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Sunuş
 
Değerli okurlar,

Bu sayıda, yine yoksullaşma olgusuna öncelik verdik, yani “her bakımdan” 
yoksullaşmaya devam… Dikkatler, Cumhur İttifakı’nın türlü manevralarıyla ne kadar 
başka yönlere çekilmek istenirse istensin, halkın ve seçmenin ana gövdesinin esas sorunu 
pahalılık, işsizlik ve benzeri ekonomik nitelikli sorunlar. Özetle hangi kapıyı açsanız 
karşınıza yoksulluk çıkıyor.

Oysa AKP’nin, iktidar döneminin başında ortadan kaldırmayı vadettiği üç konudan biri 
“yoksulluk”. Onun temel nedenlerinden biri, ikinci vaade konu olan “yolsuzluk”. Bütün 
bunları gözden kaçırmak için başvurdukları yöntem ise, ortadan kaldırılacağı vadedilmiş 
olan sonuncusu: “Yasaklar”. 

SODEVMONİTÖR, ekonomik gerçeklerin seçmen gözünden özetini, sayısal veriler 
eşliğindeki isabetli yorumlarla sunuyor. Mehmet Şakir Örs yazısında, yoksulluk ve 
yoksullaşmayı tüm yönleri ve neden-sonuçlarıyla ayrıntılı ve çok iyi anlaşılır biçimde 
irdeliyor. Yoksullaşma ve yoksulluk konusuyla doğrudan ilişkisi dolayısıyla, DİSK Genel 
Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile yapmış olduğumuz röportajı da bu bölüm kapsamında ele 
alıyoruz. Söz konusu röportaj, işlevini dürüstçe yerine getirme çabasındaki bir sendikanın 
içinde bulunulan ortamda neyi ne kadar yapabildiğini de gösteriyor. 

İkinci bir bölümde, Türkiye’nin dış ilişkilerine veya dışında olup bitenlere değinen 
makaleler var. Bunlardan ilkinde Emre Özdemir AKP iktidarında darmadağın edilen 
Dışişleri kadrolarının katkısından yoksun kalan dış politikada göze çarpan iş bilmezlik 
ve çarpıklıkları, somut örnekler eşliğinde sunuyor. Nisan ayında başkanlık seçimleri 
gerçekleştiren Fransa’nın seçimleri ve son iki seçim ışığında oluşan yeni parti sistemi, 
tarihsel perspektif içinde Aydın Cıngı tarafından inceleniyor. Bir üçüncü yazıda Karin 
Priester, Ülkü Sarıca’nın Türkçeye çevirisiyle, “popülizm”in, 1970’lerden bu yana 
hangi yöntem ve argümanlar yoluyla seçmen gözünde çekicilik edinip siyaseti raydan 
çıkardığını somut biçimde sergiliyor.  

Eldeki sayıda serbest yazılar bölümü her zaman olduğundan daha zengin. Çünkü 
değinecek ve okurun dikkatine sunulması gerekli birbirinden farklı konuların sayısı gittikçe 
artıyor. İlk yazıda Şule Necef Daldal, bir emperyalist proje olarak değerlendirdiği “post-
modernizm”in, “aklı” bilimden ve dinden koparma sürecini irdeliyor. Daha sonra Murat 
Aydın, muhalefetin kimi hatalarını ve bunları sürekli yineleyerek farklı sonuç beklentisine 
girmesindeki anlamsızlığı vurguluyor. Ahmet Özer yazısında, seçime giderken içinde 
bulunulan hukuksuzluk ve demokrasisizlik ortamında yapılabilecekler konusunda görüş 
üretiyor. Görkem Yaz’ın makalesinde, rejimin “kullanışlısı” olmamak için özellikle göç 
gibi kritik konularda kamu diline dikkat edilmesi gereğinin altı isabetle çiziliyor. Daha 
sonra, Çin’de gördüklerinden yola çıkan Babür Atila’nın, çok değişik alanlarda yaptığı 
gözlemler yoluyla saptadıklarından oluşan ilginç bir güzergahın sonunda Türkiye 
siyasetine varan ilginç yazısını okuyoruz. Serbest yazıların sonuncusu, mutsuz internet 
kuşağından söz edip şu anın büyüklerinin gençlere hatalı yaklaşımını açıklayan Yeşer 
Sarıyıldız’dan. 

Sosyal Demokrasi bölümünde bir yazımız var; Nezih Okur makalesini, çok özetle, 
Japoncada “Kaizen” denen bir kavram ekseninde kurgulanan sosyal demokrat parti 
yönetimi konusunda ayırıyor.

Yaz geliyor; zor olacağının bilincindeyiz. Hepimize daha çok direnç, daha berrak bir 
zihin ve yolun sonunda başarı diliyorum. 
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"“Türkiye’nin en önemli 
sorunu nedir?” diye sordu-
ğumuzda birçok konu ge-
liyor insanın aklına. Ancak 
seçmen bizi yine şaşırtmıyor 
ve %64,6 ile ekonomiyi en 
önemli sorun olarak göster-
meye devam ediyor. Seç-
menin üzerindeki ekonomik 
yük o kadar ağır basıyor ki 
ne adalet ne göç ne de hu-
kuk ilk sorunlar arasında yer 
alıyor. Son bir aydır kaçak 
mültecilerle ilgili güvenlik 
sorunları öne çıkmasına 

rağmen göç sorunu yalnızca 
%2,7’den %5,9’a, güvenlik 
sorunu ise %0,6’dan %1’e 
çıkıyor. Adalet sorunu ise 
%10,4’ten %8’e geriliyor.

Seçmen ne bugünün ne de 
geleceğin Türkiye’sinden 
umutlanıyor. Mevcut ekono-
mik durumu %59,1 berbat, 
%25,9 ise çok kötü olarak 
niteliyor. Benzer durumla 
AK Parti seçmeninde de kar-
şılaşılıyor ve %40,9 ekono-
minin berbat, %29,7 ise çok 
kötü olduğunu düşünüyor. 

#SODEVMONİTÖR: Bitmeyen Yoksulluk
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almaya çalışıyor.

İktidarın anlamadığı veya 
umursamadığı seçmen ise 
artık bu safsataları, kaba 
tabirle yemiyor. Seçmen, 
2012’de sunulan ‘ilk 10 
ekonomi’ vaadinin nasıl 
oluyor da 2023 sonrasına 
kaldığını soruyor. Vaat edi-
len kişi başı 25 bin dolar 

iktidar ise, koltuğunu bırak-
mamak için partisinin tozlu 
raflarına kaldırdığı umutları 
yeniden gün yüzüne çı-
kartıyor. Bugünü kararttığı 
yetmiyormuş gibi gelecek 
hayallerimizi de ‘ilk 10 eko-
nomi arasına gireceğiz’ va-
adini, ‘biz gidersek Türkiye 
daha kötü olacak’ safsatasıy-
la harmanlayarak elimizden 

Gelecek 3 ayda seçmenin 
%69,4’ü, 6 ayda %66,4’ü ve 
1 yılda %66,6’sı ekonomik 
durumundan bugünden 
daha kötü olacağını belirti-
yor. Türkiye, iktidarın kötü-
lediği, üzülüyor gibi yaptığı, 
eski Türkiye’de kaldığını 
iddia ettiği fakirlikle yeniden 
karşılaşıyor. Bugünün so-
runlarına çözüm bulamayan 

Türkiye’nin En Önemli Sorunu

Baz: Tüm katılımcılar n: 1067
Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?

Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?
%

64,6

8,0

6,9

5,9

4,1

3,7

3,2

1,4

1,0

0,5

0,4

0,4

Ekonomi

Adalet

Diğer

Göç

Hukuk

Eğitim

Terör

Sağlık

Güvenlik

Dış Politika

Çevre

Deprem
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Türkiye Ekonomisi Durumu
Türkiye ekonomisinin şu anki durumunu değerlendirir misiniz?

%

Baz: Tüm katılımcılar n: 1067
Türkiye ekonomisinin şu anki durumunu değerlendirir misiniz?

59,1

40,9

84,1

88,9

27,5

78,3

25,9

29,7

13,5

10,2

50,0

19,6

11,1

20,2

2,4

0,9

18,6

1,1

2,9

6,6

0,0

3,9

1,1

1,0

2,6

0,0

0,0

0,0

Berbat Kötü Aynı İyi Mükemmel

Türkiye Geneli 1,6

AK Parti 2,0

CHP 1,2

HDP 1,1
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İYİ Parti 1,3
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Son 1,5 yıldır yaptığımız 
araştırma sonuçları Türki-
ye’nin kötüye gittiğini gözler 
önüne seriyor. Ancak asıl 
gösterdiği ülkede hiçbir 
şeyin değişmediğidir. Yıllar 
geçiyor; insanlar, yüzler, 
partiler, koşullar değişiyor. 
Değişmeyen tek şey Türki-
ye’nin asıl sorunları oluyor. 
Yeni gelen eskiyi kötülüyor. 
Zaman geçince aynı şeyleri 
kendisi yapıyor. Her gelen 
yüksek enflasyonu, işsizliği, 
yoksulluğu ve açlığı nokta-
layacağını söylüyor. Zaman 
geçiyor enflasyon yeniden 
yükseliyor, işsizlik yeniden 
artıyor, yoksulluk ortaya çı-
kıyor ve insanlar aç yatıyor. 
Seçmen ise büyük destek 
verdiği, inandığı, umut et-
tiği, bu sefer başaracağız 
dediği partinin ülkeyi getir-
diği bu hali görüyor ve artık 
şunları söylüyor; “Fakat her 
seferinde yoksullaştık. Bu 
hep böyle olduğundan gi-
derek yoksullaşmanın kader 
olduğu fikri kafamıza yerleş-
mişti…”

layamıyor. Lüks ihtiyaçlara 
erişim ise hayal oluyor. 
Hiçbir lüks ihtiyacını rahat 
karşılayamayan seçmen 
oranı %60,4, azını/birazını 
rahat karşılayabilenlerin 
oranı ise %34,1 oluyor. Seç-
men yoksullukla boğuşuyor, 
iktidar ev al diyor. Seçmen iş 
bulamıyor, iktidar kaçak ça-
lışmasıyla işsizliğin nedenle-
rinden biri olan göçmenleri 
savunuyor. Seçmen değil 
tatile gidecek, temel gıda-
sını alacak para bulamıyor, 
iktidar sırf döviz getirsinler 
diye tatili yabancılara kendi 
vatandaşından daha ucuza 
satıyor. Durum böyle olunca 
biz mülteci, onlar vatandaş; 
biz mağdur, onlar gaddar; 
biz çalışan, onlar yatan; biz 
fakir, onlar zengin oluyor. 
Biz ise Sakıp Sabancı’nın 
1995’te dediği gibi iktidara 
“Biz üretenler, biz sanayici-
ler, biz verenler, siz yiyenler, 
bizim kaynaklarımızı harca-
yanlar, gelin sesimize kulak 
verin” şeklinde sesleniyoruz.

gelirden nasıl karın toklu-
ğuna çalışmaya gelindiğini 
ve 10 yıl geçmesine karşın 
işsizliğin neden tek ha-
nelere düşürülemediğini 
kavrayamıyor. İktidarın 
Yeni Türkiye’sinde nelerin 
yeni olduğunu anlamaya 
çalışıyor.

Toplumun gerçekliğinden 
kopan iktidar çözüm olarak 
inşaat sektörüne destek, 
vaat olarak ise halka ucuz 
ev kredisi vermeye devam 
ediyor. Rahatsızlığı had 
safhaya çıkan göçmen po-
litikasızlığını ucuz, kaçak, 
kayıtsız, vergisiz ve güven-
liksiz çalışmayla övünerek 
anlatıyor. Tüm bu açıkla-
malar ve vaatler toplumun 
yoksulluk gerçekliğine tuz 
biber ekiyor. Geçen aya 
göre gelirinin çok azaldı-
ğını/azaldığını belirten 
seçmen oranı %83,4 oluyor. 
Seçmenin %67,2’si temel 
ihtiyacının yalnızca azını/
birazını, %18,7’si ise hiçbi-
rini rahat bir şekilde karşı-
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Alım Gücü Değişimi
Geçen ay ile kıyasladığınızda alım gücünüz nasıl değişmiştir?

%

Baz: Tüm katılımcılar n: 1067
Geçen ay ile kıyasladığınızda alım gücünüz nasıl değişmiştir?

45,5

37,1

65,4

47,2

35,3

51,1

37,9

35,8

31,3

43,5

38,2

46,7
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1,9
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1,0
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T
Yoksullaşmanın Ekonomi Politiği  

ve Yoksullukla Mücadele

derinden etkiliyor. Var olan 
gelir adaletsizliği ve dengesiz-
liği, giderek tam bir uçuruma 
dönüşüyor. Alt gelir gruplarıy-
la üst gelir grupları arasındaki 
makas açılıyor. Orta sınıflar 
kan kaybediyor ve erime süre-
cine giriyorlar. İşsiz ve yoksul 
kesimlere, her geçen gün yeni 
halkalar ekleniyor. 

Siyaset alanı da bütün bu eko-
nomik, sosyal ve sınıfsal ge-
lişmelerden derinden etkile-
niyor. Siyasette yeni arayışlar, 
yeni duruşlar ve yeni tutum 
alışlar gündeme geliyor.   

Yoksullaşma, hayatın ana  
ve temel sorunu

Günlük hayatın içinde yoksul-
laşma, fakirleşme, gelir kaybı 

Türkiye derin bir yoksullaşma 
süreci yaşıyor. Ekonomik kriz 
giderek bir buhrana dönüşü-
yor. Sabit ve dar gelirli geniş 
kesimler, bu süreçten alabildi-
ğine etkileniyorlar. Emekçiler, 
emeğiyle geçinmek zorunda 
olanlar, her geçen gün hak 
kaybına uğruyorlar. En olum-
suz durumu yaşayanlar da 
belirli bir işi olmayıp günlük 
kazancıyla geçimini sağlamak 
durumunda kalanlar; kısacası 
işsizler ve sosyal güvencesi 
bulunmayanlar. Onların eko-
nomik sosyal durumu, gerçek-
ten çok daha fazla zorlaşıyor!..

Bütün bu yaşanan olum-
suzluklar, hayatın ekonomi 
politiğini, üretim ilişkilerini ve 
sınıfsal konumlanmaları da 

 

Mehmet Şakir ÖRS 
Gazeteci-Yazar
mehmetsakirors@hotmail.com
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Enflasyon ve gıdadaki fiyat 
artışları, mutfağı adeta yangın 
yerine dönüştürüyor! Halkı-
mız, sağlıklı biçimde beslene-
mez hale geliyor. En zorunlu 
ve yaşamsal ihtiyaçlar bile 
karşılanamaz oluyor. 

Bu olumsuzluklardan en çok 
da gençler ve çocuklar etki-
leniyor. Normal gelişimlerini 
sağlayamıyorlar. Sağlıklı ve 
yeterli beslenemeyen öğren-
cilerin, çocukların durumları, 
okullarda öğretmenlerin yü-
reklerini dağlıyor! Birçok eği-
timci ve veli, çaresizlik içinde 
adeta kıvranıyor!..

Yoksullaşmanın bir başka 
çarpıcı göstergesi, işsizliğin 
ve gelir adaletsizliğinin / 
dengesizliğinin artması. 
Tartışmalı resmi veriler bile 
bu gerçekleri göstermek 
durumunda kalıyor. Geçtiği-
miz günlerde açıklanan TÜİK 
rakamlarına göre, martta dar 
tanımlı işsiz sayısı bir önceki 

konutta yaşayanların oranı 
yüzde 58,8 iken, 2021’de bu 
oran yüzde 57,5’e düşmüş. Ki-
racı olanların oranı ise yüzde 
25,6’dan yüzde 26,8’e çıkmış. 
Gelir ve yaşam koşulları araş-
tırması sonuçlarına göre, fert-
lerin yüzde 34,3’ünün 2021’de 
konutunda izolasyondan 
dolayı ısınma sorunu yaşadı-
ğı, yüzde 33,9’unun sızdıran 
çatı, nemli duvarlar, çürümüş 
pencere çerçevesi vb. neden-
lerle sorun yaşadığı görülüyor. 
(TÜİK 2021 Gelir ve Yaşam 
Koşulları Araştırması)

Gelir adaletsizliği,  
geçim zorluğu, işsizlik ve 
yoksulluk

Günümüzde dar gelirli insan-
larımız için en temel mesele 
haline gelen gıda ve barınma 
krizi giderek tırmanıyor. 
Ev kiralarında olağanüstü 
artışlar yaşanıyor. Kirada 
yaşayan yurttaşlar, bu artışları 
karşılamakta zorlanıyorlar. 

o denli belirgin hale geliyor 
ki resmi istatistikler bile bu 
gerçeklerin üzerini örtemiyor. 
Örneğin, son olarak açıkla-
nan Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) 2021 yılı istatistikleri 
aile verilerine göre, Türki-
ye’de geniş ailelerin önemli 
bölümünün yoksulluk sınırı-
nın altında yaşadığı görülü-
yor. 

TÜİK gelir ve yaşam koşulları 
araştırması sonuçlarına göre, 
yoksulluk oranının 2021 yılın-
da yüzde 21,3 olarak gerçek-
leştiği anlaşılırken; hanehalkı 
tipine göre yoksulluk oranı 
incelendiğinde, geniş aileler-
den oluşan hane yaşayanları-
nın yüzde 27,2’sinin, yoksulluk 
sınırının altında yaşadığı orta-
ya çıkıyor.

Yine TÜİK verilerine göre, 
ülkemizde ev sahipliği oranı 
azalırken kiracıların oranı ise 
yükselmiş. Araştırmaya göre, 
2020’de kendilerine ait bir 
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ekonomik, sosyal ve siyasal 
gelişmeleri de öncelikle 
belirler / etkiler ve yönlendirir 
hale geliyorlar. Bu arada çevre 
ülkelerde yaşanan savaş ve 
yoksulluk koşulları, düzensiz 
göç hareketlerine neden olu-
yor. Büyük kentler, hem kır-
saldan kentlere yönelen göç 
hareketlerini ve hem de farklı 
ülkelerden sığınmacı olarak 
gelen göçleri / göçmenleri 
hazmetmekte zorlanıyor. 
Dolayısıyla bu durum, yoksul-
ların ekmek kapılarının daha 
da darlaşmasına ve azalması-
na neden oluyor. Sözün özü, 
yoksul ve emekçi insanlar için, 
deyim yerindeyse ekmek asla-
nın ağzından midesine iniyor! 
Sonuçta, yoksul insanlar, gide-
rek daha da küçülen ekmek-
lerini kaptırmamak ve durum-
larını daha da zorlaştırmamak 
adına, bütün bu gelişmeleri 
tedirginlikle izliyorlar!..

Kentsel gelişimin öne çıkışı 
ve aktif nüfusun kentlerde 
toplanması, kırsal kesimin 
çözülmesini de beraberinde 
getiriyor. Uzun erimde doğal 
karşılanabilecek bu süreç, 
plansız programsız, dene-
timsiz ve hedefsiz biçimde 
gerçekleştiğinden; üretimde, 
tarımda ve gıdada önemli 
sorunlara yol açıyor. Tarımsal 
üretim yetersiz hale geliyor. 
Buna koşut olarak, gıda krizi 
tehlikesi / sorunsalı öne çıkı-
yor ve ekonominin başat gün-
demi haline dönüşüyor.

Sınıfsal etkileşimler ve  
yeni toplumsal gruplar

Ülkemizde toplumsal ve 
siyasal hareketlilik artıyor. 
Ekonomik yaşama ve emek 
dünyasına yeni meslek grup-
ları ve toplumsal kesimler 
katılıyor. Bu kesimler içinde, 

aya göre 153 bin kişi artarak 
3 milyon 894 bin kişi oldu. 
Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 
bir önceki aya göre 0,6 puan 
artarak yüzde 22,7’ye ulaştı. 
Aslında hayatın gerçekliğinde 
bu oranların çok daha yük-
sek olduğunu hemen herkes 
kabul ediyor. Sendikaların ve 
bağımsız kuruluşların araş-
tırmaları da bu acı gerçeği 
ortaya koyuyor. Örneğin DİSK-
AR’ın geniş tanımlı işsiz sayısı 
8,4 milyon. İçinde bulunulan 
ortam ve koşullarda; işsizlik, 
işsiz vatandaşlar ve özellikle 
de genç işsizler için adeta 
‘ateşten gömlek’ haline geli-
yor!..

Yoksullaşma sürecinde 
üretim ilişkileri  
ve göç konusu

Türkiye’de üretim ilişkileri 
değişiyor. Ücretli emeğin 
konumu farklılaşıyor. Kırsal 
kesimde çözülme yaşanırken, 
özellikle genç nüfus kentler-

de ve kent çeperlerinde yo-
ğunlaşıyor. Bu durum birçok 
ekonomik, sosyal ve siyasal 
gelişmeyi de tetikliyor. Aslın-
da günümüzde çokça tartışı-
lan göç / göçmen / sığınmacı 
tartışmalarının temelinde de 
yoksulluk gerçeğinin oldu-
ğu görülüyor. Sevgili eşim, 
iletişimbilimci Prof. Dr. Ferlâl 
Örs’ün, İzmir’in çeperlerin-
de gerçekleştirdiği bir alan 
araştırması; yoksullukla göç 
konusunun ne denli iç içe ge-
çen bir olgu olduğunu çarpıcı 
biçimde ortaya koymuştu 
(Yoksulların İletişimi / Yoksul-
ların Penceresinden Yaşama 
Bakış - Alan Araştırması - Prof. 
Dr. Ferlâl Örs).

Sosyolojik açıdan konuya 
baktığımızda, son dönem-
lerin temel karakteristiği 
olarak kentleşmenin belir-
gin biçimde öne çıktığını 
görüyoruz. Toplumun aktif ve 
üretken kesimleri kentlerde 
toplanıyor. Bu kesimler, 
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almak zorundayız. 
Beyaz yakalılarla 
mavi yakalıların bir-
likteliğini savunmak, 
emek, demokrasi ve 
aydınlanma cephesi-
ni yeniden tanımla-
yıp daha güçlü bi-
çimde tahkim etmek 
gerekiyor. Aslında 
bu gelişmeler, eme-
ğin ve dolayısıyla 
solun, nicel ve nitel 
gücünü azaltma-
makta, tam tersine 
artırmaktadır. Yeter 
ki emek dünyası ve 

sol-sosyal demokrat siyaset, 
bu yeni gelişmeleri doğru 
kavrayabilsin ve bu gelişme-
lere uygun yeni örgütlenme 
ve mücadele biçimleri gelişti-
rebilsin. 

Ülkemizin ilerici-yurtsever 
siyasal güçleri, yalnızca 
yönetsel sistem değişimi 
hedefiyle ve yeni anayasa 
talebiyle mücadelesini sınırla-
yamaz, sınırlamamalıdır. Aynı 
zamanda ekonomik ve top-
lumsal düzeni değiştirecek, 
emekten ve üretici güçlerden 
yana bir sol yaklaşımı da sa-
vunmalı ve “ileri bir hedef” 
olarak önlerine koymalıdırlar.

Neoliberalizm ve 
yoksullukla mücadele

Elektriği kesilen 4 milyona 
yakın abonenin / hanenin 
sorununu ülke gündemine 
taşımak amacıyla, ana muha-
lefet lideri / CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
gerçekleştirdiği elektrik 
bedelini ödememe eylemini 
önemsiyoruz. Ama bizce bu 
eylemden daha da önemli 
olan, Kılıçdaroğlu’nun o ey-
lem sırasında yaptığı tespitleri 
ve söylemiydi.

derinliğine irdelemesi ve bu-
radan yeni sonuçlar çıkarıp, 
yeni yol haritaları hazırlaması 
gerekiyor

Mavi / beyaz yakalılar ve 
prekaryalaşma olgusu

Üretim ilişkilerindeki değişim, 
mavi / beyaz yakalılar 
kavramlarıyla birlikte yeni bir 
kavram olan ‘prekaryalaşma’ 
kavramını da öne çıkarıyor. 
Yoksullaşma süreci, aynı za-
manda prekaryalaşmayı da 
artırıyor. Kırsal kesimdeki ve 
tarımdaki çözülme sonucu, 
özellikle genç nüfus kentlere 
göçüp, yeni arayışlara yönelir-
ken, üretimden kopanlar birer 
‘prekarya’ haline gelmektedir! 
İngiliz iktisatçı Guy Stan-
ding’in ortaya attığı ‘prekarya’ 
kavramı, belirsizliği ve güven-
cesizliği ifade etmektedir. Bu 
ifadelere öfkeli olmayı da ek-
lemek anlamlı olacaktır!..

Günümüzde artık üretimde 
etkin ve belirleyici olan “beyaz 
yakalılar” gerçeği vardır. Bun-
ların sayısı ve ağırlığı, bilişim 
ve teknolojideki gelişmelere 
koşut olarak sürekli artmak-
tadır. Öyleyse emeği ve emek 
güçlerini tanımlarken, bütün 
bu yeni gelişmeleri göz önüne 

ekonomideki konumları hızla 
büyüyüp yaygınlaşan kurye, 
AVM’lerde ve çağrı merkez-
lerinde çalışanlar gibi hizmet 
sektörü emekçileri, önemli bir 
yer tutuyor. Ekonomide yaşa-
nan gelişmelere koşut olarak, 
bu kesimler hızla büyüyor ve 
toplumsal mücadelede çok 
daha etkin bir konum kaza-
nıyorlar. Üretim ilişkilerindeki 
bu değişim, ’proleterleşme / 
prekaryalaşma’ tartışmalarını 
da beraberinde getiriyor.

Yoksullaşma sürecinin bir baş-
ka çarpıcı göstergesi, sınıfsal 
uçurumun derinleşmesiyle 
birlikte orta sınıfların erimeye 
ve giderek de kaybolmaya 
başlamasıdır. Bu gelişme, 
yeni sınıfsal gelişmelere ve 
konumlanmalara da neden 
olmaktadır. Sınıfsal ayrışma-
nın ve mücadelenin debisi 
yükselmektedir.  

Bütün bu gelişmeler, toplum-
sal ve siyasal mücadele açı-
sından yepyeni sorunları ama 
aynı zamanda yeni olanakları 
da beraberinde getiriyor. 
Emek ve demokrasi mücade-
lesinde saflar sıklaşıyor. Sol 
ve sosyal demokrat siyasetin, 
bütün bu yeni gelişmeleri 
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çarpıtma girişimlerine prim 
verilmemelidir. Halkımızın 
büyük çoğunluğu, iktidardan 
umudunu kesmiştir. Kendi 
sorunlarına muhalefetin sahip 
çıkmasını istemekte ve bekle-
mektedir

Bu beklentinin gereğince yeri-
ne getirebilmesi için; öncelikle 
toplumsal gelişmelere 
emek / sınıf temelli bir 
bakışla ve halkçı bir anlayışla 
yaklaşılması gerekiyor. İçinde 
bulunduğumuz toplumsal 
ve siyasal koşullarda; hayatın 
ve sosyal gelişmelerin ortaya 
çıkardığı yeni durumlar, aklın 
ve bilimin gerçekleri ışığında 
irdelenmeli; ekonomik, top-
lumsal ve siyasal gelişmeler, 
böylesi bir yaklaşımla analiz 
edilmelidir.

Siyasetin yeniden harmanla-
dığı günümüz koşullarında, 
değişen üretim ilişkilerinin 
doğru biçimde çözümlenmesi 
ve buna uygun yeni mücade-
le yöntemlerinin geliştirilip 
hayata geçirilmesi temel bir 
zorunluluktur. Ülkemizin 
emekten ve demokrasiden 
yana ilerici yurtsever güçleri-
nin önünde, böylesine anlamlı 
ve önemli bir görev vardır. Biz, 
bu tarihi görevin, ortak hedef-
ler doğrultusunda en geniş iş 
ve güç birliği sağlanarak, ba-
şarıyla hayata geçirileceğine 
yürekten inanıyoruz. 

Unutulmamalıdır ki sonuçta 
mutlaka utkuya ulaşacak bu 
zorlu mücadele, ülkemizin 
toplumsal tarihine emekle 
/ alın teri ile kazınarak, ge-
lecek kuşaklar için anlamlı 
bir kalıt olacağı gibi; aynı 
zamanda dünya siyasal 
mücadele tarihine de an-
lamlı bir armağan olacaktır!..                                                                                                                                     
                                                                                                                  

Elektriği kesilen evinde karan-
lıkta kalan ve eşiyle birlikte 
Türkiye’ye seslenen; çarpıcı 
görüntüsüyle / sözleriyle ta-
rihe not düşen Kılıçdaroğlu, 
şunları söylüyordu: “Dünyanın 
en zengin 26 insanının serve-
ti, dünya nüfusunun yarısına 
eşit. Zenginler daha zengin, 
yoksullar daha yoksul hale 
getirildi. Zengini daha zengin, 
fakiri daha fakir yapan bu 
sistem artık miadını doldur-
du. Neoliberalizm artık can 
çekişiyor. Sıradan insanların 
öfkesine yenilmek üzeredir. 
İmkânsız görünen düşüncele-
rin zamanı gelmiştir. İşte ben 
bu açgözlü politikacıların ya-
rattığı karanlığa karşı ayakta-
yım. Bu eylemim sivil itaatsiz-
lik çağrısı değil bir direniştir.”

Doğrusu bu saptamaları ve 
vurgulamaları, çok önemsi-
yor ve değerli buluyoruz. Bu 
yaklaşımın, güncel siyasal 
mücadeleye de yansıtılması 
gerektiğini düşünüyoruz. Ana 
muhalefet partisi CHP’nin 
siyasal kadrolarının ve örgüt-
lerinin, bu değerlendirmeler-
den ve yaklaşımdan çıkaraca-
ğı önemli dersler vardır.

Muhalefet, ‘yoksullukla 
mücadele programı’ 
oluşturmalıdır

Yoksullukla mücadele, günü-
müzün ana toplumsal mese-
lesi ve dolayısıyla da temel 
siyasal ödevidir. Muhalefet 
partileri ve çevreleri, bu ger-
çekliğin hem ayırdında olmalı 
ve hem de siyasal tutumları-
nın / çalışmalarının ana ögesi 
yapmalıdırlar. Bu bağlamda 
da öncelikle bir ‘yoksullukla 
mücadele programı’nın hazır-
lanmasının ve bu programın 
ortaklaştırılmasının uygun 
olacağını düşünüyoruz.

Başta 6’lı birliktelik olmak 
üzere muhalefet partileri ve 
çevreleri, tamamen halkın 
gündemine ve sorunlarına 
odaklanmalıdır. İktidar tara-
fından gündemin değiştiril-
mesine ve çarpıtılmasına izin 
verilmemelidir. Yalnızca bu da 
yetmez, aynı zamanda bu so-
runların çözümü için ortaklaşa 
politikalar ve projeler oluştu-
rulmalı ve halkla / seçmenle 
bunlar paylaşılmalıdır.

Yoksulluk burgacında kıv-
ranan geniş kesimlerle 
adeta dalga geçercesine, 
iktidarın sözde müjde 
niyetine betonlaşmayı / 
inşaatçıları destekleme 
paketleri açıklamasına karşın; 
muhalefetin hazırlayıp halkla 
paylaşacağı ‘yoksullukla mü-
cadele programı’, yoksullukla 
cebelleşmek durumunda 
kalan kesimler için oldukça 
anlamlı olacaktır. İktidara ge-
lindiğinde ve ülkemizin yeni 
döneminde, bu sorunların 
nasıl çözüleceği, bıkmadan 
usanmadan en geniş kesim-
lere anlatılmalıdır. Halkımız 
/ vatandaşımız, çaresiz ve 
çözümsüz bırakılmamalıdır. 
Fakirleşmenin ve yoksullaş-
manın, vatandaş üzerindeki 
dayanılmaz ağırlığı hafifletil-
melidir!..

Yoksullaşma,  
ancak kamucu bir anlayışla 
ve halkçı politikalarla 
yenilebilir

Günümüzde ülkemizin ve 
halkımızın temel gündemini, 
işte bu konular oluşturuyor. 
Bu konuların konuşulup tar-
tışılmasını istemeyen iktidar 
çevrelerinin ya da onların 
oyununa ortak olarak ‘camba-
za bak’ siyaseti güden çevrele-
rin algı oyunlarına ve gündem 
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S
Arkadaşımız Ece ÖZTAN'ın 
DİSK Genel Başkanı  
Arzu ÇERKEZOĞLU  
ile yaptığı söyleşi

Söyleşi: DİSK Genel Başkanı Arzu ÇERKEZOĞLU

sonucu olduğunu görüyoruz. 
Hayatın pahalı, emeğin ucuz 
olduğu bir düzen gayet bilinç-
li politik tercihlerle adım adım 
inşa edildi, ediliyor. 

Ücretlerden başlarsak, Euros-
tat 2022 Ocak verilerine göre 
Türkiye, Arnavutluk’tan sonra 
Avrupa’nın en düşük asgari 
ücretli ikinci ülkesi. Bu sonu-
ca bir iki senede ulaşılmadı. 
Emek gücünün ucuzluğu ile 
rekabet gücü kazanmaya yö-
nelik bir strateji uzun erimli 
bir hedef olarak adım adım 
inşa edildi. Hem asgari ücrete 
büyümeden pay vermeyen 
politikalarla hem de işçi sını-
fının oldukça büyük bir kesi-
mini asgari ücrete mahkum 
eden politikalarla bu başarıldı.  

Sürekli devam eden 
yoksullaşma süreci çalışan 
kesimleri, haneleri insan 
ilişkilerini derinden 
sarsıyor. Avrupa’nın en 
yüksek enflasyon oranı 
Türkiye’de. Üstelik fiyat 
artışları durdurulamıyor. 
Siz sendika olarak 
araştırma biriminizin 
derlediği verilerle 
çalışanların yaşamını 
yakından izliyorsunuz. 
Yaşadığımız sürekli 
yoksullaşma sürecini nasıl 
görüyorsunuz? Nereye 
gidiyoruz? 

Öncelikle biz bu yoksullaşma 
sürecinin basitçe liyakatsiz 
kadroların, hatalı politikala-
rın değil, bilinçli bir tercihin 
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Yani artık açlık ve 
yoksulluk deyince 
arızi bir durumdan 
bahsetmiyoruz. 
Yani artık açlık ve 
yoksulluk kavram-
ları sadece “çöpten 
yiyecek toplayan 
yoksul görüntüleri” 
değil her gün işe 
gidip gelen, bu 
ülkenin tüm değer 
ve güzelliklerini 
üreten milyonların 
yaşam koşullarını 
anlatıyor. 

1 Mayıs 
Mitinginde 
“Birlikte 
Değiştireceğiz” 
dedik. Bu 
sloganın 
arkasındaki 
kararlılık 
ve çalışan 
kesimlerin 
değişim 
umudu açısından neler 
söyleyebilirsiniz? Bu 
kadar derin yoksullaşma, 
adaletsizlik ve zorbalık 
karşısında değişimi 
tahayyül etmek için nasıl 
bir politikaya ihtiyaç var?

Bu sene 1 Mayıs meydanla-
rına “birlikte değiştireceğiz” 
iddiası damgasını vurdu. As-
gari ücret başta olmak üzere 
tüm ücretlerin artışı için, gelir-
de ve vergide adalet için, tüm 
güvencesiz çalıştırma biçimle-
rine karşı güvenceli bir iş için, 
kadro hakkı için mücadele 
edenler, asgari ücretin atın-
daki maaşlara karşı insanca 
yaşam hakkını savunan emek-
liler, emekli bile olamayan 
EYT’liler, sendikalı olmak için, 
sendikal haklarını kullanmak 
için direnen işçiler, İstanbul 
Sözleşmesini savunan kadın-

da yükseldi. Bu yangın 
çalışan hanelerde ne gibi 
sonuçlara yol açıyor? 
Çalışan yoksulluğu değil 
artık çalışan açlığından 
bahsediyoruz. Neler olup 
bitiyor hanelerde?

Birleşik Metal İş Sendikası 
Araştırma Merkezi’nin araş-
tırmasına göre dört kişilik bir 
ailenin Nisan ayındaki günlük 
mutfak masrafı 450 TL idi. Ki 
Nisan’dan bugüne fiyatlardaki 
artışa hepimiz tanığız. 

Asgari ücret 2018’den bu yana 
gıda enflasyonun ciddi biçim-
de altında seyrediyor. 2022 
yılında asgari ücrete yapılan 
artış yılın daha üçüncü ayında 
resmi enflasyonun yaklaşık 10 
puan altında kaldı.

Gıda enflasyonu açısından 
durum daha vahim. TÜİK’in 
Nisan 2022 resmi enflas-
yon verilerinden yaptığımız 
hesaplamalara göre gıda 
enflasyonu ortalama yüzde 
89,1 olarak gerçekleşirken en 
yoksul gelir grubu için gıda 
enflasyonu yüzde 131,6 olarak 
gerçekleşti. Emeklilerde ise 
gıda enflasyonu yüzde 113,5 
oldu. 

Tam da söylediğiniz gibi, yok-
sulluktan sonra açlık da işçi 
sınıfının sadece işsiz kalanla-
rının değil tamamının yaşam 
koşullarını tanımlamaya baş-
ladı. Üstelik bu durum TÜİK’in 
verilerine bile yansımaya 
başladı. 

Ancak verilerin ötesinde artık 
yoksullukla ve açlıkla mü-
cadele işçi sınıfının her gün 
gündelik yaşamının bir parça-
sı haline geldi. Milyonlar her 
sabah güne daha yoksul ola-
rak başlıyor, ekmeğimiz her 
gün daha da küçülüyor.   

Sendikal haklara yönelik 
baskılarla, grev yasaklamakla 
övünen bir zihniyetle asgari 
ücrete mahkum bir işçi kitlesi 
yaratıldı. ITUC raporlarında 
Türkiye’yi dünyada işçi hakları 
açısından en kötü 10 ülkesi 
arasına sokma “başarısı” ile bu 
süreç adım adım inşa edildi. 

Yüksek enflasyon da bu nok-
tada reel ücretlerin geriletil-
mesi açısından bir manivela 
olarak kullanılıyor. 

Kısacası yaşadığımız yok-
sullaşma süreci Türkiye’yi 
emekçiler için bir cehenneme, 
sermaye için sömürü cenne-
tine çevirmeye yönelik iktidar 
politikalarının bir sonucu. 

Halkın ödediği vergilerle 
zengine kaynak aktaran Kur 
Korumalı Mevduat hesabı gibi 
icatlarla, yoksuldan alıp zengi-
ne veren vergi politikalarıyla 
da bu süreç destekleniyor. 

Bu memleket işçisiyle, emek-
çisiyle, doğasıyla, kentleriyle 
uluslararası piyasalarda ucu-
za pazara çıkarılıyor. Ve bu 
yoksullaşma sürecine son 
vermenin yolu, bu tercihlerin 
değiştirilmesinden geçiyor.

Birleşik Metal İş Sendikası 
Araştırma Merkezi’nin 
birkaç ay önce TÜİK’in 
madde fiyatları üzerinden 
yaptığı hesaplamaya göre 
dört kişilik bir ailenin 
sağlıklı beslenebilmesi için 
yapması gereken minimum 
aylık masrafın 4 bin 750 TL 
olduğu saptamıştı. Açlık 
sınırı üzerinden hanehalkı 
tüketim harcamaları 
baz alınarak yapılan 
hesaplamaya göre de 
yoksulluk sınırı 16 bin 
431 TL. idi. Bu rakamlar 
kısa süre içerisinde daha 
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olarak ücret düzeyleri 
konusunda mevcut 
ekonomik durumda nasıl 
bir yol öneriyorsunuz?

Güvencesizlik de düşük üc-
retler de artık ücret geliriyle 
yaşayan milyonların genel ve 
ortak sorunu. Evet, çalıştırma 
biçimleri değişiyor, sektörler, 
statüler, meslekler farklılaşıyor 
ama genel olarak işçi sınıfının 
çalışma ve yaşam koşulları 
negatif yönde birbirine yakın-
sıyor. 

Öncelikle Türkiye’nin bir asga-
ri ücretliler toplumu olmaktan 
kurtulması lazım. Bunun da 
dünyada bilinen tek yolu 
var: Örgütlenme ve sendikal 
hakları kullanma. İşte biz bu 
nedenle demokrasi işçinin 
ekmeğidir diyoruz. Demokrasi 
tahrip edildikçe işçilerin bu 

değildir. Düzenin değişmesi 
insanca çalışma ve insanca 
yaşama hakkının kazanılma-
sıdır. Hayal ettiğimiz başka bir 
düzenin temeli eğitim hakkı-
dır, sağlık hakkıdır, barınma 
hakkıdır, ulaşım hakkıdır, ör-
gütlenme hakkıdır, söz ve ka-
rar hakkıdır.  Başka bir düzen 
emeğin, barışın, demokrasinin 
egemen olduğu bir düzendir. 
Tek adamın değil üretenlerin 
yönetmesidir. Bugün nüfusun 
dörtte üçünün ücret gelirle-
riyle yaşamını sürdürdüğü bu 
topraklarda başka bir düzen 
Emeğin Türkiyesi’dir. 

Genel ücret düzeyi ve 
asgari ücrette yığılan 
çalışan kesimleri genişledi. 
Farklı meslek grupları 
düşük ücret düzeylerinde 
birleşti. DİSK olarak hem 
asgari ücret hem de genel 

lar, sermayenin barbarlığına, 
iktidarın sermaye barbarlığıy-
la işbirliğine karşı emeğini, 
doğasını, kentlerini, memle-
ketini savunlar, kısacası emek, 
barış, demokrasi, özgürlük ve 
adalet mücadeleleri 1 Mayıs 
meydanlarında buluştu. 

Uzun zamandır meydanlarda 
böylesine büyük buluşmalara 
özlem duyuyorduk ve gücü-
müzün farkına varmak, yalnız 
olmadığımızı görmek için 1 
Mayıs’lar önemli bir ihtiyacı 
karşıladı. 

Ancak elbette bu bir başlan-
gıç ve sonrası önemli. Birlikte 
değiştirme iradesini sürdür-
mek gerekiyor. Ve umutlu bir 
değişimi de tarif etmek gere-
kiyor. 

Düzenin değişmesi sadece 
iktidardaki partinin değişmesi 
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luğunun asgari ücretle ça-
lıştığı bir ülkede bu düzenin 
herhangi bir umudu olanaklı 
kılamayacağı çok açık. Umut 
adına, gelecek adına ne kaza-
nacaksak, kora kor bir müca-
deleyle kazanacağız. 

Ama her şeyin ötesinde, in-
sanca yaşanabilir bir ücretle 
güvenceli bir işi herkes için 
hak olarak görmeyen, kamu-
nun bu konudaki sorumlu-
luklarını yok sayan, aksine 
işsizliği ücretlerin baskılan-
ması politikası için bir “fırsat” 
olarak gören, işsizliği artıran 
dünyadaki en uzun çalışma 
saatlerini ve en ağır çalışma 
koşullarını “avantaj” olarak 
gören, gençlerin ve özellikle 
gen. kadınların iş aramaktan 
ümidini kesmesini işsizliği ka-
ğıt üzerinde az göstermenin 
bir yolu olarak değerlendiren, 
aklı ve bilimi rehber edinme-
yen bu zihniyetin değişmesi 
şart. Dünyanın ve Türkiye’nin 
neoliberal paradigmanın bu 
akıl dışı ve çürümüş anlayışın-
dan kurtulması şart.  

Bu koşullar altında, bu düzeni 
değiştirme iradesini göste-
rerek umudu hepimiz için 
olanaklı kılanın da gençler 
olacağını düşünüyorum. 

Bunun yolu yöntemi belli. 
Örgütlü olmak, örgütlü mü-
cadele yürütmek. Okulda, 
işte, sokakta, mahallede, 
bulunduğumuz her yerde 
örgütlenmek. Sendikal örgüt-
lenmelerimizi, mesleki örgüt-
lenmelerimizi, siyasal örgüt-
lenmelerimizi, her mücadele 
alanındaki tüm örgütlerimizi 
gençlerin dönüştürücü gü-
cüyle geliştirmek zorundayız. 

Bu ülkede umudu gençler ola-
naklı kılacak. 

mında da asgari ücret başta 
olmak üzere tüm ücretlerin yıl 
içerinde artırılmaması zorun-
ludur.  

DİSK olarak bu konudaki ısra-
rımızı ve mücadelemizi sürdü-
receğiz. 

DİSK-Ar’ın 19 Mayıs’ta 
yayınladığı raporda 
özellikle genç işsizliğine 
ve çalışan gençlerin 
yoksulluk düzeylerine 
ilişkin çarpıcı veriler var. 
Genç kadınlar için tablo 
daha da ağır. Ailesine ve 
harçlığa bağlı milyonlarca 
genç umutlarını yitirmiş 
görünüyor. Umudu nasıl 
olanaklı kılacağız bu 
gençlerin yaşamında?

Bu ülkenin gençlerinin laik, 
bilimsel bir eğitime, güvenceli 
bir işe, umutlu bir geleceğe ve 
özgürlüğe ihtiyacı var. Ancak 
maalesef ülkemizde her dört 
gençten biri ne eğitimde ne 
istihdamda. 

Geniş tanımlı genç işsizliği 
yüzde 41’e ulaşmış durumda.  
Daha da kötüsü her iki genç 
kadından biri işsiz. 

Her evde bir işsizin, genç 
işsizin, genç kadın işsizin ve 
hatta iş arama umudunu bile 
yitirmiş gençlerin olduğu bir 
ülkede işsizlik sadece bir ista-
tistiki veri olarak ele alınamaz. 
Tehdit altında olan ülkenin 
geleceğidir. 

Öte yandan iş bulanlar açısın-
dan da düşük ücretler ve gü-
vencesizlik geleceğe dair tüm 
umutları yok etmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofis verilerine 
göre yükseköğrenim mezunu 
gençlerin dahi ezici çoğun-

hakları kullanımının önündeki 
engeller daha da yükseliyor. 
Ve Türkiye adım adım asgari 
ücretliler toplumu haline geti-
riliyor. Demokrasinin olmadığı 
yerde işçilerin bu hakları gü-
vencede olmadığı gibi, işçile-
rin haklarının olmadığı yerde 
de demokrasiden bahsedile-
mez. Türkiye’yi içinde bulun-
duğumuz karanlık tablodan 
çıkarmanın yolu örgütlen-
mekten geçiyor. Evet örgütle-
neceğiz ve böylece hem de-
mokrasiyi hem de emeğimizin 
hakkını kazanacağız. Evet, zor 
ama zorunlu bir yol. 

Öte yandan güncel ve acil 
olarak başta asgari ücret 
olmak üzere tüm ücretlerin 
derhal artırılması, 2022’nin bu 
yüksek enflasyon oranından 
doğan kayıpların giderilmesi 
gerekiyor.  Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu derhal toplan-
malı ve asgari ücreti günün 
koşullarına uygun biçimde 
yeniden belirlemelidir. Buna 
karşı ifade edilen argümanlar, 
mevzuat değişikliği gerekti-
ği vs tamamıyla geçersizdir. 
Asgari ücretin yılda bir defa 
saptanmasıyla ilgili bir kural 
yoktur. 2015 öncesinde, özel-
likle yüksek enflasyonu 1990’lı 
yıllarda asgari ücret yılda iki 
defa belirlenmiştir. 2022 için  
“tarihin en büyük asgari ücret 
artışı”nın yapıldığı ve bu ne-
denle yeni bir artışa gerek ol-
madığı yönündeki iddialar da 
tümüyle gerçek dışıdır. Asgari 
ücretin ülke çapında belirlen-
diği 1976’dan beri net asgari 
ücrete ise 15 kez yüzde 50’nin 
üzerinde zam yapılmıştır. Yük-
sek enflasyonlu 1996, 1997 ve 
1998 yıllarında ise brüt asgari 
ücret yüzde 100’ün üzerinde 
zamlandı. İçinde bulunduğu-
muz yüksek enflasyon orta-
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Ü
Bir Emperyalist Proje Olarak 

“AKLIN” Bilimden ve Dinden Tasfiyesi

ği bir ideolojik hegemonya 
yaratılmıştır. Bu hegemon-
ya, dünya üniversitelerinin 
ürettiği akademik bilgiden 
medyanın, düşünce 
kuruluşlarının, yayınevlerinin, 
vakıfların ürettiği bilgiye 
kadar uzanan geniş bir ağ 
içerisinde yaratılmaktadır.  
Akademik çalışmalara dünya 
çapında damgasını vuran 
bir paradigma değişiminden 
bahsedilmektedir. 
Pozitivizmden 
postpozitivizme, 
modernizmden 
postmodernizme dönüş 
olarak tanımlanan bu 
teorik yapılanma Türkiye’de 
de belirleyici hale 
gelmiştir. Postmodernizm 
teorisinin oluşumunda; 

Ülkemizde yaşanan iktisadi, 
siyasi ve sosyal gelişmeler 
dünyada egemen olan 
güç ilişkilerinden bağımsız 
şekillenmemektedir. Bugün 
emperyalizmin, dünyada 
egemen olan neoliberal 
iktisat politikaları ile -daha 
önceki Keynesyen dönemden 
farklı olarak- tüm saldırgan 
özelliklerinin yeniden ortaya 
çıktığına tanık olmaktayız. 
Emperyalizm, dünya çapında 
sadece bir iktisadi düzenleme 
mekanizması oluşturmamış; 
siyasi, sosyal, felsefi, dini 
alanlarda da kendi ege-
menliğini oluşturmak için 
tüm kaynaklarını seferber 
etmiştir. Toplumların nasıl 
düşüneceğinin, neye inanıp 
inanmayacağının belirlendi-
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pılacak müdahalelerin önüne 
geçilmesi, bugünkü emperya-
list projenin ve onun ideolojisi 
olan postmodernizmin asıl 
hedefidir. Piyasaya müdahale 
edilerek işsizliğin ortadan 
kaldırılması ve tam istihdam 
hedefi de postmodern teoris-
yenlerinin eleştirilerinin mer-
kezindeki bir diğer konudur. 
(Daldal, 2012)

Postmodernizme göre, sos-
yal teorilerde sınıf konseptli 
tartışmalardan uzaklaşılmalı, 
onun yerine toplumsal cin-
siyet, etnisite, barış ve silah-
sızlanma, çevresel koruma ve 
insan hakları gibi konulara 
kayılmalıdır. “Solun görevi, 
liberal demokratik ideolojiyi 
reddetmek değil, tersine onu 
radikal ve çoğul bir demokrasi 
doğrultusunda derinleştirmek 
ve geliştirmek olabilir” (Laclau 
ve Mouffe). Radikal demok-
rasi çerçevesinde etnik kimlik 
üzerinden yürütülen siyasal 
mücadeleler, postmodern te-
orinin bütünüyle desteklediği 
siyasi pratiklerdir. 

Aklın dinden tasfiyesi

Postmodernizmin bir diğer 
önemli alana, “din” alanına 
etkisi bizim ülkemiz ve İslam 
coğrafyası açısından özel 
bir öneme sahiptir. Post-
modernizm ile bilimden 
aklın tasfiyesi öngörülürken, 
dinden de aklın tasfiyesi ön-
görülmektedir. Modernizm 
ve aydınlanma hareketleri, 
toplumların orta çağın dinsel 
diktatörlüklerinden özgürleş-
melerini sağlamıştır. Bilimin 
ve felsefenin gelişimi önünde 
duran dini yorumların tahak-
kümünün kaldırılması ger-
çekleşmiştir.  Aklın, mantığın, 
eleştirinin, vicdanın, sağduyu-
nun, adalet duygusunun geli-

kabul edemeyeceği şey, 
nesnelliğin olmadığı 
iddiasıyla sosyal bilimin, 
hepsi birbirine eşdeğer bir 
özel görüşler çeşitlemesine 
indirgenmesidir.  Nesnelliğin 
reddi ile bilimsel bilginin 
ve bilim insanlarının 
itibarsızlaştırılması gündeme 
gelmiştir. Postmodernizmde 
her türlü üst anlatının bir 
kurgu, bir söylem olduğu dile 
getirilmektedir. Marksizm 
de bir söylemdir, Atatürk’ün 
düşünceleri de bir söylemdir. 
Bilimsel bilgi ile sokaktaki 
herhangi bir kişinin ürettiği 
bilgi, ya da bir tarikat şeyhinin 
ürettiği bilgi arasında herhan-
gi bir hiyerarşi yoktur. Yani 
bu bilgiler eşit değerdedir. 
Post-modern paradigmanın 
savunucuları üst bir akıl ve 
ahlak yönünde toplumsal 
gelişime yön verilmesi yerine, 
-toplumun ortalama düşün-
cesi- “ortak duyuya” teslim 
olunmasını önermektedirler. 
Birileri, bilimsel bilgiye dayalı 
olarak ne topluma ne de pi-
yasaya müdahale etmelidir. 
Bu müdahaleler totalitarizm 
olarak nitelenmektedir. 

Bu görüşe dayalı olarak cum-
huriyetin kuruluş projesi de 
totaliterdir, piyasaya mü-
dahale eden sosyalist ya da 
Keynesyen düzenlemeler de 
totaliterdir. Postmodernizm, 
neoliberal iktisat teorisinin 
ideolojisidir.  Piyasa despotiz-
mine dayalı olarak yaratılan 
her türlü eşitsizliği, demokrasi 
söylemleri eşliğinde meşru 
kılmaya çalışmaktadır. Post-
modernizmin karşı çıkıp 
iktisadi analizin dışına attığı 
kavramların başında “emper-
yalizm” kavramı gelmektedir. 
Piyasa mekanizmalarına, bi-
lime ve akla dayalı olarak ya-

Derrida, Foucault, 
Lyotard, Wittgenstein 
gibi teorisyenlerin yanı 
sıra Frankfurt Okulunun 
teorisyenleri Horkheimer, 
Adorno, Marcuse, Habermas, 
Offe’nin ve postmarksist 
teorisyenlerden Gorz, Kea-
ne, Feyerabend, Laclau ve 
Mouffe’un önemli katkıları 
bulunmaktadır. Bu durumda 
sağ siyasetten başlayarak, 
sosyal demokrasi ve sosya-
list sola kadar etkin olan bir 
düşünce akımı olan “post-
modernizm” günümüzün 
entelektüel dünyasını 
belirlemeye başlamıştır. 
Bu paradigmanın temel 
özelliğini, Feyerabend’ın 
kitabının isminden kolayca 
kavramamız mümkündür: 
“Akla Veda”. 

Aklın bilimden tasfiyesi

Birçok kişi için inanılması güç 
olan bir dönüşüm, dünya 
çapında etkin kılınmaya 
çalışılmaktadır. İnsanlık tarihi 
boyunca bilim insanlarının 
doğruyu ve gerçeği ortaya 
koyma çabalarına son 
verme anlamına gelen 
gelişmeler yaşanmaktadır. 
Nesnel bilgiye ulaşma 
çabası, bilim insanlarının, 
kendi öznelliklerini aşarak, 
yansız biçimde var olan 
gerçekliği, olaylara ve 
olgulara dayalı olarak ortaya 
çıkarma ve bunu kanıtlama 
çabasıdır.  Postpozitivizme 
göre ise nesnel gerçekliğe 
ulaşılması mümkün değildir. 
Bilim insanlarının tüm 
bu çabaları sadece kendi 
öznel gerçekliklerinin 
ortaya konması anlamına 
gelir. Yani nesnel gerçeklik 
yoktur, öznel gerçeklik 
vardır. Burada modernizmi 
ve pozitivizmi savunanların 
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düşünce yöntemiyle –mantık-
la- varacağı sonuçların, Tan-
rısal esine, yani nakledilene 
–vahiye- aykırı olamayacağını 
savunuyordu.  (Yanardağ, 
2022:344).

İslam dünyasının akıl ve 
bilimden kopuşunun temel 
nedeni, “İçtihat Kapısının” 
kapatılmasıdır. Dolayısıyla 
İslam’ın uzayan Orta Çağ’ı-
nın kaynağı tam olarak bu 
kırılmada, akıl kapısının 
kapatılmasında yatmaktadır. 
Orta Çağ karanlığının devam 
etmesi de, onu aşacak aydın-
lanma atılımı ve demokratik 
devrimler konusundaki ba-

temsil edilirken, Mu’tezile 
mezhebi İbni Rüşd’ün (1126-
1198) kişiliğinde temsil 
ediliyordu. Gazali ekolü, 
İslam dünyasının yükselişini 
sonlandıran, bilimin ve felse-
fenin kafirlik sayıldığı, insan 
aklının teslim alındığı, aklın 
değil “naklin” esas alındığı bir 
İslam yorumudur. (Yanardağ, 
2013:23) İbni Rüşd ise, bilimin 
ve felsefenin kafirlik olamaya-
cağını, dini kuralların akıl ve 
mantıkla çelişmesi halinde, 
akla göre yorumlanmasının 
doğru olacağını savunuyor-
du. Allah vergisi olan insan 
aklının, felsefe ve bilimsel 

şiminin önü açılmıştır. Her tek 
tanrılı din, tarihsel gelişimin-
de, teolojik, felsefi, metafizik 
ve epistemolojik sorunlar ya-
şamıştır. Batılı ve Uzakdoğulu 
toplumlar, bu süreci, kendi 
orta çağlarını aydınlanma atı-
lımları ile aşmayı başarmıştır. 
İslam dünyası ise kendi orta 
çağını aşma konusunda bü-
yük engeller yaşamıştır. 

Yanardağ, bu geri kalmışlığın 
nedenini, 9-10. yüzyıllardaki 
Eş’ari mezhebinin yükselişine 
ve Mu’tezilenin yenilgisine 
bağlanmaktadır. Eş’ariler 
Gazali’nin (1058-1111) 
kişiliğinde güçlü biçimde 
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solun ve sosyal demokrasinin 
zaman zaman içine düştüğü 
sapmalar bu analiz ile açıklığa 
kavuşmuş olacaktır.

Modernleşme ve aydınlanma 
süreçlerine karşı eleştiri geti-
ren bu süreçleri totalitarizm 
olarak niteleyen postmoder-
nistler, özellikle Türkiye’nin 
de dahil olduğu İslam coğraf-
yasında yaratılan toplumsal 
tahribat ve geri gidiş ile yüz-
leşip günah çıkartmamışlardır 
henüz. Ülkemizin bugünkü 
halinin sorumluları olan 
“postmodern aydınlar”, ya 
üçüncü dünya akademisyeni 
kompleksiyle bilmeyerek ya 
da bilinçli olarak bu emperya-
list projeye ortak olmuşlardır. 
Bugün 1921 anayasası teme-
linde toplumsal dönüşümü 
örgütlemeye çalışan kimi ke-
simler bu tuzağa bir kez daha 
düşüleceğinin sinyallerini 
vermektedirler.

Bugün aydınların önünde, 
postmodern projenin; aklın 
bilimden ve dinden tasfiyesi-
nin yarattığı iktisadi, siyasi ve 
ideolojik sorunların ve bunla-
rın emperyalist yapılanma ile 
bağının ortaya konması gibi 
tamamlanmamış acil bir gö-
rev durmaktadır. 

*Prof. Dr. Marmara Üniversite-
si, İktisat Fakültesi.
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mıştır. Ancak dünyada emper-
yalizmin neoliberal politikaları 
devreye sokması ve bunun 
Türkiye’ye izdüşümü olan 
1980 darbesi ile nitel bir sıçra-
ma yaşanmıştır. Postmodern 
saldırılar ile birleşen aklın din-
den tasfiyesi süreci, bu ülkeye 
ağır bedeller ödettirilerek ge-
tirilmiştir. “İslam’dan Dönen-
ler”, “Yalancı Peygamberler” 
ve “İslam Devletlerinde Kadın 
Hükümdarlar” adlı kitapların 
yazarı olan Bahriye Üçok gibi, 
İslam ile bilim ve akıl arasın-
daki ilişkiyi kurmaya çalışan 
aydınlar hedef alınmış ve kat-
ledilmişlerdir.

Bugün Türkiye’de Gazali eko-
lünün egemenliği en belirgin 
biçimde kadınlar üzerinden 
görünür kılınmaktadır. Aklın 
dinden tasfiyesi, en başta 
kadın hakları alanındaki saldı-
rılar ile gözümüze sokulmak-
tadır. Kadınların konumu bir 
toplumun geri kalıp kalma-
mışlığının en belirgin göster-
gesidir. İslam ülkelerinde em-
peryalist yapılanmanın eseri 
olarak ortaya çıkan bu durum, 
gene emperyalizm tarafından 
islamofobiye gerekçe olarak 
sunulmaktadır. “İslam dinin-
den evrensel insan hakları 
çıkamaz, evrensel kadın hak-
ları çıkamaz, İslam dini terör 
üretir“ söylemleri ile bu dinin 
itibarsızlaştırılması yönündeki 
tüm çabalar, emperyalizmin 
çıkarınadır. 

Modernizme, Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kuruluş felsefesine 
ve Mustafa Kemal Atatürk’e 
yönelik postmodern eleştiri-
lerin İslamın eş’ari yorumuyla 
nasıl bir teorik bütünlük oluş-
turduğu ve nasıl bir toplum 
yarattığını hep birlikte gör-
mekteyiz. Türkiye’de yaşadığı-
mız politik dalgalanmalarda 

şarısızlığıdır. İslam 
dünyasının tek 
istisnası olan 1923 
Türk devrimi ve 
onun ürünü olan 
Cumhuriyete yöne-
lik gerici saldırının 
tarihsel gerekçesi 
budur. (Yanardağ, 
2022:213). Türki-
ye Cumhuriyeti, 
kazandığı antiem-
peryalist kurtuluş 
mücadelesi ile İslam 
ülkelerini içine alan 
bilimden ve felsefe-
den onları koparan 
Gazali anlayışının 
terk edildiği bir ülke 
olarak doğmuştur. 
İbni Rüşd 20. yüz-
yılın başında İslam 
dünyasında sadece 
bir yerde, Türkiye’de 
kazanmıştır. 
(Yanardağ, 2013:37)

Bu cumhuriyet, 
emperyalizme yüz 
çevirmiş islam alim-
lerinin desteği ile 
kurulmuştur. Onlar-
dan biri olan Rıfat 
Börekçi, Osmanlı 
Şeyhülislamı Dür-

rîzâde’nin, İngilizler’in baskı-
sıyla Milli Mücadele aleyhinde 
verdiği fetvayı reddeden bir 
fetva vermiştir. Yurdun her ta-
rafına dağıtılan bu fetva hal-
kın Milli Mücadele etrafında 
toplanmasında son derece 
etkili olmuştur. Cumhuriyetin 
ilk diyanet işleri başkanı 
olarak bilim ve felsefeden 
kopartılmamış bir İslamın ge-
lişmesi için yetkilendirilmiştir.

Türkiye’nin böylesi bir mo-
dernleşme sürecinden ko-
partılması için atılan adımlar, 
Cumhuriyet tarihi boyunca 
çeşitli zamanlarda ortaya çık-
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C
Muhalefetin Temel Çıkmazı: 

Yanlış Teşhisten Başarı Beklentisi…

Dolayısıyla, geldiğimiz aşama-
da bir sıkışmışlığın göstergesi 
durumundadır.

Bu sıkışmışlıkta, daha doğrusu 
bu tarihsel öğrenilmişlik duru-
munun oluşumunda çeşitli et-
menler bulunmaktadır. Bunun 
ilki, cumhuriyet idealizminin, 
nitelikli insan unsurundan 
yoksun olması ve geleneksel 
yapısı köylü sınıfı ağırlıklı olan 
bir toplumda kök salmak zo-
runda kalmasıdır. İkincisi, hem 
ilkiyle hem de siyasal kültür-
den kaynaklı olmakla birlikte, 
devletin, hem varlığını hem 
de sermaye birikimini güven-
ceye almak adına toplumu 
baskılaması ve toplumun 
sosyal ve kültürel olarak dö-
nüştürülebilmesi için gerekli 

Cumhuriyet’in tarihinin, Türk 
siyasetinin modernleşme 
serüveninin en keskin ve en 
önemli aşamalarından biri 
olduğu şüphe götürmez bir 
gerçekliktir. Muasır medeniyet 
şiarı içeren bu gerçekliğin 
ileriye dönük öngörü olmanın 
ötesine geçememesi de bir o 
kadar alenidir. Ancak bu son 
saptama, buradaki tarihsel 
eşiği küçümsemek değildir. 
Tam tersine, bugün içinde 
bulunduğumuz siyasal, iktisa-
di, sosyal ve kültürel sarmalın 
aşılamamasında görmezden 
gelinen ya da yeteri kadar dik-
kate alınmayan siyasal ve top-
lumsal kültürün, kısacası top-
lumsal dokunun ne derecede 
önemli bir faktör olduğunu 
gösterme amacı taşımaktadır. 

 

 

Murat AYDIN 
Doktora Öğrencisi,  
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bakımdan farklı sorunsallar 
ekseninde farklı dönüm nok-
talarının buluştuğu bir kavşak 
olmasıyla ilişkilidir.

Bu dönem, özellikle 2010 son-
rasının siyasal ve toplumsal 
gelişmeleriyle; erkler arası güç 
ilişkisinin yeniden konumlan-
dırıldığı; tacizler, tecavüzler, 
yolsuzluklar ve bunlara ilişkin 
atıl kalan hukuksal süreçler 
gibi onlarca husus, değişen 
kuşaklar ve beklentilerle bir-
likte bambaşka bir toplum 
manzarası ortaya çıkarmıştır. 
Kısacası, en köklü sosyolojik 
kırılmaların bir arada bu-
lunduğu, farklı toplumsal 
kesimlerin farklı katmanla-
rında farklılaşan düzeylerde 
“kaybedecek bir şeyi olma-
yanlardan kaybedecek bir şeyi 
olanların” yaratıldığı bir geçiş 
dönemi söz konusudur. Ancak 
toplumsal doku cumhuriyet 
tarihinin en köklü sosyolojik 
kırılmalarıyla, aşınmalarıyla ya 
da tahribatlarıyla karşı karşıya 
kalmasına rağmen halen güç-
lü birer sorun olarak karşımız-
da durmaktadır.

Neden başarısızlık?

Böylesi bir ikilemin oluşumun-
da önemli neden, çok partili 
yaşamla birlikte cumhuriyet 
tarihinin en uzun soluklu 
iktidar deneyiminin etkisi 
kadar, siyasal ve toplumsal 
sorunların bu derece yaygın 
ve içinden çıkılmaz bir hal al-
masında muhalefetin payının 
ne olduğunun hiç sorgulan-
mamasıdır. Türk siyasetinde 
toplumsal sorunların muhale-
fet tarafından dikkate alınmış 
olmasına ilişkin kayda değer 
örnekler belki de iki elin on 
parmağını geçmez. Peki, mu-
halefetin toplumsal sorunlar 
karşısında çok yetersiz, hatta 

Belirleyici olan dördüncü ve 
son husus ise, uzlaşma kül-
türünden yoksun fakat salt 
siyasal iktidar odaklı siyasetin; 
toplumu, farklı dönemlerde, 
sınırları belirgin ve homojen 
olan farklı kimlikler ekseninde 
kristalize etmesidir. Askeri mü-
dahaleler, anayasal/yasal dü-
zenlemeler ve siyasal kültürün 
otoriter boyutunu öne çıka-
ran uygulamalar toplumun 
hareket alanını kısıtlarken, 
özellikle, koalisyon dönemleri 
dışarıda tutulursa, neredeyse 
yetmiş yılı aşan sağ siyasal 
iktidar deneyimi ve siyasal 
kültürün dinsel vurgularla 
bezenmiş olması toplumun 
geleneksel siyasal perspek-
tifini korumasına yardımcı 
olmuştur.

Dolayısıyla 2000’lere kadar 
siyaset toplumu, toplum da 
kuşakları fazlasıyla kontrol 
etmiş; deyim yerindeyse bir 
nevi mahalle baskısı geçerli 
olmuştur. Bu nedenle her bir 
toplumsal kimliğin, üyesi olan 
kuşakları kendi değerleriyle 
-olabildiğince ya da en üst 
oranda- şekillendirmesini ko-
laylaştırırken aynı zaman da 
sosyolojik dönüşümü engel-
lemiş ya da en azından daha 
ağır değişim yaşamasına yol 
aöan birer kontrol merkezi 
olmuşlardır. 2000 sonrası ise, 
sağ siyasal yelpazenin hege-
monik iktidar gücünün 20 yılı 
aşan siyasal ömrünün -her 
kadar 2016 sonrasında “Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi” altında Cumhur İttifakı 
adında bir koalisyon hükümeti 
olsa da- kısa bir özeti gibi-
dir. Ancak bu özetin anlamı, 
iktidarın, hatta iktidar bloğu-
nun, Türk siyasal hayatındaki 
yeri bakımından değil, daha 
ziyade siyasal ve toplumsal 

adımların atılabilmesinde oto-
ritarizme başvurmasıdır. 

Üçüncüsü, ideolojik hakimi-
yetle siyasal hakimiyetin birbi-
rini tamamlamasıdır. Kemalist 
tek parti, iktidar olmasına kar-
şın kültürel sermayeden, yani 
cumhuriyet düşüncesinin de-
ğer yargılarına sahip toplum-
sal bir destekten mahrumdur. 
Siyasal ve kültürel bütünlük 
oluşturması, ancak çok partili 
yaşam sonrasında, Demokrat 
Parti ve sonrasının sağ siya-
sal partilerinin varlığı ya da 
iktidarlarıyla gerçekleşmiştir. 
Siyasal elitlerin sosyal ve kül-
türel açıdan toplumun değer 
yargılarını paylaşmaları, sosyal 
ve toplumsal dokunun iktidar-
la toplum arasındaki uyumu 
temin etmesini kolaylaştır-
mıştır. İktidar(lar) toplumun 
geleneksel değer yargılarını 
muhafaza ederken -değiştir-
mek/dönüştürmek konusun-
da gerekli iradenin gösteril-
memesi ya da yeteri derece 
de önem verilmemesinden 
dolayı- toplum da iktidar(lar)ın 
meşruiyet ve siyasal gücünü 
pekiştirmiş ve sürekli kılmıştır. 
Buradaki birbirini tamamlama 
durumu, siyasal yelpazenin 
dengesiz şekilde oluşmasına; 
sonuçları günümüze ulaşan ve 
halen devam eden dengesiz 
bir siyasal ve toplumsal gidi-
şata yol açmıştır. Keza, 2000 
öncesinin siyasal aktörleriyle 
toplum arasındaki ilişkinin 
şekillenmesinde, anayasal-ya-
sal düzenlemelerle belirli 
kimlikler ekseninde yapılan ta-
nımlama ve kutuplaştırmalar 
da kullanılmıştır. Bu faktörler 
toplumun daha kontrollü ve 
daha yavaş değişimine vesile 
olurken, siyasal aktörlerin 
toplum algısını da bir o kadar 
sabitleştirmiştir. 
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kültürün geride kaldığı ya da 
öldüğü düşünülen otoriter, 
sınırlayıcı, kontrolcü bir yakla-
şımın –ki, burada kast edilen 
genel olarak 2000 öncesi 
olup- siyasal yelpaze fark et-
meksizin nasıl içselleştirildiği 
de bulunmaktadır. 

Parlamentodaki dört siyasi 
partinin (AKP-CHP-MHP-İYİP) 
ortak açıklama yaparak Kaza-
kistan hükümetini destekle-
meleri, özellikle Millet İttifakı 
açısından hem handikap hem 
de siyasal kültürün düşünsel 
açıdan ne derecede yerleşik 
olduğunu göstermesi açı-
sından önemlidir. Çünkü bir 
yanda otoriterliği, vesayetçi-
liği, hukuksuzluğu, yolsuzluk 
ve yoksulluğu meşrulaştıran 
uygulamalara karşı çıkılmakta 
diğer yandan zihniyet olarak 
özgürlüğün ve eşitliğin halen 
içselleştirilemediğini bir kez 
daha alenileştiren bariz bir 
çelişki sergilenmektedir. 

egemen siyasal kültür ve si-
yaset yapma dilinin, yani gi-
derek muhafazakar siyasetin 
kültür ve değer yargılarının 
etkisine girerek özgünlüğünü 
yitirmektedir. 

Egemen siyaset değerleri-
nin siyasal yelpazenin tüm 
bileşenlerine sirayet etmesi, 
özellikle muhalefet dilinin, 
egemen siyaset diliyle özdeş-
leşmeye başlaması, siyasal ve 
toplumsal koşulların uygun 
olduğu bir eşikte kaçınılmaz 
olarak değişim ve dönüşü-
mün önündeki en temel 
engel olmaktadır. Erbakan 
anmasıyla daha da belirgin-
leşen bu belirtiler, “kul hakkı” 
vurguları ve son kertede biz-
zat CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na ilişkin soy-sop 
açıklaması siyasal muhalefetin 
içinde bulunduğu düşünsel 
çıkmazı daha da açık kılmak-
tadır. Buradaki algının de-
vamında ise egemen siyasal 

yok hükmünde olmasının  bu 
derecede kanıksanmış olması 
nasıl açıklanabilir?

Toplumun siyasal bir özne 
olamamasında, sağ ve sol/
sosyal demokrat kesimin 
aynı görüşü paylaşmalarının 
payı olduğunu söyleyebiliriz. 
Siyasal kültürün sağ siyasal 
yelpaze ile olan bağının he-
gemonik mahiyeti ve solun 
70 yılı aşan iktidar olamama 
durumu, giderek güçlenen 
ve kırılamayacağı ya da aşı-
lamayacağı düşünülen bir 
psikolojik eşik yaratmıştır. Her 
geçen süre zarfında daha da 
kanıksanmış olan bu durum, 
toplumun yekpare bir olgu 
olarak düşünülmesine kadar 
uzanmıştır. Nihayetinde ise 
oluşan düşünsel sıkışmışlığın 
muhalefet açısından en can 
alıcı yönü, siyasal muhalefet 
dilinin farklılığını kaybetmesi-
dir. Başka bir ifadeyle muhalif 
siyaset ve alternatif olma dili, 
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dar farklı düzeylerin -siyasal, 
iktisadi, sosyal ve kültürel- bi-
leşiminden oluşmaktadır. Bu 
nedenle sorunun sosyolojik 
teşhisi önem kazanmaktadır. 
Ancak daha öncesinde düşün-
sel bir kopuşun varlığı şarttır. 
Bugün içinde bulunduğumuz 
sorunların çıkmaza girmesi, 
kötünün iyisini tercih etmek 
gibi bir dayatmayla karşı kar-
şıya kalmanın arkasında bu 
düşünsel gerilik bulunmak-
tadır. 

Özellikle neredeyse çeyrek 
asra yaklaşan tarihsel aralıkta, 
temel engel toplumsal değer 
yargılarından ziyade siyasal 
aktörlerin siyasal ve toplumsal 
sorunları algılama, onları ta-
nımlamada içinde bulunduk-
ları psikolojik girdaptır. Çünkü 
siyaset kurumunun aktörleri 
tacizleri-tecavüzleri, yoksullu-
ğu-yoksunluğu, yozluğu-yo-
bazlığı, yolsuzluğu-yağma-
cılığı, yaftalamayı-yıkıcılığı, 
hukuksuzluğu-yargısızlığı ve 
onlarcasını içeren asıl sorun-
lara odaklanmak yerine eşit 
yurttaşlık eksenine oturma-
yan bir perspektife dayanarak, 
sorunlara çözüm olmayan 
soyut-kısır tartışmalarda 
sürmektedir. Ancak böylesi 
bir rotanın iki doğal sonucu 
-içinde bulunduğumuz siyasal 
ve toplumsal koşullardan da 
anlaşılacağı üzere- bulunmak-
tadır. İlki, muhalefetin siyaset 
dilinin geleneksel siyasal 
kültürün ve siyasal iktidar(lar)
ın siyaset yapma dilleriyle 
özdeşlik kazanmasıdır. İkin-
cisi ise başarının, tökezleyen 
iktidarın lütfu olmasıdır. Aynı 
hedefe çıkan bu iki sonuçtan 
umut beslemek, biraz,” Go-
dot’yu beklemek” gibi… 

Siyasal kültürün tedavülden 
kalkması gereken değer yar-
gılarının bugün için nasıl bir 
pranga olduğunu görmek, 
siyasal ve toplumsal bir viz-
yon oluşturmak ve düşünsel 
yargıları süzgeçten geçirebil-
mek için bir diğer önemli ör-
nek, Enes Kara’nın bir cemaat 
yurdunda intihar etmesi ne-
deniyle yapılan açıklamalardır. 
Ataerkil toplumsal ilişkilerin 
ve kültürün, kadını ve kadın 
kimliğini, cinsiyeti ve bedeni 
hedef tahtasına oturtarak 
kendisini tartışmanın dışında 
tutması gibi, egemen siyaset 
dili de kendi varlığını sürdür-
mek için benzer yöntemleri 
kullanmaktadır. Aşılması gere-
ken ancak kaçınılan sorunun 
derinliği, Devlet Bahçeli’nin 
“bizim derdimiz ve sorun 
ettiğimiz konu tarikat ve 
cemaatlerden ziyade yüce 
dinimize yönelik suçlamalar-
daki sinsiliktir”; “tarikatlar ve 
cemaatler devletle rekabete 

tutuşmadıkları ve devleti 
ele geçirme hatasına düş-
medikleri sürece hayatın 
olağan akışı içinde var 
olmaya devam edecekler-
dir” ifadelerinde yeterince 
belirgindir. Egemen oto-
riter siyasal kültürün ve 
geleneksel sosyokültürel 
yargılarla siyasal rantın 
sürekliliğini sağlamanın 
ve toplumdaki sosyolo-
jik değişimi görmezden 
gelmenin bir diğer örneği 
ise, bu konuya ilişkin Ali 
Babacan’ın “siz kapatmak-
tan, yasaklamaktan başka 
bir şey bilmiyorsunuz” 
ifadeleri ve İYİ Parti grup 
başkan vekilinin HDP’nin 
kapatılmasını talep eden 
açıklamasıdır. 

Yukarıdaki görüşler, Türk 
siyasetinde hiçbir soru-

nu çözmediği gibi mevcut 
toplumsal sorunları çözüme 
kavuşturmak yerine yapay bir 
gündeme sürüklemektedir. 
Keza, demokratiklik, özgürlük 
ve hakkaniyet algısına sığı-
nılarak belirtilen yukarıdaki 
her bir görüş; öz itibariyle 
geleneksel kültürel yargılarla 
özdeş görüldüğünden, yani, 
İslam, din, kültür gibi gele-
neksel olgulara atıf yapılarak 
tanımlanmasından dolayı 
mevcut toplumsal sorunların 
hasıraltı edilmesine sebebiyet 
vermektedir. Çünkü sorunun 
kaynağı olan olgular, aynı za-
manda sorundan zarar gören-
dir, mağdur gösterilendir. 

Yanlış teşhisten  
doğru tedavi beklemek 
mümkün mü?

Siyasal ve toplumsal sorunlar, 
siyasetin dilindeki tanımlayıcı, 
betimleyici ya da indirgemeci 
yaklaşımlara sığmayacak ka-
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B
Seçime Girerken Hukuksuzluk Kıskacındaki Ekonomi: 

Sorunlar ve Çözümler

devam ediyoruz. Bu günkü 
yazıda “Hukuk ve Demokrasi 
Sorunu” ile ilgili maddeler şek-
linde bir özet verip ekonomi 
üzerinde durmak istiyorum.  
Çünkü ekonomi ile bu iki 
sorun alanı arasında yüksek 
bir korelasyon var. Bu yapısal 
sorunlar düzeltilmeden tek 
başına ekonomiyi düzeltmek 
olası değil. 

Hukuk(suzluk)!

Neden önce hukuk diyoruz? 
Çünkü hiç kuşkusuz hukuk, 
bir toplumun vazgeçilmez 
temel çimentosudur. Hukuk 
bir ülkenin birleştirici ve bir 
arada tutucu gücüdür. Hukuk, 
demokrasinin de olmazsa 
olmazlarındandır. İnsanlığın 
eskiden beri temel iki soru-

Bir süredir seçim sat-
h-ı mailindeyiz. İttifaklar 
Cumhurbaşkanlığı adaylarını 
ve yol haritalarını belirliyorlar.  
Kuşkusuz bu noktadan sonra 
önemli olan, Türkiye’nin karşı 
karşıya bulunduğu sorunlar, 
siyasi partilerin ve adayların 
bunlara dair ileri süreceği çö-
zümlerdir. 

Burada önemli bir noktada 
güven meselesidir. Hiç kuşku-
suz Türkiye’nin birikmiş ve çö-
zülmeyi bekleyen birçok soru-
nu var. 1) Hukuk ve demokrasi 
sorunu 2) Ekonomi sorunu 3) 
Eğitim sorunu 4) Toplumsal 
barış sorunu 5) Dış politika so-
runu. Bu sorunlar ve gelecek 
ile ilgili bu sorunları çözme 
beklentileri üzerinde durmaya 

 
Ahmet ÖZER 
Sosyoloji, Prof. Dr.
ahmet.ozer@toros.edu.tr
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getirmek ve devamında bu 
bilinçle halkın özlemini duy-
duğu demokrasi ile taçlanmış 
iktidarı kurabilmektir. 

Demokrasisiz Cumhuriyet!

Elbette cumhuriyet vazge-
çilmezimiz, ama tek başına 
cumhuriyet yetmez. O cum-
huriyetin içini demokrasi ile 
doldurmak gerekir. Bu da 
iktidar değişimini gerektirir. 
Peki iktidara gelindiğinde de-
mokrasi alanında hemen ne 
yapılmalı? 

Her şeyden önce öncelikle 
huzur ve barış ortamı sağlan-
malıdır. Huzur ve barış olma-
dan hiçbir şey olmaz.  Temel 
proje  huzur” olmalı. Kuvvetler 
ayrılığı ilkesi demokrasinin en 
temel koşuludur, o nedenle 
yeniden ihya edilmelidir. Yani 
bugün gitmekte olduğumuz, 
dünyada hiçbir benzeri ve 
karşılığı olmayan sitem yerine 
özgürlükçü parlamenter de-
mokrasiye dönülmelidir. Fikir 
ve ifade özgürlüğü mutlaka 
sağlanmalıdır. Gerçek demok-
rasilerde düşünce, ifade, inanç 
ve teşebbüs özgürlüğü son 
derece önemlidir. 

Kayyum uygulamalarına son 
verilmelidir. Seçilmiş insanlar 
seçimle gelip seçimle gitmeli-
dirler. Bir yerde suç varsa orda 
siyasiler değil mahkemeler 
devreye girmelidir. Her alanda 
katılımcılık olmalıdır. Toplu-
mun bütün kesimleri sadece 
seçme seçilme ile değil; üreti-
me, yaratılan katma değere ve 
yönetime katılabilmeli, fikir-
lerini söyleyebilmeli, denetim 
görevini yerine getirebilme-
lidir. Yani birlikte yönetim 
olmalıdır.

Çoğulculuk esas alınmalıdır. 
Toplumdaki çoğulculuk, 

ce Anayasa’dır. Demokratik ve 
özgürlükçü bir anayasa evren-
sel hukuk kaidelerine ve insan 
haklarına dayalı olmalıdır. Bu 
çerçevede hak ve özgürlükle-
re vurgu yapan, etnik yapılara 
ve inançlara eşit mesafede 
duran parlamenter demokra-
siyi yeniden ihya edecek bir 
anayasanın yapılması elzem-
dir.

Türkiye’nin tek adam rejimi-
ne son vererek yeniden de-
mokrasisini rayına oturtması 
için tarafsız ve bağımsız bir 
yargıya ihtiyaç olduğu gibi 
yetkin ve tarafsız yargıçlar 
en az bunun kadar önemli 
ve gereklidir. Bu çerçevede 
uyduruk gerekçelerle insanlar 
artık tutuklanmamalı; henüz 
hüküm giyememiş insanlar 
üstünde tutukluluk zulme 
dönüşmemelidir.

İnsanlar yarın başıma ne gelir 
kaygısı ile yaşamamalıdır. 
Korku sarmalı kırılmalı; yara-
tıcılığın kaynağı özgürlük(ler) 
hukuki güvenceye alınmalıdır. 
Bireyler anayasa ve yasalardan 
doğan temel hak ve özgürlük-
lerini serbestçe diledikleri gibi 
kullanabilmelidir. 

Böylece toplumsal felç du-
rumu son bulmalı. Hukuk 
bütün kurum ve kuruluşları 
ile demokrasinin tam işlediği 
hukuk devletlerindeki gibi 
işlemelidir

Ben böyle bir ülke ve böyle bir 
hukuk istiyorum, ya siz? Emi-
nim sizler de aynısını istiyor-
sunuz. Türkiye bunu istiyor, 
Türkiye bunu hak ediyor. Her 
gün yeni bir hukuk skandalıy-
la toplum sarsılmamalı. Bütün 
mesele, bunu yapabilme 
becerisi, basireti ve cesaretini 
gösterecek bir yapıyı işbaşına 

nundan biri eşitsizlik mese-
lesiyse diğeri yaşamın anla-
mına dair beklentidir. Uzun 
tarihi süreçte insan eşitsizliği 
gidermek için hukuku 
bulmuş, ama bizim ülkemizde 
olduğu gibi egemen bu ilkeyi 
toplum yararından ziyade 
kendi yararı için kullanmıştır. 
Hukukun üstünlüğü ilkesi 
adı altında üstünlerin huku-
ku hakim kılınmıştır. İşte üç 
örnek dava: Demirtaş AHİM’e 
rağmen neden hala tutuklu? 
Kavala nasıl önce berat edip 
sonraki yargılamada müebbet 
alabiliyor? Kaftancıoğlu yıllar 
önceki twitlerinden nasıl ha-
pis ve siyaset yasağı alıyor? 
Bu örnekler çoğaltılabilir ve 
benzer binlerce davaya teşmil 
edilebilir.

Bu anlamda yargı tarafsız ve 
bağımsız olmak yerine taraflı 
ve bağımlı olmuş; adalet me-
kanizması tam işletilememiş, 
bu da halkın adalet duygula-
rının zedelenmesine yol aç-
mıştır. Peki, ne yapılabilir? İşte 
demokratik bir iktidarda hızla 
yapılması gerekenler:

Üstünlerin hukuku yerine 
hukukun üstünlüğü ilkesi 
mutlaka korunmalıdır.  
Düşünce ve ifade 
özgürlüğünün önündeki tüm 
engeller kaldırılmalıdır. Cum-
hurbaşkanı halkın hakaretin-
den korkmak yerine onların 
sevgisini kazanmalıdır. Bugün 
her yerde hissedilen ve uy-
gulanan baskı ortamının son 
verilmelidir. 

Anayasa Mahkemesi gerçek 
işlevine dönerek yapması ge-
rekenleri yaparak toplumun 
temel şemsiyesi olduğunu 
ortaya koymalıdır. Çünkü 
hukuk herkesin güvencesidir; 
hukukun da dayandığı güven-
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lerde dolarda meydana gelen 
dalgalanma ve ekonomiye 
etkilerini irdeleyeceğim. 

Son yıllarda ekonomi denince 
işsizlik ve yoksulluk akla geli-
yor. Gelir dağılımı geçtiğimiz 
yarım asrın nerdeyse en ada-
letsiz göstergelerini sergiliyor. 
En zengin %20 ile aşağıdaki 
en yoksul %20 arasındaki 
uçurum tamı tamına 11 kat 
olmuş. Yoksulluk, işsizlik ve 
gelir dağılımındaki adaletsiz-
lik azalacağına her geçen gün 
daha da artıyor. Resmi rakam-
lara göre işsizlik %15 civa-
rında, gayrı resmi rakamlarla 

bakıldığında ora-
nın bunun iki katı 
olduğu görülüyor. 
Özellikle genç 
nüfusta, hele hele 
üniversite me-
zunları arasında 
işsizlik dayanılmaz 
boyutlara varmış 
durumda. 

Ayrıca yapılan 
araştırmalar nü-
fusun yarıya ya-
kınının yoksulluk 
sınırında, üçte 
birinin açlık sını-
rında yaşadığını 
gösteriyor. İşsizler, 
evsizler, geliri ol-
mayan aileler, kır-
sal alanda toprağı 
tapanı olmayanlar 
açlık sınırı ile karşı 
karşıya. Yani insani 
olarak yaşamlarını 
idame edebilmek 
için günlük biyolo-
jik ihtiyaçlarını bile 
karşılayabilecek 
bir gelire sahip de-
ğiller. Asgari ücret-
lilerin, memurların 
önemli bir kısmı, 
emeklilerin büyük 

mokratik, sosyal, hukuk dev-
letinin altı doldurulmalıdır. 
Bu çerçevede şeffaf ve hesap 
verebilir yönetim olmalıdır. 
Kamuda liyakat esas alınmalı, 
her kim olursa olsun devlette 
görev alanlarda yetki ile bir-
likte sorumluluk olmalı. Bu 
benim özlediğim demokrasi, 
bu bizim özlediğimiz hukuk 
devleti. 

Alarm veren ekonomi

Şimdi de en önemli sorunları-
mızdan olan ekonomi konu-
sunu genel olarak ele almak 
istiyorum. Ardından son gün-

çok seslilik, çok renklilikten 
korkulmamalı; bunlar birer 
zaaf noktası olarak değil 
toplumun zenginliği olarak 
görülmelidir. Bu çerçevede 
“ademi merkeziyetçi” bir 
yönetim anlayışı esas alınmalı 
ve bu esas temelinde yerel 
yönetimler güçlendirilmelidir. 
Üç Y’ye yani yasaklara; yolsuz-
luklara ve yoksulluğa son ve-
rilmelidir. Türkiye bu niteliğe 
sahip insanların da olduğu ve 
bu nevi kaynaklara sahip bir 
ülkedir. 

Anayasa’da yazıldığı gibi, in-
san haklarına saygılı, laik, de-
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nik donanımlar sağlanmalıdır. 
Tarıma dayalı sanayi öncelikli 
olmalı, Türkiye’nin tarım po-
tansiyeli göz önüne alınarak 
bu coğrafya Avrupa’nın orga-
nik tarım ve hayvancılık mer-
kezi haline getirilebilir. 

4. Yaratılan katma değer ta-
bana yansıtılmalı, Kişi Başına 
Milli Gelir (KBMG)15 bin Do-
lar seviyesine çıkarılmalıdır. 
Bunun için savurganlığa son 
verilmeli; enflasyon kademeli 
olarak önce %15’e, sonra %5’e 
indirilirken faiz %7’ye çekil-
melidir. Endüstri 4.0’ın bütün 
gerekleri yerine getirilerek 
Türkiye bir lojistik üstü haline 
getirilmelidir.

5. Çağımızda enerji önemli, 
ama enerjinin nasıl elde edil-
diği de önemlidir. Artık esas 
olan çevre dostu, doğayı ve 
insanı merkeze alan sürdü-
rülebilir kalkınma ise burada 
çevre ve doğayla uyumlu 
insana zarar vermeyen enerji 
önem kazanıyor. O nedenle 
temiz ve yenilenebilir yeşil 
enerjiye geçilerek, termik 
santraller sınırlandırılmalıdır.

6. Ve en önemlisi artık rantiye 
dönemi bitmeli; üretim ve adil 
paylaşımı esas alan bir eko-
nomi, markalaşma teşvik edil-
melidir. Patent sayısı attırılma-
lı, teknoloji öne çıkarılmalıdır. 
Yıllardır bitirilemeyen GAP 
projesi artık tamamlanmalıdır.

7. Artık ülke “take off” -kalkış- 
aşamasına geçmeli. Tarım, 
Ticaret, Turizm ve Teknolojinin 
kalkınma sürecinde entegre 
bir biçimde ele alınması ve 
bunlara ilişkin yatırımların 
behemehâl yapılması gerekir. 
Bunlar artık sözde kalmamalı 
öz olarak mutlaka yapılmalı-
dır. Kentlerin eski dokusu ye-

selesi sadece siyasi bir mesele 
değil aynı zamanda ekonomi-
yi de derinden etkileyen bir 
meseledir. Çünkü büyümek 
için ekonomik istikrar; ekono-
mik istikrar için siyasi istikrar 
gerekli. Siyasi istikrarın da 
temel ön koşulu ve sigortası 
barış ve demokrasidir. 

2. Büyüme zenginleşme ve 
adil bölüşüm için olmazsa 
olmaz koşuldur. Paylaşmak 
için üretmek gerekir, üretmek 
için de büyümek gerekir. Yok-
sulluk paylaşılmaz. %7 Büyü-
yen bir ekonomi hedefi güç 
dengelerinin doğuya kaydığı 
bu konjonktürde önemli ve 
gereklidir. Peki diyelim ki bü-
yüdük, adil bölüşüm topluma 
nasıl yansıyacak? Özellikle dar 
gelirlilerin, geniş yoksul yığın-
ların geçim derdi çektikleri bi-
liniyor. Bizim geleneğimizdeki 
“komşusu aç yatan tok bizden 
değil” sözü bile birçok şeyi 
açıklıyor. Kimsesizlerin kimse-
si olmak, sesi çıkmayanların 
sesi olmak önemli burada. 
O yüzden her aileye ev, her 
eve bir çalışan/maaşlı olmalı. 
Çalışanların açlık sınırından 
kurtulması için asgari ücret 
enflasyona göre yeniden ayar-
lanmalı... 

3. Tarım ve hayvancılıkla uğ-
raşanlar zor durumda. Toprak 
suya insanlar da toprağa 
hasret. Modern tarım yapıla-
mıyor. Bir zaman canlı hayvan 
ihraç eden ülke yanlış politi-
kalar yüzünden kırmızı et ithal 
eder hale geldi. Tahıl ambarı 
Türkiye mercimeği buğdayı 
ithal ediyor. Saman bile dışar-
dan alınıyor. Bir kere girdiler 
mutlaka ucuzlamalı. Mazot 
üretici için sabitlenmeli. Mo-
dern tarım ve hayvancılık için 
ucuz ve kolay ulaşılabilir kredi 
başta olmak üzere bütün tek-

bölümü, dışlanmış gruplar, 
ekonomi dışı faaliyetlerle ge-
çinmeye çalışanlar ise açlık sı-
nırında yaşıyorlar. Öte yandan 
son yıllarda iktidar yandaşı bir 
kesim haksız yere zenginleşti, 
semirdi bir çeşit türedi bir 
yeni zengin sınıfı oluştu. Bu 
çarpık ve adaletsiz gelir dağlı-
mı sistemi içinde zengin daha 
zengin olurken fakir daha fa-
kirleşti. Çünkü ülkenin önemli 
kaynakları satılarak, birilerine 
peşkeş çekilerek özelleştirildi. 
Üretime dönük yatırımlar dur-
ma noktasına geldi. Sabit ser-
maye yatırımları bu dönemde 
hemen hemen hiç yapılmadı. 
Buna karşın inşaat ve rantiye 
ekonomisi son yılların gözde 
sektörleri olarak öne çıktı. Beri 
yandan esnaf kan ağlıyor, gün 
geçtikçe kapanan kepenk 
sayısı da artıyor. Döviz almış 
başını gidiyor, enflasyon bir 
türlü indirilemiyor. %60-70’e 
varan bir enflasyon dayanıl-
maz bir pahalılık söz konusu. 
Benzin dünyanın en pahalı 
yakıtı haline geldi. Tarım sek-
töründe çalışan köylü mazot 
alamaz durumda. 

Ne yapmalı?

Tabi bütün bunların ülkenin 
gerçek yönetim potansiyelini 
ortaya çıkarmasıyla yakın iliş-
kisi olduğunu da unutmamak 
gerekir. Şimdi seçimden sonra 
yeni bir yapılanma ve yeni bir 
şekillenme beklentisi var. O 
halde ne yapılmalı? 

1. 3 B’ye geçilmeli: Bazen 
sembollerle konuşmak hafıza-
da yer açmak için önemli. Ör-
neğin Üç Y’ye -yasaklara, yol-
suzluklara ve yoksulluğa- son 
verilmeli demiştim. Burda da 
Üç B’yi anmak yerinde olacak. 
Yani barışacağız, büyüyeceğiz 
ve adil bölüşeceğiz. Barış me-
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4) Vergiler arttırıldı. 

5) Borçlanıldı. 

Bitmedi. Üçüncü havalimanı, 
üçüncü köprü gibi büyük 
yatırımlar, kaynak yetersiz-
liğinden dolayı çok yüksek 
bedellerle ve hazine garantisi 
verilerek finanse edildi. Kanal 
İstanbul projesi -güya- başla-
tıldı. 

Bu süreci sonunda, tarım sek-
törü geriledi, çiftçi yoksullaştı, 
Türkiye saman bile ithal eder 
hale geldi. Sanayi sektörü 
yüksek teknolojik katma de-
ğer üretimine yönelemedi, 
üretim ve verimlilik artışı sağ-
lanamadı; ihracatın neredeyse 
yüzde 80’i ithalata dayalı hale 
geldi. Ekonomik hayat sadece 
inşaat sektörünün öncülü-
ğüyle döndürülmeye çalışıldı. 
Sonunda, satılacak mal ve 
hizmet, alınacak vergi, kul-
lanılacak kredinin sınırlarına 
ulaşıldı. 

İşte bugünkü doların 
artışı, bu sınırlara 
ulaşılmasından dolayı, talan 
ve soygunun finansmanı 
için bulunacak kaynakların 
çok pahalılaşmasından 
kaynaklanmaktadır. 

Bu krizin ilacı, ekonomik karar 
alma mekanizmalarını, ülkeyi 
talan eden ve artık tek kişiye 
indirgenmiş olan küçük bir 
oligarşik azınlığın elinden alıp 
demokratik olarak belirlen-
miş bir “ortak aklın” denetime 
vermektir... Bunun yolu da 
demokratik kurum ve kural-
ların sadece temel hak ve öz-
gürlükler ve eğitim alanında 
değil, ekonomi konusunda da 
devreye girmesidir. Ve iktidar 
değişimidir...

batağına sürüklemeleridir. 
İkincisi, sanayii, teknoloji ve 
üretim yerine ülkeyi borca 
batıran politikalardır. Üç, aldı-
ğı parayı betona yatıran yanlış 
ekonomi politikalardır. Dört, 
Türkiye’nin brüt dış borcunun 
450 milyar doların, şirketlerin 
net döviz borcunun 222 mil-
yar doların üzerine çıkmasıdır. 

Şimdi bu taboluyu düzeltmek 
yerine işin kolayına kaçarak, 
‘Türkiye’ye tuzak kuranlar’, 
‘dış mihraklar’ sözleriyle 
durum idare edilemez artık. 
Bu sözlerin bir kıymetihar-
biyesi kalmadı, artık deniz 
bitti. Diyorlar ki 25 Haziran’da 
düzelteceğiz. Peki şimdi niye 
düzeltmiyorsunuz? Topluma 
kastınız mı var. Yoksa bu bir 
oy şantajı mı? İktidar koltuğu 
bahane bulunacak yer değil, 
çözüm bulunacak yerdir. 
Çözüm üretemeyenler daima 
zulüm üretirler.

Sonuç 

Sorun, dışa bağımlı olan 
ekonominin, yağma ve talan 
için bilinçli olarak çökmesi ve 
sonunda, kaynak sıkıntısının 
başlamış olmasıdır. Geniş 
kitleleri yoksullaştıran ama 
yönetici oligarşiyi zenginleşti-
ren yağma ve talan ekonomisi 
son yıllarda belirgin hale gel-
mişti zaten. Bu da beş biçim-
de finanse edildi: 

1) Cumhuriyet tarihi boyunca 
yapılan yatırımlarla üretilmiş 
olan değerler satıldı.

 2) Kentsel rant için toprak 
yağması yapıldı. 

3) İhale yasası 187 ayda 186 
kez değiştirildi. İstenilen fir-
malara yatırımlar, istenilen 
koşullarla verildi. 

nilenerek, tarihi dokusu kulla-
nılarak korunmaya alınmalı ve 
yeni kentsel gelişme alanları 
açılmalıdır.

Fren tutmayan Dolar  
bunalıma alarm çaldırıyor 

Ekonominin bugünlerde ba-
şaktörü dolar. Son günlerde 
Türk Lirası dolar karşısında 
çok hızlı değer kaybediyor.  
Neden TL adeta serbest dü-
şüşe geçmiş gibi.. Ve neden 
Türkiye ekonomisinde ani 
duruş riski giderek artıyor. 
İnsanlar haklı olarak tedirgin.  
Ekonomik krizden ekonomik 
bunalıma doğru gidiyoruz. 
Asıl soru şu: “Buraya nasıl 
gelindi?” Çünkü teşhis doğru 
yapılmazsa tedavi de doğru 
olmaz. Nasıl oldu da peş 
peşe birbirini izleyen süreçler 
ekonomiyi çökme noktasına 
getirdi. Bir çırpıda akla ge-
lenlere bakalım: Tek adamlık 
hırsı; sosyal güvenlik devletin-
den, askeri harcamaları öne 
alan milli güvenlik Devletine 
geçilmesi; baskı ortamı ve hu-
kuka olan güvensizlik; OHAL 
sivil darbesi, mevcut hükü-
metin bu gelişmelere seyirci 
kalması; üretimin savsaklan-
ması, vatandaşı borca boğma-
ya dayanan popülist politika-
lar izlemesi. Bütün bunların 
sonucunda piyasalarda güven 
kaybı yaşandı. Sonuç: Dolar 
kuru ve faizler dizginlenemez 
hale geldi. 

Buna karşın hükümet -çözüm 
bulacağına- ne diyor? Dış 
güçler, Türkiye kurulan tuzak, 
dış borç ödemeleri vs. Bir kere 
dolar kurunda gelinen bu 
nokta, hükümetin söylediği 
gibi yüksek borç geri ödeme-
leri nedeniyle yaşanan geçici 
bir durum değil. Bunun ne-
deni kendilerinin ülkeyi borç 
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D yayılması için geleneksel ve 
dijital medya platformlarında 
örgütlenilir. Herkesin kulağına 
gittikten sonra bu fikri başba-
kanın ağzından duyarsınız. Bir 
de bakmışsınız ki jet hızıyla 
referandum sandığının ba-
şındasınız. Yani demokratik 
bir ülkede yaşayacak kadar 
şanslıysanız sandık başında-
sınız. Bizim gibi gece yarısı 
resmi gazete okuyarak da 
öğrenebilirsiniz sonucu.

Elbette Nigel Farage ve onun-
la işleyen metodoloji burada 
kullanacağımız bir metafor. 
Bu metaforuyla anlatmak iste-
diğim, aşırı sağın dünyada ve 
Türkiye’de kamusal tartışma 
evrenini ciddi derecede 
şekillendirmeye başlaması 

Kullanışlı Rejim İnsanları: 
Nigel Farage’ın İkameleri

Dünyanın dört bir yanında 
vatanseverlik adını verdikleri; 
fakat üzerinden tozlu örtüyü 
kaldırdığınızda sermaye ya da 
hükümetin çıkarlarıyla bezen-
miş söylemleri satmaya çalı-
şan birileri var. Brexit’i Birleşik 
Krallık’ın tartışma evrenine 
sokan ve sonucunda başarılı 
olan, şimdi de gözünü Net 
Zero’ya diken Farage, tam bir 
“aranan adam”. O, kimsenin 
söyleyemediğini söyleyebilen 
kötü polis. Marjinalleşmiş bir 
figürün karbon emisyon ya-
salarıyla kavga etmesi, bunu 
elbette başbakanın yapma-
sından daha olağan karşılana-
caktır. Böylelikle rıza devşirme 
süreci birilerinin itibarını 
zedelemeyecek şekilde başlar; 
halk arasında bu söylemlerin 
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dan ortaya atan birileri mev-
cut. Göç meselesi şu sıra gün-
demi ciddi biçimde meşgul 
ediyor. Hemen eklemeliyim 
ki, kontrolsüz göçe karşı çıkıl-
malı ve göçmen sorunu insan 
hakları bağlamında diğer 
ülkelerle ortak sorumluluk 
alanında değerlendirilmeli. 
Öfke, göçmene değil göçü 
yaratan siyasete kanalize 
edilmeli. Fakat ne yazık ki, 
Türkiye bağlamında bu sorun, 
göçmenlerin nefret objesi 
haline getirilmesi üzerinden 
tartışılıyor. Çünkü birileri 
denize giren Suriyelileri hedef 
gösterirse, bir holding kamu-
ya açık sahili gasp ederken 
polisle çatıştığında asıl işgal-
cinin kim olduğunu kimse 
konuşmaz. Birileri “göçmenler 
sizin yerinize istihdam edi-
liyor” dediğinde kimse ülke 

artırıcı söylemler takip 
etmeye başladı. İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilme 
kararı, güç kaybeden iktidarın 
sağa yaslanma çabasından 
başka bir şey değildi. 
Çünkü eğer dağıtacak rant 
kalmamışsa destekçilerinizi 
en kolay konsolide etmenizi 
sağlayacak argümanlar “din, 
vatan ve millettir”. İktidarın 
devamlılığını sağlayacak söy-
lemi onun kucağına bırakan; 
ancak iktidara hiçbir zaman 
erişemeyeceğini bilen ve 
sadece onun uzantısı olanlar 
Nigel Farage’ın ikameleridir. 
Bu misyonla rejimin kullanışlı 
kişileri bir müddet MHP’liler 
ve küçük sağ partililer oldu. 

Göç sorunu ve gerçekler

Bugün baktığımızda kullanışlı 
söylemleri çok farklı bir kanal-

yolundaki tehlikeli gelişme. 
Trump’ın iktidara gelişiyle 
bu durum arasında ciddi bir 
korelasyon var. Bu türden ar-
gümanlar marjinal olmaktan 
çıkarak normalleşti ve fikirleri 
Batı’nın en büyük demok-
rasisinde iktidara gelenler 
özgüven kazandı. Rejimler 
güç kaybederken milliyetçilik 
ve sağ popülizm can suyu 
olur.  Macron’un en zayıf dö-
neminde aşırı sağın diskurunu 
kullanmaya başlaması bu 
gerçeklikten bağımsız yorum-
lanmamalı.

Türkiye’de de benzer 
bir durum yaşanıyor. 
Cumhur İttifakı kuruldu-
ğundan beri, güvenlikçi-
milliyetçi yönde devam 
eden radikal söylemleri 
sosyal muhafazakarlığı 
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nizde veya onu gördüğünüz 
yerde döveceğinizi söylediği-
nizde Kemal Kılıçdaroğlu’na 
atılan yumruğu da meşrulaş-
tırıyorsunuz. Sokakta Mehmet 
Amca ile Ali Dayının birbirine 
atabileceği potansiyel yum-
rukları, polisin uygulayacağı 
orantısız gücü ya da Müzey-
yen ablanın evde yediği to-
kadı da meşrulaştırıyorsunuz.  
Bu toplumun sinir uçlarıyla 
oynamanın vebali büyük olur. 
Uzun süredir devam eden 
ekonomik krizin yarattığı ger-
ginlik ve tükenmişlik hissinin 
üzerine topluma sürekli ne-
gatif enerji yüklemek, uzlaşı 
kültürünü yaşatarak otoriter 
rejimden çıkmaya çalışan 
muhalif blokun masasının bir 
ayağını kırar. 

Bilinen ve sıkça yinelenen 
formülle “birlik ve beraberliğe 
en çok ihtiyaç duyduğumuz 
şu günlerde” tüm siyasilerin 
kamusal alanda ses tonuna 
dikkat etmesi gerekiyor. Aksi 
yönde gösterilecek tutumlar 
sandıkta bize yeni bir yenilgi 
tattırarak sesimizi duyuraca-
ğımız kamusal alandan bizi 
sonsuza kadar atıp sesimizi 
temelli kısabilir. Bu tehlikeyi 
önlemek için geliştirdiğiniz 
diskurun kime nasıl fayda 
sağlayacağını iyi hesaplamalı-
sınız. Siyaseten çıkış yakalama 
hevesi uğruna etik olandan 
şaşmamalı ve esas hedeften 
sapmamalısınız. Günün so-
nunda bu tutumun yalnızca 
yenilgi ateşine bir odun at-
maktan çok daha ağır sonuç-
ları olacaktır. Gelecek güzel 
günlerin hayali ile yaşayan bir 
nesli ve umudu kaybetmek 
gibi ağır bir faturayı kesen siz 
olmayın.

ekonomisini felakete sürükle-
yen hükümetin patronlar kar 
etsin diye kaçak çalışanları 
denetlemediğini aklına getir-
mez. 

Elbette göç sorununun belli 
alanlarda problem yarattığını 
yadsıyamayız; ancak bu mese-
leyi, sorunu yaratan hüküme-
te hiç değinmeden ele alır-
sanız çözümü için sağlıklı bir 
adım atamazsınız. Bu noktada 
Zafer Partisi’nin problemi ele 
alış biçimini eleştirmek istiyo-
rum. İnsanları karşı karşıya ge-
tirerek meselenin toplumsal 
bir infial yaratacak seviyeye 
ulaşmasına yol açabilirler. Bu 
da, seçimin tartışma evrenini 
hükümetin bu ülkeyi çok kötü 
yönetmesinden çıkararak 
“yurttaşa karşı göçmen” reto-
rik çerçevesine oturtabilir. İşte 
kullanışlı rejim insanı dediğim 
kişi, tam da bunu yapandır. 
Farage da Brexit’in ülkedeki 
en büyük sorun olduğunu ka-
muya kabul ettirmişti. Ancak 
çözülmesini ön gördüğü hiç-
bir sorun hala çözülmüş değil. 
Üstelik ekonomi de küçüldü. 
Yani halkın hayrına olacağını 
iddia ettiğiniz şeyler tam tersi 
sonuçlar doğurabilir.

Dahası, ulusal çıkarlarla ne-
yin çeliştiğini ya da kimin 
vatansever olup olmadığını 
tanımlarken, oldukça süb-
jektif bir şekilde muhakeme 
yapan bir anlayışın tartışmaya 
açtığı konular kaos yaratabi-
lir. Yarın biri çıkıp “feminizm 
dış güçlerin oyunudur, bizim 
kültürümüzde yeri yoktur” 
deyip kadın hareketine de 
saldırabilir. “Küresel ısınma 
sermayenin oyunudur” deyip 
yeşil planınızı çöpe atmanızı 
isteyebilir. Barışçıl protesto 
hakkınızı kullanarak bu zihni-
yeti eleştirdiğiniz için terörist 

damgası yiyebilirsiniz. Bir gün 
uyandığınızda yer ayağınızın 
altından kayabilir. Bu nedenle, 
gerçeği çarpıtarak kamusal 
tartışma kültürünü sübjektif 
yargılarına bağlayan kişilere 
şiddetle karşı çıkmak zorun-
dayız. Özellikle en çok gerçek-
leri konuşmaya ihtiyacımız 
olan şu dönemde, iktidarın 
hatalarını maskeleyecek argü-
manları kullanmaktan şiddet-
le kaçınmalıyız. 

Bu tartışma kültürü, iktidarın 
hatalarının üzerini örttüğü 
gibi toplumsal sorunları 
değerlendirirken denklemi 
yanlış yerden kurmamıza 
neden oluyor. “Göçmenler 
kadınları taciz ediyor, ahlaki 
değerlerimizi tehdit ediyor” 
argümanı kadınların bu top-
lumda yalnızca göçmenler 
tarafından tacize uğradığı gibi 
bir düşünce uyandırıyor. Oysa 
göç sorunundan önce de bu 
ülkede kadınların beden bü-
tünlüğüne tehdit vardı. Eğer 
siz Emine Bulut sokak ortasın-
da katledildiğinde, Özgecan 
Aslan tecavüze direnirken 
öldürüldüğünde ortalığı aya-
ğa kaldırmıyorsanız video 
çekerek kadınları rahatsız 
eden bir göçmeni işaret etti-
ğinizde Türkiyeli katilleri ve 
tecavüzcüleri aklarsınız. Öte 
yandan, toplumun şiddet ko-
nusunda rehabilite edilmesi 
gerekliliğinin üzerini örtmek 
de, mevcut sorunları çok daha 
derinleştirir.

Kamusal alanda dilimize 
dikkat etmeliyiz

Şiddet dilini kamusal alandan 
atma çabası, bu kutuplaştırıcı 
tartışma kültürü nedeniyle 
sonuçsuz kalıyor. Milyonlar-
ca insanın gözü önünde bir 
bakanı düelloya davet ettiği-
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M şirketlerin çalışmaları, Zoom 
veya Teams gibi çevrimiçi 
programlar üzerinden yürü-
tülen toplantılarla şekilleni-
yor. Eğitim desen, o da bu 
çevrimiçi yazılımların insafına 
terk edilmiş durumda.

Maskeli suratların içerisinde 
kendi karbondioksitini solu-
yan beyinlerin; yemek sonrası 
örtülen maskelerin içerisinde 
dolanan mide kokusu ile pri-
matlıktan geviş getirenlere 
terfi edenlerin dünyası…

Birçok aklıevvel dünyanın 
yepyeni bir döneme girdiğini 
ciddi ciddi iddia ederken, artık 
okulların anlamsızlaştığını 
söyleme cesaretini bulanlar 
bile mevcuttu çevremizde.

Bu Memlekete Yazık Olmadan...

Maskeli Balo

COVID 19 Özeti

2020 yılının Mart ayı.

COVID 19 salgınının tüm 
dünyada yayılmaya başladığı 
dönem. Ortalık savaş yerine 
dönmüş gibi. Avrupa’nın me-
deni ülkelerinde özellikle yaşlı 
nüfus kırılıyor. Açıklanan vaka 
ve ölüm istatistiklerinin doğru 
olup olmadığı konusunda 
herkesin kafası karışık. Hasta-
lığın tespiti için kullanılan test 
kitleri henüz ihtiyaçları karşı-
layacak bollukta bulunamıyor. 
Her ülke, kurum, şirket, birey 
kendi korunma metotlarını 
uygulama derdinde. Kitleler 
evlerine kapanıyor. Tuzu kuru 
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Bazılarımız çok, bazılarımız 
ise daha az olmak kaydıyla bu 
sahte bilgilere kaptırdı kendi-
sini bir şekilde.

Mesela, aşı karşıtlığını artıran 
saçmalıklar o şekilde yayıldı. 
Kimin yazdığı belli olmayan 
COVID 19 üzerine uzun metin-
ler, bilmem ne hastanesinde 
çalışan hemşirenin doktorlar 
odasında kulak misafiri olup 
duyduklarını anlattığı sesli 
mesajlar, virüslerin Allah 
tarafından insan nüfusunu 
azaltmak için yaratıldığını 
ileri sürecek kadar zırvalayan 
medya maymunu meşhur tıp 
profesörleri, bu saçmalıkları 
referans olarak kullanan sah-
ne ve ekran yıldızları…  Bütün 
bunlar, ömrünü bilime adamış 
ciddi araştırmacıların değer-
sizleştirilmesine yol açtı. Bul-
dukları aşı ile kitle ölümlerini 
durduran bilim insanlarını linç 
etmeye kalktılar sosyal medya 
üzerinden.

Aşı ile kendilerine çip takılaca-
ğını bile ciddi ciddi düşündü 
bir yığın insan. Hem de ceple-
rinden ayırmadıkları telefon-
lar ile çipin en hasının kendi-
lerine zaten takılmış olduğu 
gerçeğini es geçivererek.

Sosyal medya bu süreçte, ger-
çek bilginin önündeki en bü-
yük engel oldu ne yazık ki…

Anomali koşullarında gelişen 
davranış biçimlerini esas ka-
bul ederek yaşamı, dostluğu, 
eğitimi, iş münasebetini, iş ve 
eğitim hayatını Zoom-Teams 
ikilisine teslim etmeye kalkan-
lar ile bilgiye erişimi sosyal 
medya platformları aracılığı 
ile telefonunun ekranına en-
deksleyenler işin esasından 
uzaklaşma, serbest kürsüden 

nispeten geçerli olduğu Batı 
coğrafyasında üretiliyor.

Varlık sebebini dünyadaki 
talebi patlayan tüketim eşya-
larının üretilmesine bağlayan 
ülkelerin ışıltısı ise, Las Vegas 
gibi şehirlerin sahteliğini sak-
layan neon ışıkları gibi. Sön-
düğü anda geriye koskoca bir 
sanayi tesisi çölü kalıyor.

Bireysel özgürlüklerin hâkim 
olduğu yerlerde toplumsal 
antikorların ne kadar güçlü 
olduğunu gördük.

Öyleyse?

Online-Çevrimiçi ekran 
fetişizmi:

“Rusya’nın Ukrayna’ya attığı 
bombalar yüzünden havalar 
ısınmıyor” dediğini duyduğu-
muz anda eşimle birbirimize 
şaşkınlıkla bakakaldık.

Gürcistan kökenli, evimizin 
emekçisi ablamız -ki kendi-
si gurbet özlemini elindeki 
telefonun ekranından takip 
ettiği facebook sayesinde gi-
deriyor- meteoroloji bilimine 
katkısını bizimle bu şekilde 
paylaştı. “Olur mu böyle şey!” 
tepkimize yanıt olarak, “Fa-
cebook’ta yazıyor, okudum” 
derken sanki hakemli bilimsel 
bir dergide yayınlanan bir 
makaleden referans vermiş 
gibi kendinden emindi. Öyle 
ya, mademki sosyal medyada 
önüne düşmüştü, artık gerçek 
onun için oydu.

Sadece o mu?

Telefonunun veya bilgisaya-
rının ekranına düşen abidik 
gubidik her türlü sansasyonel, 
saçma sapan komplo teorile-
rini son iki yılda hayatının bir 
parçası yapan nice eğitimli, 
birikimli insanları gördük be-
raberce.

İş hayatı “Business” içerisinde 
koşuşturmaktan kendisine 
bir saniye zaman ayırmayı 
beceremeyen “beyaz yakalar” 
tinsel aydınlanmalar için fırsat 
buluyor; “Evde kaldım kendi-
mi buldum” retoriği hayatın 
yeni gerçeği olarak inanılmaz 
bir hızla ortalığa yayılıyordu.

Doğanın, insanlar sokağa az 
çıktığı için kendini onarmaya 
başladığı, twitter paylaşımları 
ile müjdeleniyordu.

Avrupa ve Amerika’da artan 
ölüm sayıları karşısında, bu 
salgınla mücadelede resmi 
ölüm rakamlarını birkaç bin 
olarak ilan eden Çin’in “muh-
teşem!” bir başarı sağladığı 
iddia ediliyordu.

Doğanın kendisini onardığı 
zırvası, İstanbul Boğazı’ndan 
geçen yunusların yarattığı 
sevinçten tam bir yıl son-
ra tüm Marmara’yı müsilaj 
basmasıyla sona erdi. Evde 
oturup, ortalığı, marketten 
gelen torbayı, elinin değdiği 
her şeyi deli gibi temizleme 
histerisindekilerin yarattığı 
kimyasal atıklar doğanın ca-
nına okumaya devam etmişti 
demek ki…

Çin’in büyük bir başarı 
göstererek salgında Batı ale-
mini alt ettiği, buradan aldığı 
güçle de dünyanın yeni haki-
mi olacağı safsatası da; üreti-
len aşıların sağladığı güvenli 
ortam sayesinde Batı dünyası 
neredeyse tamamen eski 
normal yaşantısına dönerken 
dünyanın en büyük kentlerin-
den olan Şanghay’ın salgının 
önlenebilmesi için “tamamen” 
kapatılmasıyla sona erdi.

Bilim hala demokrasi, insan 
hakları, fırsat eşitliği, adil 
bölüşüm gibi kavramların 
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Ayrıca, yine iktida-
rın TBMM’deki Grup 
Başkanvekili basın ve 
sosyal medyada özgür 
ifadenin kısıtlanması 
için hazırladıkları yasa 
tasarısı hakkında “İfade 
hakkı, eleştiri ve basın 
özgürlüğü kısıtlanma-
sın diye böyle bir çalış-
ma yapıyoruz” şeklinde 
bir cümleyi kurabiliyor. 
Bahsettiği kısıtlamaları 
yapabilecek yegane 
gücün devlet olduğunu 
es geçerek; herhangi 
bir vatandaşın bu öz-
gürlükleri kısıtlayabile-

ceğini, kendilerinin ise bunu 
önleme gayretinde olduğunu 
ifade ediyor işi iyice pişkinliğe 
vuracak şekilde.

Yine aynı partinin üstün ze-
kalı bir temsilcisi, zamlardan 
şikayet edenlere, “Karpuzu 
marketlerden alırsanız böyle 
olur; ben her sene karpuz 
ekiyorum” diyerek kendilerini 
karpuz seçer gibi seçen seç-
menlerine hak ettikleri cevabı 
veriyor.

Dünyaya düz diyenler, -sanki 
primat sülalesinin kıllı üyeleri 
değilmişiz gibi- aşı yapılınca 
kıllı maymunlara dönüşeceğiz 
diye öfkelenenler, hepsi aynı 
tornanın ürünleri…

Şu memlekette günde 5 
defa Can YÜCEL’i anmadan 
yaşamak mümkün mü?

Üçüncü sınıf futbolcu

Futboldan anlamayanımız 
yoktur; anlamasak da üzerine 
iki laf etmek adettendir. Zaten 
bir saha dolusu seyirci sayısı 
kadar farklı pozisyon, hakem 
yorumu da mevcuttur. Yani ne 
sallasan tutar…

layışının kardeşçe beraber 
yaşayabileceğini ciddi ciddi 
kuramlaştıran liberal aymazlı-
ğın bu şaşkınlığı duyması çok 
da şaşırtıcı değil...

Postmodernizmin safça, akıl-
sızca üstüne üstlük “özgürlük” 
gibi çok üstün bir kavramı 
ucuzlaştırarak yücelttiği “onun 
görüşü, saygı duyulmalı” 
mottosu ile “çelişkiler, liberal 
demokrasi ve piyasa ekono-
misi içerisinde uzlaşıya ulaşır” 
öngörüsünün başımıza bela 
ettiği bir dünyayı yaşıyoruz 
beraberce.

Değersizleştirilip maddiyat 
kavramlarına endekslenen öz-
gürlüklerin arkasına sığınarak 
saçmalamak tabii ki sadece 
bize özgü değil. Ama en muh-
teşemlerinin bu topraklarda 
yeşerdiği de çok kuvvetle 
muhtemel.

Örneğin, günümüzün Adalet 
Bakanı kameraların önüne 
çıkıp, “Türkiye’de tweet attı 
diye hakkında soruşturma 
başlatılan bir kişi yok. Tweet’in 
içinde yazandan dolayı soruş-
turma açılıyor” diye bir cümle 
kurabilecek cürete sahip.

sallama ve limitsiz zırvalama 
üzerine tam bir birliktelik gös-
terdiler.

Memleketimin irfanı

Aynı tornadan çıkma kumaş-
lar

Sokak röportajında uzatılan 
mikrofona, kendisini izleyen 
kalabalığa önemli bir söylev 
veriyor edasıyla konuşan ak-
sakallı muhterem zatın, fiyat 
artışlarını Allah’ın yaptığını 
büyük bir özgüvenle ve inanç-
la söyleyebildiğine şahit olduk 
geçenlerde…

Sosyal medyada ortalığa dö-
külen bu görüntüler sonrasın-
da, adı Liberal olan partinin 
eski genel başkanı böylesine 
büyük bir ekonomik kriz 
içerisinde bile AKP’nin ba-
rajı geçip geçemeyeceğinin 
tartışılmıyor olmasından 
büyük şaşkınlık duyduğunu 
açıkladı. Rasyonel ve eleştirel 
dünyevi bakış açısı yerine 
koşulsuz tapınmayı esas alan, 
gerçeğin sadece kendi kutsal 
kitabında yer aldığına inanan 
dinci anlayışlar ile liberal 
demokrasinin geniş yürekli 
“gel, kim olursan ol, gel” an-



37

   SOSYAL DEMOKRAT

Gelelim sadede

Yukarıda 2 ana, 4 ara başlıkta 
aktarmaya çalıştıklarım bu-
günlerde içimde yaşadığım 
öfke patlamalarının yansıma-
larıdır. Bütün bunlara sebep 
olan şey de, akılcı ve bilimsel 
yaklaşımların yığınlar tarafın-
dan fütursuzca terk edilmiş 
olmasıdır.

Önümüzdeki dönem iktidar 
elde edildiği takdirde 
yapılması gerekenleri 
sıralarsak;

• Liberal, postmodern söylem 
ve uygulamalar çöpe atılıp; 
eğitim, sağlık, ulaşım, tarım 
ve hayvancılık alanlarındaki 
kamu hizmetlerinin kalitesi ve 
yaygınlığı artırılmalıdır.

• Şehir hastaneleri, paralı 
otoban, havaalanı gibi 
geçmişin kapitülasyonlarından 
beter sonuçlar doğuran 
tesisler vakit geçirilmeden 
kamulaştırılmalıdır.

• Eğitim tamamen ve koşulsuz 
bir şekilde bilime dayandırılma-
lıdır. Bununla birlikte, devletin 
eğitim kurumlarındaki kalite 
yükseltilmeli; böylece, velilerin 
çocuklarını sadece laik eğitim 
alsın ve yabancı dil öğrensin 
diye çoğu zaman maddi im-
kanlarını da zorlayarak gön-
derdikleri özel okullara talep 
azaltılmalıdır.

• Tarım ve hayvancılığın, özel 
sektöre ve küreselleşmiş serma-
yeye terk edilemeyecek kadar 
önemli ve stratejik olduğu 
kavranarak bu alanlar, kamu 
kaynaklarıyla hem maddi hem 
de kurumsal olarak güçlü bir 
şekilde desteklenmelidir.

Aksi takdirde ne mi olur?

Bu memlekete yazık olur…

1’inci ve 3’üncü grubun siyasi 
atmosfer içerisinde nerede 
durduklarını rahatlıkla anlarsı-
nız, ama o 2’nci grup yok mu, 
işte tüm denklemleri altüst 
edenler onlardır. Nazım Hik-
met’in “Akrep gibisin karde-
şim” şiirinde tasvir edildikleri 
gibidirler.

Mesela, seçim araştırmaların-
daki kararsızlar işte tam da 
oraya aittir. Çıkarlarına göre 
diğer gruplardan birine dahil 
olurlar. Takım şampiyonluğa 
gidiyorsa anında 1’inci gruba 
geçerler ama takımın durumu 
nanay ise, 3’üncü grubun en 
ateşli üyesi oluverirler.

Siyasallaşmış din de, yukarıda 
tasvir edilen futbolcu gibidir. 
Toplu halde, kendinden olma-
yana hakaret eder, aşağılar; 
iktidara geldiğinde de hayatı 
dar eder.

Kendi toprağında önceden 
yerleşik olan medeniyetlerin 
eserlerini, kendi inancının 
tapınağına çevirmeyi savaş 
ganimeti kazanmaya ben-
zetip hak olarak görürken; 
başkalarından kendi inancına 
yöneltilen her türlü eleştiri 
karşısında “kutsalımıza saldırı-
yorlar” diyerek ortalığı velve-
leye verir.

Ve şu güzelim memlekette 
Siyasal İslam, yukarıda sayılan 
üç taraftar grubu içerisinde 
2. gruba ait olanlar sayesinde 
onlarca yıldır hüküm sürmeye 
devam etmekte…

Son günlerde yapılan araş-
tırmalara göre 2’nci gruptan 
3’üncü gruba geçişler son 
derece hızlanmış görünüyor; 
demek ki takım küme düşme-
ye doğru hızla ilerlemekte…

Futbol hayatın bir yansıma-
sıdır denir ya, gerçekten de 
öyledir.

İzlerken görürsünüz, bazı 
futbolcular pislik yapma 
konusunda tam anlamıyla 
uzmandır. Hakemin 
görmediği anlarda, rakip 
futbolculara oyundan 
düşürücü her türlü hareketi 
yaparlar. Tükürmek, vurmak, 
çelme takmak, ne arasanız 
vardır. Ama hakemle göz 
göze geldiklerinde, hele 
bir de rakip oyuncu kaza 
ile temas ederse tepesine 
taş düşmüş gibi kendisini 
yere atıp bağırmaya, sahada 
yuvarlanmaya ve çimenleri 
dövmeye başlarlar. Safça, 
tamam dersiniz adam ölmek 
üzere… Ama can vermezler, 
bilakis daha da canlanırlar, 
hele bir de hakem, rakibe o 
pozisyon için kart da göster-
diyse keyifleri daha da artar; 
yeni avlarına daha büyük bir 
iştahla yönelirler.

Bu oyuncu sizin tuttuğunuz 
takımda olabilir. İşte, tam da 
o noktada, hayatın başka bir 
gerçeği ile yüzleşiriz. Üç grup-
ta toplayabileceğimiz davra-
nış kalıpları çıkar karşımıza;

1- Bazıları o davranışları hoş 
görür; “oyunun kuralı budur, 
maçı kazanmak için her yol 
mübahtır” diyerek o futbolcu-
yu ödüllendirir.

2- Bazıları susar; o davranışı 
doğru bulup bulmadıklarını 
anlayamazsınız.

3- Bazıları ise takımına karşı 
sevgisini muhafaza ederek 
o rezilliğe karşı çıkar; “olmaz 
böyle rezalet” der, eleştirir ve 
engellemek için elinden gele-
ni yapar.
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İ günlük hayatımıza yerleşti, 
zaten sosyal medyada yaşıyor 
gibiyiz. Bir kesim, bu sefer 
kaçırmayalım diyerek, panikle 
Metaverse’ten arsa almaya 
çoktan başladı. Peki bu sefer 
ne yapmak, nasıl davranmak 
lazım? Hemen yeni dünyalara 
koşmak mı iyi, yoksa sakin 
davranmak mı daha önemli? 
Gençler internette yaşıyor; 
peki gençleri anlamanın yolu, 
sahiden sanal evrenlerden mi 
geçiyor?

Mutsuzluğa karşı  
internetle yaşamak

Hayat çok uzun zamandır 
yorucu ve neşesiz. Pandemi-
den beri de aşağı doğru bir 
ivmeyle gidiyor. Maslow’un 
ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alt 

Neşe Yoksulu İnternet Nesli

İnternet hayatımıza ilk girdi-
ğinde, web sitesi adresi al-
mak, birçok kurum tarafından 
gereksiz görülmüştü. Daha 
sonra kurumlar, kendilerine 
ait “domain”lere sahip olabil-
mek için fahiş fiyatlar ödemek 
zorunda kaldı. Bir süre sonra 
tarih tekerrür etti ve sosyal 
medya hayatımıza girdi. Ku-
rumlar, konuyu anlama konu-
sunda yine yavaş davrandılar 
ve kullanıcı adlarını almadılar. 
Birçok genç, kurumların kul-
lanıcı isimlerine üyelikler açtı. 
Hikayenin devamında, bu 
kurumların bazıları yine satın 
almak, bazıları da uzun evrak 
işlemleriyle platformlara dert-
lerini anlatmak zorunda kaldı. 
Şimdi yine bir dönemeçteyiz. 
Metaverse, NFT gibi kelimeler 
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sesi sonuna kadar açıp metal 
müzik dinleyen, arkadaşları-
nıza “Selam moruk” diyen ba-
banızdan utanır; ondan daha 
da uzaklaşırdınız. İkincisi ise, 
odanızı sadece “ziyaret” eden, 
posterleri soran, öğrenmek 
isteyen baba tipiydi. Dinleyip 
belki de başka bir şey öneren, 
kendi anılarını anlatan, sizden 
de öğrenen; ama rol çalmayan 
babaya kendinizi yakın his-
seder, daha fazla şey paylaş-
maya başlardınız ve zamanla, 
aranızda gerçek bir bağ oluş-
tuğunu fark ederdiniz. 

Dijital yerlilerin ait oldukları 
alanda, daha onları dinleme-
den harekete geçen siyasetçi-
ler, SOAD tişörtüyle sizi arka-
daşlarınıza rezil eden babalar 
gibiler. Geçenlerde bir siyasi 
parti, dünyanın ilk metaverse 
mitingini düzenledi ve mi-
tinglerindeki duvarın ardında 
bir protestoya maruz kal-
dıklarını fark etmediler bile. 
Dijital dünyayı anlamak; dijital 
mecralarda “bir şey” yapmak-
tan daha öte, platformların 
dinamiklerine hakim olmayı 
gerektiriyor. Hakim olamadı-
ğınızda, yenilikçi olduğunu-
zu zannederken, kendinizi 
gülünç duruma düşürme 
riskiniz yüksek. Siyasetçilerin 
gülünç durumlara düşmeleri 
de, gençler için zaman zaman 
neşe kaynağı olabilir elbette; 
ama aranılan neşenin bu ol-
duğunu hiç sanmıyorum. 

Bu miting fiyaskosundan bir 
iki gün sonra da, cumhurbaş-
kanının raket tutan fotoğrafı 
NFT’ye dönüştürülerek Genç-
lik ve Spor Bakanı tarafından 
kendisine hediye edildi. Tür-
kiye’de NFT topluluğu olduk-
ça aktif, hatırı sayılır alımlar 
yapan koleksiyonerler de 

dünyasında kendilerine yeni 
alanlar yaratıyor, ortak ünite-
ler oluşturuyor ve üretmeye 
çalışıyor. Mevcut olan ve ge-
lişen internet, herkese tekrar 
kendisi olabilme, birazcık gü-
lümseyebilme şansı veriyor.

Gençleri anlamak için neden 
burada olduklarını, ne ara-
dıklarını ve bulduklarını fark 
etmek, analiz etmek önemli. 
Mesela dünya çapında yapı-
lan araştırmalarda, Metaver-
se evreninde vakit geçiren 
gençlerin büyük çoğunluğu, 
Metaverse’te yaşadıkları ha-
yatı daha gerçekçi bulduğunu 
söylüyor. Dijital yerli nesil, 
önceki nesillere birçok açıdan 
kızgın ve kendilerini internet-
te daha gerçek, olduğu gibi, 
oraya ait hissediyor. 

Gençler ve büyükler;  
nasıl bir ilişki?

“Oraya ait hissetmek”, kolayca 
empati yapabileceğimiz bir 
durum. Kendi gençliğimizi, 
hatta ergenliğimizi düşüne-
lim. Sosyal medyamız yoktu, 
ama aylık müzik dergilerimiz 
ve onların içinden çıkan 
posterlerimiz vardı. Odamızı 
onlarla kendi dünyamız ya-
pardık. Aile büyüklerinin ne 
zevk aldığımızı asla anlama-
dığı müzik türlerini yüksek 
sesle dinler, dinlediğimiz 
müzik türüne göre giyinirdik. 
Çocuklarını anlamak isteyen 
babaların uyguladıkları iki 
yöntem vardı. İlki, aniden aynı 
müzikleri dinlemeye başla-
mak, aynı mekanlara gidip, 
ergenlik çağındaki çocuğu-
nun hayranı olduğu müzik 
grubunun tişörtünü giymek 
gibi utanç kaynağı davranış-
lardı. Aniden SOAD (System of 
a Down) tişörtüyle gezmeye 
başlayan, pazar sabahı evde 

seviyesinde sorun var. Düz-
gün beslenebilmek ve rahatça 
uyuyabilmek lüks gerektiriyor. 
Hal böyleyken, neşeden bah-
setmeye sıra gelmiyor; ama 
neşe mühim. Çünkü neşe, tıp-
kı karşıtı öfke gibi insanı hare-
kete geçiren bir duygu. Çalış-
maya, üretmeye hazır, enerjik 
ve güler yüzlü bir hal; aynı za-
manda da bir ihtiyaç. Aksi çok 
karanlık ve sürekli o karanlıkta 
yaşanmıyor. Eskiden, bekledi-
ğimiz grubun konserine bilet 
bulamadığımızda modumuz 
düşerdi. Şimdiki gençlik, gün-
lük hayatta ekonomi dışında 
bir şey konuşamıyor. Kiraların 
arşa ulaşması, marketten iki 
sefer aynı fiyata bir şey alına-
mayışı, her şeyin ama her şe-
yin çok pahalı olması ve yarın 
daha da pahalı olacak olması, 
herhangi bir nedenden tutuk-
lanabilme riski, yolda dümdüz 
yürürken samuray kılıcıyla 
öldürülebilme ihtimali herkesi 
“neşe yoksulu” yaptı. Bu yüz-
den, gençler alternatif gün-
dem arayışlarını ekranların 
içinde yaşayarak sürdürüyor-
lar; çünkü dışarıda neşelerini 
yerine getirecek pek bir şey 
yok, olsa da ulaşmaya imkan-
lar genelde yeterli olmuyor.

Pandemiyle başlayan eve 
kapanma süreci, ekonomi-
nin geldiği durum ile sürekli 
ve zorunlu hale geldi. Evde 
yapılacak şeyler bir yandan 
sınırlı, bir yandan da dünyayı 
saran koca bir ağ var. Her an 
iletişimde kalmak, kendine 
yeni dünyalar yaratmak ve var 
olandan kaçabilmek müm-
kün. Tam da bu yüzden, genç-
ler saatlerini oyun oynayarak 
geçiriyor, “online” da olsa 
topluca dans edebildikleri tek 
yer olduğu için TikTok’ta dans 
ediyor, dijital sanatçılar NFT 
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Tek başına Metaverse’te, 
NFT’de, TikTok’ta, Youtube’ta 
olmak gençlere ulaşmak de-
mek değil; nasıl yer aldığınız 
yer almış olmanızdan daha 
önemli. İnternet tek taraflı bir 
yer değil, sürekli bir etkileşim 
söz konusu. Öncelikle, genç-
lerin kapısını çalıp odalarını 
ziyaret etmek ve onları dinle-
mek önemli. Onlardan öğren-
diklerinizi kendi tecrübenizle 
harmanlar ve anlamaya çaba-
ladığınızı gösterirseniz, gerçek 
bir bağ kurmanız işten bile 
değil.

rendiğimiz kelimeyi hızlıca 
cümle içinde kullanmaya 
çalışmak gibi yapmış olmak 
için bir proje yapmaya gerek 
yok. Gençliğin NFT konuşması 
ve masa tenisinin de bir spor 
olması, belli ki Gençlik ve Spor 
Bakanı nezdinde muhteşem 
bir kombinasyon gibi görün-
müş. Ancak işe NFT ile ilgile-
nen gençler açısından bakar-
sak, onların gözünde hiçbir 
karşılığı olmadığını rahatlıkla 
görebiliriz.  
 

mevcut. Uzun zamandır dijital 
sanat alanında dirsek çürüten, 
emek veren sanatçılar sonun-
da çabalarının karşılığını bu-
labiliyor. Bu dünyanın kendi 
içinde bambaşka dinamikleri 
var. Twitter sohbet odaların-
da tanışıyor; sanattan, yapay 
zekadan, farklı disiplinlerden 
bahsediyorlar. Fiyatlama stra-
tejisi, platformlarla yapılan 
akıllı sözleşmeler gibi birçok 
teknik konu da cabası. Evet, 
teknik olarak her şeyin NFT’si 
yapılabilir; ama her yeni öğ-
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A şey” olarak tanımlanmaktadır.

Buradan da anlaşılacağı üzere 
esasa/ereğe giden yolu belir-
leyen usulün muhakkak suret-
te planlamaya dayalı olması 
gerekmektedir. Planlamanın 
ise çeşitli safhaları mevcuttur.

Finlandiya ile bile 
net olamamak

Güncel bir örnekle başlayalım.

Finlandiya Cumhurbaşkanı 
Sauli Niinisto, 15 Mayıs’ta 
Başbakan Sanna Marin’le 
ülkelerinin NATO üyeliğine 
başvuruları ile ilgili basın top-
lantısında, Türkiye’nin konuyla 
ilgili olumsuz tutumu hakkın-
da şunu söyledi: “... Açık olmak 
gerekirse biraz kafam karıştı 
çünkü Cumhurbaşkanı Erdo-

Örneklerle AKP Dış Politikasının 
Usul Bilmezlikleri

AKP dış politikasının esasa 
ilişkin iş bilmezliklerini Sosyal 
Demokrat Dergi’deki geçmiş 
yazılarımızda sıkça incelemiş-
tik. Bu yazımızda ise esasın ne 
olduğundan bağımsız, ancak 
esasla ilgili yanlışların ana 
kaynağı olan kabul edilemez 
usul hatalarına değinmeye 
çalışacağız (Merak eden oku-
yucularımız, niçin “Türk dış 
politikası” yerine “AKP dış poli-
tikası” kavramını kullandığımı-
zın cevaplarını da bahsi geçen 
yazılarda bulabilirler)

Türk Dil Kurumu’na göre usul, 
bir ereği elde edebilmek için 
izlenen yol, yöntemdir. Erek 
ise “gerçekleştirilmek üzere 
tasarlanan, ardından koşulan, 
ulaşılmak, erişilmek istenen 
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düzey AKP yöneticisi birden 
şunu söyledi: “Obama ziyareti 
ve 24 Nisan arasında hazır 
olun, Ermenistan’la sınırları 
açıyoruz...”

Obama, yeni başkan olmuş ve 
diplomatik teamül gereği ilk 
yurtdışı ziyaretini Kanada’ya 
yaptıktan sonra, ilk “denizaşırı” 
ziyaretini 5-7 Nisan’da Türki-
ye’ye yapacaktı. Aynı tarihler-
de (6-7 Nisan) İstanbul’da Me-
deniyetler İttifakı toplantısı da 
yapılıyordu. Yani bu AKP dış 
ilişkiler başkan yardımcısına 
göre 7-24 Nisan arasındaki iki 
hafta içinde Türkiye Ermenis-
tan’la sınırlarını açacaktı.

Bu milletvekiline o check-in 
kuyruğunda bir soru sordum: 
“Bildiğin gibi bu sınır daha 
önce açıktı ve Ermenistan’ın 
Dağlık Karabağ’ı işgali sebe-
biyle kapatıldı. Yani Türki-
ye’nin bir angajmanı söz ko-
nusu. Yıllardır istikrarlı şekilde 
devam eden bu angajman 
ne olacak? Azerbaycan’la bu 
konu hakkında gerekli görüş-
meler, arka kapı diplomasileri 
yapılıyor mu?” 

Bana verdiği cevap müstehzi 
bir gülüş eşliğinde “Hallede-
riz” oldu. Yani daha önceki 
yazılarımızda da belirttiğimiz 
gibi “Gelin ata binmiş ya nasip 
demiş” anlayışı mevcuttu...

Ertesi gün Brüksel Forumu’na 
katıldığımı bilen ve daha önce 
Brüksel’de yaşarken kendileri 
için makaleler yazdığım AB-
Haber isimli sitenin editörü 
beni aradı ve toplantı ile ilgili 
bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Barroso, John Mc Cain, Lav-
rov, Solana ve daha pek çok 
devlet ve hükümet başkanı 
ile dışişleri bakanlarının katıl-
dığı bu foruma ilişkini genel 

mi davranışların her alanda 
telafisi olabildiğini varsaysak 
bile dış politikada bu acemi-
liklerin telafisi ya yoktur, ya 
da çok zordur. Onun için ko-
nuşmadan ve adım atmadan 
mesele tüm boyutlarıyla irde-
lenmeli ve ondan sonra konu-
şulmalıdır. İşte usul bilmezlik 
buradadır...

NATO’nun uzun süredir İsveç 
ve Finlandiya’yı askeri planla-
masının çerçevesinde tuttuğu 
bilinirken, olası ilave gelişme-
ler için senaryolar üzerinde 
çalışmayan ve Rusya’nın Uk-
rayna’yı istilası başladığında 
bile bu ihtimaller üzerinde 
hazırlık yapmayan AKP dış po-
litikası maalesef bu tutumuyla 
ülkemizi komik duruma dü-
şürmektedir. Bunun da ötesin-
de tıpkı Suriyeli sığınmacıların 
AB üyesi ülkelere gönderilme-
sini para için önleyen, sorun 
çıktığında sığınmacıları tekrar 
sınıra gönderen kısa vadeli 
menfaatçi imajını perçinlemiş 
olmakta, ilkesel tavra sahip 
olmadığını dünyaya ilan et-
mektedir.

Azerbaycan’la bile ilişkileri 
bozabilmek

Bir başka örneği kişisel bir 
tanıklık ışığında, hem de en 
yakın ilişkilere sahip olduğu-
muz Azerbaycan’la ilişkilerin 
yönetimi konusunda verelim.

Tarih 22 Mart 2009, yer Brük-
sel Havalimanı. Brüksel Foru-
mu isimli Avrupa’da Davos’tan 
sonraki en önemli siyaset top-
lantılarından birinden dönüş 
yolunda, dönemin AKP mil-
letvekili, MKYK üyesi - dış iliş-
kiler başkan yardımcısı ile dış 
politika alanında uzman bir 
gazeteci ile birlikte check-in 
sırasındayız. Bahse konu üst 

ğan’la yaklaşık bir ay önce bir 
telefon görüşmesi gerçekleş-
tirdim ve benden önce inisi-
yatif aldı ve ‘NATO’ya başvuru-
yorsunuz ve biz bunu olumlu 
değerlendireceğiz’ dedi. 
Kendisine teşekkür ettim ve 
bu teşekkürün karşısında çok 
memnun oldu. Yani anlayaca-
ğınız, kafam biraz karıştı. İki 
gün önce duyduklarımız fark-
lıydı. Dün yeniden Türkiye’nin 
üyeliğimize açık olduğunu 
duyduk fakat hayıra dönüştü 
ya da olumsuza dönüştü di-
yelim. Sanırım şu anda net bir 
yanıta ihtiyacımız var...”

Burada üzerinde duracağımız 
mefhum, meselenin esası 
değil usulündeki iş bilmez-
liktir. Türkiye, her ne kadar 
bugüne kadar Güney Kıbrıs 
dışında NATO’nun açık kapı 
politikasına muhalif bir tutum 
sergilememiş olsa da, imkan 
bulabiliyorsa veto hakkını 
kullanabilir ya da veto hakkını 
kullanmamak için konuyla 
–güvenlik- ilgisi bile olmayan 
tavizler alabilir. Bunlar “reelpo-
litik” kavramının ve uluslarara-
sı siyasetin doğasında vardır. 
Ancak Türkiye, bunu, itibarlı 
bir devlete yakışır şekilde zik-
zaklar çizmeden, istikrarlı bir 
yol çerçevesinde yani usulüne 
uygun ve doğru planlanmış 
şekilde, aşağıdan yukarıya 
karar alma süreçlerini işlete-
rek yapmalıdır. Bu örnekte 
olduğu gibi kısa süre içeri-
sindeki birbirine zıt tutumlar 
karşı tarafa ve tüm dünyaya, 
hazırlıksız olunduğu ve sabah 
kalkıldığında akla ne geliyorsa 
onun yapıldığı izlenimini verir. 
AKP her işini böyle yönetmek-
tedir; bu sebeple, bunda şaşı-
lacak bir durum yoktur. Ama 
20 yıldır iktidarda olunmasına 
rağmen devam eden bu ace-
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Şehitliği Abidesi’nde yer alan 
Türk bayrakları indirildi. Bu 
abideye çok yakın Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı cami, 
restorasyon gerekçesiyle iba-
dete kapatıldı. Azerbaycan, 
Türkiye’ye ihraç edilen do-
ğalgaza yüksek zam yapma 
kartını oynamaya başladı ve 
Aliyev önceden konfirme etti-
ği İstanbul’daki Medeniyetler 
İttifakı toplantısına katılımını 
bu haber üzerine iptal etti. 
Erdoğan’ın Aliyev’i arayarak 
Obama ile görüştüreceği va-
adine rağmen Aliyev kararın-
dan vazgeçmedi. 

Sonrası ise AKP’nin her gün 
ayrı bir geri adım atması ile 
ilerledi ve Azerbaycan’ın ka-
rarlı tutumu sonrasında sınırın 
açılması kararından vazgeçil-
di. Aliyev hala yumuşamamış-
tı. Erdoğan baktı; olmayınca 

den, plansız, kolay uluslararası 
prim yapma hoyratlığında ve 
usul bilmez şekilde değişti-
recek olmasının kabul edile-
mezliğidir...

ABHaber, benimle olan söy-
leşiyi 25 Mart’ta yayınladı. 26 
Mart’ta ise manşetten “Brük-
sel’den üst düzey kaynaklara 
dayandırılarak” diye belirttiği 
haberinde Ermenistan sını-
rının açılması ile ilgili bilgiyi 
paylaştı. Buraya kadar değişen 
bir şey olmamıştı. Ancak 29 
Mart sabahı, tam da Türki-
ye’de yerel seçimler varken, 
Hürriyet “ABHaber’in haberine 
göre” başlığıyla konuyu man-
şetine taşıdı... 

O gün Azerbaycan Cumhur-
başkanı Aliyev, tüm bakanları 
ve danışmanlarını acil top-
lantıya çağırdı. Bakü’deki Türk 

değerlendirmelerimi, -Türki-
ye’den her ne kadar muteber 
emekli büyükelçiler katılsa 
da, muhalefetin katılımının 
yetersizliğini ve bu açığı bizim 
doldurmaya çalıştığımız gibi 
gözlemlerimi ilettikten sonra- 
ismimi yazmaması koşuluyla 
dönemin AKP dış ilişkiler baş-
kan yardımcısının Ermenistan 
sınırı ile ilgili söylediği bu 
sürpriz bilgiyi ABHaber editö-
rü ile paylaştım.

Yazımızın ana fikrine dö-
nersek, burada tartıştığım 
mefhum işin esası yani Erme-
nistan sınırının açılıp açılma-
ması değildir. Buradaki konu 
AKP’nin Ermenistan’ın Dağlık 
Karabağ işgali başladığı yıl 
olan 1993’den bu yana Tür-
kiye’nin kendi koyduğu kural 
ve angajmanı tüm yönleri ve 
detaylarıyla değerlendirme-
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ekonomisi şöyle iyi, böyle 
iyi minvalinde konuşuyorlar 
ve girişimcilik namına hiçbir 
şey söylemiyorlar. Biden’ın 
ekibinde rahatsızlık başlıyor 
ve sonradan basından 
öğrendiğimize göre Biden’ın 
konuşmasının başı hızlıca 
değiştiriliyor.  Biden bu 
toplantının amacının 
Türkiye’nin ekonomisi güçlü 
mü değil mi irdelemek 
olmadığını söylüyor ve tüm 
konuşmasını zirvenin konusu 
olan girişimciliğe ayırıyor. 
AKP’li üst düzey yöneticiler 
nerede hata yaptıklarının 
farkında bile değil...

Artık değişim vakti geldi

Son dönemde AKP’nin dış 
politikada ılımlılaştığına şahit 
oluyoruz. Ancak yukarıda 
örneklerini verdiğimiz usul 
bilmezlikler devam ettiğin-
den, bu “geri vites”lerin ve 
180 derece dönüşlerin dış 
kamuoyunda inandırıcılığının 
olmadığı çok açık. AKP dış 
politikasının öngörülemezliği 
ve tutarsızlığının değişemeye-
cek bir durum olduğu ise tüm 
taraflarca yeterince tecrübe 
edildi.

Değişim vakti geldi. Dış po-
litikayı iç siyasete malzeme 
olsun diye yapmayan, karar 
alma süreçlerine bağlı, usul 
bilen, dış politika profesyonel-
liğini öncelikleyen, tutarlı ve 
istikrarlı, barışçıl, kamu diplo-
masisini ülkelerin iç işlerine 
karışmak için değil ilişki geliş-
tirmek için kullanan, kendine 
güvenen, dış politikayı halkın 
yararı için yapan, çok boyutlu 
ve gerçekçi bir dış politika 
yönetimini başlatmak için 
tüm ilgili taraflar hazır olmalı 
ve bunun için bugün var güç-
leriyle çalışmalı...

bir ay sonra Ali-
yev’i ikna etmek 
için Bakü’ye 
gitmek zorunda 
kaldı. 

Halbuki “hallede-
riz” demek yerine, 
konu detaylarıyla 
çalışılsa ve ne ile 
karşılaşılacağı 
anlaşılsa konu kriz 
boyutuna gel-
mezdi.

Tüm detaylarıyla 
aktarmaya çalıştı-
ğım bu örnek tek 
başına gösteriyor 
ki, AKP dış politi-
kası “iki millet, tek 
devlet” dediğimiz 
Azerbaycan’la bile 
ilişkilerimizi bo-
zabildi ve ilişkinin 
uzun süreli gü-
vensizleşmesine 
sebebiyet verdi. 
Azerbaycan halkı-

nın kendisine model edindiği 
Türkiye, Azerbaycan yöneti-
mini yeniden kazanmak için 
pek çok yol denemek zorunda 
kaldı. Bakmayın son yıllarda 
su sızmayan ilişkilere, Azer-
baycan yönetimi AKP yöneti-
miyle olan 14 sene önceki bu 
tecrübesini hiç unutmadı.

Diplomatik teamülden 
anlamamak

Yine geçmişten bir usul bil-
mezlikle devam edelim. Tarih 
16 Mayıs 2013; yer Beyaz 
Saray. Erdoğan ve Obama, 
heyetleriyle birlikte görüşme 
gerçekleştirecekler. Erdo-
ğan’ın heyetinde bakanla-
rın yanı sıra dönemin AKP 
genel başkan yardımcıları 
Numan Kurtulmuş ve Mevlüt 
Çavuşoğlu ile AKP grup baş-

kanvekili Ayşenur Bahçekapılı 
da var. Devleti temsil yetkisi 
olmayan ve görevleri sadece 
AKP ile sınırlı olan bu üç isim 
masada oturmakta. Masada 
yer kalmadığından Dışişleri 
Bakanlığı müsteşarı Feridun 
Sinirlioğlu ve Türkiye’nin Was-
hington Büyükelçisi Namık 
Tan arka sandalyelerde. ABD 
tarafında, ABD’nin Ankara 
büyükelçisi Francis Ricciardo-
ne masada. Yine bir kamu gö-
revlisi olan -bugünün dışişleri 
bakanı- dönemin ulusal gü-
venlik başdanışman yardımcı-
sı- Anthony Blinken, masada 
Obama’nın iki yanında. ABD 
tarafında arka sandalyelerde 
ise toplantının notlarını tut-
makla görevli olan genç dip-
lomatlar Türkiye’nin en üst iki 
dışişleri bakanlığı bürokratı ile 
aynı seviyede oturmakta…

AKP ve Erdoğan’ın tipik bir 
alışkanlığı olan neyi nerede 
söyleyeceğini bilmemekle 
ilgili bir örnekle yazımızı ta-
mamlayalım. Tarih: 3 Aralık 
2011. Yer: Lütfü Kırdar Kongre 
Merkezi. Dönemin ABD Baş-
kanı Obama’nın inisiyatifiyle 
yapılan Girişimcilik Zirvesi’nde 
zamanın ABD Başkan Yar-
dımcısı Joe Biden ile Türkiye 
tarafından Cemil Çiçek, Ali 
Babacan ve Zafer Çağlayan 
konuşmacı. Dönemin Baş-
bakanı Erdoğan, ameliyat 
olduğu için katılamıyor. Konu 
girişimcilik ve özelde kadın 
girişimciliği olduğundan sa-
londa yoğunlukla kadınlar var. 
Kadınların, AKP kadın kolları 
üyesi olduğunu öğreniyor ve 
konuşmaları dinlemediğine 
tanık oluyoruz. Çiçek, Babacan 
ve Çağlayan -konu girişimcilik 
olmasına rağmen- her yerde 
yaptıkları ellerindeki matbu 
konuşmayı yapıyor; Türkiye 
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F tutulur. Özetle aramızda, yüz-
yıllar boyu bir tür “aşk-nefret” 
ilişkisi geçerlilik edinmiştir.

Temsili bir demokrasi olan 
Fransa, “yarı-başkanlık” sis-
temiyle yönetilen üniter 
bir devlettir. Çağımızın ilk 
cumhuriyetlerinden bir 
olan bu ülkenin kültüründe 
demokratik gelenekler ve 
değerler son derece köklü-
dür. Sürmekte olan Beşinci 
Cumhuriyet, Eylül 1958’de De 
Gaulle döneminde yapılan bir 
referandumla kabul edilmiş 
olup yürütme, yasama ve 
yargı erklerinin ayrımına da-
yalıdır. Bu referandumla, birer 
parlamenter demokrasi olan 
Üçüncü ve Dördüncü Cum-
huriyet dönemlerinde ortaya 

Fransa ve Seçimler

Fransa, Federal Almanya ile 
birlikte Avrupa Birliği (AB)’nin 
motoru işlevini gören iki 
ülkeden biridir. Almanya’nın-
kinden daha az gelişmiş 
ekonomisine karşılık, Fran-
sa’nın Birleşmiş Milletler (BM) 
Güvenlik Konseyi’nin beş 
daimi üyesinden biri olma 
gibi önemli bir küresel konu-
mu vardır. Ayrıca bu ülkenin, 
biz Türklerin gözünde farklı 
bir yönü bulunur. Fransızlar, 
Osmanlı entelijansiyasının 
kullandığı “Frenkler” deyimiy-
le bir yandan “hayranı olunan” 
Batı dünyasıyla özdeşleştiri-
lirken, bir yandan da son dö-
nem Türkçesinde, bir konuya 
“Fransız kalma” deyimi aracı-
lığıyla, genel anlamda yaban-
cılık ve ilgisizlik ile eşanlamlı 

 
Aydın CINGI 
Araştırmacı
acingisdv@gmail.com
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Marche – LREM) adlı partinin 
577 kişilik mecliste büyük bir 
çoğunluk elde etme olasılı-
ğının çok yüksek olduğunu 
şimdiden söyleyebiliriz. Irkçı 
ve sağ popülist Le Pen’in Ulu-
sal Birlik/Ulusal Birleşme (Ras-
semblement National – RN) ) 
partisinin ikinci konumda ola-
cağına; onu da sırasıyla –ama 
az farklarla- eski ana akım 
merkez sağ parti Cumhuriyet-
çilerin (Les Républicains – LR), 
Mélenchon’un sol popülist 
Boyun Eğmeyen Fransa (La 
France Insoumise – LFI) parti-
sinin ve nihayet merkez solun 
ana akım partisi Sosyalistlerin 
(Parti Socialiste – PS) izleyece-
ğine çok muhtemel gözüyle 
bakabiliriz. Komünistlerin ve 
Yeşillerin “adı yok” dense yeri-
dir. Onlar da dar bölge siste-
minde –varsa, dar bir bölgede 
popüler adayları sayesinde- 
belki birer ikişer sandalye 
kapabilirler.  

Eski sistemin sonu mu?

Geçen yüzyılın ortalarından 
bu yana Fransa’nın hemen he-
men tüm başkanları ve başba-
kanları, solda iseler Sosyalist-
lerden sağda iseler de –adları 
değişmekle birlikte (RPR, UDF, 
UMP)- Cumhuriyetçiler olarak 
anılan “ana akımdan” çıkmıştır. 
5. Cumhuriyet’in –Macron’a 
kadarki- tüm seçilmiş başkan-
larını sayalım:  

De Gaulle (sağ, 1959-1969)                                                                          
Pompidou (sağ, 1969-1974)                                                                                                                                 
Giscard d’Estaing (sağ, 1974-1981) 
Mitterrand (sol, 1981-1995)                                                                                                                                      
Chirac (sağ, 1995-2007)                                                                
Sarkozy (sağ, 2007-2012)       
Hollande (sol, 2012-1017)  

Bunların hepsinin, ya sağdaki 
-Cumhuriyetçiler- ya da solda-
ki –Sosyalistler- ana akımlar-
dan çıktığı saptanmaktadır.

hafta sonra ilk iki sıradaki 
aday arasında ikinci tur seçi-
minin yapılıp en çok oy alan 
adayın “seçilmiş” ilan edildiği 
biliniyor. Bu kez de, ikinci tura 
kalan iki aday kozlarını 24 Ni-
san 2022 tarihinde paylaştılar. 

İlk tura tam 12 aday katılmıştı. 
Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron, aday olarak oyların 
%27,9’unu alırken ikinci sırada 
gelen Marine Le Pen %23,2 
oranında oy almıştı. Onu %22 
ile Jean-Luc Mélenchon izledi. 
Diğer adayların -aşırı sağcı ve 
yabancıya karşı nefret söylemi 
yayan Eric Zemmour (%/7,1) 
dışında- hiçbirisinin oy oranı 
%5’e ulaşamadı. 

Eski ana akım partilerinden 
merkez sağcı Cumhuriyetçi-
lerin adayı Valérie Pécresse 
%4,8 ile, merkez solun ana 
akım partisi Sosyalistlerin 
adayı ve aynı zamanda Paris 
Belediye Başkanı olan Anne 
Hidalgo ise %1,8 oranları ile 
partilerini tarihlerinin en dü-
şük oy oranlarına tanık ettiler. 
Bu dehşet verici düşüşün 
nedenlerini arkadaki bölüm-
lerde daha ayrıntılı olarak ele 
alacağız. 

İkinci turda, 1969’dan bu yana 
%72 ile en düşük katılımla 
yapılan seçimde, Macron 
oyların %58,5’ini, Le Pen ise 
%41,5’ini aldı; böylece Macron 
Fransa’nın yönetiminde bir 
beş yıllık dönem daha kalma-
ya ehil görülmüş oldu. Eldeki 
makale, ilk turu 12 Haziran, 
ikinci turu da 19 Haziran 2022 
tarihlerinde yapılacak olan 
yasama meclisi seçimlerinden 
önce yazılmakta. Bu nedenle 
sonuçları bilemiyoruz; ancak 
“başkanın partisi” diye anılan 
Macron’un partisi Cumhuriyet 
Yürüyüşü (La République en 

çıkmış bulunan istikrarsızlıklar 
yüzünden, yürütmenin yetki 
alanı yasamanınkine oranla 
biraz daha genişletilip parla-
menter sistem ile başkanlık 
sistemi harmanlanarak bir yarı 
başkanlık sistemi oluşturul-
muştur. 

Başkan en çok iki kez üst üste 
ve beşer yıllık süreler için se-
çilir. Yasama organı, bir parla-
menterler meclisi ile bir sena-
todan oluşur. Parlamentoda 
işlev gören milletvekilleri, son 
dönemlerde başkan seçimin-
den hemen sonra düzenlenen 
seçimlerle göreve geliyorlar. 
Bu zamanlamanın, -kural ola-
rak değil ama- doğal olarak, 
başkan seçilen kişinin siyasal 
eğilimini benimseyenlerin 
parlamentoda da çoğunluğu 
elde etme sonucunu doğur-
duğu ve yürütmenin başı olan 
cumhurbaşkanı ile bu erki 
paylaştığı başbakanın ve ya-
sama organının uyum içinde 
çalışmalarını sağlama amacı-
na hizmet ettiği de tecrübeyle 
sabittir. Bugüne değin sadece 
üç kez, yürütme erkini birlikte 
kullanan cumhurbaşkanı ile 
başbakanın yani parlamento 
çoğunluğunun farklı –hatta 
rakip- partilerden olduğu 
dönem (1986-1988; 1993-
1995; 1997-2002) yaşanmıştır. 
Yasama organının ikinci bir 
ayağı da, üyelerinin yarısı üç 
yılda bir yenilenen senatodur. 
Bu arada her bir organın yetki 
alan ve sınırlarını açıklayarak 
makalenin boyutlarını zorla-
mamız çok anlamlı olmaya-
caktır. 

Son başkanlık seçimleri

2022 başkanlık seçimlerinin 
ilk turu 10 Nisan günü yapıldı. 
Hiçbir adayın %50 oy oranını 
aşamaması durumunda, iki 
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(FN) adıyla beliren ırkçı ve sağ 
popülist akım, 2010’lu yıllar-
da politikasını farklılaştırarak 
“cephe” sözcüğünün kutup-
laştırıcı çağrışımından kurtu-
lup kucaklayıcılığı çağrıştıran 
“birlik” sözcüğüne yönelmiştir. 
Ulusal Birlik (RN) adı altında 
girdiği parlamento seçimle-
rinde oy oranını yükseltmiş 
olduğu gibi, 2017 ve 2022 
başkanlık seçiminde iki fina-
list adaydan birini çıkarmayı 
da başarmıştır.

-Yine son başkanlık seçimin-
de üçüncü sırada yer alan 
Mélenchon’un Boyun Eğme-
yen Fransa (LFI) hareketi de 
2010’lu yıllardan sonra ortaya 
çıkmış, ama dikkate değer 
oranlara ancak 2017’den iti-
baren ulaşmaya başlamış bir 
siyasal harekettir.

PS’nin ve solda ana 
akımların düşüş nedenleri 

Sosyalistlerin Fransa’da uğ-
ramakta olduğu bozgunun 
nedenleri kısmen kendi tarih-
lerinde aranmalıdır. Fransa’da 
PS, başka Avrupa ülkelerinde-
kinin aksine, solun dominant 
partisi olmak için 1970’li yılları 
beklemişti. O zamana değin 
solda dominant parti Fransız 
Komünist Partisi (PCF) idi. 
Mitterrand’ın “Sol Birlik” stra-
tejisinden sonra bile Fransa’da 
sosyalizm, Avrupa sosyal de-
mokratik modelinin kıyısında 
kenarında kaldı. Bu, Mitter-

Yukarıda, son 10 yasama mec-
lisi seçiminin sonuçları “ana 
akım sol toplamı, yani Sosya-
listler ve Komünistler” ile “ana 
akım sağ toplamı, yani RPR + 
UDF, sonra UMP” ele alınarak 
sergileniyor.

Tablodaki oranlar, seçmenle-
rin oylarını, ikinci tura kalan 
iki aday arasında stratejik 
yaklaşımlara girişmeden ilk 
turda esas tercihlerine göre 
kullandıkları oylar üzerinden 
hesaplanmıştır. Tablodan çı-
karılacak sonuçları toparlar ve 
bloklar içi farklılaşmaları da 
dikkate sunarsak: 

-Ana akım solun ve sağın top-
lamı, 1990’lara değin %80’leri 
bol bol aşar hatta %90’lara 
varırken daha sonra %60-70 
arasına inmiş, 2017’de Mac-
ron’un partisi LREM’in her iki 
ana akımdan da oy devşirme-
siyle %30’lara düşmüştür.

-Sol ana akım bünyesinde 
1970’li ve hatta 1980’li yıllara 
değin Sosyalistler ile başabaş 
giden Komünistler, 1981 yı-
lında Mitterrand’ın başkanlığı 
döneminden itibaren gittikçe 
zayıflayarak sol blokta “marji-
nal” parti durumuna gelmiş-
lerdir. Bu blokta şimdi zaman 
zaman “ekolojist” gruplar da 
yer almaktadır. Bununla birlik-
te onların oyları tabloya yansı-
tılmamıştır. 

-Siyaset sahnesinde 1986 se-
çiminde ilk kez Ulusal Cephe 

Aslında bir önceki sosyalist 
başkan (2012-2017) François 
Hollande’ın ekonomi bakanı 
olan Macron, 2016 yılında 
sol ana akımdan kopmuş; bir 
önceki ve bu seçimde kendi 
kurduğu liberal tandanslı 
LREM’in adayı olarak yarım 
yüzyılı aşkın geleneği bozmuş 
ve iki ana akım parti adayının 
5%’in altında oy almalarına 
yol açmıştır.

Aslında geleneksel partilerin, 
çöküşün öncesinde seçmen-
leri güvenlik, eşitsizlik, iklim 
değişikliği, dijitalleşme gibi –
kimisi son dönemde belirmiş- 
sorunlarla başa çıkabilecekleri 
yolunda uzun ama inandırıcı 
olmayan ikna süreci yer al-
mıştır. Ne var ki ikinci turda 
Macron’un karşısına yine, beş 
yıl önce olduğu gibi, uç sağ-
daki Ulusal Birlik adayı Le Pen 
çıkmıştır. 

Şu anda Fransa parti siste-
mindeki panorama, seçmenin 
başlıca üç blok çevresinde 
toplandığını gösteriyor. Mac-
ron’un geniş ve küreselleşme-
ci merkez-liberal grubunun 
yanında iki radikal güç be-
lirmiştir. Bunlardan sağdaki, 
Le Pen’in radikal ve popülist 
göçmen karşıtı Ulusal Birlik 
hareketi, soldaki de AB ve 
serbest piyasa karşıtı, kamucu 
politikaların ateşli savunucusu 
Mélenchon’un sol popülist 
hareketidir.  

Seçim yılı 1978 1981 1986 1988 1993 1997 2002 2007 2012 2017
Solun toplamı 43,2 53,7 41 46,1 26,8 33,4 28,9 29 36,3 12,2
Sağın toplamı 44,1 40 40,9 37,7 38,7 29,9 33,3 39,5 27,1 21,6
FN / RN   9,7 9,7 12,6 14,9 11,3 4,3 13,6 13,7
LFI          11

LREM          32,3
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kesiminin kaçışını bir ölçüde 
frenlemişti. 

Ancak, başkanlığa geldikten 
altı ay sonra sosyal liberalizme 
sarılan “sosyalist başkan” Hol-
lande’ın dönemi, PS için fela-
ketin başlangıcı oldu. Kendisi-
ne oy verenlerin beklentisinin 
tersine, Fransız firmalarının 
rekabet gücünü artırmak için 
vergi indirimine yönelmenin, 
büyümeyi teşvik için düşük 
ücretleri yükseltmeyi öneren 
klasik Keynezyen önlem-
lerden daha etkili olduğu 
görüşüne tutundu. Gerhard 
Schröder ve Tony Blair’in daha 
önce göstermiş oldukları sos-
yal demokrasi ile liberalizm 
arasındaki “Üçüncü Yol”dan 
gitmeyi yeğledi. 

Bu türden yapısal sorunla-
rın da ötesinde PS, Mitter-
rand’dan sonra gelen Genel 
Sekreter Lionel Jospin’in, 
seçmeninin, “nasıl olsa yeterli 
oy alır” düşüncesiyle 2002’de 
sandığa gitmemesi sonu-
cunda elenmesi ile büyük bir 
şanssızlığa uğramıştır. Daha 
sonraki parti genel sekreterle-
ri ve başkan adayları –seçilen 
Hollande da dahil- güçlü siya-
sal figürler olamamışlardır. 

Soldan kopan emekçilerin 
çoğu temsili demokrasiye 
beslemeye başladıkları gü-
vensizliği seçimlere katılma-
yarak gösterdi. Ancak bunla-
rın gittikçe çoğalan bir kesimi 
de koruma ve içe kapanma 
vadeden radikal sağ parti 
(FN) saflarına katıldı. Bu arada 
François Mitterrand dönemi-
nin (1981-1995) sosyalist hü-
kümetleri tarafından –örneğin 
kemer sıkma politikaları tü-
ründen- yapılan siyasal tercih-
ler, emekçi kitlelerin Fransız 
sosyalistlerinden kopuşunu 
hızlandırdı. 

Her türden olumsuz geliş-
meye karşın yine de PS, yerel 
düzlemde kökleri sağlam 
siyasal yapısı ve Paris, Lyon 
vb büyük kentlerdeki ege-
men konumu; kanıtlanmış 
yönetebilirliği ve 1980’ler ve 
1990’larda geçirdiği yasalar-
la emek kesimine sağladığı 
ücretli izin, azaltılmış iş süresi 
gibi kazanımlar sayesinde 
solda egemen konumunu ko-
rudu. Söz konusu kazanımlar 
arasında, Rocard’ın yasalaştır-
dığı asgari ücret ve Jospin’in 
parlamentodan geçirdiği 
sosyal güvenlik ve sağlık si-
gortası paketi yine de emek 

rand’ın bu dönemde çok radi-
kal davrandığı anlamına gel-
miyor. Ancak PS, Almanya ve 
Britanya sosyalistlerinin veya 
sosyal demokratlarının aksine, 
sendikalara ve sosyal daya-
nışmanın tetikleyici unsurları 
olan kooperatif, işçi birlikleri 
gibi yapılanmalara arşı hep 
mesafeli durdu. (Christophe 
Sente, Timothée Duverger, 
24.01.2022 Social Europe 
Journal) Aslında kapitalizmim 
ve demokrasinin 1970’lerde 
uğradığı değişimler PS’nin ve 
genel anlamda Fransız solu-
nun düşüşünü tetiklemişti. 
Küresel gelişmeler sonucunda 
bazı endüstri dallarının Batı 
ülkelerinden ucuz emek ülke-
lerine taşınması, çalışanların 
koşullarını ve alt gelir grup-
larını etkilemişti. Diğer batılı 
ülkeler gibi Fransa da, 1980’li 
yıllarda yapısal bir işsizlik dö-
nemine girmiş ve başta sen-
dikalar, tüm emek örgütleri 
zayıflamışlardı. İşte siyasal sol 
ile emekçi halk kitleleri arasın-
da eklem oluşturan grupların 
marjinalleşmesi, gittikçe artan 
sayıda emekçinin PS ve PCF 
(Fransız Komünist Partisi) ile 
bağlarının kopmasının esas 
nedenidir.
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siyasal evrende kabul gören 
bir kitle partisi kimliğini edin-
miş görünüyor. Böylece AB 
ve göçmen karşıtı olan ve uç 
sağda gezinen bu parti, artık 
sistemin bilinen, yerleşik ve 
iktidara oynayan büyük oyun-
cularından biridir. 

Bu 5 yıl içinde onu sistem 
dışına itme çabaları sonuç 
vermemiş ve bu parti ülkenin 
bazı bölgelerinde, özellikle 
de eskiden solun kaleleri olan 
yoksul emekçilerin yerleşik 
bulunduğu ku zeyde, ayrıca 
kuzeydoğuda, güneyde ve 
güneydoğuda en çok tutulan 
parti konumuna ilerlemiştir. 
Öte yandan seçime katılımın 
düşük olduğu ve Macron’a oy 
veren yüzde 58 oranındaki 

seçmenin de, yeni-
den seçilen başkana 
önceki beş yıldaki 
performansının par-
laklığından ötürü 
oy vermediği göz 
önünde bulundu-
rulmalıdır. Sandık 
çıkışında yapılan an-
ketlere göre bu seç-
menlerin %42 kadarı 
taktik oy kullanmış; 
politikasını destek-
ledikleri için değil, 
her şeye karşın “ırkçı” 
bildikleri bir aşırı 
sağcının başkan ol-
masını engellemek 
için Macron’a oy 
vermişlerdir. 

Macron 

2012 ile 2017 arası 
dönemde başkan-
lık yapan Hollan-
de, hem sosyalist 
seçmeni hem de 
sıradan Fransız 
seçmenini düş kı-
rıklığına uğratmış 

de pek çok Avrupa ülkesinde 
muhafazakar, liberal hatta 
Hıristiyan demokrat partilerin 
çöküverişine de tanık olun-
muştur. Bu olgular, siyasal 
parti sisteminde yeni bir ta-
nımlama çabasının gerekliliği-
ne işaret etmektedir. 

Uç sağın “ana akım” 
durumuna gelmesi

Macron’un Le Pen’i geçerek 
seçimi kazanması, 2017 ile 
2022 arasında nerdeyse 2 
milyon seçmen yitirdiği, 
buna karşılık Le Pen’in aynı 
dönemde 2,6 milyon seçmen 
kazandığı gerçeğini unuttur-
mamalıdır. Bir zamanlar itici 
söylemiyle çoğunluğun nefre-
tini çeken –eski FN- RN, artık 

Soldaki ana akım partinin 
çöküşü yalnızca Fransa’da 
gözlemlenen bir sorun de-
ğildir. Bunun örnekleri, geç-
tiğimiz yıllarda Hollanda’da, 
Yunanistan’da ve İtalya’da da 
görülmüştür. Onların yerle-
rini başka sol akımlar hatta 
bazen popülist solcu akım 
olarak kurulup sonradan “ana 
akım” konumuna gelen par-
tiler almıştır. PASOK’un yerini 
dolduran SYRIZA bunun bir 
örneğidir. Bu örnek, gözlemci-
nin aklına “acaba LFI de PS’nin 
yerini alıp sonradan popü-
lizmden arınarak ana akım sol 
parti konumuna gelebilir mi?” 
sorusunu getirebilir. Daha da 
ötesi, bu hızlı yıkılmalar sola 
özgü de değildir. Son dönem-
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hafazakar partisi, Le Pen’in uç 
sağ partisi ve Mélenchon’un 
radikal sol partisi. Bunların her 
birinin seçmen kitlesi, ideolo-
jik kökten yoksun ve kutuplaş-
mış yapıda. 

Şu anda solun fiili lideri ko-
numundaki Mélenchon, “sol” 
güçlerin yani Sosyalistlerin, 
Yeşillerin, Komünistlerin ve 
Troçkistlerin Haziran par-
lamento seçimleri için bir 
araya gelmesini öneriyor. Bu 
girişimin ne ölçüde başarılı 
olabileceği kuşku götürür. Öte 
yandan, Le Pen de parlamen-
toda temsil gücünü artırma 
yolunda her türlü çabayı gös-
teriyor. 

Seçmenlerinin neredeyse 
yarısının, diğer aday başkan 
olmasın diye seçtiği Macron 
Fransız siyasal sisteminin 
özündeki çelişki ve gerilimle-
rin üstesinden gelemeyebilir. 
Aldığı seçmen desteği onu, 
başta emeklilik yaşının 62’den 
65’e çıkarılması gibi tartış-
malı reformları uygulamaya 
koymaya muktedir kılacak 
düzeyde değil. Geniş kitleleri 
irkiltecek türden reformlara 
girişmesi durumunda, sosyal 
hareketlenmenin Sarı Yelekli-
lerinki gibi yeni bir isyana yol 
açma olasılığı vardır. 

Tüm bu tartışmalar bağla-
mında kesin olan şudur: Eğer 
Macron gençler, yoksullar, 
yoksullaşmış ve bu yüzden 
radikalleşmiş orta sınıflar gibi 
hakları ellerinden alınmış ve 
seslerini çıkaramayan sosyal 
kategorilerle barışmazsa, beş 
yıl sonraki seçimde RN, Le 
Pen ile veya başka bir adayla, 
başkanlığa her zamankinden 
daha da yakın olacaktır.

Progressive Post, FEPS)

Fransız parti sisteminin ye-
niden yapılanması, uç sağın 
mevcut tema ve politikala-
rından yeni görüşler üreterek 
başarılmıştır. Bu süreç, Le 
Pen’in partisini normalleşti-
rip kitleselleştirmiş ve daha 
önce “nefret suçu” ile iki kez 
hüküm giymiş Zemmour gibi 
bir kişinin başkan adaylığını 
meşrulaştırmıştır. Gerçekten 
de Macron başkanlığında 
geçen beş yılda sosyoekono-
mik konulardaki geleneksel 
karşıtlaşma, İslam ve göç ve 
de ulusal kimlik üzerinde kur-
gulanmış sürekli kültür savaş-
larının gölgesinde kalmıştır. 
Bütün bunlar, özellikle genç-
leri politikadan soğutmuş ve 
onları, yerleşik düzeni redde-
den radikal soldaki Jean-Luc 
Mélenchon’u desteklemeye 
yöneltmiştir.

Özetle Macron, 2017 seçim 
kampanyasından başlayarak 
beş yıl boyunca, sistemin 
merkez sol ve merkez sağ ana 
akım parti seçmenlerinin bir 
kesimini kendi merkez par-
tisine bağlamış; kalanını da 
radikal sağda ve radikal solda 
oluşmasına dolaylı katkı sağ-
ladığı partilere yönlendirmiş-
tir. O halde bugünün – kalıcı 
olmayabilecek olan- üç ku-
tuplu parti sistemi Macron’un 
eseridir.

Bundan sonrası . . .

Yineleyelim: Macron Fransa 
politikasına oldum olası yön 
vermiş “sol-sağ” ayrışmasını 
darmadağın edip siyasal yel-
pazenin her iki tarafında birer 
radikal dominant parti yarattı. 
Dolayısıyla ortaya  “birbiriyle 
kıyaslanabilir” ağırlıklı üç blok 
çıktı: Macron’un liberal mu-

olmanın bilinciyle, bir sonraki 
dönem için adaylığını koyma-
dı. Sosyalist bir hükümette 
2014-2016 yıllarında Ekonomi 
Bakanı olan Macron, bek-
lenmedik koşullarda aradan 
sıyrılarak 2017’de başkanlık 
makamına oturdu. Seçim ön-
cesinde merkez solda yer alan 
seçmenleri ve sosyalistleri, 
liberal ve modernleşmeci bir 
başkan olarak kurumsal yapıyı 
demokratikleştireceğine ve 
Fransa’ya mal olmuş değerleri 
öne çıkaracağına ikna etti. 
Ancak Macron ülkeyi, merkez 
sol şöyle dursun merkezde 
bile yönetmedi. Öyle ki, giriş-
tiği serbest piyasaya yönelik 
reformlar, kendisinin kitlelerce 
“Zenginlerin Başkanı” olarak 
anılmasına neden oldu. Alt 
gelir sahiplerini karar meka-
nizmalarından uzak tuttu ve 
göçmenlere karşı kötü dav-
randı. 

Böylece, merkez soldaki 
seçmeni absorbe ettikten 
sonra merkez sağda yer alan 
Cumhuriyetçilere de şirinlik 
yaparak her iki ana akım par-
tinin oylarını kendine çekti. 
Nitekim bu partinin 2017’deki 
adayı Fillon’un o zaman aldığı 
%20 oy oranına karşılık bu 
seçimin merkez sağ adayı 
Pécresse’in oyu %5’in altına 
düştü. Macron’un yeni ko-
numlanması bu seçmenlerin 
önemli bir kesimini aşırı sağda 
yer alıp merkez sağ adayından 
fazla oy toplayan Zemmour’a 
itti. Sonuçta Macron’un ba-
şarıyla uyguladığı kurgu şu 
oldu: Merkez sol ve merkez 
sağdaki iki partinin oylarını 
tek partide toplamak. Bu, Batı 
demokrasilerinde ilk kez tanık 
olunmuş bir olgudur. (Philip-
pe Marliere, 29.04.2022 The 
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Popülistler Nasıl Yalnızca Görünüşte 
Halkın İradesini Temsil Eder? Baştan Çıkaran Başkan

Oy verme davranışlarındaki 
değişiklikler, daha derinlerde 
yatan yapısal sosyal mutas-
yonlara verilen bir cevaptır.  
Sosyolojide üç farklı görsel 
sosyaltabakalaşma modeli 
vardır:  piramit, soğan ve kum 
saati modeli. Modern toplum-
ların piramit şeklindeki yapısı, 
ikinci dünya savaşından sonra 
gerçekliğe uygun olmayan bir 
model olarak artık geçersiz 
sayıldı.  Soğan modelinde; 
aşağı ve yukarıdakiküçük sap-
malarla birlikte geniş bir orta 
sınıf yer alıyordu.Sosyolog 
HelmutSchelsky’in, 1953’te,-
dönemin tipik ifadesiyle söy-
lediği gibi “Seviyeli orta sınıf” 
toplumu sembolizeetti.Bu, 
sadece eski Federal Alman-
ya’nın değil aynı zamanda 

1989’larda soğuk savaşın sona 
ermesi ile özgür Batı’nın çığır 
açan düşmanı da ortadan 
kayboldu.  Artık düşman ikti-
dar bloğu, düşman sınıf veya 
sistem, muhalifi parti mevcut 
değildi. Herkes birden bire az 
çok liberal olmuştu. Kısa bir 
süre için, sanki serbest piyasa 
ekonomisi ve parlamenter de-
mokrasi alternatifsiz gibi gö-
rünmüştü. 1990’lardan itiba-
ren giderek artan bir şekilde 
popülizmden bahsedilir oldu. 
Batı Avrupa’da 70’li yıllardan 
itibaren,parti yelpazesinin sağ 
kanadında,giderek daha fazla 
parti kurulmaya başlandı. Te-
reddütsüz aşırı sağ olarak ad-
landırılamadıkları için, onlara 
sağ popülist denildi.
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kaba, polemikçi bir tavırdan 
ibaret görmek de tek yönlü 
bir değerlendirme olur.  Bu 
tarz düşünmenin arkasında, 
parlamenter demokrasi-
lerdesankiuygar, mantıklı, 
uzlaşmaya açık ve sadece en 
iyi argümanlar geçerliymiş 
gibi bir varsayım yatar. İngiliz 
Parlamentosu‘ndaki Brexit 
tartışmalarının bizi bu yanıl-
samadan kurtarmış olması 
gerekirdi. 

Rakibe kara çalma ve konuş-
manın duygusallaştırılması, 
sadece popülistlere ait bir 
özellik değildir. Federal Al-
manya’nın yakın geçmişinde 
HerbertWehner veya Franz 
Josef Strauss gibi siyasetçiler, 
politik akılcılığın ve retorik 
ahengin pek de parlak ör-
neklerideğildi.Tam tersine 
küfür ve hakaretten pek de 
geri kalmadılar; ‘Aristokrat’li-
beral MaxWeber bile hakaret 
cephaneliğinin derinlerine 
inmekten çekinmedi. 1920’li 
yıllarda  “Deliler siyasette 
varlıklarını sürdürdükçe, Al-
manya’da rasyonel bir siyaset 
izlemek istemenin mümkün 
olmadığını” yazmıştı. Bir ko-
nuşmasında; “ İnsan kir, pislik, 
gübre ve saçmalıktan başka 
bir şey görmüyor. Liebkne-
cht’in yeri tımarhane, Rosa 
Luxemburg’unise hayvanat 
bahçesidir”demişti.Entellektü-
elleri özellikle de edebiyatçı-
ları “Cilalanmış plepler1”ya da 
“Saçma sapan laf ebeleri”diye-
rekaşağılamıştı. 

Popülist liderler her za-
manmevcut halk iradesinin 
sözcüsüolarak ortaya çıkar.  
Kendilerini halkın iradesinin 
bir temsilcisi olarak değil, 
bizatihi bu iradenin kendisi 
1 Antik Roma’da ayrıcalıklı olmayan 
halk sınıfı (ç.n.)

lerine göre değerlendirilir), 
ekonominin devlet üzerin-
deki egemenliği ve bireysel 
kendini gerçekleştirme ideali 
(Herkes kendi mutluluğunun 
sorumlusudur).

Ama bu partilerin esas yük-
selişi 2008 yılından itibaren 
dörtfaktörün bir araya gelişi 
ile başlamıştır.Birincisi sanayi-
nin gerilemesinin etkileri, ikin-
cisi her iki halk partisinintop-
lumsalentegrasyon üzerindeki 
gücünün azalması, üçüncüsü 
2008 yılındaki bankalar ve 
mali piyasalardaki kriz sonucu 
Avrupa Topluluğu’nun krizive 
dördüncüsü,2015/16 sonba-
har ve kış aylarında zirveye 
ulaşan kitlesel göç.

Hollandalı siyaset bilimci 
CasMudde’nin tanımınagöre 
popülizm,‘iyi halk’ ile ‘dejenere 
elitler’ arasındaki kutuplaş-
maya dayanan ‘zayıf’ bir ide-
olojidir. Çünküpopülizmde 
bütünlüklübir dünya görüşü, 
kitabi bir ideoloji, tanınmış 
teorisyen, özel bir insan ti-
polojisi, tarihi bir nihai hedef 
yoktur.Bunun yerine sadece 
farklı şekillerde tanımlanabi-
lecek,‘yukarıdakilere’ duyulan 
yarı politik,derin bir kin vardır.  
İktisatçı ClemensFuest’in gö-
rüşünün tersine,popülistlerin 
belirgin bir ekonomi politi-
kaları da yoktur. Yerli malla-
rıkorumaveya serbest ticaret 
yanlısı olup olmayacakları, dış 
şartlara ve içerdeki güç ilişki-
lerine göre değişiklik gösterir.   

Bu kadar çok belirsizlikle 
popülizmi,daha çok sos-
yal-psikolojik bir fenomen 
olarak anlamak mümkündür.  
Fakat büyüyenöfke, nefret 
ve kızgınlıkların da siyasi 
olarak açıklanması gereklidir. 
Popülizmi provakatif bir tarz, 

SPD’ninde bugüne kadarki 
öz imajını şekillendirdi.Franz 
Müntefering’e göre,aslındabir 
alt sınıf yoktu;buna rağmenbu 
kavramı kullanan kişi, zor bir 
hayatı olsa bileyinedebir şe-
kilde orta tabakaya dâhil olan 
insanlara ayrımcılık yapmış 
oluyordu. Eski Adalet Bakanı 
KatarinaBarley’e göre;alt ta-
bakakavramıanalitik olmayıp, 
aksine ahlâki bir kategori ve 
aşağılayıcı, hatta hakaret edici 
olduğu için, bununla kimse-
nin dışlanması istenemezdi. 
Bu, yüce ruhlu bir yaklaşım 
gibi gelebilirama yanlıştı.  

70’li yıllardan itibaren neo-li-
beralizmin muzaffer biçimde 
ilerlemesi ile bu geniş orta 
sınıfın göbeğinde,psikolojik 
kriz ve materyal krizi giderek 
daha belirgin hale gelmişti. 
Küreselleşmenin kaybeden ve 
kazananlarının sayıları artar-
ken sosyal orta tabakalar,bir 
kum saatinde olduğu gibi bir-
birlerine doğru sıkıştırılmıştı.  
GüneyAvrupa’da buna yüksek 
işsizlik, özellikle de genç işsiz-
liği eklenmekteydi. 

İkinci Dünya savaşından 
sonraki yaklaşık otuzyıl için-
de,gelecek ve terfi konusun-
daki netlik, yerini gelecek 
korkusuna bırakmış ve bu, 
egemen ulus devlete dönüşle 
krizden çıkılacağına söz veren 
sağ popülist partiler için çok 
verimli bir toprak yaratmıştı. 
“Ren Bölgesi kapitalizminin” 
temelini oluşturan Alman 
Ordo-liberalizminden farklı 
olarak neo-liberalizm, so-
nuçlarının mevcut durumu 
şekillendirdiği yeni dinamikler 
ortaya çıkarmıştı:Hayatın tüm 
alanlarının metalaştırılması 
(her şey metaya dönüşür ve 
artık sadece verimlilik kriter-



SOSYAL DEMOKRAT

54

pek önemsenmemiş olan bir 
paralelliğe dikkat çekti. Tıpkı 
erken modern dönemde, Pro-
testan mezheplerinin, rahip 
kastının dinin arabuluculuğu-
nu yapmasına karşı çıkması ve 
tanrıya giden yolu doğrudan 
ve aracısız özneye (kişiye) yö-
neltmesi gibi, bugünkü popü-
listlerde soyutlanmış bir kast 
ve siyasi bir karteli iş başında 
görüyor. Popülistlere göre 
parti demokrasisinde siyasi 
güç, bağımsız bir amaç haline 
geldi ve parçalanması gere-
ken sistemin kabuklaşmasına 
yol açtı.

Beş Yıldız Hareketi’nin siyasi 
yönüne ilişkin,Alman medya-
sındaki haberlerde kafa karı-
şıklığına rastlanır. Bu hareket 

ömrü ile popülizmin saf halini 
temsil eder. Saf ya da hakiki 
popülizm yalnızcabirgeçiş 
fenomenidir. Onun işaretlerini 
önceliklemevcut kötüdurum-
larave vatandaşların üzerin-
deki kültür ve siyasi elitlerin 
vesayetine karşı protesto-
dagörüyorum.İkincisiikilem 
içinde olmasında, üçüncüsü 
siyasi tartışmayıahlâkileştiril-
mesinde, dördüncüsüsiyasi 
faaliyetinarabuluculuğunun 
olmamasında. Başka bir ifa-
deylesöylersekpopülistler,hal-
kın iradesinin partiler ya da 
etkileyici güce sahip medya 
gibi ara merciler tarafından 
süzgeçten geçirilmesine 
karşıçıkar. İngiliz popülizm 
araştırmacısı Margaret Ca-
novan 1999’da,din tarihinde 

olarak görür.Karizmatik lider 
nitelikleri popülist anlayışta 
çok abartılır.Alexander Gau-
land veya Alice Weidel’in (AfD) 
karizmatik lider yetenekleri 
olmadığı söylendiğinde, onla-
ra haksizlik edilmiş olunmaz.
Fransız RassemblementNa-
tional’den  Marine Le Pen de 
kişisel karizmaya değil, kendi-
ne miras kalan bir karizmaya 
sahiptir.  Babası Jean-Marie Le 
Pen’den mirası devralmış ve 
onun partinin kurucusuolma 
ününden beslenmişti.

Popülizm sağ ve sol dallarına 
ayrılmadan önce, nitelendirici 
bir etiketi olmaksızın, safbir 
popülizm şeklinde var olmuş 
muydu? İtalyan, Beş Yıldız 
Hareketi ancak kısa yarılanma 
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termiyor, daha çok onların 
dışarıdan gelen düzeltici ve 
tamamlayıcıları olarak ortaya 
çıkıyor. 

Partilerin, daha çok da sol 
partilerin, kökeni antik Ro-
ma’daki halk tribününe daya-
nan tribünistik bir işlevi vardır. 
Bugün bu işlevin partilerden 
sosyal hareketlere geçtiğini 
gösteren çok işaret mevcut. 
Tüm geçiciliğinerağmen bu, 
siyasetin alanını genişleterek 
ve dışarıdan politik iktidar 
yapısına etki ederek temsili 
ve doğrudan demokrasi ara-
sındaki gerilimi azaltabilir.  Şu 
anda kamuoyunun odağında 
daha çok, iklim değişikliği 
gibi insani endişeler yer alıyor. 
Toplumsal protestoyu yalnız-
ca Fransa’daki sarı yelekliler 
ifade ediyor;fakat popülizmin 
eski hastalığını, yani kurum 
düşmanlığını yenemezlerse 
sosyal bir maya olarak kala-
caklar.  

Ancakpopülistler hiçbir şekil-
de daha fazla katılımcılık veya 
tabandan demokrasi talep 
etmez. Çoğunlukla amaçları, 
halk adına ortaya çıktıklarını 
iddia eden alternatif seçkinle-
rin(elitlerin) iktidarına yardım-
cı olmaktır. AfD’de partinin 
teorisyeni olarak adı geçen 
MarcJongen bunu, 2017’de,-
sağcı,Sezessionadlı Devlet 
Politikası Enstitüsü dergisi ile 
yaptığı bir söyleşide, “Elitler 
esasında parazit haline gel-
medikleri ve kendi halklarına 
karşı çalışmadıkları sürece 
kötü değildir. Kulağı ve kalbi 
halkta olan yozlaşmamış elit-
ler onların yerlerine geçmeli-
dir.” diye ifade etmişti. 

Almancadan Türkçeye çeviri 
Ülkü Sarıca

bazen sol bazen de 
sağ popülist olarak 
gösterilir. Analiz-
deki bu tereddüt, 
olgunun kendi 
içindeki ikilemden-
kaynaklanır.Zira-
hareketsol ve sağ 
arasında salınır,  
sağ ve sol talepleri 
birbirine karıştırır 
veya hibrit hale 
getirir. Kendisinin 
sağ veya sol de-
ğil,sistemin daha 
iyi işlemesini, aynı 
zamanda siyasette 
dürüstlük ve şeffaf-
lığı isteyen bir halk 
hareketi olduğunu 
söyler. Bunun ne-
reye varabileceğini 
Beş Yıldız Hareke-
ti’nin temsilcisinin 
“Mesele faşist 
veya antifaşist ol-
mak değil, dürüst 
olmaktır” sözleri 
açıklamaktadır. 

Politik analizciler, 
güçlenen milliyetçilik ile li-
beral kozmopolitlik arasında, 
çığır açıcı yeni bir ayrım çiz-
gisinden bahsediyor. Fakat 
daha yakından incelenecek 
olursa dört çatışma hattının 
çakıştığı görülüyor: materyal 
ve post materyal değerler sis-
temi arasındaki çatışma,kendi 
bölgeciliğiile kozmopolitlik 
arasındaki kimlik çatışması, 
merkez ile perifer arasındaki 
sosyo-coğrafik çatışma ve 
temsili ile doğrudan demok-
rasi arasındaki çatışma. Daha 
keskin bir ifadeyle iyi eğitimli 
kentlimodernizasyonun kaza-
nanları, sanayisizleşenperife-
rin küreselleşme kurbanlarına 
sırt çeviriyor.  Geride kalanlar 
ile bir ittifak onları hiç ilgilen-

dirmediği gibi, dünya devri-
minin öznesi olarak romantize 
edilen işçi sınıfı da aynı şekil-
de onları ilgilendirmiyor. 

Popülistler sadece statü kaybı 
tehdidini değil aynı zaman-
da,şişirilmiş ancak etkisiz 
bürokrasi, yolsuzluk, sosyal 
hizmetlerin kaldırılması, altya-
pının ihmal edilmesini içeren 
toplumsal kötü durumu da 
araçsallaştırıyor. Sağ popülist 
politikacıların esas görevi, 
tartışmayı içeriden dışarıya 
kaydırmaktır.  Vatandaşın iç 
siyasetten kaynaklanan hoş-
nutsuzluğunu göçmenler, 
mülteciler ve ayrıca AB gibidış 
kaynaklara yönlendirirler.  Lig 
Parti2 lideriMatteoSalvini, bu 
politika ile başarılı olmuştu.
Buna karşın Beş Yıldız Hare-
keti, zayıf yönetimi ve kimlik 
sorunları nedeniyle başarılı 
olamadı ve büyük bir başarı-
dan sonra şimdi düşüşe geçti.

Yani günümüzde artık yalnız-
ca,AfD için de rol model olan-
ViktorOrban’ın temsil ettiği 
liberal olmayan demokrasi ile 
egemen tutuculuk olarak an-
tidemokratik teknokratik libe-
ralizm arasında mı bir seçim 
şansımız var?  Yeni popülist 
ve antipopülist sosyal hare-
ketler mütemadiyen yeniden 
büyümüyormu?Almanya’da 
siyasi faaliyet parlamenter 
sistemin başlangıcından iti-
baren sosyal alanda genişledi. 
Yalnızca sosyal demokratların 
ve Hıristiyan halk partileri-
nin zengin cemiyet hayatına 
bakmak, bunu anlamak için 
yeterli. Ama politik evrendeki 
bu ‘beşikten mezara’bağ artık 
çözüldü. Günümüzdeki sos-
yal hareketler artık partinin 
genişletilmiş bir kolu olarak 
doğmuyor ve faaliyet gös-
2 İtalyan aşırı sağcı parti(ç.n.)



FES’in merkezi Bonn’da bulunan Sosyal Demokrasi Akademisi tarafından 
hazırlanan ve okuyuculara sosyal demokrasi ve güncel politik tartışmalar 
konusunda pusula oluşturmayı hedefleyen bu el kitapları dizisi FES Türkiye 
Ofisi tarafından Türkçeye çevrilerek yayımlanmaktadır.

FES Sosyal Demokrasi akademisi kitaplarına ücretsiz erişim için 
https://turkey.fes.de/e/sosyal-demokrasi-el-kitaplari-serisi
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B Bir konuşmadan veya bir 
sunumdan en çok akılda 
kalanın son cümle olduğu 
söylenir. Belki de o nedenle, 
kendini sosyalist sayan bazı 
arkadaşlarım, mehdi-mesih 
bekleyen inanmışlar gibi, 
her şeyin ancak  bir gün bir 
devrimle düzeleceğine ina-
nıyorlar. Bu arkadaşlar politik 
tartışmalarda sosyal demok-
rasi konularını, işin sırrına 
ermiş kişi edasıyla ve alaycı 
bir gülümsemeyle dinliyorlar. 
Onlara göre sosyal demokrasi, 
“kutsal” devrimi geciktirmeye 
yarayan bir kapitalizm hilesin-
den başka bir şey değil.

Sosyalistler devrim bekleye-
dursun, sosyal demokratlar 
barışçı yöntemlerle, reformlar 

Sosyal Demokrasi, 
Kaizen ve Parti Yönetimi

Bu yazıda sosyal demokrasi, 
evrim, kaizen, yalın yönetim, 
kata gibi birbirini çağrıştıran 
kavramları izleyerek Marx’tan 
başlayıp Atatürk’e kadar gi-
den bir gezinti yapacağız.

Devrim / evrim 

Karl Marx ve Friedrich Engels, 
1848’de “Avrupa’da bir hayalet 
dolaşıyor…” diye başlayan 
Komünist Parti Manifesto-
su’nu yayınladılar. Tarihe ve 
gözlemlere dayalı çarpıcı 
çıkarımlar içeren Manifesto,  
“(komünistler) Amaçlarına, 
ancak var olan tüm toplumsal 
koşulları zor yoluyla ortadan 
kaldırarak ulaşabileceklerini 
açıkça duyururlar.” cümlesinin 
olduğu bir paragrafla biter.

 

Nezih OKUR 
Dr., CHP Parti Okulu Eğitmeni
nezihokur@yahoo.com



59

   SOSYAL DEMOKRAT

İlke 3: Fazla üretimden 
korunmak için “çekme” 
sistemlerini kullanın. Gereksiz 
aşırı üretimin önüne geçmek 
için talebe göre üretim planla-
ması kastediliyor.

Uyarlama 3: Partililer gereksiz 
konulara girmemeli, halkın 
sorunlarına odaklanmalı.

İlke 4: İş yükünü seviyelendirin 
(Heijunka) – Kaplumbağa gibi 
çalışın, tavşan gibi değil.

Uyarlama 4: Seçim çalışmaları 
seçime bir iki ay kala yoğunla-
şıyor. Onun yerine düzenli bir 
şekilde, sürekli tanıtım, üye 
kazanma, sempati oluşturma 
çalışmaları yapılmalı.

İlke 5: Kaliteyi en baştan 
sağlamak için problemleri 
çözmek üzere bir durdurma 
kültürü geliştirin (Jidoka).

Uyarlama 5: Partide yanlış gi-
den bir şey, bir yolsuzluk, taciz  
gibi bir sorun çıkarsa, hemen 
en yakındakiler müdahale 
edip sorunu çözmeli, buna 
yetkili olmalı.

İlke 6: Standartlaştırılmış 
görev ve süreçler sürekli 
iyileştirmenin ve çalışanların 
yetkilendirilmesinin temelidir.

Uyarlama 6: İşletmelerde kul-
lanılan “Standart İşlem Prose-
dürleri”nin partideki karşılığı  
tüzük ve yönetmeliklerdir. Ça-
lışmalar bu usullere  göre ya-
pılıyor. Ama bazı durumlarda 
tüzük yetmiyor, yeni çözümler 
gerekiyor. Parti yöneticileri 
ve milletvekilleri, üyelerden 
gelen yeni fikirlere açık ol-
malı, onları değerlendirmek 
için mekanizmalar kurulmalı, 
parti içi dikey iletişim etkili 
kullanılmalı, tüzük ara sıra 
gözden geçirilmeli. Toyota’nın 

desteklediğini  görsel olarak 
vurgular. Örneğin Liker’ın 
kitabındaki bir resimde, evin 
çatısını taşıyan iki kolondan 
biri “kaizen” diğeri “insana say-
gı” olarak gösteriliyor.

Yalın düşünme, üretim dışın-
da, teknoloji, eğitim, kamu 
yönetimi gibi hizmet alanla-
rında da uygulanıyor. Özellikle 
sağlıkta “Yalın Hastane” yakla-
şımı gittikçe ilgi görüyor

Acaba yalın yönetim bir siyasi 
partide nasıl uygulanabilir?

Yalın yönetim

J.K.Liker’in 14 yalın yönetim 
ilkesi daha çok imalatla ilgili; 
ama onları bir “check-list” gibi 
tek tek ele alıp, biraz hayal 
gücü ve örneklerle Cumhuri-
yet Halk Partisi’ne uyarlamaya 
çalışabiliriz.

İlke 1: Yönetim kararlarınızı, 
kısa vadeli finansal hedefler 
pahasına bile olsa, uzun vadeli 
bir felsefeye dayandırın.

Uyarlama 1: CHP’nin uzun va-
deli felsefesi Altı Ok ve Sosyal 
Demokrasidir. Kısa vadeli ka-
zanımlar ve  bazı gruplara hoş 
görünmek için “laiklik” gibi 
ilkelerden ödün verilmemeli.

 İlke 2: Problemleri yüzeye 
çıkarmak için kesintisiz bir 
süreç akışı yaratın. Bu ilke, 
imalat sırasında oluşan israfı 
ve hatalı ürünleri azaltmakla 
ilgilidir. 

Uyarlama 2: Bir siyasi partinin 
hatalı ürünleri, olsa olsa hatalı 
politikalar, hatalı söylemler, 
hatalı adaylardır. Parti içi ile-
tişim, eğitim, bilgi yönetimi, 
politikaların geniş katılımla 
oluşturulması gibi yöntemler-
le bu “hatalı ürünler” önlene-
bilir. 

ve adım adım kazanımlarla 
günümüzün refah toplumla-
rının yaratılmasında önemli 
roller oynadı. Sosyal demok-
rasinin özgürlük, adalet, da-
yanışma ilkeleri çerçevesinde, 
hep daha iyiye yönelik evrimci 
yaklaşımı, iş dünyasındaki “Ka-
izen” kavramını çağrıştırıyor.

Kaizen nedir?

Kaizen

Kaizen, çalışma şartlarını, 
verimliliği ve kaliteyi sürekli 
daha iyiye doğru arttırma-
yı hedefleyen bir işletme 
kavramı. Kaizen sözcüğü, 
Japonca, sırasıyla “değişim” ve 
“iyi” anlamına gelen “kai” ve 
“zen” sözcüklerinden türemiş. 
Geleneksel değişim, daha az, 
daha büyük ve daha yavaş 
adımlarla gerçekleşirken; 
kaizen  süreci, ardışık, küçük 
ve hızlı adımlarla gerçekleşir. 
Kaizen, problemi belirleme, 
çözümü test etme, sonucu 
kontrol etme ve en uygun 
çözümü uygulama şeklinde, 
dört aşamalı bir çevrimle iler-
ler. Tepeden yönetim yerine, 
kuruluştaki her ekibin ve her 
elemanın kendi alanında bu 
çevrimi uygulaması beklenir.

Kaizen felsefesi, Toyota Üretim 
Sistemi’nin bir parçası olarak, 
1980’lerden sonra Toyota’nın 
en yenilikçi, en başarılı şirket 
olmasını sağladı. Yalın üretim 
de denen Toyota Sistemi, 
kaizeni tamamlayan  çeşitli 
yöntemler içerir. Yalın üretim 
konusunda  araştırmacı ya-
zar  J.K. Liker, ”Toyota Tarzı” 
başlıklı kitabında, saptadığı 
14 yönetim ilkesini veriyor. Bu 
yöntemler, yayınlarda genel-
likle bir evin yapı elemanları 
şeklinde resmedilir. Böyle 
resimler, ilkelerin birbirine 
bağlı olduğunu ve birbirini 
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de kendine güvenen, bilgili, 
yenilikçi, demokrat kişileri 
bulmanın ve yetiştirmenin 
yolları araştırılmalı. Tepedeki 
yöneticilerin anlık kararları 
yoluyla sonradan istifa eden, 
görevden alınan veya seçim 
kaybettiren olmadık kişilerin 
önemli noktalara getirilmesi 
önlenmeli. Parti içi yükselme 
aşama aşama liyakate bağlı 
olmalı.  

İlke 10: Şirketinizin felsefesini 
takip eden sıradışı insanlar ve 
ekipler geliştirin.

Uyarlama 10:Parti, sıradışı 
fikirleri olan üyelerden kork-
mamalı; hatta, amatör takım 
maçlarını izleyip futbolcu 
adayları bulmaya çalışan ant-
renörler gibi, özellikle böyle 
kişileri yakalamak, eğitmek  

tıları, internetten üye kaydı, 
eğitim, aidat toplama, oy 
sandıklarının takibi, internet-
ten oylama gibi yöntemleri 
güvenli bir şekilde kurma ve  
kullanma yolları araştırılmalı. 
Sandık takip sistemi çökme-
meli. Kongrelerde oy kullan-
ma ve sayım işlerinde optik 
okuyucular gibi teknolojik 
yöntemler kullanılmalı. 

İlke 9: İşi derinlemesine 
anlayan, felsefeyi yaşayan ve 
başkalarına öğreten liderler 
yetiştirin.

Uyarlama 9: Lider yetiştirmek 
çok önemli, bizde en eksik 
olan şey. Bırakın lider yetiştir-
meyi, liderlik potansiyeli olan 
kişiler ilk budananlar oluyor. 
Mahalle sorumlusundan ge-
nel başkana kadar, her seviye-

en yenilikçi firma olmasında, 
işçilerden gelen önerilerin 
değerlendirildiği, 1951‘den 
beri uygulanan “Yaratıcı fikir 
öneri sistemi”nin rolü olduğu 
söylenir.

İlke 7: Görsel kontrolleri hiçbir 
problemin saklı kalmayacağı 
şekilde kullanın.

Uyarlama 7: Şeffaflık etkili bir 
siyasi parti olmanın şartların-
dan biridir. Karar mekanizma-
larında, parasal işlerde parti-
nin şeffaf olması, üyelerde ve 
seçmen gözünde güvenilirliği 
arttırır.  

İlke 8: Sadece insanlarınıza 
ve süreçlerinize hizmet eden, 
güvenilir, iyice test edilmiş 
teknolojiyi kullanın.

Uyarlama 8: Zoom toplan-
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gazete köşe yazarları, toplantı 
organizatörleri gibi kuruluş ve 
kişileri sayabiliriz. Parti yenilik-
çi politikalar geliştirmek için  
bu kuruluş ve kişilerle sık sık 
bilgi alışverişinde bulunmalı, 
onları araştırmalara, sıradışı 
fikirler üretmeye, stratejiler 
geliştirmeye yönlendirmeli. 
Üyelerin gelişmesi için etkili 
eğitim programları uygulan-
malı, üyeler sorumlulukları 
konusunda bilinçlendirilmeli. 
Gerekirse, şirketlerin yeni te-
darikçiler araması gibi, ilanla 
yeni üyeler aranmalı: “CUM-
HURİYET HALK PARTİSİNE ÜYE 
ARANIYOR”. 

Politikayı içine düştüğü çö-
zümsüzlükten çıkaracak, yeni 
fikirler üreten, eleştirel dü-
şünen, Atatürk devrimlerine 

luyor; blok listelerle  beş yılda 
bir seçime gidiliyor; politika 
arenasında bileğinin hakkıy-
la gerçek bir seçim başarısı 
göstermiş ve ümit vadeden 
biri çıkmıyor. O nedenle 
bu gün, birçok il ve ilçede 
sorulsa, hiç kimse belediye 
başkan adaylığı veya milletve-
kili adaylığı için uygun bir-iki 
isimden fazlasını sayamaz.

İlke 11: Tedarikçilerinize 
saygı duyun, onları zorlayan 
isteklerde bulunarak 
gelişmelerine yardım edin.

Uyarlama 11: Bir siyasi par-
tinin en önemli tedarikçileri 
üyeleridir. Üyelerin yanında, 
SODEV, İYEV gibi düşünce 
kuruluşları, üniversite öğretim 
üyeleri, anket firmaları, fikir 
adamları, toplum önderleri, 

ve onlardan yararlanmak için 
sistem kurmalı. Bu noktada  
Amerika Birleşik Devletleri’n-
den örnek vermek istiyorum. 
ABD’de, yerelde itfaiye şefi, 
polis şefi, kaymakam, hakim 
gibi seçimle gelinen birçok 
pozisyon vardır. Milletveki-
li seçimleri iki yılda bir dar 
bölge yöntemiyle yapılır. 
Yani, bu pozisyonlar halk için 
ulaşılamaz durumda değildir. 
Herhangi bir başlangıç mev-
kiinde başarılı olan kişi, adım 
adım eyalet valiliğine, hatta 
ABD Başkanlığına kadar yük-
selebilir. 

Bizde böyle imkanlar yok. 
Partilerin yerel örgütleri, be-
lediye meclis üyelikleri gibi  
pozisyonlar eş-dost, hemşeri 
ilişkileri ile tepeden dolduru-
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Uyarlama 14: Kaybedilen veya 
kazanılan her seçimden sonra 
neyi doğru yaptık, neyi yanlış 
yaptık diye sorgulamamız, 
ülke sorunlarına çözümler 
aramamız gerekiyor. 

 Toyota üretim sistemi ve 
problem çözme konularında 
danışmanlık yapan yazar Art 
Smalley “Dört problem tipi” 
olduğunu belirtiyor. Birinci 
tip problemler “arıza giderme” 
türünde. Problemin sebebi 
bellidir, hemen bulunup, ta-
mir edilir, karşı önlem alınır.  

İkinci tip problemler 
belirlenmiş bir  hedeften 
geri kalmanın doğurduğu 
sorunlar. Burada problemin 
bir sebebi vardır fakat açıkça 
belli değildir. Sorunun  “kök” 
nedenini bulmak için, “beş 
kere neden diye sorma”, “balık 

bir-iki kişiyle görüşüp gidiyor. 
Vekiller üyelerle periyodik fo-
rumlar, toplantılar düzenlerse, 
sorunları daha yakından öğ-
renme şansına kavuşabilirler.

İlke 13: Kararlarınızı acele 
etmeden, bütün seçeneklerinizi 
iyice değerlendirerek, 
mutabakatla alın; kararları 
hızla uygulayın.

Uyarlama 13: Japonca “ne-
mavashi” denen olay. Bir 
sorunla ilgili bütün taraflar 
dinlenmeli, bütün alternatifler 
düşünülmeli, yaratıcı çözüm-
ler bulunmalı ve uygulanmalı. 
Bunun için etkili  iletişim yol-
ları olmalı.

İlke 14: Acımasız bir kendini 
sorgulama ve sürekli 
iyileştirme yoluyla öğrenen bir 
organizasyon olun.

bağlı, ülkesini seven, sosyal 
demokrasi ve altı ok ilkelerini 
benimseyen, 500 kelimelik 
yazıyı okumaya üşenmeyen, 
okuduğunu anlayan, ko-
nuşmayı ve tartışmayı bilen, 
eli kalem tutan, teknolojiyi 
kullanabilen, ortalamayı 
yükseltecek, cesur ve yete-
nekli üye adayları aranıyor. 
İlgilenenlerin, bir sınav ve 
eğitim sonunda, CHP’ye üye 
kayıt başvurusu yapılacaktır.”

Ilke 12: Durumu iyice anlaya-
bilmek için gidin ve kendiniz 
görün.

Uyarlama 12: Japonca “gen-
chi genbutsu” veya “gemba 
yürüyüşü” denen sorunları 
yerinde görme olayını  bizim 
vekiller ve yöneticiler çok iyi 
uygulamalı. Vekiller Tekirdağ’a 
şöyle bir uğruyor, yönetimden 
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lumların, bireylerin mutluluk 
ve mutsuzluk anlayışları bile 
değişiyor. Böyle bir dünyada, 
asla değişmeyecek hükümler 
olduğunu iddia etmek, aklın 
ve bilimin gelişimini yadsımak 
olur. Benim, Türk milleti için 
yapmak istediklerim ve başar-
maya çalıştıklarım ortadadır. 
Benden sonra, beni benim-
semek isteyenler, bu temel 
eksen üzerinde akıl ve bilimin 
rehberliğini kabul ederlerse, 
manevi mirasçılarım olurlar.”

Sonuç

Sosyal demokrasi ilkelerini 
“özgürlük, adalet, dayanışma, 
kaizen” şeklinde, üç yerine 
dört sözcükle ifade etmeyi  
önerebiliriz, böylece “Ne?” 
sorusuyla belirtilen hedeflerin 
yanına “Nasıl?” sorusunu ce-
vaplayan kaizen yaklaşımını 
eklemiş oluruz. Yalın düşün-
cenin  “kaizen” ve “saygı” gibi  
prensiplerini ve yöntemlerini 
siyasi partilere uyarlamak bazı 
sorunlara dikkatimizi çekebilir  
ve çözüm arayışlarına yardım-
cı olabilir.

Örneğin SPD’nin 2021 
Programında “Saygı” üç ana 
başlıktan biri. 66 sayfalık 
programın 25 sayfasında, 
“Saygıya Dayalı bir Toplum” 
başlığı altında, emeğe 
saygıdan doğaya saygıya 
kadar, kapsamlı açıklamalar 
yapılıyor, hedefler anlatılıyor.

Parti Okulu, kata disipliniyle, 
üyelerde bilimsel, eleştirel ve 
yaratıcı düşünmeyi  içselleştir-
mek  için eğitim programları 
hazırlayabilir.

Atatürk’ün yıllar önce vur-
guladığı  bilimsel  yaklaşım, 
sorunları çözmenin ve politika 
üretmenin temeli olmalıdır.

bir alışkanlık haline gelmesi 
için de, aikido, kılıç yapma, 
çay seremonisi gibi Japon 
sanatlarını öğrenme şekli olan 
“kata” yöntemini öneriyor.

Kata, bir usta, koç, mentor 
veya “sensei” yönetiminde,  
“shu-ha-ri” denen  üç aşama-
dan oluşuyor. “The Karate 
Kid” filminin ünlü otomobil 
cilalama sahnesi gibi, ”koru-
mak” anlamına gelen “shu” 
aşamasında, usta sorgusuz su-
alsiz taklit edilir, sözü dinlenir, 
eylem “korunur”.  Öğrenci belli 
alışkanlıkları kazanıp hareket-
leri otomatikleştikten sonra 
“ha” aşamasına geçilir. Bu 
aşamada öğrenci eylemlerin 
nedenini düşünmeye başlar, 
sorular sorar, ”zincirleri kırar”. 
Son aşama olan ”ri”, “yaratmak 
için serbestlik” diye bilinir, öğ-
renci artık usta olmuştur ken-
di yöntemlerini geliştirebilir.

Kaizen’e göre atılacak ilerleme 
adımları, bilgi sınırlarımızın 
ötesinde olabilir. Sorunu an-
lamak için, bilim insanlarının 
yaptığı gibi, belli ölçüde başa-
rısızlığı kabul ederek deneme-
ler yapmak, deneme sonuç-
larını gözlemleyerek çözüme 
doğru ilerlemek gerekir. İşte 
bu noktada Mike Rother’in 
bahsettiği  bilimsel düşünme 
yöntemi devreye giriyor. 

Bilimsellik konusunu Ata-
türk’ün sözlerini anmadan 
geçemeyiz: “Benim manevi 
mirasım, bilim ve akıldır. Ben-
den sonrakiler, bizim aşmak 
zorunda olduğumuz çetin 
ve köklü güçlükler önünde, 
belki amaçlara tamamen 
eremediğimizi, fakat asla 
ödün vermediğimizi, akıl ve 
bilimi rehber edindiğimizi 
onaylayacaklardır. Zaman 
hızla dönüyor, milletlerin, top-

kılçığı diyagramı” 
gibi  teknikler 
kullanmak gerekir. 
Bu tip problemlerin 
çözümü, hastasına 
tanı koymaya çalışan 
bir doktor gibi, bü-
yük ölçüde bilgi top-
lamaya ve ilişkileri 
bulmaya dayanıyor. 

Üçüncü tip 
problemler, 
ileri, daha önce 
bilinmeyen, 
yeni hedefler 
tasarlamakla ilgili; 
daha karmaşık ve 
belirsiz. Problemi ta-
nımak ve bir çözüm 
bulmak için yaratıcı 
düşünme teknikleri 
ve araştırma yapan 
bilim adamı yaklaşı-
mı gerekiyor. Yazar 
Smalley “bu tam bir 
Kaizen alanı” diyor.

Dördüncü tip prob-
lemler  doğrudan “inovasyon” 
şeklinde  tanımlanabilir. İno-
vasyon,  kuruluşların  “fikir 
laboratuvarı”, “skunk works / 
kokarca çalışması” gibi özel 
birimlerinde, beyin fırtınası, 
TRİZ, tasarım düşüncesi gibi 
tekniklerle ele alınır.

Bahsettiğimiz prensiplerin ve 
sorun çözme yöntemlerinin 
temelinde ne var?

Kata

Başarısı dikkat çektiği için To-
yota ve yalın yönetim üzerine 
çok çalışma yapılmış. Liker’in 
14 prensibinden sonra, “Bu 
yöntemin temelinde ne var?” 
sorusu ile yola çıkan Mike Ro-
ther, “Toyota Kata” başlıklı  ki-
tabında, bu temelin “bilimsel 
düşünme” olduğu sonucuna 
varmış. Bilimsel düşünmenin  
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