi/gelemez. 
Fakat yasayı da yamalı bohça 
haline getirerek güncelledi-
ler. Tek adam sisteminde ise 
Cumhurbaşkanın her isteğini 
onaylayarak, yetkilerini dev-
rederek 1981 Yükseköğretim 
kanunun baskıcı ve kontrolcü 
anti- demokratik işleyişine 
geri dönülmüş oldu.

Bir kurum olarak 
akademinin Türkiye’deki 
seyrini düşünürsek, 
son on yılı nasıl 
değerlendiririrsiniz? Bir 
kırılma mı, yoksa belli bir 
sürekliliğin son versiyonu 
mu?

Derneğimiz geçen yıl başladı-
ğımız henüz son haline getir-
mediğimiz için yayınlamadı-
ğımız “Üniversiteler Nereden 
Nereye (2002–2019)” isimli bir 
raporumuz var. Bu raporun 
değerlendirmesini kısmından 

de 1989 yılında dernek kurul-
muştur. Dernek kurulduktan 
sonra üniversite sorunları 
ve YÖK ün tartışıldığı açık 
toplantılar, paneller yaparak 
muhalif akademisyenlerin 
sesini duyurduğu bir ortam 
yaratılmış oldu. Dernek ayrıca 
sözlü ve yazılı açıklamalarla 
YÖK düzenine karşı olduğunu 
ve bunun değişmesi gerek-
tiğiyle ilgi çalışmalar yaptı. 
Yüksek Öğretim Kanunu tas-
lakları hazırladı bu kapsamda 
son olarak Yükseköğretim 
için  çerçeve yasa taslağı 
hazırlayarak Üniversite kav-
ramından ne anlıyoruz ve ne 
olmalıdır, nasıl olmalıdır soru-
larına cevap oluşturdu.

Derneğimiz kuruluşundan 
bu güne tüzüğünde olduğu 
gibi yükseköğretim kurumla-
rında çalışan ve çalışmış olan, 
öğretim üyeleri, doktorasını 
tamamlamış öğretim eleman-
ları, öğretim görevlileri ve 
okutmanlar arasında dayanış-
ma ve birliği sağlamak, hak ve 
çıkarlarını savunmak, bilimsel 
ve sanatsal çalışmaları özen-
dirmek ve yükseköğretimin 
özgürce gelişebileceği bir 
ortamın sağlanması yönün-
de çalışmalar yapmış, özerk 
demokratik üniversite müca-
delesi vermiştir ve vermeye 
devam etmektedir.

Ayrıca Türkiye de gelişen gün-
lük siyasi gelişmelere paralel 
olarak akademik özgürlüklere 
demokratik hak ihlallerine 
karşı düşüncelerimizi ifade 
etmeye, protestolarımızı yap-
maya, bu konuda çalışan sen-
dikalar, vakıflar, sivil toplum 
örgütleri, ve gruplarla işbirliği 
yapmaya devam etmekteyiz.
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derslerin belirlenmesi, öğrenci 
sayılarının belirlenmesi, büt-
çelerin yapılması kurumların 
kendi kararları ile yapılmalıdır. 
Rektörler ise kurumların hem 
idari hem de kurumun araştır-
ma ve öğretim performansını, 
kalitesinden sorumlu yönetici-
dir. O yüzden Rektör seçimleri 
çok önemlidir.

YÖK başkanın dediği gibi 
“FONLAYAN ATAR” görüşüyle 
Rektör belirlemek ünversitele-
rin çöküşü anlamına gelmek-
tedir. 

ÜNİVDER olarak Üniversiteler 
özerk kurumlar olması gerekti-
ğini, hiçbir kişi, kurum kurulu-
şun vesayeti altında olmaması 
gerektiğini söylüyoruz. Rektör, 
dekan seçim ve atamaların 
tartışılmasını çerceve bir yasa 
ile değerlendirilip üniversite-
lerin bu konuda özgür bırakıl-
masını talep ediyoruz

29 Ekim 2016 tarihinde 676 
sayılı KHK’nin 85. Maddesi ile 
rektör seçimleri ile ilgili yapı-
lan düzenleme üniversitelerin 
yönetimini siyasi iradenin 
tasarrufuna bırakmakta ve 
üniversite bileşenlerinin irade-
sini yok saymaktadır. Nitekim, 
evrensel olarak akademik 
özgürlüklere sahip olması, 
demokratik ve özerk olarak 

Tüm dünyadaki olduğu gibi 
Türkiye de ki neoliberal eko-
nomi politikalar ve bunlara 
eşlik eden ağırlıklı siyasal dü-
zenlemeler üniversitelere de 
yansımaktadır. Eğitimde  Piya-
salaşma/metalaşma süreçleri-
ni uygulamak için üniversiteler 
üzerinde de bir tahakküm kur-
mak ve akademik özerklikten 
vazgeçmek gerekir.  Üniver-
sitelerde özelleşmeye, paralı 
eğitime, her türlü güvencesiz-
liğe, performans kriterlerine 
vb. geçiş ancak üniversiteleri 
susturmakla gerçekleşmesi 
mümkündür. Üniversiteler 
ve kamusal eğitim kurumları, 
sermaye için işgücü 
yetiştiren kurumlar haline 
getirilmektedir. Üniversiteler, 
giderek, bilgiyi metalaştıran, 
önemli bir sermaye birikim 
mekânı haline gelmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Rektör 
ataması süreci bu çerçevede 
nerede duruyor? Yeni bir 
aşama mı?

Akademik özerklik, üniversi-
telerin araştırma, öğretim ve 
öğrenim özgürlüğü öncelikle, 
siyasi otorite, ekonomik güç-
ler, dini kurumlar hatta toplum 
kesimleri karşısında bağımsız 
olmasıdır. Aynı şekilde akade-
mik kadrolara yükseltme ve 
atamalar, bölümlerin açılması, 

üniversitelere ne yeterli 
kadro ne de yeterli bütçe 
tahsis edilmediğinden, söz 
konusu üniversitelerimiz kan 
kaybediyor ve her yıl dünya 
sıralamasındaki yerlerinin 
geriye gittiği görülmektedir2. 
(2). Öğrenci başına bütçeden 
ayrılan ödenek miktarı 
düşmektedir; artan özelleşme 
ile birlikte, yükseköğretimin 
finansmanında devletin payı 
azalmaktadır. 

Son 10 yıla baktığımızda 
yine üniversite özerkliğinin 
kalmadığını, üniversiteleri-
mizin tepeden yönetilmeye 
başlandığını özellikle 15 
Temmuz darbe kalkışmasın-
dan sonra OHAL dönemi ve 
khk larla kararların verilmesi, 
soruşturmalarla, ihraçlarla, 
baskıcı disiplin yönetmelikleri 
ile akademik özgürlüklerden, 
düşünce özgürlüğünden söz 
edilemez hale gelmiştir.  Tüm 
bu olumsuz süreçlerin AKP 
ile başladığını söylemek çok 
doğru olmaz bu akademideki 
çöküş, 12 Eylül 1980 askeri 
darbesi ve ardından YÖK’ün 
kurulması ile başlamış ve 
akademi bir daha da sırtını 
düzeltememiştir. 

2 https://www.turkishnews.com/
tr/content/2021/01/16/ogrencisi-
olmayan-universiteler
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kusu ile seslerini çıkaramaz 
düşüncelerini açıklayamaz 
hale geldiler. Örgütlü oldukları 
sendika veya derneklerden 
uzak durdular. Tüm bunlar 
zaten cılız çıkan üniversitenin 
sesini tümüyle kıstı. Rektör 
atamalarına, Dekanlık seçimle-
rinin kaldırılmasına vakıf üni-
versitelerindeki haksızlıklara 
akademiden ses çıkarılamaz 
oldu. Üniversite bileşenleri 
bu süreçte genel olarak iyi 
bir bir sınav vermedi. Neleri 
koruyabildi, neleri kaybetti 
Tabii son günlerde olanlar 
üniversiteden yine muhaif 
bir sesin çıktığını görmek 
Boğaziçi üniversitesi öğretim 
üyelerinin ve öğrencilerinin 
ortak direnişleri gerçekten 
çok sevindirici ve umut verici 
biz ve bizim gibi sivil toplum 
örgütleri bu dayanışmaya 
destek veriyorlar

 Üniversiteler ve akademik 
özgürlüklere yönelik tahribat 
uzun bir süredir devam ediyor. 
Özellikle taşra üniversitele-
rinde adrese teslim kadrolar, 
nepotizm ve baskılar uzun bir 
süredir yerleşiklik kazandı. Bu 
süreçte Türkiye'nin köklü ve 
saygın üniversiteleri bu duru-
ma fazla kayıtsız kalmadılar 

ması üzerinden dört 
yıl geçirmiş beşinci yıla 
girmiş bulunuyoruz. Bu 
dönemde Barış akade-
misyenlerinin yaşadık-
ları süreçlerle ilgili ciddi 
çalışmalar raporlamalar 
yapılıyor. Bunlardan birisi 
TİHV Akademi bünyesinde 
hazırlanan Üniversitenin 
Olağanüstü Hali: 
Akademik Ortamın 
Tahribatı Üzerine Bir 
İnceleme (2019) başlıklı 
çalışma3. 

ÜNİVDER olarak biz de Barış 
imzacısı akademisyenlere 
yönelik hak ihlallerine dair 
belgeleme, veri toplama ve 
analizi, “baş etme deneyim 
paylaşımı” toplantıları ve ra-
porlama faaliyetleri yürütüyo-
ruz, çalışmanın sonucunu da 
raporlayacağız. 

Barış akademisyenlerine yapı-
lanlar, akademik özgürlükleri, 
üniversite bileşenlerini çok 
olumsuz etkiledi. Akademik 
özgürlükleri cesurca savu-
nanların çoğunluğunu bu 
arkadaşlarımız oluşturuyordu. 
Arkadaşlarımızın çoğunu 
-kendimi de katmalıyım bir 
barış akademisyeni olarak- 
KHK ile, emekliye zorlayarak 
ya da sözleşmelerini iptal 
ederek üniversitelerden 
uzaklaştırdılar, soruşturmalar 
açtılar, tehdit edildiler, davalar 
açıldı. Bazı devlet üniversite-
leri -ODTÜ, Mimar Sinan Ünv, 
Galatasaray- ve bazı vakıf 
ünvleri barış imzacısı olan ar-
kadaşlarımızı cezalandırmadı. 
Tabii ki tüm bu olanlar üniver-
sitede korku ortamı yarattı. 
Üniversite kalanlar bunlar 
bizlerinde başımıza gelir kor-

3  https://tihvakademi.org/

yönetilmesi gereken üniversi-
teler bu düzenleme ile her ge-
çen gün üniversiter anlayıştan 
daha fazla uzaklaşmaktadır.

Parti üyelerinin,  üniversitelere 
rektör olarak atanmasında 
Boğaziçi Üniversitesi ilk de-
ğildir. Daha öncede Ankara 
Üniversitesi, İstanbul Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi, Kütahya 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 
Dokuz Eylül Üniversitesi  vb. 
örneklerinde de gördüğümüz 
gibi eski milletvekili adayla-
rının ve/veya parti yönetici 
kadrolarının doğrudan üniver-
site yönetimlerine getirilmesi, 
üniversiteleri siyasi iktidarın 
arka bahçesi haline getirme 
uğraşının önemli bir ayağını 
oluşturmaktadır

11 Ocak Barış Bildirisinin 
5. Yıldönümüydü. Barış 
akademisyenleri süreci; 
akademik özgürlükler, 
üniversite bileşenleri ve 
kurumsal çöküş süreçleri 
kapsamında nasıl 
değerlendirmek gerekir?

Bu süreç gerçekten Türkiye 
akademi tarihinde görülen en 
büyük üniversitenin içinin bo-
şaltılması ve akademik tasfiye 
sürecidir. Barış bildirisine imza 
atan akademisyenlerin en ağır 
şekilde cezalandırılarak akade-
mik özgürlüğe, insan hakları-
na darbe vurulmuştur. Özellik-
le imzayı gerekçe gösterilerek 
KHK ile atılan arkadaşlarımız 
Anayasa Mahkemesi ile beraat 
etmelerine karşın bu karar yok 
sayılmakta ve arkadaşlarımız 
tüm anayasal ve toplumsal 
haklarından yoksun bırakıl-
maktadırlar.

Barış bildirisinin imzalan-
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analiz ve raporlama 
çalışması. 

- LGBT-I öğretim 
elemanlarının 
üniversitede uğradıkları 
ayrımcılık ve açık/örtülü 
dışlanma deneyimlerinin 
raporlanması

- Barış imzacısı 
akademisyenlere yönelik 
hak ihlallerine dair 
belgeleme, veri toplama 
ve analizi, “baş etme 
deneyim paylaşımı” 
toplantıları ve raporlama 
faaliyetleri.

- Pandemi döneminde 
uzaktan öğretimin, 
öğretim üyeleri, yönetici 
görevde olan öğretim 
üyeleri, araştırma 
görevlileri ve öğrencilerle 
yapılan odak toplantıları 
bunların analizleri ve 
raporlanması.

Gülhan Hocam, 
üniversiteler açısından bu 
zorlu dönemde verdiğiniz 
bilgiler ve sohbetiniz içinn 
Sosyal Demokrat Dergi 
adına teşekkür ederim. 

Ayrıca, pandemi sürecinin 
devam ettiği bu günlerde 
üyelerimizle ilişkilerimiz 
zayıflamış olmasına karşın 
yürüttüğümüz Avrupa Birliği 
Haklara Destek Hibe projesi 
desteğinde 5 araştırmayı 
yürütmekteyiz. Bu çalışma-
ların bir kısmı raporlama 
sürecinde bir kısmı araştırma 
sürecindedir. Bu pandemi 
nedeniyle kapalı kaldığımız 
üyelerimizden uzaklaştığımız 
dönemi bu şekilde değerlen-
dirmeyi amaçladık.

Bunların kısaca başlıklarını 
vermek isterim

- Üniversitede 
akademisyenlerin ve 
idari kadronun yönetsel 
görevlendirmelerinde 
eşitsiz toplumsal 
cinsiyet rollerine 
dayalı işbölümünün 
belgelenmesi için veri 
toplama, sayısal analiz ve 
raporlama çalışması.

- Türkiye’de tutuklu 
üniversite öğrencileri 
ve ailelerinin yaşadığı 
hak ihlallerine yönelik 
belgeleme, veri toplama, 

mı? Bu konuda ne düşünüyor-
sunuz?

Yaptığınız saptama kesinlikle 
çok doğru sadece Anadolu da 
ki üniversiteler değil büyük 
şehirlerdeki üniversitelerde 
de ve vakıf üniversitelerinde 
de durum benzer, özellikle 
15 Temmuz darbe girişimi ve 
OHAL sürecinden sonra top-
lum üzerinde ki baskı üniversi-
telere de yansımakta sesi çıka-
ranlar korkutulmakta işinden 
olmakta daha ileri gidenlere 
davalar açılmakta bu durum-
da insanların ve kurumların 
sessiz yada kayıtsız kalmasına 
neden oluyor.

Ünivder bu süreçte neler 
yaptı? Ne tür zorluklarla 
karşılaştı?

Bu süreçte Türkiye de gelişen 
günlük siyasi gelişmelere 
paralel olarak akademik öz-
gürlüklere karşı olan olayla-
ra, Vakıf üniversitelerinden 
öğretim elemanlarının  işten 
çıkarılması, rektör atamaları, 
Boğaziçi üniversitesindeki 
haklı protestolar, öğrenci tu-
tuklanmaları gibi olaylar kar-
şımızda düşüncelerimizi ifade 
etmeye devam etmekteyiz.
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B partisinin Muhafazakar 
Parti’nin politikalarına tutarlı 
ve inandırıcı bir şekilde karşı 
çıkması ve ülkede halkının 
tümü tarafından kabul 
edilebilecek bir alternatif 
olduğunu kanıtlaması önemli 
olacaktır.  

Birleşik Krallık ile AB arasın-
da bir anlaşma imzalanmış 
olmasına rağmen, Brexit’in 
ekonomi üzerinde olumsuz 
bir etkisi olduğu açıktır; fabri-
ka işçileri, perakende sektörü 
çalışanları ve İngiltere için 
özel önem taşıyan balıkçılık 
sektöründe işçileri başta 
olmak üzere birçok emekçi 
kesimin yaşamaya başladığı 
zorluklar, pandemi nedeniyle 

İngiltere'de Brexit ve Covid Sonrası 
İşçi Partisi'nin Rolü Daha Büyük Önem Kazanmaktadır

Birleşik Krallık’ın Avrupa Bir-
liği’nden ayrılmasının gerçek 
uzun vadeli etkisini şu anda 
tespit etmek pek kolay değil. 
Bununla birlikte, yılın başın-
dan bu yana, bağımsız bir 
Britanya’da işçilerin yaşamla-
rının daha zor olacağını göre-
biliyoruz. Dolayısıyla, şu anda 
Muhafazakar Parti  hükümeti 
tarafından yönetilmekte olan 
İngilterede İşçi Partisi’nin ne-
ler yapacağı veya yapabilece-
ği giderek daha büyük önem 
kazanacaktır. 

İşçilerin haklarının korunması 
ve yaşanacak olan  ekonomik 
sıkıntıların en düşük gelirli 
kesimlere zarar vermesini 
engellemek için muhalefet 

 
Selin BUCAK 
Serbest Gazeteci
sbucak.freelance@gmail.com 
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yiyecekler satan süpermar-
ketler, et ve süt ürünleri 
ile  sebzeler için üç katmanlı 
bir bürokrasi ile uğraşmak 
zorunda kaldılar. 

Raporlara göre, İskoçya’dan 
gönderilen deniz mahsulleri, 
yaşanan gecikmelerden do-
layı  bazı Fransız limanlarında 
çürüme riskiyle karşı karşıya 
kalıyor. Soğutulmuş ve don-
durulmuş olsa bile, balıklar 
artık taze değilse, müşteri-
lerin sevkiyatları reddetme 
olasılığı yüksek olduğu için, 
işletmelerin korkusu artıyor. 
Bir tahmine göre, hazırlanma-
sı gereken ek evrak nedeniyle 
artan maliyetler ürünlerin 
rekabetçiliğini de ortadan 
kaldırıyor. 

Bu arada, Britanya ekonomi-
sinin yaklaşık yüzde 10’unu 
oluşturan imalat sektöründe 
Ocak ayında yapılan bir araş-
tırma, İngiliz imalatçıların 
düşük ücretli işçi ve malzeme 
kıtlığı konusundaki endişele-
rinin son 50 yılın en üst düze-
yine çıktığını gösteriyor. 

İngiliz Sanayi 
Konfederasyonu (CBI) 
tarafından yapılan anket 
sonuçları, üreticilerin AB 
üyesi rakipleri ile  rekabet 
etmekte zorlanacaklarını 
ve  bu nedenle aldıkları 
siparişlerin ve dolayısıyla 
da üretimlerinin düşmesini 
beklediklerini ortaya koydu. 
CBI baş ekonomisti Rain 
Newton-Smith bu durumu, 
«CBI yönetim kuru düzeyinde 
temsil edilen büyük üreticiler 
büyük rüzgarlarla savaşmaya 
devam ediyor» diye özetliyor.

getirilen yasaklarla her geçen 
gün biraz daha katlanıyor 
ve ücretli çalışan kesimlerin 
durumu giderek biraz daha 
kötüleşiyor.

Uluslararası Para Fonu’na 
göre 2020’de  İngiltere’nin 
gayri safi yurtiçi hasılasının 
geçen yıl yüzde 10 düştüğü-
nü tahmin ediliyor. Bu arada, 
Uluslararası Para Fonu’nun 
baş ekonomisti Gita Gopi-
nath, geçen ay IMF tarafından 
yapılan yeni ekonomik tahmi-
ne göre  yılın ilk çeyreğinde 
İngiltere ekonomisinin  Brexit 
nedeniyle “yaklaşık yüzde 1” 
küçüleceğini söyledi.

Veri şirketi IHS Markit tarafın-
dan yapılan anketlere göre, 
Brexit ve buna bağlı olarak 
uluslararası taşımacılıkta or-
taya çıkan kesintiler Birleşik 
Krallık üreticilerinin ve hizmet 
sağlayıcılarının tedarik zincir-
lerinde çok ciddi kesintilere 
neden olmuştur. 

Brexit savunucularının “mü-
zakere etmesi kolay olacak” 
dediği ve Başbakan Boris 
Johnson’ın güvence altına 
alınacağını iddia ettiği ticaret 
anlaşması, İngiliz ticareti için 
tarifesiz, kotasız erişimi sür-
dürmek anlamına gelecekti. 
Ne var ki menşe ülke ile ilgili 
düzenlemeler nedeniyle orta-
ya çıkan uygulamada, AB’den 
gelen mallar İngiltere’ye ge-
tirildikten sonra tekrar AB’ye 
ihraç edilirse, tarifeye tabii 
oluyorlar ve bu da ciddi so-
runlara yol açıyor.

İngiltere’nin ticareti, 
Avrupa ile dünyanın diğer 
bölgelerine kıyasla çok daha 

fazla iç içe geçmiş durumda. 
İngiltere'nin ihracatının 
yüzde 43'ü 2019 yılında 
Avrupa Birliği’ne gitti ve 
aynı yıl ithalatın yüzde 52'si 
de AB'den yapıldı. Buna 
karşılık, AB’nin İngiltere'den 
yaptığı ithalat, toplam 
ithalatının yalnızca yüzde 
9'unu oluşturuyor ve AB 
ürünlerinin yalnızca yüzde 
15'i İngiltere'ye ihraç ediliyor.

Gümrük tarifeleri, artan bü-
rokrasi ve getirilen kotalar İn-
giltere’nin AB ile ticaret yap-
masını giderek zorlaştırıyor. 
Birleşik Krallık artık  Avrupa 
Birliği’nin içerisinde “kuralları 
koyan” ülkelerden biri olmak-
tan çıktı , kuralları dinlemek 
zorunda olan bir ülke haline 
geldi. 

Yıl başından bu yana yalnızca 
bir buçuk ay geçmiş olma-
sına  rağmen, bütün bunlar, 
Brexit’in ülke ekonomisi 
üzerindeki olumsuz etkisini 
açıkça gösteriyor. 

Örneğin, Birleşik Krallık’tan 
Kuzey İrlanda’ya giden mallar 
da artık kontrol gerektiriyor. 
Brexit’in etkisi İngiltere’nin 
pek çok yerinde süpermar-
ket raflarında da görülüyor 
- domates, mantar, mısır, 
avokado gibi ürünler hem 
azalmış hem de daha pahalı 
olmuş  durumda. 

Öte yandan, ürünlerin 
teslim sürelerinin aksaması 
ve uzaması nedeniyle  iş 
modellerini değiştirmek 
zorunda kalan perakendeciler 
“yeniden ihracat” için 
getirilen tarifelerinden 
şikayetçiler. Tüketime hazır 
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tinin borcu şu anda, İkinci 
Dünya Savaşı zamanı hariç, 
bugüne kadar görülen en 
yüksek seviyeye ulaşmış du-
rumda ve bu da kısa  vadede 
krizin etkisini azalttı.

Ne var ki, kriz sırasında ailele-
ri ve işletmeleri desteklemek 
için harcanan parayı telafi 
etme girişimlerinin, düşük 
gelirli sınıflar için daha fazla 
güçlükle sonuçlanabileceği 
konusunda korkular artıyor. 
Vergilerde yapılacak artış-
lar  en çok bu aileleri vurabilir. 
Öte yandan, ihtiyaç sahipleri-
ne verilmekte olan olan  “Ev-
rensel Kredi”  konusunda da 
hala belirsizlik var.

Düşük gelirli veya işsizle-
re günlük harcamaları için 
yardım için verilen Evrensel 
Kredi, salgının başlangıcında, 
Hazine tarafından yılda 1,040 
Sterlin arttırılmıştı. Fakat bu 
artış Mart ayı sonunda sona 

şamak zorunda kalan ve geri 
dönecek bir işleri olmayaca-
ğından korkan iki milyondan 
fazla da insan var.

Pandemideki  yeni yükse-
liş ve Başbakan Johnson’ın 
“gecikmiş ve başarısız” yeni 
yasak önlemleri, zaten vahim 
olan durumu daha da kötü-
leştirdi ve Maliya Bakanı Rishi 
Sunak’ı, pandemi nedeniyle 
çalışamayanların “izinli sayıl-
ma süresi”nin Nisan 2021’in 
sonuna kadar uzatıldığını 
ilan etmek zorunda bıraktı. 
Bu da , milyonlarca insanın 
maaşının yüzde 80’inin, bir yıl 
boyunca hükümet tarafından 
ödenmiş olacağı  anlamına 
geliyor. 

Muhafazakar hükümet, kay-
nakları olan her hükümet 
gibi, pandeminin kapitalizme 
verdiği zararı sınırlamak için 
eşi görülmemiş meblağlar 
harcadı. İngiltere hüküme-

Aralık ayında eksi 25  olan  
“aylık yeni sipariş endeksi”, 
Ocak ayında eksi 38’e, “üç ay-
lık beklenti endeksi” de Ekim 
ayındaki sıfır seviyesinden –
eksi 22’ye düşmüş durumda.

Bunların yanı sıra, Britanya 
ekonomisinin yüzde 80’ini 
oluşturan finans ve hizmetler 
sektörü için AB ile henüz bir 
anlaşma yapılmış değil ve 
İngiltere için büyük önem 
taşıyan balıkçılık sektörü için 
de yalnızca çok sınırlı tavizler 
kazanılmış durumda.

Covid-19 etkisi

Pandeminin Birleşik Krallık’ta 
iki milyon aileyi yoksul bırak-
tığı tahmin ediliyor. Bu aileler 
beslenmek, evlerini ellerinde 
tutabilmek ve giyim kuşam 
ihtiyaçlarını sağlayabilmek 
için mücadele ediyorlar. Bu 
arada, genellikle normal 
ücretlerinin yüzde 80’iyle ya-
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bakanı Michael Gove'a 
yolladığı bir mektupta «İngiliz 
işletmelerimiz, maliyetli 
yeni bürokrasi ve bürokrasi 
yığınları tarafından sekteye 
uğruyor ve boğuluyor,» 
diyerek yaşanan zorlukları 
dile getirmeye çalıştı.

Ne var ki, hem Brexit hem 
de Covid nedeniyle Birleşik 
Krallık’ta yaşanan zorlukların 
ardından, İşçi Partisi’nin daha 
etkin bir mücadele vermesi 
gerekiyor. Mücadele verilme-
si gereken konuların arasında 
“işyerinde sağlık ve güvenlik”, 
“istihdamın korunması ve kit-
lesel işsizlik tehlikesine karşı 
çıkılması” “kiraların ve konut 
kredilerinin ödenememesi 
nedeniyle ortaya çıkabilecek 
evden atılmaların durdurul-
ması” ön planda yer alması 
gerekiyor.

Muhafazakâr hükümet şu 
sırada popülerlik kazanmak 
amacıyla “Ulusal Sağlık Siste-
mi ve okullar için daha fazla 
fon sağlama” gibi geleneksel 
olarak İşçi Partisi tarafından 
savunulan politikaları İşçi 
Partisi’den çalarak uygulama-
ya çalışıyor olsa da, bu davra-
nışın  Brexit’in neden olduğu 
kesintileri ne derecede telafi 
edebileceği kuşkulu.

Kısaca söylemek gerekirse, 
İşçi Partisi’nin, gerçek bir 
muhalefet olmak ve yeniden 
yükselebilmek için, giderek 
artan ve daha da artacağı 
düşünülen sosyal ve ekono-
mik zorlukların üstesinden 
gelebilecek  daha tutarlı ve 
istikrarlı bir yaklaşım sunması 
gerekiyor.

erecek ve hükümetin düşük 
gelirli haneleri ne şekilde 
desteklemeye devam edece-
ği de bilinmiyor.

Öte yandan, kamu sektörü 
çalışanları, Muhafazakar 
hükümetinin politikalarından 
zaten kötü etkilenmiş 
durumda. Kasım ayında, 
başbakan, öğretmenler 
ve polis de dahil olmak 
üzere yaklaşık 2,6 milyon 
kamu sektörü çalışanının 
ücretlerinin dondurulmasıyla 
sonuçlanan bir “harcama 
incelemesi”nde, ücretlerin 
kısmi olarak dondurulduğu 
duyurulmuştu. Resolution 
Foundation tarafından 
yapılan bir araştırma, kamu 
sektöründeki maaşların 
dondurulmasının, özel 
şirketlerde maaş alan işçileri 
de vuracağını söylüyor. 

İşçi hakları

AB’den ayrılmanın belirli işçi 
haklarının yok edilmesine yol 
açacağına konusunda da en-
dişeler var.

Financial Times’da yılın başın-
da yer alan bir haber, AB hu-
kukunda yer alan işçi hakları-
nın korunmasının, hükümetin 
Brexit sonrası Birleşik Krallık 
işgücü piyasalarını yeniden 
düzenlenmesiyle  ortadan 
kaldırılacağını ileri sürüyordu.

Financial Times, konuyu ya-
kından bilen kişilerden alıntı 
yaparak, yeni düzenlemele-
rin, “48 saatlik maksimum ça-
lışma haftası”na son verilme-
si, işyerlerinde verilen molalar 
için kuralların değiştirilmesi 
ve ücretli tatil ödemeleri he-

saplanırken fazla mesai ücre-
tinin hesaba katılmaması gibi 
önerileri içerdiğini yazdı.

Bu haber, sendikalar ve İşçi 
Partisi tarafından “bir reza-
let” olarak değerlendirilince 
hükümet tarafından yalan-
lanmıştı. Hükümet daha son-
ra  böyle planların var oldu-
ğunu kabul etmek zorunda 
kaldı ama bunların uygulan-
mayacağını söyledi. 

İşçi Partisi tepkisi ve 
gelecekteki rolü

Keir Starmer yönetimindeki 
İşçi Partisi, Johnson hükümeti 
tarafından parlamentoda 
müzakere edilen Brexit an-
laşmasına oy vererek bazı 
taraftarları ve soldakileri 
hayal kırıklığına uğratmıştı. 
Bununla birlikte, bu politika, 
bazı İşçi Partisi destekçileri 
tarafından “ülkenin Brexit’in 
ötesine geçmesine izin ver-
mek” ve Muhafazakarların İşçi 
Partisi’ni “İngiltere’yi baltala-
makla” suçlamasını önlemek 
için pragmatik ve doğru bir 
davranış olarak görüldü.

Parlamentoda hükümetin 
Brexit anlaşmasını destekle-
yen İşçi Partisi, Brexit’in etki-
leri ortaya çıktıkça hükümetin 
bakanlarını, firmaları vurma-
ya başlayan yeni bürokrasiye 
yeterince hazırlanmamakla 
ve bir bütün olarak hükümeti 
de ticaretin azalması ve şir-
ketlerin zarara uğraması ko-
nularını “inkar edip palavralar 
atmakla” suçlamaya başladı.

İşçi Partisi'nin gölge kabine 
ofisi bakanı Rachel Reeves, 
hükümetin Kabine ofisi 
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C
COVID-19 Pandemisinde 
Tüm Dünya Güvende Olmadan 
Hiç Bir Birey Güvende Değildir

taşıyor. Ancak bu önlemlerle 
birlikte toplumun aşılanması 
ve Covid- 19’a karşı bağışıklık 
oluşturulması en önemli ön-
celikler arasında yer almakta. 
Koronavirüs bağışıklığı konu-
sunda uzun süredir yapılan 
çalışmalar sonucu onaylanan 
aşılar, kişinin hem kendisini 
koruma altına almasını hem de 
başkalarına hastalığı bulaştır-
ma riskinin önlenmesini amaç-
lamaktadır.

Aşı, bireyin sağlık hakkının te-
mel bir bileşeni olup koruyucu 
hekimliğin en başarılı önlem-
lerinden biridir. Tüm dünyada 
aşı ile önlenebilir hastalıklar 
rutin aşı programları ile büyük 
ölçüde azaltılmış olup aşılama 
yoluyla her yıl yaklaşık 2-3 mil-
yon ölüm önlenmektedir.  

Bu bağlamda Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün 26. Ocak 2021 tarihli 
internet sitesinde yayınlandığı 
üzere, klinik çalışmaları devam 
eden 63, preklinik araştırmaları 
devam eden de 175 COVID-19 
aşısı bulunmaktadır.

COVID-19 aşılarının çeşitleri 
ve etki mekanizmaları

COVID-19’a karşı dünya ça-
pında çok sayıda potansiyel 
aşı geliştirme çalışmaları 
yürütülmektedir. Bu aşıların 
tümü vücudun bağışıklık siste-
mine COVID-19’a neden olan 
virüsü güvenli bir şekilde tanıt-
mayı ve yok etmeyi öğretecek 
şekilde tasarlanmıştır.

• Hastalığa neden olmayan 
ancak bağışıklık yanıtı oluş-
turan etkisizleştirilmiş virüs 
içeren aşılar (İnaktif aşılar).

• Hastalığa neden olma-
yan ancak bağışıklık yanıtı 

COVID-19 verilerinin derlen-
diği Worldometers internet 
sitesine göre, 5 Şubat 2021 
tarihi itibarıyla Dünya genelin-
de Korona Virus Enfeksiyonu 
vak’a sayısı 112,555,857’ e 
ulaşmış, 2,296,354 kişi ise ha-
yatını kaybetmiştir.Türkiye ise 
ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya, 
Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya’ 
dan sonra en çok vaka görülen 
ülkeler arasında 9. sırada yer 
almaktadır. 

Tüm dünyayı yaklaşık bir yıldır 
etkisi altına alan Covid-19’dan 
korunmak ve virüsün toplum-
da yayılmasını önlemek için 
maske, mesafe ile temizlik 
kurallarına uymak büyük önem 
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sentezinde rol alır.

• Laboratuvarda yapay ola-
rak üretilen mRNA’lar tıpkı 
kendi mRNA’larımız gibi 
çalışarak virüse karşı bizi 
uyarmayı amaçlamaktadır.

• Bu moleküller daha sonra 
kendi moleküllerimiz gibi 
yıkılarak vücuttan atılırlar.

• Bu aşılar 25 yıldır kanser 
dahil pek çok hastalığın 
tedavisine yönelik olarak 
kişiye özel immunoterapi 
yöntemleriyle çalışılan 
teknolojiye benzer şekilde 
üretilen aşılardır.

“Biontech/Pfizer, Moderna 
aşıları” bu sınıfa girmektedir.

Bu aşıların en büyük dezavan-
tajı; Biontech/Pfizer aşısının 
(BNT-162b2) -70°C’de, Mo-
derna aşısının (mRNA-1273) 
-20°C’de saklanabiliyor olma-
sıdır.28 gün arayla iki kez uy-
gulanmaktadırlar.

Biontech/Pfizer aşısının ikinci 
dozdan 7 gün sonra %95, 65 
yaş üzerindekilerde %94 etkili 
olduğugörülmüştür. 
 
Hem Sinovac, hem Biontech/
Pfizer aşıları için ülkemizde de 
klinik çalışmalar yapılmıştır. 
Ancak bu arada ülkemizde 16 
aşıya ilişkin çalışma yürütül-
mektedir.

Covid-19 geçirenler de aşı 
olmalı mı?

Covid-19 enfeksiyonu geçi-
renlerin bir bölümünün enfek-
siyonu yeniden geçirebildiği 
bilinmektedir. Hastalığı geçir-
menin veya aşı olmanın kişiyi 

edilir.

 • 2-8°C’de saklanabilir.

• Üretimi diğerlerine göre 
daha zor ve yavaştır. 

“Ülkemizde şu an 
uygulanmakta olan Sinovac 
aşısı” bu sınıfa girmektedir. 
 
2. Viral Vektör (Adenovirüs) 
Aşıları

• Grip benzeri hastalık 
yapan bir virüsün (adeno-
virüs) genetik müdahale 
sonrası koronavirüs proteini 
ile desteklenerek insan-
da bağışıklık oluşturması 
amaçlanır.

• Bu aşılar; Zika, Chikun-
gunya gibi viral hastalıklara 
karşı uzun bir süredir faz III 
aşamasındaydı. 

• Aşıların içindeki mikroor-
ganizmalar canlı olmakla 
birlikte, güçsüzleştirildik-
lerinden dolayı insanlarda 
hastalık yapamazlar. 

• Avantajı 2-8°C arasında, 
yani rutin olarak kullanılan 
aşı dolaplarında saklanabil-
meleridir.

• Yeni aşı geliştirme 
teknolojilerindendir. 

• “Sputnik-V ve Oxford/Ast-
raZeneca aşıları” bu sınıfa 
girmektedir. 28 gün arayla 
iki kez uygulanmaktadır.

3.Mesajcı RNA (mRNA) 
Aşıları

• mRNA, vücudumuzda do-
ğal olarak üretilen protein 

oluşturan zayıflatılmış virüs 
içeren aşılar (Canlı atenüe 
aşılar).

• Güvenli bir şekilde ba-
ğışıklık yanıtı oluşturmak 
için COVID-19 virüsünün 
yapısını taklit eden protein 
parçalarını kullanan prote-
in bazlı aşılar.

• Güvenli bağışıklık yanıtı 
oluşturmak için COVID-19 
virüsünün RNA parçacıkla-
rını taşıyan hastalık yapıcı 
etkisi olmayan virüslerin 
kullanıldığı viral vektör 
aşıları.

• Kendi başına güvenli bağı-
şıklık yanıtı oluşturan prote-
in üretmek için genetik ola-
rak tasarlanmış RNA ve DNA 
parçacıklarını kullanan son 
teknolojik bir yaklaşım olan 
m-RNA ve DNA aşıları.

• Erken dönemde faz III 
çalışmalarına başlamış bu 
beş aşı, üç farklı yöntemle 
üretilmektedir.

Buyöntemler şunlardır: 

1. İnaktif Aşılar

• Gelenekselleşmiş yöntem-
lerle üretilir.

• Virüs parçalanıp etkisiz 
hale getirilerek vücudumu-
za zarar verilmeden bağışık-
lığımız uyarılır.

• Uzun dönem etkileri konu-
sunda diğer aşılara oranla 
daha net bilgilerimiz bulun-
maktadır.

• Öldürülmüş virüs 
içerdikleri için ilk aşamada 
daha güvenli olduğu kabul 
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Preparedness Innovations – 
Epidemik Hazırlık İnovasyon 
Koalisyonu), GAVI (Global 
Vaccine Alliances – Global Aşı 
Ortaklığı) ve DSÖ (Dünya Sağ-
lık Örgütü)’ nün ortaklığı ile 
kurulmuş olup tüm ülkelere 
etkin aşıların ulaştırılmasının 
hızlandırılmasını 
amaçlamaktadır. Aynı 
zamanda, aşı üretim 
kapasitelerinin artırılmasının, 
alım gücü ve tedarik zincirinin 
hızlandırılarak 2021 sonuna 
kadar 2 milyar doz aşının eşit 
olarak dağıtılmasını hedefle-
mektedir.

COVAX’ın çalışmaları sayesin-
de, pandemi kontrol altına 
alınıp trajik hayat kayıplarının 
önlenmesinin yanı sıra, COVID 
aşılarının kullanıma girmesi ile 
global ekonominin her ay 375 
milyar dolarlık kaybının önüne 
geçilmesi gerçekleştirilecektir. 

COVAX’ın vaadleri; ülke nü-
fuslarının en az %20’ sinin 
aşılanması, çeşitli ve etkin bir 
aşı portföyünün oluşturulma-
sı, aşıların üretildikten sonra 
dağıtımlarının hızlıca ger-
çekleştirilmesi, pandeminin 
akut fazının sonlandırılması, 
ekonomilerin yeniden inşa 
edilmesidir. 

Aşılara eşit erişimin sağlanma-
sı, özellikle sağlık çalışanları 
gibi en yüksek risk grubun-
daki bireylerin korunması, 
pandeminin halk sağlığı ve 
ekonomi üzerindeki etkilerini 
azaltmada en önemli araçtır. 
Ancak bunlar kadar COVID-19 
yayılımının önlenmesi ve 
ölüm hızının düşürülmesi açı-
sından halk sağlığı önlemleri-
ne uyulması yaşamsal önem 
taşımaktadır. 

yerlerde kalanlar ve çalışanla-
ra uygulanmaya başlamıştır. 
İkinci aşamada ise hizmetin 
sürdürülmesi için öncelikli 
olarak tanımlanmış sektörler-
de çalışanlara uygulanacaktır. 
Çocuklara aşının uygulanıp 
uygulanmayacağını, uygulan-
sa da ne zaman uygulanması 
gerektiğini öğrenmek için 
Dünya Sağlık Örgütü gibi 
kuruluşlar ve Sağlık Bakanlığı 
yetkililerinin yapacağı açıkla-
maların takip edilmesi gerek-
mektedir.

COVAX

Yazımın devamında, ulusla-
rarası arenada aşının üretimi 
ve dağılımının eşit ve hızlı bir 
şekilde sağlanması konusunda 
çalışan bazı kuruluşlar 
hakkında bilgi vermek isterim. 
Bu kuruluşlar arasında en 
önemlilerinden biri ACT’dir 
(Access to COVID-19 Tools 
Accelerator - COVID-19’e karşı 
mücadelede ivmelendirici ku-
ruluş). ACT, COVID-19 testleri, 
tedavi yöntemleri ve aşılarının 
geliştirilmesi, üretilmesi ve 
kitlelere/ülkelere eşit olarak 
eriştirilmesi için çalışan global 
bir ortaklıktır.

ACT, Nisan 2020’de, DSÖ, Fran-
sız hükümeti, Avrupa Birliği, 
Bill ve Melinda Gates Vakfı 
öncülüğünde kurulmuş olup 
hükümetler, bilim insanları, 
aşı üreticileri, hayırseverler, 
sivil toplum kuruluşları, Dünya 
Bankası ve uluslararası sağlık 
kurumlarının katkısını sağla-
mayı amaçlamaktadır.

COVAX ise ACT’nin aşı bileşeni 
olarak en önemli uluslara-
rası kuruluştur. COVAX, CEPI 
(The Coalition for Epidemic 

ne kadar uzun bir süre koru-
duğu henüz tam olarak bilin-
memektedir. Ancak şu andaki 
bilgilerimize göre enfeksiyon 
geçirdikten 6 ay sonra aşı ya-
pılması uygundur.

Aşı sonrası yan etki görülme 
olasılığı var mı?

Covid-19 aşıları sonrasında 
aşının yapıldığı yerde ağrı, 
ateş, halsizlik gibi belirtiler 
görülebilir. Bunlar vücudun 
aşıya karşı gösterdiği tepki-
nin doğal bir sonucudur ve 
genellikle bir süre sonra ken-
diliğinden düzelecektir. Aşının 
etkinliğini nasıl etkileyecekleri 
şu an bilinmediği için, yan 
etkilerin görülmemesini temi-
nen önceden ilaç kullanılması 
önerilmemektedir. Yan etkiler 
ortaya çıkarsa buna yönelik 
ilaçlar kullanılabilir. Aşılara 
bağlı ciddi yan etkiler genel-
likle alerjik ve nadirdir. Ciddi 
alerjisi olanlar bunu mutlaka 
aşı öncesinde bildirmelidir.

Aşı olduktan sonra da 
korunma önlemlerine 
devam edilmeli mi?

Aşının hastalığı önemli oranda 
önlediği bilinmekle birlikte 
bulaşmayı ne kadar ve ne sü-
reyle önlediği zaman içinde 
ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, 
aşı olanlar ve hastalığı geçi-
renler de maske, mesafe ve 
hijyen kurallarına mutlaka 
uymaya devam etmelidir.

Covid-19 aşısı çocuklara da 
yapılmalı mı?

Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de Covid-19 aşısı ilk 
önce sağlık çalışanları ve yaşlı, 
engelli, koruma evleri gibi 
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P gós’un eğitim ile ilişkilenmesi 
erken Roma dönemine denk 
düşer. Çocuğun eğitimini, 
sosyalleşmesini, kültürlen-
mesini, bilinçlenmesini ve 
bilgilenmesini içermesi ise 
daha çok bu dönemde gö-
rülür. On dokuzuncu yüzyıl 
ile birlikte psikoloji bilimi 
ile ilişkili ele alınan terim, 
bugün bir meslek adı olarak 
karşımıza çıkar. Paidagogeo 
ise bu meslek sahipleri başta 
olmak üzere, öğretmen veya 
eğitmenlerin sahip olması 
gereken bir nitelik ve hatta 
bir eğitim programı işlevi 
görür. Nitekim, kavram o 
denli değişip dönüştü ki; yir-
minci yüzyıl ile birlikte artık 
eleştirel bir pedagojiden dahi 

“Yılın En Marjinal Öğretmeni” Seçilmek

Pedagoji, Eski Yunanca 
paidagogeo (παιδαγωγέω) 
teriminden türemiş bir söz-
cüktür. En yalın haliyle bir 
çocuğa göz kulak olma veya 
bir çocuğu yetiştirme, eğitim 
ve öğretim sürecinden geçir-
me işi anlamlarına gelir. Bu 
işi yapan kimselere ise pai-
dagōgós denmektedir. Antik 
Yunan’da, bir çocuğa okula 
gidip gelirken eşlik eden köle 
de aynı zamanda bir paida-
gōgós’tur.1 Burada çocuğun 
eğitiminden ziyade gözetimi 
söz konusudur. Paidagō-

1 H. G. Liddell and R. Scott, An 
Intermediate Greek-English Lexicon 
(Oxford: Clarendon Press, 1889); H. G. 
Liddell and R. Scott, A Greek-English 
Lexicon (Oxford: Clarendon Press, 
1940)
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“praxis” arasındaki ilişkinin 
yeniden ele alınmasını ge-
rekli kılmaktadır. Foucault, 
bu metni ve merkezindeki 
eleştiri kavramını yeniden 
gündeme getirdiğinde, 
odağında “şimdinin” veya 
“güncelin ontolojisi” vardır. 
“Eleştiri, hakikat ile iktidarın 
birleşik etkilerinin bütünü 
olarak anlaşılan insanların 
yönetimini tartışma konusu 
yapma tavrıdır, bunu da bi-
reysel bir karardan hareketle 
bütünün kurtuluşunu amaç 
edinerek kavga biçiminde 
yapar.”5 Foucaultcu anlamda 
eleştiri ilk olarak kutsal ki-
tabı ve kiliseyi, ikinci olarak 
yasaları veya hukuki yapıları 
ve üçüncü olarak otoriteyi 
karşısına alır. Eleştirinin odağı 
ise iktidar, hakikat ve özne 
arasındaki ilişkiler demetidir. 
Burada Foucault’nun kilise 
dediği yere diyaneti koydu-
ğumuzda, kendi güncelimiz 
ve gündemimizde bu eleşti-
riyi kullanmak hiç de eğreti 
durmaz. 

5 M. Foucault, Eleştiri Nedir? Kendilik 
Kültürü, Çev. M. Erşen (İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları, 2020), 39

kendisinde değil, başkası-
nın kılavuzluğu ve yardımı 
olmaksızın kendi aklını kul-
lanma kararlılığını ve yürekli-
liğini gösteremeyen insanda 
aramalıdır. “Sapare Aude!” der 
Kant, “Aklını kullanma cesare-
tini göster!”3 Kant’ın bu met-
ninde çok önemli bir kavram 
yer almaktadır, o da eleştiri. 
Bundan yaklaşık iki yüzyıl 
sonra hem Eleştirel Kuram 
veya Frankfurt Okulu temsil-
cileri hem de Michel Foucault 
tarafından bu kavram yeni-
den gündeme getirilir. Felsefi 
anlamda eleştiri, hakikat ile 
bir çatışma halinde olmak, 
onu olumsuzlamak anlamına 
gelir. Felsefe, hakikate dire-
nir; bu direniş ise felsefeye iç-
kin olan eleştiri özelliğinden 
kaynaklanır. “Eleştirel düşün-
me ‘eylem’dir. Eylem salt bir 
uğraş değil ayrıca düşünme-
nin kendisidir.”4 Bu bağlamda 
eleştiri kavramı, “theoria” ile 

3 I. Kant, Was ist Aufklärung? (Utopie 
kreativ, H. 159 Januar 2004), 5-10; I. 
Kant, Political Writings (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1991)
4 K. Gülenç, Frankfurt Okulu Eleştiri 
Toplum ve Bilim (İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları, 2015), 17

söz eder olduk. Dar anlamıyla 
eleştirel pedagojiyi ortaya 
çıkaran koşullar, mevcut 
pedagojik uygulamaların, 
bu uygulamaların toplum-
sal etiklerinin ve ideolojik 
yansımalarının insanları 
birer sömürü nesnesi haline 
getirmesinin bir sonucudur. 
Burada uzun uzun eleştirel 
pedagojiyi anlatmaya giriş-
meyeceğim. Bu konuda ya-
pılmış çalışmalara veya araş-
tırmalara erişmek mümkün.2 
Burada beni heyecanlandıran 
kavram eleştiri kavramının 
kendisidir. 

Immanuel Kant, Eleştirel 
Kuram ve Michel 
Foucault’dan günümüze 
eleştiri 

Kant 1784’te Aufklärung’u, 
insanın kendi suçu ile düş-
müş olduğu ergin olmama 
halinden kurtulması olarak 
tanımlar. Ergin olmayışa in-
san kendi suçu ile düşmüştür 
ve bunun nedenini de aklın 

2 H. A. Giroux, On Critical Pedagogy 
(London:Bloomsbury Publishing, 
2020)
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Bu Antik Yunan’dan, özellikle 
de Sokrates’ten beri felse-
fenin veya filozofun hayata 
geçirdiği bir roldür. Modern 
anlamda özerkliğin veya oto-
nominin işaretidir. 

Felsefe yapabilmek için 
cidden kölelerimiz mi 
olması gerekiyordu? 

Türkiye’de hem felsefe 
okumak hem de lisansüs-
tü eğitim yapabilmek aile 
tarafından finanse edilme 
ayrıcalığına sahip olmayı 
gerektiriyor. Lisansüstü 
eğitimim boyunca ailemin 
de desteğiyle yarı zamanlı 
işlerle bir şekilde kendimi 
finanse edebilmiştim. 2018 
yılında küçük bir esnaf olan 
babamın yaşadığı ekonomik 
kriz ve sonrası iflas ile birlikte 
ciddi iş arayışlarım başlamıştı. 
Bu sırada Türkiye’nin 
büyük şehirlerinde evleri 
ve güneyinde yazlıkları 
olan öğrencilerin bile KYK 
bursu aldığını öğrenince, 
kesin alırım umuduyla 
başvurularım ne yazık 
ki istenen kriterleri 
sağlayamadığım için geri 
çevrildi. 2019 yılında doktora 
tezimi yazma aşamasınday-
dım ve aile olarak yaşadı-
ğımız ekonomik zorluklar 
da git gide artmaktaydı. 
Dolayısıyla çeviri ve deşifre 
işi dışında ek olarak ücretli 
öğretmenlik başvurusunda 
bulunmuştum. Türkiye geneli 
düşünülünce başvuruma 
ilişkin dönüşler ya meslek 
liseleri ya da imam hatip 
okullarından geliyordu. Üste-
lik branşım da olmayan alan-
lardan dönüşler yapılıyordu. 
Meslek liselerinden Matema-

Educare ve educere’nin 
kesişimden doğan bir 
eğitim 

“Educare”, talim ve terbiye 
etmek, eğitmek veya üret-
mek anlamına gelir. Burada 
genellikle fiziksel bir beceri 
söz konusudur. Adı da üstün-
de talim gerektiren beceriler 
ön plandadır. Educare’yi mer-
keze alan yaklaşım özel bir iş 
ya da meslekle bağlantılıdır.6 
Buna, günümüz meslek 
eğitimine denk düşen bir 
yaklaşım demekte bir sakın-
ca yoktur. Bu eğitimde bir 
beceriyi ön plana çıkarmak 
veya çıkarmamak toplumun 
veya devletin ekonomik ve 
sosyal ihtiyaçlarına göre be-
lirlenir. Bu noktada Kant’ın 
üniversitenin sınıflara ve 
fakültelere ayrılarak düzen-
lenmesine ilişkin yazdığı 
yazıyı akıllara getirebiliriz.7 
Kant böylesi bir sınıflandır-
manın bütünüyle rastlantı 
eseri olmadığını söyler. Ak-
sine yönetim, halkı belirli 
dersler yoluyla etki altına 
alma amaçlı bunu yapmak-
tadır. Yönetim, her bir bireyin 
ebedi mutluluğunu ilahiyat 
fakülteleri; toplumun bir üye-
si olması dolayısıyla yurttaş 
olarak mutluluğunu hukuk 
faakülteleri ve fiziksel mut-
luluğunu ise tıp fakülteleri 
vasıtasıyla yerine getirmeye 
çalışır. Bütün bu üç yüksek fa-
külte, yönetimin kendilerine 
emanet ettiği derslere daya-

6 R. Billingion, Felsefeyi Yaşamak 
Ahlak Düşüncesine Giriş, Çev. A. 
Yılmaz (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 
2011)
7 I. Kant, Fakültelerin Birbirleriyle 
İlişkisi Üzerine, Çev. E. D. Oralgül 
(ViraVerita E-dergi, Sayı 2, 2015), 89-
104

nır. Kant açısından öğretim 
yoluyla yönetilen bir insan 
topluluğu için bunun böyle 
olması zorunludur. Doğrudan 
doğruya akıldan çıkmayan 
bir otoritenin tercih ettiği 
fiilden türeyen dersler, yöne-
timin onayladığı bir şeydir. 
Bu fakültelerden biri, kendi 
öğretisini akıldan türetilen 
şeylerle karıştırmaya cüret 
ettiği anda hem bu öğretiler 
aracılığıyla emirlerini buyu-
ran yönetimin otoritesine 
aykırı davranmış olur hem de 
yönetim tarafından korunan 
öğretiyi ışıltılı tüylerinden 
soyarak bunu da eşitlik ve öz-
gürlük temelinde ele alan fel-
sefe fakültesinin alanına gir-
miş olur. Dolayısıyla o gün de 
bugün de felsefe fakülteleri-
ne önemli bir görev düşmek-
tedir: Öğrencilere eleştirel 
düşünme olanağı sağlama 
ve bu olanağı çevrelerine 
yayma. Kant’ın yüksek fakülte 
dediği fakülteler daha çok 
eğitimde educare yaklaşımını 
benimsemektedir. Oysa aşağı 
fakülte olarak işaret edilen 
felsefe fakültesi ise “educere” 
yaklaşımını taşır görünür. 
Educere sözcüğünün birden 
çok anlamı vardır. Çekip 
çıkarmak, yükseltmek, inşa 
etmek, yetiştirmek veya 
eğitmek bunlardan sadece 
birkaçıdır. Burada bir tür 
yetkinleştirme, kişinin hem 
dünyayı hem de kendisini 
keşfetmesine izin verme, 
fikirler ve beceri geliştir-
mesine olanak tanıma söz 
konusudur.8 Bu yaklaşımı 
benimsemiş öğretmenin rolü 
pedagogdan ziyade, bilginin 
keşif sürecindeki teşvikçi, 
rehber veya kolaylaştırıcıdır. 
8 Billingion, Felsefeyi Yaşamak
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“kadın sünneti” –kadın ge-
nital mutilasyonu KGM- adı 
altında müslüman ülkelerde 
kız çocuklarını sakatlayıcı 
uygulamaya, “cinsiyet kimli-
ği” ve “cinsel yönelim” başta 
olmak üzere ilk defa duyu-
lan konulara alan açmasıyla 
marjinal öğretmen seçilmem 
hiç de şaşırtıcı değildi. Müfre-
datın konu başlıklarını takip 
ederek ancak kesinlikle sığ ve 
daraltıcı okul kitaplarına bağlı 
kalmaksızın yaptığımız ders-
lerimde, öğrenciler benim 
yol arkadaşlarım oluyordu. 
Önce yargı ve önyargıları-
mızı kaldırmayı, eleştirel ve 
refleksif düşünmeyi, diya-
lektik ve diyalojik yöntemi 
kullanmayı deneyimliyorduk. 
İlginç bir şekilde korktuğum 
başıma gelmiyordu. Herhangi 
bir şikayet veya duvarla 
karşılaşmıyordum. Bilakis 
yaptıklarımın zamanla taklit 
edildiğini gördüğüm de oldu. 
UNESCO’nun 2002 yılından 
beri düzenlediği Dünya Felse-
fe Günü ve 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Ulusla-
rarası Mücadele Günü dola-
yısıyla bir etkinlik düzenleme 
kararı aldığımda, kısa sürede 
ve gönüllülük esasına dayalı 
olarak Antigone Tragedyası’nı 
sahnelemeyi başardık. Bu 
çalışma için sadece kız öğren-
cileri seçmiştim. Amacım ha-
lihazırda zaten onların atan-
mış cinsiyetleri üzerinden 
yapılagelen politikalara karşı 
durmak ve bu politikalarda 
olası bir gedik açmaktı. Fel-
sefe tarihinin neredeyse en 
önemli ve en çok atıfta bulu-
nulan eseri olması sebebiyle 
Sofokles tarafından yaklaşık 
M.Ö. 440’larda yazılmış tek 
perdelik Antigone traged-

ötesindeki iktidar ağlarını 
görmenin altını çizmekle 
yetineceğim. Bu konuda Ece 
Öztan’ın 25 Aralık 2017’de 
yayınlanan “Dindar Nesiller 
Söyleminin Ötesi...” başlıklı 
yazısının oldukça aydınlatıcı 
ve açık olduğunu ifade ede-
bilirim.9 Yalnızca Ece’nin son 
cümlesini kısmen değiştirip 
tekrar ederek AKP’nin “din-
darlığı” ön plana çıkararak 
üstünü örtmeye çalıştığı 
“piyasacı” eğilimlerle birlikte 
gelişen sınıfsallığı ve özcü bir 
toplumsal cinsiyet kavrayışı 
temelinde şekillenen otoriter 
bir yurttaşlık tertibini gözden 
kaçırmamak gerektiğini vur-
gulayarak kendi deneyimim 
üzerinden “ne” ve “nasıl” yap-
malıya ilişkin “praxis” alanı 
sunmaya çalışacağım. 

Marjinallik, bir tür 
eleştiridir

Bir dönem İngilizce, yaklaşık 
üç dönemdir de Felsefe Gru-
bu Öğretmenliği yaptığım 
imam hatip lisesi üzerinden 
bir anekdotumla devam 
edeceğim. Öğrenciler tara-
fından düzenlenen “yılın en... 
öğretmeni” yarışmasında, 
“yılın en marjinal öğretme-
ni” seçilmiştim. Bu benim 
için büyük bir onurdu. Zira 
amacımı yerine getirdiğimin 
bir göstergesiydi. Sarı saçla-
rıyla rengarenk giyisileriyle 
“kadın”, “bilim insanı”, “kız ve 
oğlan çocuğu”; “inançlarımızı 
parantez içine alıyoruz” ifade-
siyle, erkekler de ağlayabilir, 
kadın parfümü kullanabilir 
söylemiyle; “akran şiddeti”, 

9 http://www.sosyaldemokratdergi.
org/ece-oztan-dindar-nesiller-
soyleminin-otesi/ 

tik öğretmenliği için imam 
hatip liselerinden ise ağırlıklı 
olarak İngilizce öğretmenliği 
için aranıyordum. Matematik 
öğretmenliği için kendimi 
yeterli görmediğimi ilettiğim 
bir okul müdürü ısrarla kabul 
etmemi söylerken oldukça 
şaşkındım. Doktora öğrencisi 
olmam matematik eğitimi 
verebileceğim anlamına 
gelmemeliydi. Fakat mesele 
eğitimin niteliği değil, boş-
luğu doldurmaktı belki de. 
Ekonomik sıkıntılara karşın 
etik tutumumu halen koru-
yordum ve matematik öğre-
temeyeceğimi bilerek birkaç 
okulu böylelikle reddettim. 
Sonunda bu yarı döneme 
kadar çalışmakta olduğum 
imam hatip lisesinin ortaokul 
kısmında İngilizce öğret-
menliği yapmaya başladım. 
Okulda kız ve oğlan çocukları 
ayrı sınıflarda eğitim gör-
mekteydi. Tenefüslerde ve 
yemekhanede ise yan yana 
olan çocuklardı bunlar. Bir 
felsefecinin mantık formuna 
ve eleştirel düşünme bece-
risine uymayan bu durum 
bu ülkede neredeyse kanık-
sanmıştı. Nitekim Kant’ın 
“özel” ve “kamusal” aklını 
veya Platon’un “at sineği” tu-
tumunu hayata geçirmenin 
heyecanıyla baştaki bütün 
korkularımla da yüzleşmiş-
tim. Minör iktidar ağlarının 
işlediği alanlarda bir değişim 
veya dönüşüm yaratmak 
mümkündü. Ben burada, 
toplumda muhafazakarlığın 
ve eğitimde dinselleşmenin, 
neoliberalizmle birlikte 
okunması gerektiğini vurgu-
layarak “dindar nesiller ye-
tiştirme” söyleminin ötesine 
geçmenin ve bu söylemin 
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anadilim olmasına karşın 
Türkiye’nin asimile ettiği 
Kürt asıllı bir yurttaş olarak 
Kürtçe’yi de eklediğimde 
öğrencilerimin önyargısızca 
kabul etmelerini, özellikle 
Kürt olduğunu bildiğim veya 
düşündüğüm öğrencilerin 
dikleştiğini gördüm. Ancak 
öğretmenler odasında ço-
cuğuna verdiği ismin, “ismi 
lazım değil ırkın ismi olma-
sından çok korktuğunu ve bu 
yüzden de çok araştırma yap-
tığını” söyleyen sözde seküler 
görünümlü öğretmenleri de 
şaşkınlıkla izledim. Eğitimde 
bir reform, özellikle de 
eğitim fakültelerinde ciddi 
bir reform gerektiği benim 
açımdan kaçınılmaz durmak-
ta. Öğrencilerin, özellikle de 
kız öğrencilerin –bir tercih 
hakkımız varsa bu hakkımı 
pozitif ayrımcılık yaparak 
kız çocuklarından yana 
kullanıyorum- kendi başlarına 
düşünmeye, yapıp etmelerini 
özerk bir biçimde yürütmeye, 
zihinlerinde bir ışık yakan 
veya hayal güçlerini zorlayan 
şeylere teşvik edilmeye ihti-
yaçları var. Çünkü geleneksel 
ve muhafazakar ailelerin ve 
hükümetlerin en çok yaptı-
rımda bulunduğu bedenler, 
zihinler ve yaşam alanları ne 
yazık ki kız çocukları oluyor. 
Yetişkin birer kadın olduk-
larında seçimleri de yine bu 
iktidar ağlarınca belirleniyor, 
kısıtlanıyor veya sınırlanıyor. 
Ama eleştirel düşünen bir kız 
çocuğunun henüz o yaşlarda 
neler yaptığını ve yetişkin bir 
kadın olduğunda neler ya-
pabileceğini gördüm. Bunun 
için marjinal kimseler olmaya, 
eleştirel tutuma devam... 

yasını seçmiştim. Bu kızlar 
hayatlarında ilk defa sahneye 
çıkacaklar ve bir tragedyayı 
okuyup sahneleyeceklerdi. 
Karşımda oyunculuk dene-
yimi olmayan bir grup kız 
çocuğu olduğunu da kabul 
ederek onlara doğaçlama ve 
özgürce bir sahne sağlamaya 
çalıştım. Belli ki bu onlarda 
olumlu bir etki bırakmıştı. Bir 
veli toplantısında kızlardan 
birinin babası, oyundan bah-
sedince, eyvah dedim şimdi 
geliyor “değerler” dersi. An-
cak yanılmıştım, baba kızının 
böyle bir oyunda Kral Kreon 
olacağını bilseymiş kostüm 
de alabileceğinden söz edi-
yordu. Öğrenciler evlerinde 
yaşadıkları heyecanı ve ka-
zandıkları özgüveni anlatmış 
olmalılar ki; ne velilerden ne 
de okul idaresinden herhangi 
bir olumsuz dönüş yapılma-
dı. Hatta bir kaç hafta sonra 
yapılan Arapça günü dolayı-
sıyla benzer bir etkinlik dü-
zenlenmeye bile çalışılmıştı. 
Benim amatör oyuncularım 
bu defa zorunlu olarak sah-
nedeydiler! Bu zorunluluğu 
daha sonra kendilerinden 
öğrendim. Pandemi dolayı-
sıyla istediğim birçok etkinliği 
gerçekleştirememiş olsam 
da bu öğrencilerle eleştirel 
düşünme ve refleksiyon ge-
liştirme üzerine çalışmaya 
devam ettik. Bir dönem sonra 
bırakır giderim diye başladı-
ğım imam hatip öğretmenliği 
sürecimde adeta bir Çalıkuşu 
misyonu yüklendim sanıl-
masın. Hatta öğretmenlere 
veya öğretmen adaylarına bir 
Çalıkuşu olmayı önerecek de 
değilim. Bilakis politikalarda 
köklü değişimlerin gerçekleş-
mesi için mücadele etmeye 

devam etmeliyiz. Ancak bu 
mücadele devam ederken 
de öğretmenliğin ne ve nasıl 
olması gerektiğini de yeniden 
düşünmemiz gerekiyor. Bili-
yoruz ki hayatamıza değen 
öğretmenler vasıtasıyla ya 
otonomi kazanıyor ya da bo-
yun eğen birer kişi oluyoruz. 
Köy Enstitüleri’ni ve o tarihi 
düşündükçe bunun bir kez 
daha gerekli olduğunu düşü-
nüyorum. 

Dindar nesil yetiştirmek 
konusunda işler pek 
de düşündükleri gibi 
gitmeyecek...

Bir öğrencim Freud üzerine 
yaptığı bir ödevin sonunda, 
Freudcu anlamda babanın 
ölümü, babanın aşılması 
üzerinden, “yalnızca babanın 
değil hiçbir insanın gölegesi 
altına girmemek gerektiğini 
söylüyor. Aksi halde bu duru-
mun, gölgesinde yaşadığımız 
insana bizi bağımlı kılacağını, 
bakış açımızı daraltıp objektif 
düşünce yetimizi yavaş yavaş 
yitirmememize neden olaca-
ğını” iddia ediyor. Dolayısıyla 
AKP’nin eğitim sisteminin 
kendisinin sorunlu ve ivedikle 
değişmesi gerektiği yanı sıra 
ben en çok öğretmenlerin 
kökleşmiş düşünceleriyle 
yüzleşmenin zorluğunu yaşa-
dım. Dindar nesil yetiştirme 
konusunda, işlerin pek de 
düşündükleri gibi gitmeye-
ceği kanaatindeyim. Seçme 
hakları olmadan geldikleri 
imam hatip okullarında eleş-
tirel düşünme yeteneğine 
alan açıldığı taktirde öğrenci-
lerin bu sınırları aşacaklarını 
gördüm. Bildiğim yabancı 
dilleri soran öğrencilerime, 



Pandemi sürecinde tanımadığımız insanların yaşamlarında neler oldu, 
neler oluyor? 

Pandeminin başından beri evlere kapanmamızın da etkisiyle kendimize, kendi hayatımıza, günde-
lik yaşantımıza fazlasıyla odaklandık ister istemez… Peki, bu odaklanma bir noktadan sonra kendi 
çemberimiz dışında yaşananlara duyarsızlaşma noktasına kadar geldi diyebilir miyiz? Yaklaşık bir 
yıldır olağan şekilde akmayan hayatlarımızla her birimiz kendi içimizde bir sınavdan geçiyoruz 
adeta. Ya görmediğimiz, duymadığımız, tanımadığımız insanların yaşamlarında neler oldu, neler 
oluyor? 

Her ikisi de sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan Özgün Biçer ve Ece Öztan işte bu 
bilmediğimiz hayatlara, kendi güvenli alanımız dışında kalanlara odaklanarak toplumun farklı 
kesimlerinden kişilerin bu zorlu süreci nasıl geçirdiklerini birbirinden özel röportajlarla bizlere 
aktarıyor.
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kalan babalara, ev işçilerinden eğitim alabilmek için türlü zorluklarla mücadele eden öğrencilere, 
LGBTİ+ bireylerden yaşamları neredeyse bir ev hapsine dönüşen yaşlılara kadar pek çok farklı 
kesimin bu süreci atlatma çabalarından örnekler sunuyor.  

Ece Öztan ve Özgün Biçer’in birlikte hazırladığı İşte Hayat! Karakarga Yayınları’ndan çıktı. 
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