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Sunuş
 
Değerli okurlar,

Artık "yine geciktik“ demekten utanır olduk; yaz bitip ve SODEV’in mekanında bir araya gelip 
yeniden organize olana değin bizi bağışlayacaksınız. Bu sayımızda SODEVMONİTÖR ve 
Sosyal Demokrasi tartışmaları yer almıyor. Ancak onların konularına dolaylı biçimde değinen 
yazılar var. Ayrıca bu kez arka kapağın da neredeyse ön kapak kadar işlevsel olmasına özen 
gösterdik.

İlk bölümde "mafyalaşma“ konusuna ilişkin dört makalemiz var. Bunlardan ilkinde Ahu Karasulu, 
mafyanın kamu yaşamının bütün süreçlerine nasıl sızdığını ve tüm aktörlerini nasıl etkisi altına 
aldığını büyük bir yetkinlikle sergiliyor. Gürkan Haydar Kılıçarslan, Sedat Peker örneğinde, 
ülkemizin mafyanın bir tür evrimleşme sürecine tanık olduğunu açıklıyor. A. Babür Atila, artık 
yakından bildiğimiz biçemiyle "Pinokyo’nun burnu“ sembolizmini kullanarak ülkede hüküm süren 
"yalan“ ortamını gözler önüne seriyor. Bölümün son makalesi, mafya ile tarikatların eşzamanlı 
büyümesiyle meydana gelen paradigma değişikliğine dikkat çeken Dilek Karafazlı’ya ait.

"Mafyalaşma ve siyaset“ konusundaki söyleşiyi arkadaşımız Ece Öztan, gazeteci Bahadır 
Özgür ile yaptı. Özgür, kendisine yöneltilen isabetli sorulara yanıt olarak, Sedat Peker ve AKP 
dönemi siyaset oyuncuları gibi etkenleri ele alarak Susurluk’tan Latin Amerika’ya kadar örgütlü 
suç ile siyaset ilişkilerine ışık tutuyor.  

İkinci bir bölümde "pandemi ve toplumsal cinsiyet“ alanını üç makale çerçevesinde ele aldık. 
İlk yazıda Damla Eroğlu, "aile“ kavramının iktidar eliyle nasıl kadını ezme ve eril egemenliği 
sürdürme yolunda kullanıldığını gösteriyor. Görkem Kelebek Küçükarslan ise, pandemi 
döneminde şiddetin özellikle ev içinde büyük ölçüde arttığını dikkatlere sunuyor. Bölümün son 
yazısında Ebru Işık, COVİD salgınının kadınlar, genç işsizler, kültür sektörü emekçileri ve tüm 
kırılgan sosyal kategoriler açısından turnusol işlevi gördüğünü belirtiyor.

Gelelim serbest yazılara! Ülkenin sorunları çok çeşitlendiği için olsa gerek, bu sayıda her 
biri farklı konuda çok sayıda serbest yazı bulunuyor. Bunların "sosyal“ içerikli olan ilkinde 
Tansu Özcan, toplumun korku siyasetiyle kişiliksizleştirilme, sıradanlaştırılma ve sonuçta 
iktidar tarafından hizaya getirilme çabalarını sergiliyor. "Dış politika“ konulu makalesinde 
Emre Özdemir, İsmail Cem’in dış politika anlayışının 2030 ve –umarız ki- daha da öncesi 
Türkiye‘sinin dış politika çizgisi için esin kaynağı olması yolundaki görüşünü sunuyor. 

"İç siyaset süreçleri“ bağlamında Mustafa Koçancı, önümüzdeki seçim dönemine ve aday 
belirleme süreçlerine ilişkin –"sunuş“ yazarının da görüşlerini aynen yansıtan- çok kayda değer 
saptamalarda bulunuyor. SODEV’in bir süre önce yaptığı "Gençlik“ ile ilgili araştırmadan yola 
çıkan Yusuf Can Gökmen, söz konusu araştırmanın içerdiği sayısal verileri temel alarak önemli 
yorumlar getiriyor. Zeynep Altıok Akatlı "AKP“ bahsinde, dizelerle başlayıp dizelerle bitirdiği 
makalesinde iktidarın genç kuşaklarda yarattığı ve kısmen kalıcı olabilecek tahribatı konu 
ediniyor. 

"Boğaziçi Direnişi“ konulu yazıyı Murat Aydın, Gezi ve Boğaziçi direnişlerinin, iktidarın 
hegemonya süreci içindeki birer önemli kırılım olma olgusu ekseninde işliyor. "Atatürk‘e hakaret“ 
düzeysizliğinin ve suçunun kimi Ayasofya imamları tarafından sürekli -hem de Devletin en üst 
kademesindekilerin gözlerine baka baka- işlenmesini hazmedemeyen Tuba Torun’un yazısı 
içimize su serpiyor. "Gidişat“ gözlemi yapan Ahmet Özer, işlemekte olan süreçlere ve krizlere 
sistemik ve sosyolojik bir bakış bağlamında, yönlendirici rolleri paylaşan siyasal aktörleri 
inceliyor ve muhalefete öneriler getiriyor. 

İşimiz her bakımdan zor ama dilekte bulunmakta özgürüz: Bu kadar açılıp saçılmadan 
sonra salgın yeni bir zirveye yönelmesin ve boğazımızı sıkan mevcut rejim barış içinde ve 
olabildiğince çabuk gitsin! 

Hepinize sevgi ve saygıyla!
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E
“Her şey Mafya ise, 

Hiç bir şey Mafya Değildir”*

2000’lerin başının yolsuzluk 
ve “mafya” operasyonları 
geldi. 2003’ten sonra ise AKP, 
mücadele ettiği üç Y’den bi-
risinin yolsuzluklar olduğunu 
ve suç örgütlerinin kökünü 
kazıdığını ilan edip duracaktı. 
Öyle olmadığını anlatabilmek 
veyahut gösterebilmek vakit 
aldı.

Hem Susurluk sonrasında 
hem de yolsuzluk/mafya 
operasyonları döneminde, 
o kadar fazla isim, o kadar 
fazla ilişki, o kadar fazla olay 
hakkında söz söyleniyordu 
ve bu sözler o kadar “ortaya 
karışık”tı ki, geriye bir uğultu 
kalıyordu; bitmeyen ve insanı 
kısa bir süre içinde illallah etti-
recek bir uğultu… Böylesi bir 

Eskiden bir doktora tezi 
yazmıştım. Türkçe başlığı, 
“Türkiye’nin Mafyasını 
Anlamlandırmak: Kav-
ramsal Çerçeve ve Ön 
Değerlendirme” idi. Dö-
nüp baktım, 2005 yılında 
savunmuşum tezi. Beni 
bıraksalar, hala bu tezi yazıyor 
olabilirdim. Sonrasında, ihraç 
olunana kadar1, bu tezden 
hareketle muhtelif dersler 
verdim –ki, adını “Mafya 101” 
koyamadığım “İktisadi Suçlar” 
dersi bunlardan birisidir. Tez 
ile ilgili okumaya başladığım 
dönem, Susurluk sonrasıydı. 
Peşi sıra, 1990’ların sonu 

* Lupo, S., Storia della Mafia, dalle 
Origini ai Giorni Nostri, (Roma: 
Donzelli Editore, 1996), 13.
1 686 no.lu KHK (Şubat 2017). 

Ahu KARASULU 
Muhreç Akademisyen, 
Bağımsız Araştırmacı; 
ahu.karasulu@gmail.com
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masın diye uğraşmaktan ve 
suçluların hak ettikleri cezayı 
almasını sağlamaktan veya 
düzeni değiştirmekten bahse-
diyorsak, tutarlı bir kavramsal 
çerçeveden yola çıkmak gere-
kir diye düşünüyorum. Anali-
zin merkezine ekonomik alanı 
koymayı ve kişilerden -kim 
yaptı?- ziyade süreçlere -ne 
oldu? Nasıl oldu?- bakmayı 
öneriyorum. Kısaca özetleme-
ye çalıştığım kavramsal çerçe-
venin neredeyse her tarafının 
ayrıntılandırılabileceğini ve 
çok çeşitli şekillerde örneklen-
dirilebileceğini teslim ediyor 
ve uzun etmeden, yola, bu 
yazıda kullanmaktan imtina 
ettiğim iki kavramla başlamak 
istiyorum. 

Organize suç ile mafya

“Organize suç” kavramı, 
genellikle güvenlik güçleri 
ve hukukçular tarafından 
kullanılan bir kavramdır. 
Bilenler zaten bilir ya, 
organize suç ile yasada 
kastedilen, çok kabaca, iki 
veya daha fazla kişinin, suç 
işlemek için irade birliği 
yapması, işlenen suçun 
ekonomik kazanç sağlama 
amacı gütmesi, kişiler 
arasında hiyerarşik bir 
ilişkinin bulunması ve suçun 
işlenirken tehdit, şiddet yahut 
şiddet kullanma tehdidinin 
varolmasıdır. Kişiler, işledikleri 
suçların yanı sıra, bu suçları 
örgütlenerek işlemekten 
ayrıca cezalandırılırlar; ce-
zalar silahlı külahlı işlerde 
ayrıca arttırılır. Bu türden 
yasaların kökenleri 18. yüzyıla 
kadar gider. Hırsız çeteleri-
nin çete oldukları için ayrıca 
cezalandırılmasının, zengi-
nin mülkünün korunması 

amacı ise, vaziyeti kurtarmak 
veya ne isterse onu yapmak 
ve yaptığının yanına kar kal-
masıdır. Bir başka deyişle, size 
A’dan hesap soranlara, Ğ’nin 
ne berbat insan/şey olduğunu 
anlatır, sonunu da fasulyenin 
faydalarına bağlarsınız. Yap-
tığınız boğuntu neticesinde, 
sizi dinleyenler, konunun A 
olduğunu unutur, Ğ’ye söver, 
hatta fasulyenin faydalarını 
takdir edemediği için kendisi-
ni kabahatli görür. 

Bugün “bullshitting” -boğuntu 
yapma- gündelik konuşma/
tartışma biçimlerine de 
sirayet etmiş ve siyasi alanda 
giderek yaygınlaşan bir 
söyleme ve eyleme biçimine 
dönüşmüştür. Bu durumu 
“hakikat sonrası” veyahut “algı 
yönetimi” gibi daha fiyakalı 
terimlerle ele almak mümkün 
olsa da, “bullshit bullshit”tir, 
yani boğuntu boğuntudur. 
Dinlediğimiz 10 mafya tar-
tışmasının, herhalde 7 yahut 
8’inde, konuşmalar/tartışma-
lar, didiklenen noktalar bir 
yerden sonra şirazesinden 
çıkmaktadır –ki, galiba işlerin, 
yapan açısından değil ise de 
dışarıdan bakan için anla-
şılması böylesi noktalardan 
sonra zorlaşır. Kafanızda bir 
uğultu ile kitap başından/
ekran karşısından kalkmanız, 
kimin sesi daha yüksek çıkı-
yorsa ve daha iyi “bullshitter” 
(boğuntucu) ise, onun peşine 
takılmanız veyahut canınız-
dan bezip, bunlar yokmuş 
gibi yapmayı tercih etmeniz 
pekala mümkündür. 

Eh canım, bir pazar eğlencesi 
değil mi nihayetinde, öyle 
oluversin! Oluversin tabii de, 
duyduklarımız bir daha ol-

uğultu, herhangi bir kavram-
sal çerçeveyi veyahut teorik 
değerlendirmeyi de işitilemez 
kılıyordu. Geriye bir boş-
gösteren olarak “temiz eller” 
ve en kahraman savcı talebi, 
devlet-işadamı-mafya üçgeni 
gibi temelsiz tasavvurlar veya 
AKP’nin yolsuzluk, çeteler ve 
-Ergenekon ile birlikte- de-
rin devlet denen gulyabani 
karşısında mutlak bir zafer 
kazandığı algısı kalacaktı.

AKP, 2003 sonrası, gerçekten 
de yolsuzluklar ve çetelerin 
sonunu getirdi mi? Rivayet o 
ki, “yeraltı dünyasının önde 
gelen isimleri”ne operasy-
onlar yapıldı, -ve çetelerle- 
muvazaalı işleri olan sermaye 
gruplarının üzerine gidildi, 
Fethullahçılar’ın da katkısı 
(!) ile eski Türkiye’nin derin 
devletinin köküne kibrit suyu 
döküldü… Gerçekten öyle 
mi oldu? Yoksa AKP, “temiz-
lik” adı altında, ekonomik 
alanda haklı ve haksız ka-
zanç sağlama olanaklarını ve 
bunları düzenleyen kuralları, 
kademeli olarak, kendi 
aygıtının denetimine mi sun-
du? Peker videolarından son-
ra tekrar gündeme gelen suç-
lar silsilesi, yine bir uğultudur 
başlattı. 

Bullshit

Bugünün uğultusu, felse-
feci Harry Frankfurt’un “On 
Bullshit”te kavramsallaştır-
dığı üzere, “bullshit”tir yani 
boğuntudur. Bu, hakikatin, 
yalandan da beter bir düşma-
nıdır; yanıltmaya/aldatmaya 
yönelik, hakikatin yahut doğ-
ruluğun önemsenmediği, bir 
içeriğe sahip olmayan, boş 
konuşmadır. Böyle konuşanın 
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beyaz yakalı suçlar/şirket 
suçları arasındaki standart 
kriminolojik ayrımdır. Banka 
hortumlamak yahut „Enron“ 
örneğindeki gibi skandallar 
daha kabul edilebilir bulunur-
ken, silahlı külahlı adamlar 
tehlikelidir. Yoksul aileler-
den gelmiş, dolayısıyla para 
peşinde koşan garibanlar 
veya doğasına yenik düşmüş 
alfa erkekler olarak görülmez-
ler. Kamu barışına karşı, her 
nasılsa, daha büyük bir tehdit 
oluştururlar.

Mafya ise, “bizim oğlan ma-
fyada işe girmiş” anlamında 
kullanılmıyorsa, Sicilya’ya 
özel bir olguya karşılık ge-
lir. Analitik olarak, yüksek 

geldiği izlenebilir; daha 
doğrusu izlenebilirdi, çünkü 
artık veri bulunmamaktadır. 

MGK ve iç tehdit düzlemin-
den devam edersek, silahlı 
külahlı adamların kamudaki 
rüşvet/haraç zincirinden, 
1990’ların sonu ve 2000’lerin 
başının terminolojisi ile hor-
tumculuktan daha tehlikeli 
oldukları da tartışmalıdır. Bir 
meseleyi güvenlik konusu 
yapmak, dolayısıyla siyasal 
alanın dışına çıkartmak ve 
dolayısıyla da olağanüstü 
araçlarla müdahale etmek 
elbette tartışmanın bir 
ayağını oluşturur. Fakat, 
bu tartışmanın bir diğer 
ayağı da, organize suçlar ile 

yolunda daha da caydırıcı 
olacağı düşünülmüştür. 
Öyle olmuş mudur? Rivayet 
muhtelif! Geçtiğimiz yüzyılın 
sonunda, “organize suçlar”, 
yargılamanın özel yetkili 
mahkemelerde yapılmasını 
mümkün kılmıştır. Dönem 
dönem, neredeyse bir trend 
olarak, “organize suç”u konu 
alan ceza yasası maddele-
rinden açılan davalar artmış, 
bunun üzerinden ahlaki panik 
yaratılmış, hatta bu örgütlen-
meler, Türkiye’de MGK’nın iç 
tehdit listesine kadar girmiştir. 
Açılan davaların sonuçlarına 
bakıldığında ise, mahkumi-
yetle sonuçlanmanın ne-
redeyse ihmal edilebilecek 
kadar düşük bir sayıya karşılık 
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veya “suç örgütleri” sızmış de-
ğildir. Bu işlerle iştigal eden-
lerin öncelikli kastı, ekonomik 
alanın düzenini ve kamu gü-
venliğini tehdit etmektir diye 
düşünmek de pek gerçekçi 
olmayacaktır. Suç, ekonomik 
alanın içinde var olur ve eko-
nomik alan tarafından üretilir. 
Suçlular, haydi örgütlenelim 
de para kazanalım diye yola 
çıkmazlar, durduk yere kan 
döküp göze batmazlar, kamu 
görevlilerini durduk yere ma-
aşa bağlamazlar. Ancak çok 
para kazanır da göze batarlar-
sa, kazançlarını meşru kılma 
yoluna giderler. 

Üstelik, “çökme”, kaçakçılık ve 
hileli üretim, tarih boyunca 
hemen her toplumda 
izlenebilir. Birisi diğerinin 
malına/servetine göz diker, 
tahditli ve fakat talep gören 
bir dizi mal vardır. Her 
toplumda süte su katacak 
bir sivri zekalı muhakkak ki 
bulunur. Neyin hak edilmiş, 
neyin haksız kazanç olduğu, 
haksız kazanç elde eden kişi-
lerin hangisinin, nereye kadar 
tolere edileceği ve onlara ne 
ceza verileceği ise o toplu-
mun kuralları içinde belirlenir. 

Kapitalizmin devleti,  
devletin suçu

Kapitalizmin özelliği ise, 
ekonomik ve toplumsal ya-
şantının -her ne pahasına 
olursa olsun- kazanç/kar elde 
etme amacı ekseninde örgüt-
lenmesidir. Bu örgütlenme, 
toplumsal düzenlemelere terk 
edilmez. Devlet aygıtı, karın/
kazancın -veyahut serma-
ye birikiminin- sürekliliğini 
ve istikrarını sağlayacak 
önlemleri alır; yani, bir yan-

vurgudan ibaret 
kalacaktır: Herşeye ma-
fya dersek –ki, mümkün-
dür- aslında neye mafya 
diyeceğimiz, bunu 
nasıl analiz edeceğimiz, 
dolayısıyla nasıl bir 
mücadele vereceğimiz 
de karmaşıklaşacaktır. 
Post-Peker dönemde, 
öğrenmekte/
hatırlamakta 
olduklarımız zaten yete-
rince karmaşıktır. 

Haksız kazanç

Meseleyi sadeleştirirsek, 
bu karmaşa, aslında, 
kar amaçlı suçlara yani 
haksız kazanca dairdir. 
Üstadım R.T. Naylor’un 
kavramsallaştığı şek-
liyle kar amaçlı suçlar 
-profit-oriented crimes-, 
ekonomik alanı düzen-
leyen kurallara aykırı 
olarak gerçekleşen faa-
liyetleri, yani yağmayı, 
piyasa merkezli suçları 
ve ticari suçları kapsar. 

Suçun kendisi biraz karmaşık-
sa, örgütlülük, duruma göre 
de şiddet, rüşvet ve “para 
aklama” devreye girer. En 
basitinden, yağma, yahut bu-
günlerde “çökme” dediğimiz 
şeye, piyasa merkezli suçlar, 
kaçakçılığa, ticari suçlar ise 
kuralına uygun yapılmayan 
–hileli- üretime işaret eder. 
Teker teker işlenebileceği 
gibi, aynı suç içerisinde, 
birbirinin içine geçmiş halde 
de gerçekleşebilir.

Hal böyleyken, altını çize-
ceğim odur ki, şahane ve 
kurallara göre işleyen bir eko-
nomik alan var olup, buraya, 
dışarıdan, “yeraltı dünyası” 

bir soyutlama düzeyinde 
işlevseldir. Lupo’nun tanımıyla 
mafya, birkaç yorum biçimi-
nin, gerçekte iç içe geçmiş 
hali gibidir: “mafya, siyasi, 
ekonomik veyahut –sıklıkla- 
sosyokültürel faktörlere 
odaklanıldığında, geleneksel 
toplumun bir yansıması; bir 
girişim yahut bir tür suç en-
düstrisi; az çok merkezileşmiş 
gizli bir örgütlenme; veyahut 
devlete paralel bir yasal dü-
zenleme, yani bir tür anti-dev-
let olarak görülmüştür.”2 Bu 
bakma biçimleri, Türkiye’yi 
anlamakta, devamlılıkları ve 
kopuşları teşhis etmekte işe 
yarayabilecek olsa da, bu yazı 
bağlamında „mafia“, başlıktaki 
2 Lupo, 17.
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Eee, yani?

Türkiye’de, AKP iktidarı dö-
neminin ayırt edici niteliği, 
benim fikrimce, ekonomik 
dönüşüm süreci içinde ma-
nevra alanı genişleyen devlet 
aygıtını elinde tutan güçler 
koalisyonunun, yasal ve yasa-
dışı, meşru ve gayrımeşru kar/
kazanç elde etme olanakla-
rını veyahut rant yaratma ve 
dağıtma kapasitesini kendi 
tekeline alması ve bunu ay-
rıca “haraç”a tabi kılmasıdır. 
Kademeli olarak, bu güçler 
koalisyonu, neredeyse parti 
teşkilatı veyahut partililik/
partiye yakınlık ile özdeş hale 
gelmiştir. Görünen o ki, kavga 
da buradan kopmuştur.

Yolsuzluk ve mafya operas-
yonları olarak bilinen ope-
rasyonlar, genellikle, rant 
yaratma ve dağıtma işinin 
tıkanmaya başladığı ve eko-
nomik alanda faaliyet göste-
renler açısından har(a)cın karı 
geçtiği veyahut da devlet ay-
gıtını elinde tutan güçler ko-
alisyonunun -partinin?- kimi 
parçalarının kendi hesabına 
iş yapmaya kalkıp çatışmaya 
başladığı zamanlarda orta-
ya dökülen olaylarla başlar. 
Türkiye için bunun alametleri 
çoktan belirmiştir. 

Bildiğim mutlak bir çözüm 
yolu yoktur. “Her ne pahasına 
olursa olsun” kazanç/kar elde 
etme, kapitalizmin dinamikle-
ri ve devlet eliyle örgütlenen 
suçlar hakkında sakince ve 
mantık kurallarını elden bırak-
madan, tekrar ve hep birlikte 
düşünmek gerekir. 

dan mala karşı işlenen suçları 
daha ağır cezalandırma yo-
luna giderken, diğer yandan 
da “piyasa”nın işleyişini ve 
sınırlarını, mülkiyet, sözleşme 
ve icra-iflas hukuku üzerinden 
düzenler. 

Ayrıca, olayların hepsi yer 
üstünde geçer. Hiçbir şekilde 
suç teşkil etmeyen –yer üstü- 
ve mutlak olarak suç teşkil 
eden -yer altı- ekonomik fa-
aliyetler arasında, tonalitesi 
değişen, muğlak bir gri alan 
mevcuttur. Devlet aygıtını 
elinde tutan güçler koalisyo-
nu, gücünü arttırmak, pekiş-
tirmek ve “müesses nizam”ı 
korumak için bu gri alanda, 
istediğini yeraltına çekip, is-
tediğini yer üstünde tutmak 
üzere pazarlığa girer. Kimi 
kişilerin kimi faaliyetlerine 
göz yumulur. Bir faaliyet, “yer 
altı” olarak değerlendirilmeye 
başlanmasının hemen ardın-
dan, onu yer üstüne çıkarmak 
için bir politika önerisi de 
gelecektir. 

Suç üreten kapitalizm,  
devlet eliyle örgütlenen 
suçlar

Buradan hareketle, iki temel 
noktayı tekrar düşünmek 
gerekir: Sürekli olarak kar/
kazanç elde etme etrafında 
şekillenen bir yapı olarak 
kapitalizm, haksız kazanç 
bağlamında, sair sosyoekono-
mik/sosyopolitik düzenleme-
lere nazaran, daha fazla suç 
üretecektir; Yahut da bizzat 
kapitalizmin kendisi krimino-
jeniktir. 

İkinci nokta ise, devlet suçu 
-state crime- yahut devlet 

eliyle örgütlenmiş suç -sta-
te-organized crime- meselesi-
dir. Kapitalist devlet, sermaye 
birikiminin sürekliliği ve is-
tikrarını sağlamak üzerinden 
şekillenirken bir dizi açık-seçik 
yasa koymuş ve aslında ken-
disini de bu yasalar ile sınır-
lamıştır. Hukukun üstünlüğü 
-rule of law- temelde böyle 
bir şeydir. Mesela, devlet ha-
raç keser; haraç kesme tekeli 
kendisindedir; bu haracı han-
gi kurallar dahilinde keseceği, 
vermeyene ne edeceği de 
bellidir. O saatten sonra, hara-
ca, vergi toplama denir. Dev-
let aygıtının bizzat kendisinin 
bunun dışına çıkan münferit 
ve sistematik uygulamalarda 
bulunması suç teşkil eder. 

Devlet suçu yahut devlet 
eliyle örgütlenmiş suç, devlet 
ricalinin, “müesses nizamı” ko-
rumak üzere, sistematik ola-
rak, gerçekleştirdikleri “com-
mission” yahut görmezden 
geldikleri “omission”, suç teşkil 
eden faaliyetlerdir. “Nizam”, 
devlet aygıtını elinde bulun-
duran güçler koalisyonunun 
gücünü pekiştirmesine ve/
veya arttırmasına olanak 
sağlayacak cinsten bir nizam-
dır; sıradan vatandaşların 
esenliğiyle ilgisi olmayabilir. 
Zorla kaybetmeler, suikastler, 
ajanlaştırma faaliyetleri, yurt-
taşların fişlenmesi, her türden 
kaçakçılık işleri, başka ülkeler-
deki gruplara el altından silah 
sağlamak, “çökme”ye aracılık, 
haraççılık, seçim kampanyala-
rının çıkara dayalı finansmanı 
gibi faaliyetleri içerir. Ahval-i 
adiyeden değildir; suçtur. 
Devlet, zaman zaman suç iş-
ler; suçu kendi eliyle örgütler. 
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D söylenebilir. Birincisi Sedat 
Peker’in medyatik olmayı 
seven kişiliğinde karşılığını 
buluyor. Diğeri ise Türkiye’de 
iktidar, siyaset, ticaret ve 
mafya ilişkilerinin öteden beri 
sahip olduğu aşk dolu girift 
yapıda saklı…

Sedat Peker, geçtiğimiz 
aylarda başlattığı youtube 
video kampanyasına kadar 
ülkenin neredeyse istisnasız 
tüm muhalif kesimleri tara-
fından tiksintiye yakın hisler 
ile karşılanıyordu. Bunun 
nedeni sadece mafya figürü 
olması değildi. Aslında MHP 
ile sanılanın aksine pek bağ-
lantısı olmamasına rağmen 
“Türkçü, Turancı” bir siyasi 
eğilime sahip olması, 2014 

Türkiye’nin Omerta ile İmtihanı:  
Sedat Peker!

Dünyada bir ilk yaşandı. Genel 
olarak halk arasında “Mafya 
Babası, Mafya Lideri” olarak 
tanınan, resmi kurumların ve 
yasaların ise “Organize Suç 
Örgütü Lideri” demekten pek 
hoşlandığı bir figür, ülkenin 
ve gezegenin sayısız youtube 
içerik üreticilerini fersah fer-
sah geride bırakarak sadece 
9-10 video ile ve elbette etkin 
kullandığı diğer sosyal medya 
aygıtları vasıtasıyla Türkiye 
gündemini belirler oldu. 

Sedat Peker aslında Türkiye 
gündeminden hiç eksik ol-
madı. Uzun süre hapishanede 
bulunduğu dönemlerde 
bile bir şekilde Türkiye 
gündeminde yer alıyordu. 
Bunun iki ana nedeni olduğu 

 

Gürkan Haydar 
KILIÇARSLAN 
Yazar - Makina Muhendisi
gurkan.kilicarslan@gmail.com



SOSYAL DEMOKRAT

10

de medyada yumuşak karnı 
olarak nitelendirilebilecek 
belli isimlerini hedef alması 
sonrası özellikle muhalif ke-
simlerin radarına girdi ve yıl-
larca kendisine karşı duyulan 
nefret hislerinin yerini adeta 
bir sevgi çemberi sardı. 

Elbette bu durumun tek ne-
deni, Sedat Peker’in şimdiye 
kadar AKP Genel Başkanını 
doğrudan hedef almamasına 
karşılık AKP’yi hedefliyor ol-
ması değildi. Sedat Peker’in 

geçmişte bilinenin ak-
sine renkli bir kişiliğe 
sahip olması, hitabet 
kabiliyeti ve “beklenme-
dik” kültürel birikimleri 
de bu sevgi çemberinin 
büyümesinde önemli 
rol oynadı. 90’lı yıllardan 
beri sadece sağ görüşlü 
insanların ilgisine maz-
har olan Sedat Peker 
kimi muhalif kitleler 
tarafından adeta Robin 
Hood gibi görülmeye 
başlandı. Her ne kadar 
çoğu muhalif “bizi sade-
ce söyledikleri ilgilendi-
riyor” dese de kendisin-
den haber alınamayan 
24 saat içinde neredeyse 
tüm ülke anksiyete krizi 
geçirebiliyor.

Mafya ne demek?  
İlk mafya nerede  
ortaya çıktı?

Mafya sözcüğü aslında 
Arapça bir sözcüktür. 
Türkçemizde de kullan-
dığımız “muaf” sözcüğü 
işte bu Arapça “Ma’afi, 
Mu’afa” sözcüğünden 
gelir. Anlamı “muaf, ko-
ruma, güvenli” demektir. 
Sicilya’nın İslam etkisi ve 

Sivil Darbesi” sonrası AKP’nin 
neredeyse kayıtsız şartsız 
destekçisi olması, şaibeli 2018 
referandumu sonrası Türkiye 
rejiminin resmi olarak bir dik-
tatörlüğe evrilmesi yolundaki 
medyatik katkıları nedeniyle 
Sedat Peker ismi, bırakınız 
sempatiyi neredeyse nefret ile 
anılmaktaydı. 

Ancak çeşitli nedenler ile 
Sedat Peker’in bu ittifakı 
sonlandırarak, iktidarın hem 
bürokraside ve siyasette hem 

yılında AKP’nin iktidar ortağı 
Fethullahçı Terör Örgütü’nün 
düzenlediği Ergenekon kum-
pas davasından tahliye olup 
beraat etmesinden sonra 
AKP’ye sağladığı aleni destek 
ve elbette 90’lı yıllardan beri 
sergilediği kimi eylemleri 
nedenleriyle herhangi bir 
muhalifin kendisinin takipçisi 
olması asla düşünülemezdi. 

Özellikle “15 Temmuz Olayları” 
sonrası iktidar tarafından 
hayata geçirilen “20 Temmuz 
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rar, kokain ticareti yapalım, 
kara para aklayalım, meşhur 
bir mafya patronu  olalım” 
demez. En azından ortalıkta 
bir devlet varsa bunun pek 
olanağı yoktur. Elbette çok 
da organize olmayan daha 
ufak tefek suçlar ile bir kariyer 
başlangıcı gereklidir. Bütün 
mafya yöneticilerinin ortak 
kaderi öncelikle ufak tefek 
bazı suçlar ile hapishanelerde 
ikamet etmeleridir ve sabıka 
kariyerlerine genç yaşlarda 
oluşturmaya başlamalarıdır. 
Gezegende nereye giderseniz 
gidin, tarihin ilk bilinen mafya 
figürlerinden bu yana değiş-
mez bir gerçekliktir bu. Sabıka 
kaydı olmayan, gençliğinde 
cezaevinde kalmamış bir maf-
ya lideri bulamazsınız. Siyaset-
çi, bakan, bürokrat, iş insanı 
kimliği ile yaşayan gizli mafya 
liderlerinden bahsetmiyorum 
burada. Bildiğimiz, halka açık 
normal mafya liderliği yapan-
lardan bahsediyorum.

Al Capone ve Devlet

Demokrasi bütün dünyada 
hala emekleme aşamasında 
olduğu için, Avrupa’da sosyal 
demokrasisi gelişmiş belli 
başlı ülkeler haricinde geze-
genin yüzde 85’inin bugün 
bile mafya etkileşimi altında 
yaşadığını söylemek yanlış ol-
mayacaktır. Özellikle ABD’nin 
“büyük buhran” olarak adlan-
dırılan 1929’da başlayan ve 
30’lar boyunca süren yaşadığı 
felaket boyutlarındaki ekono-
mik kriz döneminde mafyanın 
en önemli işlevi sermaye biri-
kimi yaratmasıdır. 

Mafya liderlerinin en meşhur-
larından birisi olan Al Capone, 
sanılanın aksine krizi fırsata 

himayesinde olduğu dönem-
lerde ilk olarak kullanılmaya 
başlanan bir sözcüktür Maf-
ya... 

Tarihte “Sicilya İslam Emirli-
ği” diye bir krallık vardır. 831 
yılından 1091 yılına kadar 
Sicilya İslam egemenliğinde 
kalmıştır. Mafya sözcüğü ilk 
olarak Sicilya halkı tarafından, 
Sicilya’da yaşayan veya orayı 
ticaret maksadıyla ziyaret 
eden Arap ve Müslüman ahali, 
denizciler ve ticaret erbabı 
için kullanılmıştır. Elbette bu 
süreç, Osmanlı’nın Akdeniz’de 
egemenliği döneminde de 
devam etmiştir. 

İslam idaresinde gayrimüs-
limlerden alınan yaygın bir 
vergi yöntemi olan “Cizye” 
sayesinde mafya sözcüğünün 
doğduğu düşünülebilir. İddia 
edildiği üzere Sicilya halkının 
gerçekleri ile pek de uyuşma-
yan “Fransızlara Ölüm, Yaşasın 
İtalya” nakaratının baş harfleri 
değildir mafya… Düpedüz 
Arapça bir sözcüktür. Anlamı 
da “korumak” ile ilgilidir ki 
mafyanın ortaya çıkmasındaki 
esas motivasyon kaynağıdır, 
korumak!  

İslam egemenliği döneminde 
cizye vergilerinin alınma 
amacı, öncelikle Müslüman 
olmayan yerli halkı öldürme-
mek, hayatlarını bağışlamak, 
onlara kötülük yapmamak 
ve hatta dış tehlikelere karşı 
korumaktır. Cizye karşılı-
ğında halk sadece hayatta 
kalmaz, kendi dinlerini bile 
yaşayabilirdi. Mafyanın ortaya 
çıkmasına neden olan neden-
sellik zincirinde cizye vergileri 
önemli bir ilham kaynağı ol-
muştur. Aksi halde İtalyanlar 

ve tüm dünya, organize suç 
örgütleri için Arapça bir 
sözcüğü kullanmazlardı. Bu 
arada hakkında Tevbe süre-
sinde ayet bile bulunan Cizye 
vergilerinin Şeriat hukuku ile 
yönetilen İslam Devleti adına 
alındığını unutmayalım. Çün-
kü az sonra devletler ile mafya 
arasındaki tutkulu ve ihtiraslı 
aşk ilişkisine değineceğiz.

Mafyanın evrimi

Bilinen tarih ölçeğinde ilk 
olarak en örgütlü mafyanın 
Sicilya’da ortaya çıktığını ve 
oradan ABD’ye intikal ettiğini 
biliyoruz. Aslına bakarsanız, 
dünyanın hemen hemen pek 
çok yerinde mafya tipi yapı-
lanmalar ve örgütlenmeler 
yaşanmıştır. Homo Sapiens’in 
en yakın akrabaları olan şem-
panzelerde gözlenen “çete 
oluşumları” ve bu şempanze 
çetelerinin bir şekilde hoş-
lanmadıkları veya rekabete 
dayalı nedenler ile kimi birey-
lere karşı uyguladıkları infaz 
yöntemleri irdelendiğinde hiç 
şüphesiz mafya gerçekliğinin 
insanlığın sosyal evrim süre-
cinde doğal bir basamak ol-
duğu anlaşılabilir. Bu nedenle 
mafya yapılanmalarının özel-
likle kültür ve eğitim düzeyi 
şu veya bu nedenler ile geri 
kalmış, bırakılmış, örgütlenme 
yeteneklerinin gelişmesine 
pek fırsat verilmeyen geniş 
halk kitlelerinde hem sem-
pati, hem de boyun eğiş ile 
karşılanmasının altında yatan 
kadim gerçekliktir bu sosyal 
evrim basamağı…

Dünyanın hiçbir yerinde du-
rup dururken birileri “hadi 
organize bir çete kuralım, 
ortalığı haraca keselim, es-
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Halk kahramanı Pablo 
Escobar ve ilgi delisi 
kendi bücürük egosu 
büyük El Chapo

Yakın döneme ait Kolombi-
ya ve Meksika kartellerine 
baktığımızda benzer bir iş-
leyişin yine devam ettiğine 
tanık oluyoruz. En meşhur 
mafya babalarından olan 
Kolombiya’nın Medellin 
karteli lideri Pablo Esco-
bar, kokainden elde ettiği 
büyük servetlerden sonra 
işi o kadar ilerletmiştir ki; 
bizzat Kolombiya siyasetine 
atılmıştır. Bu motivasyonun 
nedeni ise oldukça naiftir. 
Aslında bütün işi kendisinin 
yaptığını düşünerek, hem 
Kolombiya hem de ABD yö-
netimlerine yaptığı büyük 
ödemelere karşılık bizzat 
gerçek mafya örgütünün 
başına geçme istediğidir. 
Bu egonun bedelini ise bir 
çatıda hayatını kaybederek 
ödemiştir. Elbette Pablo 
Escobar’ın bugünün de-
ğeriyle 59 Milyar Dolarlık 

ile o kadar içli dışlıydı ki ABD 
işçi sendikalarının grev hare-
ketlenmelerine karşı ve hatta 
ABD’nin emperyalist savaş ön-
cesi komünizm ile mücadelesi 
için devletin yasa dışı olarak 
kullandığı bir aygıt oldu. El-
bette komisyonlarını da faz-
lasıyla aldı. İşsizlere istihdam 
sağlayarak ve yine maaşa 
bağladığı medya aygıtları sa-
yesinde bir dönem halk kah-
ramanı haline bile getirildi. 

Peki, sonra ne oldu? ABD 
yönetimi, önce alkolü 
serbest bıraktı, sonra tüm 
sendika yönetimlerini ele 
geçirdi ve elbette basit bir 
vergi kaçakçılığı meselesi 
yüzünden Al Capone’un 
“biriktirdiği” tüm servete 
moda ve mafya deyimi ile 
“çöktü”. Neticede Al Capone 
hapishanede frengi nede-
niyle aldığı gezegendeki ilk 
antibiyotik tedavisine rağ-
men aklını kaçırarak hayata 
veda etti ve herkes derin 
bir nefes aldı. Elbette yerine 
başka mafya patronları çok-
tan atanmıştı bile.

çeviren uyanık biri değildir. 
ABD’nin uzun yıllar boyunca 
yasakladığı alkolü Kanada 
üzerinden temin ederek kur-
duğu büyük mafya impara-
torluğunun, ABD yönetiminin 
bilgisi ve kontrolü dışında 
gerçekleştiğini düşünmek için 
çok saf olmak gerek. Kaldı ki 
Al Capone sayısız vali, beledi-
ye başkanı, yargı mensubu ile 
üst –alt düzey polisleri bizzat 
maaşa bağlayarak bilinen 
devlet içindeki mafya yapı-
lanmasını oluşturan ilk mafya 
lideridir. 

O yıllarda esrar, kokain, afyon, 
eroin gibi metalar halk ara-
sında pek popüler olmadığı 
için ve ulaşılabilir olmadığı 
için alkol gibi hemen her 
hanenin tüketebileceği bir 
metanın bir anda yasaklan-
ması sonucunda Al Capone 
örgütlenmesinin içki kaçakçı-
lığından elde ettiği net gelir 
1920’li yıllarda 100 milyon 
doları aşmıştı. Bugünün ABD 
para değeriyle 19 Milyar dolar 
eden bu serveti elbette sade-
ce alkol sayesinde olmadı. 

Capone, siyaset ve medya 
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Mafya liderleri  
neden seviliyor?

Mafya liderlerinin egemen 
oldukları bölgelerde ve 
hatta ülke çapında halk 
tarafından sevildiklerine 
de sık sık şahit oluyoruz. 
Bunun ana nedeni dev-
letlerin genellikle kasten 
uygulamadıkları adalet 
için başvuru mercii haline 
gelmeleridir. Burada dev-
letlerin bazen zafiyetler-
den, ama genellikle kasten 
mafya yapılanmalarına alan 
açtığını söyleyebiliriz. Dev-
let mekanizması kurmuş 
bir örgütün adaleti sağla-
mak asli görevidir. Ancak 
tarih boyunca bu görevin 
çoğu devlet mekanizması 
tarafından adeta bile isteye 
ihmal edildiğini, hatta bazı 
örneklerde tam tersine 
adaletsizliğin esas unsurla-
rından biri haline getirildiği 
sır değildir. İşte böyle bir 
atmosfer altında, hem hu-
kuk hem de demokrasinin 
iğdiş edildiği ortamlarda 
mafya yapılanmaları ken-
dileri için mükemmel bir 
yaşam alanı bulmaktadırlar. 
Ezilen sınıflara devletin 
temin edemediği veya çok 
geç temin edebildiği adale-
ti sağlamanın dışında gelir 
ve istihdam sağlayan maf-
ya yapılanmalarının halk 
tarafından benimsenmesi, 
hatta devletten bile daha 
kutsal olarak algılanmasına 
şaşırmamak gerekli. Her ne 
kadar Al Capone tarih olsa 
da, El Chapo Meksika’nın 
bazı bölgeleri dışında se-

1993 servetine yine ABD 
yönetimi çökmüştür. Küçük 
bir komisyon da Kolombi-
ya’daki işbirlikçi hükümete 
makbuz karşılığı tahsis edil-
miştir.

Daha yakın döneme ait 
bir örnek ise Meksika 
Sinaloa kartelinin lideri 
kendisi “bücürük” ama 
egosu Escobar’dan büyük 
El Chapo’dur. Joaqin El 
Chapo Guzman, mütevazi 
başladığı suç kariyerinde 
acımasızlığı sayesinde kısa 
sürede esrar ve kokain 
gibi uyuşturuculardan 
elde ettiği 14 milyar doları, 
elbette ABD yönetimine 
kaptırmıştır. Hapishane-
lerden kaçma ustası olan 
El Chapo; 2016 yılında 3. 
defa yakalanmasının ardın-
dan, şu anda ömür boyu 
hapse mahkum olarak 
Colorado’da sadece özel 
misafirlerin kaldığı aşırı 
güvenlikli bir hapishanede 
kaçma hayalleri kuruyor. 
Ancak gardiyandan baş-
ka kimseyi göremiyor. 
Hücresinin dört bir yanı 
metrelerce kalınlıkta beton 
ile çevrilmiş. Tek bir iletişim 
sinyali bile yok civarında.

Bu en meşhur, medyatik, 
popüler mafya liderleri-
nin ortak yanları üzerinde 
odaklanmamız gerekiyor. 
20. yüzyılın ilk yarısında 
civarındaki bölge halkını 
koruyan, durumu müsait 
olanları haraca bağlayan, 
ancak düşük profilde 
olmayı seçen Sicilya 

mafyasının aksine; özellikle 
ABD, Meksika ve Kolombiya 
gibi ülkelerde ortaya çıkan 
bazı mafya liderlerinin 
medyatik olmayı çok sev-
diklerini görüyoruz. Öyle 
ki Meksikalı El Chapo, ünlü 
aktör Sean Penn’den haya-
tını oynamasını istemiş ve 
kaçak olduğu sırada gizlice 
buluşmuştur. Bir rivayete 
göre Sean Penn’in ABD 
Narkotik ajansı DEA adına 
iş gördüğü de söylenmek-
tedir. 

Aynı şekilde Al Capone’un 
da en sevdiği işlerden bi-
risi, gazetecileri çevresine 
toplamak ve onlara bol bol 
beyanat vermekti. Pablo 
Escobar hitabet sanatında 
pek yetenekli olmadığı için 
tv ve gazetelerde daha az 
görünmekle beraber hak-
kında bahsedilmesinden al-
dığı tatmin, ülkeye egemen 
olduğunu hissettirecek ka-
dardı. Bu isimlerin sonlarını 
getiren biraz da medyatik 
olmak istemeleriydi. Elbet-
te onların medyası internet 
medyası değildi. 

Bu mafya liderlerinin bir 
çeşit ego kurbanı oldukla-
rını da söyleyebiliriz. Misal, 
El Chapo sonrası 35.000 
üyeli Sinaloa kartelinin 
lideri olan Ismael El Mayo 
Zambada’nın youtube’da 
bir tane videosu bile yok 
ve ABD Narkotik ajansı DEA 
nedense ona asla “ulaşamı-
yor”! ( Şu ara emekli oluyor 
ve yerine El Chapo’nun 
oğlu atanıyor.)
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devşirilirler. Bu 
durum tıpkı med-
yada devşirilenlere 
benzer. Bugün Sedat 
Peker’in adadan ko-
valadığı, kibrit kutu-
suna soktuğu sözde 
gazeteci kimliğiyle 
ortalıkta dolaşan 
bazı “ajanlar” nasıl 
devşirildiyse mafya 
liderleri de devşirilir-
ler. Devlet tarafından 
devşirilmeyi kabul 
edenlerin önleri açı-
lır. İsimleri özellikle 
medya vasıtasıyla o 
kadar sık anılmaya 
başlar ki; doğrudan 
etkileşim halinde ol-

madığı geniş toplum taba-
kalarında neredeyse meşru 
bir yer edinmeye başlarlar. 
Türkiye bu kaderi özellik-
le 12 Eylül 1980 darbesi 
sonrasında daha kurumsal 
ve profesyonel ölçekte ya-
şamaya başlamıştır. 1980 
öncesinde amatör seviyede 
olan, kabadayılık katego-
risinden bir tık ötede olan 
figürler, 80 darbesi sonrası 
kurumsal kimlikleriyle top-
lumda kalıcı yer edinmiş-
lerdir. 

Türkiye’nin AKP iktida-
rı altında 21. yüzyıla 
hazırlandığı karanlık 1990’lı 
yıllarda adeta zirve ya-
pan mafya yapılanmaları, 
AKP’nin iktidara gelişi ile 
beraber daha derli toplu, 
düzenli, olmayı seçmişler-
dir. Hatta AKP’nin ilk yılla-
rında gerçekten de mafya 
ile mücadele yapıldığı bile 

Peker videolarını tıpkı mu-
halifler gibi merakla bekli-
yorlar. Sedat Peker’in sağ si-
yasette yer alması onlar için 
yeter ve gerek şart olmaya 
devam ediyor. Bazen nere-
deyse devrimci bir kimliğe 
bürünse bile Sedat Peker 
Türk diyarları, Turan impa-
ratorluğu dediği müddetçe 
herhangi bir problem yok 
onlar için. Bahse konu olan 
sağ seçmen iktidarın nema-
landırmakta kusurlu kaldığı 
sağ seçmen profiline uyu-
yor. Hatta nemalanan seç-
menlerin bile Sedat Peker’e 
ülkenin içişleri bakanından 
daha fazla güvendiğini 
araştırma şirketleri de 
belgelemiş durumda.

Nasıl mafya lideri olunur?

Tüm mafya liderleri genç-
liklerinde ziyaret ettikleri 
cezaevlerinde devlet tara-
fından “kullanılmak üzere” 

vilmese de, Pablo Escobar 
yakın zamanda popüler 
olan Narcos dizilerinin de 
sayesinde bugün sadece 
Kolombiya’da değil, dünya 
genelinde neredeyse halk 
kahramanı olarak görül-
mektedir. Pablo’nun ken-
disini solcu zannetmesi de 
nedenlerden biridir elbette.

Ülkemiz özelinde, bugüne 
kadar yayınlanmış sayısız 
yolsuzluk dosyasına daima 
şüpheyle yaklaşan, daima 
“arkasında bir şey var” 
odaklı komplo teorisyeni 
sağ tandanslı kimi seçmen-
ler bu sefer Sedat Peker 
videolarına pek şüphe ile 
yaklaşmadı. Eskiden beri 
sevdikleri, saygı duydukları 
bir figür olan Sedat Peker’in 
şimdiye kadar sunduğu 
ifşalar karşısında şaşkın 
olmakla beraber, iktidarın 
çöktüğü kanalizasyon med-
yasını izlemiyor ve Sedat 
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halkların nur topu gibi bir 
bebeği olur. Mafya Devleti!

Sedat Peker’in hemen 
herkes hakkında bir şeyler 
bildiğini ve kafasını kızdı-
rırlarsa söyleyeceğini ima 
etmesi, devlet ile çok akçeli 
işleri olan bütün siyasi gü-
nahkarları tir tir titretiyorsa, 
Sedat Peker’e organize suç 
örgütü lideri diyen bu gü-
nahkar devlet yetkililerine 
ne demek gerekli? Elbette 
işini layıkıyla, liyakatiyle 
yapanlar baş tacı!.. Fakat 
Sedat Peker de çok iyi bili-
yor ki AKP iktidarı onlardan 
pek bırakmadı.

Uluslararası kapitalizm maf-
yasının lideri olan ABD dev-
leti, tarih boyunca mafyayı 
kendi ülkesinde veya başka 
ülkelerde sermaye birikimi 
oluşturması için yaratmış 
ve sonuna kadar kullan-
mıştır. Hedeflenen sermaye 
birikimi oluştuğunda veya 
o sermayeye acil ihtiyaç 
hasıl olduğunda mafyanın 
biriktirdiği servete çöker. 
Aynı yöntemi mafya devlet-
ler üzerinde de sayısız kere 
dünyanın gözü önünde 
uygulamıştır. Ateşle oyna-
yanların ve yıllardır orayı 
burayı cayır cayır yakan-
ların elinden ateşi almak 
ve söndürmek bu yüzden 
elzemdir. 

Devleti kundakçıların elin-
den kurtaracak tek çare ise 
gerçek bir adalet ve şüphe-
siz halk için demokrasidir.

söylenebilir. 2001 yılında 
ekonomik kriz ile adeta 
batmış olan Türkiye’nin 
yeniden uluslararası kapi-
talizme entegrasyonu ve 
rehabilitasyonunu sağlayan 
Kemal Derviş dönemi ve 
IMF politikalarının Ali Baba-
can tarafından uygulandığı 
bu yıllarda mafyaya çok 
da ihtiyaç duyulmamıştır. 
Çünkü mafya tarafından 
biriktirilecek sermaye 
bile yoktur ortalıkta. 
Ortalıktaki tek sermaye IMF 
kredileridir. Bu nedenle 
birçok mafya liderinin bu 
dönemde hapishanelerde 
dinlendiklerine şahit olduk. 

Bu dönemin AKP’nin bir 
dönem siyasi ortağı olan 
Fethullah Gülen terör örgü-
tüne bütün devleti teslim 
ettiği dönem olarak da ha-
tırlamakta fayda var. Özel-
likle 2002-2014 arasında 
resmi Fetullahçıların çakma 
bir mafya gibi Türkiye’yi 
nasıl hallaç pamuğu gibi 
attığını unutmamak zo-
rundayız. Türkiye’de başta 
yargı, içişleri olmak üzere 
ve elbette medyanın nasıl 
mafya kurbanı olduğunu 
neredeyse 20 yıldır her gün 
başka örnekler ile derinden 
yaşıyoruz. 

Resmi Fethullahçıların 
diskalifiye edilmesinin ar-
dından devlet kurumlarına 
ve medyaya çöken başka 
mafyatik yapılanmaların 
icraatları karşısında deh-
şete düşen Türkiye, Sedat 
Peker’in itirafları ve ifşaat-

ları sonrasında artık gerçek 
mafyanın kim olduğunu 
tartışıyor. Gösterilen ilginin 
esas nedeni budur.

Yaşanan sürecin geçmiş-
ten en önemli farkı ise, 
bir mafya figürü belki de 
gezegende ilk defa medya 
ve gazeteci satın alarak 
bu denli popüler olmadı. 
İnternet üzerinde herke-
sin özgür iradesine hitap 
ederek hem kendinden 
bahsettiriyor, hem de gün-
demi belirliyor. İktidarın 
hala “bir şey yokmuş 
gibi davranın, mezarlık 
yanından geçerken ıslık 
çalın” refleksi ile her gün 
dalgasını geçiyor. Hatta bu 
sosyal cendereye CHP’nin 
yakın geçmişini bile dahil 
ediyor. Bu kez de CHP yö-
netimi tıpkı AKP gibi ıslık 
çalmaya başlıyor. 

İşte buna mafya 
anayasasında “Omerta 
Yasası” deniliyor! Ancak 
yer yerinden oynuyor ve 
faylar çoktan harekete geç-
miş bile! İnternet çağında 
“Omerta Yasası” da Türki-
ye’de tarihe karışıyor.

Mafya ve Devletin aşkı: 
Mafya Devlet 

Bir yerde sadece mafya var-
sa ortalıkta devlet yoktur. 
Bir yerde hem devlet, hem 
de mafya varsa matematik-
sel bir kesinlik içinde mafya 
devlet vardır. Bir yerde maf-
ya ile devletin aşkı ne kadar 
büyükse o ülkede yaşayan 
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1 edilen her eğitime 
katılmaya bayılıyordum. 
Örneğin Microsoft’un 
Windows’unu kullanabilmek 
için ilk eğitimimi orada 
aldım. Eğitim esnasında 
bilgisayarımı abuk sabuk 
yerlerine basarak sürekli 
kilitlememden dolayı 
eğitmen „illallah“ demişti.

O dönem aldığım eğitimlerin 
biri de satışçılık üzeriney-
di. Bugün bile yanımda 
çalışırken yetiştirdiğim 
satışçılara verdiğim ilk öğüt 
o eğitim esnasında kafama 
kazınan şu tanımdır:

“Bir satış elemanı, bir 
müşterisinin ofisine, bürosu-

Pinokyo

1993 yılının sonbaharında 
Bülent Tanla’nın sahibi 
olduğu zamanının en popü-
ler siyasi araştırmalarını ya-
pan Piar – Gallup Araştırma 
Şirketi bünyesinde, ülkemizin 
yetiştirdiği en nüktedan Av-
rupa Birliği uzmanlarından 
Can Baydarol ve sonradan 
Dışişleri Bakanlığı’nın değerli 
diplomatlarından olan Beliz 
Celasin ile beraber, tam da 
o günlerin havasına uygun, 
Gümrük Birliği üzerine sekt-
örel araştırmalar yapmak 
üzere Avrupa Topluluğu 
departmanını kurmuştuk.

İş yaşamımın ilk yıllarında, 
tecrübe edinmek amacıyla 
şirket tarafından organize 

 
A. Babür ATİLA 
Eski SODEV Başkanı
batila@superonline.com
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başladım. Kendimi tutup 
göz yaşlarımı içime akıtmaya 
çalıştım.

O korkunç gün geldi aklıma…

İstanbul’da, manevi ablam 
Hande Mumcu -hatırlayanlar 
vardır, Tansu Çiller’in gezisini 
takip ederken geçirdiği 
korkunç trafik kazasında 
kaybettiğimiz eski hariciyeci, 
Show TV haber muhabiri- ile 
beraberdim. Soyadları aynı 
olsa da akrabalıkları yoktu, 
ama çok yakın aile dostuydu-
lar Uğur Mumcu ile. Hande 
üzüntüden ne yapacağını 
bilemez bir haldeydi. Cena-
zeye yetişmesi gerekiyordu. 
THY’yi telefonla aradım bilet 
rezervasyonu için. Muhte-
melen birçok kişi aynı anda 
telefona sarılmıştı Ankara’ya 
bilet bulup gidebilmek 
amacıyla. Telefondaki ses, 
Hande Mumcu adına rezer-
vasyon yaptırmak istiyorum 
dediğimde bana başsağlığı 
dilemişti. Ve sanırım bu saye-
de ayarlanması zor olsa da 
bileti ayarlamıştı Hande için. 
Telefondaki sesi hüzünlü THY 
personelinin Uğur Mumcu 
için o an yapabileceği tek şey 
oydu ve yapmıştı.

Ve gün geldi, bir suç örgütü 
lideri katilleri açıklayıverdi…

Yer yerinden oynar 
zannetmiştim. Ne de olsa 
milyonlar “Türkiye İran Ol-
mayacak” sloganları eşliğinde 
yürümüştü cenazesinde…

Halbuki duyduk ki “pudra 
şekeri” ticaretlerini sürdürebil-
mek için kıymışlar o yiğide…

Hani o yalan söyledik-
çe burnu uzayan masal 
kahramanı…

Farkındaysanız benim Pino-
kyomun burnu yok.

Hatırlayamadığım bir za-
mandan beri kırılmış şekilde 
duruyor. Burnu uzun halini 
seyahatlerimin birinde bir 
sokak satıcısından almıştım. O 
burun nasıl kırıldı, ne oldu hiç 
bilmiyorum ama şu var ki ben 
de burnumu kıralı çok oldu… 
Nicedir de uzamıyor….

Doğdukları günden beri, ne 
oğlum Alp’e, ne kızım Beliz’e, 
ne de -mesleğim nam-ı lekeli 
satış-pazarlama olsa da- her-
hangi bir müşterime yalan 
söyledim.

Tabii ki söylemeyip 
sustuğum, bilerek sakladığım 
şeyler oldu; ama ağzımı 
açtığımda yalanın beyazı 
bile bulaşmadı dudağıma… 
Bilerek yanıltmadım hiç kim-
seyi…

Kalemime de bulaşmadı 
yalan. Siyasi yoldaşlarımdan 
kırdıklarım olmuştur ama 
hiçbiri suratıma yalancı diye 
haykırmadı mesela…

Zor zannediyorsanız bilin ki 
hiç zor değil… Yapacağınız 
tek şey burnunuzu kırmaktan 
geçiyor.

XXX

Sedat Peker’in videolarından 
birini seyrederken Uğur 
Mumcu’yu Mehmet Ağar’ın 
öldürttüğünü ima ettiğini 
duyduğum anda ağlamaya 

na, çalışma odasına ilk defa 
girdiğinde bakması gereken 
ilk şey odanın ve masanın 
nasıl döşendiğidir; bu sayede 
karşısındaki kişinin karakte-
ri, beklentileri ve ihtiyaçları 
hakkında altın değerinde 
bilgi edinebilir.”

Oyuncak arabalarla dolu 
bir pencere pervazı, küçük 
hayvanlarla dolu bir masa, 
reklam almak için bedava 
gönderilen poşeti açılmamış 
sektör dergileri, basılmış 
eski fiyat teklifleri, taslak 
sözleşmeler, her altı ayda 
bir temizlenmeyi bekleyen 
kağıt yığınları, duvardaki 
mantar panoda çocuklarımın 
resimleri, sevdiğim karika-
türler, karşı duvarımda 21 
yıldır nereye gitsem benimle 
gelen Gustav Klimt’in Öpü-
cük adlı eserinin kağıda 
baskı çerçevelenmiş bir 
kopyası, National Geographic 
Türkiye’nin abone olanlara 
ilk sayısında hediye ettiği 
TIME Dergisi’nin 24 Mart 
1923 tarihli 4. sayısının o 
muhteşem “Mustapha Ke-
mal Pasha” kapağı, ortalık 
yerde tuttuğum takımların 
futbol topları (Fenerbahçe 
ve Bayern Münih) ve köşe 
duvara asılı, kocaman, yu-
varlak, çalışmasına rağmen 
günde iki defa bile doğruyu 
göstermeyen bir analog pilli 
saat. Yıllardır tamir ettirme-
dim. Bütün saatler arada bir 
olsa da doğruyu gösterirken 
bırakayım da bir tanesi hep 
yanlışı göstersin istedim.

Bütün bunların yanı sıra 
odamın bir yerinde asılı 
duran yukarıdaki fotoğrafın 
kahramanı Pinokyom.
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Gün içerisinde aynı havayı 
soluyan, ihtiyaç duydukça ye-
mek yiyen, su içen ve sağlığı 
yerindeyse de birkaç kere 
tuvalete giden insanoğlunun 
kendisini bir diğer hemcin-
sinden daha üstün görebil-
mesine de kafam basmıyor.

Kişisel kabiliyetleri sayesin-
de spor dallarında, sanatsal 
uğraşlarda, bilimin farklı 
dallarında öne çıkanların 
bizlere göre üstün olmaları 
anlaşılabilir olsa da, “insan” 
denilen yaratığın kendisini, 
ait olduğu aileyi, mahalleyi, 
köyü, şehri, ülkeyi, etnik kö-
keni, başkasınınkinden üstün 
görmesinin arkasında yatan 
ilkel içgüdünün me-
deniyet kavramının 
karşısındaki en 
büyük engel olduğu 
düşüncesindeyim.

Yaşamın anlamı; 
bu dünyanın daha 
güzel yaşanabilir bir 
yer olması için çaba 
harcamak ve cenaze 
törenimize katılma 
zahmeti gösteren-
lerin arkamızdan 
“iyi bilirdik” derken 
„burunları kesilmiş 
birer Pinokyo“ 
olmaları, yani 
arkamızda gerçek 
anlamda güzel ve 
iyi yaşanmışlıklar 
bırakmak değil mi?

XXX

Ne yazık ki bugün 
ülkemizde ahla-
ki-etik değerlerin 
tümü yok edildi. 
Eski Türkiye’de bir 

Ama gazeteci Ertuğrul 
Mavioğlu’nun tweetinde 
dediği gibi: “Adam düne 
kadar kanlarımızla duş 
yapacağını söylüyordu, 
bugün azıcık iktidara çem-
kirince sempatik gelmeye 
başladı değil mi? Onlar yine 
aralarında anlaşır, siz açıkta 
kalırsınız. Sonra söylemedi 
olmasın. Atalarımız boşuna ‚it 
iti ısırmaz‘ dememiş.”

Ben o videoları izlerken 
ilk önce konuşma yaptığı 
masaya, odaya, arkasındaki 
dekora baktım. Herhangi bir 
samimiyetin izini taşımayan 
masası, sübliminal mesaj-
lar içeren dekor niyetine 
koyduğu kitaplar, etrafına 
dizdiği aksesuarlar ve o 2 
adet su bardağı…

İşte o zaman bir kez daha 
teşekkür ettim yıllar önce 
bana o eğitimi veren 
hocaya…

XXX

Benim dini inançlarım 
yok. Yaratıcı kavramına 
sığınanlara da çok uzağım. 
Toplasan en fazla 80-90 yıl 
yaşadığımız dünyayı cennet 
gibi bir yer haline getir-
mek yerine ölümden sonra 
var zannettikleri varoluşa 
yönelik kafa karışıklıkları 
sebebiyle dünyayı cehenne-
me çevirmeye kalkışanları 
anlamıyorum. Tesadü-
fen dünyaya geldikleri 
coğrafyadaki hakim kültürü, 
dini, ırkı diğerlerinden üstün 
konumlandırmalarını da 
anlayamıyorum. 

Ama gelin görün ki en ufak 
bir soruşturma bile açmadılar 
Uğur Mumcu’nun hukukçu 
meslektaşları olan Cumhuri-
yet Savcıları, Sedat Peker’in, 
Mehmet Ağar’ın suikast ile 
ilintili olduğu açıklaması üze-
rine.

Bugün bu suç örgütü üye-
si Youtube ekranından 
dürüstlüğün raconunu kesi-
yor. Adını rüşvet, yolsuzluk, 
cinayet, uyuşturucu ticareti ile 
andığı siyasilerin, gazetecile-
rin bir kısmı kendilerini savun-
ma adına lafları ağızlarında 
geveleyip dururken diğerleri 
duymazlıktan geliyor bu 
ifşaatları.

Öyle acı şeyler duyuyoruz ki 
bu şahsın anlattıklarından 
içimiz yanıyor. Yalan 
söylüyorsun diye haykıran 
da yok… Diyor ki; “Millete 
dağıttığınız 100gramlık kah-
velerinizi bile ben verdim, 
fatura da kesmedim, para da 
almadım.”

Şu memleketin 80 milyon 
vatandaşını birleştiren üç 
beş sözden biri olan “Bir 
fincan kahvenin 40 yıl hatırı 
vardır” özdeyişini de kendi 
karanlıklarında kirletiyorlar. 
Şahsım cumhuriyetinin 
hatırı sayılır şahsiyetleri o 
fırlatılan 100 gramlık kahve 
paketlerinin etrafında kolkola 
girmiş bizlere el sallıyor. Bize 
de bu ittifakın üyeleri arasında 
kurulan ilişkilere ağzımız açık 
bakmak düşüyor. Daha da 
acısı bu korkunç ifşaatların 
popülaritesine kapılanların bir 
bölümü lumpenliğin aşağılık 
lezzetinin tadına varıyor ve 
yeni bir kahraman bulmanın 
keyfini sürüyor.
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dını? Bir de utanmadan sığı-
nır inandığı, kutsal kabul et-
tiği kitabın arkasına…Acaba 
diyorum çok mu zor sünnet 
eder gibi kesivermek burun-
larını tüm siyasetçilerin?

Burnu kesik siyasilerle dolu 
bir ortamda ihtiyaç kalır mıy-
dı „128 Milyar Dolar Nerede?“ 
diye haykırmaya…

Siyaset pinokyolarının bu-
runlarını çekip kerpeten ile 
kopartmanın günü geldi de 
geçiyor; ama yine de korku-
yorum denizlerimiz saran 
müsilaj benzeri sümükleri 
saçılır diye ortalığa…

şekilde, iyi kötü yuvarlanıp 
gidiyorduk ama bir türlü 
insan haklarına, adil bölüşü-
me ve hukuka dayanan bir 
sistem kuramayınca, mede-
niyete, akılcılığa, güzelliğe, 
bilime, kadın-erkek eşitliğine 
düşman; kültürel, sosyal, ki-
şisel yetersizlikleri nedeniyle 
aşağılık kompleksi içerisinde 
kavrulan; akılları, kurnazlıkları 
tarafından işgal edilmiş, vahşi 
egolarının esiri bir grubun 
toplumu geriye dönük dizayn 
etme hırsı nedeniyle çok sav-
rulduk.

Hilenin, yolsuzluğun, sömü-
rünün, her yol mubah anla-
yışının “dava” adı altında pa-

zarlandığı bu dönem, kendi 
sonuna yaklaştıkça daha da 
vahşileşmekte. Vahşileştikçe 
de köşeye sinmekte. Sindikçe 
burunlar daha da uzamakta, 
uzadıkça bu suç örgütü üye-
sinin burnuna gölge yapmak-
ta, gölge yaptıkça da altından 
saçılan zararlı bakteriler bir 
şekilde çoğalmakta…

Anlamıyorum, neden yaşa-
yamıyor insan, bir ağaç gibi 
tek ve hür ve bir orman gibi 
kardeşçesine…

Neden bir insan silaha tapar? 
İç dünyasındaki ezikliğin, 
güçsüzlüğün dışa yansıması 
mıdır acaba? Neden ezer ka-
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A durum farklılaştı. Halkın bir 
kesimi artık hangi siyasi parti 
ittifaklarına destek verilmesi 
gerektiğini ünlü organize suç 
örgütü liderlerinin dudakla-
rından dökülecek cümlelerin-
den referans almaya başlaya-
bildi. Bu noktaya nasıl gelindi? 

Türkiye’de mafya tipi suç 
örgütlerinin faaliyet alanları 
yakın bir tarihe kadar çoğun-
lukla belli bölgelerde haraç 
toplayarak gelir elde etme-
ye dönüktü. Diğer faaliyet 
alanları arasında arazi, fuhuş, 
gecekondu, ihale mafyacılığı 
gibi başlıklar yer alabiliyor-
du.  Son dönemlerde ise, dar 
bölgelerdeki bu amaçlarının 
dışında daha büyük işlerde 
rol oynayabildikleri görülüyor. 

Mafya veya 
Organize Suç Örgütleri

Suç işlemek amacıyla bir 
araya gelmiş organize bir 
topluluğu tanımlamada kul-
lanılan „mafya“ terimi, son 
zamanlarda gündemi fazlaca 
meşgul etmiş durumda. Bu-
nun en önemli nedeni siyasi 
ortamı, dili bu kadar açıktan 
etkileyebiliyor olmasından 
kaynaklanıyor elbette.  Oysaki 
çok uzak olmayan bir tarihte 
mafya denilen toplulukların 
hükümetlerle gizliden kur-
duğu ilişkilerin deşifre olması 
ile gündem olağanüstü sar-
sılabiliyordu. Toplumun her 
kesiminde makul olan, suç 
işlemek üzere bir araya gelmiş 
bu  örgütlenmelerin hukuki 
olarak baskılanması, toplum-
sal açıdan da kınanması yö-
nündeydi. Bugün Türkiye’de 

 
Dilek KARAFAZLI 
SODEV Üyesi
dilekkarafazli@gmail.com
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mek benim uzmanlık alanım 
değil, ancak  değeri tartışıl-
maz Cumhuriyet projesinden 
ve sosyal devlet ilkesinden 
çok uzaklara düştüğümüzü 
söylemek yanlış olmaz. Parası 
olanın güçlü ve söz sahibi 
olabildiği ortamlarda, üstelik 
çoğu zaman kendi sınıfından 
sıyrılan mafya liderliğine yük-
selenlere özentinin oluşması 
anlaşılabilir değil mi? Başına 
bir iş geldiğinde hukuktan 
değil de bu yapılardan medet 
umulması da, elbette bir sis-
tem sorunudur. 

Son süreçte ise, kentlerdeki 
kabadayılık kavramının da 
evrilerek, yerini kısmen daha 
organize olmuş ve  faaliyet 
alanı daha  genişleyen mafya 
babaları olarak tabir edilen 
kişilere bırakması dönemi 
başlamıştır. Yukarıdaki süre-
ce uygun olarak mafya tipi 
örgütlenmenin ekonomik ve 
operasyonel etkin  güç olarak  
genişleyen faaliyet alanları  
ile ülkelerin sistemlerindeki 
paradigma değişimlerine 
paralelliği hem siyasi hem de 
hukuki olarak konuşulmaya 
devam edecektir. 

Dini tarikatlarla mafyanın 
eşzamanlı büyümesi 
tesadüf mü?

Türkiye’nin siyasi  gündemi, 
ne zamandır belli grupların, 
-siyasi, dini, paramiliter vb 
oluşumların- devleti yöneten 
kişilerce birbirinin yerine  ika-
me edilmesi ile hep meşgul 
durumdadır. Henüz yakın bir 
tarihte  paralel devlet örgüt-
lenmesi olduğu tespit edilen 
FETÖ terör örgütünün devlete 
ne dar zarar verdiği ve kurum-
ları ne kadar zayıflattığı orta-

Uluslararası kaçakçılık faaliyet-
lerine kadar uzanan küresel 
bir güç haline gelebildikleri, 
yüksek meblağlarda parayı 
yönetebildikleri, bölgesel 
çatışma ortamlarında aktif rol 
üstlenebilen aktörler olarak 
yerlerini alabildikleri görülü-
yor. Bu, ciddi bir organizasyon 
kabiliyetinin yanı sıra, dö-
nemin hükümetleri içindeki 
bazı yapılarla da özel ilişkiler 
geliştirmeyi maalesef zorunlu 
kılabiliyor elbette. Sadece Tür-
kiye’ye özgü olmayan, mafya 
tipi yapılanmaların barına-
bildiği her ülkede benzer bir 
durumun yaşandığı biliniyor.  
Küresel ekonomi politikala-
rı, finans kapitalin gelişimi, 
dudak uçuklatacak ölçüdeki 
paranın çok çabuk ve kolayca 
ve çoğunlukla kanunsuz bir 
şekilde el değiştirmesi de, 
bu ortamı  yaratan koşullar 
arasında. Hukuki olmayan 
yollardan kazanılan paranın, 
kara paranın aklanması için 
gerekli araçların, devletlerin 
gayri resmi bu mekanizmaları 
kullanması için elverişli yapılar 
olduğu gerçeği ile karşı karşı-
yayız. O halde hem Türkiye’de 
hem de dünyada bir sistem 
sorunu ile karşı karşıya değil 
miyiz? 

Türkiye’de değişen 
paradigma ve toplumsal 
değişim…

Yukarıda sorulan iki sorunun 
cevabını tarihsel süreçte ara-
malıyız. Yaşadığımız ülkenin 
maalesef bir askeri darbeler 
tarihi var. Bunlar arasında en 
yakıcı olanı ve üzerinde en 
çok konuşulanı da elbette 
1980 Darbesi oldu. Neoliberal 
ekonomi politikaların güdü-
münde yeni bir ekonomik 

modelin ülkemize dayatılması 
ve bunun hem siyasi hem de 
hukuki açıdan belli sonuçlar 
doğurması, toplum üzerinde 
de etkili oldu. Mafya tipi ör-
gütlenmelerin artık Türkiye’de 
de uluslararası hukuk sorunu 
haline gelmesi ve siyasi iklimi 
bu kadar açık ve derinden et-
kileyebilmesinin nedenlerini 
bu zeminde değerlendirmek 
gerekir. 

Anadolu’nun kırsal kesiminde 
hüküm süren eşkıyalık, kent-
leşmeyle birlikte kabadayılığa 
veya külhanbeyliğe evrildi. 
Bu ikisi arasındaki özel farkı 
belirtmek gerekir. Kırsaldaki 
eşkıya tarzı yapılanmaların 
en azından büyük bir bölümü 
devletle, devlet baskısı altında 
kalan yoksul halk arasındaki 
halktan yana tavır alan yapı-
lardı. Kentleşme ile birlikte 
kaçınılmaz olarak büyüyen 
suç ortamında sözü geçen 
gruplar –çoğunlukla bireysel 
kimlikleriyle öne çıkan kişiler-   
kabadayılık kavramı ile öne 
çıkar oldu. Çünkü kapitalin 
adil olmayan paylaşımı, ezen 
ve ezilen ilişkisini doğurmuş; 
belli suçların da gelişmesine 
zemin oluşturmaya başla-
mıştı. Yaşadığı topraklardan 
koparak yaşama tutunmak 
için kente göç eden insanların  
rekabet ortamında barınabil-
melerinin koşullarını devlet 
sağlayamıyorsa kim sağlaya-
caktı? Zira Türkiye eğitimde, 
sağlıkta, sanayi üretiminde  
korkunç bir kuralsız özelleştir-
me sarmalına girmeyi tercih 
etmişti. Paran kadar sağlık, 
paran kadar eğitim, paran 
kadar hukuk gerçeğini yadsı-
yabilir miyiz? Devlet kurum-
larının bu anlamda tam bir 
çöküş yaşadığını söyleyebil-
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sarsılırken; üstelik çok büyük 
bir halk kesimi ülkedeki yol-
suzluk, din tüccarlığı, hırsızlık 
ve  gasp karşısında  hukukun 
etkisizliğinden şikayet eder-
ken ve nihayet  siyasi çöküşün 
artık farkındayken, “Adalet Yü-
rüyüşü” gibi bir etkin eylemin 
mimarı olan ana muhalefetin 
etkin eylem planlarını tekrar 
gündemine alması beklen-
mektedir. Gençlerin, hırsızlı-
ğın önüne nasıl geçileceğinin 
formülünü, gerçek patronun 
halk olduğu gerçeğini bir suç 
örgütü lideri olarak yargılan-
mış birinden duyması çarpı-
cıdır. Unutmayalım ki, aynı 
gençler başka bir suç örgütü 
liderinden de ülkenin bekası 
ve geleceği için hangi siyasi 
ittifaklara oy verilmesi gerek-
tiği söylemine maruz kalmış 
durumdalar. 

Siyasi liderlerin bunu ciddi-
yetle düşünmelerini dilerim. 

durumundadırlar.  Yukarıda 
açıklamaya çalıştığım eko-
nomi politik paradigmanın 
dayatılmasıyla oluşan gelir 
eşitsizliği, fırsat eşitsizliği, adil 
olmayan paylaşım değişti-
ğinde, geniş halk kesiminin 
kurtuluşu devletin güvenli 
kurumlarında araması yerine 
başka  gruplara yönlenme-
sinin önünün de kesileceği 
yönündedir.  

Finans kapitalin sistem üzerin-
deki pervasızlığı ve kontrol-
den çıkması, dini grupların ya 
da mafya tipi örgütlenmelerin 
de yönettiği paranın kont-
rolünü imkansız kılmaktadır. 
Üstelik coğrafi açıdan çatışma 
bölgelerinin geçiş durumun-
daki Türkiye’de bu daha da 
önemli bir konudur.  

Yapılması gereken…

Gündem bir suç örgütü lide-
rinin yayınladığı videolarla 

dayken, hala bu ve benzeri 
oluşumlara çanak tutulması 
akıl alır gibi değildir. 

Bu bölümde dikkat çekmek 
istediğim asıl mesele ise, Tür-
kiye’deki sistem sorununun 
dini tarikatlarla, mafya tipi 
örgütlenmelerin yeşermesine 
uygun zemini nasıl yarattığı 
ve bunun paralellik taşıdığı-
dır. Hiç kuşku yok ki, gerek 
dini tarikatlar ve gerekse 
mafya tipi örgütlenmeler 
öncelikle desteği geniş halk 
tabanlarından almaktadır-
lar. Bu, geniş halk kesimi ile 
devlet dışı organizasyonların 
karşılıklı pozitif etkileşimini 
doğurmaktadır. Halkta taban 
yaratan grupların etki alanının 
büyümesi ekonomik olarak da 
büyümelerinin ön koşuludur. 
Ekonomik olarak büyüyen 
yapıların ise siyasi iklimde söz 
sahibi olma olanakları da gi-
derek artmaktadır. Aslında bir 
anlamda siyasi erki esir alma 
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B
 

Arkadaşımız Ece ÖZTAN'ın 
gazeteci Bahadır ÖZGÜR 
ile yaptığı söyleşi

Söyleşi: Bahadır ÖZGÜR

Bahadır, Sedat Peker 
videoları ile bu düzeneğin 
yeniden tartışılmaya 
başladığını görüyoruz 
ama bu tartışmalarda 
olaylar arasında kaybolup, 
düzeneği ve siyasal akla 
gömülü sürekliliği gözden 
kaçırmamak için biraz resme 
uzaktan bakalım mı? Nedir 
bu kanalizasyon patlaması?

Sedat Peker’in videoları ile 
beraber ortaya çıkan ilişkiler 
ağı, olayların bize sunduğu 
manzarada hem bir süreklilik 
hem de geçmişe nazaran 
büyük farklılıklar söz konu-
su. Bir süreklilik var çünkü; 
Peker’in kendisi de dahil 40 
yıldır bir şekilde devlet-çe-
te-siyaset ekseninde aşina 

Bu sayımızda gazeteci sevgili 
Bahadır Özgür ile bir söyleşi 
gerçekleştiriyoruz. Bahadır ile 
Susurluk kazasının meydana 
geldiği 1996 yıllarında aynı üni-
versitede öğrenciydik. Biliyorum 
ki Bahadır o günlerden bu yana, 
Türkiye siyasetinin de, siyasetin 
tam orta yerinde akan karmaşık 
ve ürkütücü ilişkilerin de takipçi-
si. Bu alanda çok iyi bir gazete-
cilik örneği sergiliyor. Kamu-özel 
işbirliği projelerinden, enerji 
sektöründeki batık kredilere, 
alım garantili ihalelerden, SGK 
yolsuzluklarına ve dahası havuz 
şirketleri ve paranın akışı ile si-
yaset arasındaki karmaşık iliş-
kileri birbir takip ediyor. Dahası, 
yazıları ile bu düzeneğin tarih-
sel, uluslararası ve siyasi tüm 
bağlantılarını ortaya koyuyor. 
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bir baskı uygulanıyor. Yani 
legal alanla yasaların çizdiği 
sınırın ötesindeki gri alan o 
kadar da ayrı görünmüyor. 
Bir benzetme yaparsak 
eğer; devlet 90’larda kendi 
meşruiyetini dayandırdığı 
yasal alan dışında faaliyet 
yürütürken “aparatlar”a 
ihtiyaç duyardı. Şimdi 
neredeyse devletin kendisi 
ve onun bürokratik ve 
yönetim aygıtını tamamen 
hakimiyetine almış siyasi 
iktidar yasadan, denetimden 
azade. Konuştuğumuz 
konuyla alakasız görünen 
bir örnek, esasında her şeyi 
anlatıyor. Devletin gelir yara-
tan tüm iktisadi faaliyetleri-
nin, hiçbir kurumsal ve yasal 
denetime tabi olmayan, bu-
nun da ötesinde sadece tek 
imzaya tabi Varlık Fonu bün-
yesine alınarak karartılması, 
nasıl bir yapının oluştuğunu 
özetliyor.

Bu zeminde bakarsak eğer; 
bugünkü ilişkiler ağı, ortaya 
dökülen suçlar, faaliyetler 
tam da böyle bir siyasi rejimi 
sürdürmek için gerekli pratik-
lerin sonuçları diyebiliriz. Baş-
kanlık, maliyetli bir rejimdir. 
Ve nasıl ki tek parti iktidarını 
dürdürebilmek için sürekli 
işleyen bir iktisadi dağıtım 
mekanizmasına ihtiyaç du-
yulmuşsa; Başkanlık rejiminin 
de temelini sürekli bir kaynak 
akışı oluşturuyor. Benze tam 
burası yaşadığımız süreci 
kalbi.

AKP’nin ekonomi politikası-
nın temeli, kaynak dağıtımını 
mümkün olduğu en geniş 
kesime, mümkün olduğunca 
fazla yapabilmeye dayanıyor-
du. Özelleştirme, aşırı iç ve 

olduğumuz aktörleri, daha 
da önemlisi benzer nitelikteki 
ilişkileri görüyoruz. Zaten bu 
süreç mesela, Susurluk olay-
larının merkezinde yer alan 
Mehmet Ağar gibi isimler 
ve Uğur Mumcu, Kutlu Adalı 
gibi cinayetlere dair ifşaat ve 
bilgilerin verilmesiyle başladı. 
Keza uyuşturucu trafiğinin de 
tıpkı 90’larda olduğu şekliyle 
devlet-siyaset evreninin bir 
parçası olarak devam ettiğini 
de öğrenmiş olduk.

Ama bu süreklilik, daha doğ-
rusu bahsettiğimiz aktör-olay 
üzerinden görülen süreklilik, 
bugün karşımıza çıkanları 
anlamak konusunda ciddi 
bir yanılgıya da beraberinde 
getirebilir. Daha anlaşılır ifade 
edeyim; geçmişle bağlantı 
dediğimizde aynı isimlerle, 
olaylarla karşılaşmayı kastet-
miyorum. İktisadi ve siyasi 
rejimin dönüp dolaşıp bu 
dinamikleri yeniden üretmesi, 
üretmeye mecbur kalması.

 Bu düzenekte süreklilikler 
olsa da AKP döneminde 
değişkenlik gösteren 
dinamikler neler? Aktörler, 
güç ilişkileri bakımından 
nasıl bir değişim var? 
Bunu hem ulusal hem 
de uluslararası aktörler 
açısından soruyorum.

Ben açıkçası bu sorduğunuz 
sorudaki “bugünkü farklılığa” 
daha fazla önemsiyorum. Ne-
deni de Susurluk olayları ile 
daha da görünür olan ve esa-
sında Türkiye tarihinde çok 
daha eskilere uzanan, “derin 
devlet” olarak popülerleşen 
devlet mekanizması; her dö-
nemde sermaye kesimlerinin, 
iktidarların ihtiyaçları, top-

lumsal sınıflar arasındaki güç 
dengesi ve çatışması zeminin-
de yeniden ve yeniden şekil-
leniyor, yeni biçimler alıyor. 
Bu yeni biçimi, uluslararası 
güç dengeleri ve çatışması da 
doğrudan etkiliyor. Yani, yine 
popüler ifadeyle tekrarlarsak, 
“derin devlet” dediğimizde 
sürgit aynı aygıtı anlamak 
hata olur diye düşünüyorum. 

50’lerde, 60’lardaki biçimiy-
le 70-80’lerdeki, 90’lardaki 
biçimi değişkenlik gösterir. 
Daha yakın geçmiş olması 
bakımından örneğin 90’larda, 
Kürt siyasi hareketinin etkili 
bir yükselişi olması ile bu me-
selenin konumlanışı, amacı 
bambaşka bir düzeye erişti. 
Aydın kırımı, kontrgerilla fa-
aliyetleri ve özellikle polis ve 
jandarma içindeki özel birim-
lerin merkezinde olduğu bir 
faaliyet öne çıktı. Haliyle onun 
doğurduğu sonuçlar da fark-
lıydı. Bugün ise Suriye’ye, Lib-
ya’ya müdahale, önce tek par-
ti ardından tek iradeyle temsil 
edilen başkanlık rejiminin 
ihtiyaçları; o rejimin yarattığı 
yeni iktisadi gelişmeler, so-
nuçlar devlet aygıtını da buna 
paralel şekillendirdi. Bugün 
özel bütçelerle bir takım “özel 
birimler” ve ona bağlı kimi 
“sivil” unsurlar değil; bölgesel 
askeri müdahalelerin ürünü 
olan yapılanmalar, daha açık 
silahlı-silahsız bürokratik 
kadrolar ve hatta aleni 
şekilde yargı ile bunlarla son 
derece iç içe geçmiş yeni 
sermaye kesimlerinin bir 
siyasi partinin çatısı altında 
faaliyet göstermesine tanık 
oluyoruz. Parti devletinin 
eksiksiz bir tablosu var. 
Haliyle kontra yöntemler 
yerine, açık ve topyekün 
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gelirinden silah kaçakçılığına, 
petrol-gaz ticaretinden kara 
paraya kadar aklımıza gelebi-
lecek her yoldan ülkeye para 
girişi sağlandı. Bunun yasal 
zemininin de gayet istikrarlı 
biçimde oluşturulduğunu 
ekleyelim. 7 kez “varlık barışı” 
yasası çıkarılması; bunlar-
dan üçünün ama özellikle 
2016’dakinin eşi benzeri gö-
rülmemiş niteliğe sahip ol-
ması önemli. O yasa için mu-
halefet net biçimde, “bu yasa 
Türkiye’yi kara para cennetine 
çevirir” demişti. Sonuçları gö-
rüyoruz. 

Bu değişim hali hazırda kamu 
ihaleleri, yerel yönetimlerin 

Ama bir süredir bu konjonk-
tür, ABD Merkez Bankası’nın 
faiz kararları ile terse dönme-
ye başladı, işte o zaman reji-
min işleyebilmesi için gerekli 
olan iktisadi kaynakların ka-
nalları de değişmeye başladı. 
Kaba bir milat verirsek; bu 
2015 sonrası dönemdir. Nite-
kim 2000-2007 IMF-AB çıpalı 
restorasyon döneminden 
sonra başlayan dış finans-
man kaynaklarına dayalı hızlı 
büyüme süreci, 2015’lerde 
terse döndü ve 2018 krizi ile 
nihayete erdi. İnşa edilmeye 
çalışılan başkanlık rejimi için 
ihtiyaç duyulan kaynak bu 
sefer “kapı pencere” açılarak 
sağlandı. Yani uyuşturucu 

dış borçlanma ile yerel yöne-
timlerin ve merkezi bütçenin 
kamu ihaleleri ile istenilen 
yere, istenilen hızda transferi 
kesintisiz devam etti, ediyor 
da. Burada ağırlıklı kamu 
bankaları eliyle ve 2010’lara 
kadar sosyal yardımlarla, 
TOKİ aracılığıyla kentsel imar 
rantlarından paylar vererek 
vb. politikalarla aşağıdaki ta-
banı da mümkün olduğunca 
tutuldu. Tek parti rejiminin 
ekonomi politik temeli buna 
oturuyordu. Ve bunun sürme-
sini sağlayan da uluslararası 
konjoktürün başka hiçbir ikti-
dara tanımadığı avantajlardı; 
kısaca bol para dönemiydi. 
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ğım ekonomi politik zeminin 
çözülmesi, çözüldükçe de 
şimdiye kadar kaynak akışının 
sağladığı göreli istikrar duru-
munun, kaynaklar kesildikçe 
bozulmasıyla ilgili olduğunu 
düşünüyorum. Bu çözülüş; 
bazen siyasi klik çatışması 
olarak, şimdiye kadar çatışma 
yaşamamış çetelerin birbirle-
rine yönelik tasfiye girişimleri 
olarak veya bürokraside, ikti-
dar partisi içindeki çekişmeler, 
itibarsızlaştırmalar vb. olarak 
tezahür ediyor. Yargıdaki ka-
rarların da böyle olduğu kanı-
sındayım. Oraya kim hakimse 
diğer tarafın aleyhine işlete-
biliyor. Zaten yakın zamana 
kadar bildiğimiz iktidar içi klik 

sorular, Süleyman Soylu 
hakkında suç duyurusu, 
İstinaf Mahkemesi’nin 
Mehmet Ağar Mehmet 
Ağar, İbrahim Şahin ve 
Korkut Eken’in olduğu 
19 sanığın, faili meçhul 
cinayetlerden yeniden 
yargılanmasına karar 
verişi... Tüm bunlar çatlaklar, 
siyasal iktidarın gidişinin ön 
belirtileri olabilir mi? Sen 
nasıl değerlendirirsin bu 
çatlakları?

Bu çatlaklar veya bundan son-
ra ortaya çıkacak olanlar hu-
kuki mekanizmanın işlemeye 
başlamasından ziyade, iktida-
rın az önce anlatmaya çalıştı-

kaynakları üzerine kurulu 
yolsuzluk ağını, uluslararası 
kaynaklarla daha da genişletti 
ve bölgeselleştirdi. Dolayısıyla 
biz şu an, yolsuzluk, suç 
ekonomisi vb. kavramların 
yetersiz kaldığı; sadece 
rüşvetçi, mafya ile iş tutmuş 
emniyetçiler, bürokratlar, 
yargı mensupları, bakanlarla 
sınırlı kalmayan ilişkiler 
ağından aslında başkanlık 
rejiminin aynasına bakıyoruz.

Son günlerde yargı, medya, 
bürokraside şaşırtıcı şeyler 
de oluyor. Viranşehir 
Savcısının çıkışı, Anadolu 
Ajansı muhabirinin 
bakanlara yönelttiği 
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Süreklilikleri görünce 
aslında derin bir 
umutsuzluk peyda oluyor 
hepimizde. Sanki aktörler 
değişiyor yalnızca. Susurluk 
kazası sonrası ortaya 
saçıp dökülen onca şeyden 
sonra, suç-siyaset ilişkisini 
değiştirecek pek bir şey 
olmadı yani. Umutlanmak 
için neye ihtiyacımız var? 

Bugün Susurluk’tan çok farklı 
bir durumla karşı karşıyayız. 
İlki; devletin bir takım yasa-
dışı faaliyetlerine dair güçlü 
bir delil oryaya çıkmadı. Yani 
derin devlet ne durumda 
tahmin ediyoruz; lakin, tam 
bilemiyoruz. Artı, Susurluk 
olayları çözülmedi ama siyasi 
ve iktisadi bir yapılanmayla 
halkın aleyhine bir şekilde 
aşıldı. Orada nispeten top-
lumsal güçlerin mücadelesi-
ne rağmen bu kavga kazanı-
lamadı. 

Bugün ise bizzat başkanlık 
rejiminin yarattığı bir tab-
lo duruyor. O nedenle her 
yerden dağılıyor, karmaşık 
ilişkiler çıkıyor. Hatta çoğu 
yasadışı dahi değildi düne 
kadar. Yani bugün tartışılan 
şey devletin bir takım gizli 
yapıları ve faaliyetleri değil, 
dolayısıyla mücadele de ora-
dan şekillenmiyor. Doğrudan 
başkanlık rejiminin ekonomi 
politik kolonları çöktüğü, 
çözüldüğü için tartışmalar ve 
doğal olarak muhalif siyaset 
bu hedefle hareket ediyor. Bu 
iyi bir şey, kötü olansa Susur-
luk’ta olduğu gibi bugün de 
devletin kurumsal yapısının 
değişmez çekirdeği yine bir 
mistik tülün ardında kaldı.

kilerdeki konumunun getirdi-
ği ihtiyaçların -NATO-Gladyo 
gibi- ürünü olmaktan ziyade; 
bizatihi başkanlık rejiminin 
ihtiyaçlarının, hatta varolma 
çabasının ürünü olarak gö-
rünüyor. Haliyle Türkiye’nin 
1980’lerde başlayan ve hiç de 
yumuşak geçmeyen neolibe-
ral yapılanmasının tamamlan-
dığı bir dönem olarak 2002 
sonrasının siyasi ve iktisadi 
rejimiyle, bu meseleler sembi-
yoz halindedir.

Nasıl ki inşaata ve krediye 
dayalı ekonomik büyüme 
5’li çete diye anılan sermaye 
gruplarını ortaya çıkarmış ve 
kamu kaynağı sayesinde inşa-
at üzerinde üzerinde bir kar-
tele dönüştürmüşse; enerjide, 
savunma sanayiinde de ben-
zer yapılar oluştu. Kartelci bir 
parti, kartelci bir iktisadi mo-
del yarattı. Ve bu değişim bir 
takım illegal yollarla olmadı. 

Yolsuzluk olduğunda Romalı 
tarihçi, hukukçu, senatör 
olan Cornelius Tacitus’un şu 
sözü sık anımsanır: “Devlet ne 
kadar yolsuz olursa, kanun 
sayısı da o kadar fazla olur.” 
AKP dönemini en iyi anlatan 
da bu. Zira, AKP iktidarını 
kendinden önceki diğer tüm 
iktidarlardan farklı kılan karak-
teristik özelliklerinden birisi; 
ekonomik rant yaratma ve 
bunu bölüştürme faaliyetini 
hukuki boşlukları kullanarak 
değil de; bizatihi hukuku kul-
lanarak yürütmesi. 

Yani Türkiye uzun bir hukuki, 
siyasi, iktisadi değişim yaşadı. 
Şimdi bütün bu ortaya çıkan 
suç ekonomisini ve yapılarını 
bundan azade düşünebilir 
miyiz?

çatışması şimdi daha da hız-
lanacak ve bunun AKP-MHP 
koalisyonuna doğru bir yarık 
açmaması sürpriz olur. 

Örgütlü suç siyasetin 
önemli bir aktörü olarak 
oldukça geniş bir kaynağa 
el koyuyor. Meselenin 
kriminal boyutunun dışında 
ekonomi, kamu kaynakları, 
bölüşüm ve nihayetinde 
piyasa ilişkilerinin tam 
merkezinde olan bir 
yanı var. Yazılarında bu 
meseleye çok kapsamlı 
yaklaştığını biliyorum. 
Bunu tartışmak için siyaset 
bilimi, ekonomi alanında 
yeni kavram setlerine 
ihtiyacımız var sanki.

Latin Amerika bağlamında 
örgütlü suç-siyaset ilişkisi 
üzerine çalışmalar yapan 
Nicholas Barnes bu iliş-
kiyi karşılıklı rekabet ve 
işbirliğinin düzeyine göre 
sınıflandırıyor. Örgütlü suç 
ile devlet arasında yük-
sek bir rekabetin olduğı 
formu Yüzleşme, düşük 
bir rekabetin olduğu for-
mu “yaptırımdan kaçınma”, 
düşük işbirliğine ilişkin 
formu “İttifak” ve yüksek 
işbirliği formunu “entegra-
syon” olarak adlandırıyor. 
Bu kategorileştirme içinden 
Türkiye’de örgütlü suç-dev-
let ilişkilerini tarihsel 
olarak bakmak açıklayıcı 
olabilir mi? 

Türkiye için en uygun tanım 
sanırım “entegrasyon” olurdu. 
Çünkü bugün çete-mafya-si-
yaset olarak formüle ettiği-
miz olaylar, sadece devletin 
toplumsal muhalefete karşı 
reflekslerinin, uluslararası iliş-





30

A son yıllarda çok daha açıktan 
yürütülen bu saldırının son 
hamlesi oldu. Böylece 2010 yı-
lında Erdoğan’ın kadın örgüt-
leriyle yaptığı bir toplantıda 
açık bir biçimde dile getirdiği 
“kadın-erkek eşitliğine inan-
mıyorum” cümlesinin altına 
-11 sene sonra- devlet olarak 
imza atılmış oldu. Bu karara 
ilişkin kamuoyundan yükse-
len tepkilere karşı, 21 Mart’ta 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı tarafından bir açık-
lama yayınlandı.1 Açıklamada, 
Sözleşmeden çıkma kararı 
“Türkiye’nin toplumsal ve aile-
vi değerleriyle bağdaşmayan 

1“Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden 
Çekilmesine İlişkin Açıklama”, İletişim 
Başkanlığı, 21/03/2021, link: https://
bit.ly/3xRshgH [22/06/2021].

Aile: 
Devletin Sağ Eli

AKP hükümetleri hiçbir za-
man kadın dostu hükümetler 
olmadı ama 2011 yılından 
itibaren kadınların haklarına 
ve varoluşlarına karşı yürüt-
tüğü cinsiyetçi politikalar 
çok daha görünür hale geldi. 
Kürtaj hakkının fiili olarak zor-
laşması, Kadın Bakanlığı’nın 
Aile Bakanlığı’na dönüştürül-
mesi, nafaka hakkına yönelik 
sınırlandırıcı girişimler, TCK 
103’te yapılmak istenen de-
ğişikliklerle çocuk istismarı 
faillerine af tanınmaya çalı-
şılması, Boşanma Komisyonu 
Raporu bunların sadece bir 
kısmı. 20 Mart 2021 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 
İstanbul Sözleşmesi’nden 
çıkma girişimi ise kadınlara ve 
LGBTİ+’lara karşı başlatılan ve 
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ideal/makbul aile formu 
olarak dayattığı anne-baba 
ve çocuktan oluşan kurgu, 
hayatın olağan akışı içerisinde 
kendi mecrasında yol almaya 
devam etmiş ve büyük ölçüde 
çözülmüş durumda. Diğer 
taraftan evlilik yaşı yükseliyor, 
doğum oranı ise düşüyor. 
Ayrıca tek bir aile tipinden de 
bahsetmek mümkün değil. 
Geleneksel değerlerle birlikte 
kentli ve modern değerlerin 
de aile kurumunun içerisinde 
yer aldığı ve onu dönüştürdü-
ğü, kadın-erkek rollerinin yeni 
biçimler kazanıp kabul gör-
düğü aile yapıları gelişirken; 
diğer bir yanda ikili cinsiyet 
sisteminin dışında kalan ve 
birlikte yaşama biçimlerini 
sorgulamamızı sağlayan “baş-
ka aileler” de var. Bütün bu 
gelişmeler bir yana, en önem-
lisi bütün kadınlar bir evin 
içinde temizlik, yemek, çocuk 
bakımı gibi işlere hapsola-
cakları hayatların hayallerini 
kurmuyor; birçok kadın kendi 
hayatıyla ilgili kararları kendi 
almak istiyor ve bunun için 
mücadele ediyor. 

AKP’nin krizi tam olarak bu 
noktada, kadınların kendi 
yaşamlarına sahip çıkıp eşitlik 
mücadelesinin öznelerine 
dönüşmesiyle derinleşiyor. 
Kamuoyu tarafından da fark 
edilebileceği üzere AKP’nin 
makbul aile idealinin toplum-
daki karşılığı çok zayıf, sadece 
zayıf değil, aynı zamanda 
sosyal gerçekliği anlamaktan 
ve yansıtmaktan çok uzak. 
Bu nedenle muhayyilesinde-
ki aileyi yaratmak, var olanı 
güçlendirmek ve ideal forma 
dönüştürmek için kamu har-
camalarından kaçınmadığı 
gibi; her türlü dinsel, kültürel, 

eşcinselliği normalleştirmeye 
çalışan bir kesim”e dayandırıl-
dı. Başka bir deyişle aile kuru-
munu koruma kalkanı olarak 
kullanarak, insan haklarına 
aykırı bir şekilde toplumun 
bir kesimi, kin ve düşmanlık 
nesnesi haline getirilip hedef 
olarak gösterildi. 

Kırılgan aileciliğin eşitlik 
korkusu 

AKP neden toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlamaktan kaçı-
nıyor ve iktidarını sarsan en 
küçük krizde bile çözüm için 
aile kartını çıkartıyor? Sadece 
Türkiye’de değil, otoriter-mu-
hafazakâr sağ iktidarların 
yükseldiği ülkelerde de hü-
kümetler, gittikçe zayıflayan 
bir aile modeline tutunmayı 
sürdürüyorlar. Özellikle 1980 
sonrasında neoliberalizmin 
yükselmesi, sosyal refah dev-
letlerinin gerilemesi ile aile, 
sosyal politikanın taşeronu 
olarak, sosyal politikaların 
taşıyıcısı haline geldi ve mer-
kezi uygulanma nesnesine 
dönüştü. Burada ikili cinsi-
yet sistemine dayalı, üreme 
merkezli, kadının ev işlerinin 
ve bakım emeğinin taşıyıcısı 
olarak hane içinde emeğin 
yeniden üretimini yüklendiği 
bir yapıdan bahsediyoruz. 
Feministler aile kurumunun 
kadının emeği üzerine kurulu 
olduğunu, ailenin kadınlar 
üzerindeki eril tahakkümü 
sürdüren ve yeniden üreten 
bir yapı olduğunu dile geti-
riyor ve çeşitli açılardan bu 
kurumu eleştirerek dönüştür-
meye çalışıyorlar.2 Kadınların 
2 Özgün, Yasemin (2020) Feminizm ve 
Aile Tartışmaları: Teori-Politika-Pratik 
İlişkisi ve Çelişkileri, Modern Türkiye’de 
Siyasi Düşünce Feminizm (Cilt 10) 
içinde, İletişim yay., İstanbul  

en önemli görevinin annelik 
olduğu, cinselliğinin ve do-
ğurganlığının yeniden düzen-
lendiği bu sosyal kurumsal 
yapı, aynı zamanda kadınların 
bedeni, emeği ve kimliği 
üzerinde ideolojik tahakküm 
olarak da somutlaşıyor.

AKP ise koruyucu-kollayıcı 
babanın egemenliği altında 
şefkatli-cefakâr annenin yar-
dımıyla hayatın zorluklarına 
göğüs geren romantik yuva-
nın geçmişte var olduğuna, 
bugün de var olması için uğ-
raştığına toplumu ikna etme-
ye çalışıyor. Aile denildiğinde 
AKP hükümetlerinin aklına 
gelen ilk şey kadın. Gelenek-
sel, dinsel, kültürel beden 
temsiliyle ve diliyle sınırlan-
dırılan kadınlık ile aile kuru-
munu eşitlemeye çalışan bu 
iktidar pratiği; medyası, aka-
demisi, sivil toplumu, hukuk-
çusu, kolluk kuvvetleri, iktisat-
çısı, bürokratı ve bunlara denk 
düşen muadilleriyle birlikte 
anne, baba ve çocuk(lar)dan 
oluştuğuna pek emin olduğu 
aile kurumunun, aynı zaman-
da devletle bütünleşerek 
parti-devlet haline dönüşen 
hükümeti her koşulda des-
teklemesi, devletçilikten taviz 
vermemesi ve devletin bekası 
için ailenin seferber edilmesi 
gerektiğine inanan yurttaşlar 
(işçi, asker, anne vb.) imalat-
hanesi olarak görüyor.

Peki, devletin aklındaki bu 
geleneksel ve makbul aile 
hiç var oldu mu, olduysa 
bile hâlâ hayatta mı? TÜİK’in 
“İstatistiklerle Aile, 2020” pay-
laşımına göre, Türkiye’de tek 
yaşayanlar + çocuksuz eşler + 
tek ebeveynli hanelerin top-
lam oranı % 65,2. Hükümetin 
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nedenle AKP hükümetlerinin 
toplumsal cinsiyet eşitliği ta-
lepleriyle karşılaştığında ya-
şadığı korkunun asıl nedeni, 
ailenin içerisinden haklarının 
tanınmasını talep eden ve 
bu devletin sorumluluklarını 
azaltmak için kullandığı aile 
tahayyülünü sarsacak bireyin 
çıkacak olmasıdır denebilir.  

Bir araştırmanın 
gösterdikleri: Kriz çözüm 
merkezi olarak aile

Türkiye’de ailenin, özellikle 
kriz zamanlarında sosyal 
devletlerin işlevlerini yerine 
getirdiği bilinmektedir. Mart 
2020’den beri içinde bulundu-

siyasal retoriği de bu uğurda 
kullanmaktan çekinmiyor. 
Bu nedenle kültürel hege-
monyasını kuramamaktan 
şikâyet eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bulduğu her fırsatta 
evlilik yaşının yükseldiğinden, 
gençlerin 30 yaşından önce 
evlenmediklerinden de şika-
yet edip en az 3 -halet-i ruhi-
yesine göre, bazen 5- çocuk 
talebini yinelemekten geri 
kalmıyor. 

AKP’nin zihnindeki aile, içinde 
bireylerin yer aldığı, her bire-
yin herhangi bir ayrımcılığa 
maruz kalmadan kendisini 
gerçekleştirebildiği ve bunun 
için kamusal hizmetlerden 

eşit olarak yararlanabildiği bir 
aile değil. Toplumsal eşitsiz-
lik ve ayrımcılıkların önemli 
bir kısmını yeniden üreten; 
kadının hane içindeki fiziksel 
ve duygusal emeği üzerine 
kurulu; emeğin yeniden üre-
timinin ve bakım emeğinin 
yoğunlaştığı bir işliğe dönü-
şen; LGBTİ+’ların varlığını yok 
sayan; ekonomik, duygusal, 
fiziksel, cinsel şiddeti gö-
rünmezleştiren; erkeği hane 
içerisinde devletin/otoritenin 
temsilcisine dönüştüren bu 
aile kurgusu, devletten hiçbir 
şey beklemeyen ve kendi ken-
dine yetmekle de yükümlü 
olduğu gibi, devlete şükran 
duyması beklenen bir aile. Bu 
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olarak 4 kat artmış.4

KİH-YÇ araştırmasında ön 
plana çıkan bir diğer konu 
ise salgının ekonomik durum 
üzerindeki etkisi. Salgın nede-
niyle ekonomik sorun yaşadı-
ğını belirten kadınların oranı 
%73. Her 100 kadından 47’si 
ekonomik sorunlar karşısında 
çözümsüz kaldığını söylemiş. 
Bu süreçte karşılaştıkları eko-
nomik sorunlarla nasıl başa 
çıktıkları sorulduğunda ise 
sorun yaşadığını söyleyen her 
100 kadından sadece 12’si 
kamu kurumlarından destek 
(yardım) aldığını; 41’i aile/ak-
raba, arkadaş ya da bankalara 
borçlandığını; 11’i birikimle-
rini harcadığını; 15’i ise mas-
raflarını kıstığını belirtmiş. Bu 
tabloya baktığımızda, hane içi 
ücretsiz bakım emeğini yükle-
nen kadınlar için yoksullukla 
mücadele ayrıca bir emek 
alanı olarak karşımıza çıkıyor. 
Sosyal yardımlara başvuru 
yapan, hane içindeki yoksul-
luğun yönetilmesini organize 
eden kadınlar için kamu hiz-
metleri çözüm sağlamıyor.

 Salgının kadına yönelik şid-
det üzerindeki etkisi çok fazla 
gündeme gelen bir konu. 
Araştırmanın verilerine göre 
şiddet, salgın öncesindeki dö-
nemde bile öylesine yüksek 
ki, insan “daha ne kadar arta-
bilir” diye soruyor. Araştırma 
bulgularına göre, salgın önce-
sindeki bir yıl içinde eşi/part-
neri olan kadınların %97’si, 
salgın sonrasında ise %96’sı 
en az bir kez eşi/partneri tara-

4 İlkkaracan, İpek ve Memiş, Emel 
(2020) Covid-19 Küresel Salgın 
Sürecinde Türkiye’de Bakım Ekonomisi 
ve Toplumsal Cinsiyet Temelli 
Eşitsizlikler, UNDP Türkiye Ofisi, kısa 
link: https://bit.ly/35fcv34

ğumuz Covid-19 salgını, bunu 
yakından deneyimlediğimiz 
bir süreç oldu. Kadının İnsan 
Hakları-Yeni Çözümler Der-
neği’nin (KİH-YÇ) “Salgında 
Kadın Olmak: Covid-19 Salgı-
nının ve Kamusal Alan Kısıtla-
malarının Kadınlar Üzerindeki 
Etkilerinin Haklar Bağlamında 
Değerlendirilmesi” başlıklı 
araştırması,3 kadınların bu 
süreçten nasıl etkilendiklerini 
anlamamız için yol gösterici 

3 Salgında Kadın Olmak: Covid-19 
Salgınının ve Kamusal Alan 
Kısıtlamalarının Kadınlar Üzerindeki 
Etkilerinin Haklar Bağlamında 
Değerlendirilmesi, 2020 haz. Damla 
Eroğlu, Hilal Gençay, Kadının İnsan 
Hakları- Yeni Çözümler Derneği, kısa 
link: https://bit.ly/3danFdD

olabilir. Her şeyden 
önce şunu söyleye-
biliriz: Kadınlar kar-
şılaştıkları sorunlarla 
ilgili devleti ve kamu 
hizmetlerini bir çözüm 
olarak görmüyorlar.

Türkiye örnekleminde 
1204 kadın ile gö-
rüşülen araştırmada 
katılımcı kadınlara 
sağlık, cinsel sağlık, 
ekonomik durum, ev 
içi emek ve şiddet 
kategorilerinde yaşa-
dıkları sorunlarla nasıl 
baş ettikleri soruldu. 
Alınan yanıtlara göre 
kamu hizmetlerine 
başvuru yapmak çoğu 
zaman kadınlar için bir 
seçenek değil, bu hiz-
metler için yapılan az 
sayıdaki başvuruda ise 
neredeyse hiçbiri so-
nuç alınmamış. Mesela 
ev içi bakım emeği, 
kadınların kamu des-
teğini düşündükleri bir 
alan değil; kadınların 
ev içi ücretsiz bakım 

emeği için hanede 4 saat ve 
üzeri zaman ayıranların oranı 
salgın öncesinde yüzde 16 
iken bu oran salgının etkisiyle 
% 42’ye yükseliyor. Salgın ön-
cesinde ücretli bakım desteği 
ya da akrabalar sayesinde 
çözülen çocuk bakımı, salgın-
la birlikte hane içindeki kişi-
lere ama en çok da kadınlara 
kalmış durumda. İlkkaracan 
ve Memiş’in daha önceki bir 
çalışmada ortaya koydukları 
sonuçlara göre, salgın döne-
minde erkeklerin ev içi işlere 
ayırdıkları süre artmış olma-
sına rağmen, bu süre kadın-
larda erkeklere kıyasla tam 
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Ne anlama geldiği belirsiz, 
anlamı kendinden menkul 
ve yirmi yılı aşan iktidar de-
neyimine rağmen bir türlü 
halledilemeyen beka sorunu, 
kadınların kazanımlarının 
ellerinden alınmasıyla nasıl 
çözülebilir! Oysa iktidarın 
beka sorunu, İstanbul Sözleş-
mesi örneğinde görüldüğü 
üzere, kadınların haklarının 
tanınmasıyla değil, tanınma-
masıyla gerçek bir sorun hali-
ne dönüşüyor. 

Hak temelli sosyal politikanın 
sınıf, cinsiyet kimliği, cinsel 
yönelim, etnik köken, din, yaş, 
beden ve benzeri eşitsizlik ve 
ayrımcılık deneyimlerini fark-
lılaştıran değişkenleri göze-
ten, gerçekçi ve bütüncül bir 
perspektifle ve birey merkezli 
geliştirilmesi gerekir. “Aile 
merkezli” devlet ya da toplum 
gibi kendi zamanının hakikat-
lerine, beklentilerine ve ge-
reksinimlerine erişememiş bir 
iktidar pratiği, yurttaşlarına 
sosyal haklar için aileyi işaret 
edebilir. Bu işaretin yurttaş-
lar için ne anlama geldiği ve 
iktidarın bekasına hizmet 
edip etmediği ise kadınların 
ve ezilenlerin mücadelesiyle 
kendi tarihini yazmaya de-
vam edecektir. Toplumsal ve 
siyasal alandaki güç kaybını 
telafi etmek adına şiddet 
dilini artırmayı, toplumsal ve 
siyasal kutuplaşmayı körük-
lemeyi hedefleyen ve böyle-
likle “organize işler”ini bu sığ 
hamaset ile devam ettirmeyi 
“ülkeyi yönetmek” zanneden 
erkeklerin bekasıyla bu ül-
kedeki kadınların bekası ara-
sındaki çelişkiyi ve çatışmayı 
görmek zor değil. 

fından şiddete maruz kalmış. 
Hane içinde erkek şiddetinin 
bu kadar yüksek olmasına 
rağmen, kadınların bu şiddet-
le mücadelede kamu kurum-
larına başvuru oranı çarpıcı 
şekilde düşük. Salgın öncesin-
de her 100 kadından yaklaşık 
sadece 1’i kamu kurumlarına 
başvuruda bulunmuş; bu oran 
salgın sonrasında da değişik-
lik göstermiyor. 

Kadınların şiddetle baş etme 
yöntemlerinde ilk sırada part-
neriyle iletişim kurmaya ça-
lışmak gelirken daha sonraki 
yaygın yöntemler “sakinleşti-
rici kullanmak” ve “aile büyük-
lerine şikâyet etmek” olarak 
bulgulanmış. Hane içindeki 
şiddetle mücadele konusunda 
devletin, koruyucu ve önleyici 
politika eksikliğini bu veri-
lerle de ortaya koyabiliyoruz. 
Şiddetsiz bir hayat için kamu 
hizmetlerinden yararlanmak 
kadınlar için bir seçenek ola-
rak görünmüyor.

Temel hedefi salgının ka-
dınların hayatlarına etkisini 
ölçmek olan bu araştırmanın 
sonuçları, sosyal devletin 
yüklenmesi gereken sorumlu-
lukları ailenin üzerine yıktığını 
ve Covid-19 salgınının hane 
içerisindeki eşitsizlikleri ve 
ayrımcılıkları derinleştirdiğini 
gösteriyor. Böylesi bir afet 
durumu söz konusu oldu-
ğunda devletin aile üzerine 
yüklediği taşıyıcı rolün ve bu 
rolün cinsiyetçi tahakkümün 
yoğunlaşarak devam ettirildi-
ği söylenebilir. Devletin ailey-
le kurduğu bu ilişki, devletle 
yurttaş arasındaki mesafeyi 
daha da açmakta, hak temelli 
bir sosyal politikanın gerçek-
leşmesini zorlaştırmaktadır.

Devletin sağ eli

 Aile devletin sağ eli. Türki-
ye’deki devlet, aileyi sağ de-
ğerlerin kalesi olarak görüp 
kadınları bu değerler üzerin-
den erkek otoritesine boyun 
eğmeye zorluyor. Bu nedenle 
bu bir cinsiyet rejimi. Sadece 
erkek egemen değil, aynı 
zamanda ‘devlet baba’dan, 
evdeki babaya kadar babayı, 
hem de en ham ve inceltilme-
miş haliyle yeniden üretmeye 
çalışan sığ bir rejim. Cinsiyet 
rejiminin bu paternalist ka-
rakteri, bireyi yok sayan ve 
korunması gereken sosyal 
birim olarak bireyi değil, ai-
leyi merkeze alan politikaları 
güçlendirirken, öteki olarak 
gördüğü ve kendi değerlerini 
benimsemediğini düşün-
düğü herkesi ve her grubu 
düşmanlaştırmayı, onların 
varlığını yok sayan politika-
ları uygulamayı yerli ve milli 
sosyokültürel ve sosyopolitik 
değer olarak sunmaya çalışı-
yor. 

Aile odaklı bu siyaset, elbette 
ailenin parçalanmasını önle-
mek için elinden geleni yapar. 
Kadınların aile içinde başla-
rına gelen kötülüklerin, hak 
özneleri olmalarına rağmen 
haklarının ihlal edilmesinin, 
LGBTİ+’ların tanınmamasının 
-dahası tehdit ve şiddetle 
baskı altına alınmasının- ve 
kadına yönelik toplumsal cin-
siyet eşitsizlikleri ve ayrımcılık 
ile mücadele edilmemesinin 
temelinde “devletin bekası” 
adı altında alenen cinsiyet 
ayrımcılığı ve hatta kadın 
düşmanlığı yapan bir devlet 
ve iktidar tipini korumaya yö-
nelik refleksler işlemektedir. 
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C izolasyon dönemlerinde çoğu 
zaman özel alana hapsolan 
kadınlar bu süreci daha farklı 
deneyimlemeye başladı. İzo-
lasyon dönemlerinde ortaya 
çıkan bireysel ve toplumsal 
anksiyeteye ek olarak şiddet 
de artmaya başladı.  Zaten 
Türkiye’de her 3 kadından 
1’inin şiddet gördüğünü bile-
rek yola çıktığımızda kadınla-
rın tam izolasyon döneminde 
failleri ile baş başa olduklarını 
görmekteyiz. Pandemi krizi 
ile baş etmeye çalışırken, ye-
niden üretilen ataerkil bakış 
açısı ve toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği kadınların istih-
damdan çekilmesine neden 
olmuştur. Var olan bu kriz 
peşine başka ekonomik ve 
psikolojik krizler bırakmıştır. 

Covid-19 Pandemisinde 
Kadınları Düşünmek

Covid-19 pandemisi var olan 
toplumsal düzenin dönüşü-
müne sebep oldu ve olmaya 
da devam ediyor. Bu dönü-
şüm ve değişimin etkilerini 
yavaş yavaş görmeye ya da 
olası projeksiyonlarını anla-
maya çalışıyoruz. Yaşadığımız 
bu değişimler gerek sosyo-e-
konomik, gerek biyolojik, 
gerekse psikolojik etkiler 
yaratarak herkesi etkiledi. Et-
kilenen gruplardan biri, olası 
tüm krizlerde olduğu gibi yine 
kadınlar oldu. Kırılgan grupta 
olan kadınlar ve kız çocukları 
başta olmak üzere bu süreçte 
diğer gruplara göre toplum-
sal sorunları ve eşitsizlikleri 
daha derin deneyimlemeye 
başladılar. Hem tam hem de 
kısmi kapanmaların olduğu 
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ama bazı kadınların şiddete 
maruz kaldıktan sonra fail-
leriyle yollarını ayırabildiğini 
de gösteriyor. Bu durum da 
kadınların “artık yeter” dediği 
bir nokta oluyor. Ben şiddetle 
mücadele sürecini kadınların 
güçlenme pratikleri olarak 
okumayı tercih ediyorum. 
Evet şiddet arttı ama bazı 
kadınlar bu şiddetle mücade-
lede gerek devlet gerek aile 
desteği alarak gerekse kendi 
ayaklarının üzerinde dura-
rak hayatta kaldılar. Çünkü 
kadınların şiddet failleri ile 

leri özelde ise kadınlar kendi-
lerine kısıtlanan alanlarında 
yer bulmaya çalışmışlardır. 
Henüz pandemi döneminin 
başında sayısal birçok veriye 
erişim kısıtlıyken dünyanın 
dört bir yanından şiddet ha-
berleri, şiddetle mücadele 
deneyimleri duymaya başla-
dık. Sonrasında boşanmala-
rın da pandemi sonrasında 
hızla artışa geçtiğini ve tek 
ebeveynli hanelerin artışına 
yönelik bilgilere eriştik. Bu 
göstergeler aslında bize bir 
yerlerde sorunların olduğunu 

Alınan bazı tedbirler krizin 
(pandemi) yayılımını önlerken 
evi ise aile içinde krizlerin ye-
niden üretildiği mekanlar ola-
rak kurgulamıştır. Ben de bu 
sorunlardan yola çıkarak ev 
içi şiddet, ev içi bakım emeği 
ve kadınların işgücüne katı-
lımındaki sorunlar metnimin 
temel çıkış noktaları olarak 
kurguladım.

Pandemide ev içi şiddet

Tam kapanmanın olduğu dö-
nemlerde genelde aile birey-
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lediğine katılırken, %39,5’i de 
karantina sürecinde yaşadığı 
şiddetin önceden yaşadığı 
şiddetten daha yoğun oldu-
ğunu vurgular1. Evden çık(a)
mayan kadınlar, tam kapanma 
sürecinde herhangi bir sosyal, 
hukuki ya da psikolojik destek 
almakta zorlandılar ve bu sü-
reçte sahip olduğu sermayele-
ri de kaybetmeye başladılar2.  
Kadınların failleri evde olma-
sından ve var olan kaynakların 
bir şekilde engellenmesinden 
kaynaklı olarak kadınlar sosyal 
destek sistemlerine erişmekte 
zorlandı. Sosyal sermayenin 
yanında ekonomik sermaye 
de erirken kadınlar pande-
mide ev içi şiddetle baş başa 
kaldılar. 

Ev, aynı zamanda doğası 
gereği “kişinin kimliğiyle en 
yakından ilişkili olan fiziksel 
alan”3 olarak kabul edilir ve 
bu nedenle kişinin kendisi ve 
hatta kişisel yetkilendirilmesi 
hakkında nasıl hissettiği ko-
nusunda önemli bir etkiye 
sahiptir. Bu süreçte ikamet 
ettikleri konutta yani evle-
rinde kalan kadınlar için ev, 
duyguların değiştiği bir alan 
halini almış oldu. Pandemi 
döneminde kadınlar ve kız 

1 Sosyo Politik Saha Araştırmaları 
Merkezi, Covid-19 Karantinasından 
Kadının Etkilenimi ile Kadın ve 
Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Türkiye 
Araştırma Raporu, (2020) Diyarbakır: 
Sosyo Politik Saha Araştırmaları 
Merkezi.
2 S. Ebru Bulgurcuoğlu ve Görkem 
Kelebek-Küçükarslan(2021), “Covid-19 
Pandemisinde Covid-19 Pandemisinde 
(Yeniden) İnşa Edilen Mekânda Kadına 
Yönelik Ev İçi Şiddeti Anlamak”, 
Hacettepe İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 39:1, s: 71-83.

3  Rachel G. Bratt(2006), “Housing 
and Family Well-being”, Housing 
Studies, 17:1, (2006), s. 19. 

aynı mekanda karantinayı ve 
sonraki süreçleri nasıl dene-
yimlediklerini, nasıl yardım 
aradıkları ve ne gibi engeller 
ile karşılaştıklarını anlayarak 
hem pandemi ile hem de ev 
içindeki sorunlarla nasıl baş 
ettiklerini biliyoruz. Pandemi 
başında evler her ne kadar 
güvenli mekanlar olarak ifade 
edilse de kadınlar için kimi za-
man güvensiz mekanlara dö-
nüştü. Birçok rapor da aslında 
evlerin çoğu zaman güvenli 
olmadığını bizlere gösterir. 

Failler pandemi döneminde 
ev mekanının bütün diğer 
mekanlarla bütünleştiği, ka-
musal mekanın özel mekana 
aktarılmasından kaynaklı 
olarak şiddeti meşru kılan 
ortamı da yaratmış oldular. 
Sosyo Politik Saha Araştırma-
ları Merkezi (2020) Covid- 19 
karantinası üzerine yapılan 
çalışmada katılımcıların ka-
rantina sürecinde ev içi tartış-
ma/çatışma yaşama oranları 
%69,4 olarak belirtir ve ka-
rantina sürecinin kadına ve 
çocuğa yönelik şiddeti tetik-
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larını karşılamak olarak ifade 
eder4. Bu aynı zamanda duy-
gusal emek gerektiren de bir 
iştir. Çünkü evdeki kadın ya 
annedir ya kızdır ya da eştir 
ki zaten toplumda bizden bu 
“kutsal” görevler beklenir, biz 
bu toplumsal cinsiyet rolleri-
mizle kendimize yer ediniriz. 
Evler, haneler karşılıksız ve 
görünmeyen emekler için, 
işler için kısaca hizmetler için 
her gün yüzümüze bakar. 
Olur da yüz çevirirsek o za-
man da etiketleyerek bakar, 
utandırarak bakar. Hane için-
deki kadınların bu “ayrıcalıklı” 
konumu, ekonomik olarak 
kadınları da eve kapatarak kı-
sıtlar. Tam olarak krizlerde de 
bu görevler arşa çıkar. Çünkü 
kadınlar evi koruyandır; hem 
fedakarlıklarıyla hem de virüs-
lere karşı temizlikle. Çalışması 
gereken biri varsa onlar erkek-
lerdir, kadınlar önce annedir 
(!) Hartmann (1979) “emeğin 
kullanımına ilişkin eşitsiz ve 
hiyerarşik ayrışmayı temellen-
diren cinsiyetçi iş bölümünün 
kadınlar tarafından” gerçek-
leşmesini toplumsal cinsiyet 
yapısına dayandırmaktadır 
ki bakım emeğinin kadınlar 
üzerinden bu denli yürümesi 
tesadüf değildir.5 Birleşmiş 
Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 
(2020) raporunda, kadınların 
salgın sürecinin ev içindeki 
sorumluluklarını ağırlaştırdığı 
ve ev içi iş yüklerini arttırdığı-
nı vurgulamaktadır6.

4 Nancy Folbre, “Measuring Care: 
Empowerment and the Care 
Economy”, Journal of Human 
Development, 7:2 (2006) 183-199.
5 Heidi Hartmann, “The Unhappy 
Marriage of Marxism and Feminism: 
Towards a More Progressive Union”, 
Capital and Class (1979) 1-33.
6 Birleşmiş Milletle Nüfus Fonu, Impact 
of the COVID-19 Pandemic on Family 
Planning and Ending Gender-based 

sığınma evleri açılmasına yö-
nelik bir vurgu söz konusudur. 
Fakat yıllardır bu alanda çok az 
mesafe kat edilmiştir. Sığınma 
evleri doluluk oranları Türkiye 
genelinde oldukça yoğundur, 
pandemide kadınların sığınma 
evi taleplerinin %80’lere ulaş-
tığına dair bilgiler mevcuttur. 
Ki sığınma evine girişlerde 
hijyen ve sağlık kuralları gere-
ği de birçok basamaktan ge-
çerek kuruma kabul edilmeler 
gerçekleşmiştir. Pandeminin 
yarattığı etkilerin, krizlerin 
toplumsal cinsiyet boyutu 
politikalarda eksik kalmıştır. 
Devletin şiddetle mücadelede 
kadınlar için aksak olan hiz-
metlerin yoğunlaşması, kadın-
lara sunulan hizmetlerin geliş-
tirilmesi gerekirken, sistem bir 
biçimde kilitlenmiştir.

Pandemide ev içi ücretsiz 
bakım emeği

Bu yazıda hem ücretli çalışan 
kadınları hem de ücretsiz ev 
emekçisi olan kadınları ayrı 
ayrı almanın doğru olacağını 
düşündüm. Çünkü ikisi için 
süreç bir yerlerde kesişimsel-
lik gösterse de bazı yerlerde 
ayrılır. Ayrılmasından kastım, 
ücretli ev emekçisi kadınla-
rın evlerde daha çok zaman 
geçirerek tüm yükü sırtlarına 
alması, altında ezilmesidir. Bu 
da ücretli çalışan kadınlardan 
evin dışına taşanlar ve eve 
kapananlar arasında dene-
yim farklılıkları ortaya çıkarır. 
Öncelikli olarak ev içi ücretsiz 
bakım emeği veren kadınlarla 
başlamak istiyorum; çocuğu 
olan ya da evde birine bak-
makla yükümlü olan kadınlar. 

Folbre bakımı, ihtiyaçlarını 
karşılayamayanların ihtiyaç-

çocukları için evler güvensiz 
mekanlara -ki önceden de 
güvenli olduğunu iddia etmi-
yorum- dönüştü ve bu güven-
sizliğin altı çizildi. Birleşmiş 
Milletler’in raporları da kadın 
ve kız çocuklarına yönelik ev 
içi şiddettin arttığını belirtir. 
Şiddetle mücadelede hizmet-
lere kadınların var olan sistem 
içerisinde korktukları, çekin-
dikleri, utandıkları için baş-
vur(a)madıkları görülmüştür. 
Fakat pandemide kadınların 
son çare olarak gördüğü polis, 
sığınma evi gibi hizmetlere 
yönelik ise artış olmuş, şiddet 
artık dayanılmayacak noktaya 
ulaşmıştır. Elbette şiddete ma-
ruz kalan bazı kadınlar failleri 
tarafından öldürülmüşlerdir 
ve bu dönemde kadın cinayeti 
oranları artış göstermiştir. 

Yaşadıkları şiddet deneyimle-
rini anlatacak alanlara sahip 
olamayan kadınların şiddetle 
mücadeledeki ihtiyaçlarına 
yönelik KADES uygulaması 
ile polise erişimi kolaylaştı. 
Buna ek olarak Acil yardım 
hatlarına gelen ihbarlarda 
da bir artış gözlemlendi. Bu 
dönemde sadece devletin 
resmi kurumlarına ek olarak, 
yerel yönetimlerin ve STK’ların 
danışma merkezleri ile kadın-
ların şiddetle mücadelesinde 
hizmetler sunuldu. Kadınların 
pandemi öncesindeki gibi 
şiddete maruz kaldıklarında 
başvuracakları sığınma evleri 
bu dönemde “tam kapasite” 
olarak hizmet sağlamaya de-
vam etti. Bu doluluk aslında 
bir sorgulanması gereken 
bir alan. Türkiye’deki sığın-
ma evleri her ne kadar artış 
gösterse de 5393 sayılı Beledi-
ye Kanunu’nun 14. Maddesine 
göre 100.000 nüfusu geçen 
Büyükşehir Belediyelerinin 
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bir gerçek vardır. Bu yüzden 
aslında kadınların ücretli işgü-
cüne katılım oranı düşüktür. 
Bu süreçte elbette sadece 
kadınlar değil erkekler de iş-
lerini kaybetmiş ve bu kaybın 
üstesinden gelmek için öfkeyi 
bir araç olarak kullanmışladır. 

Kadınlar ekonomik açıdan 
pandemide erkeklerden daha 
fazla etkilenmiş ve yaşadıkları 
eşitsizlikler daha da derin-
leşmiştir. Kadın yoksulluğu-
nun giderek arttığı Pandemi 
döneminde kadınlar düşük 
ücretli ve güvensiz işlere 
yönelmişlerdir. Erkeğin “eve 
ekmek getiren kişi” olması 
hasebiyle ev ekonomisini 
kontrol edemeyen ve ekono-
mik yüzleşmelerle baş başa 
kalan erkekler, aile içindeki 
gerginliğin tırmanmasında rol 
oynamışlardır. Bu ev içindeki 
huzursuzluk ve şiddet dene-
yimleri ise kadınların ev içinde 
sıkışıp kalmasına ve çeşitli 
yardım mekanizmalarına 
dahil olamamalarına neden 
olmuştur. İçinde bulunduğu-
muz pandemi ve sonrasındaki 
projeksiyonlara baktığımızda 
politikanın kadınlara duyarlı 
olarak şekillenmesi, ev-iş 
dengesinin gözetilmesi, ba-
kım için desteğin sağlanması, 
ev içi şiddetle mücadelede 
kadının bilgilendirilmesi, var 
olan ataerkil bakış açısının 
yapı söküme uğraması, huku-
ki dayanakların kadınları koru-
yan ve önleyen şekilde revize 
edilmesi, işgücüne katılımda 
kadınların desteklenmesi gibi 
öneriler kadınların pandemi 
ve sonrasında güçlenmesinin 
yolunu açacaktır.

Pandemiden önce bakım 
emeğini ve ev içi işleri üst-
lenen kadınlar, okulların 
uzaktan eğitime geçmesi ile 
bunların üzerine çocuklarının 
eğitim sorumluluklarını da 
üstlendiler. Boş zaman diye 
bir kavram uçtu gitti, oysa ki 
pandemi boyunca evde ne 
çok sıkıldık cümleleri geçer-
ken birilerinin sıkılacak vakti 
olmuyordu, tüm alanlar ve 
zamanlar kuşatılmıştı. Zaten 
kız çocuklarının eğitimdeki 
devamsızlık ve terk durumları 
bir gerçekken, kimi aileler 
tarafından gerekli görülme-
yen eğitim aradan kalkınca kız 
çocukları da “ulvi” ev işlerine 
dönmüş oldular, ki bu terk 
edişlerin arkasında ekonomik 
boyutların da olduğu açık. 
Birçok hizmet kadın emeğin-
den şekilleniyor ve kadınlar 
görünmez emekleriyle bu 
kocaman alanı finanse ediyor. 
Elbette bir de işgücü piyasa-
sındaki kadınların ev içi eme-
ğine ek kamusal alanda ücret-
li emeklerinin de tartışılmasını 
önemli buluyorum.

İşgücündeki kadınlara  
pandemi rüzgarı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 
(UNFPA) (2020) raporunda, 
kadınların erkeklere oranla 
güvencesiz ve enformel işler-
de çalışma oranının daha yük-
sek olduğunu söyler. Bu da 
kadınların iş piyasasında daha 
düşük gelirle çalışmasına ne-
den olur. Pandemide kadınlar 
iş gücü piyasasından ilk çeki-
len, vazgeçilen grup olmuştur. 
İş gücü piyasasında kendine 

Violence, Female Genital Mutilation 
and Child Marriage, (2020) Australia: 
UNFPA.

yer bulan kadınların %10’u 
pandemi döneminde işsizlikle 
ilk yüzleşenler olmuştur. Oysa 
ki kadınların istihdama katı-
lımının artması için bu kadar 
çok beklemişken... Ekonomik 
sermayesi eriyen ya da hiç 
olmayan kadınlar gittikçe yok-
sullaştılar, sistemde eridiler, 
görünmez oldular; pandemi 
de bu süreci hızlandırdı. Ör-
neğin güvencesiz ve kayıt 
dışı gündelik evlere temizliğe 
giden kadınlar bu süreç içeri-
sinde uzun bir süre herkesin 
evde olmasından kaynaklı 
olarak isteseler de işgücüne 
katılım sağlayamadılar.

Kimi kadınlar ise “şanslı”ydı ve 
işgücünde kalmayı başardı. 
Ki eğer kazanılan para baskı 
ile, şiddet ile “evin erkeğinin” 
cebine aktarılmıyorsa görece 
şanslıydılar. Uzaktan çalışan 
eşlerin, işleri her zaman daha 
önemliyken uzaktan çalışan 
kadınların işleri ev işlerinden 
sonraya kalmış, iş verimlerine 
de etkiler olmuştur. Kısaca 
kadınların hayatında çevrim 
içi istihdam devam ederken, 
çevrim dışı bakım emeği ve ev 
işleri kendine yer bulmuştur.

Faillerin kadınlar üzerinde-
ki baskı ve iktidarı yeniden 
üretme çabası için önem-
li güç unsurlarından biri 
ekonomidir, yani paradır. 
Erkek, “eve ekmek getirdi-
ği” için yıllardır ekonomik 
gücü elinde bulundurur, 
kadınların işgücüne girmesine 
bu güç paylaşımına sıcak 
bakmadıklarından da 
toplumsal cinsiyet rollerini 
giyinip kuşanırlar. Bu Türki-
ye’nin toplumsal yapısını ifade 
etmektedir, kadınlar için cin-
siyete dayalı iş bölümü diye 
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S emekçileri, genç işsizler ve 
eğreti ya da eviçinde ve karşı-
lıksız çalışan kadınlar…

Salgın öncesinde de tünelin 
sonundaki ışığı ya hiç göre-
meyen ya belli belli belirsiz 
seçen ya da bir ışık olduğuna 
dair tüm umutlarını yitirmiş 
olan bu kesim için Covid-19 
salgını bir turnusol vazifesi 
üstlendi adeta. Hali hazırda 
dezavantajlı olan durumlarını 
daha da derinleştirdi salgın 
bu kesimin. Üstüne bir de 
çalışma biçimlerindeki deği-
şimin olumsuz etkileri de ek-
lenince kadınlar, genç işsizler 
ve kültür sektörü emekçileri 
için yaşamak bir hayli zor hale 
geldi. Peki salgın bu kesimleri 

Kadınlar, Genç İşsizler, Kültür Sektörü Emekçileri:  
Karanlıkta Bırakılanlar ya da Bir Turnusol Olarak Covid-19

Salgının ikinci yılını geride 
bıraktık. Bu yazının kaleme 
alındığı günlerde kademeli bir 
normalleşme süreci yaşanan 
Türkiye’de kimi sektörler ve 
bu sektörlerin çalışanları için 
tünelin sonunda cılız da olsa 
bir ışık belirdi. Özellikle tam 
kapanma olarak isimlendiri-
len dönemin ardından yavaş 
yavaş faaliyetlerine izin veri-
len sektörler salgının açtığı 
yaraları iyileştirmek için kolları 
sıvadı; hizmet sektöründe 
küçük de olsa bir hareketlen-
me oldu; esnaf kepenk açtı, 
kafe, restoran, çay bahçeleri 
ve sinemalar açıldı; aşılama 
hızında nispi bir artış oldu. 
Ancak hala karanlıkta kalan, 
hatta hiç aydınlığa çıkamamış 
olanlar var: kültür sektörü 

 
Ebru IŞIK 
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gelirler elde etmekteydiler. 
Bu atipik çalışma biçimi 
sektör çalışanlarının sosyal 
güvenceden yoksun olarak 
istihdam edilmelerine 
sebep olurken bir yandan 
da geleceğe ilişkin belirsizlik 
doğurmaktaydı kuşkusuz. 
Salgın bu belirsizliği 
imkansızlığa dönüştürerek 
kültür sektörü çalışanlarının 
doğrudan gündelik bir kazanç 
elde edebilmelerini engelledi. 
Salgın öncesinde kültür 
sektörü ürünlerinin -özelde 
ise sanat ürünlerinin- kimi 
durumda kar amacı güderek 
ancak oldukça yüksek 
fiyatlarla erişilebilir durumda 
olması bu sektörün toplum 
nezdinde de kriz durumunda 
ilk gözden çıkarılacak sektör 
olarak görülmesine yol 
açtı. Bu nedenle salgın, hali 
hazırda eğreti olan kültür 
sektörünü derinden etkiledi 
ve belki de bu sektörde 
sarılamayacak yaralar 
açılmasına neden oldu. 

İkinci neden ise kültür 
sektörüne dahil olan kimi 
alt sektörler için uzaktan ya 
da evden çalışma imkanının 
bulunamaması. Özellikle 
etkileşim gerektiren alt 
sektörlerde sunulan ürünlerin 
sanal ortamlarda ya da 
farklı iletişim kanallarıyla 
sunulması durumunda aynı 
etkiyi yaratamaması ya da 
ürünü üretenin etkileşim 
kitlesinin yüz yüze etkileşim 
durumunda, rastlantısal bir 
biçimde dahi olsa, yüksek 
olabilirken, üretim sanal 
ortamlara taşındığında 
üreten kişinin oldukça 
geniş bir kitleye hitap etme 
zorunluluğu- dolayısıyla 
tanınır olması zorunluluğu- 

niçin daha derinden etkile-
di? Elbette her grup için pek 
çok faktör sıralayabiliriz, bu 
nedenle her bir grubu ayrı 
ayrı mercek altına almak daha 
yararlı olacak gibi görünüyor. 

Genç işsizler, yeşeremeden 
salgınla solan umutlar 

Sosyal Politikalar Araştırma 
Merkezi (SPM)’nin raporuna 
göre Türkiye’de genç işsizlik 
2021 yılının ilk çeyreği için 
%25,3 olarak açıklandı. Bu 
oran 2020 yılının ilk çeyreğine 
kıyasla genç işsizliğinin 1,4 
puan yükseldiğini gösteriyor.1 
Durumun giderek daha da 
kötüleştiği pek çok araştır-
mayla da destekleniyor. Peki 
genç işsizliğin bu denli yüksek 
olmasının ardında yatan ne-
denler neler? 

İlk bakışta en bariz neden 
elbette istihdam olanaklarının 
yetersizliği. Pek çok genç 
işgücü piyasasına atılmadan 
önce üniversite eğitimi alıyor, 
ancak ne yazık ki aldıkları 
eğitim işgücü piyasasına giriş 
yaparken yeterince avantaj 
sağlamıyor. Salgın Türkiye 
ekonomisinde oldukça ön 
planda olan hizmet sektörünü 
de durma noktasına getirdi. 
Hal böyle olunca iş bulmakta 
zorlanan gençlerin umutları 
salgının da etkisiyle henüz 
yeşeremeden soldu ne yazık 
ki. 

Salgının hangi aşamasında 

1 Kaynak, P. ve İngenç, A. (Mayıs, 
2021). İşgücü Piyasalarında Genç 
Nüfusun Görünümü, Sosyal Politikalar 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
TOBB ETÜ. http://spm.etu.edu.tr/
tr/publish/2021_05_19-Genc_
Nufusun_Gorunumu.html (erişim: 
15.06.2021). 

olduğumuzu kestirebilmek 
mümkün değil. Ancak salgın 
döneminde ve sonrasında 
genç işsizlik sorunu ülke gün-
deminde yer almaya devam 
edecek gibi görünüyor. Bu 
sorunu çözmek için alınabile-
cek önemler mevcut elbette. 
İstihdamı artıran yatırımların 
teşvik edilmesi, eğitim siste-
minin gençlerin niteliklerini 
artma konusundaki eksiklik-
lerinin giderilmesi, gençlerin 
girişimcilik konusunda bilinç-
lendirilmesi ve kendi işlerini 
kurmaları konusunda daha 
fazla teşvik edilmesi çözüme 
ilişkin birkaç öneri olarak 
değerlendirilebilir. Ancak bu 
önerilerin hayata geçirilebil-
mesi için öncelikle ekonomi-
de hali hazırda mevcut olan 
yapısal sorunlarla mücadele 
edilmesi gerekiyor. 

Bir ihtimal daha var,  
kültür sektörü emekçileri

Salgından en büyük darbeyi 
alan kesimlerden biri de kül-
tür sektörü. Tam kapanma 
dönemi öncesi, tam kapanma 
döneminde ve şu an içinde 
bulunduğumuz kademeli 
normalleşme döneminde 
kültür sektörü çalışanları işle-
rine devam edebilme olanağı 
bulamadılar. Bunun temelde 
iki nedeni olduğunu söyleye-
biliriz. 

İlk neden, kültür sektörünün 
salgın öncesindeki eğreti 
yapısı. Salgın öncesinde 
bu sektör çalışanları esnek, 
güvencesiz, proje bazlı, 
atipik ve -istikrarlı olsa da- 
geçici çalışma biçimlerine 
tabi olarak çalıştıkları için 
hayatlarını idame ettirirken 
çoğunlukla gündelik 
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şoklar durumunda bariz bir 
biçimde ekstra sömürüye 
uğruyor. Daha kötüsü ise top-
lumsal olarak bunun doğal 
karşılanması. Beklenmedik 
bir durum değil kadının 
emeğinin sömürülmesi ya da 
sömürünün derinleşmesi. Dış 
şok değişiyor sadece. Savaş 
olmuyor da bu kez de salgın 
oluyor. Aslında özne de değiş-
miyor, görünen bilinen neden 
değişiyor sadece. Özne aynı: 
patriarkal düzen ve toplumsal 
cinsiyet ilişkileri. 

Bu nedenle hep malumu ilan 
etmek kalıyor bizlere. Kadının 
eviçi emeği -ya da başka bir 
isimle görünmeyen/ karşılık-
sız emeği- piyasada belli bir 
ücret karşılığı değişime tabi 
olmadığı için değersiz olarak 
görülüyor. Çünkü değerin ne 
olursa olsun ölçülmesi gereki-
yor, hem de nicel olarak. Eğer 
ölçemiyorsan görmezsin de 
ya da görünmez addedersin 
olur biter. İşte geleneksel ikti-

Geldiğimiz noktada o ihti-
malin peşinden giden kültür 
emekçileri için artık çok geç. 
Ancak hala en azından umut-
ları yeşertmek için yapılabile-
cek pek çok şey var. Örneğin 
bu sektöre kamu tarafından 
sağlanan destekler artırılabilir, 
teşvikler küçük ölçekli üretimi 
de kapsayacak biçimde ge-
nişletilebilir ve böylece salgın 
sonrasında sektörün kayıp-
ları belki de bir ölçüde telafi 
edilebilir. Çünkü bir kültür 
emekçisi için en büyük umut 
kaynağı zaten sanatın yok 
edilemeyeceğidir.     

Malum olanı gelin bir kez 
daha ilan edelim, görünme-
yeni gösterelim, kadınlar, 
salgınlar, savaşlar, başı sonu 
belli olmayan hikayeler…

Kadınların karşılıksız, görün-
meyen, eviçi emeği savaşlar, 
kıtlıklar, salgınlar gibi hem 
toplumsal hem de iktisadi 
hayatı olumsuz etkileyen dış 

da özellikle küçük ölçekli 
üretim yapan kültür sektörü 
emekçilerini derinden 
etkiledi. Salgın öncesinde 
de özellikle sektörün iç 
hiyerarşisi göz önüne 
alındığında sektörü domine 
eden kimi isim ve kurumlar 
tanınırlıklarını bir avantaj 
olarak kullanıp tekelleşerek 
aynı sektör içinde daha az 
tanınan ya da hiç tanınmayan 
kültür emekçilerine yaşam 
alanı bırakmadıkları için, 
sektörü domine eden söz 
konusu isim ve kurumlar 
salgın döneminde de 
faaliyette bulunmamalarına 
rağmen ayakta kalabilirken, 
daha küçük ölçekli üretim 
yapan sektör emekçileri 
için tünelin sonundaki ışığı 
görmek bir türlü mümkün 
olamadı. Hal böyle olunca 
umutsuzluğun hasıl olması 
belki de kaçınılmazdı. Bir 
ihtimal daha var diyenlerin 
sayısı da ne yazık ki gün 
geçtikçe arttı. 
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luğunda görüldüğü için ka-
dınları eviçi yükü bir de evin 
hijyenine normal duruma kı-
yasla iki kat daha fazla dikkat 
etmek zorunda oldukları için 
bir kat daha arttı.

Okulların kapalı olması anne-
lere aynı zamanda öğretmen 
rolünü de kendiliğinden ata-
mış oldu.

Hizmet sektöründe pek çok 
iş kolu faaliyetine ara verdiği 
için kadınların eviçi işler için 
dışarıdan aldıkları ek hizmet-
lere erişim de ortadan kalktı.

Daha da pek çok sonuç sırala-
mak mümkün elbette. Kısaca 
salgın kadın ve erkeleri farklı 
etkiledi. Hali hazırda var olan 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 
derinleştirdi. Pek çoğu tünelin 
sonundaki ışıktan haberdar 
dahi olmayan kadınları zifiri 
bir karanlıkta bıraktı.

Bir taraftan da başında da 
söylediğimiz gibi salgın bir 
turnusol vazifesi de gördü. 
Zaten var olan bu eşitsizliği 
daha derinden deneyimleyen 
kadınlar daha çok seslerini 
yükseltmeye başladılar. Özel-
likle genç kadınlar daha önce 
deneyimlemedikleri bir sömü-
rü biçimi ile karşı karşıya ka-
larak otomatik bir farkındalık 
geliştirdiler. 

Bundan sonra da öyle umu-
yorum ki özellikle toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği konusunda 
toplumsal bir farkında süre-
cine girilecek. Çünkü ancak 
toplumun tüm kurumlarıyla 
toplumsal cinsiyet farkındalı-
ğına erişebilmesi durumunda 
görünmeyen emeğin görünür 
kılınması mümkün olabilecek.

köşesinde. Çünkü farklı 
pratiklere sahip olsalar 
da dünyanın her yerinde 
salgının yükü en çok 
kadınların omuzlarına 
bindi: 

İşgücü piyasasında 
ilk gözden çıkarılan 
kadınlardı, istatistiklere 
pek yansımadı bu 
durum çünkü pek 
çoğu zaten kayıt dışı 
çalışmaktaydı.

Evden çalışma ile mesai 
ile boş zaman ayrımı 
ortadan kalktı. Günün 
her saati mesai saatine 
dönüştü. Erkekler ofiste 
çalışır gibi evden de çalı-
şabildiler ancak kadınlar 
evin bakımı, çocukların 

bakımı, hijyen, eşlerin bakı-
mı gibi işleri içeren birinci (!) 
mesailerini de aksatmamak 
zorunda oldukları için çalış-
ma pratikleri erkeklerle aynı 
olmadı.3 

Piyasada ücretli bir işte çalı-
şan anneler en büyük destek-
çileri büyükannelere erişim 
sağlayamadılar salgın döne-
minde. Hem riske atmamak 
için hem de evde kal tedbir-
lerine uymak için. Hal böyle 
olunca küçük çocuğu olan 
anneler ya piyasadaki işlerini 
bırakmak zorunda kaldılar ya 
da evden çalışma yükünün 
altına girip mesailerini üçe 
katladılar. 

Salgın nedeniyle hijyene veri-
len önem de arttı. Evde bu tip 
işler de kadınların sorumlu-

3  Işık, E . (2020). Covid (19) Salgını 
ve Kadın Emeği: Türkiye’den Kadın 
Deneyimleri . Politik Ekonomik Kuram , 
4 (2) , 219-241.

sat anlayışları da tam da bunu 
yapıyor, görünmez addediyor 
hem kadını hem de kadının 
eviçi emeğini2.  

Ancak işte bir dış şok peyda 
oluyor, savaş, kıtlık, salgın… 
Bir turnusol gibi saklı, gömülü 
olanı aşikâr ediyor. İşte salgın 
bugün bunu yaptı. Görün-
meyeni su yüzüne çıkardı. 
Hem de dünyanın dört bir 

2 Bu konuda ki detaylı tartışmalar 
için birkaç kaynak önermekte fayda 
var: Acar-Savran, G.(2008). G. Acar-
Savran, N.Tura-Demiryontan (Ed), 
Kadının Görünmeyen Emeği. İstanbul: 
Yordam Kitap;  Işık E. (2020). Kadın 
Emeği (Farklı Feminizm ve Feminist 
İktisat Anlayışları Temelinde Bilgi 
Kuramsal Bir İrdeleme), Yetkin 
Yayınevi; Memiş,E., Özay,Ö.(2011). 
Eviçi Uğraşlardan İktisatta Karşılıksız 
Emeğe: Türkiye Üzerine Yapılan 
Çalışmalara ilişkin Bir Değerlendirme. 
S.Sancar (ed), Birkaç Arpa Boyu…: 21. 
Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist 
Çalışmalar, İstanbul:Koç Üniversitesi 
Yayınları; Özateş, Ö.S.(2015). 
Malumun İlanı: Kadın Emeğinin Saklı 
Yüzü: Ev İçi Bakım Emeği. Ankara: 
Notabene Yayınları.
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O Ateş

Latin ozanı Ovidus, “Meta-
mophoses” (Dönüşümler) adlı 
eserinde evrenin oluşumun-
dan sonra bir eksik kalmıştır 
der; zeki, yetenekli, yeryü-
züne egemenlik sürebilecek 
yetenekte bir yaratık gerek-
mektedir. Bunu fark eden 
Tanrı Prometheus’un, yağmur 
suyuyla toprağı karıştırarak 
insanı yarattığı söylenir. Pro-
metheus, Yunanca’da “öngörü 
sahibi” anlamındadır. Akıldan 
yana Zeus’tan bile üstün olan 
bu tanrı, yarattığı insana en iyi 
neyin yaraşacağını anlamak 
için tanrılar katına çıkar ve 
dönerken tanrısal ateşten ça-
larak, yeryüzüne, insanoğluna 
getirir.

Korku Siyasetinde 
Süngünün Ucundakiler Olarak Vatandaş

Okuyanlar bilir. “Panoptik 
Model Bağlamında Korku 
Siyaseti” adlı yazımda korku-
nun, meşruiyeti meşruiyetin 
de, iktidarı büyüttüğüne ama 
iktidarın sürdürülebilirliği 
açısından tek başına korku 
unsurunun yeterli olmadığına 
ve bu bağlamda siyasi erkin 
başvurduğu pratiklerden gö-
zetimin bir araç olarak kullanı-
mına değinmiştim. (1). Onun 
devam niteliği taşıyan bu ya-
zıda, siyasetinin öteki bileşeni 
“vatandaş”ın, iktidarın arzu-
sunun aksine, bir nesne değil 
özne oluşu ele alınacaktır. 
Sarkacın diğer ucunda vatan-
daşın, iktidar pratiklerini nasıl 
kendi lehine çevirdiğinin anla-
şılması, çitin ötesini tahayyül 
edebilmek için önemlidir. 

Tansu ÖZCAN 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
Doktora Öğrencisi 
ozcanntansu@gmail.com
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lerinden Roger Bacon’un 
(1214-1294) “bilmek egemen 
olmaktır” ifadesi bunun bir 
örneğidir. Roger Bacon’dan 
300 yıl sonra, Marx’tan 300 yıl 
önce,  “bilmenin aynı zaman-
da değiştirmek olduğunu” 
muştulayan ise Francis Ba-
con’dur.

Bilme sorununa dair geliş-
tirilen her cevap, toplumsal 
kontrolün sağlanması için 
siyasal iktidarın bilgiye olan 
ihtiyacını açığa çıkarmıştır. 
Egemen, en büyük korkusu 
olan değişimden kaçınmak 
için, kendi iradesinde hakikati 
temsil ettiğini iddia eder. Bu 
bağlamda, hakikat ile yalan 
arasındaki sınırların bulanık-
laştığı post-gerçeklik çağında 
ise, dezenformasyon da ikti-
dar açısından işlevseldir. Ar-
tan bilgiye istinaden bilgi kir-
liliğinin de artması, bireyin ilgi 
odağının dağılmasına neden 
olur. Dürüstlük ve sahtekarlı-
ğın bu derece bir arada oldu-
ğu dönemde güven temelinin 
aşınması, siyasal iktidarların 
şüphe üzerine kırılgan bir sos-
yal yapı inşa etmesini kolay-
laştırır (Modreanu: 2017: 7).

Hakikatin sınırlarını çizen ve 
geri kalan her şeyi bertaraf 
eden muktedir için makbul 
vatandaş bu sınırlara tabi 
olandır. Ne var ki, vazedilen 
ve siyasal iktidarın istek ve 
çıkarlarına göre değiştirilebi-
lir olan gerçekliği reddeden 
“ötekilere” de ihtiyacı vardır. 
Siyasal iktidar kavgası hakikat 
üzerinedir. Doğal olarak teh-
didin ne veya kim olduğunun 
gösterilmesi gerekmektedir. 
Bu gösteri, hem grubunu mo-
bilize etmesini, hem de korku 
siyasetinde “aynı”lık kültürü 

Ancak Zeus kindardır. Tanrı-
lardan ateş çalmanın bedelini 
Prometheus, Kafkas dağları 
üzerinde bir kayaya bağla-
narak öderken insanoğlu da 
Pandora’nın kutusunun açıl-
masıyla öder. Böylece ne ka-
dar kötülük ve dert varsa ya-
yılır yeryüzüne. Bir tek, “umut” 
kalmıştır kutunun içinde; tam 
çıkmak üzereyken çıkamayan.

Prometheus’un devrimci tavrı, 
tanrılara karşı insanın, bir baş-
ka deyişle güçlüye karşı zayı-
fın yanında oluşu bir simgedir. 
Artık insanlarda, tanrılardan 
bir şey vardır. Ancak ateş, 
kimi zaman güçsüzün çoğu 
zaman güçlünün yolunu açar. 
Bu ihtimal bile hükümdarları 
korkutmaya yeter. Kullarının, 
Prometheus gibi, ateşi çalma-
sından çekinirler.

Günümüzde sosyal medya, 
bir bakıma, çalınan ateştir. 
Nitekim demokrasi ve sosyal 
adalet taleplerinin ateşlenme-
sinde nasıl bir işlevi olduğu 
bilinmektedir. 2011’in ilk yarı-
sında Orta Doğu’da yaşanan 
isyan ve ayaklanmalar, geçti-
ğimiz yıl ABD’deki “Black Lives 
Matters” eylemleri, Türkiye’de 
ise Gezi Parkı’ndan, maden 
işçilerinin yürüyüşüne ve en 
son Boğaziçi direnişine kadar 
pek çok toplumsal hareke,t 
büyük medya kuruluşlarında 
yer bulamamasına rağmen, 
sosyal medya üzerinden 
kamuoyu oluşturmayı ba-
şarmıştır. Bu bağlamda yeni 
medyanın, iletişimin demok-
ratikleşmesi sürecini hızlan-
dırması ve kitleleri devlet 
karşısında güçlendirmesi kay-
da değerdir. Yine de, sosyal 
medyanın demokratikleşme 
sürecindeki rolüne temkinli 

yaklaşmak, -Evgeny Moro-
zov’un deyimiyle- “internet 
yanılması”na düşmemek 
gerekiyor. Nihayetinde o, 
demokrasiyi güçlendirmek 
amacıyla kullanılabileceği gibi 
statükoyu korumak amacıyla 
da kullanılabilir. 

Geleneksel medyanın aksine, 
sosyal medyada kontrolü 
görece zayıf olan iktidarların, 
yeni iletişim teknolojilerini 
hegemonyasında açılmış 
bir gedik olarak görmesi ve 
önlem alması kaçınılmazdı. 
Nitekim iktidarın, hegemonik 
çatlaklarını onarabilmesi için 
bilgiye ilişkin hakikat söylemi-
ni “düzenlemesi” gerekmek-
tedir. Foucault perspektifinde 
iktidar-bilgi ilişkilerini, sosyal 
medyanın kontrol altına alın-
ması ve sistemli olarak defor-
masyona uğratılmasına dair 
fikir vermektedir. Ona göre, 
iktidar bilgiye, bilgi de iktidara 
sürekli eklemlenir. Geleneksel 
görüşü ters yüz eden bu yak-
laşımını şu şekilde açıklar Fou-
cault: “Bilgi başkaları üzerine 
yüklenen bir iktidardır ve bu 
nedenle bilgi başkalarını ta-
nımlar”. Bu haliyle bilgi özgür-
leşmeyi engelleyen, toplumu 
düzenleyen ve disipline etme-
ye yarayan bir kip halini alır.

“Bilmek” antik çağdan itibaren 
filozofların başlıca sorunların-
dan birisi olmuştur. Aristote-
les, insanın akıl ve bilme yeti-
sine ithafen “bütün insanlar, 
doğal olarak bilmek isterler” 
der. Bu, insanlığın çocukluk 
çağının düşünürlerinin bilme 
sorununa yaklaşımını ortaya 
koyar. Ancak zaman, sınıflar 
arasındaki çıkar mücadelesini 
biledikçe bilme sorunu form 
değiştirir. Orta çağ düşünür-
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ği kendi yaratır. Bir iktidar 
stratejisi olarak belirsizlik/
müphemlik hem iflası hem 
başarıyı getirebilir. Korku si-
yasetinde ise meşruiyet alanı 
daralan egemen açısından, 
siyasal düşmanlar yaratılarak 
statükonun korunması başlıca 
amaç olduğu için, müphemlik 
nihayetinde total bir hal alır.

Büyük Friedrich, devletin top-
lum mühendisliği özlemini 
dile getirirken insanlara “muz 
ve ananas” muamelesi yapar. 
Onun sadece uygun bir me-
tafor olarak kullandığı bitki 
yetiştirme metotlarını ise har-
fiyen uygulayanlar Nazilerdi. 
İleride Nazilerin Tarım Bakanı 
olacak olan R. W. Darre daha 
1930’larda şöyle yazmıştı: 

düzenlendiği bilinmektedir. 
Bunun amacı, gerçek veya 
sözde, yerli veya yabancı, 
uluslar üstü veya küresel düş-
man, doğuştan suçlu veya 
modern barbar, isyancı, pro-
testocu, yabancı ve terörist 
olduğuna bakmaksızın düş-
manın profilini belirlemektir. 
Kısacası vatandaş, siyasal 
iktidar açısından, sosyopolitik 
şüpheli ya da pazarın ve iş 
düzeninin bireyselleştirilmiş 
hedefi olarak anlam bulur. 

Aslında bu belirsizliğin, siya-
sal iktidarla ikircikli bir ilişkisi 
vardır. Bir yandan sınırları 
belirlemek, baş düşmanlarını 
yani bu sınırları ihlal edenleri 
konumlandırmak isterken; 
diğer yandan, bu belirsizli-

yaratarak sadakatini garanti-
lemesini sağlar. Bu anlamda 
en büyük dayanışma ortağı, 
medya ve diğer kamuoyu ya-
ratma araçlarıdır. Ancak dijital 
teknolojilerin gelişimi ile artık 
vatandaşta da muktedirden 
bir şey vardı. Gerçeklerin insa-
nı özgürleştirdiğini bilenlerin 
dinmeyen itirazı, sosyal med-
ya aracılığıyla değişime olan 
inancı perçinler ve en büyük 
korku kaynağı olan siyasal 
iktidarın korkusunu ortaya 
çıkarır. 

Zararlı ot

Kavramların, siyasal iktidar-
ların tercih edilmiş ahlaki öl-
çütleri doğrultusunda sosyal 
düzeni “sağlamak” amacıyla 
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“normalleştiren” siyasal ikti-
darlar, gerek kamusal gerek 
sivil alanda belli haklara sahip 
“imişcesine” onlarla diyalogda 
bulunurlar. Ancak sivil toplu-
mun siyasal iktidara karşı bir 
mücadele zemini olarak kulla-
nılması, yurttaşın bir dizi se-
çenek arasından özgürce se-
çebilen bir “tüketici”den ya da 
dini değerler bağlamında de-
politize edilen bireyden, yani 
siyasal iktidarın “normal”inden 
fazlası olduğunu gösterir. 

Bu anlamda, birey ne zaman 
tarih sahnesinde belirse, 
açık ya da örtük biçimde 
gerilim yükselir. Bu zamanlar 
egemenlerin, ne Orwell’ın 
Okyanusya’sında ne de 
Huxley’in Dünya Devleti’nde 
iktidar olmadıklarını 
anladıkları zamanlardır. 
Ne tarihi yeniden yazacak 
“Gerçeklik Bakanlığı”na ne 
de içtiklerinde vatandaşlarını 
kontrol altında tutmasına 
yarayan “Soma” adında bir 
ilaca sahiptirler. İnsani olan 
her şey hafıza ile ilgilidir. Bunu 
bilen egemenler gerçekliğin 
kontrol altında tutulması 
için bellekten ve geçmişten 
yoksun bir toplum yaratmayı 
amaçlar. Tüm gerçekliğin 
ayırdındayken kürsüden 
ustaca uydurulmuş yalanlar 
söylemesi, her ikisine de 
inanarak birbirini çürüten iki 
görüşü aynı anda savunması, 
ahlaka sahip çıktığını 
söylerken ahlakı yadsıması, 
hem demokrasinin bir araç 
olduğunu söyleyip hem de 
demokrasinin koruyucusu 
olduğunu iddia etmesi, 
unutması ve gerektiğinde 
yeniden anımsaması, olmazsa 
yeniden unutması; hepsi ikti-
darın var olmak için çırpındığı 

“Bir bahçedeki bitkileri kendi 
haline bırakan kişi bir süre 
sonra şaşkınlıkla görecektir ki, 
bahçeyi yabani otlar kaplamış, 
bitkilerin temel özellikleri bile 
değişmiş. Eğer bu bahçede 
bitki yetiştirmeye devam 
edilecekse, (...), o zaman bir 
bahçıvanın “biçim verici ira-
desi” gerekecektir.” Bu irade, 
gerekirse, “bitkilerini gıda, 
hava, ışık ve güneşten yoksun 
bırakan zararlı otları acımadan 
öldürür…”

Siyasal iktidarın eylemlerini 
“zararlı ot” metaforu üzerin-
den meşrulaştırması, onun 
devlet-gözetimli bir plan 
yaratmaya yönelik özleminin 
de bir parçasıdır. Nihayetinde 
dijital teknolojilerin bahçeci-
lik metaforuyla güç birliğine 
gitmesi bu özlemine yaramak-
tadır. Ancak, muktedirlerin 
özenle tasarlanan müstakbel 
bahçe hayalinin hiçbir zaman 
tam anlamıyla gerçekleşme-
diğini hatırlatmak isterim. 
Tarihteki en aşırı ve en iyi bel-
gelenmiş örneklerinden olan 
Hitler ve Stalin, komutasında 
yürütülenlere, bunlara eşlik 
eden mezalimlere rağmen 
düşlediklerini elde edememiş 
iki mağluptur. 

Mağlup oldular; çünkü 
ısmarlama bir dünyaya 
itiraz edenlerin potansiyel 
gücünü hafife aldılar. Onların 
küstah ve gözünü budaktan 
sakınmayan cesaretleri 
bir süreliğine toplumu 
kışkırtmış olsa da nifak 
tohumları tutmadı. “Öteki”ne 
duyulan hınç bahçıvanın 
özgüveniyle birleşince bir 
patlama yaratmıştı kuşkusuz; 
ancak bu hınç, kolektif 
ruhun tümüne tutunamadı. 

Muktedirin en istekli ve imanlı 
müritlerinin özgüvenini kıran 
ve sabırsızlığını arttıran da 
buydu. Onların “her vahşeti 
meşru kılan, Prometheci 
mutlak başlangıç vizyonuna” 
fırsat vermeyen ise, toplumsal 
güçlerin direnişiydi.

Tabula Rasa: 
Hafızasızlığımıza  
güveniyorlar

Prometheus Kafkas Dağları’n-
da yalnızca zincire vurulmaz. 
Zeus’un görevlendirdiği bir 
kartal her sabah Promet-
heus’un karaciğerini kemirir 
ancak karaciğer her gece ye-
nilenir ve efsaneye göre çilesi 
tam bin yıl sürer. Yeryüzüne 
ateşi getirmenin diyetini her 
sabah yeniden ödeyen Pro-
metheus gibi insanlık da bu 
ateşin varlığını hatırlamakla 
lanetlendi. 

Tabula rasa, insanın, üzerine 
yazılmaya hazır, boş, temiz bir 
sayfa olarak yorumlanmasıdır. 
Jean-Marrie-Benoist’e göre 
kökeni, Jakobinlerin giyotin 
zoruyla rasyonelleştirme 
deneyimine uzanır. Bauman, 
düzenlemeyi modernliğin 
ruhuna uygun rasyonel bir 
etkinlik olarak tanımlar. Siya-
sal iktidar için düzenlemenin 
baştan çıkarıcı bir yanı vardır. 
Arada sırada gözüne ilişse de, 
nihai ve istikrarlı mükemmel 
devlet ideası onu etik sınırla-
malardan sıyrılmanın peşine 
düşürür. 

Bundandır, vatandaşın, Fran-
sız Devrimi’nden günümüze 
uzanan serüveninde siyasal 
karar alma sürecine katılımı-
nın aynı ritmde olmayışı. Bire-
yi çeşitli niteliklerle donatarak 
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edilebilir değildi. Çünkü bu, 
yarattığı heyulanın ne denli 
kırılgan olduğunu gösteriyor-
du. Boğaziçi protestolarında 
LGBTİ+’ların, başarısızlığın ta 
kendisi ve hüsranın ana nede-
ni olarak görülüp dışlanması 
bunun güncel örneği. Nitekim 
sıradan koşullarda bile aşka, 
sevgiye tahammül edemeyen 
muktedirin, kararlarını sor-
gulayan gençlerin çağrısını 
kişiselleştirerek, tartışmayı 
başka bir zemine çekmesi 
kaçınılmazdı. 

Öyle görünüyor ki, siyasi 
iktidar başlangıç vizyonundan 
yoksun. Toplumsal düzene 
dair pratikleri devam ediyor; 
fakat artık, bir zamanlar onları 
ateşleyen hedef o kadar da 
keskin değil. Çünkü bugün 
total bir hal alan belirsizlik/
müphemlik güçsüzlerin 
özgürlüğüdür. Müphemlik 
sayesinde, dostunu-düşma-
nını adlandırmada zorlanan 
siyasi erk, neredeyse saplantılı 
biçimde kullandığı değerler 
retoriğini bile kullanamaz 
hale getirmiştir. Bahçıvanın 
duruşunu erozyona uğratan 
ise, dayanışmanın, artık hayat-
ta kalmanın bir koşulu olması. 
Dayanışma, kendi farklılığı 
için değil, ötekinin farklılığı 
için de mücadele etmek de-
mektir. Dayanışma diğerkam 
ve militandır. Bu nedenle, 
korkuyla çitlenen siyasal 
düzene hapsolmaz. Siyasi ik-
tidara “zararlı otlar”ının insan 
olduğunu hatırlatır ve er geç 
yaşanacağı gibi, “bu otoriteye 
meydan okunduğunda 
ne olacak” sorunu bırakır 
meydana. Cevap ise, siyasetin 
bir diğer aktörü muhalefetin 
potansiyelinde saklıdır. 

jandarmaya karşı “Öyle mi 
Alay Komutanı!” sözlerinin bir 
direnç hattı oluşturması ve 
Ocak 2021’den beri süregelen 
Boğaziçi Üniversitesi öğrenci 
ve hocalarının kayyım rektöre 
karşı protestosunun ulusal 
ve uluslararası kamuoyun-
dan destek bulması… farklı 
zeminlerde gerçekleşen tüm 
bu eylemlerin sınırlarını ge-
nişletmesi, sosyal medyada 
mümkün olmuştu. Geleneksel 
medyada temsil hakkı bula-
mayan işçiler, işsizler, öğren-
ciler, mezun işsizler, atanama-
yan öğretmenler, LGBTİ+’lar, 
göçmenler gibi ötekileştiren 
tüm gruplar burada eşik 
bekçilerini ve kanaat önder-
lerini atlatabilmişlerdi; çünkü 
sosyal medyada, arkasına 
saklandıkları otoritenin 
hakikat sertifikası dağıtma ağı 
yeterli değildi.

Bireyler, çelişkili siyasal iddia-
ların dayanılmaz baskısı altın-
da sendeleseler de, bir araya 
geldiklerinde -en azından 
potansiyel olarak- onların çok 
güçlü bir göz açıcı etki yarat-
tıkları ortadadır. Siyasal iktida-
rın güç tekeli rüyalarının iflah 
olmaz uyuşmazlığı, dönemin 
habitusuna göre birinin üzeri-
ne patladığı malum. Geçtiği-
miz yıl, ödenmeyen tazminat-
ları ve ücretleri için Ankara’ya 
yürümek isteyen işçilere 
yönelen öfke, işçinin dayanış-
mayla oluşturduğu kolektif 
iradenin kurucu unsuru olma-
sından kaynaklıydı. Siyasi katı-
lımını sadece sandıkta önem-
sediği işçilerin hak öznesi 
olarak, siyasi iktidarın karar 
alma sürecine dahil olması ve 
devlet aygıtını seçimler arası 
dönemde denetleyebilmesi, 
siyasal iktidar açısından kabul 

bir boşluktur. Ve bu boşluk, 
hüsrana uğramış olmanın 
ürünüdür. 

Tüm bunlar tarihi, bir nevi 
gerektikçe silinip yeniden ya-
zılan palimpseste dönüştürür. 
Ancak, palimpsestlerde yeni 
yazının altından eski yazının 
izlerinin görüldüğü unutul-
mamalıdır;  belleğin kendi 
serüvenine daima yeni mec-
ralar bulduğu da... Bu konuda 
ilk yazıyı, “Ortak iyiden ziyade 
iktidarın sürdürülebilirliği 
üzerine kurulan siyasal düzen-
lerde bilginin tahsisi, üretimi 
ve dağıtımı toplumun belli bir 
kesiminin lehine olmaktadır.” 
diyerek bitirmiştim. Dijital 
teknolojilerin gelişimi, bu 
bağlamda, meşruiyet buna-
lımı yaşayan iktidarın aleyhi-
ne işler. Her ne kadar korku 
atmosferinde sosyal medya 
daha çok, bir gözetim ve de-
netim mekanizması olarak 
işlev görse de bugün, bireyin 
pasif alıcı olmanın ötesine 
geçerek özne olmasına imkan 
tanımıştır.

İktidarın kış uykusunu uzatan 
geleneksel medyanın aksine, 
iktidardan doğan kötülükleri 
ve olumsuzlukları gün yüzüne 
çıkaran, gerçeğin peşinde 
olanlara imkan yaratan sos-
yal medyanın bir muhalefet 
dürtüsü yarattığı ortadadır. 
Üzerinden neredeyse sekiz 
yıl geçmesine, sıradan ve ta-
nınan destekçilerine açıktan 
bedel ödettirilmesine rağmen 
Gezi Parkı eylemlerinin hala 
bir övünç kaynağı olması; 
daha yakın bir tarihte, Ekim 
2020’de, Bağımsız Maden İş-
çileri Sendikası öncülüğünde 
madencilerin Ankara yürü-
yüşünü engellemeye çalışan 
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“Türk Dış Politikası 2030” için İlham Kaynağı: 

İsmail Cem’in Dış Politika Anlayışı

saymazsak), beş yıl boyunca 
(1997-2002) üç ayrı hükümet-
te dışişleri bakanlığı yapan 
İsmail Cem, dış politika için 
elzem olan kişisel duruş ile 
kurum kültürünü birleştirme-
nin en iyi örneklerinden birini 
vermiştir. 

Barışı ve işbirliklerini 
 öncelikleyen, tutarlı  
dış politika

Bu dönemi somut gelişmeleri 
ile hatırlayalım:

Türkiye, Aralık-1999 Helsinki 
Zirvesi’nde Avrupa Birliği 
(AB)’ne adaylık statüsü ka-
zanmıştır. 1997 Lüksemburg 
Zirvesi’nde istenen adaylık 

Sosyal Demokrat Dergi’nin 
101/102. sayısında “Türk Dış 
Politikası: 2030 – Fabrika 
Ayarları ve Daha Fazlası” baş-
lıklı yazımızda AKP dönemi 
sonrası, “AKP dış politikasının” 
“Türk dış politikasına” verdiği 
büyük hasardan kurtuluş için 
yol planı önerilerimizi sırala-
mıştık.

Bu yazımızda, bahsettiğimiz 
yol planı için ilham aldığımız 
bir dönemi, İsmail Cem’in 
dışişleri bakanlığı dönemini, 
bize gelecek için ışık tutmak 
üzere tecrübe edilmiş somut 
örnekleriyle ele almaya çalışa-
cağız.

AKP iktidarından önceki (kısa 
Şükrü Sina Gürel dönemini 

 
Emre ÖZDEMİR 
Bağımsız Analist
emre@emreozdemir.net
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Yine ABD ile açık semalar an-
laşması yapılarak Türk Hava 
Yolları’nın uçtuğu nokta sa-
yısının 3‘ten 10’a çıkarılması, 
1999’da Bakü-Tiflis-Ceyhan 
boru hattının siyasi altyapısı-
nın oluşturulması, İslam Kon-
feransı Örgütü’nde (İKÖ) 1998 
sonrasında belirleyici ülke 
olunması ve AB-İKÖ Medeni-
yetler Buluşması’nın Türkiye 
tarafından önerilip İstan-
bul’da gerçekleştirilmesi gibi 
gelişmeler gerçekçi – vizyoner 
dış politikanın ürünlerine ör-
nek gösterilebilir.

Cem’in bakanlık yaptığı bu 
beş yılın farklı görüşteki siyasi 
partilerin oluşturduğu koa-
lisyon hükümetleri dönemi 

Öcalan’ın, Yunanistan’ın Na-
irobi Büyükelçiliği’nde yaka-
lanmasının hemen ardından 
barıştan yana dış politika çiz-
gisini her zaman vurgulayan 
Cem, yeni göreve gelen mev-
kidaşı Papandreu’ya bir mek-
tup yazmış ve yakınlaşmanın 
ilk tohumunu atmıştır. Süreç 
takibine önem veren Cem, 
elbette bununla yetinmemiş 
ve bu tohumun yeşermesini 
de sağlamıştır...* 

Çok boyutlu dış politikaya 
inanan İsmail Cem yine bu 
dönemde (1998), Afrika ve 
Latin Amerika / Karayipler 
açılımı eylem planı oluşturul-
masını sağlamıştır. 

süreci başlamayınca, iki yıl 
boyunca diplomasinin araç-
larını en iyi şekilde kullanan 
Türkiye, bir yandan ilişkileri 
kendi isteği ile donma nok-
tasına getirirken, öte yandan 
AB’ye ve üye devletlere “Av-
rupa’nın geleceğine katkı 
verme potansiyeli yüksek ülke 
Türkiye vizyonunu“ aktara-
bilmiştir. Sonuç ise dönemin 
genişlemeden sorumlu ko-
miseri Gunter Verheugen’in 
Helsinki Zirvesi’nden bir gün 
önce Türkiye’yi adaylık için 
davet etmek üzere Ankara’ya 
gelmesidir...

Hatırlanacağı üzere Yunanis-
tan’la tarihi yakınlaşma da bu 
dönemde gerçekleşmiştir. 
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Kafkaslar’da, Orta Asya’da, ne 
ölçüde başarılı olursa, kendi 
batısında yani Balkanlar’da, 
Batı Avrupa’da, AB ve ABD’de 
o ölçüde etkili ve başarılı olur. 
Aynı şekilde Batı yönündeki 
ilişkiler ne kadar gelişirse, 
Doğu’da aynı oranda ilerlenir. 
(...) Türkiye’nin Asyalı olmakla 
Avrupalı olmak arasında bir 
tercih zorunluluğu da söz 
konusu değildir. Türkiye, hem 
Asyalı, hem de Avrupalı olma 
özelliğine, imtiyazına sahiptir. 
Bu, bizim gücümüzdür.”

Yine aynı kitabında gerçekçi 
yaklaşımla Türkiye’nin hedef-
lerinin maksimize edilmesini 
şöyle belirtir: “Dış politika, 
ülke menfaatinin matematik 
denebilecek bir ifadesidir; 
matematik bir menfaat denk-
lemidir. Bir hesap işidir. Dış 
ilişkiler, menfaat ve menfaat 
hesabının, menfaati şekillen-
diren etkenlerin sürekli deği-
şim içinde olduğu, diyalektik 
bir süreçtir”. 

Cem’e göre dış politikada, 
sonraki AKP uygulamalarının 
aksine, hayal ve beklentilere 
yer yoktur. Cem, dış politikada 
başarının gerçekçi değerlen-
dirmelerle mümkün olduğunu 
savunmaktadır. İsmail Cem, 
Soğuk Savaş sonrası düzende 
Türkiye’nin geleneksel dış 
siyasette kural olmuş bütün 
soyutlamalardan, kendini al-
datma alışkanlığından arınma-
sı gerektiğini düşünür. Bunu 
şu şekilde ifade eder: “Türk dış 
politikasının 1997-2002 dö-
nemini, geleneksel siyasetten 
ayıran başlıca bir fark, gerçek-
çiliktir. “Gerçekçilik”, günümüz 
karmaşasında bizi doğrulara 
ulaştıracak tek yaklaşım biçi-
midir” diye belirtir.

olduğu, 17 Ağustos 1999 dep-
remi ve 2000-2001 finansal 
ve ekonomik krizlerinin son 
derece olumsuz etkilerinin 
yaşanıldığı bir süreç olduğu 
hatırlandığında elde edilen 
başarıların önemi daha da iyi 
anlaşılacaktır.

Bu dönem, dış politikanın 
„bilenleri“ tarafından yönetil-
diğinde, onca soruna rağmen 
kararlı, tutarlı ve onurlu olabi-
leceğinin kanıtıdır.

 “Tarihsel coğrafya”yı  
öncelikleyen dış politika

Kendisinden korkmayan, dün-
ya güçlerinden çekinmeyen, 
aksine komşularına, bölgesine 

ve dünyaya katkı verme 
potansiyeli olan aktif 
ve yapıcı dış politika 
vizyonu güden İsmail 
Cem, Türkiye’nin geç-
mişi ve yakın çevresiyle 
barışık bir dış politika 
anlayışının sembolü ola-
rak “tarihsel coğrafya” 
kavramının fikir babası 
olmuştur. Bu kavram-
da barış vardır, ilişki ve 
kamu diplomasisi vardır; 
ancak daha sonra peyda 
olan “stratejik derin-
lik” anlayışının tersine 
başkasının toprağında 
gözü yoktur. İsmail Cem, 
“tarihsel coğrafya” kav-
ramını, “dış politikamız 
kendi coğrafyamızdan 
hareketle, bölgesel-kü-
resel dengelerde etkili 
bir dünya devleti olma 
iddiasındadır” şeklinde 
tarif eder. 

İsmail Cem, Türk dış po-
litikasının o güne değin 
ihmal ettiği ancak ken-

disinin bir entellektüel olarak 
çok önem verdiği tarih ve 
kültür boyutlarını dış politika-
ya kazandırmış, bu çerçevede 
Balkanlar, Ortadoğu, Orta 
Asya ve Afrika’da aktif bir dış 
politika izlenmiş, Türkiye’nin 
hem Asyalı hem Avrupalı kim-
liği vurgulanmıştır. 

Kendine güvenen, çok 
boyutlu ve gerçekçi dış 
politika

Çok boyutlu dış politikayı do-
ğu-batı denklemi olarak ifade 
ederken buna “Türkiye, Avru-
pa, Avrasya” kitabında şöyle 
açıklık getirmektedir: “Türki-
ye, kendi doğusunda, Doğu 
Akdeniz’de, Ortadoğu’da, 
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cak yayın ve toplantılara pek 
az rastlamaktayız. Vefatının 
birinci yıldönümündeki an-
mada kızı İpek Cem Taha’nın 
“Türkiye’nin aydınlık geleceği 
için onun değerleri ve katkı-
larını yaşatmamıza yardım 
edin” çağrısının, aradan ge-
çen on üç seneyi aşkın sürede 
pek karşılık bulamadığını 
üzülerek belirtmemiz gerek-
mektedir. Fakat hiçbirşey için 
geç değildir. “Türk Dış Politi-
kası – 2030”u kurarken İsmail 
Cem’in dış politika anlayışını 
toplantı ve yayınlarla irde-
leyip ilham almak, bugünkü 
ve gelecekteki meselelere 
usul ve esas olarak uyarlamak 
realist, onurlu, tutarlı, “Doğu 
– Batı denklemi”ni ve “tarihsel 
coğrafya”yı doğru özümsemiş 
dış politikayı kurmak için son 
derece yararlı olacaktır. 

* Konuyla ilgili bir karşılaştırma 
yapacak olursak, AKP hükümeti-
nin Ermenistan yakınlaşmasın-
da, İsmail Cem’den alacağı çok 
ders vardı. Bu dersi almış olsalar-
dı, süreç yönetimi beceriksizliği 
göstermemiş olurlardı.

Not: Bu yazı için çok faydalandı-
ğım Dr. Altun Altun’un akademik 
çalışmasının kitaplaştırılmış 
hali “İsmail Cem: Hayatı, Eserleri 
ve Dış Politika Anlayışı” eserini 
ilgililerine tavsiye ederim. İsmail 
Cem’in dış politika anlayışını 
daha iyi kavramak için genç 
yaşta yazdığı kitabı “Türkiye’de 
Geri Kalmışlığın Tarihi”nden 
başlamak üzere tüm eserlerini 
özümsemek faydalı olacaktır. Bu 
minvalde İsmail Cem’in piyasada 
bulunması güçleşen bazı kitapla-
rının yaygınlaşmasını sağlamak 
da gerekmektedir.

sayesinde basın ve kamuoyu-
nun dış politikadaki önemini 
bilen bir çizgi izlemiştir. Bu 
sayede kendi görüşlerini, 
yapılan çalışmaları ve Türki-
ye’nin tezlerini geçmişe oran-
la daha kuvvetli bir şekilde 
yabancı basın ve kamuoyu ile 
paylaşmıştır. 

İsmail Cem, dış politika ve 
savunmanın başka hiçbir 
konuya benzemeyeceğini, 
buradaki hataların bedelinin 
katlanarak ödeneceğini çok 
yerinde müşahade eder. Bunu 
anlayamamış AKP’nin ödettiği 
bedelleri düşündüğümüzde, 
bu makro düşüncenin ne ka-
dar önemli olduğunu bir kez 
daha anlamış oluruz. 

Esasında kendisinin dış politi-
ka anlayışını en kapsayıcı şe-
kilde ifade eden düşüncesini 
1999 yılındaki bir röportajında 
şöyle belirtir: “Dış siyaset 
benim açımdan insanımızın 
ekmeği, çocuklarımızın ge-
leceğidir. Dış politika bunun 
için yapılır. Biz onun için ya-
pıyoruz dış politikayı ve son 
tahlilde budur dış politika. (...) 
Biz kendimizi güçlendiriyor-
sak, güçlü bir konuma getiri-
yorsak, hiç kuşkusuz başkaları 
bize itibar ediyor, bizimle iliş-
kilerinde daha dikkatli oluyor 
ve sonuçta kendi toplumu-
muza dönük faydamızı ve 
Türkiye’mizin menfaatini biz 
Türkiye olarak daha iyi savu-
nuyoruz, daha iyi noktalara 
ulaştırmaktayız...”

Nasıl ilham almalıyız?

Tüm bu dimağ açacak tec-
rübelere rağmen maalesef 
bugün İsmail Cem’in bu farklı 
dış politika anlayışını aktara-

Dış politika için öncelik: 
Doğru karar alma süreçleri

Yukarıda bahsettiğimiz yazı-
mızda “fabrika ayarlarına dön-
mek ve daha fazlası” derken, 
dışişleri bürokrasisinin AKP 
öncesindeki kusur ve ataletini 
de aşmayı aktarmıştık. İsmail 
Cem de görev süresi boyun-
ca bakanlığın zafiyetlerini 
gidermeye çalışarak ama pro-
fesyonelliğin önemini de hiç 
bir zaman gözardı etmeyerek 
aktif bir yönetim sergilemiştir. 

Meseleleri, yumuşak üslu-
bunu koruyarak, tüm uz-
manlarıyla istişare etmiştir. 
Nihai kararlarını bu istişareler 
neticesinde sağlamlaştıran 
İsmail Cem, bu sayede dünya 
sahnesinde ciddiyeti ve tutar-
lılığıyla tanınmıştır. Böylelikle 
hem muhatapları hem de dış 
politika çevreleri nezdinde iyi 
ilişkiler kurmuştur.

İsmail Cem’in bugünün tam 
tersi olan tüm taraflarla is-
tişare anlayışını biraz daha 
açmak gereklidir. Cem, karar 
süreçlerinde sadece bakanlık 
içerisinde aşağıdan yukarıya 
karar alma sürecini önemse-
memiş, ilgili diğer tüm bakan-
lık ve tüm kurumlarla da tam 
işbirliği içinde olmuştur. Bunu 
hiçbir zaman bir zayıflık un-
suru görmemiş, aksine süreci 
doğru yönetmenin getirdiği 
güvenle kararlarını oluştur-
muştur.

İsmail Cem örneği, aynı za-
manda bir bakanın kişisel 
geçmiş ve tecrübesinin öne-
mini de göstermiştir. Bir yazar 
olarak, metinlerin detaylarına 
önem vermiştir. Gazetecilik 
ve basın yöneticiliği geçmişi 
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Mümkün Olan Bir Değişim  

ve Değişimin Yakınlığı Üzerine

olan Che ile romantik bir slo-
gana dönüşür: “Gerçekçi ol 
imkansızı iste”.

Yaşamsal önemdeki seçimi 
etkileyen faktörler

Gün geçmiyor ki siyasete ve 
yaklaşan Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine dair kamuoyu 
yoklamaları açıklanmasın. 
Bilindik bilinmedik tüm 
araştırma şirketlerinin veya 
bu alanda faaliyet gösteren 
merkezlerin/kuruluşlarının 
sonuçları birebir aynı olmasa 
da, tüm araştırma sonuç-
larının gösterdiği ibre aynı 
yönde: İttifaklardan biri ciddi 
bir oranda eriyor, diğeri ise 
güçleniyor. 

Siyasetle ilgilenenlerin ya-
kından bildiği, oldukça sık 
kullanılan bir söz vardır: “So-
mut koşulların somut tahlili”. 
Bu ifade, aslında materyalist 
felsefeye dayanarak, içinde 
bulunulan durumun tüm 
yönleriyle ve duygusal et-
kilerden arındırılmış olarak 
değerlendirilmesi gerektiğine 
işaret ederken aynı zamanda 
izlenecek siyasal stratejinin 
de yine hayaller ve duygu-
lardan uzak, gerçekçi tahlile 
aykırı düşmeyecek şekilde 
analiz edilmesi anlamına 
gelir. Doğru zaman ve ko-
şullar altında doğru tahlilin 
önemini vurgulayan bu ifade, 
geçtiğimiz yüzyılın en önemli 
devrimci aktörlerinden biri 

 
Mustafa Koçancı 
Sosyoloji, Doç. Dr.,
mkocanci@gmail.com
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gasında başka bir sosyal sınıf 
yer almalıdır. Ekonomik ola-
rak büyük kayıplar yaşayan 
ve bu kayıpları kısa vadede 
giderilemeyecek bir sınıf… 
ve araştırmalardan gördüğü-
müz kadarıyla siyasal tercih-
lerini değiştirme noktasında 
hareket eden kitle, orta sınıf 
mensupları. Bunlar, büyük öl-
çekli üretim araçlarına sahip 
olmayan ancak küçük ve orta 
ölçekli üretim araçlarının sa-
hipleri ya da iş hayatında be-
yaz, mavi-beyaz yakalı olarak 
çalışanlar. Tercih değiştirme 
eğiliminde olan toplumsal 
kesim bunlar ve orta sınıfın 
en önemli özelliği ekonomik 
döngünün merkezinde yer 
alması. Üretimin, para dola-
şımının ve tüketimin merke-

menliğinden yakınmaktadır. 
Muhalif siyasal söylemin 
tabanda karşılık bulmasının 
sebebi de artık ekonomik so-
runların idare edilemeyecek 
durumda olmasıdır.

Ekonomi elbette “çok önem-
li”… Ancak gördüğüm kada-
rıyla “ekonomik sorunlar”a 
bağlı olarak ortaya çıkan 
tutum değişiminde, “yoksul-
ların” ve “sınıf altı” olarak nite-
lendirilen kesimlerin siyasal 
tutumları büyük oranda de-
ğişmemektedir. Elbette yok-
sullar da ekonomik gösterge-
lerin negatife dönmesinden 
toplumun diğer kesimleri 
kadar çok etkilenir. Ancak 
yoksulluk kültürünün içsel-
leştirildiği, siyasal ve kültürel 
bağlar üzerinden iktidarla 
ilişki kurulabildiği ve iktidar 
tarafından yapılan ekonomik 
hataların bu ilişki ölçüsünde 
tolere edilebildiği bir sistem-
de -Mahruze Teyze örneğinde 
saptandığı üzere- yoksullar 
ve sınıf altı olarak tanımlanan 
kısımların güçlenen ittifak 
saflarına kitlesel olarak katıl-
ması şimdilik çok mümkün 
görünmüyor. Özellikle de 
seçimlere yaklaşırken, neoli-
beral söylemin “en diptekilere 
yardım” gibi, ekonomik olarak 
daha az maliyetle gerçekleş-
tirecekleri buna karşın“liberal 
hayırseverlik” üzerinden yay-
gın etkiye- popülerliğe ka-
vuşacakları bir strateji halen 
varken… Dolayısıyla, gerçek-
leşecek seçimde “en dipteki-
lere” dair söylem, toplumun 
genelinde vicdan adı verilen 
toplumsal doğru-yanlış tera-
zisini harekete geçirirken, ge-
liştirilmesi gereken alternatif 
ekonomik programın omur-

Koşulların somut olarak tahlil 
edilmesi noktasında çok sayı-
da faktörün irdelenmesi ge-
rekiyor. Bu farklı faktörleri tek 
tek açıklamak yazının temel 
amacı olmadığından, sadece 
ekonomi ve sosyokültürel 
değerler üzerinden bir pers-
pektif koyarak önümüzdeki 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri-
nin aday belirleme sürecinde 
izlenebilecek ve “en geniş 
cephe” stratejisi üzerine dü-
şüncelerimi anlatmaya çalışa-
cağım.

Yapılan kamuoyu yoklamala-
rının yüzdelik tabloları siyasal 
tercihlerin değişim yönünü 
göstermekteyse de halen ya-
nıtlanması gereken en önem-
li soru şudur: “Toplumun siya-
sal tutumu neden değişiyor?” 
Araştırma sonuçlarına dair 
ileri istatistiksel analizler el-
bette siyasi partilerce yapılı-
yordur; fakat genel çerçevede 
bakıldığında, siyasal tercihle-
rin değişmesinde diğerlerine 
göre daha çok belirleyici olan 
faktör ülkenin yaşadığı “eko-
nomik sorunlar”dır.

Yüksek enflasyon, hayat pa-
halılığı, işsizlik, gelir azlığı/
yokluğu gibi yakın anlamlara 
gelse de aslında farklı sorun-
lara işaret eden, saymakla 
bitmeyecek her bir alt başlık, 
ekonomi dışında yine çok 
sayıda farklı sosyokültürel 
değişken ile ilişkilidir. Örne-
ğin günümüzde işsizlikten 
yakınan bir kişi, eskiden farklı 
olarak ve bunu kavramsal 
olarak dile getiremese de, 
aslında meritokratik sistemin 
yıkılmasından, liyakatin esas 
alınmamasından, nepotizmin 
tepeden tırnağa mutlak ege-
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terdikleri başarıdır. Önceden 
siyasal iktidarın klişeleşmiş bir 
iki sözü bile çok geniş kitle-
lerce tartışılmadan düşünül-
meden kabul edilmekteyken 
şimdi o söyleme mesafeli 
duran insanların sayısının 
artması, bir takım oyununun 
ortaya çıkardığı yerel yöne-
timlerin çok yönlü başarısın-
da saklıdır.

Şimdi gelelim bu başarının, 
doğru koşullarla ilişkilendi-
rilmesine: Yükselen ittifakın 
Cumhurbaşkanı adayı kim 
olacak? 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
CHP’nin başına geçtiği 
günden itibaren özellikle 
partisinin içinden çok sayıda 

zinde yer alarak aslında “We-
beryan” bir ifade ile söylersek, 
“rasyonel eylem”in gerçek 
aktörlerinin oluşturduğu sınıf. 
Bahsettiğimiz ibrelerin değiş-
mesi de bu rasyonaliteden 
kaynaklanıyor. 

Weber’i anmışken oradan 
devam edelim. Marx’tan 
ayrı olarak Weber, sosyokül-
türel yapının da toplumsal 
değişmede etkili olduğunu; 
bireyler/gruplar tarafından 
gerçekleştirilen eylemin, 
pek çok ekonomik faaliyetin 
sosyokültürel değerler ta-
rafından şekillendirildiğini 
söyler. Bu anlamda Weber’e 
göre sosyokültürel yapı, deği-
şimin dinamiği olsa da çoğu 
zaman “değişmeme/değiştir-

meme” noktasında kullanılır. 
Önümüzdeki Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde de bu 
sosyokültürel ağ kullanılacak, 
rasyonel yönelim geleneksel 
söylemlerle durdurulmaya 
çalışılacaktır.

Cumhurbaşkanı adayı  
belirleme süreci

Dikkat edilirse muhalefetin 
söylemleri uzun zamandır 
aynı içeriktedir; ancak gü-
nümüzde seçmen nezdinde 
karşılık görmeye başlamıştır. 
Bu değişimi bir itibar kazan-
ma süreci olarak tanımlamak 
mümkündür. Kazanılan 
itibarın en önemli özneleri 
ise siyasal iktidarın elinde 
tutamadığı belediyelerin gös-
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Muhalefet liderlerinin, ge-
linen bu aşamada halkın 
beklentilerine uymayan baş-
ka bir ismi ya da kendilerini 
aday olarak göstermeleri 
önemlidir. Yıllardır çalışıp 
emek verip elde ettikleri 
kazanımı bir hayal kırıklığına 
dönüştürmemesi, seçmeni 
“el mecbur” da bırakmaması 
bu süreçte muhalefet parti 
liderlerinin en temel sorum-
luluklarından biridir. “El mec-
bur” belki başka bir ismi veya 
mevcut liderlerden birini 
koltuğa kavuşturacaktır ama 
“toplumsal uzlaşı ve değişim 
isteği” büyük zarar görecek-
tir. Bu, liderlerin kişisel olarak 
algılamaması gereken bir du-
rumdur ve seçmenin siyasal 
hafızasına güvenme olarak 
algılanmalıdır.

İsmet İnönü’nün çok partili 
yaşama geçişle ilgili sözü-
nü belki de bu bağlamda 
okumak lazım: “Çok partili 
yaşam, benim en büyük 
yenilgim ve en büyük zafe-
rimdir”. Belki mevcut liderler 
için Cumhurbaşkanı adayı 
olmamak bazı çevrelerce 
yenilgi veya alay konusu ola-
rak görülebilir; ama etrafında 
birleşilecek ismin seçim ön-
cesinde partilerinin tabanına 
ve hatta dışarıdaki seçmene 
oylatılarak belirlenmesi, “en 
büyük zafer”i kazandırabilir.

Yoksa İstanbul ve Ankara 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanlıklarının kaybedilip 
kaybedilmemesi küçük bir 
düzenlemeyle kontrol altına 
alınabilecek tali bir tartışma-
dır.

eleştiri aldığı biliniyor. Ancak 
zaman zaman bazı grupların 
partiden ayrılmalarına dahi 
sebep olduğu halde, etkisi 
ve kabullenilmesi yukarıda 
bahsettiğimiz somut koşul-
ların olgunlaşmasına bağlı 
olarak gerçekleşen, başarılı 
bir siyaset stratejisi izliyor. 
Meral Akşener başta olmak 
üzere, muhalefet partilerinin 
pek çoğunun da aynı çizgide 
toplanmasında ve siyasal ikti-
dara karşı “en geniş cephe”nin 
kurulmasında somut başarı-
ları olan adım adım düşünül-
müş bir strateji. Türk siyasal 
tarihine geçecek önemli bir 
eylem…

Öte yandan güç kaybeden 
iktidar ittifakı da, bu cephe-
nin bozulması için seçmenin 
içinde bulunduğu ancak de-
ğiştiremediği somut koşulları 
sosyokültürel müdahalelerle 
değiştirme gibi bir strateji 
uyguluyor. Bunun en başında 
da yükselen ittifaka Cum-
hurbaşkanı adayının şimdi-
den netleşmesi yönündeki 
sorular/sıkıştırmalar geliyor. 
Anketler şu an için Mansur 
Yavaş ve Ekrem İmamoğlu 
gibi iki ismi Cumhurbaşkanı 
Erdoğan karşısında açık farkla 
önde gösteriyorken, pek çok 
gazeteci Kemal Kılıçdaroğlu 
ve Meral Akşener’e aday olup 
olmayacaklarına ilişkin soru-
lar getiriyor. Çok sayıda insan 
bilinçli olarak bu liderleri 
aday olma noktasında öne 
çıkartmaya çalışıyor. Karşı 
mahallenin otoriteleri “aday 
ol da görelim” şeklindeki 
meydan okumayla “en geniş 
cephenin” halk nezdinde 
sarsılması için söylemler ge-
liştiriyor.

Bu aşamada seçimin ilk 
turda ya da ikinci turda ka-
zanılması ile ilgili çok çeşitli 
senaryolar ya da alternatif 
stratejiler mümkün. Ancak 
büyük kitlelerle bir araya 
gelinmesinde bugüne kadar 
önemli ve aktif görevler üst-
lenen Kemal Kılıçdaroğlu ve 
Meral Akşener başta olmak 
üzere, tüm muhalif parti 
liderlerinin karşısına dikkat 
edilmesi gereken bir nokta 
çıkıyor. Yükselen ittifak, Cum-
hurbaşkanı adayının kim ola-
cağını değil ama adayın nasıl 
bir yöntemle belirleneceğini 
net bir şekilde açıklayarak bu 
“kaygının” önüne geçmelidir. 
Bu çerçevede elbette dikkat 
edilmesi gereken en önemli 
nokta, aday belirlenmesi 
sürecinde güncel başarı hi-
kayeleri olan kişilerin üzerin-
den gidilmesi olacaktır.

Bu süreçte bir ilke olarak 
Cumhurbaşkanı adayının 
halkın öne çıkardığı isimler-
den biri olacağını peşinen 
söylemek yükselen ittifaka 
ilişkin güven duygusunu ar-
tıracaktır. Bunun için belki de 
-demokratik bir romantizm 
ile söylersek- daha önceki 
aday gösterme pratiklerin-
den çok farklı olarak ve yine 
daha önceki aday belirleme 
süreçlerinde yapılan hataları 
tekrar etmemek için Cum-
hurbaşkanı adayının kesin-
leştirilmesinde sandıklar bile 
kurulabilir… Dolayısıyla her 
siyasi parti, halk, Cumhur-
başkanı olarak görmek iste-
dikleri isimleri oylatabilir ve 
geriye kalan tek şey o aday 
etrafında kenetlenmek olur. 
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S
SODEV Gençlik Araştırması'na İlişkin 

Sonuçlar ve Görüşler

aralığında ve %3 hata payı ile 
gerçekleştirildi. Yineleyelim ki, 
bu kez bulgular görsel katkı 
kullanılmadan salt metin ola-
rak sunuldu.

Temelde eğitimli gençlerin 
ekonomik durumlarının tes-
pit edilerek beklentilerinin 
ölçülmesinin amaçlandığı 
araştırmada, gençlerin parti 
tercihleri de sorularak seçmen 
tercihlerinde ölçümü amaç-
lanan göstergeler ile oy ter-
cihleri arasında bir korelasyon 
olup olmadığı da incelendi. 
Örneklemi oluşturmak için 
gençlerin 2018 milletvekili 
genel seçimlerinde kullandığı 
oyların dağılımı dikkate alındı. 

Sosyal Demokrasi Vakfı, geç-
tiğimiz 19 Mayıs’ta bir gençlik 
araştırması raporunu yayın-
ladı. Raporun -bu kez grafilk 
eşliğinde verilmeyen- çok 
çarpıcı sonuçları, Türkiye’de 
gençlerin gerek önceki nesil-
lere gerekse Batı demokra-
silerdeki akranlarına kıyasla 
içinde bulunduğu en önemli 
sorunlardan birini açıklıkla or-
taya koydu: Türkiye’de genç-
ler ailelerinden daha eğitimli 
fakat daha yoksul.

Ön lisans, lisans ve lisansüstü 
eğitim düzeyinden, bölgeler 
arası ve sosyoekonomik sta-
tülere göre dağılımı yapılmış 
20-30 yaş arası 1067 genç ile 
yapılan görüşmelere dayalı 
yapılan araştırma %95 güven 

 
Yusuf Can GÖKMEN 
İzmir Kent Konseyi  
Genel Sekreteri
yusufcangokmen@gmail.com
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Araştırma kapsamında; bir 
vatandaşın ülkesinde mutlu, 
huzurlu, güvenli ve konforlu 
yaşayabilmesinin en temel 
şartları da gençlere soru 
olarak yöneltilmiştir. 7 farklı 
parametre meydana getirecek 
şekilde gençlerin maddi ge-
lirinin çocuk bakımı, tasarruf 
yapabilme, ev geçindirebilme, 
konut alabilme, araba alabil-
me, tatil yapabilme ve sağlık 
sigortası yaptırabilme imkan-
larına erişimi mercek altına 
alınmış ve yukarıda sayılan-
ların her biri için gençlerin 
maddi gelirlerinin ezici oran-
da yetersiz olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Her bir parametre 
için maddi gelirinin yeterli 
olduğunu söyleyenler sadece 
Cumhur İttifakı seçmenleri 
olmuştur.

Araştırmanın sonunda ise 
gençlere borçlu olup olma-
dıkları sorusu yöneltilmiştir. 
Gençlerin %75’i borçlu ol-
duğunu söylerken borçların 
büyük oranda kredi kartı, 
KYK borçları, ihtiyaç kredileri 
olmak üzere -daha düşük 
oranda da- konut ve taşıt 
kredilerinde yoğunlaştığı gö-
rülmüştür.

Peki bu kadar veri  
bizlere ne anlatıyor?

Toplumumuzun, özellikle 
Cumhuriyet kurulduktan 
sonra rejimin üzerine oturdu-
ğu toplumsal zeminin başat 
özelliği şuydu: Vatandaşlar, 
içine doğdukları toplumsal 
tabaka veya sınıf ne olursa 
olsun, eğitim yoluyla dikey 
hareketlilik sayesinde ailesi-
nin sahip olduğu toplumsal 
statünün üzerine erişebilme 
şansı sahiplerdi. Bu noktada, 

Araştırmanın örneklemini 
oluşturan gençler çok büyük 
oranda lisans mezunu ve hem 
annelerinden hem de babala-
rından daha eğitimli. Gençle-
rin emek piyasasına katılımları 
göz önüne alındığında; %53 
oranında çalıştıklarını beyan 
eden gençlerin annelerinin 
%67 oranında çalışmadığı, 
babalarının ise büyük oranda 
ya emekli oldukları ya da çalış-
tıkları ortaya konulmuştur.

Araştırmanın ortaya 
döktüğü gerçekler

Gelir durumu söz konusu ol-
duğunda ise gençlerin %22’si 
düzenli gelire sahip olmadı-
ğını ifade ederken, düzenli 
geliri olduğunu ifade edenler 
büyük ölçüde 2000-5000 TL 
skalasında yoğunlaşmakta-
dır. Gençlerin annelerinin 
yarısından fazlasının düzenli 
geliri olmadığı; babalarının 
gelirinin ise 2000-4000 TL 
arasında yoğunlaştığı göz-
lenmiştir. Araştırmaya göre, 
eğitim durumu annesinden 
yüksek olanlar büyük oranda 
annesinden daha yüksek ge-
lire sahip olsa da babalarıyla 
kıyaslandığında bu dağılım 
trajik biçimde değişmektedir. 
Buna göre; babalarından daha 
eğitimli gençlerin %44’ü daha 
az gelire sahipken %15’inin 
babalarıyla aynı gelire sahip 
oldukları gözlemlenmiştir. Eği-
tim durumu her iki ebeveynin-
den yüksek gençlerin anne ve 
babasının toplam gelirinden 
daha az geliri olanlar %53,8 
iken, ebeveynlerinin en az bi-
rinden daha eğitimli gençlerin 
%53,9’u toplam hane gelirin-
den daha düşük gelire sahip 
olduğu araştırmada saptanan 
en önemli bulgulardan biri 
olmuştur.

Araştırmanın en ilginç ve 
belki de çok şey anlatan bul-
gularından biri, ailelerinden 
ekonomik bağımsızlıklarını 
kazanıp kazanmadıkları soru-
lan gençlerin %48’inin hayır 
cevabını vermiş olmasıdır. Da-
hası, ekonomik bağımsızlığını 
kazandığını söyleyen genç-
lerin %56’sı Cumhur İttifakı 
seçmeni; kazanmadığını söyle-
yen gençlerin % 61,7’sinin ise 
Millet İttifakı seçmeni olduğu 
saptanmıştır.

Ailesinin daha iyi maddi 
imkanı olsa daha iyi eğitim 
alacağını düşünen gençler 
%65 iken gençlerin arkadaşları 
içerisinde daha az yetenekli 
olduklarını düşündükleri, fakat 
„maddi durumlarının daha iyi 
olması gerekçesiyle daha iyi 
eğitim alanlar var“ diyenler 
%63,8 oranında olmuştur. Her 
iki önermeye de millet ittifakı 
seçmeninin daha yüksek oran-
da katıldıkları, özellikle belir-
tilmesi gereken noktalardan 
biridir.

Araştırmaya katılan gençlerin 
%57’si ailesinin kendi yaşın-
dayken kazandığından daha 
az maddi gelire sahip olduğu-
nu söylerken bu oran, Cumhur 
İttifakı seçmeni için %49,7 
iken millet ittifakı seçmeni için 
%68,4 düzeyindedir.

Gençlerin maddi durumlarına 
ilişkin gelecek beklentisinin 
ölçülmesi amaçlanarak yönel-
tilen 5 yıl sonraki gelir gider 
dengesi beklentisi karşısında 
gençlerin yalnızca %16’sı ge-
lirlerinin giderlerinden daha 
yüksek olacağını ifade etmiş-
tir. Bu oran Cumhur İttifakı 
seçmenlerinde %20,2, Millet 
İttifakı seçmenlerinde %10,9 
olarak saptandı. 
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lımcı bir kalkınma programı 
çerçevesinde düşünülerek 
kamusal eğitim politikalarının 
yaygınlaştırılması ve niteli-
ğinin artırılması; yeni nesil 
teknolojik gelişmelerin ortaya 
çıkması ile birlikte emek piya-
sasındaki radikal değişimleri 
karşılayabilecek uluslararası 
rekabet koşullarına da hazır 
nitelikte eğitim almış genç ku-
şakların yetiştirilmesi; ne eği-
timde ne de istihdamda olan 
gençlerin oranlarının düşürül-
mesi; kapsayıcı bir istihdam 
politikasının ortaya konulması 
amaçlarıyla şekillendirilmesi 
gerekiyor. Daha da önemlisi, 
atılması gereken adımların 
içinde filizlenebileceği ve gö-
rünür hale gelmeye başlayan 
toplumsal kastı ortadan kal-
dıracak bütüncül bir demok-
rasinin, eşitsizliklerin nereden 
başlayıp nereye doğru gittiği-
ni görerek önlem alabilen bir 
umut ikliminin liyakatle inşası 
en büyük önceliğimiz olmalı. 
Aksi halde nesiller arası uçu-
rum büyümesinin yanında 
adaletsizlik hissi ile birlikte 
insanın en önemli motivasyo-
nu olan umudunu da kaybet-
mesinin kıyısındayız.

kamusal bir harcama olarak 
eğitimin devlet eliyle sağ-
lanması ve güçlendirilmesi; 
gençlerin emek piyasasının ve 
kişisel arzularının birlikteliği 
ile ailesinden daha iyi koşul-
larda yaşayabilme koşullarını 
temin edebilmesi; geleceğe 
ilişkin en temel insani gerek-
sinimlerine emeği doğrultu-
sunda kavuşacağı mesleği ile 
erişebilmesi ve devletin her 
koşulda fırsat eşitliğini sağla-
yacak biçimde liyakati dikey 
hareketliliğin ana parametresi 
kılması gibi unsurlar rejimin 
rıza üretebilme kapasitesinin 
temel koşullarını oluşturu-
yordu. Bu zemin ortadan 
kalkmıştır. Elbette AKP döne-
minden önce de devlet yö-
netiminin çok parlak bir sınav 
verdiğini söyleyemeyiz. Ancak 
araştırmada elde ettiğimiz her 
bilgi ile üzerimize bir heyula 
gibi çöken mutsuzluk, umut-
suzluk, eşitsizlik, güvensizlik 
ve güvencesizlik halleri çok 
büyük ölçüde bu son döne-
min eseridir. 

Gidişin yönü

Değinilmesi gereken bir diğer 
önemli nokta ise ailelerin ço-
cuğun eğitimine ve sağlığına 

yaptığı yatırım olan beşeri 
sermaye yatırımları. TÜİK 
2019 verilerine göre en yoksul 
%20’lik gelir grubu 100 birim 
harcamasının 3.15’ini eğitime 
yapıyor. En zengin %20 ise 
harcamalarının %64,49’unu 
eğitime yapıyor. Bu durum, 
böyle giderse Türkiye’de ku-
şaklar arası hareketliliğin gi-
derek sınırlanacağı anlamına 
geliyor. Üstelik, Türkiye’deki 
kamusal eğitim standardının 
düşmesi ve eğitimin dinsel-
leşmesi ile nitelikli eğitim 
için özel okullar bir alternatif 
olarak beliriyor. Aileler de 
bunun altından kalkabilmek 
için çocuk sayısını azaltıyor ve 
eğitim harcamaları kamu har-
camalarından çıkıp hane halkı 
harcamalarını artırıyor.

Tüm söylenenlerden ve veri-
lerden hareketle, sosyal de-
mokrat iktidarın önündeki en 
önemli ödevlerden biri kendi-
liğinden beliriyor: Toplumda 
sosyal hareketliliğin artırılabil-
mesi için fırsat eşitliğini artırıp 
gelir eşitsizliğini giderecek 
politika setlerini hazırlamak 
ve uygulamaya koymak. Söz 
konusu politika setlerinin 
öncelikle 21. yüzyıl için sosyal 
demokrasiye dayanan katı-
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G için aydınlanma devrimleriyle 
kuşattığı gençlerin bilim ve 
sanat ile yetişmesi için köylere 
kadar uzanan bir eğitim po-
litikası hazırlanmıştı. “Bütün 
ümidimiz gençliktedir” sözleri 
gençleri sevindirmek için söy-
lenmiş romantik sözler değil-
di. Köy enstitülerinde o güne 
kadar ulaşamadığı eğitimi 
muazzam bir zenginlikle alan 
çocukların ülkenin geleceğini 
değiştireceği gerçeğini bilen 
bir liderin bilinçle ve heyecan-
la söylediği sözlerin ardında 
eşit yaşam koşulları, üretim ve 
istihdam için eşit ve nitelikli 
eğitimin önemine ilişkin bir 
kavrayış vardı. 

Çağdaş yaşama düşman, 
gerici İslâm ideolojisinin he-

Gençlik ve AKP

Gelmiş dünyanın  
dört bir ucundan 
Ayrı dilleri konuşur,  
anlaşırız 
Yeşil dallarız  
dünya ağacından 
Gençlik denen  
bir millet var,  
ondanız.*

İktidara geldiği günden beri 
önceleri örtülü; palazlanıp ye-
rine yerleştikçe de öz güvenli 
şekilde laik Cumhuriyet reji-
mini dönüştürmek üzere yola 
çıkan AKP bu dönüşüm için 
genç nesli hedef alarak bilinçli 
bir esaret politikası yarattı. 

Atatürk genç Cumhuriyeti 
kurarken daima ileriye ba-
kıyordu. Çağdaş bir Türkiye 

 

Zeynep ALTIOK AKATLI 
25. ve 26. Dönem  
İzmir Milletvekili
z.altiok@gmail.com
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“kontrol”, özerk eğitimi “kâr” 
amaçlı, piyasa ilişkilerinin içi-
ne çekilen yandaş kurumlar, 
“Şehir Üniversiteleri” yaratıla-
rak taçlandırılıyor. Özel Üni-
versite yasasıyla birlikte dini 
vakıfların kurduğu üniversite-
lerde yerleşen muhafazakâr 
ve iktidar yanlısı öğretim kad-
rolarının artık Boğaziçi, ODTÜ 
gibi “dizginlenemeyen” parlak 
kurumlara da atanması elzem 
görülüyor. 

Geldiğimiz nokta hiç parlak 
değil. Genç nüfus kalabalık. 
13 milyona yaklaşan genç nü-
fusumuzun yükseköğretimde-
ki net okullaşma oranı, gide-
rek düşüyor. %44 e gerileyen 
oranla neredeyse nüfusun 
yarısı yüksek eğitimden uzak. 
Ne eğitimde ne istihdamda 
olan gençlerin oranı %28.8. 
Bu oranla dünya birincisiyiz. 
Gençlerin %52.8 i mutsuz. 
Mutlu olmak için ise en başta 
para (%26) ve statü (%16,6) 
beklentileri var. Resmi işsizlik 
oranı, yüzde 13,9’la yeniden 
tarihi zirvenin eşiğine geldi. 
Geniş tanımlı işsizlik olarak 
kabul edilen “atıl işgücü oranı” 
ise yeniden yüzde 27’nin yüz-
de 29,1’le tarihi zirveye ulaş-
mıştı. Her on gençten sadece 
dördü işgücüne katılmakta. 
Gençlerin yüzde 79.3’ü de 
fırsat eşitliğinin bulunmadığı-
na inanıyor.  Veriler özgürlük, 
adalet ve liyakat özlemini or-
taya koyarken, gençlerin yüz-
de 70’inin ‘torpil”in, yeteneğin 
önüne geçireceğini düşünme-
si dikkat çekici. 

Bu koşullar altında umutsuz 
mutsuz ve kaygılı bir gençlik 
yaratıldığı ortada ve bu genç-
lerin yüzde 75,5’i bir imkan 
bulursa yurt dışında çalışmak 

sessiz ve boyun eğen bir kitle 
gerekli şüphesiz. 

Bu nedenle genç nüfusu ka-
labalık bizim gibi bir ülkede 
şimdiye kadar uygulanan 
gençlik politikası da tıpkı di-
ğer toplumsal kesimler için 
olduğu gibi, bu en ümit va-
deden kesimi ideolojik olarak 
hizaya sokmayı amaçlıyor. 

12Eylül’den bu yana gerici 
sağ yönetim anlayışıyla kur-
gulanan eğitim politikaları 
ilköğretim müfredatını, eğitim 
erişimini, eğitimin niteliğini 
bilimsellikten uzaklaştırarak 
genç beyinlere yerli, milli ve 
dini kodları ayrımcılık ve nef-
retle pekiştirerek yerleştiriyor. 
İlkokul çocukları kadının gö-
revinin çocuk doğurmak ve 
erkeğe hizmet etmek olduğu, 
uluslararası ilişkilerde sadece 
din kardeşlerimizin bize yakın 
olduğu, yoksulluğun, virü-
sün kulluk sınavı olduğu gibi 
bilgilerle donatılıyorlar. İdam 
görüntüleri izletilerek, “Türk 
çocuğu öksüz kalabilir ama 
asla yurtsuz kalmaz” sözleriyle 
yoğurularak ayrımcılığı be-
nimseyerek yetiştiriliyorlar.    

12 Eylül döneminde ve son-
rasında gelen hükümetler 
tarafından desteklenen cema-
atlerin kurduğu yurtlar, okul-
lar, vakıflar dindar gençliği 
sahipleniyor. Şimdilerde terör 
örgütü ilan edilen cemaatin 
yönlendirmesiyle sayıları 
çoğalan İmam Hatip Lisele-
rinden mezun olan gençlerin 
üniversitelere yerleştirilebil-
mesi için yasal düzenlemeler 
yetmemiş olacak ki çalınan 
sorular, keyfi iptal edilen 
sınavlar devreye alındı. Üni-
versitelerde YÖK ile başlayan 

definde de bu yüzden daima 
gençlik ve eğitim var. Toplu-
mu sadece egemenin sözünü 
dinleyen, din üzerinden yara-
tılan korkuyla yönetilecek bir 
güruh olarak gören gerici akıl 
gençleri dönüşümün neferi 
olarak kin ve nefrete yoğu-
ruyor. Onları para ve şatafata 
özendirerek ahlaki değer-
lerden yoksun hep fazlasını 
isteyen ve daha fazlası için her 
şeyi yapabilecek iştahlı, bencil 
ve cahil yandaşlar yaratmayı 
amaçlıyor. İstenileni yaptır-
mak için sorgusuzca biat ede-
cek, emeği sömürülebilecek 
gençlik ve hayali kurulan şeri 
düzen için daima en fazla 
eğitim sistemi hedef alınıyor. 
Köy enstitülerinin kapatılma-
sıyla başlayan süreç bugün 
ülkemizin en nitelikli üniver-
sitelerine; dışarıdan iktidarın 
sözünden çıkmayacak liyakat-
siz hizmetkârlar atanmasına 
kadar geldi. 

Neo Liberal ve muhafazakâr 
sömürü düzeninin sürdürül-
mesi için ince ayar dizayn edi-
len, müfredatı çoktan boşal-
tılmış, ayrımcı ve öğrencinin 
geleceğini esir alan bir eğitim 
sistemine karşı mücadele 
eden öğrenciler ise bu cebe-
rut iktidara itiraz eden herkes 
gibi şiddetten, zorbalıktan, 
hukuksuz yargılamalardan 
nasibini alıyor. 

“Kindar ve dindar nesil yara-
tacağız” diyerek yola çıkan 
“Yeni Türkiye’nin” tek adamı 
şimdilerde çok partili sistemin 
Türkiye için uygun olmadığını 
dillendirmeye başladı. Böyle 
bir dönemde 18 yıldır usul-
süzce yaptıklarını resmi rejim 
olarak tanımlama idealindeki 
biri için biat eden bir gençlik, 



SOSYAL DEMOKRAT

64

özetleyerek aktarmak iste-
rim. Bakın AK Gençliğin tüm 
kodlarını bu çok başarılı –yani 
parayı vurmuş- 25 yaşındaki 
çocuğumuzun sözleri nasıl 
özetliyor. Pişmanım diyen 
Kürşat Ayvatoğlu’nun piş-
manlığı sadece AKP yönetici-
lerini zor durumda bırakmış 
olmak, namahremini ortaya 
döken yanlış arkadaşlar edin-
miş olmaktan ibaret. Hatta 
gençlere tavsiye veriyor; sos-
yal medyada kendinizi farklı 
göstermeye çalışmayın, en-
teresan bir şekilde yaşadığım 
linç kampanyasını görüyor-
sunuz diyor. Yani uyuşturucu 
görüntülerinin, yasadışılığın 
ortaya çıkması ile aldığı tep-
kileri şaşırtıcı buluyor. ‘Kötü 
bir örneğim ama bir haftadır 
yapılanları görüyorsunuz, 
dikkat edin’ diyor. Kendisini 
ifşa eden arkadaşına sesle-
niyor; “ben Yunan değilim” 
bana niye bunu yaptın diyor! 
Daha neler yok bu kısacık 
yayında ırkçılık, tehdit, şantaj 
ilişkileri, LİLİ adını verdikleri 
uyuşturucu ile ilgili yazış-
malar, lüks otomobiller. ‘Çok 

yor. AKP’nin milis avı sadece 
para döngüsüne girebilmiş 
yandaş, bencil ve popülist bir 
kesim ile sınırlı kalmış. Kürşat 
Ayvatoğlu’nun pudra şekeri 
macerası ile gözler önüne 
serilen, her kadın cinayetinin, 
çocuk istismarının arkasından 
ortaya bakanlarla fotoğrafları, 
yakın ilişkileri dökülen sosyal 
medya hesaplarında ellerinde 
ağır silahlarla, toplumu tehdit 
eden bu yandaşlar dışında 
kalan gençler %77,8 gibi 
olağanüstü bir oranla siyasi 
partilerin gençlerin sorun-
larına eğilmediğini, sahipsiz 
bırakıldıklarını düşünüyorlar. 
Okullarını, eğitim haklarını, 
yaşam taleplerini canları pa-
hasına savunuyorlar. 

Nevşin Mengü’nün Kürşat Ay-
vatoğlu’nun yanlış anlaşıldığı-
nı söyleyerek kendini anlatma 
talebi üzerine yaptığı yayını 
izlediğimde AKP’nin ilkeler-
den, toplumsal değerlerden 
kopmuş yeni gençlik tanımın-
dan irkildim. Çok çapıcı ve dü-
şündürücü bulduğum birkaç 
noktayı satır başları halinde 

istiyor. Üstelik hangi ülkeyi 
tercih ettikleri sorulduğunda 
hiçbiri “din kardeşlerimizin” 
ülkelerine gitmek istemiyor. 
Çok yüksek oranla Avrupa 
ülkelerini ya da Amerika veya 
Kanada’yı tercih edeceğini 
söylüyor. Bu ülkeler çağdaş, 
nitelikli eğitimin ve sosyal 
devlet güvencelerinin geliş-
kin olduğu ülkeler. Mutsuz-
luktan daha yoğun olarak öne 
çıkan bir başka duygu kaygı. 
Yurt dışına çıkmayı düşleyen-
ler sadece muhalifler değil. 
AKP ye oy veren gençler ara-
sında bu oran %47,5. Yerli ve 
milli kodlarla yetiştirilen ama 
kendilerinin önemsenmedi-
ğini düşünen gençler başka 
ülke vatandaşı olmayı %64 
gibi bir oranla kabul ederken 
orta doğu ve İslam ülkelerini 
isteyen %0,4. 

Bu verilere bakarak gençlere 
sahip olmak isteyen iktidarın 
beyin avı nitelikli beyin gö-
çüne dönüşmüş durumda. 
Tüm kısıtlı koşullara, baskılara 
ve uyuşturma taktiklerine 
rağmen amaç hasıl olamı-
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Gençleri içinde bulunduk-
ları karanlıktan çıkarmak ve 
yanlarında olduğumuzu his-
settirmek için mevcut siyaset 
dilinden, siyasetin normların-
dan sıyrılmak doğru bir adım. 
Ancak bunu sadece onlara 
hitap eden videolarda değil 
genele yaymak gerekli. Somut 
şekilde yanlarında olmak, 
karanlığın içinde birlikte oldu-
ğumuz duygusunu aktarmak, 
çıkışı da ancak birlikte başara-
bileceğimizi önce kendimizin 
kavramasıyla sunulacak me-
sajlar etkili olabilir. 

Boğaziçi’nde direniş sürüyor. 
Muhalefet partilerinin orada 
gençlerle olması, bu konunun 
sönümlendirilmesine izin ver-
memesi çok önemli. Gençlik 
için özel istihdam olanakları 
yaratacak çözüm önerilerini 
kürsülerden kurtarıp, geçlerin 
sorunlarına onları dinleyerek, 
onlarla birlikte çözüm önerisi 
üretilebilecek arayış masa-
larına, toplantılara taşımak, 
onlarla buluşmak, seslerini 
alıp, ses vermek kısacası sa-
mimiyeti hissettirmek onların 
oyuyla başlayacak dönüşü-
mün anahtarı. 

Öyle parçalandım ki ömrümde 
Sevgiyle öfke arasında, 
Sevgimi öfke vurdu 
Öfkemi sevgi kaçırdı 
İçim parçalandı arada

Bi de bi gün baktım gökyüzüne 
bir bayram gecesi 
Bi kestane fişeği açmıştı  
yedi rengimden 
Yağıyorum çocukların üstüne**

*Nazım Hikmet

**Can Yücel

çalıştığım için hak ediyordum, 
yaşamayı seviyorum’ derken 
kastettiği maden işçiliği, ha-
mallık, emekçilik falan değil. 
AKP büro elemanı olarak her 
gün 06:00 da kalkıp geceleri 
uykusuz kalmaktan bahsedi-
yor. Asla yolsuzluk yapmıyor 
emeğiyle ticaret yapıyor! Üst 
segment arabaları alıyor ve 
“genetiğiyle oynayarak”, “koz-
metiğini değiştirerek” zaten 
pahalı olan bu araçların üze-
rine fiyat ekleyip daha pahalı 
satıyor araba başına çok yük-
sek kar elde ediyor. “Parlama 
dönemim” diye ifade ettiği 
dönem bu satışları yaparken 
sosyal medyaya koyduğu 
görsellerle 100.000 takipçiye 
eriştiği dönem. “Siyasi büyük-
lere yakın olmak için ne gere-
kirse yaptım. Bir lider sevdim. 
O camianın içerisinde olmak 
için gayret gösterdim” diyor. 
Türkçesi de harika. “Ankara’da 
“şehri senkronize edip” araba 
satayım istiyordum. Hızlı şe-
kilde bilinmek, insan tanımak 
için genel merkezde çalışa-
yım istedim. Siyaset değildi 
amacım, yükselmekti. Ticari 
faaliyetime etki etmesi için 
siyasete girdim. Ticaretimi 
hızlandırmak istedim” diyor. 
Bu günkü durumunu ise 
“sosyal medyadaki imaj beni 
bugünkü duruma düşürdü” 
sözleriyle de gizli yapılan her 
şeyin mubah olduğunu deşif-
re olmasa sorun olmadığını 
vurgulamış oluyor. Şu kısa 
yayında para, şatafat, çıkar 
ilişkisi için yandaşlık, öz gü-
ven… neler yok ki. İbretlik…

Kısacası eğitimin yerini liya-
katten uzak mevkie bıraktığı 
düzende tüm değerleri altüst 
edilmiş bir gençlik ve bu 
gençliğin oyuna talip siyasi 

partiler var. Gençliği kazan-
mak için gençliğin ihtiyacı ve 
talepleri olan asıl unsurlar göz 
ardı ediliyor. Karşılıklı çıkar 
ilişkisiyle yükselmek, torpille 
okula girmek, diplomasız me-
zun olmak (!), intihalle akade-
mik kariyer yapmak, “usulüne 
uygun” çalıp çırpmak teşvik 
edilirken gözü dünyaya açık, 
çağın bilgi teknolojisine hâ-
kim gençlere umut vermek 
üzere ardı ardına çekilen vide-
olarla iletişim yapılıyor. 

Hatırlayacaksınız ana muhale-
fetin çok yerinde ve etkili “128 
milyar nerede?” sorusuna ya-
nıt veremeyen ve zorda kalan 
iktidar; gençlerin sevdiği 
tarzda animasyon karakter-
ler ile bu soruyu alay ederek 
geçiştirmeye çalıştı. AKP’nin 
gençliğin dilinden anlama ve 
onu yakalama çabası gençli-
ğin bu sorudan etkilendiğini 
görmesinden kaynaklanıyor. 
Ancak bu çaba fayda vermedi 
ve gençlerin samimiyetsiz bu-
larak alaya aldığı video kendi 
hesaplarından bile silindi. 
Burada kilit kelime samimiyet. 
Gençler ironi ve mizahı etkili 
kullanıyorlar ancak eleştiri 
için etkili olabilen bu yöntem 
iş yanıt, çözüm ya da vaade 
gelince elbette altı boş, sah-
te kalıyor. Kimse aptal değil 
çünkü. Hele gençler. Buradan 
kalkışla muhalefetin de sık-
lıkla gençlere onların diliyle 
hitap etmek için yayınladığı 
videolardan da bahsetmek 
gerek. Bu videoların içeriği 
samimi ve yaklaşımı da iyi ni-
yetli olsa da işin içinde çözüm 
ve onları etkileyecek bir öneri 
bulunmadığı koşulda hızla sı-
radanlaşarak etkisizleşir. Öyle 
de oluyor.
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Hegemonya Bağlamında 
Gezi ve Boğaziçi Direnişleri

iktidar güçlerinin egemenlik 
meşruiyetlerinin belirleyici-
liği, özellikle, egemen sınıfın 
düşünce tarzının toplumdaki 
karşılığıyla ve iktidar yapıla-
rıyla toplumun kültürel de-
ğer yargılarının müştereklik 
düzeyiyle doğru orantılıdır. 
Bu süreçte düşüncenin sis-
tematikleştirilmiş şekli olan 
ideolojiler, aktörlerin toplum-
la iletişimini sağlamakta; top-
lumsal ve siyasal şartlara, yani, 
toplumdaki düşünsel yapının 
niteliğine, üretim ilişkilerinin 
mahiyetine, iktidar aygıtının 
örgütlenme tarzı gibi birçok 
hususla birlikte rızanın üreti-
cisidir. Keza, iktidar nazarında 
rızanın oluşmaması veya 
toplumun ezici çoğunluğu-
nun psikolojik veya somut 

TToplumlardaki sınıfsallık üre-
tim ve üretime bağlı artı de-
ğerin oluşmasıyla belirginleş-
miştir.  Toplumun muktedirleri 
-egemenler/yönetenler/üst 
yapının temsilcileri- bir yan-
dan sınıfsallığı meşrulaştır-
manın araçlarını oluştururken 
-geleneksel anlamda dinsel 
yaklaşımlarla, modern mana-
da ideolojiyle- diğer yandan 
zor gücünün kullanımı iktidar-
ların varlıklarını sürdürmesi-
nin olmazsa olmazı olmuştur. 
Politikliğin ayrılmaz parçası 
olan bu iki husus, yani rıza ve 
zor; maddi ve manevi birçok 
olguyla birlikte egemenliğin 
veyahut hegemonyanın in-
şasında ve sürdürülmesinde 
yer almaktadır. Hegemonya-
nın veya egemen sınıfların/
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desteğinden mahrumiyet zor 
olgusunu egemenliğin daya-
nağı yapmaktadır. Dolayısıyla 
iktidar gücü, yani egemenlik 
veya hegemonik güç, rızayla; 
rızanın yetersizliğinde ise zor 
gücüyle temin edilmektedir. 
Bu nedenle, kişiden topluma 
ve toplumdan devlete uzanan 
geniş yelpazedeki her türden 
ilişkiyle, kişiden başlayan ve 
toplumu kapsayan aktif veya 
pasif şekildeki tavır alma tarz-
ları, iktidar ve iktidar ilişkileri-
nin sınırlarını belirlemektedir.

Türkiye’de toplumsal ser-
maye ve iktidar-hegemonya 
ilişkisi

Siyasal ve toplumsal şartların 
belirleyici olduğu hegemon-
ya ve siyasal iktidar ikilisinin 
rıza ve zora dayalı meşruiyet 
durumu, tüm siyasal ilişkiler-
de olduğu gibi Türk siyasal 
hayatı içinde geçerlidir. Keza, 
siyasal düzlemde işgal edilen 
alanın mahiyetindeki deği-
şiklik halihazırdaki toplumsal 
sermayenin siyasal yelpazede 
bulunmasına mani olma-
maktadır. Türk siyasal hayatı 
açısından da Osmanlı siyasal 
kültüründeki hegemonyanın 
dayandığı unsurlar, Cumhu-
riyetle birlikte politik yelpa-
zenin bir kanadıyla özdeşleş-
miştir. Toplumsal dokunun 
geleneksel kimliksel ayrımının 
buradaki mahiyeti aynı za-
manda seküler-ilerici olarak 
anılan sol/sosyal demokrat 
ve otoriter-milliyetçi-muha-
fazakar özelliğiyle sağ siyasal 
ideolojinin -merkez sol ve 
merkez sağ- genel referansı 
olarak otoriter politikalarla 
birlikte siyasal meşruiyeti be-
lirlemiştir. Toplumun farklı ve 
farklı olduğu kadar belirgin 

milliyetçi cephe hükümetleri 
hariç siyasal kültürle siyasal ik-
tidarın örtüşmesi bakımından 
mevzubahis olmamıştır. Bu 
dönemlerdeki siyasal kültür 
ve siyasal iktidar özdeşliğine 
dayalı muktedirliğin 2000 
sonrasındaki görünürlüğü ise 
nispeten veya görünürdeki 
algı itibariyle homojen kabul 
edilen, fakat zamanla dağıl-
maya/parçalanmaya maruz 
kalan toplumsal dokunun 
kaçınılmaz bir sosyolojik re-
vizyona uğramasıdır. Tam da 
bu aşama da, değişen bu top-
lumsal dokuyu somutlaştıran, 
ete kemiğe büründüren Gezi 
ve sonrasında Boğaziçi’dir. 
Bu durum ideolojik araçların 
beslendiği tarihsel birikimin 
sonu olduğu kadar, yani pa-
tikaya bağımlılığın işlevsiz 
kaldığı bir aşama olarak, aynı 
zamanda hegemonya krizinin 
kendisidir. Gezi ve Boğaziçi’ni 
hegemonya krizi olarak oku-
mak, tarihsel siyasal kültürün 
tedavülden kalkışının ayak izi 
olmasından kaynaklanmak-
tadır. 

Bir kırılma:  
Gezi ve Boğaziçi direnişleri

Cumhuriyetin karşı karşıya 
kaldığı geleneksel kültürel 
sermaye kitlesinden mürek-
kep toplumsal yapı, 2000 
sonrasında “kaybedecek bir 
şeyi olmayandan kaybedecek 
bir şeyi olanlara” dönüşmeye 
başlamıştır. Çünkü aslında 
otoriterizm, ataerkillik, dinsel 
aidiyet kimliklerinin belirgin-
liği gibi geleneksel üretim ve 
bu üretim ilişkilerinin yarattığı 
sosyal sermayeye karşı hukuk 
ve adalet, eşitlik -kişisel ve 
toplumsal-, yurttaş bilinci, ya-
şam hakkı ve onlarcasının yer 

birkaç kimlik bağlamında ko-
numlanmış olması ve politik 
olanın bu ayrımı/kamplaş-
mayı bariz şekilde besleyerek 
politik alana kanalize etmesi, 
hegemonik olmanın itici gücü 
olmuştur. Dolayısıyla Kemalist 
dönemdeki ilericilik-gericilik, 
1950’lerden itibaren komü-
nizm, 1980’lerden itibaren 
Kürt sorunun gündeme düş-
mesi, irtica ve Alevilik-Sünnilik 
tartışmaları; güç ilişkilerini, 
yönelimi, politik olanın araçla-
rını, yöntemini ve söylemsel-
liğini belirlemiştir. Bu maddi 
unsurlarla siyasal kültürün 
önemli bileşenlerinden zor 
olgusu/otoriterlik Kemalist 
dönem hegemonyasının kül-
türel sermaye eksikliğini ka-
patırken/ikame ederken 1950 
sonrasında siyasal ve kültürel 
bütünlüğün idamesindeki 
başat araçlar haline gelmiştir. 
Nihai aşamada ise Kemalist 
dönemde hegemonik -özel-
likle kültürel/siyasal kültürş-o-
lanla siyasal iktidar arasındaki 
ayrım 1950’lerde ortadan 
kalkmış ve hegemonik olan 
artık iktidarı da ele almıştır. 

2000’lere kadar neredeyse 
değişmeden gelen ve nispe-
ten homojen olan toplumsal 
ayrışmaya dayalı kutuplaşma, 
Türk siyasetinin çok partili 
döneminin hemen hemen 
tamamında yer almıştır. Siya-
salın, iktisadiyatın, sosyalin 
ve kültürelin geneli içindeki 
dini-etnik kimlikten milli-
yetçi-muhafazakâr anlayışa, 
seküler-milliyetçi düşünceden 
otoriterizme uzanan mikro 
değer yargılarının var ettiği 
toplumsal kutuplaşmanın 
siyasal düşünce bağlamında 
hegemonyaya sağladığı avan-
taj; Menderes hükümetleri ve 
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değildir. Bilakis, değişen jene-
rasyonlarla toplumsal dokuda 
filizlenen ancak iktidar bloğu-
nun kendi siyasal tabanındaki 
çatlaklardan, yarıklardan veya 
parçalanmalardan gücünü 
alan bir eksen kayması itiba-
riyle karşı hegemonyadır. Bu 
nedenle, kadın cinayetlerin-
den hukuksuzluklara, birey-
selden toplumsal şiddetin her 
türlüsüne, yolsuzluklardan 
iktisadi zenginliğe kavuşmuş 
olanlara, imam hatiplerden 
türban meselesine, milliyet-
çilikten Kürt sorununa kadar 
bir dizi bileşenin kendi bağ-
lamlarındaki etkileriyle ortaya 
çıkan toplumsal döngüdür. 
Doğum sancısı olarak bu dön-
gü, toplumsal bir gerçeklik 
olması itibariyle Gezi ve Bo-
ğaziçi direnişlerinde kendini 
belli ederken, özelde iktidar 
genelde ise egemen siyasal 
ve toplumsal hegemonyanın 
tutunma, mevcudiyetini ve 
meşruiyetini var edebilme 
mücadelesidir…

Bu tahribat toplum kadar 
siyasal iktidarların varlığını 
sağlayan değer yargılarının 
etkisizleşmesiyle de özdeştir. 
Keza, Geziyle görünür olan 
bu kültürel sermayenin ikame 
edilmesi, edilemiyorsa karşı 
iktidar olarak gelişen ve ikti-
darı sarsan karşı hegemonya 
olgusunun bastırılması; bas-
tırılamıyorsa üretildiği yer-
lerin -Ankara Siyasal, ODTÜ, 
Boğaziçi gibi- tahakküm 
altına alınarak iktidara özgü 
sermayenin değer yargısı hali-
ne getirilme çabasının bir gi-
rişimi olarak değerlendirmek 
gerekir.

Gezi ve Boğaziçi; medyanın, 
siyaset aktörünün, toplum-
sal algının, çevre ve yaşam 
hakkı ya da bir idari tasarruf 
şeklindeki belirli yüzeysel algı 
tarzının çok ötesindedir. Bu 
ötede olma durumu ise ne 
statükodaki denge değişimin-
den ne de muhalif konumun 
bağrında olmasıyla ilişkili 

aldığı bir dizi hakkın müca-
delesi şeklinde tezahür eden 
veya öyle algılanıp değerlen-
dirilen şey öz itibariyle iktidarı 
sağlayan egemen kültürel 
yargıların karşı karşıya kaldığı 
çıkmazdır. Çıkmazın kendisi 
bir nevi siyasal ve toplumsal 
ilişkilerin hangi düzlemde ve 
nasıl şekilleneceğinin belirle-
yicisi olması itibariyle önem 
kazanmaktadır. Bu nedenle 
Gezi ve Boğaziçi’ni geleneksel 
siyasal kültürün ve insan ser-
mayesindeki niteliğin belirle-
yici olduğu iktidar yapılarının 
var olma mücadelesi olarak 
görmek gerekir. Çünkü kent 
-kısmen istisna yönleri olmak-
la beraber- veya taşra fark 
etmeksizin taşra kültürünün 
veya hayat algısının hegemo-
nik siyasal gücü toplumsal 
dokudaki onlarca olguyla 
-tecavüz ve tacizler, iktisadî 
rantlar, çevresel sorunlar, öte-
kileştirmelerinin barizleşmesi, 
kuşak değişimleri, teknik ve 
teknolojik değişimin etkisi 
vb…- birlikte tahrip olmuştur. 
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A
Atatürk’e Hakaret Sorunu

bu zihniyetin bu ümmetin 
başına gelmesini mukadder 
buyurma... “

2021 yılının Türkiye Cumhuri-
yeti’nde bir imam, bu ülkenin 
Cumhurbaşkanı’nın gözünün 
içine baka baka, bu ülkenin 
kurucusuna hakaret etti. Son-
rasında Cumhurbaşkanı bu 
çirkinliğe ilişkin tek kelime 
etmedi.

Bu örnek, Türkiye’de son 
yıllarda yükselen Atatürk’e 
hakaret vakalarından yalnızca 
biri. Sık sık, bu hakaretlerle 
karşılaşıyoruz artık. Suç olma-
sına rağmen çoğunda her-
hangi bir hukuki işlem yapıl-
mıyor. Üstelik, bu ülkenin bir 

“Örgün Eğitimle Birlikte 
Hafızlık Projesi” kapsamın-
da hafızlıklarını tamamlayan 
136 öğrenci, Erdoğan’ın katı-
lımıyla Ayasofya’da dün dü-
zenlenen programda icazet 
aldı. Erdoğan’a yakınlığı ile 
bilinen Üsküdar Yıldırım Be-
yazıt Camii eski İmam Hati-
bi Mustafa Demirkan, Erdo-
ğan’ın da dinlediği anlarda şu 
ifadeleri kullandı: 

“Bu ve bu gibi mabedlerin 
mabed olarak kalması için 
inşa edilmiştir. Öyle bir zaman 
geldiki bir asır gibi bir zaman 
içinde ezan ve namaz yasak-
landı ve müze haline çevrildi. 
Bunlardan daha zalim ve kafir 
kim olabilir... Yarabbi bir daha 

 
Tuba TORUN 
Avukat, CHP YDK Üyesi
avtubatorun@gmail.com
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şartıdır. Ayrıca, hakaretle baş-
layan her fiil, sonrasında çok 
daha ağır bir suça dönüşebilir. 
Hakaretin bir suç olarak ta-
nımlanmasının sebeplerinden 
biri de budur.

Utanmaz çaba

Bu ülkede, Atatürk ve din da-
ima karşı karşıya getirilmeye 
çalışılan iki olgu olarak halkın 
önüne sürüldü. AKP yöneti-
minin benimsediği siyasal İs-
lam’ın kurumsallaşma hırsıyla 
ve genel olarak kutuplaştırma 
yönteminin esas alınmasıyla 
birlikte, bu ayrışma hız kazan-
dı. Yakın zamanda, Ayasofya 
Müzesi’nin camiye dönüş-
türülmesiyle ayyuka çıktı. 
Yalnızca, ülkeye daha çok kan 
kaybettiren bu utanmaz çaba, 
ne yazık ki bu ülkenin Cum-
huriyet tarihinden beri vardı. 
Birçok çocuk bu çatışmayla 
yetiştirildi. Kendi yaşantım-
dan bir örnekle açıklamak 
isterim:

Dedemlerin yaşadığı yer Kah-
ramanmaraş’ın muhafazakar 
bir bölgesiydi. Çocukken 
yaz tatillerinde dedemlere 
giderdik. Ben mahalledeki 
çocukları toplardım, oyunlar 
oynar, piknikler yapardık. 
Kimi zaman onlara annean-
nemlerin bahçesinde doğum 
günü partisi düzenlerdim. 
Aklıma o günlerden biri geldi. 
Unutmuyorum, kardeşimin 
doğum gününü kutluyorduk. 
Öncesinde birlikte annele-
rimizden tarif alıp basit bir 
pasta yapmıştık. Çok güzel bir 
gündü. O gün kendi aramızda 
konuşurken, içlerinden biri 
bana “Biliyor musun, Atatürk 
Allah’ı hiç sevmezmiş. Tuva-

Atatürk’ün ne kadar önemli 
bir devlet insanı olduğunu 
daha iyi anlıyoruz. Devlet 
insanı olmanın ağırlığını ta-
şıyamayan onca iktidar men-
subu arasında, çok daha iyi 
anlıyoruz. 

Eleştiri ve hakaret 

Atatürk’e hakaret edilemez, 
demek Atatürk eleştirilemez 
demek değildir. Atatürk’ü 
eleştirebilirsiniz; fakat haka-
ret edemezsiniz. Bu ülkede 
herhangi bir yurttaşa edilen 
hakaretin cezai bir karşılığı 
olabiliyorsa, bu ülkenin kuru-
cusuna ve onun anısına yapı-
lan hakaretin de bir karşılığı 
olmak durumundadır. Bu du-
rum, kutsal ve dokunulamaz 
olmaktan öte, Anayasa’nın 
değiştirilemez ikinci madde-
sinde tanımlanan “milliyetçi-
lik” kavramının dahi Atatürk 
üzerinden tarif edilmesiyle 
ilgilidir. Atatürk’e hakaret 
ettiğinizde, bir nevi Devlet’e 
hakaret etmiş olursunuz. Ve 
hatta Anayasa ile belirlenmiş 
temel bir çerçeveye kast et-
miş olursunuz. Atatürk’e saygı 
duymak ise bir ülkenin ba-
ğımsızlığı için verilen emeğe 
saygı duymak, demektir. 

Diğer yandan, devlet de eleş-
tirilebilir, devletin kurumları 
da eleştirilebilir. Atatürk de 
eleştirilebilir. Kemalizm de 
eleştirilebilir. Lakin, hakaret 
edilemez. Tıpkı herhangi 
birine -bu çok kötü biri dahi 
olsa- hakaret edilemeyeceği 
gibi. Suç işlemenin bahanesi 
yoktur; cezayı kaldıran haller 
dışında. Hakaret etmemek, 
ifade özgürlüğünün, fikirlere 
saygı duymanın bir nevi ön 

5816 Sayılı Atatürk Hakkında 
İşlenen Suçlar Hakkında Ka-
nun’u var. Ülkenin en kısa, 
açık ve net Yasa’sı. Yürürlük ve 
nitelikli hal maddesi dışında 
bir tane maddesi var, o da şu:

“Atatürk’ün hatırasına alenen 
hakaret eden veya söven 
kimse bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

Atatürk’ü temsil eden heykel, 
büst ve abideleri veyahut Ata-
türk’ün kabrini tahrip eden, 
kıran, bozan veya kirleten 
kimseye bir yıldan beş yıla 
kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarki fıkralarda yazılı suçları 
işlemeye başkalarını teşvik 
eden kimse asıl fail gibi ceza-
landırılır.”

Bu Yasa, yokmuş gibi davra-
nılıyor bugünlerde. Hoş; ül-
kenin Anayasası yokmuş gibi 
de davranılıyor. Hangi yasa 
tam olarak uygulanıyor ki? Bu 
hukuk devleti olmaktan vaz-
geçmeye ilişkin temel bir so-
run. Kısaca Atatürk’ü Koruma 
Kanunu denilen bu Kanun’un 
aslında kaldırılması gerektiği-
ni düşünen seküler-demokrat 
bir kesim de var. Kanımca, 
Yasa’nın hukuka ve yurttaşla-
ra getirdiği gereksiz bir yük ve 
haksız bir külfet yok. Dolayı-
sıyla muhafaza edilmeli.

Kemalistleri bir yana koyacak 
olursak, Atatürk’ün, bu ülke-
de ve tüm zamanlarda, en çok 
hedef alınan kişi olduğu ra-
hatlıkla söylenebilir. Bir kesim 
“dinsiz” der, bir kesim “faşist”, 
bir kesim “komünist” der, bir 
kesim “diktatör”. Oysa, yine 
bugünlerde Mustafa Kemal 
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lette Kuran’ı tepele-
miş” demişti. Atatürk 
sevgisiyle büyümüş 
bir asker kızı için 
yeterince büyük bir 
şoktu benim için. 
Çok üzüldüğümü 
hatırlıyorum. 
Ama kimseye 
söylemedim. Ata-
türk’ün öyle bir şey 
yapıp yapmayacağı 
konusunda ciddi 
şüphelerim vardı 
zira. Diğer yandan 
inançlı da bir ailem vardı. 
Babam sabahları çok erken 
kalkar, Kuran okur, koşuya 
çıkar, sonra gelir bize kahvaltı 
hazırlar ve okula gönderirdi. 
İbadetini hep gizli yapardı. 
Dine ilişkin sorular sorduğu-
muzda cevaplar ama asla dini 
herhangi bir şey dikte etmez-
di. Hatta bir gün –sonradan 
FETÖ sebebiyle kapanan- bir 
dershaneye yazılmak istedi-
ğimi söylemiştim babama. O 
dershaneye giden arkadaşla-
rım sınavlarda çok iyi sonuç 
alıyordu çünkü. Babam çok 
kızdı. “Asla olmaz, bizim on-
larla işimiz olmaz!” demişti. 
Elbette sebebini anlamamış-
tım, el mahkum “Peki” dedim. 
Çok sonraları babama teşek-
kür ettim. Hem o dershaneye 
göndermediği hem de böyle 
bir baba olduğu için.

İşte, Atatürk düşmanlığıy-
la büyütülen o çocuklar, 
şimdilerde milletvekili veya 
hakim veya imam veya trol 
olmuşlardı. Fatih Tezcan ol-
muşlardı örneğin. Atatürk’ün 
önerisiyle temeli atılan 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
başkan ve daha nicesi olmuş-
lardı.

Oysa, Atatürk’ün dinle bir 
derdi yoktu. Atatürk’ün dini 
menfaatlerine alet edenlerle 
bir derdi vardı. Atatürk’ün 
irticayla, örümcek kafalılarla, 
bilim ve özgürlük düşmanla-
rıyla bir derdi vardı. Laiklik bu 
yüzden en önemli devrimle-
rinden biriydi. Laiklik yoksa 
demokrasi de yoktur çünkü. 
Bu yüzden, dini kendine alet 
eden kötücüller hep laiklik 
düşmanı oldular, Laikliği 
dinsizlik gibi anlattılar. Bu 
insanlar kendilerinden başka 
kimsenin söz söylemesini 
istemediler. 1500 yıllık insan-
lığın ortak mirası mabetleri 
kendilerine hasrettiler. Bunu 
hak sandılar.

Atatürk din düşmanı olsaydı, 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nı 
kurmazdı. Elmalılı Hamdi Ya-
zır’a Kuran’ı tefsir ettirmezdi 
ya da en basitinden başka bir 
İstiklal Marşı’nın seçilmesine 
müsaade etmezdi. Atatürk 
düşmanlığını baştan kabul 
etmiş dogmatik kişilere bun-
ları anlatmak elbette kolay 
değil. Yine de, artık hepimizin 
bıktığı ve anlamsız bulduğu 
şu soruyu sormadan geçmek 
mümkün değil; Türkite’de 
halen yürürlükte olan bir 

Atatürk’ü Koruma Kanunu 
varken, halen Atatürk’ü ve 
devrimlerini koruyan bir Ana-
yasa varken, ortalık cezasızlık 
sebebiyle Atatürk’e hakaret 
edenlerden geçilmiyorken, 
bu ülkenin Cumhurbaşkanı, 
gözünün içine baka baka Ata-
türk’e hakaret edenlere niçin 
tek kelime etmiyor? Cumhur-
başkanı kimi ve hangi değer-
leri temsil ediyor? Yasalardan 
bağımsızlığını mı ilan etmiş 
durumda? Şu halde, yurt-
taşlara adeta yasalara riayet 
etmeme yönünde mesaj ver-
diğinin nasıl farkında olmaz? 

Biz çoktan geride bırakmış 
olmamız gereken -neredeyse 
ilkel” bu soruları sorarken, 
yurttaşlar sağlık, iş, barınma, 
eğitim gibi en temel hakla-
rına ilişkin problemlerle bo-
ğuşuyor. Bir nokradan sonra, 
Atatürk’e hakaret etmenin 
de yapay bir gündem olarak, 
tartışılması istenen bir proje 
olarak vuku bulduğunu gö-
rüyoruz. Umarız, bir gün bizi 
hiçbir yere vardırmayacak bu 
ayrışma-ayrıştırma tuzakla-
rından sıyrılıp ülkenin gerçek 
refahı için tartışabiliriz.
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T halefetin de ona göre yol ve 
yordam belirlemesi lazım. Bu 
çerçevede bugün değişik bir 
düşünme stili ile bir modelle-
me yapmak, süreçleri ve kriz-
leri sosyo politik olarak kısaca 
sistematize ederek yorumla-
mak istiyorum. 

Türkiye’de şimdi dört 
belirleyici aktör var 
 
1. Her şeyi belirleyen bir 
Cumhurbaşkanı 
 
2. Her durumda zenginleşen 
bir sermaye kesimi 
 
3. Her zaman müdahale 
edecek diye beklenilen bir 
ordu 

İşleyen Süreçler ve Devam Eden Krizlere  
Sistemik ve Sosyolojik Bir Bakış

Türkiye epey bir süredir bazı 
süreçleri ve derin krizleri bir 
arada yaşıyor. Bu konuda bir 
söz var “bozulmadan yapıla-
maz” diye. Ancak tahribatın 
da bir alt sınırı olmalı, tekrar 
toparlanmaya imkan verecek 
bir sınır. Sanki şimdi o sınırda 
dolaşıyoruz gibime geliyor. 
Türkiye artık bu yükü çeke-
miyor; büyük harfler, iri laflar 
ve hamasi nutuklar, durumu 
artık kotarmaya yetmiyor! 
Zamanıdır ve zamanın ruhu 
değişimi dayatıyor. İktidar 
değişimi hemen herkes için 
ferahlık yaratacaktır. Nedenini 
aşağıdaki modelde açıkladı-
ğımda bana hak vereceksiniz 
sanırım. O sebeple bundan 
sonraki süreci onarmaya, 
düzeltmeye aday olan mu-

 
Ahmet ÖZER 
Sosyoloji, Prof. Dr.
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hangarda bekliyor. Neden? Sö-
züm ona “siz Feto’ya kol kanat 
gererseniz, biz de Rusya ile 
iş yaparız” demeye getirdiler. 
Sonuç, F 35 programından 
çıkarılmak oldu. Bu da bu 
programa ödenmiş geri alın-
mayan 1,5 milyar dolara mal 
oldu halka. Kısacası Rusya’dan 
S-400 alınması, Türkiye’yi hem 
askeri hem iktisadi hem de 
diplomatik açıdan zor bir po-
zisyona soktu ve ülkeye büyük 
bir maliyet çıkardı. İktidar, 
kendi başına bir çorap ördü 
ve ülkeyi politik, ekonomik ve 
diplomatik olarak ağır bir fa-
tura ödemek mecburiyetinde 
bıraktı. 

Halkın parasıyla yapılan ucuz 
kabadayılığın sonuçları toplu-
ma işsizlik ve yoksulluk olarak 
dönerken bu hesapsız kitapsız 
işleri yapanların yanına kar 
kalıyor. Zira denge ve dene-
tim sistemi çok zayıf, hesap 
verebilirlik yok, insanlar adalet 
ararken, mafya artıkları ortada 
cirit atıyor. 

Olması gerekip de olmayan 
dört aktör söz konusu

İkinci kısım hem daha vahim 
hem de aslında bu birinci 
kısmın varlık nedeni. Şöyle ki; 
yukarıdaki tabloya dikkatlice 
bakın. Orada olması gerekip 
de olmayan aktörler var ki; bu 
bizim için demokrasi ayıbı. 
Zaten Türkiye bundan ötürü 
hibrit, yani melez rejim olarak 
kodlanıyor. Hatta bazı siyaset 
bilimciler tarafından “Neo 
Patrimonyal Sultanizm” olarak 
adlandırılıyor.  Ama bundan 
daha çarpıcı olan gerçek de 
şudur ki yukarıdaki tabloda 
maalesef belirleyici olması ge-
rekip de olmayan aktörler var: 

Üçüncüsü Türkiye bu sistemle 
bütün sorunlarını çözüp eko-
nomik olarak da uçacaktı. Du-
rum ortada; yüksek faiz, sürek-
li yükselen döviz ve bir türlü 
inmeyen enflasyon işsizlik ve 
yoksulluğu durmadan arttırı-
yor. Türkiye krizden bunalıma 
eviriliyor; bırakın uçmayı adeta 
çakılıyor. Ülke iyi yönetilemi-
yor ve toplumun önemli bir 
bölümü gidişattan ve partili 
cumhurbaşkanın yönettiği tek 
adam rejiminden memnun 
olmadığını her fırsatta ortaya 
koyuyor. 

Gelir dağılımındaki adaletsizlik 
ve uçurum ise gittikçe artıyor. 
Bu çetin rantiye koşullarında 
zenginler daha zenginleşirken 
yoksullar daha yoksullaşıyor.  
Ordu ile ilgili en ufak bir du-
rumda darbecilik gündeme 
geliyor. Türkiye’nin onca yıl 
darbelerle geri gitmesinden 
ders alınmamış gibi; darbe 
söylemi hem içerde toplumu 
geriyor, hem de dışarda Tür-
kiye’yi üçüncü dünya ülkesi 
görünümünden bir türlü 
kurtaramıyor. 

Hala ABD ile olan diyaloglar-
da kamp değişikliği imaları 
ortalıkta dolaşsa da NATO ve 
ekonomik ilişkiler bu kamptan 
kopmaya izin vermiyor. Buna 
rağmen ikide bir Avrasyacılık 
tehdidiyle aba altında sopa 
gösterilmesi Türkiye’ye zarar 
vermekten başka bir işe yara-
mıyor.  İşte bu şark kurnazlığı 
sonucu ABD ile yaşadığımız 
krizler: S 400 ve F 35 krizi; 
soykırım açıklaması krizi ;Feto 
krizi ve Suriye (PYD) krizi. Do-
laysıyla ABD ile ilişkilerde bir-
den bira zikzak çizmenin ağır 
bedeli gene milletten çıkıyor. 
Hiç yeri ve gereği yokken 2 
milyar dolara S 400 alındı, 

4. Her durumda Türkiye’ye 
nizamat vermeye çalışan bir 
ABD.

Son zamanlarda daha da 
görünür olmaya başlayan 
cumhurbaşkanlığı hükümet 
sisteminde -ki buna tek adam 
rejimi deniliyor- üç sorunla 
karşı karşıyayız: Birincisi siste-
min giderek aşırı bir biçimde 
merkezileşmesidir. Güçler 
ayrılığı ortadan kalkmış du-
rumda. Oysa bu değişiklik 
yapıldığında Türkiye’nin ade-
mi merkeziyetçi olacağı ileri 
sürülmüştü. Şimdi karşı kar-
şıya kaldığımız tablo ise, katı 
bürokratik merkezi bir yapıdır. 
Koca Türkiye sarayda oluştu-
rulmuş birkaç ofis ve birkaç 
başkanlıkla yönetilmeye 
çalışılıyor. Bütün sorunlar bu 
dar kadroda tespit edilmeye 
çalışılıyor, bütün çözümler 
sarayda üretiliyor, bütün 
kaynaklar burada toplanıp 
dağıtılıyor. Ama artık olmu-
yor, bir türlü dikiş tutmuyor, 
çünkü koca Türkiye’ye zorla 
giydirilmeye çalışılan bu dar  
elbise her tarafından yırtılıyor 
ve dökülüyor. 

İkinci olarak karar istikrarsız-
lığı söz konusu. Sürekli karar-
nameler açıklanıyor, kararlar 
alınıyor ve bu kararlar aceley-
le tek kişi tarafından alındığı 
için ve üstelik muhalefet hiç 
kale alınmadığı için, devamlı 
revize edilmek zorunda kalı-
nıyor. Oysa bu sisteme istikrar 
vaat edilerek geçilmişti. Ana-
yasada belirtilen yönetimde 
istikrar işlemediği gibi temsil-
de adalet ise epey bir zaman-
dır -%10 barajına takılarak- 
zedelenmiş durumda. 
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bulundurdukları devletin zor 
tekeliyle bunu yaparlar! Bu da 
toplumsal felce yol açar. 

Korkunun olduğu yerde top-
lumsal tepkiler felce uğradığı 
için sesler bir süre kısılabilir 
ama bu tepkilerin yok oldu-
ğu anlamına gelmez. İşte 
muhalefetin hüneri burada 
ortaya çıkar; cesareti korkuyla 
zehirlenmiş olan bu iklimi ne 
kadar dağıtabildiği ve bu tep-
kileri ne kadar örgütleyebildi-
ği ile ölçülür. Bunu başardığı 
takdirde değişim sandıkta 
onu isteyenlerin gücü ora-
nında gerçekleşir. Sandığa 
yansımadığı takdirde ise tep-
kiler hiçbir işe yaramaz. Bunu 
düşünmesi ve başarması ge-
reken siyasal muhalefetin bu 
süreçte en önemli işlerinden 
biri de sandık güvenliği olma-
lıdır. Hatta şimdiden bunun 
çalışması yapılmalıdır. Adil, 
serbest ve özgür bir seçim bu 
koşullarda zor görünse de; 
tepkinin büyüklüğü her şeye 
rağmen sandık güvenliği ile 
görünür olacaktır.  

Dört süreç ağır aksak da 
olsa bir arada yaşanıyor.

Bütün bunlara rağmen sosyo-
lojik olarak işleyen süreçler de 
söz konusudur. 

1-Kentleşme 
2-Dijitalleşme 
3-Demokratikleşme  
4-Küreselleşme

Yaşanan ekonomik, siyasal ve 
sosyal gelişmelerden dolayı 
kırdan kente yoğun göç -es-
kisi kadar olmasa da- devam 
ediyor. Bir yandan ekonomik 
sıkıntılar, öbür yandan tekrar 

demokrasinin rafa kaldırılmış, 
baskılar devrede. Peki bir 
iktidar neden baskı uygular? 
Şeffaflık yoksa, yolsuzluk çok-
sa, denetim mekanizmaları 
ve hesap verilebilirlik yoksa 
baskı uygular.

 Eğer arkasında çok sorun 
biriktirmişse; ister istemez 
kokar ve korktuğu için korku-
tur. Ancak korkuttuğu kitleler 
bazen o kadar çok korkar ki; 
onları korkutanların aslında 
ne kadar çok korktuklarının 
farkına varmazlar. İşte işin püf 
noktası burasıdır ve bu nokta 
açığa çıkarıldığı takdirde, yani 
hesap verilebilirliğin esas 
olduğu, hukuk devletinde 
bunun er ya da geç işleyeceği 
güvencesi topluma verildi-
ğinde, işin rengi değişmeye 
başlar. Çünkü demokratik bir 
devleti demokratik olmayan-
dan ayıran en temel farklar-
dan biri şeffaflık, denetlenebi-
lirlik ve hesap verilebilirliktir. 
Demokratik olmayan toplum-
larda yapanın yanına kar kalır 
ve bu da başkalarını da kural 
ve hukuk dışı yollara iter. İşte 
son günlerde mafya artıkları 
ile iktidar cenahı arasındaki 
hesaplaşma tam da bunu 
göstermiyor mu? 

Demokratik bir yönetimin 
meşruiyetinin temeli baskıya 
değil, halktan aldığı rızaya 
dayanır. Rıza üretilmeyen 
yerde şiddet ve baskı devreye 
girer. Ona karşı oluşan tepki 
karşı tepkiyi getirir. Baştakiler 
meşruiyeti rızayla üreteme-
diklerinde baskının dozunu 
artırır, itiraz edenlere boyun 
eğdirmeye çalışır; üstelik de 
baskıya uğrayanların vergile-
riyle oluşturulmuş, ellerinde 

1) Siyaset kurumu (Meclis) 
yok ne yazık ki bu tabloda 

2) İşçi sınıfı yok 

3) Sivil toplum çok zayıf 

4) Halk yok. 

Yani bunlar sistemde etkin ve 
belirleyici değiller. Bunların 
etkin ve belirleyici olmadığı 
herhangi bir sistem demokra-
si olamaz. Çünkü demokratik 
toplumlarda asıl belirleyici 
güç; ordu, tek adam, ya da 
sermaye değil; siyaset kuru-
mu, sivil toplum ve halk irade-
sidir. Bunların bolca söylemi 
var ama kendisi yok. Dışarıya 
karşı “bakın bizde seçimler 
var, siyasi partiler var, sivil 
toplum var” denerek demok-
rasi propagandası yapılsa da, 
içerde bahse konu unsurların 
esamesi okunuyorsa orada 
demokrasiden bahsedilebilir 
mi? 

Oysa demokratik ülkelerde 
halk iradesi her şeyin üstün-
dedir. Türkiye’de de sürekli 
halk iradesinden dem vuran-
lar ne yapıyor? Halkın seçtiği 
vekilleri hapsediyor, halkın 
seçtiği belediye başkanlarının 
yerine kayyum atıyor. “Milli-
yetçilik” naraları perdelemesi 
ile halkın vergileri ile oluşan 
kamu kaynakları talan edil-
mesi de ayrı bir gerçek olarak 
duruyor karşımızda. 

...Ve meşruiyetin baskı ile 
ikamesi

Bütün bunları perdelemek 
için “milliyetçilik” naraları ve 
“beka uydurmaları” artık yet-
miyor; o nedenle hukuk ve 
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Hızlanan dört kriz var

Türkiye bir süredir iktidarın 
sebep olduğu ve üstesinden 
gelemediği krizlerle boğuşu-
yor. Ekonomiden hukuka, eği-
timden sağlığa, iş yaşamından 
diplomasiye kadar hemen her 
alandaki iktidar tasarrufları, 
sorunları çözüm yoluna koy-
mak bir yana dursun; bir taraf-
tan var olan sorunları daha da 
ağırlaştırıyor, diğer taraftan da 
yeni sorunlara yol açıyor. 

1-Yönetim krizi

2-Ekonomik kriz

3-Kutuplaşma krizi

4-Pandemi krizi son zamanlar-
da yaşadığımız krizlerdir. 

Türkiye’nin iyi yönetilemediği 
ayan beyan ortada. Halkın 
büyük çoğunluğu durumdan  
memnun değil. Katı mer-
keziyetçilik, ekonomik kriz, 
kutuplaşma ülkeyi ve insanları 
çok yordu. İçerde kuvvetler 
ayrılığı; denge ve denetleme; 
adem-i merkeziyet; hesap 
verilebilirlik yok. Dışarda ise; 
Suriye krizi sürüyor, AB ve 
ABD ile kriz yaşanıyor, Yuna-
nistanla kriz boyutlanıyor, 
Libya krizi çözülmüş değil ve 
Ukrayna krizi de yolda.

Esnaf can çekişiyor, işsizlik 
rekor kırıyor, yüksek faize 
rağmen enflasyon ve döviz 
bir türlü düşmüyor. Toplum 
hem rejimi konusunda hem 
yönetim anlayışı konusunda 
bölünmüş durumda, kutupla-
şama birçok makro sorunun 
çözümünde engelleyici bir rol 
oynuyor. 

‘90’ların güvenlik politikala-
rına dönülmesinin yarattığı 
güvensiz ortam demografik 
mobiliteyi de ister istemez 
beraberinde getiriyor. İktidar 
onlarca yıldır kırı güvenli hale 
getireceğim diye kentlerin 
varoşlarını adeta fitili ateş-
lenmemiş bombalar haline 
getirdi. Büyük kentlerin çe-
perlerinde birikmiş, köylü 
olmaktan çıkmış, aş iş eğitim 
olanaklarına sahip olmadık-
ları için kentlileşmemiş, arada 
kalmışlardı. Umutları geldik-
leri kentlerin beton bariyerle-
rine çarparak tuzla buz olmuş; 
açlık, yokluk ve yoksullukla 
malul olan bu kitleler küçük 
bir azınlığın lüks ve safahat 
içinde yaşadığını görerek 
kızgın bir şekilde bileniyorlar. 
Gerekli önlemler şimdiden 
alınmadığı durumda gelecek-
te kapanması zor derin sosyal 
bunalımlarla karşı karşıya 
kalabiliriz.  

Epey bir süredir sabit ser-
maye yatırımlarında düşme 
var. İmalat sanayinde yeni 
yatırımlar nerdeyse durma 
noktasına gelmiş; bu da hem 
büyümeyi hem de istihdamı 
olumsuz yönde etkiliyor. Kişi 
başına gelir 2010 yıllarında 10 
bin doları bulmuşken bugün 
ülke ortalaması bunun yarısı-
na inmiş durumda. Bir yandan 
bunlar yaşanırken öte yandan 
dijitalleşme pandeminin de 
zorlamasıyla epey ilerledi. 
İnternet ağları, soyal medya 
iletişim olanaklarını artırdı. Bu 
nokta sadece günlük yaşamı 
değil siyaset yapma biçimini 
de değiştirecektir. Siyasi par-
tilerin buna göre organize 
olmaları kaçınılmaz olacaktır.  

Öte yandan demokrasi stan-
dartları artacağına azalıyor. 
Yargı tarafsız ve bağımsız dav-
ranmıyor. Düşünce özgürlüğü 
tasallut altında. Halk iradesi 
hiçe sayılarak seçilmişler itilip 
kakılıyor. Parti başkanları, dü-
şünürler ve gazeteciler uzun 
tutukluluk süreleriyle içerde 
adeta keyfi şekilde kalıyor. 
Kimse iktidardan hesap sora-
mıyor. 

Bütün bunlar dünyada küre-
selleşmenin çatırdadığı bir or-
tamda gerçekleşiyor. 1970’te 
çok uluslu şirketlerin ortaya 
çıkarması, 1980’lerde uzayda 
iletişim devriminin gerçekleş-
mesi ve 1990’larde SSCB’nin 
dağılması ile  boyutlanan 
küreselleşme -Covid19 pan-
demisinde görüldüğü gibi- 
sorunları yaymada gösterdiği 
hızı, önlemede gösteremedi. 
Bu süreçte tek kutbun başını 
ABD çekerken Çin’in ortaya 
çıkması ile yeni bir kutup yeni 
bir soğuk savaş dönemi orta-
ya çıktı. AKP Küreselleşmeye 
eklemlenme sözü ile uluslar 
arsı sermayeyi ikna ederek ik-
tidara geldi; ancak şimdi ulus-
lararası kuruluşların tamamı 
ile sorun yaşıyor. Hatırlayalım, 
AKP; demokrasi, AB’ye katı-
lım, küreselleşmeye eklem-
lenme ve çoğulcu yönetim 
vaatleri ile iktidar olmuştu. Bu 
süre içinde başta Kürt sorunu, 
Alevi sorunu, kadın sorunu, 
gelir dağılımı sorunu olmak 
üzere hiçbir sorunu çözeme-
di. Uzun yıllar çözüyormuş 
gibi yaparak seçmeni oyaladı, 
şimdi de bütün bu alanlardaki 
yaşanan krizler ülkeyi politik 
ve diplomatik açıdan zor du-
rumda bırakarak dibe çekiyor 
ve yeni krizlere yol açıyor. 
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insana. Değişimin gücü 
ise onu isteyenlerin gücü 
oranında olur ancak. Türkiye 
bir değişimin eşiğinde. Onun 
niteliğine, yönüne ve hızına 
müdahale etmek ise bizim 
elimizde.  Bu çerçevede Türki-
ye’yi -ve aslında genel olarak 
insanlığı- kurtaracak 4 kavram 
grubundan söz edederk biti-
relim bu yazıyı.

Barış ve Kardeşlik: İnsanın 
insanla, insanın doğa ile ba-
rışmasını ön görür. Kardeşlik 
sözde kalmamalı bir hukuka 
dayanmalıdır. Sözde kardeşlik 
eşitliği yaratmaz ama eşitlik 
hukuku kardeşliği yaratır. 

Adalet ve Sevgi: Adil olmayan 
hiçbir toplum ayakta kalamaz. 
Sevgisini ve adaletini yitiren 
toplum yolunu da yitirir. Top-
lumsal beraberliğin yolu sev-
giden ve adaletin tesisinden 
geçer. 

Eşitlik ve Özgürlük: İki şeyden 
tasarruf edilemez; sağlıktan 
ve özgürlükten. Sağlıktan 
tasarruf ölümü, özgürlükten 
tasarruf esareti getirir. Top-
lum hem sağlıklı hem özgür 
yaşamak istiyor. Kimse artık 
ölümle korkutulup sıtmaya 
razı olmak istemiyor. 

Bilim ve Sanat: Bilim yo-
lumuzu, sanat ruhumuzu 
aydınlatacaktır. Anlamsızlığı 
gidermek için sanat, eşitliği 
sağlamak için de bağımsız ve 
tarafsız hukuk gerekli. İler-
leme de ancak bilime içten 
bağlılıkla olabilir. Geldiğimiz 
noktada bunları hemen işe 
koyularak başarmak zorunda-
yız. Yarın geç olabilir!

kazanmanın ve başarıya gi-
den yolun motivasyonunu da 
oluşturacaktır. Bütün bunların 
anlam kazanılması, yani de-
ğişimin gerçekleşmesi, seçim 
kazanmaya bağlı. Seçim nasıl 
kazanılacak? 

Demokratik muhalefet tu-
zağa çekilerek küçültülmek 
isteniyor. Tuzağa düşmeden 
büyütmek gerekir. Sistem ne 
zaman ve nasıl değişecek? 
Yani seçim kazanıldıktan son-
ra yeni yapının temel taşları 
nasıl oluşturulacak, yani par-
lamenter demokrasinin içeriği 
ne olacak? Bunun için nasıl bir 
anayasa yapılacak; yapılacak 
yeni anayasanın yapım şekli, 
özü ve ilkleri nasıl olacak? Ve, 
bu süreç ne kadar zamanda 
tamamlanacak?

Bunların açık ve net bir bi-
çimde topluma ilan edilmesi 
lazım ki; seçmen kime ne 
için oy verdiğini bilsin. Ayrıca 
oluşturulacak yol haritası, 
sistemin nasıl onarılacağını da 
ortaya koymalı. Bu; toplumu 
rahatlatacak, umut ve güven 
verecektir. O yüzden öncelikle 
kısa vadeli hedefte anlaşmak 
gerekir. İkincisi yöntemde 
anlaşmak gerekir. Üçüncüsü 
muhalefeti büyütmede anlaş-
mak gerekir ve dördüncüsü, 
yeni anayasada anlaşmak ge-
rekir.  Ve tabi özellikle CHP’nin 
yeni kazandığı belediyelerde 
başarı elde etmesi lazım. 

Sonuç

Yaşadığımız düzenden mem-
nun değiliz. Herkesin bir 
düzenden memnun olama 
hakkı vardır; ama bu yetmez. 
Bu, onu değiştirip daha iyi-
sini getirme görevini yükler 

Hepsinin üstüne gelen ve 
hükümetin iyi yönetemediği 
pandemi krizi ise iyice yıprat-
tı. Bıçak artık kemiğe dayandı. 
Her gün yüzlerce insanımız 
ölüyor on binlerce insan 
Covid-19’a yakalanıyor, tam 
kapanmada toplumun alt ve 
dezavantajlı gruplarına yeterli 
destek sağlanamıyor. 

Şimdi bütün bunlara rağmen 
hala bu tabloya iyi diyorlar. 
Buna inanan var mı? Peki ne 
yapmalı?

Muhalefetin yapması  
gereken dört şey

İktidarın gayesi bellidir: 
Mutlaklaşarak kendini daim 
kılmak. Güç zehirlenmesine 
uğramış bir iktidar 
eleştirilmek, sorgulanmak 
ve hesap vermek istemez. 
Lakin bunun için başvurduğu 
araçlar, sistemde açık yaratır 
ve zamanla onu çözer. Çünkü 
mutlaklık arayışı, kaçınılmaz 
olarak, bozulmaya ve yoz-
laşmaya neden olur. Başta 
söylediğimize dönelim: Çok 
bozuldu, şimdi yapmanın za-
manıdır. İşte burada muhale-
fete büyük görev düşüyor. 

Bir değişimin arifesindeydiniz. 
Değişimin yönü ne olacak? 
Değişim ne kadar hızlı olacak?  
Daha doğrusu ne hızda deği-
şecek? Kanımca zaman tespiti 
kritik bir nokta. Değişimin 
niteliği ne olacak? Yani parla-
menter demokratik sistemin 
nitelikleri ve özellikleri neler 
olacak? Değişimin dinamiği 
nasıl olacak? Yani tüm bu 
süreçlerde hangi dinamikler 
nasıl oluşacak ve nasıl çalışa-
cak? Bunların açıklığa kavuş-
ması, aynı zamanda seçimi 
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Ancak bizi bekleyen en büyük felaket AKP’nin, 2002 
seçiminde seçmenin üçte birinin oyuyla tek başına 
iktidar sahibi edilmesi oldu. Çoğumuz, o zamanlar 
başımıza geleni kavramamış ve bizi beklemekte olan 
felaketi aklımıza getirmemiştik.

Yaşanmakta olan ve henüz bitmemiş bir sürece ilişkin 
kesin yargılara varmak, bir yandan tanığı olunan o 
sürecin tarihini yazmak zordur. Ben yine de böyle bir 
çabaya giriştim. Ancak kitabın okurda uyandıracağı 
izlenim ne olursa olsun, gelecek kuşakların, halen 
içinde bulunduğumuz ama sonuna vardığımız 
2010-2020 dönemini, Cumhuriyet’in en karanlık dönemi 
olarak tanımlayacağını düşünüyorum.”

- Zor Zamanlarda Kesişen Yaşamlar -

Korona virüs salgını bir travma yarattı mı?

Zaten onlarca sorunla mücadele etmekte olan ev 
kadınları, ev işçileri, çalışan kadınlar, anneler, evden 
çalışan babalar, çalışan ve/veya okuyan gençler, 
yaşlılar, öğrenciler, LGBTİ+ bireyler; pandeminin 
yarattığı yıkımla nasıl başa çıkıyor?

Kırılgan dengeler ve büyük özverilerle zordan 
yürütülmeye çalışılan hayatlar, bu süreçte en çok 
neresinden yaralanıyor?

Özgün Biçer ve Ece Öztan, nokta vuruşu röportajlarla 
pandeminin derinden sarstığı hayatlarla buluşuyor, 
sarsılan dengelere mercek tutuyor ve soruyor:

HAYAT EVE SIĞDI MI?



Mafyalaşma Süreci
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