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Sunuş
 
Değerli okurlar,

Türkiye’de 20 yıllık parantezi kapatacağını umduğumuz seçim yaklaşıyor. Seçim; öncesi, 
seçim günü ve sonrası gibi süreçleri kapsıyor. Ancak önümüzdeki seçim, etkileri bakımından, 
seçmenin önüne periyodik olarak konan sandıklara atılan oyların toplamını çok aşan 
bir tarihsel kesite işaret etmekte. O nedenle bu sayımız “seçim; ama seçimden de öte” 
başlığıyla çıkıyor.

Girişte her zamanki gibi SODEVMONİTÖR var. Ancak Canberk Türkeç bu kez kapsamı 
geniş tutmuş; son dönem Türkiye’sinin adeta radyografisini çıkarmış. Onu, seçim öncesi akla 
gelenlere dönük üç adet makale izliyor. Şule Özsoy Boyunsuz, güçlendirilmiş parlamenter 
sisteme geçiş süreci bağlamında otoriter yapının tasfiyesi, cumhurbaşkanlığı yetkilerinin 
düzenlenmesi, sadakatin yerini liyakatin alması, yargıya çekidüzen verilmesi gibi anayasal 
düzenlemeleri ele alıyor. Gülfem Saydan Sanver, seçimleri ancak doğru stratejilerin 
kazandıracağı ilkesinden hareketle seçmen davranışlarını gözlemliyor ve seçmenin, daha 
çok duygusal motivasyonla umuda ve geleceğe oy verdiği gerçeğine dikkat çekiyor. Erol 
Katırcıoğlu ise, soyut vatandaş topluluğu olmayan heterojen seçmen kitlesinin oyunun sadece 
ekonomik gerçekler yoluyla değil kimlikler üzerinden de politika yaparak kazanılabileceğini 
öne sürüyor.

Yine üç makaleden oluşan ikinci bir bölümde, bu kez günümüzün seçimle ilgili durum 
saptamalarına yer veren yazılar yer alıyor. Zeynep Altıok Akatlı, CHP’nin Balıkesir ve 
Erzurum mitinglerinin önemini vurguluyor ve “helalleşme” kavramının anlamını irdeliyor. 
İktidarın olası seçim hilelerinden korkmanın zararlı olduğu ve seçmenin sandığa korkarak 
değil umutla dopdolu gitmesinin yararlı olduğu gerçeğinin altını çizen Ertan Aksoy’un 
makalesini takiben, Nezih Okur’un CHP’nin seçim için örgütlenme stratejilerini biraz da 
teknik bir anlatımla ele alarak önemli gerçekleri tüm parti örgütünün dikkatine sunan yazısı 
var.

Seçimle doğrudan ilintili son bölümde, Selin Bucak’ın, Avrupa’nın Türkiye seçimine ilişkin 
yaklaşımlarındaki kuşkuların ancak muhalefetin dış politika yönelimindeki belirsizliklerin 
giderilmesiyle ortadan kalkacağını ileri süren yazısını Erol Kızılelma’nın, iktidar değişikliğine 
yol açacağını umduğu ve onarma-hesap sorma-barışma gibi evrelerden oluşacak seçim 
sonrası süreci ele alan makalesi yer alıyor.

Söyleşi bölümümüz, CHP bünyesinde önemli işlevler yüklenmiş bir siyasetçi olan Özgür 
Özel’in belirli konulardaki görüşlerini alıp okura yansıtmaya çaba gösterdi. Okurlar bu 
söyleşide, muhalefetin en yetkili kişilerinden biri olan Özgür Özel’den seçim öncesinde, 
seçim esnasında ve seçim sonrası süreçte, özel olarak CHP’nin ve genel olarak Millet 
İttifakı’nın yaklaşımlarına ilişkin değerli bilgiler bulacak.

Seçimle doğrudan bağlantılı bu yazılardan sonra “serbest yazılar” bölümümüz geliyor. 
Tuğba Dönmez, Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfusun ona bir fırsat penceresi açtığına; 
ama iktidarın bu pencereyi sımsıkı kapattığına işaret ediyor. Tansu Özcan, umut kavramını 
tüm boyutlarıyla irdeleyip önümüzdeki dönemde umudu bayraklaştırmamız gerektiğini 
vurguluyor. Sosyal yardımın, sosyal hizmetin bir alt kümesi olduğuna dikkat çeken Şengül 
Altan Arslan İstanbul’un yerel yönetimi özelinde bazı perspektifler sunuyor. Serbest yazıların 
sonuncusu, Siyasal İslam’ın toplumda yarattığı tahribatı kişisel deneyim ve özlemleri 
aracılığıyla aktaran A. Babür Atila’nın.

Derginin sonunda ise, kısa süre önce yitirdiğimiz aziz dostum Aydın Uğur’un ardından 
yazdığım kısa yazıyı sundum.

Hepinize sağlıklı bir yaz sonu; sabırlı ve umutlu ama bir o kadar da aktif bir bekleyiş 
dilerim.
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#SODEVMONİTÖR:  

Bir Siyasi Partinin Yaşam Döngüsü

gerisinde kalmıştır. Türkiye 
siyasetinden örnek verecek 
olursak İsmet İnönü CHP’si-
nin 1960’larda Süleyman 
Demirel’in Adalet Partisi’ne 
kaybetmesi buna örnek-
tir. Çalkantılarla geçen 
80’li yılların ardından 
konjonktür avantajıyla or-
taya çıkan Turgut Özal’ın 
Anavatan Partisi’nin, siyasi 
yasak sonrası yeniden 
sahneye çıkan Süleyman 
Demirel’in Doğru Yol Parti-
si’nin, Bülent Ecevit’in De-
mokratik Sol Partisi’nin ve 
Necmettin Erbakan’ın Re-
fah Partisi’nin 90’lı yılların 
sonları ve 2000’lerin başına 
doğru halkın desteğini gi-

Yaşam döngüsü teknoloji 
başta olmak üzere birçok 
alanda kullanılan bir kav-
ramdır. Benzer bir dön-
güden siyasette de bah-
setmek mümkündür. Her 
teknolojide olduğu gibi 
iktidar partileri de ortaya 
çıkar, yükselir, tüm halk 
tarafından benimsenir ve 
zamanın gerisinde kalarak 
desteğini kaybeder. 

Yaşam döngüsüne teknolo-
ji alanında verilebilecek en 
güzel örnek Walkman’dir. 
Kaset çalmak için gelişti-
rilen bu teknoloji ortaya 
çıkmış, çok beğenilmiş, 
herkes tarafından kul-
lanılmış ancak zamanın 

 
 

 
 
 
 
 

Canberk TÜRKEÇ 
Araştırma Uzmanı
c.turkec@aksoyarastirma.com
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kardeşlik, barış söylemleri 
yerini milliyetçiliğin ve 
dindarlığın harmanlandı-
ğı söylemlere bıraktı. Hal 
böyle olunca AK Parti’nin 
en başarılı bulunan döne-
mi de %54,3 ile 2002-2007 
arası dönem, en az başarılı 
bulunan dönemi ise %10,4 
ile 2019 sonrası dönem 
oldu.

Oy oranlarının zaman 
içindeki dönüşümü AK 
Parti’deki değişimin de en 
önemli göstergesidir. Bir 
zamanlar oy oranı %50’lere 
ulaşan AK Parti’nin halkla 
nasıl ayrıştığını da gösterir. 
Son genel seçimde %42,5 
oy oranıyla yeniden iktidar 
olan AK Parti hükümeti 
Şubat 2021’de %36 ile son 
bir buçuk yılın en yüksek 
oy oranını almayı başarır. 
Ancak halkın desteğini ka-
demeli olarak kaybeder ve 
Haziran 2022’ye kadar oy 
oranı %30,1’e kadar geriler. 

AK Parti’de oy kaybının bu 
kadar derinleşmesinin bir-

yaşı nerdeyse 40’a yaklaştı. 
Bundan 20 yıl önce doğan 
bir çocuk ise yine AK Parti 
döneminde ilk oyunu kul-
landı.

Mecliste üstünlük Millet 
İttifakı’na geçiyor

AK Parti’deki değişim ise 
Türkiye’nin değişiminden 
çok farklıydı. Dün iktidar 
tarafında yer alanlar bugün 
muhalefet, dün muhalefet 
tarafında yer alanlar ise 
bugün iktidar tarafında saf 
tutmaya başladı. Dünün 
sevgili hocası bugünün 
terör örgütü ele başı oldu. 
Dünün düşmanı olan İsrail, 
Suudi Arabistan bugünün 
dostu, dünün dostu olan 
Suriye ise bugünün düş-
manı oldu. Dünün maz-
lumları bugünün zalimleri 
oldu. Acımasız işkencelerle 
bilinen dünün cezaevleri 
yerlerini %39,7 bilinirliği 
ile Silivri Cezaevine bıraktı. 
Bitti dediğimiz siyaset-maf-
ya-ticaret üçgeni bugün 
yeniden hortladı. Özgürlük, 

derek kaybetmesi de buna 
örnektir. Benzer dönem-
lerde AK Parti’nin ortaya 
çıkışı ve kitleleri arkasından 
sürükleyen parti olması ise 
tesadüf değildir.

Aradan geçen 20 yılın so-
nunda hem Türkiye hem 
de AK Parti çok değişti. 
Su ve doğalgazın dışında 
internet de altyapı arasına 
eklendi. Benzinli araçla-
rın yanı sıra dizel ve hatta 
elektrikli araçlar da piyasa-
ya çıkmaya başladı. Yalnız-
ca iletişim için kullanılan 
telefonlar internet tekno-
lojisiyle el televizyonlarına, 
el bilgisayarlarına dönüştü. 
Sosyal medya ve ulusla-
rarası içeriklerin izlendiği 
online dizi ve film yayınları 
sayesinde toplumun dünya 
farkındalığı ve dünyayla et-
kileşimi arttı. Yalnızca belirli 
işler için tercih edilen İngi-
lizce dil hemen hemen her 
meslek için gerekli koşul 
olmaya başladı. İlk oyunu 
AK Parti’ye veren seçmenin 

2

Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? %
«Dağıtıldıktan Sonra»

Oy Tercihi

Baz: Tüm katılımcılar n: 1067
Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? 

35,2 36,0 35,3
32,7 31,7 31,9

30,6 30,8 30,8 30,7 30,6 30,8 30,7 30,3 30,2 31,0 30,1 30,1

26,5 26,3
24,6

26,1 26,8
28,0 28,7 28,5 28,2 28,3 28,5 28,9 29,2 28,8 28,8 28,9 28,8 29,2

12,9 13,5 13,0 12,6 13,6 13,4 13,3 14,0 13,8 13,7 14,1 13,8 13,7 13,7 13,3 13,3 13,2 13,6

9,9
9,0

7,56,4

9,9

AK Parti CHP İYİ Parti HDP MHP Diğer Partiler
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AK Parti’den vazgeçen 
seçmenin ilk tercihi 2019 
yılı yerel seçimlerinin ka-
zananı Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) oldu. “Metal 
Yorgunluğu” çıkışıyla Kadir 
Topbaş ve Melih Gökçek 
gibi kritik isimleri görev-
den alan AK Parti, yerlerine 
Binali Yıldırım ve Mehmet 
Özhaseki gibi yorgunluğu 
devam eden isimleri sür-
müştü. Eskiyen kadrolarını 
yenileyemeyen AK Parti 
adaylarına karşı CHP Ekrem 
İmamoğlu, Mansur Yavaş 
ve Tunç Soyer gibi siyaset 
sahnesinde yeni öne çıkan 
isimleri çıkarmış ve üç bü-
yük şehrin yönetimine talip 
olmuştu. Geçen üç yılın 
sonunda CHP yönetme 
becerisi olduğunu ispat-
ladı. AK Parti’nin altyapı 
ve ulaşım belediyeciliği 
yerini CHP’nin sosyal de-
mokrat belediyeciliğine 
bıraktı. Şehirlerin temel 
ihtiyaçlarının yanı sıra 
üreticinin desteklenmesi, 
çocukların, gençlerin, an-
nelerin ve yaşlıların başta 

afet olarak tanımlamasına 
rağmen, %80,7’nin 
yeterli önlemlerin 
alınmamasından kaynaklı 
olduğunu bildiği müsilaj 
sorunu. Suriyelilerin bitme-
yen misafirliği, orman yan-
gınları, sel felaketi, Afgan 
göçü ve Eylül 2021 itibariy-
le gelen ve gitmeyen hayat 
pahalılığı.

Türkiye Monitörü gün-
deminde yer alan son bir 
buçuk yıllık araştırmaların 
tümünde seçmen ne 
diyorsa iktidar tam tersini 
yaptı ve yapmaya da de-
vam ediyor. “Beraber yürü-
dük biz bu yollarda” sloganı 
terk edildi, seçmenle birlik-
te söylemleri giderek seç-
mene rağmen söylemlerine 
dönüştü. Kanal İstanbul ve 
ekonomiye dair söylemler 
bu dönüşümün en önemli 
örnekleri oldu. Bu inat-
laşma ise partide kapan-
mayacak yaralara yol açtı. 
Halkın partisi söylemiyle 
yola çıkan AK Parti git gide 
halktan uzaklaştı.

çok nedeni vardır. Seçme-
nin %83’ü karşı çıkmasına 
rağmen, iktidarın pandemi 
kurallarını hiçe sayarak 
mitingler organize etmesi. 
Seçmenin %63,2’si tara-
fından başarısız bulunan 
Berat Albayrak’ın uzun süre 
görevde tutulması. Seç-
menin %57,9’u tarafından 
olumsuz karşılamasına rağ-
men, ısrarla İstanbul Söz-
leşmesi’nden çıkılması. Seç-
menin %66,7’si 128 milyar 
dolara ne olduğunun ceva-
bını sorarken, bu afişlerin 
Cumhurbaşkanı’na hakaret 
sayılması. Tam kapanma 
döneminde turistlere ta-
nınan serbestliğin %86,7 
tarafından olumsuz karşı-
lanması. Ruhsar Pekcan’ın 
kendi şirketinden görevde 
bulunduğu bakanlığa fahiş 
fiyatla dezenfektan satma-
sını %87,2’nin araştırmak 
istemesi, ancak iktidarın 
kulaklarını kapatması. İkti-
dar hakkında ortaya atılan 
siyaset-mafya-ticaret iddi-
alarının %59,1 ile gerçekçi 
bulunması. İktidar doğal 

3

Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve sadece sayacağım isimler aday olsa hangisine oy verirsiniz?
%

Cumhurbaşkanı Erdoğan Oy Oranı

Baz: Tüm katılımcılar n: 1067
Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve sadece sayacağım isimler aday olsa hangisine oy verirsiniz?

40,0 38,9 39,6
37,9 37,6

35,8 36,2 37,2 37,2 37,3 37,2 37,0 36,1 35,9 36,0 36,5 36,6 36,8

37,7 37,0 37,0 36,0 34,7 34,0 33,9 34,1 34,0 33,7 33,4 33,2 32,5 32,9 33,5 33,6 33,3 33,1

Maksimum Minimum
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hurbaşkanlığını kazanması 
mümkün değildir.

Seçim senaryoları ve 
erken seçim beklentisi

Ekonomideki gidişat değiş-
medikçe gerek milletvekili 
gerekse cumhurbaşkanlığı 
seçiminde yukarıdaki tablo-
nun tersi yaşanmayacaktır. 
İktidarın seçim stratejisiyle 
ilgili bu aşamada farklı se-
naryolar konuşulmaktadır. 
En bilinen senaryo, muha-
lefet tarafından gündeme 
getirilen erken seçim se-
naryosudur. Kışın getire-
ceği yakıt ve temel ihtiyaç-
ların maliyetleri tüketiciye 
yansımadan Ekim, Kasım 
ayı gibi erken seçime 
gidilmesi bu senaryonun 
en beklenen sonucudur.

Türkiye Monitörü sonuçla-
rına göre Mayıs 2021’den 
itibaren seçmenin %50’den 
fazlası Türkiye’nin erken 
seçime ihtiyacı olduğunu 
konusunda hem fikirdir. 
Buna karşın, toplumun er-
ken seçim beklentisi %30 

olmak üzere toplumun ihti-
yaçlı her kesiminin elinden 
tutulması yeni belediyecilik 
anlayışının yapı taşlarıydı.

Yerel yönetimlerde göste-
rilen başarılı performansın 
sonuçları çok geçmeden 
genel oy oranına da yansı-
dı. Son genel seçimi %25,3 
oy oranıyla tamamlayan 
CHP’nin oy oranı Mart 2021 
itibariyle yükselişe geçti ve 
Haziran 2022’de %29,2’ye 
ulaştı. AK Parti’yle arasın-
daki puan farkı 0,9 ile en 
düşük seviyesine geldi.

Bu dönemde halkın deste-
ğini kaybeden yalnızca AK 
Parti değil, aynı zamanda 
MHP de oldu. En yüksek 
oy oranını %10,2 ile Şubat 
2021’de yakalayan MHP, 
Haziran 2022’de %7,5’e ka-
dar geriledi. Cumhur İttifa-
kı’nın oyu ise %37,6’ya düş-
tü. İktidar halkın desteğini 
kaybederken başta CHP ve 
İYİ Parti olmak üzere yeni 
kurulan diğer muhalefet 
partileri desteğini artırmayı 
başardı.

Cumhur İttifakı  
başkanlığı da kaybediyor

Türkiye, özellikle Türkiye 
ekonomisi için senaryonun 
bu kadar vahim olduğu bir 
ortamda Erdoğan’ın Cum-
hurbaşkanlığı yarışını önde 
götürdüğünü söylemek 
yanlış olur. Yalnızca Türkiye 
Monitörü değil, diğer araş-
tırma şirketlerinin sonuçları 
da incelenirse benzer sonu-
ca varılır.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın görev yapış tarzını 
onaylamayanların oranı 
yaklaşık bir yıldır %50’nin 
üzerindedir. Olası cum-
hurbaşkanlığı yarışında 
Erdoğan’a verilen destek de 
görev onayına paraleldir. 
Ocak 2021’de minimum 
%37,7, maksimum %40 oy 
alan Erdoğan’ın Haziran 
2022’ye gelindiğinde aldığı 
minimum oy oranı %33,1, 
maksimum ise %36,8’dir. Bu 
demek oluyor ki, tüm farklı 
senaryolar, kombinasyonlar 
çalışıldığında Erdoğan’ın 
2023 seçimlerinde cum-

4

Türkiye'nin mevcut koşullarını düşündüğünüzde sizce erken seçime ihtiyaç var mıdır?
%

Erken Seçim İhtiyacı

Baz: Tüm katılımcılar n: 1067
Türkiye'nin mevcut koşullarını düşündüğünüzde sizce erken seçime ihtiyaç var mıdır?

46,4 45,5
49,3 47,8

51,8

58,1 58,1 58,2
55,0 54,3

56,8 58,2 56,4 55,2
58,9

61,2
59,0

21,0
18,3 16,5 16,0 14,6

11,1 11,1
14,0 15,0 14,8 14,9 14,2 14,7 15,4 16,9

12,7
15,9

32,6
36,3

34,2 36,2
33,6

30,8 30,8
27,8

30,0 30,9
28,3 27,7 28,9 29,4

24,3 26,1 25,1

İhtiyaç vardır Kararsızım İhtiyaç yoktur
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kalayarak iktidarına devam 
edecektir.

Üçüncüsü iyileşme ve kötü-
leşme arasında kalan topar-
lanma senaryosudur. Ulusal 
ve uluslararası koşulların 
çok iyileşmeyeceği ancak 
toparlanacağı senaryoda 
Cumhur İttifakı’nın mı 
yoksa Millet İttifakı’nın mı 
kazanacağı doğal olarak 
belirsizdir.

Tüm bu senaryolar içeri-
sinde Cumhur İttifakı’nın 
kazanma olasılığı en 
yüksek olanlar İyileşme ve 
Toparlanma senaryolarıdır. 
AK Parti ve Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın oy oranının 
%30’ların altına gerileme-
mesinin temel sebebi de 
seçmeninin iyileşme veya 
toparlanma beklentisinin 
yüksek olmasıdır. Türkiye 
için hangi senaryonun 
gerçekleşeceğini bize gös-
terecek tek unsur zaman 
olacaktır. 

politik gelişmelerin daha 
da kötüleşeceğini öngören 
ve yaygın olarak dile geti-
rilen senaryodur. Kötüleş-
me senaryosu iktidarın oy 
kaybının derinleşmesiyle; 
milletvekilliği ve cum-
hurbaşkanlığının açık ara 
kaybedilmesiyle sonuçla-
nacaktır.

Ulusal ve uluslararası eko-
nomik ve politik gelişme-
lerin olumluya döneceğini 
öngören senaryo ise iyileş-
me senaryosudur. Bir yıldan 
az bir zaman kalan seçime 
kadar başta gelişmiş ül-
keler olmak üzere hayat 
pahalılığı sorun olmaktan 
çıkacak, Rusya-Ukrayna 
Savaşı sona erecek, enerji 
maliyetleri düşecek, Türk 
lirası değer kazanacak, enf-
lasyon normal seviyelerine 
geri dönecek ve orta gelirli 
alım gücünü geri kazanarak 
zenginleşecek. Beklenildiği 
gibi iyileşme senaryosunda 
Cumhur İttifakı hem mec-
liste hem de cumhurbaş-
kanlığında çoğunluğu ya-

seviyesinde kalır. Küresel 
ekonominin lokomotifi 
olan FED’in başta olmak 
üzere tüm gelişmiş ülke-
lerin merkez bankalarının 
enflasyona karşı faiz yük-
selttiği, Rusya-Ukrayna 
Savaşı’nın bölgesel riskleri 
artırdığı, içeride %80’lere 
varan ve hatta Ekim, Kasım 
aylarına kadar daha da 
artacağı öngörülen enflas-
yonist, Afgan ve Suriyeli 
sığınmacılarla ilgili sorunla-
rın derinleştiği bir ortamda 
iktidarın erken yapılacak bir 
seçimi kazanması inandırıcı 
değildir. Tüm bu olası teh-
ditlerin göz ardı edildiğini 
düşünerek erken seçim 
senaryosunun uygulanması 
bize yukarıdakilerden farklı 
bir sonuç vermeyecektir.

İkincisi iktidarın seçimlerin 
zamanında gerçekleşe-
ceğini dile getirdiği 2023 
senaryosudur. Bu senaryo 
ise kendi içerisinde üç 
farklı senaryo barındırır. 
Bunlardan ilki ulusal ve 
uluslararası ekonomik ve 
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Seçim Senaryoları

Seçim 
Senaryoları

Erken Seçim 
Senaryosu

Cumhur İttifakı 
Kaybeder

2023 Seçimi 
Senaryosu

İyileşme 
Senaryosu

Cumhur İttifakı 
Kazanır

Toparlanma 
Senaryosu Belirsiz

Kötüleşme 
Senaryosu

Cumhur İttifakı 
Kaybeder
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Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci

kalacağından, geliştirilecek 
modelin aynı zamanda çeşitli 
denge-denetleme araçlarına 
sahip “sınırlandırılmış bir par-
lamenter sistem” olması da 
gereklidir. 

Devletin üç temel organı ara-
sında denge tesisi amaçlan-
dığından, bir hayli zayıflayan 
yasama güçlendirilmeli, yargı 
da bağımsız ve tarafsız kılın-
malıdır. Organ dengesi kur-
gulanırken modern demok-
rasilerin iktidar-muhalefet 
ilişkileri gözetilmek zorunda-
dır. Hükümetin meclis içinden 
kurulması, yasama ve bütçe 
fonksiyonlarının kullanıldığı 
karar süreçlerinde iktidar ço-
ğunluğunu hakim kılarken, 
denetim ve müzakere fonk-

GGüçlendirilmiş parlamen-
ter sistem, tekil demokratik 
meşruluk dizgesine bağlı 
olarak, adil ve özgür rekabet 
ortamında oluşturulmuş bir 
meclis ve bunun içinden 
çıkan ve yasamanın rızasına 
dayalı olarak görevde kalan 
yürütme organları ile ba-
ğımsız yargı öngörmektedir. 
Güçlendirilmiş parlamenter 
sistem, yasama organı içinde-
ki karar süreçlerindeki tıka-
nıkları giderme ve hükümet 
istikrarını korumaya dönük 
mekanizmalara sahip olan 
bir tür “rasyonelleştirilmiş/
aklileştirilmiş” modeldir. An-
cak salt rasyonelleştirilmiş 
parlamenter sistem ülkemiz-
deki yönetim ve demokrasi 
sorunlarını gidermede eksik 

 

Şule ÖZSOY BOYUNSUZ 
*Anayasa Hukuku, Prof. Dr.,
sozsoyboyunsuz@gsu.edu.tr
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için önerilmektedir. Bunun 
için ilk yapılması gereken de 
demokratik usullerle yapılmış 
yeni bir anayasadır. İdeal 
olan, barajsız bir seçimle ve 
yalnızca anayasa yapmak 
üzere özel bir seçimle be-
lirlenmiş bir kurucu meclis 
tarafından yapılacak geniş 
kapsamlı müzakerelerle 
anayasanın oluşturulmasıdır. 
Öte yandan bu, kısa sürede 
tamamlanabilecek bir süreç 
değildir; özellikle de kutuplaş-
mış iklimlerde. Güçlendirilmiş 
parlamenter sisteme geçiş ise 
Türkiye için ivedilik arz et-
mekte; bu sebeple de birçok 
tartışmalı konu hakkında mü-
zakereyi gerektirecek böyle 

bir süreçten daha kısa 
sürede tamamlanması 
gerekmektedir.

İkinci bir yol ise, kap-
samlı bir anayasa deği-
şikliği yapmak suretiyle 
2017 Anayasa değişiklik-
leri ile oluşturulan hasarı 
gidermeye çalışmaktır. 
Bunun için de TBMM 
çoğunluğunun anayasa 
değişikliği yapabilecek 
en az beşte üçünün 
(360 MV) güçlendirilmiş 
parlamenter sistemden 
yana olan partilerce ele 
geçirilmiş olması gerek-
lidir. Ayrıca 400 kabul 
oyu elde edilemediği 
takdirde zorunlu olarak 
bu anayasa değişikliği-
nin referanduma sunul-
ması da gerekecektir. 
Bu süreçte değişik top-
lum kesimlerini temsil 
eden partiler arasında 
yürütülecek demokra-
tik müzakere usulüyle 
mevcut anayasanın ya-
sama, yürütme ve yargı 
bölümlerinde önemli 

başlı meseleler neler olacak-
tır?

Cumhuriyetin ikinci yüzyılı 
için bir demokrasi vizyonu ha-
yal etmek, varmak istediğimiz 
noktayı belirlemekle birlikte 
oraya nasıl varılacağı konusu 
da üzerinde düşünülmesi ge-
reken bir husustur.

1. Güçlendirilmiş parlamenter 
sisteme geçiş, ideal olarak 
yeni bir anayasayı gerektir-
mektedir. Yeni anayasa yapımı 
ise kutuplaşmış toplumlar-
da oldukça meşakkatli bir 
süreçtir. Her şeyden evvel 
güçlendirilmiş parlamenter 
sistem, çoğulcu ve özgür-
lükçü bir demokratik rejim 

siyonlarının kullanılmasında 
muhalefet ve kamuoyunun 
etkinliği arttırılmalıdır. De-
mokratik çoğulculuk içinde 
seçilen yasama çoğunluğu 
istikrarlı ve güçlü biçimde 
yönetirken; muhalefet, kamu-
oyu ve bağımsız kurumlar da 
harcanan kamu parasını ve 
üretilen politikaları denetle-
melidir. Böylece rasyonelleş-
tirilmiş ve sınırlandırılmış par-
lamenter sistem özelliklerinin 
Türkiye özelinde birleşimi ile 
“güçlendirilmiş” bir parlamen-
tarizm oluşturulmuş olacaktır.

Güçlendirilmiş Parlamenter 
sisteme geçiş sürecinde çö-
zümlenmesi gereken belli 
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göreve gelmiş ve hukuka 
bağlı olarak iş ve işlem ya-
pan rasyonel bir bürokratik 
yapının tesisidir. Bunun için 
de cumhurbaşkanlığının 
demokratik güçlerce elde 
edilmesi elzemdir. Mevcut 
hukuki çerçevede üst düzey 
bürokrasinin ve bakanlıkların 
görev ve yetkileri bütünüyle 
Cumhurbaşkanlığı Kararna-
meleriyle (CBK) düzenlenmiş-
tir. Yeni gelen cumhurbaşkanı 
bunları bir gecede yeniden 
dilediği gibi düzenleyip dü-
zeltebilir. Mevcut yapıda 3. 
No’lu CBK çerçevesinde üst 
düzey bürokrasinin önemli bir 
kısmının görev süresi mevcut 
cumhurbaşkanınınkiyle eşittir. 
Yani yeni cumhurbaşkanının 
seçimiyle otomatik olarak 
görevleri sona ermektedir. 
Bir kısmının ise görev süreleri 
dört veya üç yıl olarak daha 
kısa düzenlenmiştir. Kalanla-
rını da görevden alıp yerine 
yenilerini atama yetkisi cum-
hurbaşkanına verilmiştir. Yani 
bürokrasi üzerinde reforma 
gitmek, devlet teşkilatını 
düzenlemek, bu isteğe sahip 
bir cumhurbaşkanınca kolay-
lıkla yapılabilecek bir konu-
dur. Mevcut yapı bu alanda 
cumhurbaşkanına inanılmaz 
bir serbestlik tanımaktadır.

4. Neopatrimonyal ödül ceza 
mekanizmasının içinde rol 
alan yargı üyeleri için ne yapı-
labilir? Yargı, acaba güçlendi-
rilmiş parlamenter demokra-
siye geçiş sürecini baltalayıp 
engelleyebilir mi? Peki, ya boş 
dosyalarla delilsiz üretilmiş 
siyasi mahkumiyet kararları-
nı verenlere ne olacak? Çok 
sıklıkla duyduğumuz ya da 
üzerinde düşündüğümüz bu 
soruların cevapları neler ola-
bilir ya da olmalıdır?

doğru kamusal kaynak akta-
rımı ile satın alınmış bir siyasi 
sadakat piramidi oluşturmak-
tadır. Bu çıkar aktarımına karşı 
çıkanlar yargı eliyle cezalan-
dırılmakta, yargı da neopatri-
monyal ceza dağıtımının bir 
aracı konumuna gelmektedir. 
Hukuk devletinin bütünüyle 
tasfiye olduğu, anayasal hak-
ların ve hukukun kağıt üzerin-
de kaldığı ve önemsizleştiği, 
yazısız çıkar paylaşımında 
ödül-ceza kurallarının geçerli 
olduğu bu rejimin üst yapısı 
“cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemidir”.

Güçlendirilmiş parlamenter 
sisteme geçilirken mutlaka 
yapılması gereken, siyasi 
sadakat karşılığında kamu 
gücünün ve kaynaklarının 
kullanımına son verilmesidir. 
Kaynakların el değiştirmesi ve 
bunlara erişim yollarının deği-
şimi ilk adımdır. Bundan sonra 
neopatrimonyal tüm enfor-
mel kurumların tasfiyesi için 
paylaşılan inanç ve kolektif 
deneyimlerin değişmesi gere-
kir. Daha açık bir deyişle; ana-
yasayı ve yasaları ihlal ederek 
oluşturulan çıkar, mevki ve 
makam paylaşımı ağını oluş-
turup yönetenler, özellikle 
kamu parasını ve gücünü kişi-
sel çıkar için aktaran, hukuku 
bilerek ve isteyerek göremez-
den gelenler, uygulamayanlar, 
gücünü kötüye kullanıp suç 
işleyenler cezalandırılmalıdır. 
Burada yapılacak, var olan 
ancak uygulanmayan hukuk 
kurallarının uygulanmaya 
başlanmasıdır.

3. Cumhurbaşkanlığı hükü-
met sistemi tasfiye edilirken 
yapılması gereken öncelikli 
işlerden biri, liyakate daya-
lı olarak kamu hizmetine 
girme hakkı çerçevesinde 

değişiklikler yapılması gere-
kecektir. Bahse konu meclis 
çoğunlukları elde edilemediği 
fakat meclisin salt çoğunluğu 
elde edildiği takdirde meclis-
teki tüm partileri içine alacak 
bir müzakere süreci yürütü-
lerek geçiş sağlanmaya çalışı-
labilir. Bu mümkün görülme-
diğinde ise, -Şili örneğinde 
saptandığı gibi- çıkarılacak 
bir yasayla bir defaya mahsus 
seçilecek kurucu meclis eliyle 
yeni anayasanın yapımı ilk 
olasılıkta belirtildiği gibi sağ-
lanmaya çalışılabilir.

2. Güçlendirilmiş parlamenter 
sisteme geçilmesi demek, Tür-
kiye’de mevcut olan neopatri-
monyal rekabetçi otoriterliğin 
de tasfiyesi demektir. Mevcut 
rejim, demokratik olmayan 
bir rekabetçilik üzerine kuru-
ludur. Adil ve özgür olmayan 
bu görünürdeki rekabetin 
arkasında kamusal kaynakları 
tekelleştirmiş bir grubun, bu 
kaynakları ve kamu gücünü 
kişisel çıkarları için kullanması 
yatmaktadır. Kamu kaynakları, 
gruba dahil olanlar arasında 
rejimin devamı için önem 
dereceleri doğrultusunda 
paylaşılırken, muhalifler de 
yine kamu gücü kullanılarak 
cezalandırılmakta ve kaynak 
paylaşımının dışında tutul-
maktadırlar. Kamu hizmetine 
ve kaynaklarına erişim -ka-
muda işe girmek dahil- siyasi 
sadakat karşılığında veril-
mektedir. Güvenlik güçleri 
dahil tüm devlet bürokrasisi 
bu mantık çerçevesinde 
örgütlenmektedir. Basit bir 
ödül-ceza mantığına dayanan 
rejimin tepesinde olağanüstü 
anayasal ve de facto yetkilere 
sahip bir lider bulunmakta ve 
iktidar kişiselleşerek bu lider 
çevresinde yukardan aşağıya 
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biçimde yerine getirebilmesi 
için üye sayısı arttırılmalı ve 
daireler oluşturulmalıdır. Ha-
kim alımlarında mülakat kalk-
malı, sözlü sınav yapılacaksa 
da kayda alınarak ve önceden 
hazırlanmış bir soru bankasın-
dan aday tarafından çekilmek 
suretiyle yapılmalıdır. Sınavı, 
bakanlık değil yeni oluşacak 
HSK yapmalıdır. Sınavlar 
nitelikli hakim yetiştirme ön-
celiğine uygun olarak gerçek-
leştirilmelidir. Yargıyı tarafsız 
ve bağımsız kılmaya yönelik 
yapılacak reformlar elbette 
burada çok kısa biçimde bah-
sedilen hususlarla sınırlı değil-
dir. Seçim yargısı da demok-
ratik ilkeler çerçevesinde ele 
alınmalı; bir yüksek mahkeme 
olarak Yüksek Seçim Kurulu 
yeniden tanzim edilmeli, il ve 
ilçe seçim kurulları bakımın-
dan da yeniden düzenlemeler 
getirilmelidir.

Pek tabii burada çok özetle 
ana noktaları aktarılan fikir-
lerin hayata geçebilmesi, 
demokratik güçlerin halkın 
güvenini kazanarak yasama 
ve yürütme seçimlerini ka-
zanmasına, ülkenin ekonomik 
ve sosyal problemlerine hızlı 
ve etkili çözümler üretmeye 
başlamasına bağlıdır. Unutul-
mamalıdır ki her tür otoriter 
rejimin bir sonu vardır. Ülke-
mizde belirli aralıklara oluşan 
askeri ve sivil otoriterlikler de 
böyledir. Bugün toplumda 
demokrasi ve değişim ta-
lebi son derece kuvvetlidir. 
Değişim kaçınılmazdır. Öte 
yandan önemli olan, kalıcı 
bir demokrasinin ve adil bir 
toplum düzeninin tesisini ba-
şarabilmektir. Bu, ulus devlet 
devriminden sonra ülkemizde 
başarılmış ikinci bir devrim 
olacaktır.

Sınavlarında usulsüzlük bu-
lunmayan ve tarikat-cemaat 
yapılarından emir alarak gö-
revde bulunmayan yargıçlar 
ise her türlü yargıç güvencesi 
içinde görevlerine devam 
edebilmelidir. Bu yargıçlar 
arasında bilgi ve beceri ek-
sikliği bulunduğu düşüncesi 
var ise de, meslek içi zorunlu 
eğitim programları ile bilgi ve 
beceri eksiklikleri giderilmeye 
gayret edilmelidir. Anayasa 
değişikliği ile Hakimler Sav-
cılar Kurulu’nun yapısı yargı 
bağımsızlığı ve tarafsızlığına 
uygun biçimde yeniden tan-
zim edilmelidir. Kurul başkanı 
olan Adalet Bakanı ve bakan 
yardımcısı dışındaki üyelerin 
görev süresi 4 yıldır. Yargı üze-
rindeki yürütme baskısı kalktı-
ğı takdirde yargıçların hukuku 
uygulamak dışında bir tercih-
te bulunmaya devam etmeleri 
fazla olası olmamakla birlikte 
sınavlar dahil yargı içindeki 
usulsüzlük iddialarının sağlıklı 
biçimde soruşturulabilmesi 
için HSK bünyesinde de re-
form gereklidir. Üye ve daire 
sayısının arttırılması akla ge-
lebilecek muhtemel çözüm-
lerdir. Yargı içine aktarılacak 
liyakate dayalı olarak seçilmiş 
yeni kadroların varlığına, kir-
liliği temizleyecek temiz suya 
ihtiyaç vardır.

Bu çerçevede Anayasa Mahke-
mesi nispeten işlevini görme 
çabasında olan bir mahkeme 
olarak özel önemi haizdir. 12 
yıl görev süresine sahip olan 
mevcut yargıçlar görevlerini 
süreleri bitene kadar yapmaya 
devam edeceklerdir. Ancak 
yapılacak anayasa değişiklik-
leri ile yetkilerinin arttırılması 
gereken AYM’nin yapısı da 
değiştirilmelidir. Bireysel baş-
vuruları ve diğer işlerini etkili 

2016 askeri darbe girişimi 
sonrası meslekten ihraç edi-
len beş binin üzerinde hakim 
ve savcının yerlerine yenileri 
alınırken sözlüye katılmak 
için gereken 70 puan barajı 
kaldırılmış ve sözlü sınavlar-
da da çeşitli cemaat-tarikat 
ve grupların alımlarda etkili 
olduğu söylentileri yaygın 
biçimde duyulmuştu. İktidar 
partisine mensup avukat ve 
hukukçuların bir kısmı yargı 
içerine aktarılmışlardı. Öte 
yandan yargıya egemen olma 
çabaları, 2016 tarihinden çok 
önce, 2010 Anayasa değişik-
likleriyle Anayasa Mahkemesi 
(AYM )ve Hakimler Savcılar 
Yüksek Kurulu’nun (HSYK) 
yapısının değişmesi sure-
tiyle başlamıştı. 2017 Ana-
yasa değişiklikleri bu çizgiyi 
devam ettirmiş, bu iki kurum 
üzerinde yine değişiklik 
yapmıştı. İktidarın; yüksek 
mahkemeler, seçim yargısı ve 
genel olarak yargı üzerinde 
hakimiyetini tesis etmek üze-
re çok çeşitli yasal, anayasal 
değişiklikler ve kadrolaşmalar 
gerçekleşmiştir. Bu sorunları 
sırasıyla ve birbirinden ayıra-
rak ele almak gereklidir.

Öncelikle yargıda kadrolaşma 
ve usulsüz sınav iddiaları 
üzerine gidilmeli, yapılacak 
bağımsız soruşturmalar ne-
ticesinde bu türden usulsüz 
biçimde işe alınan; hakim 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile 
bağdaşır olmayan biçimde 
örgüt bağlantısı bulunan -fetö 
benzeri tarikat ve cemaat 
türünden- yapılarca seçilerek 
göreve getirilen kimselerin 
yargı içindeki varlıklarına son 
verilmelidir. Ancak bu süreçler 
savunma ve adil yargılanma 
haklarına riayet edilerek hu-
kuk içinde yürütülmelidir. 
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Seçimleri Doğru Strateji Kazandırır

temel olarak yapmaları 
gereken noktalardan biri de, 
farklı duygulara sahip seçmen 
gruplarını yönetebilme strate-
jilerini geliştirmek olmalıdır. 

Seçmen davranış 
analizlerinde demografi 
yeterli bir veri değil

Siyasal iletişimin ilk dönem-
lerinde demografik verilerin 
bir seçim kampanyası hazırla-
nabilmesi için yeterli olduğu 
düşünülürdü. Kadın seçmen-
ler ne bekler, erkek seçmenler 
ne düşünür gibi geniş küme-
lerde seçmen beklentileri ve 
davranışları açıklanmaya çalı-
şılırdı. Oysa şimdi çok net bir 
şekilde bilindiği üzere, aynı 
demografik kümede birçok 
mikro grup yer alıyor ve bir 

İİster zamanında, ister erken 
olsun Türkiye yakında kritik 
bir seçim dönemine girecek. 
Uzun zamandır beklenen bu 
seçim dönemi beraberinde 
büyük bir rekabeti de getiri-
yor. Rekabetin büyüklüğünün 
en temel sebebi,  uzun bir 
süreden sonra ilk kez muha-
lefet partilerinin seçmenle-
rine iktidar vaat edebiliyor 
olması. Bu nedenle, her oyun 
ayrı bir önemi var ve her 
seçmen grubu kritik. Özellikle 
muhalefet partilerine oy 
veren seçmen grubunda 
beklenti bu seçimlerde 
oldukça yüksek. Beklenti 
yükseldikçe seçmenlerde 
farklı duyguların ortaya 
çıkıyor olması da son derece 
normal. Muhalefet partilerinin 

 

Gülfem SAYDAN SANVER 
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vs anlaşılması ve bu veriler 
ışığında stratejinin kurgulan-
ması gerekiyor. 

Temel anahtar:  
Gelecekle ilgili  
umut yaratabilmek 

Seçmenlerin beklenti ve öz-
lemlerinden bahsedildiğinde 
doğal olarak seçimlerde en 
çok ekonominin etkili olup 
olmayacağı sorusu gündeme 
geliyor. Seçimlerde ekonomi-
nin oynadığı rol üzerine bir-
çok araştırma bulunuyor. Ayrı-
ca, daha önce dünyanın farklı 
coğrafyalarında da yapılan 
seçimlerde ekonominin seç-
men üzerindeki etkisini göz-
lemleyebilme şansımız oldu. 
Örneğin, 1992 yılında ABD’de 
Başkan Adayı Bill Clinton’ın 
seçim kampanyasında kullanı-
lan “It is the economy stupid” 
(Ekonomi, ahmak) sloganı 
etrafında şekillenen kampan-

cinsiyette olduğu gibi, bu 
grup da demografik olarak  
“genç seçmen grubu” veya 
“Z kuşağı seçmenler” olarak 
tanımlansalar ve elbette 
birçok ortak özellik taşısalar 
da, kendi içlerinde çok ciddi 
farklılıklar gösteriyorlar. Dola-
yısı ile ikna etme noktasında 
mikro gruplamaların ve daha 
ayrıntılı analizlerin, yapılması 
gerektiği de aşikar.  

Kısacası, başarılı bir seçim 
kampanyası yönetebilmek 
için demografik verilerin ye-
terli olmadığını, farklı seçmen 
gruplarını ikna edebilmek için 
farklı çalışmaların yapılması 
gerektiğini kabul etmek gere-
kiyor. Bu çalışmalar içerisinde 
seçmenin rasyonel neden-
lerinin altında yatan duygu 
durumlarının bulunması; 
farklı duyguların nedenlerinin 
analiz edilmesi; seçmenlerin 
beklentilerinin, özlemlerinin 

seçmenin ikna edilmesi için 
bu mikro grupları doğru ana-
liz etmek gerekiyor. Yani artık 
sadece kadın-erkek gibi bü-
yük kümelere ayırmanın yeri-
ni, öncelikle “Kim bu kadın?” 
, “Kim bu erkek?” gibi sorular 
aldı. Evli, 2 çocuk annesi, ça-
lışan ve metropolde yaşayan 
bir kadın seçmen ile bekar 
ve kırsalda yaşayan kadın bir 
seçmenin duygu durumunun, 
özlemlerinin, beklentilerinin 
farklılıklarını analiz etmeden 
bu seçmenlere ulaşmak; daha 
da önemlisi, onları ikna etmek 
pek de mümkün değil. 

Benzer bir durum yaş grup-
ları için de geçerli. Örneğin,  
toplam seçmen grubunun 
%16’sını oluşturan “genç 
seçmen” dediğimiz grup bu 
sürecin en kritik hedef kitle-
lerinden birini oluşturuyor ve 
doğal olarak tüm partilerin 
ilgi alanına giriyor. Oysa tıpkı 
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yükselişe geçtiler. Yani toplu-
mu kutuplaştırma yöntemi, 
popülist liderler için sadece 
bir siyasi politika değil; aynı 
zamanda yaratmaya çalıştıkla-
rı temel duygu olan kızgınlığı 
oluşturmanın ve besleme-
nin en önemli kriteriydi. 
Çünkü kızgın seçmenlerin 
değişim hareketlerini 
tetiklediklerinden biraz önce 
bahsetmiştik. Göreve gelen 
popülist liderler, bir yandan 
müesses-nizama karşı sürekli 
kızgınlık yaratmaya devam 
ederken, diğer bir yandan 
da kendilerinin görevden 
gitmesi durumunda oluşacak 
olumsuzlukları hatırlatarak 
seçmende korku yaratmaya 
da devam ediyorlar. Son 
yapılan Polonya ve Macaristan 
seçimlerinde gözlemlediğimiz 
durumlardan biri de tam 
olarak buydu. Gerek Duda, 
gerekse Orban; kendi dışında 
yarışan muhalefet adaylarının 
ülkeyi tanımadıklarını ve bu 
nedenle sorunları çözemeye-
ceklerini ve ülkenin daha bü-
yük bir kriz altında kalacağına 
ilişkin yarattıkları korkulara 
seçmenlerini inandırmayı 
başardılar. Özellikle Orban, 
ekonomik olarak, kısa süreli 
de olsa, yarattığı bir rahatla-
ma ile kendi adına ekonomik 
düzeltme ile ilgili bir umut 
yaratabilmeyi başardı. Muha-
lefet partileri ise seçmenlerde 
yönetime karşı bir kızgınlık 
oluşturarak gelecekle ile ilgili 
bir umut yaratamadıkları için 
gerek Duda gerekse Orban 
seçimleri kendi lehlerine dön-
dürmeyi başardılar.

Siyaset zıtlıklar üzerinden 
yükselir

Duygusal motivasyonun ya-
ratılmasında, adaylar, siyasi 
liderler elbette çok önemli 

ya söyleminin, 
George Bush’a 
karşı kazanılan 
seçimdeki etkisi 
bugün hala 
siyaset iletişimi 
derslerinde 
örnek olarak 
verilir. 

Fakat burada 
dikkat edilmesi 
gereken çok 
önemli bir nok-
ta olduğunu 
unutmamalı. 
Ekonominin si-
yaset veya san-
dık üzerindeki 
belirleyici etkisi, 
salt ekonomik 
verilerin kötü-
lüğü ile veya 
iktidarın ekono-
miyi yöneteme-
diği söylemiyle 

değil; muhalefet partilerinin, 
seçmenleri, hayatlarında 
olumlu anlamda bir değişiklik 
yapabileceğine inandırabil-
diği ölçüde etkili oluyor. Bill 
Clinton kampanyasında yapı-
lan, tam olarak buydu. Clinton 
seçmenleri, sadece ekonomiyi 
düzeltebileceğine de değil, 
seçmenlerin hayatlarında 
bir farklılık yaratabileceğine 
inandırmıştı. Nitekim aynı 
kampanyada “Sağlık politi-
kası” veya “Değişim” üzerine 
kullanılan sloganlar da tam 
olarak bu amaca hizmet edi-
yordu. Farklı zamanlarda, fark-
lı coğrafyalarda yapılan seçim 
analizleri de bu veriyi doğru-
luyor. Ekonominin ne derece 
kötü olduğunu seçmenlere 
anlatmak onları birebirde ikna 
etmek için yeterli olmuyor. 
Seçmenin ikna edilebilmesi 
için onlara hayatlarının önem-
sendiğinin gösterilmesi ve 

ekonomiyi onların faydası için 
nasıl düzeltileceğinin göste-
rilerek onların, hayatlarında 
oluşacak olumlu değişimlere 
ikna edilmesi gerekiyor. 

Seçimlerde duygusal 
motivasyonun önemi

Tam bu noktada önemli bir 
ayrıntının da altının çizilmesi 
gerekiyor. Seçmenler asla 
sadece rasyonel karar vermez-
ler. Hatta kararlarının altında 
çoğunlukla farklı duygusal 
motivasyonlar yatar. Seçmen-
ler bu duygusal motivasyonla-
rına rasyonel nedenler bulur. 
Kızgınlık, korku, heyecan, sev-
gi, nefret, endişe gibi birçok 
dile getiremedikleri duygular 
onların siyasi kararlar verme 
süreçlerinde önemli etli yapar. 
Örneğin, seçmende oluşturu-
lacak kızgınlık duygusu umut 
ile beslenebilirse değişim yo-
lunda büyük ilerleme kat edi-
lirken, korku duygusu yaşayan 
seçmenlerin var olan düzen-
den yana oy kullandıklarını da 
birçok seçim sürecinde göz-
lemleyebildik.  

Örneğin, popülist liderler, 
uygulanan neoliberal politika-
lar ve küreselleşmenin getir-
diği olumsuz sonuçlar altında 
ezilen seçmenlerde oluştura-
bilecekleri kızgınlığı gördüler 
ve seçmenlerin güvencesizlik-
leri üzerinden kolektif bilinç 
yaratmayı başardılar. Aynı 
süreçte popülist liderler ku-
tuplaştırma politikaları ile hızlı 
bir yükseliş yapabileceklerini 
de fark ettiler. Toplumu “biz 
– onlar” ikilemi üzerinden ve 
göçmenler gibi belli grupları 
şeytanlaştırarak kutuplaştırma 
politikalarını yaygınlaştırdı-
lar. Bu politikalar yoluyla da 
güvencesiz seçmende oluşan 
kızgınlığı beslediler ve hızlı bir 



SOSYAL DEMOKRAT

16

gruplarına ulaşabilmek için 
aynı mesajları farklı kodlama-
larla vermesi gerekiyor. Türki-
ye’de bazı kavramlar iktidarın 
kullanım çerçevesine sıkışmış 
durumda. Örneğin ifade öz-
gürlüğü ve temel hak ve öz-
gürlükler gibi birçok özgürlü-
ğün tanımı çok dar. İktidar bu 
dar kalıbı çiziyor ve muhalefet 
de bu kalıbı genişletemiyor. 
Oysa bugün ekonomiyi bile 
farklı seçmen gruplarına farklı 
şekillerde anlatmak mümkün. 
Ekonomiyi bazı gruplara veri 
bazlı anlatabileceğiniz gibi 
aynı mesajı farklı bir gruba 
özgürlük üzerinden anlat-
mak da mümkün. Örneğin 
tatil yapılamaması ekonomik 
verilerle anlatılabileceği gibi 
gezme özgürlüğünün kısıtlan-
ması olarak da anlatılabilir ve 
farklı yaş grubu seçmenlerle 
bu şekilde iletişim kurulabilir. 
Muhalefet kavramların alanla-
rını genişletebilirse farklı seç-
men gruplarına ulaşabilmede 
kolaylık yaşayacaktır. 

Sonuç...

Seçmenler gelecek için oy 
verirler. Dolayısı ile geçmişin 
sorunları üzerinden değil, 
geleceğin umudu üzerin-
den yapılacak kampanyalar 
özellikle bu dönem büyük 
ivme kazanacak. Bu nokta-
dan bakıldığında sorunun 
çözümü basit gibi gözüke-
bilir. Seçmenlerde; onların 
hayatlarını önemsediğini, 
yaşam şekillerine saygı duy-
duğunu, ülkenin içerisinde 
bulunduğu -başta ekonomik 
sorunlar olmak üzere- birçok 
sorunu çözebileceğine ilişkin 
bir umut yaratan ve kendini 
farklılaştırabilen; özetle doğru 
stratejiyi kurgulayabilen parti 
ve lider bu seçimlerde bayrağı 
göğüsleyecek. 

muhalefet liderlerinin hemen 
hepsinin eleştirdiği “tek adam” 
yönetimine karşı “6’lı masa 
ittifakı” kurgusunun zıtlık 
oluşturma anlamında da ba-
şarılı olduğunu düşünmekle 
beraber henüz bu 6’lı ittifakın 
seçmenlerin kafasında tam 
bir birliktelik algısı oluştur-
duğunu düşünmüyorum. 
Seçmenin zihninde bu algıyı 
oluşturabilmenin en temel 
yolu ortak söylemler, ortak 
mesajlar kullanmaktan ve 
ortak iletişim dili oluşturmak-
tan geçiyor. Bu doğrultuda, 
partilerin kendi liderlerinin 
propagandasını yapmaya ça-
lışmaktan ziyade birlikteliğin 
propagandasını da yapma-
ları gerekmektedir. Elbette 
bu noktada ittifakın ortak 
adayının belirlenmesi de son 
derece kritik bir dönemeci 
oluşturuyor. Seçmenler oy 
verecekleri liderlerle duygusal 
bir bağ kurmak isterler ve bu 
bağın oluşturulmasında da 
bir sürece ihtiyaç duyduklarını 
unutmamak gerekiyor. Tek 
başına yönetim anlayışını ter-
cih eden bir liderin karşında 
kurumlarla beraber yönetme 
kapasitesine sahip, kurum-
ları dışlamayan, uzlaşabilen, 
farklılıkları güce çevirmesine 
bilen ve güçlü bir liderlik de 
gösteren siyasetçinin seçim-
lerde kazanma ihtimali yükse-
lecektir.  

Lider kadar  
mesaj da önemli... 

Seçimlerde, liderler kadar 
söylemler ve mesajların da 
önemli olduğunu asla unut-
mamamız gerekiyor. Seç-
menler, duymak istedikleri 
konuları kendi kullandıkları 
dil ile ve söylemler ile duymak 
istiyorlar. Dolayısı ile muhale-
fet partilerinin farklı seçmen 

bir rol oynuyorlar. Bu nokta-
da kritik konulardan birinin, 
adayın kendini diğer siyasi 
liderlerden farklılaştırması ol-
duğunun da altının çizilmesi 
gerekiyor. “Seçmen bir adaya 
neden oy versin?”. Bu soru se-
çim kampanyası süresince son 
derece kritik bir yere sahip. 
Siyaset zıtlıklar üzerine ku-
rulur ve zıtlıklardan beslenir. 
Seçmenler siyasi liderlere bak-
tıkları zaman benzerlerine oy 
vermek istemezler. Bir adayın 
yapabileceği en büyük hata 
bir diğer lideri taklit etmesidir. 
Dolayısı ile her lider özgün 
olmalı, kendine has bir hika-
yeden beslenmelidir. Örneğin 
ABD Başkanı Donald Trump’ın 
karşısına onun tam tersi li-
derlik özellikleri gösteren Joe 
Biden seçimi kazanmayı ba-
şardı. Trump’ın heyecanlı, coş-
kun tarzını taklit etmek yerine 
kendini uzlaşmacı ama bu 
sayede de iyileştirici bir lider 
olarak konumlayarak büyük 
bir zıtlık oluşturmayı başardı 
çünkü. 

Burada altının çizilmesi gere-
ken kilit noktalardan biri de, 
siyasetçinin oluşturacağı zıtlı-
ğın toplumun arayışına cevap 
vermesi gerektiğidir. Örneğin 
popülist liderler kurumlarla 
beraber hareket etmek yerine, 
hızlı karar verebilen liderlerin 
çözüm bulabilecekleri konu-
sunda seçmeni ikna ettiler. 
Güvencesizlik yarattığı iddia 
edilen kurumlardan liderlere 
geçiş oldu ama liderler so-
runları ne kadar çözdü? İşte 
tam bu noktada, Joe Biden’ın 
iyileştirici, uzlaştırıcı ve ortak 
aklı savunan bir lider olarak 
öne çıkması, seçimde başarılı 
olmasında büyük bir etken 
oldu. Bu noktadan yola çıka-
rak Türkiye’ye baktığımızda 
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Seçimin harareti henüz  
hissedilmiyor

Doğrusu henüz tam formun-
da olmasa da gazeteler Erdo-
ğan’ın yavaş yavaş seçim ha-
zırlıklarını başlattığını yazıyor. 
Kimilerine göre oyları Millet 
İttifakı’nın altına düşmüş gö-
rünmekteyse de Cumhur İtti-
fakı’nın henüz gücünü ortaya 
koymadığını, son kozlarını 
devleti de yanına alarak daha 
sonraya sakladığını söylü-
yorlar. Gerçekten de, AKP’nin 
MHP ile kurduğu seçim ittifa-
kının bu seçimlerde başarılı 
olma olasılığını yok saymak 
mümkün değildir. Değildir; 
çünkü hem Erdoğan’ın hitabet 
gücü, hem 20 yıllık iktidarları 
döneminde zenginleşmiş 

Türkiye’de Seçimler, Demokrasi ve Kimlikler

ÖÖnümüzdeki seçimler 
yaklaşırken siyasi partilerin 
tümünde seçimlerden 
nasıl bir sonuç çıkacağı 
sorusu çok merak edilen ve 
üzerinde en çok tartışılan 
bir konu. Gerçekten de 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin empoze ettiği se-
çim sisteminin nasıl sonuçlar 
vereceğini öngörmek oldukça 
zor. Bunun bir nedeni ittifak-
lar sistemi ise bir diğeri de 
yaşanan ekonomik krizin olası 
etkileri. Her ne kadar Erdo-
ğan’ın karşısında yarışacak 
muhalefetin adayı henüz belli 
olmamışsa da toplumun nab-
zını tutmaya çalışan kamuoyu 
şirketleri her gün birbirle-
rinden farklı sonuçları yazıp 
durmakta.

 

Erol KATIRCIOĞLU 
HDP İstanbul Milletvekili
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artık ulus-devlet içinde farklı 
kimlikler vardır ve farklı kim-
liklerin devlet yönetiminden 
talepleri de farklılaşmıştır. Bu 
nedenle de aslında Batı top-
lumlarının en önemli yönetim 
sorunu, farklı kimliklerden 
oluşan bir toplumda farklı 
taleplerin nasıl temsil edilece-
ği, ya da edilip edilemeyeceği 
sorusudur.

Bu arada bizim gibi Batı top-
lumlarının hikayelerinden 
farklı hikayeleri olan, adına 
yine ulus devlet denmiş ol-
masına rağmen içinde aslında 
tek bir ulusun olmadığı farklı 
halk ve kültürlerden oluşan, 
bir başka ifadeyle başlangıç-
tan bu yana heterojen bir 
topluluk üzerine inşa edilmiş 
ulus-devletlerin varlığı da 
bir tür temsili demokrasi so-
runları yaşanmasına neden 
olmaktadır. 

Kısacası gerek Batı toplum-
larında ve gerekse –Türki-
ye gibi- “gelişmekte olan” 
ulus-devletlerinde temsili 
demokrasiler artık toplumda-
ki farklılıkları yönetim erkine 
taşıyabilen yönetim sistemleri 
olmaktan çıkmışlardır. Bu 
nedenle de hemen her yerde 
demokratik yönetim biçimi-
nin iyileştirilmesine yönelik 
yeni arayışlar görülmektedir.

Bütün bu anlatmaya çalıştı-
ğım düşüncelerle söylemek 
istediğim “Güçlendirilmiş 
Parlamenter Sistem” denilen 
ve 6’lı Masa’nın tek ortak-
laşabildiği konunun da çok 
tartışmalı bir yere oturduğu 
gerçeğidir. Bir başka ifadeyle, 
kimliklere ayrılmış toplum-
larda “temsili demokrasiyi” 
ne kadar güçlendirirseniz 
güçlendirin, ortaya “sadre şifa” 
olacak bir yaklaşımın çıkıp 

Onun için bu altı partinin 
daha demokratik olacağına 
inandıkları “Güçlendirilmiş 
Parlamenter Sistem” önerisi-
nin ciddi bir önemi ve değeri 
olduğu açık. Ama açık olma-
yan, bu önerilen sistemin de 
bizim bugünkü dertlerimizi 
çözüp çözmeyeceği. Doğrusu 
ben bu konuda ciddi kuşkula-
rı olan biriyim. Neden mi?

Şöyle açıklayayım: 
Parlamenter demokrasi ya da 
temsili demokrasi, esasında 
adına genel bir terim olarak 
“vatandaş” dediğimiz, homo-
jen insanlardan oluşan bir 
ulus-devletin yönetim tarzı 
ile ilgili bir terimdir. Yani bir 
ulus-devlette “vatandaş” adını 
verdiğimiz bireyler vardır ve 
bu bireyler, toplumu yönet-
me haklarını serbest seçimler 
yoluyla seçtikleri “temsilcileri” 
aracılığıyla uygularlar.

Toplumların heterojen  
yapısı

Batı toplumlarının eski var 
oluş yapıları üzerinden 
oluşturulmuş bu yönetim 
sistemi bugün artık hiçbir 
yerde önceki zamanlara göre 
çalışmamakta. Bunun temel 
nedeni, Batı toplumlarının 
gelen göçlerle artık homojen 
olma niteliklerini kaybetmiş 
olmaları. Artık hemen hemen 
her ulus-devletin heterojen 
niteliği yani farklı kimlikler-
den oluşmuş olması “temsilci” 
konusunu daha karmaşık 
bir hale getirmiştir. Bir başka 
ifadeyle, bir ulus-devletin 
içine gelen ve geldikleri ulus 
devletin vatandaşlarından 
farklı olan ve fakat o ulus 
devletin içinde yaşayan in-
san topluluklarının varlığı 
“vatandaş” soyutlamasını 
anlamsız kılmaktadır. Çünkü 

seçmenleri, hem dini siyasete 
alet etmekteki pervasızlıkları, 
hem kendilerinin yönettiği 
medya kanallarının varlığı 
ve hem de MHP’nin militan 
gücü, Cumhur İttifakı’nın bu 
seçimleri de almasında çok 
etkili olabilir.

Tabii bu ihtimalin en önemli 
kaynağının Millet İttifakı mu-
halefetinin zayıflığı olduğu da 
ileri sürülebilir. Hala bir aday 
çıkaramaması veya yanlış bir 
aday çıkarması gibi bir olası-
lık, bu durumu daha da pekiş-
tirebilir. Yani önümüzdeki se-
çimlerde, Cumhur İttifakı’nın 
yaptıkları ya da yapabilecekle-
ri değil, asıl, muhalefetin, yani 
Millet İttifakı’nın yapacakla-
rının ve yapamayacaklarının 
daha önemli olabilecek olma-
sı söz konusudur.

Millet İttifakı’nın bugüne 
kadar başarısı altı muhalefet 
partisini bir araya getirmek ve 
“Güçlendirilmiş Parlamenter 
Sistem” adlı bir çalışmayı or-
taklaşmış olmak. Eğer iktidara 
gelirlerse ülkeyi nasıl yönete-
cekleri üzerine olan bu çalış-
ma şimdiki sistemin zayıflıkla-
rını giderme amaçlı. Doğrusu 
gerçekten de şimdiye değin 
3 yıldır denenen Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’nin 
demokrasi açısından bir fiyas-
ko olduğu ortada. Bırakalım 
denge ve denetleme me-
kanizmalarının olmamasını, 
-mevcut kültürel kodlarımızı 
dikkate aldığımızda- bu sis-
temin neredeyse otomatik 
olarak bir “tek adam” yöne-
timine evrileceği çok açıktı. 
Çünkü biat kültürünün ve 
devletin varlığı ile ilgili dünya 
deneyimlerinden kopuk al-
gılar ve anlayışlar, kaçınılmaz 
olarak bu yolu döşeyecekti ve 
döşedi.
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üzerinden biçimlenmektedir. 
Yani farklı siyasi partiler farklı 
kimlik çevrelerinin taleplerini 
taşımaktadırlar. O nedenle 
benzer ekonomik sorunları 
yaşıyor olsalar da asıl belir-
leyici olan yine kimlikleri ol-
maktadır. Yani ekonomik zor-
lukları göstererek Türkiye’de 
seçimi kazanmayı ummak 
doğru bir yaklaşım değildir. 
Asıl olan kimliklerdir. 

Ne var ki AKP iktidarının 20 
yıldır sürüyor olması ve bu 
kimlikler arasındaki farklılık-
ları kimi zaman tahrik ederek, 
kimi zaman bunlar arasında 
uzlaştırıcılık yaparak manipü-
le ediyor olması siyasette bir 
bıkkınlığa neden olmuştur. 
Toplum artık bu kutuplaştırıcı 
siyasetin doğru bir siyaset 
olmadığını görmektedir ve 
bir “biz” duygusu içinde yaşa-
mak ister hale gelmiş durum-
dadır. Bu nedenle de, bütün 
kimlikleri kapsayıcı bir dil ve 
vizyona ihtiyaç vardır. 

Bu kapsayıcı siyasetin ise 3 
temel öğesi vardır. Birincisi 
Kürt sorunu, ikincisi Alevi so-
runu, üçüncüsü de İslami top-
lulukların sorunu. Bugün bu 
üç kimlik alanındaki mağdu-
riyetleri  kapsayan demokrat 
bir siyaset, başarılı olma ola-
sılığı yüksek bir siyaset olur. 
Yoksa, AKP’nin çizdiği sınırlar 
içinde ancak teknik sorunları 
ifade etmek üzere yapılan bir 
siyaset başarılı olma olasılığı 
çok düşük bir siyaset olacak-
tır. Onun için bu üç alanda, 
kim kızarsa kızar, kim giderse 
gider ama Cumhuriyetin 2. 
yüzyılında  toplumun gerçek 
bir helalleşmesi ancak böyle 
sağlanır diyen bir yerden 
yapılacak bir siyaset mutlaka 
başarılı olacaktır.

lardan oluşan bir yapı olarak 
devlet yoktur. Aksine bugün 
devlet tek parti -hatta tek 
adam- devleti olmuş durum-
dadır. Yani devlet yok edil-
miştir.

Dolayısıyla da 6’lı Masa’nın, 
iktidara gelse bile bu yapıyı 
bir takım reformlarla düzelt-
mesi mümkün olmayacaktır. 
Örneğin Danıştay, Yargıtay 
ve Anayasa Mahkemesi’ne 
yapılan atamalar tam 12 yıl 
süreyledir. AKP-MHP’nin yap-
tığı ve yapacağı atamaların 
biçimlendirdiği bu yüksek 
yargı varken 6’lı Masa’nın 
iktidarı hangi reformu nasıl 
yaparak “Güçlendirilmiş Parla-
menter Sistemi” uygulamaya 
sokacaktır?

Bütün bu nedenlerle bu-
gün toplumun ihtiyacı olan, 
“Güçlendirilmiş Parlamenter 
Sistem” önerisi değildir. Bu, 
yukarıda da söylediğim gibi, 

daha çok “teknik” 
bir konudur. Bugün 
toplumun ihtiya-
cı olan, nasıl bir 
toplum olacağız 
sorusuna verilen 
vizyoner bir bakış, 
vizyoner bir söy-
lemdir. Bir başka 
ifadeyle, toplumun 
önemli bir kısmı 
AKP-MHP yöneti-
minden rahatsızdır 
ama asıl sorun mu-
halefet partilerinin 
aralarında üzerine 
ortaklaştıkları böyle 
bir söylemin olma-
yışıdır. 

Bunun nedeni de 
şu gerçeğimizde 
yatmaktadır. Tür-
kiye’de siyaset, 
daha çok kimlikler 

çıkmayacağı çok tartışma gö-
türür bir durumdur.

6’lı Masa’nın üzerinde anlaş-
mış olduğu “güçlendirilmiş” 
demokrasinin tartışılması ta-
bii ki önemlidir ama bugünün 
siyasetinde çok da kıymetli 
bir konu değildir. Değildir; 
çünkü bu konu “teknik” bir 
konudur. Bunu önermek 
siyaset yapmak değildir. 
Çünkü ülkenin bugün 
yaşadığı yönetim sorununu 
aşmak daha radikal bir siyaset 
üretmekten geçer. Neden mi?

Sorunun özü nerede?

Çünkü bugün 100’cü kuruluş 
yıldönümüne yaklaşan 
Cumhuriyetimizin vardığı 
nokta devletin bildiğimiz 
anlamıyla yok edilmiş olduğu 
bir noktadır. Bugün artık 
klasik anlamda devlet, yani 
bütün vatandaşlarına eşit 
mesafede davranan kurum-



“Biliniz ki, yaşayıp da burada olabildiğince kronolojik sırayla 
yazdıklarım aynıyla vakidir. Öze ilişkin abartma hemen hemen 
hiç yoktur. Okuyun ve Türkiye’mizde, 12 Eylül 1980 ertesi 
dönemden Recep Tayyip Erdoğan dönemi dahil günümüze 
değin geçen sürede, –eğer kendime “aydın” kimliğini yakıştırmam 
bağışlanırsa- bir Türk aydınının veya kalabalığa uymayı reddeden 
ve kimilerinin “aykırı” diye niteleyebileceği bir adamın burnunun 
nasıl sürtüldüğünü; ama onun tutumunda yine de nasıl 
kahramanca direndiğini görün.”

Tam bir Batılı entelektüel; aydın vasıfları, bilgisi, çalışkanlığıyla 
Türkiye ve dünya sosyal demokratlarının iyi tanıdığı bir isim:  
Aydın Cıngı. En büyük ayrıcalık onun dostlarından biri olmak, 
neşesi, güvenilirliği ve nevi şahsına münhasır kişiliğiyle Aydın 
Cıngı’yı tanımış olmaktır.

İşte bu kitap onun ‘aykırı’ dünyasına aralanan bir kapı.
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C kabul etmeyen dedemin iflas 
öyküsü böyle başlar. Hazine 
yardımı kesilen matbaa uzun 
dayanamaz. Annemin ailesin-
de de benzer tercih, gazeteci 
olan anneannem Bihin An-
ter’in CHP üyesi olarak aktif 
siyaset içinde kadın kollarının 
kuruluşundan itibaren görev 
almasıyla gözlenebilir. Annem 
ve babam sosyalisttir. Onlar 
idealist iki genç olarak Türkiye 
İşçi Partisi’nde Mehmet Ali 
Aybar ile birlikte ülkemize eşit 
ve adil bir düzen getirmek 
için çalışmışlardı. Yıllar sonra 
annem Füsun Akatlı da Altan 
Öymen’in genel başkanlığı 
ile birlikte Cumhuriyet Halk 
Partisi’ne katılarak Cumhuri-
yetimizin kazanımlarını güç-
lendirmek, sağ iktidarın kar-

Balıkesir’den Erzurum’a Bay Kemal

Cumhuriyet Halk Partili bir 
aileden geliyorum. Soyadı ka-
nunu sırasında büyük dede-
miz CHP ambleminde yer alan 
ve Cumhuriyetimizin kurucu-
su büyük önderimizin dev-
rimlerini simgeleyen altı oku 
ailemizin soyadına taşımayı 
seçmiş. O yıllardan bu yana 
ailemiz bu soyadını onurla 
taşır. Hatta dedem Süleyman 
Altıok’a Demokrat Parti dö-
neminde soyadından ötürü 
bedel ödetilmiştir. İzmir’de 
İstikamet matbaasının ve aynı 
adla yayınladığı yerel gazete-
nin sahibi dedem, dönemin 
İçişleri Bakanı Namık Gedik ta-
rafından Ankara’ya çağrılarak 
muhalif yazılarına son verme-
si ve soyadını Altınok olarak 
değiştirmesi istenir. Bu talebi 

 

Zeynep ALTIOK AKATLI 
25. ve 26. Dönem  
İzmir Milletvekili
z.altiok@gmail.com
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leminden, umut arayışından 
faydalanarak palazlanan ve is-
tediği rejimin başına geçenle 
birlikte ülkemiz geçmişten bu 
güne yoksullaşma, azalma ve 
gerileme sürecinde ve önemli 
bir kırılma noktasına geldi. 
Bildiğim tek şey, Atatürk’ün 
büyük bir idealizm ve kavra-
yışla kurduğu genç Cumhuri-
yet’in erken kaybettiği büyük 
liderin yeri dolmaz boşlu-
ğunda tam yerleştirilemeyen 
devrim yasalarının eksikliğiyle 
savrulurken, bizi hala ayakta 
tutanın Cumhuriyetin mayası 
oluşudur.

Balıkesir buluşması

Canan Kaftancıoğlu’na veri-
len haksız ve kindar cezayla 
Mersin’de yapılması planlanan 
miting İstanbul’a alındıktan 
sonra “bay Kemal’in” halkla iç 
içe ülkenin tamamına yayıla-
cak “Milletin Sesi” buluşmaları 
Türkiye’nin heterojen bir kesiti 
olarak görebileceğimiz İstan-
bul’dan başladı. 24 Temmuz 
günü Balıkesir mitingindey-
dik. Tam da bu anlattığım 
toplumdan kopuk, çıkarcı ve 
güç odaklı yönetimin ülkemi-
zi sürüklediği karanlık tablo 
içinde Balıkesir’de benim 
gördüklerimden bahsetmek 
istiyorum size. Elbette mitinge 
komşu illerden yakın illerden 
örgütümüzle katıldık. AKP 
trollerinin hızlıca devreye sok-
tuğu meydanı kalabalıklaştır-
mak için Balıkesir’e otobüsler-
le insan taşındığı yönündeki 
iddialar -yani panikleri- an-
latacaklarımın teyidi olabilir 
sadece. Kendi yöntemleriyle 
algı yaratmak, kötü yönetilen 
hatta yönetilemeyen ülkede 
sonunda kendi seçmenini de 
her anlamda mağdur eden 
iktidar için nafile bir çaba. Zira 
Urfa’dan, Kayseri’den Kars’tan 

benim siyasete ve “siyaset-
çilere” mesafeli tercihimde 
kırılma yaratmış ve -o dönem 
İl Başkanı olan Oğuz Kaan 
Salıcı’nın yönetim listesinde 
yol arkadaşım Canan 
Kaftancıoğlu’yla birlikte yer 
almayı kabul ettiğimde- 
kırgın bir gönül bağı öyküsü 
umutlu bir ortak mücadele 
öyküsüne dönüşmüş oldu. 
İl yöneticiliğiyle başlayan 
siyaset yolculuğum 
parti meclisi üyeliği ve 
nihayetinde Genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
beni değil, canı alınmışların, 
ötekileştirilmişlerin, adaletsiz 
bırakılanların temsilini kendi 
adının önünde ilk sıraya 
yazmasıyla seçildiğim İzmir 
milletvekilliği ve genel başkan 
yardımcılığı görevleriyle 
devam etti.

Bizim ülkemizde siyaset, 
Cumhuriyetin tüm kazanım-
larını kullanarak aydınlanma 
ile mücadele eden çıkarcı 
sağ iktidarlar ve onların ko-
laylaştırıcılığında yapılanan, 
güçlenen gericilerin kirlettiği 
uzun ve çamurlu yol öyküsü 
olarak görülebilir pekala. Halk 
için emek veren iyi niyetli 
idealistlerle hangi partide 
olursa olsun düzenin çarkları 
arasında kendi yerini korumak 
isteyenler arasında savruluyor 
ülkemiz siyaseti. Cumhuriyet-
le, demokrasiyle derdi olan 
kinci, gerici, saltanat merak-
lısı, cemaatçi, rantçı, çıkarcı - 
adına ne derseniz artık- aktör-
ler ama boşlukları doldurarak, 
ama fırsatlardan faydalanarak 
önümüze tarifi olmayan ka-
yıplar ve derin kederler koy-
dular. Yoksulun yoksulluğun-
dan, ezilenin yılgınlığından, 
mağdurun yalnızlığından, 
ötekileştirilenin aidiyet öz-

şısında CHP’nin aydınlanma 
devrimlerinin izinde yeni bir 
solukla güçlenmesi için parti 
programına katkı sunmak ve 
değerli genel başkana destek 
vermek için katılan aydın-
larımız arasındaydı. Bunları 
zaman zaman kimi söyleşiler-
de anlattım, yazdım. Bugün 
yeniden hatırlatma sebebim 
başka.

Seçmen olarak tercihimi ai-
lemin izleğinde ve dünyaya 
bakışım çizgisinde kullanmak-
la birlikte benim Cumhuriyet 
Halk Partisine üye olarak 
katılmam da başka bir öykü-
dür. Benim siyasetle yolumun 
kesişmesi, yaşamımı kaplayan 
büyük karanlıkla, acı bir kayıp-
la başlayan adalet arayışıyla 
şekillendi. Bunu biliyorsunuz 
zaten. İnsan hakları savunusu 
için attığım adımlar ve çalış-
malarımı bireysel bir duruş 
tercihiyle ve sivil toplumla kol 
kola yürütüyordum. Siyaset 
hiçbir zaman hayalim olmadı. 
Gençlik yıllarımda, üniversite-
de -her nasılsa- yolum siyasi 
yapılarla kesişmedi. Her za-
man ailemin düşün çizgisinde 
ülkemin sorunlarına duyarlı 
bir gençtim; ancak siyasetin 
içinde olmayı aklımdan bile 
geçirmiyordum.

Benim siyasi bilincim aile 
izleğim ve yaşadığım acılarla 
sosyalizme inanarak gelişti, 
Cumhuriyet Halk Partisi’ne 
katılma öykümse “bay Kemal” 
ile başlar. O parti içi hiziplerle 
mücadelesiyle, siyaseti amaç 
olarak değil araç olarak gör-
mesiyle, kendisini ön plana 
atmak yerine toplumun fay-
dası için samimi, mütevazı, 
ahlaklı ve dürüst duruşuyla 
alışılmışın dışında farklı bir 
lider, sessiz bir güçtü. Bay 
Kemal ile başlayan değişim, 
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“bay Kemal” diye nitelendir-
mesine neden olan tüm içten-
liği, hesapsızlığı, en önemlisi 
de sorunlar için vaatleri ve 
verdiği sözlerle seslendi. İk-
tidarın, işbirliği içindeyken 
hesaplaşma haline düştüğü 
mafya babalarına, uyuşturucu 
baronlarına, tetikçilerine, 
şantajcılarına meydan 
okudu. Temiz bürokrasi, 

atanamayan öğretmenleri, 
doktorları, EYT’liler, kısaca 
her sınıftan halk vardı. Sıcağa, 
güneşin yakıcılığına rağmen 
omuz omuza, hınca hınç mey-
dandan yükselen kararlılık 
vardı. Sesini duyuran, sesi du-
yulan binlere seslendi Kemal 
Kılıçdaroğlu.

Saraydakinin beğenmeyerek, 
yetersiz gördüğü için onu 

otobüsler yoktu. Ama her yö-
reden gelenlerle uzun zaman-
dır görmediğim inanılmaz 
bir coşku vardı meydanda. 
Örgütümüzün kararlılığı, inan-
cı mitinge katılım sağlayan 
halkın coşkusuyla büyüdü. 
Orada; Soma’dan gelen emeği 
sömürülen maden işçileri, 
Ege’nin kazancı ve toprağı 
çalınan çiftçileri, işsiz gençleri, 
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dile getirdi. 11 Ocak 2012 
tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
bünyesinde “Uludere” Alt 
Komisyonu kurulduğunda 
komisyonun adı bile amacını 
inkar ediyordu. Amaç devleti 
aklamaktı. Nitekim 6 Mart 
2013’te alt komisyonun hazır-
ladığı rapor, muhalefetin 3 ret 
oyuna karşı AKP’li 5 vekilin 
kabul oyu ile onaylandı. Ha-
zırlanan raporda; “Kasıt yok, 
sivil irade ile yetkililer arasın-
da koordinasyonsuzluk var” 
denilerek, konu kapatıldı. Par-
lamento çatısı altında çalıştı-
rılmayan mekanizmalara karşı 
CHP, dönemin Genel Başkan 
Yardımcıları, Şırnak, Mardin, 
Diyarbakır, Urfa ve Siirt İl 
Başkanları ve yöneticilerinin 
aralarında olduğu heyetle bir 
araştırma yapmış ve hazırla-
dığı raporla çarpıcı gerçekleri 
kamuoyuyla paylaşmıştı.

İnsan Haklarından Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcılığı 
görevini sürdürürken 
mecliste bu raporu yeniden 
gündeme getirerek 
adaletsizliğe defalarca 
değindim, önergeler verdim. 
Hepsi de, ülkenin tüm acıları 
gibi, görmezden gelindi. Ada-
letsizliğin kader olmadığını 
haykırmak için Toplumsal Bel-
lek Platformu ile Roboski’ye 
gittiğimizde, katliamın üze-
rinden bir buçuk yıl geçmişti. 
O günden bu güne değişen 
hiçbir şey olmadı. İktidarın 
attığı tek adım, Roboski aile-
lerini çözüm sürecinin “figü-
ranı” olarak Erdoğan ile Şivan 
Perver ve İbrahim Tatlıses’in 
yanında kürsüye çıkartıp 
sahte gözyaşlarıyla aldatmak 
oldu. Şimdi 10 yılı aşıyor. Aynı 
yerdeyiz.

yarın ÖTV indirimi için adım 
atıyor. Yozlaşmış kurumların 
önüne gidiyor. Somalı ma-
dencilerin çayını içiyor, evini 
ziyaret ediyor. Onları tekme-
leyenlerin, Sivas’ın katillerinin 
ülkemizi en üst düzeyde tem-
sil için onurlandırıldığı dü-
zende haklıdan yana gerçek 
bir kucaklaşma için, yeni bir 
yönetim anlayışı için çalışıyor. 
Ben Balıkesir’de işte bu sami-
miyetin coşkusunu gördüm.

Erzurum’dan Roboski’ye

Kemal Kılıçdaroğlu’nun o 
meydanda verdiği söz, bir di-
ğerinin “literatürde varsa özrü 
de biz dileriz” sahteliğinde 
kalmadı. Balıkesir mitinginin 
hemen ardından halkla ku-
caklaşmayı meclis tatili süre-
since grup toplantısını farklı 
illerde yaparak sürdürme 
kararı alan Kılıçdaroğlu Erzu-
rum’dan seslendi. Milletvekili 
çıkaracak kadar oy alamadı-
ğımız bu kentte ekonominin 
ana damarlarından olan şeker 
fabrikası kapatılmış, hayvan-
cılık ve tarım bitiş seviyesine 
getirilmiş durumda. Çözüm 
önerileriyle oradaydı Kemal 
Kılıçdaroğlu. Ama en önemli 
mesaj, Roboski aileleriyle 
buluşmasıyla geldi. Kendi 
iktidarında ülkesinin bir kö-
yünü devletin savaş uçakları 
vurduktan sonra katledilen 
35 can için “figüran” kelimesi-
ni kullanan kişinin literatürde 
pekala var olan özrünü duyan 
olmamıştı. Roboski’nin bir 
davası bile olmadı. Tek kişinin 
istediği hakaret davalarıyla 
mesai tamamlayan ülkemiz 
mahkemelerinde, Roboski 
için bir dava açılmasına gerek 
görülmedi.

Oysa CHP mecliste Robos-
ki için adalet istemini hep 

temiz ve dürüst siyaset 
için seslendi. Hedef alınan 
Cumhuriyetimizi savunurken 
ve Cumhuriyetin ikinci 
yüzyılı için yola çıkarken 
benim en önemsediğimse, 
Cumhuriyetin ilk yüzyılında 
başarılar da kazanıldığını, 
acılar da çekildiğini belirterek 
«Başbakanlar, bakanlar idam 
edildi, gencecik evlatlarımız 
idam sehpalarında hayatlarını 
kaybettiler. ‹Bir sağdan, 
bir soldan olsun› dediler, 
gencecik evlatlarımızı astılar. 
‹O ailelerle oturup konuşmak, 
helalleşmek zorundayız› 
dedim. Artık kucaklaşma 
zamanı» sözleriyle 
vurgulanan ve en çok 
ihtiyacımız olan kucaklaşma 
mesajı oldu.

Suçluyla hesaplaşırken ay-
rıştırılan, mağdur edilen, 
adalet arayanlarla, haksızlığa 
uğrayanlarla kucaklaşmak 
çok önemli. Farklı yaşamların, 
farklı düşüncelerin tümünü 
duymak, eşit görmek en çok 
ihtiyacımız olan yaklaşım. 
Gücünü kadim kültürümüzün 
zenginliğinden, halkların kar-
deşliğinden alan adil ve ba-
ğımsız yargıyla, bir arada ya-
şama kültürüyle kucaklaşarak 
daha iyi ve hakça bir düzen 
kurmak mümkün. En önce 
buradan başlayarak değiştir-
mek; aile sigortasıyla, sosyal 
devletle, sosyal adaletle ve 
eşit yurttaşlıkla şekillenecek 
bir barış düzeni için “bay 
Kemal” kürsüyü kendisinden 
önce yurttaşlarımıza bıraktı. 
Ve onların sözlerini milyonla-
ra duyurdu. Liderliği, güç ve 
algıyla bir tutmuyor. O, içi-
mizden biri; bizden biri olarak 
meydanlarda seslenmekle de 
kalmıyor. Dün emekli maaşla-
rına zam, bugün KYK borçları, 
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kavramlarla, yaftalarla başa 
çıkarken samimi bir dil geliş-
tirmek, duyulmayanı duymak, 
söylenmeyeni söylemek ve 
benzemezlerin mayası olmak 
çok güç. Bu mayanın her ke-
sim, her kimlik, her inanç için 
tutması şu dönemde steril ve 
kibirli siyah/beyaz keskin sav-
larda değil ara renklerde saklı. 
Hiçbir rengin eksik kalmaması 
için burada olmaya, gölgede 
kalanı söylemeye devam.

bir ters iki yüz dizlerinin 
üstünde

şimdi sen çaresiz 
mutsuzluklar örersin

bir usanç büyütürsün 
göğsünde

kilitlenmiş talihine elbet 
küsersin

çünkü mürai bir kandil 
akşamı gibi

günlerin sonu hep 
pişmanlık getirir

yosun tutar umudun nazlı 
dibi

içindeki hevesi 
başlamadan bitirir

anlayamazsın nerde yanlış 
yaptığını

elindeki pelteleşmiş 
anahtar

döndürür durmadan kendi 
sapını

ömründe kapanmaz derin 
girdaplar açar

sen gel bu oyunun kuralını 
değiştir

mutsuzluk ceza değil ehven 
bir iştir*

*Metin Altıok /Soneler

zamanda söylemeye devam 
ederek çalışmaya devam 
ederken gördüklerimi bu 
pencereden Balıkesir’den 
Erzurum’a gözlemleyerek 
paylaşmak istedim. Kötü 
düzeni değiştirmek değil 
de Cumhuriyet Halk 
Partisi’ne başkan olmak 
ya da nerede olursa olsun 
sıfatları kaybetmemek ilk 
tercih olduğunda, en kırılgan 
zamanda başka oluşumlar 
peşine düşenlerin başarısızlık 
ve hazımsızlıkları iktidarın 
zaaflarından çok gündem 
oluyor bu günlerde.

Başarısız çıkışlar taze kurulan 
partilerden kopuşlar, istifalar, 
iç kavgalarla sürerken yönü 
Cumhur ittifakına çeviren mil-
letvekilleri de bize aslına rücu 
öyküsü sunuyor. Aslını inkar 
etmeyen bir liderin iktidar için 
çabasını yerinde bulduğumuz 
kimi adımlarıyla, sunuş yön-
temiyle, söylemleriyle eleştir-
diğimiz kurgusunu anlayarak, 
katkı koymak, olumlamak için 
sorumlulukla hareket etmek 
önemli. Tıpkı toplumun ihtiya-
cı olan umudu söndürmeden 
değişimin parçası olmanın 
önemli olması gibi. Benim 
siyasetten anladığım olağan 
üstü kırılganlıkta, dipsiz bir 
derin kirlilik içinde hangi sıfatı 
taşıdığımızdan çok nasıl ve 
nerede durduğumuzun tar-
tışılmadığı tutarlılık ve sonuç 
odaklı emek.

Kendi gibi olan yükseliyor. 
“Bay Kemal” haykırmıyor, 
şatafat aramıyor. O dinliyor, 
düşünüyor, çalışıyor. Yanlış 
yaptığında söylüyor. Bu zor 
zamanda “Bay Kemal” olmak 
vicdan işi, namus işi. Bu zor 
zamanda yıkmak kolay, kur-
mak güç. Çok farklı kesimler 
için güvenilir olmak, kirletilen 

Helalleşme

Kemal Kılıçdaroğlu’nun helal-
leşme tanımıyla hukuk temelli 
bir adalet sistemini sağlaya-
cak yüzleşme ve kucaklaşma 
vaadi çok önemlidir. Sivas’a, 
Roboski’ye, Başbağlar’a kim-
lik ya da din tercihiyle ayrım 
gözetmeden aynı mesafede 
eşit hak ve hukuk düzeni geti-
recek yeni bir iktidar vaadi bu! 
Bu vaadin gerçekleşmesi de, 
önce acıların paylaşılmasıyla 
başlar. Tüm dertlerin ve devle-
tin başı, Kılıçdaroğlu’nun Ro-
boski ziyaretine ilişkin “Bizim 
öyle bir helalleşme sıkıntımız 
yok. Çünkü biz bütün vatan-
daşlarımıza karşı her türlü 
yapmamız gerekenleri yaptık, 
yapıyoruz. Hele hele orada 
belediyeyi de biz kazandık” 
sözleriyle yanıt vermiş. Yani 
bir bölgede belediye kazanıl-
dıysa figüranları öldürmekte 
bir sorun olmuyormuş. “Ka-
zanmasaydık kayyum atardık” 
demiyor da “biz kazandık” 
diye övünüyor. Ailelerin ka-
bul etmediği kan parasını 
da iki göstermelik ziyaretle 
“helalleşme” sayıyor. İşte bu 
açıklama ve bu açıklamanın 
hissettirdikleriyle Kemal Kılıç-
daroğlu’nun ziyareti arasında-
ki fark, Türkiye’nin geleceğini 
değiştirebilecek samimiyetle 
şekillenebilir ancak.

İşte benim durduğum 
yerden gördüğüm tablo 
böyle. Siyaset; sıfatları, 
koltukları, yerleri korumak 
için ya da görev değişimlerini 
kişisel yorumlayarak 
taraf değiştirmekle 
yürütüldüğünde fırsat odaklı 
kimi eleştirel çıkışlar kişiyi ve 
amacını aşan daha güçlü çıkar 
odaklarına yarar. Bu nedenle 
bu mücadelenin içinde kendi 
doğrularımı doğru yerde ve 
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H yasi parti %9,52 ile baraja 
takıldığında, tek bir kez bile 
“oylar adil sayılmadı” deme 
ihtiyacı hissetmiyordu. Se-
çim güvenliğine dair inanç o 
kadar yüksekti ki, 1994 yerel 
seçimlerinde İstanbul’da çöp-
lerden çıkan oy pusulaları bile 
kısa bir süre gündem olup 
geçmişti. Üstelik o seçimde 
kazanan aday ile ikinci olan 
aday arasında sadece %3 ve 
üçüncü olan aday ile %5 fark 
olmasına rağmen…

Hile ortamı

AKP’nin iktidara gelmesi ile 
birlikte bu konuya dair top-
lumun şüphesi arttı. Özellikle 
2014 yerel seçimlerinin bu 
anlamda bir kırılım yarattı-

Korkuyu Değil Umudu Büyütelim

Hayata geçmelerinden baş-
layarak 2000’li yılların başına 
kadar geçen sürede, Cum-
huriyet’in toplumun adalet 
duygusunu sarsmamak için 
kurduğu çok başarılı iki sis-
tem vardı. İlki seçim güven-
liği, ikincisi ülkenin çocukla-
rının daha iyi eğitime erişim 
için yarıştığı sınavlar. İkisinde 
de kusursuza yakın işleyen 
bir sistem vardı. İnsanlar, 
ne verdiği oyun sayımında 
hile olduğuna dair bir şüphe 
taşıyordu ne de zamanında 
kendinin sonrasında çocukla-
rının girdiği sınavlarda şaibe 
olduğunu düşünüyordu. Bu 
nedenle, seçime katılımlar 
birçok ülkeye göre anlamlı 
oranda yüksekti. Yine bu 
nedenle, herhangi bir si-

 
Ertan AKSOY 
SODEV Başkanı
e.aksoy@sodev.org.tr
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ğına inanmıyorum; çünkü bu-
nun dozunu tutturamazsak, 
kaybetmekten korktuğumuz 
seçimlerin gerçekten kaybe-
dilmesine yol açılabilir. 

Önümüzdeki seçim

Gerçekten de toplumun bir 
kesiminde seçim güvenliği 
anksiyeteye varmış durumda. 
Bu durum, seçime katılımı et-
kiler vaziyette. Örneğin 2019 
yerel seçiminde, İstanbul’da 
kampanyanın en başından 
bitimine kadar bu anksiyetye 
sahip muhalif seçmeni san-
dığa getirmek için inanılmaz 
bir çaba harcandı. Hem aday 
Sayın İmamoğlu hem de 
İstanbul örgütü bir yandan 
potansiyel seçmenine proje/
vaat anlatırken bir yandan 
da “zaten çalınacak sandığa 
gitmeyeceğim” diyen seçme-
ni ikna etmeye çalıştı. Eğer 
böyle bir sorun olmasaydı 
emin olun 31 Mart seçimini 
13 bin oydan çok daha büyük 
bir farkla alacaktık. Nitekim 
sonrasında oluşan 800 bin 
farkın önemli bir kısmı da 
ilk seçimde “partiyi terbiye 
eden” protestoculardan geldi. 
Partinin sandığa tam hakimi-
yetini görünce bu kez “terbiye 
etmek” yerine gidip oy atmayı 
tercih ettiler.  

İşte tüm bu nedenlerle seçim 
güvenliğini gündemimizde 
tutmalıyız; ama devasa bir 
korkuya dönüştürmemeliyiz. 
Muhalefetin hiç olmadığı 
kadar büyük bir çalışma yü-
rüttüğünü, diğer partiler ve 
sivil inisiyatifler ile birlikte 
çalıştığını biliyorum. İlk seçi-
me sandık güvenliğine ilişkin 
olarak eskiye göre çok daha 
güçlü girecek muhalefet. Her 
ne kadar güçlü reyting getir-

muhalefetin eksiksiz ıslak 
imzalı tutanakla ayrıldığını 
gördü. Adayın açıklanıp, kam-
panyanın başladığı andan 
itibaren seçim güvenliğine 
konsantre olan CHP İstanbul 
İl Başkanı Canan Kaftancıoğ-
lu, CHP İstanbul örgütünün 
de disiplinli ve kararlı çalış-
ması sonucunda en ufak bir 
şüpheye yer bırakmayacak 
şekilde sonuç aldı. Seçimin, 
10 milyon seçmenli bir kentte 
13 bin oy farkıyla kazanılması, 
seçim gecesi AKP’li Ömer Çe-
lik’in reklam arasında FOX’ta 
yayında olan gazeteci Deniz 
Zeyrek’i arayarak “Deniz sen 
bilirsin; bunlar gerçekten tüm 
sandıklara hakim mi?” diye 
sorması, İstanbul örgütünün 
emeğinin ne kadar kıymetli 
olduğunu bize bir kere daha 
gösteriyor. Bu vesile ile hem 
bir yurttaş hem de bir yol-
daşları olarak öncesinde ve o 
gece İstanbul’da emek veren 
herkese teşekkür borcumu 
yerine getirmek isterim. O 
sürecin, en başından beri 
tanığıyım. Ne kadar teşekkür 
etsek az. 

Tüm bu yaşananlarla birlik-
te ifade etmem gerekir ki, 
AKP’nin kazandığı her seçim, 
sandık güvenliği sorunundan 
kaynaklı değil. 2014 Ankara 
vb. özel örneklerde sandık 
güvenliği sorunu olduğunu 
düşünmekle birlikte, çok kez 
%50’ye yakın bir oy almış 
partinin başarısını tek başına 
sandık güvenliğine bağlamak 
da gerçeklikten kopmak an-
lamına gelir. Tek bir vakanın 
yaşanmış olması bile bu kay-
gıyı haklı kılıyor. Ancak kaygı 
boyutuna varmış duygunun 
şüpheye dönüşmesinin hepi-
miz adına daha sağlıklı olaca-

ğını düşünüyorum. Henüz 
oyların sayıldığı dakikalarda 
birkaç şehirde elektriklerin 
gitmesi ve neden böyle oldu-
ğu sorusuna zamanın enerji 
bakanının trafoya kedi girdi 
diye açıklama yapması şüp-
helenmeyeni de şüpheye itti. 
Üstelik, aynı zaman diliminde 
elektrikler varken geriye dü-
şen Melih Gökçek’in, kesinti-
nin yaşanmasının ardından 
seçimi kazandığının ilan edil-
diğini de hatırlamakta fayda 
var. Sonradan, adeta bir iş 
makinesi gibi metal yorgun-
luğuna sahip olduğu açıkla-
nan Gökçek, o seçimi sadece 
%1 farkla kazanmıştı.

Tüm bu yaşananlar artık özel-
likle muhalefet seçmeninde 
travmatik bir durum oluştur-
du. İnsanlar, “seçim sonucu ne 
olur? Hangi politika seçmen 
davranışında ne tür bir deği-
şim yaratır? Hangi aday hangi 
seçmen grubunda daha güç-
lü destek bulur? Yeni iktidarın 
ekonomi politikası, kalkınma 
politikası ne olmalıdır? Yok-
sulluk nasıl bitirilebilir?” gibi 
önemli konuları tartışmak 
yerine, sıklıkla oylar çalınır mı 
veya seçimi kaybetseler de 
iktidarı devrederler mi tartış-
masının içinde buluyor ken-
dini. Bu nedenle muhalefet 
partileri, özellikle 2014 sonra-
sı yapılan her seçimde “zaten 
çalacaklar” duygusu ile san-
dığı protesto eden seçmeni 
sandığa çekmek için fazladan 
gayret göstermek zorunda 
kaldı. Her defasında başardık-
larını da söyleyemeyiz. 

Bu olumsuz hava, 2019 yerel 
seçiminde İstanbul sonucu 
itibariyle ciddi anlamda kı-
rıldı. Yıllar sonra insanlar, oy 
verilen tüm sandıklardan 
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cağı için sokağa çıkamayan 
bir iktidar, buna karşın sokağı 
terk etmeyen, şimdiden se-
çim varmış gibi hane hane 
çalışan bir muhalefet var. 

Biz bu seçimi alacağız!

Yeter ki bize yakışan olgun-
lukta, korkuyu değil umudu 
büyütelim.

CHP olmak üzere tüm muhalif 
partilerin örgütleri çok 
dinamik; kazanacağına kesin-
likle inanıyor. Keza seçmen, 
yakın geçmişte örneği olma-
yan düzeyde motive. Karşı 
tarafta ise hem seçmende 
hem teşkilatlarında bir bu ka-
dar demoralize bir durum var. 
Seçmenin yüzüne bakamaya-

diği için muhalif medya da 
dahil birçok medya kuruluşu 
bu konuya sıklıkla girse de 
durum olumsuz değil. İlk se-
çim için geçmiş seçimlerdeki 
hatalardan ders çıkaran, öğre-
nen ve eksiklerini telafi eden 
bir muhalefet var. 

Üstelik bu kez moral tarafta 
da üstün olan biziz. Başta 
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C bırakmak, küçük hediyeler 
götürmek gibi yöntemler 
hep denenmiş. İngilizce 
“canvassing” denen kapı-kapı 
gezme yaklaşımının tarihi  
İngiltere’de 400 yıl öncesi-
ne kadar gidiyor. Türkiye’de 
bu tekniği, ilk defa Refah 
Partisi’nin 1990’lı yıllarda 
etkili bir biçimde kullandığı 
belirtiliyor.1 Fransa’da, 2012 
yılında, François Hollande’ın 
gönüllüleri, dört  ayda beş 
milyon kapı çalarak Avrupa kı-
tasında en büyük kampanyayı 
gerçekleştirmişler. Bu kam-
panyanın ilginç hikayesi “Porte 
a Porte” başlıklı bir kitapta 

1 A. Kalender, (2007). Siyasal İletişim 
Tekniği Olarak Canvassing ve Seçmen 
Davranışı Üzerindeki Etkileri. Selçuk 
İletişim, 5, 1, 144-155. 

Öbek Örgütlenmesi

Cumhuriyet Halk Partisi  seç-
menlere ulaşmak için, “öbek 
örgütlenmesi” denen bir siste-
mi kurmaya  çalışıyor. Sistem-
de, yaklaşık 400 seçmen bir 
“öbek” oluşturuyor, öbekteki 
seçmenlerle ilgilenmek için 
bir sorumlu atanıyor.

Bu yazıda “öbek” işini, sorun-
larını ve çözüm yaklaşımlarını, 
sahada çalışan bir parti eğit-
meni gözünden anlatacağım.

Nasıl başladı?

Seçmenlerle yüz yüze görüş-
menin partiye oy kazandır-
mak ve oy vermeye gitmeyi 
teşvik için en etkili yol olduğu 
genellikle kabul ediliyor. 
Kapıları çalıp, parti ve aday 
hakkında bilgi vermek, broşür 

 

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



SOSYAL DEMOKRAT

30

CHP Parti Okulu yönetimi 
değişince ”Sandık Çevresi 
Örgütlenmesi” modelinin 
ismi de değişti. Model ev-aile 
ziyaretlerine dayanan “Sokak 
Örgütlenmesi” adını aldı. So-
kak Örgütlenmesi Eğitimi için 
SÖRE başlığıyla eğitim slayt-
ları hazırlandı. Ev ziyaretleri, 
bir mahallede kazanılan bir-iki 
evin bir çarpan etkisi yapacağı 
beklentisiyle  öneriliyor. 2016 
yılında, Parti İçi Eğitimden 
Sorumlu Genel Başkan Başda-
nışmanı Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, 
yeni modeli tanıtma gezileri 
kapsamında Süleymanpaşa’ya 
geldi, bize, bir ev ziyareti ske-
çi de içeren, unutulmaz bir 
sunum yaptı. Ondan sonra, 

basıldı.3 İlçe yönetimlerinin 
görevlendirdiği sandık çevresi 
sorumlularına eğitimler veril-
di. Bu örgütlenme modelinde 
sorumlulardan, sandık liste-
sindeki  seçmenleri  evlerinde 
ziyaret etmeleri ve bazı  bilgi-
leri toplamaları bekleniyordu. 
Bu bilgiler  “Ev Ziyaretleri 
Görüşme Formu” ile  Genel 
Merkeze ulaştırılacaktı. Bu 
çalışmanın ülke çapında başa-
rısı konusunda bir rapor veya 
araştırma bulamadım. Yakın 
çevremde de kadın kollarının 
sınırlı ziyaretleri dışında pek 
bir şey yapılamadı.

3 https://silo.tips/download/seme-
ynelk-sandik-evres-rgtlenmes 

anlatılıyor.2 Kitabı yazan üç 
Fransız, ABD’de öğrenci iken 
Barack Obama’nın 2008 kam-
panyasını  ilgiyle izlemişler 
ve  bu yöntemlerin Holland’ın 
kampanyasında  uygulanma-
sına öncülük etmişler. 

Bildiğim kadarıyla, Cumhuri-
yet Halk Partisi seçmenlerle 
yüz yüze görüşme işini ilk 
defa 2013 yılının sonuna 
doğru sistemli bir şekilde ele 
aldı. “Seçime Yönelik Sandık 
Çevresi Örgütlenmesi” adıyla 
yararlı bilgiler içeren broşürler 

2 G. Liegey, A.Muller,V.Pons. (2013) 
Porte a Porte Reconquerir La 
Democratie sur Le Terrain. Calmann-
Levy. Paris.
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Tekirdağ’da konuştuğum 
öbek sorumluların verdiği 
oranlar bu hedefin oldukça 
altında. Neden öbek çalışma-
ları yeteri kadar hızlı gitmiyor? 
Acaba stratejimizi gözden 
geçirmemiz mi gerekiyor?

Nasıl bir strateji?

Strateji bir amaca ulaşmak 
için tutulan yolların ve uy-
gulanan yöntemlerin tümü 
olarak tanımlanır. Ünlü danış-
manlık firması Boston Consul-
ting çalışanlarından Martin 
Reeves ve arkadaşları, 150 
şirketi incelemişler, son 60 yıl 
içinde iş çevresinin geçirdiği 
değişimleri analiz etmişler ve 
“Stratejinize bir Strateji Gerek” 
başlıklı bir kitap yazmışlar.6 
Kitaptaki bir tabloda, 1950’ler-
den günümüze kadar, devre 
devre moda olmuş, senaryo 
planlaması, SWOT analizi, kı-
yaslama, re-engineering, de-
ğer zinciri, mavi okyanus stra-
tejisi gibi 82 yönetim modeli 
ve işletme tekniği gösteriliyor.

Stratejiyi, elimizdeki proble-
me ve çevreye en uygun çö-
zümü bulma çalışması olarak 
gören yazarlar, bulgularını 
beş genel strateji yaklaşımı 
şeklinde toplamışlar. Kitapta, 
şirketlerden örnekler verile-
rek  anlatılan  stratejileri şöyle 
özetleyebiliriz:

1-Klasik Starteji: Burada çevre 
öngörülebilir. Şirketin mevcut 
durumu ciddi bir zorlukla 
karşılaşmadan sürdürülebilir. 
Yönetim rekabet şartlarını  
analiz edip gelişme, büyüme  

6 M. Reeves, K.Haanaes, J.Sinha.
(2015). Your Strategy Needs a Strategy. 
HBR Press, Boston.
Kitap hakkında bir yazı: https://hbr.
org/2015/06/navigating-the-dozens-
of-different-strategy-options 

nedense, örgütlenme  çalış-
maları durakladı. Bu arada biz 
Tekirdağ’da sadece 17 Mart 
2018’de Ergene İlçe örgütü-
nün daveti üzerine iki gruba 
“ev ziyaretleri” eğitimi verdik.

2018 Ağustos ayında, “öbek” 
sözcüğüne bazı tepkiler olsa 
da, “Öbek Örgütlenmesi” 
modeli  ortaya atıldı. Önceki 
sistemlerde sandık seçmen 
listeleri temel alınıyordu, öbek 
modelinde ise farklı sandık-
larda oy kullanan ama yakın 
sokaklarda oturan yaklaşık 
400 seçmen temel alınıyor. 
Bunun nedeni sandık listeleri-
nin hazırlanmasında getirilen 
yasa değişikliği. Bu modelde 
de öbek sorumluları İlçe baş-
kanlıklarınca belirleniyor ve 
onlara bir eğitim veriliyor. 
Öbek sorumlularından  ev 
ziyaretleri yaparak seçmenler-
le iyi ilişkiler kurmaları ve bilgi 
toplamaları isteniyor. Bilgiler 
cep telefonlarına indirilen bir 
uygulama ile doğrudan Anka-
ra’ya iletilebiliyor. 2019 yılında 
yapılan yerel seçimler, il, ilçe  
kongreleri ve sonra başla-
yan Covid salgını nedeniyle 
Tekirdağ, Süleymanpaşa’da 
öbek sorumluları ancak 2020 
başında kısmen belirlendi ve  
ilk eğitimler 2021 Eylül ayında 
başladı. 

Ne durumda?

Öbek projesinin durumu 
hakkında CHP’nin web 
sitesinde veya haftalık 
bilgilendirme raporlarında  
güncel bilgiler göremedim. 
Bu yazıyı hazırlarken 
bulabildiğim en son haber 15 
Ocak 2022 tarihli bir gazetede 
çıkmış.4 Habere göre, hedef, 

4 https://www.gazeteduvar.com.
tr/chpnin-obek-projesi-4-milyon-
yeni-oyla-hedef-yuzde-31-oy-orani-

Türkiye’de 200 bin öbek oluş-
turmak ve bu sayıda öbek 
sorumlusu görevlendirmek. 
Fakat haber tarihine kadar, 
yuvarlak sayılarla, 50 bin so-
rumlu öbeklerle eşleştirilmiş, 
10 bin sorumluya eğitim veril-
miş, 9 bin ev ziyareti gerçek-
leştirilmiş. 

Öbek sorumlusu 
eğitimlerinde anlatılanlardan, 
özellikle sosyoekonomik sta-
tü olarak D, E ve C2 grubuna 
giren kararsız seçmenlerin 
evlerine ziyaret yapmamız ge-
rektiği anlaşılıyor. Bu grubun 
dışında kalanlarla nasıl temas 
edileceği açık değil. Ev ziya-
retlerinde, yardıma muhtaç 
komşularımızı dinlememiz, 
bir sorunu varsa çözmesine 
yardım etmemiz bekleniyor. 
D, E ve C2  grubunun toplam 
oranını %665 ve kararsızları da  
%20 kabul edersek, saf olasılık 
hesabıyla, kararsız D+E+C2’le-
rin oranı % 13,2 olarak çıkıyor. 
Bu, bir öbek bölgesinde ziya-
ret edilmesi gereken, çalışma 
hedefine uygun, ortalama 50 
seçmen veya 20 hane olabilir 
anlamına geliyor. 

Öbek çalışmaları için 
ilan edilmiş bir zaman 
planlaması yok. Ama ev 
ziyaretlerinin, gelecek 
seçim tarihi olan Haziran 
2023’e kadar %100’ünün  
tamamlanmasının arzu 
edildiği varsayılabilir. 
Çalışmanın ancak Eylül 2021’ 
de başladığı göz önüne 
alınırsa,  bu yazının yazıldığı 
Haziran 2022 tarihine kadar 
ev ziyaretlerinin en azından  
%40’ının tamamlanmış olması 
gerekirdi.

haber-1549307 
5 https://tuad.org.tr/upload/dosyalar/
SES_Projesi.pdf 
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len stratejilerden uygun olanı-
nı seçip kararlılıkla uygulama-
lı. “Hayatta kal” bu stratejinin 
mottosudur.

Kuruluşlar, şartlara göre, bu 
stratejileri değişik zamanlarda 
veya örgütün alt dalların-
da karışık olarak uygulayabilir. 

“Stratejinize Strateji Gerek” 
kitabının yazarları, kitabın 
sonunda, duruma göre en 
uygun stratejiyi seçmeye ya-
rayan kısa bir anket vermişler. 
Anketi önce  öbek çalışmala-
rını yöneten CHP Parti Okulu-
nun gözünden cevapladım. 
Sonuçta  Parti Okulunun 
yaklaşımının “Klasik Strateji” 
olduğu çıktı. Parti Okulu işi 
genişletip büyüterek, Türki-
ye’nin her yerinde aynı eğitimi 
vererek başarılı olacağını 
düşünüyor. Bugüne kadar bu 
yaklaşımın istenen hedeflere 
ulaşmakta geç kaldığı görü-
lüyor.

Sonra, strateji anketini ken-
di gözlemlerime dayanarak  
cevapladım. Sonuçta  uygun 

dadır, fakat ortamı değişti-
rebileceğini düşünmektedir. 
Bu değişim için bütün pay-
daşların işe katılması gere-
kebilir. Kitapta 1990’larda 
insülin üreticisi Novo Nordisk  
firmasının Çin pazarına girişi 
bu yaklaşıma örnek olarak 
veriliyor.  Novo Nordisk, has-
talar, doktorlar, sağlık yöneti-
cileri ile işbirliği yapıp onları 
bir orkestra gibi yöneterek 
Çin pazarının önemli bir bö-
lümünü elde etmiş. “ Orkestra 
yöneticisi ol”  bu stratejinin 
mottosudur.

5-Yenilenme stratejisi: Şartla-
rın çok zorlaştığı bir ortamda 
bir firmanın ayakta kalabil-
mesi ve rekabetini sürdürebil-
mesi için durumunu baştan 
başa yenilemesi gerekebilir. 
Firmanın durumu uygun ol-
mayan stratejilerde uzun süre 
ısrar etmiş olması sonucunda, 
ya da içerden veya dışardan 
gelen bir nedenle bozulmuş 
olabilir. Firma hemen bir re-
aksiyon göstermeli, gerekirse 
küçülmeli, yukarıda bahsedi-

planları yapar ve uygular. Bu 
yaklaşım en çok bilinen ve 
işletme okullarında okutulan 
modeldir. “Büyük ol”  klasik 
yaklaşımın mottosudur.

2-Uyumlu strateji: Burada iş 
ortamı  öngörülemez, şart-
lar sık sık değişir, kazanılan 
herhangi bir avantajlı durum 
uzun sürmez. Bu durumda 
sürekli deneyler yaparak farklı 
çözümler aramak, en uygun 
çözümü hayata geçirmek 
ve bunu diğerlerinden daha 
hızlı yapmak gerekir. “Hızlı ol” 
uyumlu yaklaşımın mottosu-
dur.

3-Vizyoner strateji: Vizyoner 
firmalar devrim yaratan bir 
ürün veya bir iş modeli orta-
ya çıkararak başarılı olurlar. 
Vizyoner strateji, hayal etme 
ve gerçekleştirmeye dayanan 
yaratıcı bir yaklaşımdır. “İlk 
sen ol” vizyoner stratejinin 
mottosudur.

4-Şekil verici strateji: Burada 
firma  belirsizliklerle dolu bir 
ortama girmek durumun-
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-Kapı-kapı ziyaretlerinde etkili 
konuşmalar yapmak birçok 
kişiye güç geliyor. 

-Bu sorunların tartışıldığı, var-
sa, işe yarayan yaklaşımların 
paylaşıldığı ortamlar yok.

-Kent Konseyi Yönetmeliği, 
Gönüllü Katılım Yönetmeliği 
gibi mevzuatta yazılanlara 
rağmen, ”komşuluk birlikleri”, 
“kura ile seçilmiş halk tem-
silcileri” gibi girişimler Kent 
Konseyleri ve Belediyelerde  
olması gereken ilgiyi uyandır-
mıyor.  

-Seçmenle iletişimin diğer 
şekilleri tartışılmıyor, eğitim-
lerde anlatılmıyor.

Tasarım düşüncesi 2. ve 3. 
adımlar: Fikirler ve prototip

Öbek sorunlarına Parti 
Okulunun veya yerel parti 
yönetimlerinin bulması 
gereken çözümler, atması 
gereken adımlar var. Örneğin, 
öbek sorumlusu eğitimi 
gözden geçirilebilir, ilk 
aşının etkisini arttırmak için 
yapılan ikinci doz aşı gibi, 
ilk öğrenilenleri pekiştiren 
ikinci bir eğitim planlanabilir. 
Bu adımları beklerken, 
sahada çalışan arkadaşlar ne 
yapabilir? 

Burada, öbek sorumlularına 
bazı pratik fikirler verecek, on 
maddelik  bir liste  sunacağım. 
Bu liste tasarım odaklı düşün-
me modelinin aşamalarından 
olan bir “prototip” olarak gö-
rülebilir.

1- Öbek sorumlusu olarak 
sana gönderilen seçmen 
listesini incele, tanıdık var mı?

2- Listedeki tanıdıklara, 
partililere, sempatizanlara 
ulaşmaya çalış, öbek olayını 

stratejinin “Uyumlu Strateji” 
olduğu çıktı. Öbek çalışma-
larının hedef kitlesi  kararsız, 
yardıma muhtaç seçmenler. 
Bu seçmen grubunun dav-
ranışları tahmin edilemez ve 
kolayca değişime açık değil. O 
nedenle, öbek çalışmalarında, 
“Uyumlu Strateji” çerçevesin-
de, durumumuzu sürekli de-
ğerlendirmek, değişim sinyal-
lerini gözlemlemek, deneyler 
yaparak en etkili yaklaşımları 
bulmak ve uygulamak gere-
kiyor.

Bu stratejiyi yaşama geçirmek 
için bir teknik var mı?

Tasarım odaklı düşünme 
(Design Thinking)

Tasarım odaklı düşünme, kul-
lanıcıları anlamaya, varsayım-
lara meydan okumaya, sorun-
ları yeniden tanımlamaya ve 
test edilebilen prototiplerle 
yenilikçi çözümler yaratmaya 
yarayan, yinelemeli bir süreç. 
O nedenle yukarıda bahsetti-
ğimiz “uyumlu strateji” için işe 
yarayacak bir yöntem olabilir.

Tasarım odaklı düşünme, 
takım çalışması ile  alternatif 
stratejiler ve yaratıcı  çözüm-
ler bulmayı hedefler ve uygu-
lamada  yardımcı olacak beş 
adımlı bir yöntem sunar:

1. Gözlem yap, empati kur, 
sorunu tanımla, 

2. Fikir üret, 

3. Hemen bir prototip yap, 

4. Prototipi dene, geri bildirim 
al, 

5. Gerekirse başa dön, sonun-
da bulunan en doğru çözümü 
uygula. 

Tasarım yaklaşımın temelinde 
hemen bir prototip yaparak, 

bulunan çözümün denenmesi 
yatar.

Prototip deyince sadece 
somut bir nesne anlaşılma-
sın. Bir hizmet biçimi de bir 
prototip olarak denenebilir. 
Bir prototip yeteri kadar 
başarılı bulunmazsa tasa-
rım çevrimi yeniden başlar.
Tasarım düşüncesinde hata 
yapmaktan korkulmaz, ama 
ne kadar çabuk hatalardan 
dönülürse çözüme o kadar 
yaklaşıldığı kabul edilir. Tasa-
rım odaklı düşünme, yaratıcı 
düşünmenin psikolojisi  ko-
nusunda 1940’lardan beri 
yapılan yapılan çalışmaların 
sonucunda gelişti. 1991 de 
kurulan IDEO danışmanlık ve 
inovasyon şirketi ile yaygınlaş-
tı.7 “Design Thinking” dersleri 
bugün birçok üniversitede 
okutuluyor.

Tasarım düşüncesi 1. adım: 
Gözlem, empati ve sorunlar

Tekirdağ’da yapılan öbek ça-
lışmalarında, gözlemlerime 
göre;

-Görevlendirilen öbek sorum-
lularının çoğu bu iş için uygun 
değil.

-Öbek sorumlusu eğitimi pra-
tik bilgi vermiyor, ne yapılaca-
ğı tam anlaşılmıyor.

-Partili üyelerin çoğu öbek 
çalışmasından habersiz.

-Üyeler sorumluluk ve görev-
lerini bilmiyor, çalışmalarda 
yardımcı olmuyor.

-Ev ziyareti yaparak kom-
şunun küçük bir sorununu 
çözmek yaklaşımı her bölgeye 
uygun değil.

7 https://www.ideo.org, https://www.
ideo.com
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küçük yerlerde ev ziyaretleri 
daha kolay yapılabilir ama, 
çoğunluğun apartmanlarda 
oturduğu şehirlerde, ilişkileri 
zayıf komşuların kapılarını 
çalıp, içeri davet edilmeyi 
istemek o kadar kolay değil. 
Onun için şehirlerde, sosyoe-
konomik statü olarak A, B, C1 
grubuna giren ailelere ev ziya-
reti yerine, kapıda iki dakikayı 
aşmayan görüşmeler yapmak 
tercih edilebilir. Bu tür seç-
menle temas seçeneğinden 
öbek sorumlusu eğitimlerinde  
bahsedilmeli. 

İki dakikalık kapı 
görüşmelerinde bile, hiçbir 
yaptırım yetkisi olmayan sade 
bir “sokak” sorumlusunun, 
ona kapısını açan vatandaşa 
anlatabileceği ilgi 
uyandıracak şeyler sınırlıdır. 
Durumu açıklamak için bir 
örnek vereyim: Almanya’da 
belediye meclisi seçimlerinde 
aday listesine yazılabilmek 
için bir aday adayı 
mahallesinden, ilçe seçim 
komisyonunun onayladığı 
“Unterstützungsunterschrift” 
başlıklı  formlarla, 200 imza 
toplamak zorundadır. Bu kişi, 
kapı kapı gezerken, kendisini 
tanıtıp yapmayı düşündükle-
rini anlatabilir. 

Bu sorunları aşmak için, öbek 
çalışmasının topluma duyu-
rulması, vatandaşların kapı 
çalma olayına alıştırılması, 
öbek çalışanlarının iyi eğitil-
mesi, seçim zamanları dışında 
yerel yönetimlerin, öbek çalı-
şanlarına halkla temas etme 
nedeni oluşturacak, yüz yüze 
görüşüp çağrı yapacağı, kon-
ser, konferans, yürüyüş gibi 
etkinlikler düzenlemesi  yarar-
lı olabilir.  

anlat. Partili üyelerinin çoğu 
öbek çalışmasından habersiz. 
Birlikte çalışmaya davet et. 
Davet ettiklerin de listeyi tara-
sın, tanıdıkları var mı kontrol 
etsin. Tanıdıklar ve tanıdıkla-
rın tanıdıkları ile bir ekip kur, 
WhatsApp grubu oluştur. Her 
apartmanda bir tanıdık bul-
maya çalış.

3-  Partililer ilgi 
göstermeyebilir. Üyeler 
sorumluluk ve görevlerini 
bilmiyor, çalışmalarda 
yardımcı olmuyor. Moralini 
bozma.

4- Sorumlu olduğun sokakları 
dolaş, ekip arkadaşlarına sor. 
Yaşayanların sosyo-ekonomik 
durumunu anlamaya çalış. 
Bölgende gerçekten yardıma 
muhtaç evler, aileler, kişiler 
var mı? 

5-  Yardıma muhtaç evler 
için, Parti Okulunun önerdiği 
“komşunu dinle, dayanışma 
içinde ol, küçük bir sorununu 
çöz” yaklaşımı uygun. Ev 
ziyareti yap, sorunlarını öğren, 
nasıl yardım edebileceğini 
araştır. Zaten, her öbek 
sorumlusu  böyle bir-iki aileyi 
kazansa yeter.

6- Sosyoekonomik durumu 
iyi olanlar için kapı-kapı do-
laşmak yöntemi daha uygun. 
Kapı zillerini çalıp onlarla 
tanış. İki dakikayı geçmeyen 
görüşmeler yap.

7- Kapıyı çaldığınızda ne söy-
leyeceksiniz? Seçim zamanı, 
bayramlar, bir etkinliğe davet, 
yaşlılar günü  gibi durumlar 
dışında söz bulmak güç. Ka-
pıyı çalmadan önce mümkün 
olduğu kadar evde oturanlar 
hakkında bilgi edinmeye çalış. 
Anlamlı, dikkat çekici mesaj-
lar, kısa konuşmalar hazırla. 

Site görevlisi veya apartmanın 
altındaki bakkal ile tanış, ah-
bap ol. Apartman görevlisine, 
CHP’nin onlar için hazırladığı 
broşürü göster, onlara önem 
verdiğimizden bahset. Kapıla-
rı çalarken o apartmandaki ta-
nıdığınız kişi yanınızda olsun, 
komşuları ile sizi o tanıştırsın. 
Gerekirse Yönetici ile görüş, 
ne yapmak istediğini anlat, 
yardım iste. 

8- Komşularla ilişkileri canlan-
dıracak sokak partileri, kah-
valtı gibi etkinlikler, ev top-
lantıları planla. Covid salgını 
nedeniyle  sosyal ilişkiler çok  
zayıfladı. Salgının geçmekte 
olduğu bu günlerde, insanlar 
görüşmeye, kaynaşmaya daha 
çok ihtiyaç duyuyor olabilir. 
Doğum, ölüm, evlenme, taşın-
ma gibi durumlarda komşunu 
yalnız bırakma. 

9-  Mahallede çevre, park, 
gürültü, trafik gibi sorunlara 
karşı duyarlı ol, imzalar topla, 
belediyeye, kent konseyine 
dilekçeler yaz, mahalleli ile 
yerel yönetimler arasında bir 
köprü ol. 

10- İşe yarayan yaklaşımları, 
çalışmalarını arkadaşlarınla 
paylaş. 

Bu çalışmalardan sonra, geri 
bildirimlere göre, tasarım dü-
şüncesi yönteminin dördüncü 
ve beşinci adımlarına geçile-
bilir.

Sonuç

ABD, Almanya gibi ülkelerde 
halk seçim zamanlarında 
kapılarının çalınmasına alı-
şıktır. Ama ülkemizde, böyle 
bir alışkanlık henüz yok, hele 
seçim dışı zamanlarda hiç 
yok. Nüfusunun çoğunun 
akraba veya tanışık olduğu 
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T –sınırlı da olsa- belirli bir he-
yecana yol açıyor. 

Belirsizlikler sorun  
yaratıyor

Öte yandan, seçimlere bir 
yıldan az bir zaman kalmış 
olmasına rağmen muhalefe-
tin adayının kim olacağının 
henüz belirlenmemiş ve ilan 
edilmemiş olması birçok 
çevrede dile getirilen huzur-
suzluğun ana nedenlerinden 
birisi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın karşısına çıkacak 
adayın belirlenmesinin ve 
açıklanmasının geciktirilmesi 
bilinçli bir politikanın sonu-
cu olarak sunuluyor olsa da, 
Avrupa için bu, Erdoğan karşı-

Kritik Seçimler  
Hem Heyecan Hem Endişe ile İzleniyor

Türkiye’de önümüzdeki yıl 
yapılacak seçimlere yönelik 
Avrupa’da yaygın olan iki duy-
gu var: heyecan ve endişe. 

Bir yandan seçimin sonucuna 
ilişkin varlığını sürdüren be-
lirsizlik, diğer yandan seçime 
giderken ve seçim sonrasında 
yaşanabileceğinden korkulan 
kargaşa, Türkiye’nin jeopolitik 
konumu nedeniyle endişeye 
neden oluyor. Öte taraftan, 
demokrasiden iyice uzak-
laştığı artık kabul edilen bir 
iktidarın iş başı san gönderi-
lebilmesi ve insan haklarına 
saygı temelinde demokratik 
bir sistem kuracağını vade-
den yeni bir iktidarın oluştu-
rulabilmesi olasılığının öne 
çıkmaya başlaması, Avrupa’da 
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Almanya›yı ele alırsak, farklı 
siyasi partilerden bakanların 
yaptıkları açıklamalar net bir 
şekilde bunu gösteriyor.

Alman Dışişleri Bakanı Anna-
lena Baerbock, Temmuz ayı 
sonundaki Türkiye ziyareti 
sırasında Erdoğan hüküme-
tini insan hakları, kuzey Suri-
ye’deki askeri operasyonlar ve 
muhalefete yapılan baskılar 
konularında sorguladı. Gezi 
sırasında muhalefet partile-
riyle de görüşen Baerbock, 
şiddete uğrayan kadınlar için 
kurulan bir danışma merkezini 
de ziyaret etti.

Almanya hükümet üyelerinin 
Erdoğan ve onun yönetimi 
altında çiğnenen insan hakları 
ile ilgili tavrı, Fransa, İspanya 
ve Portekiz gibi diğer Avrupa 
ülkeleri tarafından da benim-
senmiş durumda. Türkiye’nin, 
NATO’nun güvenilir bir üyesi 
olmasını ve Rusya’ya yakın-
laşmasının sona ermesini ve 
ayrıca Batı odaklı net bir po-
litikaya dönmesi gerektiğini 
söylüyorlar. 

Öte yandan, Avrupa Par-
lamentosu’nda ve Avrupa 
Konseyi’nde de insan hakları 
açısından ilerleme ve siyasi 
mahkumların serbest bıra-
kılmasını bekleyen büyük bir 
grup bulunmakta. 

Bütün bu nedenlerden dolayı, 
Türkiye’deki muhalefet bloku-
nun cumhurbaşkanı adaylarını 
bir an önce ilan etmenin yanı 
sıra, bu adayın da dış politika 
konularında nasıl tavır alacağı-
nı net olarak ortaya koyması, 
Avrupa ülkelerinin önümüz-
deki yıl yapılacak seçimlerde 
muhalefete ne ölçüde destek 
vereceklerinin ya da vermeye-
ceklerinin belirlenmesinde be-
lirleyici olacak gibi görünüyor.

Birçok Avrupa ülkesi, seçim 
sonuçlarından dolayı ülke 
içindeki istikrarın zedelen-
mesinden korkuyor ve böyle 
bir gelişmenin Türkiye’nin dış 
politikasını ve Ukrayna ve Su-
riye gibi ülkelerde oynadığı ve 
oynayabileceği rolü nasıl etki-
leyeceğini kestirebilmiş değil. 

Dış politikadaki  
bilinmezler…

Örneğin, Erdoğan’ın, Ukrayna 
tahılının ihracı için imzalanan 
anlaşmadaki rolüyle ve daha 
önce Putin ve Zelensky ile 
yürüttüğü ilişkiler ve yaptığı 
girişimlerle, Rusya-Ukrayna 
savaşıyla ilgili önemli roller 
üstlenebileceğini kanıtlamış 
olduğu düşünülüyor. 

Bu konularda Erdoğan’ın yap-
tıklarının ve tutumunun belli 
olduğunu, buna karşılık Erdo-
ğan’ın kaybetmesi durumun-
da karşılarına neyin ve nasıl 
bir liderin çıkacağı hakkında 
bir bilgileri olmadığını, bu 
nedenle de “bilinenin bilinme-
yenden daha iyi olabileceğini” 
dile getirenler bile var. 

Öte yandan, bütün bunlara 
rağmen, Macaristan gibi ül-
keleri bir kenara koyarsak, 
Avrupa Birliği’nin çoğunluğu 
Türkiye’nin yeniden demokra-
siye dönüşünü görmek istiyor. 
Bu nedenle, şu anda muhale-
fet partilerinin adayının kim 
olduğunu bilmeseler bile, bu 
ülkeler muhtemelen bir de-
ğişiklik görmeyi tercih ediyor. 
Hükümetteki herhangi bir 
değişiklik, onların açısından 
daha fazla işbirliği ve Avrupa 
odaklı politikalar ve daha fazla 
demokrasi anlamına gelmek-
te. 

Örneğin, Avrupa›nın en bü-
yük oyuncularından biri olan 

sında kazanacak adayın hangi 
politikaları uygulayacağının 
tam olarak bilinmiyor olması 
anlamına geliyor ve bir endişe 
konusu olmaktan çıkmıyor. 

Söz konusu adayın birbi-
rinden tamamen farklı altı 
partinin anlaşması ile ortaya 
çıkacak olması ve geçmişte 
olduğu gibi beklenmedik bir 
sonuçla karşılaşılma olasılığı-
nın tamamen ortadan kalkmış 
olmaması da biraz kafa karı-
şıklığına neden oluyor.

Dolayısıyla, altılı masadan çı-
kacak adayın cumhurbaşkanı 
seçilmesi durumunda nasıl bir 
hükümet kurulacağının belli 
olmaması, oluşturulacak koa-
lisyonun bir arada uyum için-
de çalışıp çalışamayacağının 
ve hangi partinin belirleyici 
güce sahip olacağının bilin-
memesi kafalarda soruların 
oluşmasına yol açıyor. 

Ayrıca, ortak hedef olarak ilan 
edilmiş bulunan “parlamen-
ter sisteme dönüş” amacının 
dışında, uygulanacak ortak 
politikalar konusunda pek bir 
şey söylenmiş de değil. Avru-
pa’nın en çok önem verdiği 
bir konu olan Türkiye’nin dış 
politikası üzerinde yeni kuru-
lacak hükümetin nasıl bir tavır 
alacağı ile ilgili net bir bilginin 
olmaması da önemli bir endi-
şe kaynağı durumunda.   

Bu nedenlerle, Avrupa ülke-
lerinde Türkiye ile ilgili bir gü-
vensizlik hissi hüküm sürüyor. 

Kafalarını kurcalayan ve 
Türkiye’nin önemli bir aktör 
olarak içinde rol aldığı olaylar 
arasında, Rusya’nın Ukrayna 
saldırısı, Suriye’deki savaş 
durumu ve Doğu Akdeniz’de 
yaşanan sıkıntılar ön planda 
bulunuyor. 
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Ç ürpererek izliyoruz. Her gün 
ihale yolsuzluğuna, mafya 
ilişkilerine, uyuşturucu, mala 
çökme, fuhuş, şantaj işlerine 
bulaşanların sayısı çoğalarak 
bir karabasan gibi ülkenin 
üzerine çöküyor. Bu kirli iliş-
kilerde adı geçen siyasetçi, 
bürokrat, yargı mensubu, 
emniyet görevlisi, gazeteci, iş 
adamı sayısı ve kimliği, adeta 
devleti ele geçirmiş olan bu 
devasa kirli çete ile mücadele-
nin hayati önemde olduğunu 
ortaya koymaktadır. Öyle ki, 
kıyısından köşesinden teda-
viye kalkışılması bile ülkeyi 
çöküşe gitmekten alıkoyama-
yacaktır. Bu kokuşmuş düzen 
kökünden, bütünüyle ve mut-
laka değiştirilmelidir.

“Bu Düzen Değişmeli” İddiasında Olmalıyız…

Çok uzun zamandır kötü 
yönetilen ülkemiz, son 20 
yılda da siyasal İslamcı diye 
adlandırılan bir siyaset 
uygulayıcıları eliyle iyice 
pisliğin içine sokuldu. 
Görünen o ki, temiz toplum 
iddiasında bulunmak büyük 
bir cesaret göstermeyi 
gerektiriyor ama bu cesaret 
de gösterilemezse bu ülkenin 
iç bulandırıcı bir pisliğin için-
de boğulacağı ayan beyan 
ortada.

Son 20 yılda, ülkemiz, tari-
hinin en büyük soygununu 
yaşarken, kirli ilişkilere katı-
lan veya bilinçli olarak ortak 
edilenlerin giderek ne kadar 
geniş bir kesime yayıldığını da 
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Son 20 yılda, soygun düze-
ni siyasi İslamcı bir politika 
kisvesi altında sürdürülmek 
istendi. Bu durum, soyguncu-
ların kendilerine yeni ortaklar 
bulma ihtiyacı hissetmesin-
den kaynaklandı. Cumhuri-
yet’in kuruluşunda bastırılmış, 
sindirilmiş gerici unsurlar 
yönetime ortak edildi. Bu da 
kaçınılmaz olarak ekonomik 
alandaki çöküşün yanı sıra 
demokraside ve kurumsal 
anlamda Cumhuriyet’te bü-
yük, altından kalkılması zor 
bir tahribat yarattı. Yani şimdi 
iki cephede mücadele verme 
gerekliliği doğdu. Hem halkı 
yoksullaştıran bozuk ekono-

Şimdi bu ülkenin solcuları, 
ilericileri, demokratları, 
yurtseverleri büyük bir 
sınavdan geçiyor. Ya bu deveyi 
güdeceğiz ya bu diyarı terk 
etmek zorunda kalacağız; 
bu ülkeyi yitireceğiz. Son ka-
pışmaya giderken, bu düzen 
mutlaka değişmeli iddiasında 
bulunabilmek çok değerli… 
Yoksa organize suç örgütü li-
deri olmakla itham edilen kişi-
lerin attığı adımların ve göster-
diği cesareti gösterememenin 
ezikliği içinde yaşayacağız.

Bu ülkeyi kuran büyük devrim-
cilerin karşılaştığı zorlukların 
yanında, 3-5 soyguncuyla, 

mafya artığıyla ve ortam-
dan fırsat bulup yeniden 
başkaldıran gerici unsurlarla 
baş edebilmenin lafı bile 
olmamalı…

Önce sorunu doğru saptamak 
lazım. Zaten bütün dünyada 
neoliberal soygun düzeninin 
daha çok sömürmek olduğu, 
toplumların daha çok yok-
sullaşmasına sebep olduğu 
yaşayarak görüldü. Ülkemizde 
1980’lerden bu yana sürdü-
rülen bu soygun düzeninde, 
bu yetmezmiş gibi bir de adi 
hırsızların bu soygundan pay 
almak amacıyla etkili konuma 
gelmesi üstüne tuz biber ekti. 
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davranılmıştır. Türkiye’ye, ta-
rihinin açık ara en büyük soy-
gununu yaşatıyorlar derken 
hiç abartılı davranmıyoruz.

Ekonomiyi rayına sokarken 
atılacak teknik adımların yanı 
sıra öncelikle yapılması gere-
ken, bu soygun düzeninde en 
fazla mağdur edilenlere aci-
len hayat öpücüğü anlamın-
da kaynak aktarımı olmalıdır. 
Çalışanların, işsizlerin, emek-
lilerin örgütlü şekilde hak 
arayışında bulunabilmelerinin 
önü açılmalı, sosyal hakların-
da iyileştirme sağlanmalıdır. 
Üretimin arttırılması anlayışı 
hakim kılınmalı, kasıtlı olarak 
yok edilen tarım ve hayvancı-
lıkta yeni ulusal bir planlama 
gerçekleştirilmelidir.

Öte yandan elbette soygunda 
parmağı olanların hepsinden, 
halkın yoksullaşmasına neden 
olan yolsuzlukların hesabı 
sorulmalı, haksız kazançlara el 
konulmalıdır.

Gelelim asıl tahribata

Ülkeye yaşatılan bu 
karabasandan çıkışta 
oluşturulan “altılı masa”, önce-
likle moral açısından olumlu 
bir adım olmuştur. Seçime 
kadar bu ittifakın titizlikle 
korunmasında büyük yarar 
var. Bu masanın, iktidar cena-
hında ve masanın solunda, 
geleceğe yönelik yapacağı 
etkilerin, ülke demokrasisinin 
geliştirilmesi açısından önem-
li değişikliklere yol açacağı 
görülmektedir. Ama daha 
önemlisi, altılı masa ittifakının 
iktidarı aldığı varsayıldığında, 
seçim sonrasının şimdiden 
adım adım planlanmasıdır.

Sosyal demokratlarla farklı 
renklerde muhafazakar ya-

verme korkusuyla 
gitmemekte direten-
lerin ödeyeceğinden 
öte, toplumun öde-
yeceği fatura da çok 
ağır olacaktır. 

Soygun önlenmeli 
ve hesap sorulmalı

İktidar el 
değiştirdiğinde 
belki en kolay 
çözülebilecek 
sorun, soygunun 
hızla durdurulması 
ve ekonomik 
problemlerin gide-
rilmesinin bir takvi-
me bağlanmasıdır. 
Ancak bu yola giri-
lebilmesinde niyet 
önemli; soygunun 
önlenmesinde ka-
rarlılık gösterilmeli. 
İktidarın yeni sahip-
leri veya ortakları 
içinde bu soygunun 
önlenmesi doğrultu-
sundaki kararlılığın 
güçlü şekilde inşa 
edilmesi becerile-
mezse; eski tas eski 
hamam, sadece bu 

düzeni sürdürmek isteyenler 
yer değiştirirse başarılı olma 
olasılığı yitirilir. Biliyoruz ki, 
ekonominin bütün enstrü-
manları kanunsuz ve adalet-
siz olarak Saray mensupları 
ve yandaşlarının zenginleşti-
rilmesi doğrultusunda işletil-
miştir. Belirleyici amaç bu ol-
muştur. Devlet kurumlarının 
ele geçirilmesi anlayışından, 
ihalelerin şekillendirilmesine, 
özelleştirmelerden borçlan-
ma politikalarına kadar temel 
anlayış olarak, kaynakların 
usulsüz olarak halktan esirge-
nip belli çevrelere aktarımının 
sağlanmasında çok cüretkar 

mik soygun düzeniyle, hem 
de kendi hedefleri doğrultu-
sunda bu soygun düzenine 
destek veren ve iktidara 
çöreklenen gerici unsurlarla 
kavga kaçınılmaz.

İktidarın demokratik yolla 
değişip değişemeyeceği 
bir diğer konu; ama, bu 
yazımızda dikkat çekmek 
istediğimiz konu, seçim ile 
iktidarın değişmesi durumun-
da seçim sonrası yaşanması 
olası gelişmelerdir. İktidarın 
demokratik yolla değişimi-
nin bizzat iktidar tarafından 
engellenmesi durumunda, 
iktidardan düşme ve hesap 
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en önemli işlerden biri de, 
milli eğitimin ve üniversitele-
rin Cumhuriyet karşıtı gerici 
unsurlardan temizlenmesi; 
üniversitelerin mali, idari ve 
bilimsel özerkliğe kavuşma-
larının sağlanmasıdır. Soy-
gun düzeninin, biat eden, 
sorgulamayan, bilimsellikten 
uzak, dindar gençlik hedefi 
doğrultusunda aldığı mesafe 
küçümsenemez. En önemli 
yıkımlardan birisi, biat eden 
dindar gençlik yetiştirilmesi 
amacıyla eğitimde yapılan 
tahribattır. Gençler bu kara 
taassuptan korunmalı; sorgu-
layan, eleştiren, özgür gençler 
yetiştirilmesi hedeflenmelidir.

Demokratik Cumhuriyet 
hedefi doğrultusunda ittifak 
bünyesinde bir mutabakat 
sağlanabilir. İktidarın alınma-
sından sonra yapılacak işler 
konusunda, başta yargı, em-
niyet güçleri ve medya özgür-
lüğü olmak üzere, iktidarın 
tahrip ettiği kurumlarda hızlı 
bir rehabilitasyon çalışması 
şimdiden bir programa bağla-
nabilir. Hızlı hareket edilmesi, 
soygun düzeni yandaşları ve 
demokrasi karşıtı güçlerin 
iktidarı yıpratılması yönünde 
propaganda çalışmalarına 
girişmesinin önünü keser.

Demokratik Cumhuriyet’in 
kurulması yolunda en büyük 
beklenti, elbette gelecek ikti-
darı yönlendirecek en büyük 
güç olan sosyal demokrat-
ların iktidar dışı sol güçler 
ve sivil toplum örgütlülüğü 
ile dirsek temasında bulun-
maları, gerektiğinde işbirliği 
yapmaları ve gelecekte kuru-
labilecek bir sol ittifakın yol 
taşlarının örülmesidir. 

luğu kendisi için uygun bir 
ortam olarak kabul ediyor. Bu 
nedenle, gericiliğin kaynak-
larının kurutulmasının yolu, 
bir aydınlanma seferberliğine 
girilmesi kadar yoksullukla da 
mücadeleden geçiyor. 

Laiklik ilkesi tam uygulanma-
dıkça, demokrasinin geliştiril-
mesi ve yoksullukla mücadele 
ilerletilemeyecektir. Öncelikle 
yapılması gereken, demokrasi 
ve Cumhuriyet karşıtı güç-
lerin, başta Diyanet kurumu 
olmak üzere, üzerine gidilme-
si, bunların aydınlanmanın 
ve toplumun gelişmesinin 
önünde engel olmalarının 
önlenmesidir.

Soygun düzeninin ortağı ve 
destekçisi olan gericilik yuvası 
tarikat ve cemaatlerin kapa-
tılmasına konjonktürel olarak 
güç yetmiyorsa bile, en azın-
dan demokratik bir işleyişe 
geçmeye zorlanmaları ve mali 
açıdan da denetlenmelerinin 
hukuksal kurallara bağlanma-
sı sağlanmalıdır. 

Demokratik Cumhuriyet

Kurucu değer ve ilkeleri ağır 
şekilde tahrip edilen Cum-
huriyet’in yeniden güçlü 
kılınması ve demokratik kimli-
ğinin geliştirilmesi gerekmek-
tedir. Bunun için aydınlanma 
ateşinin mutlaka güçlü şe-
kilde yakılması ve toplumda 
demokrasi kültürünün geliş-
mesinin yolunun açılması ilk 
adım olmalıdır.

Bu yolda ittifak ilişkilerinin 
engel olmaması için, önce 
de belirttiğimiz gibi, halk ke-
simlerinin en geniş örgütlü-
lüğünün desteğinin alınması 
şarttır. Soygun düzeninin 
yıkılmasından sonra yapılacak 

pıların oluşturduğu böyle 
bir ittifakta, yapılan tahribatı 
giderme yolunda gerici-tu-
tucu oluşumların tasfiyesi 
konusunda özlemlerin farklı-
laşacağı ve çatışacağı açıktır. 
Bir oy tabanına ve mali güce 
sahip olduğu sanılan tarikat 
ve cemaatlerin arkasında, 
tutuculuğu bilinen siyasi, 
toplumsal ve ekonomik çev-
relerin bulunması ve bunlarla 
çatışmak gerekliliği akıldan 
çıkarılmamalıdır.

Çalışanlardan yana olup 
soygun düzenine son verme 
iddiasındaki sosyal demokra-
sinin, iktidarın alınmasından 
sonra karşılaşacağı sıkıntıları 
aşabilmesi için, halkın ör-
gütlü kesimlerini arkasına 
alması; onlardan güç alması 
gerekir. Bu nedenle sosyal 
demokrasinin, hiç zaman kay-
betmeksizin bugünden baş-
layarak çalışanların, işsizlerin, 
emeklilerin, kadınların ve 
handikaplı tüm grupların ör-
gütlülüğünün sağlanması ve 
geliştirilmesi konusunda özel 
bir çalışma programı oluştur-
ması, mevcut örgütlülüklerle 
ilişkisini düzenli bir yapıya 
büründürmesi zorunludur. 
Bunun için yoğun bir çaba 
harcanmalıdır.

Ülkemizde işsizlik ve 
yoksulluk gibi ekonomik 
sorunların yanında, yine bu 
soygun düzeninin bir aparatı, 
bir ortağı fonksiyonunu 
üstlenen gerici ve dinci ör-
gütlenmelerle mücadelede 
de örgütlü halk kesimlerinin 
katılımı zorunludur.

Cumhuriyet gericiliğin kay-
naklarını tam olarak kuru-
tamadı maalesef. Geçmişte 
feodal yapılardan güç alan 
gericilik, şimdilerde yoksul-
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S
Sosyal Demokrat Dergi'nin 
CHP Grup Başkanvekili   
Özgür ÖZEL  
ile yaptığı söyleşi

Söyleşi: Özgür ÖZEL

manipülasyonlar olabilir. Biz, 
Cumhuriyet Halk Partisi ola-
rak bunlarla meşgul değiliz. 
Ülkenin içine sürüklendiği 
ekonomik krizin ve demokra-
tik hukuk devletinden geriye 
dönülmüş olmasının yarattığı 
tahribatı iktidarımızda gider-
mek için çalışmakla meşgu-
lüz. Cumhur İttifakı’nın ya da 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
yapacağı ya da yapmayı ön-
göreceği çılgınlıklar kendileri-
ne bir fayda sağlamayacaktır. 
Kaldı ki bizler sahada olan 
vekiller olarak yurttaşımızın 
gün saydığını gözlemliyoruz. 
Hayatın olağan akışını talep 
eden güçlü bir Z kuşağı var. 
Dolayısıyla rutubetli hava 
gibi üstümüze yapışan bu 
ağırlığın ciddi bir reddinden 

Seçim sonuçlarına yönelik 
kamuoyu araştırmaları, 
durumun Millet İttifakı’nın 
lehine gelişmekte 
olduğunu gösteriyor. 
Anket sonuçlarının, hele 
de oranların enflasyonun 
daha da yükselmesiyle 
%65-%35 aşamasına 
gelebileceği düşünülürse, 
Cumhur İttifakı’nı içeride 
veya yurt dışında bir 
çılgınlığa yönelebileceği 
görüşü kamuoyunda 
geçerlilik ediniyor. Ne 
dersiniz?

3 Kasım 2002’den beri iktidar-
da olan Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin iktidarını yitirme-
mek için seçimlere kadar 
devreye sokmak isteyeceği 
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Kamuoyunu fiyat artışları/
alım gücünün düşmesi 
konusunda bilgilendirmek 
çok değerli bir uğraş. 
Ancak yurttaşın nasıl 
“soyulduğunu” somut 
verilerle anlatmak 
daha çarpıcı olabilir. 
Örneğin Çanakkale 
Köprüsü’ne günde 45.000 
araç garantisi vermek; 
365 gün 24 saat boyu 
2 saniyede bir aracın 
köprüye girmesi demek 
(24saat x 60 dakika x 60 
saniye)=86.400 /45.000 
araç = 1.92 saniye). Bunun 
olmayacağını bilerek bu 
garantiyi vermek yalnızca 
müteahhiti zengin etmek 
değil, halkı başka güçler(!) 
lehine soymaktır. Bütün 
KÖİ “marifetlerinde bu 
böyle! Sayılarla anlatsanız 
daha da inandırıcı olmaz 
mı? Hem de muhalif 
kamuoyuna argüman 
kazandırırsınız.

Kamu özel işbirliği olarak 
adlandırılan kamuoyunda 
yap-işlet-devret olarak da 
bilinen daha çok ulaştırma 
ve sağlık alanlarında iktidar 
partisinin, kendisine yakın iş 
insanlarını zengin etmek için 
tercih ettiği bu modele en 
başından beri karşıyız. Tayyip 
Erdoğan’ın, “yurttaşın cebin-
den bir kuruş çıkmıyor” diye 
savunduğu ancak her adı-
mıyla hazineyle yük olan bu 
yöntemi iktidarımızda sona 
erdirecek ve bir daha tercih 
etmeyeceğiz. Parti grubu-
muz, başta bütçe görüşmele-
ri olmak üzere Parlamento’da 
ve parlamento dışında bu 
konuyu rakamlarla anlatmak-
tadır. Meclis tutanakları, parti 
arşivimiz ve yazılı ve görsel 

söylemlerin ve önermelerin, 
Türkiye’deki muhalif seçme-
nin moralini bozucu, onları 
endişeye sevk edici bir sonuç 
doğurmayı hedeflediğini 
düşünüyorum. Hem Cumhu-
riyet Halk Partisi olarak hem 
Millet İttifakı olarak seçim 
güvenliği konusunda ortak 
çalışma yürüten partiler 
olarak, Türkiye’nin her bir 
mahallesinde, her bir köyün-
de sandıklara giren oyların 
girdiği gibi çıkmasını temin 
etmek için çalışıyoruz. 24 Ha-
ziran 2018 ile 31 Mart ve 23 
Haziran 2019 seçimlerinden 
elde ettiğimiz deneyimlere 
tüm yurttaşlarımıza seçimleri 
hiçbir sorun yaşanmadan 
atlatacağımıza dair söz veri-
yoruz. Bu konuda yakın bir 
gelecekte bir seçim tatbikatı 
yapacağımızı buradan ifade 
edeyim. Tüm yurttaşlarımız 
seçim gününe kadar tüm ön-
lemleri alacağımızdan emin 
olsunlar. Seçim öncesinde, 
seçim sırasında ve seçim 
sonrasında yapılabilecek tüm 
manipülasyonlara karşı ha-
zırlıklıyız. Seçmen kütüklerin-
den, yeni seçmen kayıtlarına 
kadar tüm alanlara hakimiz. 
Bu konuda endişe duyan 
yurttaşlarımızı bulundukları 
ilçe ya da il başkanlıklarımı-
za gitmeye, hazırlıklarımız 
hakkında bilgi almaya ve 
bir aksilik yaşanmamasını 
temin etmek için seçim 
günü gönüllü olarak bizlerle 
çalışmaya davet ediyoruz. 
Adalet ve Kalkınma Partisi 
iktidarını demokratik 
yöntemlerle göndereceğiz. 
Çoğulcu demokrasiyi hep 
birlikte kuracağız. Ezcümle 
antidemokratik heveslerin 
hiçbiri gün sonunda para 
etmeyecektir. 

söz edebiliriz. En kıymetli 
gözlemimiz de bu reddin 
demokratik kültür içerisinde 
gerçekleşmesine dair talep. 
Tıknefes iktidarların bu tür 
spekülasyonlara başvur-
masının bir çare olmadığı 
örnekleriyle mevcuttur. Biz 
bunun yerine en geç 10 ay 
sonra yapılacak demokratik 
seçimlerle iktidarı devralma-
ya ve 84 milyon yurttaşımızın 
yüzünü güldürecek adımları 
atmakla ilgileniyoruz.

İktidarın, elindeki 
mevzileri terk etmek 
istemeyeceği malum. 
Bir kesim kamuoyunda 
da, “bunlar ne yapıp 
edip gitmezler” yılgınlığı 
var. Bizler, seçmenin söz 
konusu ürkekliğini yenmek 
için hep son İstanbul 
seçimini anımsatıyor ve 
“ıslak imza, tutanak vb” 
argümanını sergiliyoruz. 
Bu arada seçmen 
kütüklerinde ve yeni 
seçmen kayıtlarında ne 
gibi manipülasyonlar 
yapılabileceği üzerinde 
pek durmuyoruz. Son 
minik örnek, nüfusu seçim 
yıllarında 2-3 katına 
çıkan Dodurga oldu. Öte 
yandan, il ve ilçe seçim 
kurulları ve YSK da işin 
içinde; bu alanlarda 
inceleme ve hazırlığımız 
var mı? 

Böyle bir konunun gündem-
de dahi tutuluyor olmasının 
ülkemiz demokrasisi için 
hiçbir fayda teşkil etmedi-
ğini düşünüyorum. “Seçimi 
kaybetseler de gitmezler” 
ya da “Seçimi kaybetmemek 
için demokrasi dışı müda-
halelerde bulunurlar” tarzı 
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bir uygulama listesi 
vermek uygun olmaz mı?

Bu soruya Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Başkanvekili sı-
fatıyla kesin ve tam bir yanıt 
vermemin çok şık olmadığını 
düşünüyorum. Partimizin 
başını çektiği, İYİ Parti, Saadet 
Partisi, Demokrat Parti, De-
mokrasi ve Atılım Partisi ile 
Gelecek Partisi’nden oluşan 
ve kamuoyunda altılı masa 
olarak ifade edilen altı parti, 
ilgili çalışma gruplarıyla bu 
konuda deyim yerindeyse 
harıl harıl çalışıyor. Önceli-
ğimiz, Türkiye’nin fiilen 24 
Haziran 2018’de girdiği bu 
ucube tek adam rejiminden 
kurtularak demokratik parla-
menter sisteme kavuşmasını 
temin edecek adımlar atmak. 
Bunun için geçiş sürecinde 
neler yapılacağı, seçimlerden 
hemen sonra iktidar olunur 
olunmaz Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesi’ne verilen yetkilerin 
nasıl kullanılacağına yönelik 
çalışmalar altı parti tarafın-
dan sürdürülüyor. İlk 100 gün 
içinde yapılacaklar, ilk 6 ayda 
yapılacaklar, ilk 1 yılda yapıla-
caklar gibi reçeteler, bu çalış-
malar olgunlaştıkça ve seçim-
ler yaklaştıkça, altı parti de 
mutabık kalırsa kamuoyuyla 
paylaşılacaktır. Zaman zaman 
Genel Başkanımız bu konuda 
açıklamalar yapmaktadır. Son 
olarak iktidara gelir gelmez 
İstanbul Sözleşmesi’nin yeni-
den yürürlüğe konulacağını 
açıklamıştır. Bu siyasal alanın 
halkın taleplerine açılacağına 
dair nesnel bir zemin örneği 
teşkil etmektedir. Eşitlikçi-öz-
gürlükçü bir siyasaya dair bu 
açıklamaları seçimler yaklaş-
tıkça altılı masadaki görüş-
meler tayin edecektir.

her tartışmalı uygulama 
alanında, “biz olsak 
bunu böyle yapardık/
yapacağız” diye 
kamuoyuna açıklama 
yapamaz mı?

Gölge kabine uygulaması 
bazı batılı ülkelerde tercih 
edilen, bazılarında iyi işleyen 
bir yöntem. Biz gölge kabine 
uygulaması yerine, Parla-
mentoda görev yapan ihtisas 
komisyonları marifetiyle, 
ilgili bakanlıkların icraatlarını 
ve söylemlerini takip etme, 
bu konuda raporlar hazırla-
ma ve önerilerde bulunma 
yöntemini tercih ediyoruz. 
Parlamentoda ihtisas ko-
misyonlarında görev yapan 
milletvekillerimiz bütün bir 
yıl boyunca ilgili bakanlık, 
kurum ya da kuruluşları ta-
kip ediyor, yıl içinde atılması 
gereken bir adım varsa bunu 
atıyor ve yıl sonunda bütçe 
görüşmelerinde bu bakanlık-
ların, bu kamu kurumlarının 
karnelerini çıkarıyor. Kamu-
oyunun gündemine giren, 
kamuoyunu meşgul eden her 
konuda bu tarz söylemlerle 
gündem oluşturmaya özen 
gösteriyoruz. Parti sözcülüğü 
mekanizmamız ve görevli 
grup başkanvekillerimiz ile 
ifade etmeye çalıştığınız açık-
lamaları, parti grubumuzun 
ve MYK üyelerimizin destek-
leriyle her hafta yapmaya 
özen gösteriyoruz.

İktidara gelindiği takdirde, 
ilk 100 gün ve/veya ilk 
yıl içinde “hemen yapıp 
bitirilecekler”, “hemen 
yapmaya başlanacaklar”; 
“başlanıp ancak 
uzun dönemde sonuç 
alınabilecekler” şeklinde 

medyada çıkan haberlerimiz 
bu sürecin rakamlarla, ülkeye 
atılan kazığın ne kadar büyük 
olduğunu anlatmakla meşgul 
olduğumuzun örnekleriyle 
doludur.  Milletin cebinden 
kuruş çıkmadan yapılıyor 
denilen bu projeler için 2017-
2021 döneminde 68,1 milyar 
TL ödenmiştir. Bunun dolar 
karşılığı 10,2 milyar dolardır. 
2022-2024 döneminde 
ise garanti ödemeler için 
öngörülen ödenek 142,9 
milyar TL’dir. Bu yöntemle 
özel sektör daha yüksek 
maliyetle borçlanıyor ve 
uluslararası tahkim devreye 
sokuluyor. Faiz yükü de ifade 
edildiği gibi müteahhitlerin 
değil milletin sırtında kalıyor. 
Borç üstlenim anlaşmalarıyla 
müteahhitlerin kredilerinin 
kefili Hazine yapılıyor. Geçiş 
ücretleri ve garanti süreleri 
hesaplanırken, finansman 
maliyeti bunun içine 
ekleniyor. Böylece kredilerin 
anaparasını, masrafını, faizini, 
üzerine garantili karlar da 
eklenerek ödeyen millettir.  
Araç geçse de ödeniyor, 
geçmese de. Bu süreçte 
seçimler yaklaşırken, bu 
yöntemin zararlarına ilişkin 
daha kapsamlı açıklamalar 
yapmayı sürdüreceğiz. 

Seçim kazanıldığı 
takdirde, yurttaşın iktidar 
uygulamalarından 
yakındığı konularda ilk 
ağızda neler yapılacağı 
konusuna odaklanmayı 
düşünür müsünüz? KYK 
geri ödemeleri bunun 
bir örneği idi. Bazı Batı 
ülkelerinde “gölge 
kabine” uygulaması var. 
Millet İttifakı da, bakan 
adı vb açıklamaksızın, 
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" başlarım, bu yazıyı okuyacak 
kişilere verebileceğim bir şey-
ler olabilir mi diye? Dört ta-
rafımız adaletsizlik, haksızlık 
ve eşitsizlikle donatılmışken 
kendimize ait bir sayfadan 
kelimelerimizi umuda sarıp 
sarmalayabilir miyiz?

27 yaşımda iken Yunanistan’a 
bir Avrupa Gönüllülük projesi 
için kabul almıştım. Kendi-
mi sivil toplum alanında 
güçlendirip farklı toplumsal 
projeler üretmek istiyordum. 
Gitmemize sadece 15 gün 
kala Yunanistan, Türkiye ile 
olan bütün projelerini askıya 
aldı. İddiaya göre 2 Yunan 
askeri Türkiye sınırlarına kötü 
hava şartlarından kaynaklı 
yanlışlıkla girmiş ve tutuklan-

Telefonunu Çıkar Çocuğum!

“Kendim için ya da başka-
ları için tartışılmaz değeri 
olan genel bir yöntem 
oluşturmuyorum. Ne yapıl-
ması gerektiğini söyleyen 
şeyler yazmıyorum ne ken-
dim için ne de başkaları 
için. Yazdıklarım olsa olsa 
yardımcılık, aracılık edebi-
lir; hayal etmeye, düşleme-
ye yöneltebilir.”

Michel Foucalt

Sosyal Demokrat Dergi 
benden bir yazı istediğinde 
o kadar heyecanlandım ki 
kabul etmek için çok düşün-
düm, yazmak için daha çok 
düşündüm. Söylemek iste-
diğim o kadar çok şey var ki 
neresinden tutup yazmaya 

 
 
 

 
Tuğba DÖNMEZ 
İBB Ataşehir Meclis Üyesi 
tugbadonmez88@gmail.com
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mamız neredeyse imkansız. 
Bir mekana oturduğumuzda 
zorunlu gülümsemesi ile biz-
lere çay getirenler gençler, 
bir çöp konteynırının yanında 
geri dönüşüm emekçilerine 
baktığımızda gördüğümüz 
çoğunlukla gençler, herhangi 
bir siyasi partinin mitingine 
gittiğimizde en önde gör-
düğümüz, siyasi parti bay-
raklarını taşıyanlar gençler, 
bir metro istasyonundan ge-
çerken duyduğumuz, bir an 
olsun hızımızı yavaşlatan, bizi 
duraklatan ses gençlere ait, 
bir inşaat şantiyesinin önün-
den geçtiğimizde sarı bare-
tiyle canını ortaya koyarak 
çalışan gençler, merdiven altı 
bir tekstil atölyesinde yazın 
sıcağında bir yandan ütüyü 
kullanan bir yandan radyoda 
çalan Ahmet Kaya şarkısına 
eşlik eden gençler.

Gezi’de bir ağaca sıkı sıkı sarı-
lan ve birbirlerine kenetlenen 
dayanışmayı ve birlikteliği 
örgütleyen gençlerdi, Su-
ruç’a barışı örgütlemek için 
kocaman gülümsemeleriyle 
hayatlarını ortaya koyarak 
giden gençlerdi, 10 Ekim An-
kara Garı Katliamı’nda “Barış, 

devasa tabakasını derinden 
görmeme ve hissetmeme 
neden oldu. O günden son-
ra geleceğimle ilgili hiçbir 
plan yapmadım, bizim adı-
mıza oluşturulan bu devasa 
hapishaneden çıkmaya da 
hiç çalışmadım. Bütünüyle 
çevrelendiğimiz görünmez 
olan hapishane duvarlarını 
nasıl görünür kıldıktan sonra 
yok edebileceğimiz üzerinde 
çalıştım ve mücadele ettim. 
Bu yüzden Türkiye’de genç 
olmanın sınırları üzerinde 
yazmaya karar verdim. 

Gençleri  
nerede görüyorsunuz?

TUİK verilerine göre; 2021 
yılı sonu itibariyle Türki-
ye’nin toplam nüfusunun 
%15,3’ünü 15-24 yaş grubun-
daki genç nüfus oluşturuyor. 
12 milyon 971 bin 289 kişi 
bu ülkenin gençlik dediğimiz 
nüfusunu oluşturuyor. Birçok 
Avrupa ülkesine göre genç-
leşen bir ülke olduğumuz 
rahatlıkla söylenebilir. 

Gençlik oranının Türkiye’de 
yüksek olduğunu günde-
lik hayatımızın hemen her 
alanında fark edememiş ol-

mışlardı. Bu süreci olumsuz 
karşılayan Yunanistan Devleti 
bizleri de bir gençlik projesi 
için ülkelerinde kabul etmek 
istememişlerdi. Hepimiz çok 
şaşkındık, Atina’daki proje 
yöneticisi telefonla bizi aradı, 
devletler arasındaki siyasetin 
bizim projemizi bu oranda 
nasıl etkileyebileceğini anla-
madığını belirtti. Ona siyaset 
gündelik hayatımızın akışını 
belirler demiştim. O anda 
aklıma gelen ilk şey şu olmuş-
tu; birisi en tepede koltuğuna 
oturuyor, kendi mezhebince 
belli kararlar alıyor, hiçbiri-
mizi tanımıyor, nasıl çalışıp 
çabaladığımızı, kendimizi 
geliştirmek için nelere kat-
landığımızdan bihaber du-
dağından sadece iki kelime 
dökülüyor ve hayatlarımızın 
akışı değişiyor. İşte bu haberi 
aldığımızda ilk hissettiğim 
şey dev bir hapishanede ya-
şadığımız gerçekliğiydi. Bizler 
hayatlarımızın ne kadarlık 
bir kısmına etki edebiliyoruz, 
karar verdiğimizi zannettiği-
mizde dahi aslında buna sü-
rükleniyor muyuz? Yaşadığım 
bu küçük olay siyasetin ve 
coğrafik sınırların üzerimiz-
de oluşturduğu görünmez 

Kaynak: TÜİK, Genel Nüfus Sayımları 1935-1990 TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayır Sistemi, 2007-2021 TÜİK, 2018 
Nüfus Projeksiyonları, 2025-2080
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lerden uzaklaşmasına sebebi-
yet veren siyasi mekanizma-
lar değişmek ve dönüşmek 
zorundadır. Gençliği birçok 
eşitsizlikle birlikte yaşamak 
zorunda bırakan, geleceğe 
olan umudunu ve hayal gü-
cünü baskılayan siyasi meka-
nizmaların değişimi zaruridir. 
Toplumsal mücadele alanla-
rının öznesi olan gençlerin, 
siyasete ve geleceğe yön ve-
rebilen ortak bir akıl ve adalet 
anlayışı içerisinde özne olma-
ları mümkündür. Gençlerin 
sözünü ve taleplerini en üst 
mekanizmalarda dile getiren-
ler ve bunun için mücadele 
edenler gençler olduğunda 
ülkemizde dönüşümün yaka-
landığına inanabiliriz. Nasıl 
ki kadınların sıkıntılarını dile 
getirenler erk akıl olduğun-

lınıza? Gençleri hangi alanda 
en az görüyoruz sorusunun 
cevabı önümüze devasa bir 
tartışma ve siyasette reorga-
nizasyonu zorunlu kılmıyor 
mu? Merkezi ve yerel siyase-
tin hemen hemen aldığı her 
karardan doğrudan etkile-
necek gençleri en az siyasi 
mekanizmalarda söz sahibi 
olabilecek konumlarda göre-
biliyoruz. Gençler gündelik 
hayatlarında çoğunlukla yaşa 
ve hiyerarşiye dayanan bir 
sistemin ön engeliyle zaten 
karşılaşıyor, bu engellerin çok 
daha büyükleri ile siyasi me-
kanizmalarda karşılaşıyorlar. 
Özne olmak için yürüttükleri 
çalışmaların çoğu baskılanı-
yor, göz ardı ediliyor, siyasi 
kotalara takılıyor. Gençlerin 
yaratıcı ve pratik çözümleme-

Hemen Şimdi” diyerek halay-
larla, zılgıtlarla ve de büyük 
bir inançla giden gençlerdi. 
Bugünü ve geleceği için 
söylemini her gün yeniden 
güçlendiren, gerektiğinde bu 
uğurda vücut bütünlüğü bo-
zulan, bombalara hedef olan, 
bizlere sadece gülümsemele-
rini ve inançlarını miras bıra-
kan bu gençlerin arkasından 
adalet ve hakikat arayışımız 
son bulmadı. 

Gençleri  
nerede göremiyoruz?

Gençleri hemen her yerde 
anlattığım örnekleri çoğalta-
rak görmeye devam edebi-
lirsiniz. Gördüğümüz alanları 
anlatmaya çalışırken, bütün 
bir ağırlığı ile nerede göremi-
yoruz sorusu geliyor mu ak-
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oranlarını düşürmekten ve 
açıldıkları yerlerdeki şehir 
ekonomisini yükseltmekten 
öteye gidememiştir. Bilimsel 
açıdan yeterli olmayan eğitim 
ile donatılan gençliğin omuz-
larına taşıyamayacağı yükler 
bırakılmış, kalkınma planla-
masının tamamen devre dışı 
bırakılmasıyla da ihtiyaca 
yönelik eğitim alanları net 
olarak belirlenememiş, me-
zun olan üniversite öğrenci-
leri işsizlik problemleri ile baş 
başa bırakılmıştır1. 

“Barınamıyoruz,  
geçinemiyoruz!”

2021-2022 öğretim yılının 
başında üniversite öğren-
cilerinin “Barınamıyoruz, 
Geçinemiyoruz” sözlerinin 
eylemlere dönüştüğünü 
gördük. Üniversite eğitimini 
herhangi bir plan yapmadan 
gelişigüzel istediği gibi, is-
tediği yerde konumlandıran 
hükümet elbette bu kadar 
öğrencinin barınma problemi 
üzerinde herhangi bir çözüm 
geliştirmemişti. Kredi Yurt-
lar Kurumu’nun on yıllardır 
yetersiz gelen kontenjanları 
artan öğrenci sayısına oranla 
çok daha etkisiz hale gel-
miştir. Bu yurtlar teknolojik 
açıdan da öğrencilerin çalış-
ma olanaklarını karşılamakta 
yeterli değildir. Öğrenciler 
cemaat, tarikat yurtlarına ya 
da ailelerinin gelir oranından 
fazla maliyetler talep eden 
özel yurtlara mahkum edil-
miştir. Türkiye’nin yönetimine 
ortak olmak isteyen siyasi 
partilerin gençlerin barınma 
sorununu çözeceği garanti-
sini verebilmeleri çok önemli 

1 Verileri daha detaylı görmek için 1 Verileri daha detaylı görmek için 
bkz. bkz. https://sodev.org.tr/gencligin-https://sodev.org.tr/gencligin-
krizleri-calistay-raporu/krizleri-calistay-raporu/

Uzaktan eğitim olanaklarının 
yoksullaşma oranının yüksek 
olduğu hanelere yansımadığı 
çok açıkça görülmüştür. TÜİK 
verilerinde gördüğümüz 
üzere, 2021 yılında hanelerin 
%16,8’inde masaüstü bilgi-
sayar, %38,3’ünde taşınabilir 
bilgisayar, %26,3’ünde ise 
tablet bilgisayar bulunmak-
tadır. Aynı hanede birden 
fazla bilişim teknolojisinin 
bulunması ise eşitsizliğin var 
olan verilerden daha yüksek 
bir durumda olduğuna işaret 
etmektedir. Yerel yönetimler 
kısmen de olsa bu eşitsizliği 
gidermek için belli çalışmalar 
yürütmüş fakat bu çalışma-
ların yeterli olmadığı anla-
şılmıştır. Bu durumda yerel 
yönetimlerin genç bakış açı-
sıyla güçlendirilmesi önemli 
ve elzemdir. Eşit, adil ve kap-
sayıcı eğitim hakkını en üst 
perdeden savunamadığımız 
ve fırsat eşitliğini her haneye 
yansıtamadığımız sürece tari-
hin kirli çöplüğünde bizler de 
kaybolacağız. 

Eğitim fırsat eşitsizliğini gi-
dermek adına her yerde AVM 
şeklinde sürekli yeni üniversi-
telerin açılması bugün net bir 
şekilde anladığımız şekilde 
üniversite eğitiminin içini bo-
şaltmış ve üniversite mezunu 
işsizlik oranlarını yükseltmek-
ten öte gidememiştir.  2002 
yılında 76 olan üniversite sa-
yısı günümüzde 203 üniversi-
te ve 4 Meslek Yüksek Okulu 
(MYO) olmak üzere 207’ye 
ulaşmıştır. Günümüzde üni-
versite öğrencisi sayısı ise 8,2 
milyon civarına ulaşmıştır. 
Merkezi hükümetin bilimsel 
ve teknik açıdan donanımsal 
olarak yeterli olmadan açtığı 
üniversiteler genç işsizlik 

da bunu kabul etmiyor ve 
özümsemiyorsak gençler 
adına politika üreten erk akıl 
olduğunda da aynı duyguyu 
hissediyoruz. Gençler adına 
söz kuran değil, gençlerin 
söz kurabilmeleri için hak 
ettikleri kürsülerde onlara 
yerini verenler gelecekte 
ayakta durabilecek yapılar 
olacaktır. Türkiye gençliğin 
karar mekanizmalarında yer 
almasının yoğunluğu ince-
lendiğindi gerontokrasinin 
hakim olduğu net bir şekilde 
görülmektedir. Elbet deneyi-
mi hiçleştiren bir bakış açısı 
da yönetimsel açıdan yeterli 
olmayacaktır, fakat gençler 
için gerekli çalışmaları tespit 
edecek ve buna dair çözüm 
önerilerini ortaya koyabilecek 
yapının tamamıyla gerontok-
rasinin hakim olduğu siyasi 
mekanizmalardan bekle-
nilmesi büyük bir yanlıştır. 
Gençlerin yönetim mekaniz-
malarında yer almaları ken-
dilerine dair sorun ve çözüm 
önerilerini yaşamsallaştırmayı 
hızlandıracaktır. 

Uçurumların derinliği

Geçtiğimiz yıllarda yaşadı-
ğımız bugün etkisinin halen 
sürdüğü pandemi dönemi 
önümüze çözdüğümüzü 
zannettiğimiz problemleri 
yeniden çıkartmıştır. Ana-
yasamızın 42.maddesinde 
“Kimse, eğitim ve öğrenim 
hakkından yoksun bırakıla-
maz.” ifadesi yer almaktadır. 
Yaşadığımız süreç bu anayasa 
maddesini çoğu alanlarda 
uygulanamaz hale getirdi. 
Pandemi dönemi eğitimde 
fırsat eşitsizliğinin giderile-
mediği, her çocuğun eşit ola-
rak doğmadığı gibi gerçek-
likleri yüzümüze çarpmıştır. 
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olarak var olacağız. Siyasete 
içinde bulunduğumuz oran-
da yön verebilecek ve destek-
leyeceğiz. Gençler söz sahibi 
olamayacağı mekanizmaların 
gölgesinde yaşamayı kabul 
etmeyecekler. Uzunca bir 
süredir her türlü garabetle, 
tehditle ve tek adamla yöne-
tildiğimiz bir süreci yaşadığı-
mız doğru, tüm bu kötülükler 
karşısında haklılığımız her 
gün yeniden kendisini kanıt-
lıyor. Yerel mekanizmaların 
aşağıdan yukarıya en doğru 
şekilde örgütleneceği, söz 
sahibi olacağı ve demokrasiyi 
yeniden kurgulayacağı yöne-
tim şekillerini desteklemek 
ve güçlendirmek için gençler 
her alanda çalışmaya devam 
edecektir. Yaşadığı kente, 
ekolojiye, çevreye ve gelece-
ğe karşı sorumluluk hisseden 
bizler sözümüzü kurmak ve 
bunu örgütlemekten geri 
durmayacağız. Zincirin bir 
halkası olmadığımız hiçbir 
sistemin yürütücüsü olmaya-
cağız.

devam etmektedir. Neyse 
ki buna geçtiğimiz aylarda 
en güzel cevabı gene genç 
bir arkadaşımız telefonunu 
amcaya buyur “telefonumu 
yiyebilirsin” diyerek bir lokma 
ekmek şeklinde sundu.

Umudu yeniden  
örgütleyeceğiz.  
Bizler değiştireceğiz!

“Gençler hiçbir şey beğen-
miyor, çalışmak istemiyor, iş 
beğenmiyor” diyenlere ce-
vabımız nettir. Gençlerin ve 
çocukların eşitsiz ve adil ol-
mayan bir toplumda yaşama-
sının sebebi sizlersiniz. Bizlere 
katılımcı, demokratik ve eşit-
likçi bir ortam sağlamadınız. 
Çalışsak da ekonomik olarak 
sürüneceğimiz, özgüvenli 
olsak da eşit olacağımızı dü-
şünmediğimiz, her türlü sınav 
sisteminden iş görüşmesine 
kadar adil değerlendirilmedi-
ğimiz bu ortamı bizlere siz bı-
raktınız. Bizler değiştireceğiz. 
Umudu yeniden örgütleyece-
ğiz, karar mekanizmalarında 
bir kişi olarak değil gençlik 

bir vaat olacaktır. Geçtiğimiz 
haftalarda geri ödemeli KYK 
borç faizleri silindi. Bu önemli 
bir gelişme olarak ele alındı, 
fakat biz gençler için yeterli 
mi, değil! Hepimizin bildiği 
gibi KYK faiz oranı birkaç bü-
yük şirketin silinen borç faiz 
oranlarından yüksek değildi. 
Üniversite eğitimi alırken eği-
timine ve geleceğine odakla-
nacak olan gençlerin hayata 
borçlu başlamaları çok önem-
li bir sorundur. Muhalefet 
partileri bu sorunu net bir 
şekilde ele alınmalı, üniver-
site öğrencilerinin eğitimi 
süresince geri ödememesiz 
şekilde ekonomik olarak des-
teklenmesini sağlamalıdır. 
Buna uygun çalışma planla-
rını yapmalı ve bu kararlarını 
gençlerle birlikte gençliğe 
aktarmalıdır.

Bütün bu yaratılan sorunlar-
la mücadele eden gençlik 
yetmezmiş gibi mikrofonu 
her bulan, çizgili tişört giyen 
amcanın “Çıkar telefonunu 
çocuğum” sözüyle sınanmaya 
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B ları sömürgeleştirme faaliyet-
lerini hızlandırdığı 1800’lerde 
geçer. Medusa isimli bir Fran-
sız fırkateynin Moritanya açık-
larında kayalara oturmasıyla 
trajediye dönüşür.

Medusa’da herkesi alacak 
kadar sandal olmayınca sal 
yapılmasına karar verilir ve 
sandallar tarafından kıyıya 
çekilmesi planlanır. Ancak 
okyanusta işler beklenildiği 
gibi gitmez ve salı çeken ipler 
bir bir kopar. 150 kişinin bin-
diği saldan, 13. günde sadece 
15 kişi kurtarılabilir. Yolcuların 
kimi fırtınaya, kimi açlığa, kimi 
huzursuzluğa, kimi umutsuz-
luğa yenik düşer. Gericault, 
yolculuğun 13. gününe varan 
pek çok anı resmedebilirdi. 

Şafağın Söktüğü Yerde

Birçoğumuz sadece karmaşa 
içinde hissediyoruz. Nereye 
gidiyoruz? Bizi bekleyen ne? 
Bu soruların yanıtları genellik-
le bizi endişeden korkuya gö-
türecek yolun taşlarını döşer. 
Oysa ki mesele umut etmeyi 
öğrenmektir. İnsanı hikaye-
sini yazması için teşvik eden, 
onu tarihin hangi durağında 
olursa olsun harekete geçiren 
güç umuttur. Bu ahvalde onu 
öğrenmek için sözcüklere, 
felsefeye ve pek tabii sanata 
başvururuz.

Theodore Gericault, insanın 
bu ortak ihtiyacını sezmiş, 
tanık olduğu trajedinin, şafa-
ğın söktüğü anını resmetmeyi 
seçmiş bir sanatçıdır. Olay 
Fransa’nın denizaşırı toprak-

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

Th
eo

do
re

 G
er

ic
au

lt,
 “M

ed
us

a’
nı

n 
Sa

lı”
, T

Ü
Y,

 4
,9

1 
m

 x
 7

,1
6 

m
, 1

81
7-

18
, L

ou
vr

e 
M

üz
es

i 
M

ed
us

a’
nı

n 
Sa

lı



SOSYAL DEMOKRAT

52

güçlü biçimde alt edebilecek 
alan tanımış oluruz.

Küresel popülizm çağında al-
datıcı umuda dikkat kesilmek 
daha da önemlidir. Post-ger-
çek politikalar öteki düşman-
lığını, en hafif ifadeyle, derin-
den, sarsıcı ve ezici güç olarak 
beslerken, bir yandan da 
fantastik vaatlerle taraftarları-
nı alanda tutmaya çalışır. Mo-
dern toplumun temellendiği 
değerlerin aşındırılması so-
nucu dipsiz krizler kuyusunda 
yalnız kalan insanın bu vaat-
lere tutunması, günü kurtaran 
bir iyimserliktir. Eleştirellikten 
uzak, bilime cephe almış her 
türlü popülist söylemin ‘çıkar’ 
kaygısıyla yarattığı uyumun 
geçiciliğini karşılar iyimserlik.

Oysa içinde bulunduğumuz 
çok kutuplu, otoriteryen ve 
her türlü duruma uyum sağ-
layan akışkan zamanda geçer 
akçe haline gelen utanmaz-
lığın yol açtığı bir dizi yıkıma 
karşı ancak umut bir direnç 
hattı oluşturabilir. Çünkü 

ya yardımı olacak şeyi bizzat 
dünyada arama yolculuğunu 
başlatır. İnsanın hikayesi buna 
dair gördüğü düşlerin top-
lamından ibarettir. İçindeki 
kötüye razı gelmeyen sese 
kulak verdiğinde, şimdiye ka-
dar başına gelenden daha iyi 
bir yaşama dair düşlerle dolu 
olduğunu görür. Her insanî 
yönelim, ister yanlış olsun 
ister doğru, bu temele daya-
nır, der Umudu dert edinmiş 
düşünür Ernst Bloch. Öyle ki, 
“Sahtekarlığın bile, etkili ola-
bilmek için, yaltaklanıp tahrif 
ederek uyandırdığı umuda 
dayanmak zorunda olması 
da bundandır.” Bu temeli kâh 
kamusal kâh öznel manzara-
larıyla ortaya çıkarabilmek ve 
içindeki yanlışı arındırabilmek 
için nesnel eğilimleri ve öznel 
yönelimleri birlikte ele almak 
gerekir. Bu şunun için gerekli-
dir; aldatıcı umudu ifşa etmek 
ve sahici umudu kuvvetlen-
dirmek... İnsanı güçten düşü-
ren umudu ayıkladığımızda, 
somut umuda korkuyu en 

Ama o geminin kayalıklara 
oturması, Argus adlı geminin 
salın yanında belirmesi ya da 
kazazedelerin gemiye binme 
anları gibi olay örgüsünde bu-
lunan herhangi bir an yerine, 
Argus’un ufukta belirdiği anı 
tercih ediyor. O an, umudun 
eyleme geçiren itici gücünü 
o başıboşlukta temsil etmesi 
bakımından çarpıcı. Asırlar 
önce veyahut bugün insan ne 
zaman ki belirsizliklerle kuşa-
tılsa o eyleme gücünü hatırla-
ması seçiminde önemlidir.

“Korkmanın üzerinde durur 
Umut, ne onun gibi pasiftir, 
ne bir Hiçliğe kapanmış.”

Kazazedeler umut ettiklerini 
bilir ancak ulaşıp ulaşamaya-
caklarını bilmez haldedirler. 
Aynı şekilde, milyarlarca yıl 
evvel, insanın Afrika’dan 
dünyanın en ücra köşelerine 
başlayan yolculuğu da bi-
linmezlerle doluydu. Umut 
insanları genişletir. Olanın 
içindeki potansiyeli görme 
imkanı sunar. Böylece dünya-
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adımda kendi tikelliğini aşma 
gayreti, bugün kurulan masa-
da da hissediliyor. O günden 
bugüne katmerleşen kriz 
karşısında ortaklığı ve kamu-
sallığı yeniden tanımlamak, 
birlikte yaşamanın imkanlarını 
belirlemek güç bir görev. Ve 
fakat sadece takım elbiselilere 
bırakılamayacak kadar güç 
bir görevin toplumun belli bir 
kısmına hitap eden masaya 
ya da masalara da bırakılması 
abesle iştigal etmek olur ki 
buna kimsenin gücü olduğu-
nu sanmıyorum.

Medusa’nın Salı tablosunda, 
beyaz bez parçasını sallayan 
kişi bir Zencidir. Sanatçının 
Fransız sömürgeciliğine karşı 
bir tavrı olarak yorumlanır bu 
tercihi. Yaşamda ısrarını sa-
hiplerine bırakmayacak kadar 
tutkusu ilk bakışta göze çar-
par. Herkesten coşkulu sallar 
bez parçasını. Demokratik 
siyasetin can ve ruh bulması 
için o ısrarla, o tutkuyla, o 
coşkuyla başlarsak her yeni 
güne seçimi anlamlı kılabiliriz. 
Umut olağan yaşamlarımıza 
dönme talebini dolaşıma so-
kar. Böylelikle homurdanan 
insandan muhabbet eden 
insana geçiş yapabiliriz. Nasıl 
bir ülkede yaşıyoruz? Yaşamak 
istiyoruz? Bizi bir arada tutan 
değerler ne? Biz sordukça 
mecburiyetlerin bağı gevşer. 
Ne kurtaran vardır ne kurtarı-
lan. Görevler ve sorumluluklar 
vardır. Ancak bunun farkında 
olan biri Zencinin ataklığına 
sahip olabilir. Asılır yaşama.

Umut ilkeli bir amaç uğruna 
çalışmaktan gelir. Cumhuri-
yetin ikinci yüzyılında umut 
ilk seçimimiz olursa, sandık 
sembolik ikinci durağımız 
olacaktır.

tir. İki boyuttan söz edebiliriz 
burada; harekete geçme ve 
sonuç. Biri olmadan ötekisi 
zaten olmayacağı için sir-
keleşen günü seyreltmekle 
işe başlayabiliriz. Umut bize 
politika oluşturmada yenilikçi 
çözümler önerebilir. Adaletin, 
özgürlüğün, eşitliğin, insan 
haklarının prompterden akan 
kelimeler olmadığını hatırlatır 
ve kamusal atalete deva ola-
bilir.

Yürümek

Hatırlayan insan yola düşer. 
Basit bir yürüyüşün koskoca 
ulusu savaşmadan nasıl öz-
gürleştirdiğine tanıktır. Basit 
bir yürüyüşün muktedirlerin 
maskesini nasıl düşürdüğüne 
tanıktır. O artık başka türlü 
yaşam tahayyülünü önce ta-
lep eden sonra da onda ısrar 
eden politik öznedir. Yürüyü-
şün özündeki tekrar ve yek-
nesaklığın muazzam gücünü 
bilir. Bu gizil güç ise zamanla 
işgalciyi çaresiz bırakan bir 
iddiaya dönüşür.

Yürüyen her adımıyla yeni bir 
sınırı aşar. Ancak bunun için 
umudu içinde taşıyan yürüyü-
şün farklı siyasal ve toplumsal 
grupların desteğine ihtiyacı 
vardır. Temel değerlerden 
yoksun bir toplumda hoşnut-
suzların aynı yola çıktığı görü-
lür. Nihayetinde adaletsizliğin, 
yolsuzluğun, vasatlığın kıska-
cında bir ülkede yürümek bü-
tün bunlara sembolik de olsa 
bir dur demek anlamını taşır.

Yakın tarihimizde ana muha-
lefet partisi lideri Kemal Kılıç-
daroğlu’nun gerçekleştirdiği 
Adalet Yürüyüşü, bu sembo-
lizmin ilk durağı olarak düşü-
nülebilir. Bir kurtarıcı olarak 
değil, yolcu olarak attığı ilk 

“Umut, iyimserlikle aynı şey 
değildir. Bir şeyin daha iyiye 
gideceğine olan inanç değil, 
fakat sonucu nasıl olursa ol-
sun, bir şeyin anlamlı olacağı-
na dair kararlılıktır.”1

Hatırlamak

Eski toplumun çöküş zaman-
larında iktidar olanlar kendi-
leriyle birlikte her şeyi aşağı 
çekmek isterler. Yeni yaşamı 
bitap düşürerek kendi can çe-
kişmesini aslî kılmaya çalışır-
lar. Varoluşsal krizini topluma 
mâl etmesi kalabalıklar ara-
sında izinin sürülmeyeceğine 
duyduğu inançtan kaynak-
lanır. Ve yeterince aramızda 
dolaştıktan sonra kendisini 
tekrardan kürsüye çıkaracak 
alkışların peşine düşer.

Çöküşten bir umut yarata-
bilmek için insanı dara dü-
şürenlerin, darda kalanların 
elinden alamadıkları tek şey 
seçim özgürlüğüdür. Günün 
sonunda bir şeylerin anlamlı 
olabileceğine dair özgür bir 
seçim gerçekleştirebilmemiz 
için hatırlamamız gerekir; 
bize savaştaki bir figüran ya 
da kafesteki başrol oyuncusu 
olma dışında seçenek sunma-
yanları. Ardından müzakere 
edilemez değerleri tozlu rafla-
rından indirmemiz, öncelikle-
rimiz konusunda ve evrensel 
düzeyde neyin daha önemli 
olduğu gibi soruları netliğe 
kavuşturmamız gerekir. Aksi 
halde ‘popülizm ve reelpoliti-
ğin dalkavukları olma’ riskini 
göze almış oluruz.

O zaman ilk seçimimiz umut 
ve umutsuzluk arasındadır. 
Nihayetinde umut sonunda 
ortaya çıkacak olana yönelik-

1 Çek şair, oyun yazarı ve devlet adamı 
Vaclav Havel (1936-2011)
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T Benimsenen neoliberal 
politikaların kriz olmasa da 
gelir dağılımında ciddi bo-
zulmalara neden olduğunu, 
çalışanların gelirden aldığı 
payın sürekli düşüş gösterdi-
ğini ortaya koyan birçok veri 
mevcut. Üstelik benimsenen 
bu politikaların etkisini sa-
dece gelir dağılımındaki bo-
zulmada değil, gün geçtikçe 
sorun yumağı haline gelen 
sağlık ve eğitim sisteminden 
ve bütçeden aldıkları payın 
düşüşünden de görüyoruz. 
Artan sosyal ve ekonomik 
eşitsizlikler karşısında günü-
müz toplumlarının varlığını 
sürdürebilmesi, temel ihti-
yaçlarını karşılayabilmesi gi-
derek zorlu bir mücadeleye 

Herkes İçin Sosyal Belediyecilik

Türkiye neoliberal politika-
ların uygulamaya alındığı 
1980 sonrasında, 1994 yı-
lında ilki yaşanan yaklaşık 7 
yıllık periyotlar halinde 2008’ 
e kadar belli başlı üç ekono-
mik kriz deneyimledi. 2008 
sonrası inişler ve çıkışları 
olan ekonomik seyri, 2021 
yılından başlayarak güçlü 
bir şekilde hissettiğimiz ve 
şu anda tam göbeğinde bu-
lunduğumuz ekonomik kriz 
izledi. Kriz ile mücadele için 
yürürlüğe konan alışılmışın 
dışındaki tedbirlere, risk yö-
netimindeki başarısızlıklara 
bakınca uzun süre bu krizin 
göbeğinde kalınacağını tah-
min etmek zor değil.
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ve sosyal yardımı iyi anla-
mak, daha doğru bir ifade 
ile ayırmak gerekir.  Her ikisi 
de karşılıksızlık ilkesi üzerine 
kurulan bu hizmetlerden 
sosyal hizmet sosyal yardımı 
da içerir. Çok basit bir tanım-
lama ile sosyal hizmetlerin 
parasal olanına sosyal yar-
dım demek mümkündür. 

1990’lara kadar merkezi 
yönetimin idaresinde olan 
sosyal hizmet ve yardımlar 
merkezi hükümetin sosyal 
devlet olma işlevinden uzak-
laşmak istemesi, hizmetleri 
ülkenin tamamına etkin ve 
verimli götürme sorunu ve 
bu hizmetlerin yerel nite-
liğinin genel niteliğinden 
fazla olması dikkate alınarak,  
1994’ ten itibaren gündeme 
gelen sosyal belediyecilik 
kavramı ile belediyelere 
devredilmeye başladı. Ancak 
belediyelerin sosyal ve kül-
türel alanda yaptıklarına ba-
kıldığında Türkiye’de sosyal 
belediyeciliğin birçok eksiği 
göze çarpıyor. Bunların en 
önemlisi de sosyal beledi-
yecilik kavramının ayni ve 
nakdi yardıma indirgenmesi. 
Bunda halkın algısı kadar 
belediye başkanlarının ye-
tersiz bilinç düzeyi, geniş 
kapsamlı sosyal belediyecilik 
anlayışına negatif yakla-
şımları ve gereksiz harcama 
olarak değerlendirmelerinin 
yanı sıra sosyal politikaları 
merkezi yönetimin görevi 
olarak görmeleri de etkilidir. 

Bunlar kadar etkili başka 
sebep de 1994’ten itibaren 
neoliberal politikaların tem-
silcileri olarak seçimlerden 
başarı ile çıkan sağ kökenli 

yönetim birimleri olarak 
kendini konumlandırmalı. 
Bunun için belediyeler, her 
şeyden önce sınırları içinde-
ki sosyal dokuyu iyi bilmeli; 
tıpkı İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaptığı gibi 
araştırma teknikleri ile elde 
ettiği bilgilere dayanarak 
hizmet sunumunda etkililik, 
verimlilik, adalet gibi de-
ğerleri öncelemeli. Sosyal 
belediyecilik sadece yardı-
ma ihtiyacı olanlara yardım 
etmek değil, aynı zamanda 
onları yardıma muhtaç ol-
maktan çıkarmak, önleyici 
tedbirler almak demektir. 
Amaç, sosyal sorunların or-
taya çıkmasına engel olmak 
ve önleyici tedbirler almak 
olunca elbette çocuklara, 
gençlere, kadınlara, yaşlılara, 
özel gereksinim sahiplerine, 
muhtaç ailelere hatta tüm 
halka yönelik sosyal hizmet 
projeleri üretmek; sosyal 
hizmet çalışmaları yapmak 
yapılacaklar listesinde öne 
çıkmaktadır. 

Sosyal hizmet sosyal olarak 
dezavantajlı olan kesime 
–ki, bu sadece gelir konu-
su değildir- sosyal ortam 
hazırlamakla, örneğin kreş 
ve mesleki kurslar açmakla, 
spor imkanları sağlamakla, 
hizmeti mahallelere götür-
mekle, özel gereksinimlileri, 
yaşlıları, kadın ve çocukları 
öncelemekle, eğitimlerinin 
devamı için gençleri destek-
lemekle, uygun beslenme 
ve barınma imkanları sağla-
makla yani kısaca onları des-
teklemekle ilgilidir ve geniş 
kitlelere hitap eder. Daha 
az nakdi daha fazla ayni 
yardım içerir. Sosyal hizmet 

dönüştü. Bu tablo karşısında 
neoliberal politikaların sun-
duğu çözüm -giderek bun-
dan da vazgeçme emarele-
rini gördüğümüz- doğrudan 
yardımların bütçe içindeki 
payının artırılması olmuştur. 
“Her şeyi” iktisadi rasyonalite 
gözlüğü ile gören bu sis-
temde, göz ardı edilen, gö-
rünmez kılınan toplumsallık 
doğrudan yardımlarla telafi 
edilmeye çalışılıyor; sanki 
mümkünmüş gibi… Bugün 
artık yönetilmesi bütçe 
açısından da zor olan doğ-
rudan yardımlar, neredeyse 
sosyal belediyecilik kavramı 
ile özdeşleşti.

Doğrudan yardımların çö-
züm olamayacağı kadar 
komplike hale gelmiş bu 
sorunları çözebilmek için 
öncelikle sosyal beledi-
yecilik kavramını gerçek 
anlamına uygun şekilde 
ele almak gerekiyor. Araş-
tırmalar sosyal belediye-
ciliğin toplum tarafından 
muhtaçların korunması ve 
yoksulluğun azaltılması ola-
rak görüldüğünü ortaya ko-
yuyor. Bu bağlamda sünnet 
töreni, iftar çadırı vb. türden 
pragmatist uygulamaların 
ötesine geçmek, hizmetleri 
piyasalaştırmadan vermek 
önemli. Ama hepsinden 
önemlisi geleneksel bele-
diyecilik anlayışının ötesine 
geçebilmek.

Sosyal hizmet kapsayıcı 
bir kavramdır

Belediyeler sadece altyapı 
hizmeti veren birimler ola-
rak değil, insanların sosyal 
ve kültürel hayatlarına 
dokunan, katkıda bulunan 
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odaklanmanın halkın doğal 
ihtiyaçlarına odaklanmadan 
başarılamayacağını, bu nihai 
hedef için doğal ihtiyaçların 
giderilmesinin olmazsa ol-
maz koşul olduğunu da hal-
ka uygun bir dille anlattık-
larını söylemek zor. Kendini 
uygun dille ifade edememe 
sorunu, sağ politikacıların 
“sosyal demokratlar gelirse 
sosyal yardımlarınız kesilir” 
mitini kullanmalarının önü-
nü açmıştır. Bugün sosyal 
demokratların kazandığı 11 

dönem toplumcu beledi-
yecilik olarak seslendirilen 
mükemmel uygulamalarını 
hatırlatamamaları önemli 
bir eksiklik. Bu çerçeve-
de halk ekmek, halk plajı, 
Tanzim Satış Mağazaları, 
kendi üretimlerini yapacak 
işletmeler oluşturmaları, 
halka ucuz konut satmak 
için kooperatif kurulması vb. 
ala gelebilir. Aynı zamanda 
sosyal demokratların, insanı 
istisnai bir varlık olarak gö-
rüp var olan kapasitelerine 

muhafazakar yöneticiler 
eliyle uygulamaya konan 
sosyal belediyeciliğin, halkın 
ihtiyaçları gözetilerek değil, 
patronaj ve klientalist ilişki-
lere –yani kurulan yakınlık 
veya akraba ilişkilerine- da-
yanılarak ve sosyal hizmeti 
bir hak değil, lütuf veya oy 
sağlama aracı gibi görerek 
yapmalarıdır. Sağ kökenli 
politikacıların tüm uygula-
ma sıkıntılarına rağmen sos-
yal demokratların 1973’ten 
itibaren başlattıkları, o 
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nışma ve entegrasyonun 
tesis edilmesi için gerekli alt-
yapı yatırımlarını yapan, bi-
reyler ve toplum arasındaki 
zayıflayan “adalet” konusunu 
güçlendiren, sosyal alanda 
planlama ve düzenleme ya-
pan belediyeler öne çıkacak-
tır. Artık belediyeler sadece 
yatırım yapan, belediyeye 
özgülenmiş klasik hizmetleri 
veren kurumlar olarak değil, 
sosyal sorunların çözümün-
de de birebir sorumlu ku-
rumlar olarak görülüyor. Zira 
belediyelerin sosyal yönle-
rini güçlendirmesi için her 
türlü yasal dayanak mevcut. 

Yasal çerçevede sosyal ve 
kültürel açıdan geniş bir çer-
çeve çizilerek verilen yetkiyi 
tüm belediyelerin anlaması 
ve içinde bulunduğumuz bu 
ekonomik şartlarda en etkin 
biçimde kullanması esastır. 
Sosyal yardımların özel du-
rumunu bir yana bırakırsak, 
sosyal hizmet sadece top-
lumun belirli kesimlerine 
yönelik faaliyet olmaktan 
çıkarılıp tüm topluma mal 
edilmeli. Tabi ki patronaj ve 
klientalist ilişkilere dayan-
mayan, hak temelli bir sosyal 
hizmet anlayışı ile. Özellikle 
sosyal yardımların yerine 
ulaştırılmasında, bu ilkeler 
göz önünde bulundurulup 
duygular göz ardı edilmese 
de bilimsel verilere dayanan 
bir sistem oluşturulması ve 
bu sistemin aşındırılmaması 
için ısrarcı olunması, hem 
sosyal demokrat söyleme 
uyacak hem de siyasi görüşe 
ve yöneticiye olan güveni 
arttıracaktır.  

beceriler kazandıracak Ens-
titü İstanbul birimleri, kent 
lokantaları, özel gereksinimli 
bireylerin aileleri için kısa 
mola merkezleri, bağımlı-
lıkla mücadele kapsamında 
SUDEM merkezleri, İstihdam 
Ofisleri aracılığı ile yapılan 
işe yerleştirmeler, mahal-
lelere yaygınlaştırılan spor 
olanakları, artan yeşil alanlar 
belli başlı sosyal belediye-
cilik örnekleri olma niteliği 
ile kısa zamanda literatüre 
giren hizmetler olarak yerini 
almıştır. Bir planlama da-
hilinde, bütünlüklü olarak, 
bilimsel veriler ışığında 
etkili, verimli ve adil olma 
kriterleri üzerinden işinin 
ehli meslek elemanlarınca 
yürütülen bu çalışmaların 
iyi örnek oluşturmasına rağ-
men üst düzeyde alınacak 
tedbirlerle çözümlenemeye-
cek bir hususun hala varlığı-
nı sürdürdüğü de bir gerçek. 
O da, fiziksel ve sosyokül-
türel hizmetlerin bir bütün 
olarak algılanmaması. Çalı-
şanlarda zihniyet değişimi 
gerektiren bu durum için de 
tedbirler alınmış, çalışmalar 
başlatılmıştır.

Birçok makalede belediyele-
rin verdiği hizmetler kabaca 
kültür-sanat; sosyalleştirme, 
sosyal kontrol ve rehabilitas-
yon; mobilize etme, yönlen-
dirme, rehberlik etme; yar-
dım ve gözetme ve yatırım 
olarak sıralanıyor. Yatırım ve 
rutin hizmetler tüm beledi-
yelerce yapılan görevler. Bu 
nedenle kamu harcamalarını 
konut, sağlık, eğitim ve çev-
renin korunmasına kanalize 
eden; işsiz ve kimsesizlere 
destek veren, sosyal daya-

büyükşehir belediyesi, bu 
mitin yıkılması için önemli 
bir araç niteliği kazanmıştır. 

Somut örnekleriyle sosyal 
belediyecilik

Nitekim İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi üzerinden 
örneklendirecek olursak, 
sosyal belediyecilik için 
önemli olan siyasi iradenin 
varlığı üzerinden bütün-
lüklü çalışmalar yapıldığını 
söylemek mümkün. İstan-
bul’un sosyal dokusunu 
araştırmalarla ortaya koyan 
İBB, aynı zamanda 5 yıl boyu 
yürüyeceği yolu gösteren 
Stratejik Planı ve farklılıkları 
gören, eşitsizlikleri gidermek 
üzere detaylara yoğunlaşan 
Yerel Eşitlik Eylem Planını 
halka, akademiye, STK’lara 
sorarak oluşturmuştur. Bu 
çerçevede öncelikle sosyal 
yardımlar, bilimsel verilere 
dayanarak oluşturulan sis-
tem doğrultusunda ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmaktadır. 
Üç yıllık hizmet süresi içinde 
dört kattan daha fazla artış 
gösteren sosyal yardımlar 
sistemli olması, şeffaf kriter-
ler üzerinden yürütülmesi 
ile önceki uygulamalardan 
farklılaşmıştır. 

Ancak -yukarıda da belirtti-
ğim gibi- esas olan, yardıma 
muhtaçlıktan çıkarmak ve 
yoksunlukları görmek ol-
duğundan, yine elde edilen 
veriler ışığında sosyoeko-
nomik olarak dezavantajlı 
mahallelerde yeni öğretim 
döneminde sayısı 50’yi aşa-
cak kreş, kapasitesi beş bine 
yaklaşan öğrenci yurdu, 
hizmeti mahalleye götüre-
cek mahalle evleri, mesleki 
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A geri çekmeye çalışması ve o 
anda arabanın hızlanması ile 
olay yerinden uzaklaşmamız 
hala aklımdadır. Psikologların 
“travma” diye tanımladıkları 
bu olay nedeniyle, hırsızlara 
karşı, toplumun etik yaklaşı-
mının veya kanun koyucunun 
ceza hukuku çerçevesindeki 
tepkisinin ötesinde duygular 
beslerim.

HARİBO

İlk defa Almanya’da tatmıştım 
o minik ayıcıkların insanın 
damağından başlayıp 
bıngıldağının bulunduğu 
noktaya kadar uzanan baştan 
çıkartıcı lezzetini. Tadını 
alanın bir daha kendini zor 
kurtardığı o tutkudan yani 

Minik Ayıcıklar

Avrupa’ya ilk gidişim, ilkoku-
lun birinci sınıfını bitirdiğim 
1975 yılının yazında, Alman-
ya’da yaşayan dayımın Opel 
Record marka arabasıylaydı. 
İstanbul’dan Münih’e upuzun 
bir yolculuk yaptık. Çenemi 
annemin açık cama dayalı 
duran koluna koyup dışa-
rıdan gelen sıcak rüzgara 
aldırmadan etrafı izlediğim 
bu yolculuktan aklımda kalan 
şeylerden biri, Bulgaristan’da 
geçtiğimiz bir meskun ma-
halde yavaşladığımız esnada 
arabaya yaklaşan birinin 
çenemi iterek annemin bile-
ğindeki incecik bileziği almak 
için yaptığı hamledir. Adamın 
koca elinin annemin bileğini 
tutuşu; annemin “ne yapı-
yorsun be” diyerek kolunu 
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namaz bir şekle sokmuştur. 
Façamızı düzeltmek belli ki 
zaman alacak…

JELİBON

Bir gece vakti, Ankara’dan 
İstanbul’a dönmek üzere 
Kızılay’daki Ulusoy yazıha-
nesinden bindiğim yolcu 
servisinin ön kapısından içeri 
dalan, beni uğurlamaya gelen 
dostumun “al da ye” diyerek 
kafama fırlattığı paketi elime 
alınca gözlerim parlamıştı. 
Paketin içi minik ayıcıklarla 
doluydu. Zevkten dört köşe 
olmuşken bu işte bir tuhaflık 
var demiştim kendi kendime. 
Ayıcıklar aynı benim tutkum 
olan Haribolara benzerken 
paket bi garipti; üzerinde Jeli-
bon yazıyordu. Hemen tadına 
baktım, biraz yavandı ama 
hiç de fena değildi yani. Sığır 
jölesinden imal edilmesinden 
kaynaklı olabileceğini düşün-
düğüm ufak lezzet kusurunu 
da önemsemeyip paketi daha 
yola çıkmadan tükettim. 
Demem odur ki memlekette 
Jelibon yani “maden” bundan 
yıllar öncesinde, 1980’lerde 
bulunmuştu. O dönemde ye-
tim çocukları mutlu etmekle 
mükellef olan şahsiyet, koca 
kuruma çocuklara dağıtılsın 
diye bir kutu Jelibon almış 
olsaydı, en azından, 2022 yı-
lında televizyon ekranlarında 
“Cumhurbaşkanımız açıkladı; 
Adıyaman’da 6 milyar dolarlık 
Jelibon madeni bulundu” şek-
linde saçmalamamış olurdu.

Anavatan döneminin son 
temsilcisinin içinde bulundu-
ğu hal işte budur. “1983 Özal 
Devrimi’nin” -devrim derken 
tırnak içerisinde, yanlış anla-
şılmasın- sevicilerinin tükenişi 
de burada yatmaktadır. Fab-

Haribo’dan bahsediyorum; 
hani şu domuz jölesinden 
yapıldığı için ahlak 
abidesi pek muhterem 
muhafazakarların gördükçe 
burun kıvırdıkları ama gizlice 
yedikleri küçük paketten.

Annemin memlekete döner-
ken aldığı 1-2 paketin içindeki 
60 civarında ayıcığı, tam bir 
yıl boyunca, hemen bitmesin 
diye azar azar tüketirken bir 
yandan da tadından maksi-
mum keyif çıkartmak için me-
totlar geliştirmiştim. O ayıcık 
şekerini ısırarak değil dama-
ğınızda erimesini bekleyerek 
tüketeceksiniz ki, tadı uzun 
süre ağzınızda kalsın. Sanırım, 
o dönemde Haribo’yu keşfe-
den birçok çocuk da benim 
gibi yapmıştır.

İstanbul’u bilenler Şişli’deki 
Site Sineması’nı ve önünde 
kurulan tezgahları hatırlarlar. 
Orada Almanya’dan kaçak 
olarak getirilmiş ürünler ve 
tabii ki şekerlemelerin hası 
olan bu ayıcıklardan satılırdı. 
Fiyatları, açıkçası benim satın 
alabileceğimin ötesindeydi. O 
domuz jölesinin meyve suyu 
aromaları ile oluşturduğu 
tada kavuşmanın bedeli haf-
talık harçlığımın neredeyse 
tamamına denk gelmekteydi 
diye hatırlıyorum.

ANAP

Anavatan Partisi iktidar 
dönemi, ülkemize gelişmiş 
ülkelerdeki rekabetçi liberal 
ekonominin kurallarını değil; 
bu topraklara özgü hesap 
verilmez, gücü olanın haklı 
görüldüğü lumpen egemen-
liğini getirmiş, yani bugün 
içerisinde yaşadığımız fela-
ketin tohumlarını atmıştır. O 
dönemde, kişisel özgürlükler 

üst seviyeye çıkmış gibi gö-
rünse de, ANAP’ın dayandığı 
ve çirkeflikten beslenen esas 
tabanın gücü ele geçirmesi, 
modernitenin kazanımı olan 
kurumların Siyasal İslam’ın 
çıkarcı, işbirlikçi, riyakar ve 
sömürücü kurumlarına doğru 
evrilmesine sebep olmuştur.

Bu partinin 1989 yılında Sos-
yal Hizmetler Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 
atadığı kişi Melih Gökçek’tir. 
Gökçek, bu görevi 1991 yılı 
başlarına kadar sürdürmüştür. 
Devletin koruyuculuğu altın-
daki, yetim kalmış çocukların 
topluma kazandırılmasını 
amaçlayan bir kurumun ema-
net edildiği isim, o dönemde 
iktidara egemen olan anlayı-
şın nasıl bir kuşak yetiştirme 
amacını güttüğünü gösterme 
açısından eşi zor bulunur isa-
bette bir örnektir.

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı görevini 4 dönem 
yapan bu şahsiyetin yaptığı 
en büyük tahribat, sanıldığı 
gibi Cumhuriyetimizin baş-
kentine bıraktığı, kompozit 
kalıplardan oluşan ve milyar 
dolara mal edilen çürümeye 
mahkum bir dinozor parkı 
değil; o dönemde esirgeme 
kurumunun koruması altında-
ki çocuklar üzerindedir.

Verdikleri oylarla Ankara’yı; 
iktidara sahip olmanın ver-
diği cüretle Çocuk Esirgeme 
Kurumu’nu bu anlayışa teslim 
eden iradeler, 1923 Cumhu-
riyet Devrimimizin kazanım-
larının karşısındaki lumpen 
ittifakıdır. Ve bu ittifak, hayal 
ettiği köhne kabile devletini 
kurmayı, çapsızlıkları yüzün-
den becerememiş olsa da, yol 
açtıkları yıkımla ülkeyi tanı-
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oldukların farkındadırlar. 
Aşağılık komplekslerinin 
esaretindeki beyinleri, oto-
riter tavırlar ve stratejiler 
geliştirir. Kafaları iyiliğe değil, 
tamamen kötülüğe ve yok 
etmeye çalışır. Bu yapıları ikti-
darda tutan kitleler de benzer 
zayıflıklarının yarattığı komp-
leksleri yaşamaktadır. Yetersiz 
olanı iktidarda tutmak onlar 
için var oluş sebebidir.

Korkaktırlar.

Lider belledikleri şahsiyetler 
koruma orduları arkasında 
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dahi olamayacakları Ali İsmail 
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Biat kavramına dayanan ilişki-
lerin geleceğe yönelik hiçbir 
şey üretemeyeceği açıktır. 
Düşünen, tartışan, eleştiren 
ve tepki veren toplumların 
bilim ve sanat alanında or-
taya koydukları başarılar ve 
bunların iletişimde yaşanan 
gelişmelerle hızlıca tüm 
dünyaya yayılması, özellikle 
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İktidar olan yapı, kişi ve 
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vermek, hata yaptıklarında 
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güçsüz, iktidarsız ve yetersiz 
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rika ayarlarına geri dönerek, 
1923 Devrimimizin retro bir 
modelini inşa etmek bu gi-
dişle kaçınılmaz olacaktır. Ne 
de olsa, Osmanlı’nın batışı 
ile neredeyse aynı dönemi 
yaşadığımıza göre, çıkışımızın 
anahtarları da oradadır.

Hep aynı konu

Önümüzde bir iktidar 
değişikliği var. Dünyaya, 
bugüne kadar hiç 
yaşanmamış bir şeyi, totaliter 
iktidar odaklarının seçim 
sandığında yenilebileceğini 
göstereceğiz. Dünyadaki 
ekonomik ve beşeri ilişkilerin 
bugün ulaştığı seviye sayesin-
de gördük ki, iktisadi kalkın-
manın arkasındaki esas güç 
özgür düşünen beyinlerdir. 
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düsturuyla suç işlemelerine 
göz yumulan kadro, kendisini 
kollayan yapıyı korumaya 
almayıp da ne yapacaktı?

Ekonomik kriz inşaatçıla-
rın belini bükünce, orta-
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larca yıldır izlemek durumun-
da kaldık.

Yarı cahil kötülüğünün ege-
menliğinin son bulması için 
önümüzdeki seçim son şans. 
Her türlü hileyi, dolandırıcılığı 
yapacaklarını bilsek de bu 
mücadeleyi meşru zeminde 
kazanmalıyız. Aksi ülkemiz 
için bir felaket olur.

Seçimi kazandığımız gün, 
Siyasal İslam’ın, hafriyat 
kamyonlarının ve Mercedes 
Vitoların egemenliği son 
bulacak!

Gökçek’in haberi olsun; bulu-
nan Jelibon madeni, faaliyete 
kendilerinden sonra geçecek.

Herkesin ağzının tadı bi yeri-
ne gelecek…

ile toplumsal ilerleme aynı 
yönde gider. İşte tam da bu 
sayede 1923 Devrimi, çok kısa 
bir süre içerisinde sarsılmaz 
bir kültürel ve iktisadi atılım 
gerçekleştirmiştir. 1920’lere 
kadar şeyhülislam ve padi-
şahın kölesi olan Anadolu 
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değişebilmesindeki anahtar, 
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bugün de Siyasal İslamcıların 
kirli iktidarını yıkıp hakettiği-
miz özgür, demokrat bir siste-
me kavuşacağız.

15 Temmuz 2016 tarihinde 
yaşanan rezalet sonrasında, 
devletin başını temsil eden 
kuruma, yani Cumhurbaşkan-
lığı Sarayı’na giden yolun iki 
yanını ön kaputunda rengi 
toz topraktan kirli turuncuya 
dönüşmüş Türk bayrağı asılı 
iki adet hafriyat kamyonu 
tutuyordu. Şoför koltukların-
da üzerlerinde kirli atletleri, 
ayaklarını direksiyona daya-
mış, suratları kirli sakalları ile 
kaplı adamlar oturuyordu. 
Siyasal İslam’ın en organize 
örgütü olan Fetullahçılar 
kendilerini semirten yerli 
sahiplerine saldırınca, 
sahibini koruma görevini 
diğer semirtilen unsur olan 
müteahhitler çetesinin 
mekanize gücü hafriyat 
kamyonları almıştı. Şehir 
içerisinde kural tanımaz bir 
şekilde trafikte gece gündüz 
terör estiren, insanları ezen, 
arabaları sıkıştırıp tehlikeye 
sokan ama iktidar tarafından 
“iktisadi büyümemiz onların 
sayesinde, inşaat sektö-
rümüze dokunamazsınız” 

değerli eğitim 
kurumla-
rından olan 
Boğaziçi Üni-
versitesi’ne ve 
ODTÜ’ye vah-
şi sırtlanlar 
gibi saldırıl-
masına kendi 
küflü ortam-
larında kıs 
kıs gülerler. 
Kazanama-
yacakları üni-
versitelerde 
okuma başa-
rısını gösteren 
gençlere, ülke 
sorunlarına 
yönelik itiraz-
larını dillen-
dirdiklerinde 
“aklını kullan” 
diye tavsiye 
verirken, on-
ların kendi 
akıl ve zeka-
ları sayesinde 
en yüksek 
puanları ala-

rak o okullara girdiklerini dahi 
akıl edemezler. Zaten aşağılık 
kompleksleri tam da burada 
yatmaktadır. Ulaşamadıkları 
ciğere mundar diyen güruh-
tur bunlar. 

Erkek ile kadının kol kola 
girerek ortak bir yaşam geliş-
tirmesine de bu yüzden karşı-
dırlar. Kadın hakkı kavramına 
bu kitlenin sadece erkekleri 
itiraz etmemektedir; kadınları 
da bilinçli olarak bu kabulle-
nişin öğeleridir. Kadın düşma-
nı erkek işte bu ortamlarda 
gelişmektedir.

Oysaki insanlığın modern 
evriminin arkasında yatan 
unsur kadının toplumdaki 
yeridir. Kadının özgürleşmesi 



Aydın Uğur renkli ve parlak bir insandı. Onun kay-
bıyla tüm dostlarının dünyası bir parça renk yitir-
miş, soluklaşmıştır. Aydın ile söyleşmek, insanın 
ufkunu genişleten bir hoşluk egzersiziydi. Her 
sözünde bir bilgi girdisi, bir zeka kıvılcımı, bir 
mizah altyazısı vardı. Aydın ile koskoca bir birikim, 
parlak bir zeka ile bir dolu incelik, bilgelik ve zara-
fet yitip gitmiş oldu. 

Kendini önemsetme çabasına girmekten kaçındığı 
halde aslında çok önemli olabilen biriydi.  Hem 
insan hem de akademisyen olarak, birçok ciddi 
söylem ve eylemi adeta şaka yaparcasına gerçek-
leştirmişti. Önceki rektörler İlter Turan, Lale 
Duruiz ve en son Aydın Uğur zamanında SODEV’in 
Sosyal Demokrasi Okulu dersleri Bilgi Üniversite-
si mekanlarında verildi. Ayrıca birkaç dönem 
Aydın, bizzat derslere girip öğrencilerimize aydın-
lık saçtı. 

İkimiz de Sen Jozef’te okuduk; ama o ortada iken 
ben liseden mezun oluyordum. Dolayısıyla, aynı 
okulda okuduk ama sınıf arkadaşı olmadık. Sonra 
yollarımız hiç kesişmedi, ta ki 1990’ların sonunda 
o gözde bir profesör ben de bir sivil toplum yöneti-
cisi olarak ortak toplantılara katılana değin. Bir 
defasında Taksim’deki meşhur otelde yapılan bir Ay
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toplantıda konuşmacı olarak podyumda üç kişi bir 
araya geldiğimizi anımsıyorum: Bülent Tanör, 
Aydın Uğur ve ben. İlk ikisi artık aramızda değil.

Aydın benim yoğun sorunlar yaşadığım bir dönem-
de sırdaşım oldu; yaşamımdan yalnızca ona anlat-
tığım ve onda kalan kesitler şimdi onunla sonsuza 
değin yitip gitti. Sonra ona bir hastalık musallat 
oldu. Biz onun için korkarken sevgili eşi ve dostu-
muz Canan’ı yitirdik ve daha sonra pek sık görüşe-
medik. Galiba bir yerlerde tanımlayamadığımız bir 
boşluk oluşmuş, bir şeyler kırılmıştı. 
 
O da, düz konuşmaktan hoşlanmaz, sürekli ironi 
arayışına girerdi. “Merhaba mirim” deyişiyle baş-
layan buluşmalarımızın karşılıklı hınzırca dokun-
durmalarla sürüp yine karşılıklı iyi temenni maka-
mında “beter ol” deyişiyle noktalanışı aklımdan 
çıkmıyor. 

Evlerimiz Suadiye’de sahile yakın. Yıllar boyu haf-
tada 2-3 sabah erkenden birlikte yürüyerek yaş-
lanmaya meydan okuduk. Yolda sürekli şakalar 
yapar her şeyden konuşurduk. Ben ona pek haz-
zetmediği matematiği sevdirmeye uğraşırdım; o 
da bana zekasının ürünü her şeyi sunardı. Sanat 
tarihinden Güneydoğu Asya’daki demografik 
gelişmelere değin en son okuduklarımızı birbiri-
mize aktarır, birbirimizin bilgi yükünü destekler-
dik. Onunla her yürüyüşten sonra zihnen dipdiri ve 
zenginleşmiş dönerdim. 

Yürüyüşümüz Fenerbahçe’ye kadar sürer, sahilde-
ki son ağacın gövdesine birer şaplak atar döner-
dik. Son zamanlarda onu tanıyan başka dostlarla 
yine oralara yürüyüp aynı ağaca “Aydın için” deyip 
dokunuyorduk. Devam edeceğiz. İkimizi tanıyan 
dostlar, ben gittikten sonra da o ağacın gövdesine 
ellerinin ayasıyla, bu kez, “Aydınlar için” deyip 
dokunsunlar isterim!

Güle güle, muzip gülüşlü adam!

Aydın Cıngı

Aydın Uğur renkli ve parlak bir insandı. Onun kay-
bıyla tüm dostlarının dünyası bir parça renk yitir-
miş, soluklaşmıştır. Aydın ile söyleşmek, insanın 
ufkunu genişleten bir hoşluk egzersiziydi. Her 
sözünde bir bilgi girdisi, bir zeka kıvılcımı, bir 
mizah altyazısı vardı. Aydın ile koskoca bir birikim, 
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fet yitip gitmiş oldu. 
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halde aslında çok önemli olabilen biriydi.  Hem 
insan hem de akademisyen olarak, birçok ciddi 
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mında “beter ol” deyişiyle noktalanışı aklımdan 
çıkmıyor. 

Evlerimiz Suadiye’de sahile yakın. Yıllar boyu haf-
tada 2-3 sabah erkenden birlikte yürüyerek yaş-
lanmaya meydan okuduk. Yolda sürekli şakalar 
yapar her şeyden konuşurduk. Ben ona pek haz-
zetmediği matematiği sevdirmeye uğraşırdım; o 
da bana zekasının ürünü her şeyi sunardı. Sanat 
tarihinden Güneydoğu Asya’daki demografik 
gelişmelere değin en son okuduklarımızı birbiri-
mize aktarır, birbirimizin bilgi yükünü destekler-
dik. Onunla her yürüyüşten sonra zihnen dipdiri ve 
zenginleşmiş dönerdim. 

Yürüyüşümüz Fenerbahçe’ye kadar sürer, sahilde-
ki son ağacın gövdesine birer şaplak atar döner-
dik. Son zamanlarda onu tanıyan başka dostlarla 
yine oralara yürüyüp aynı ağaca “Aydın için” deyip 
dokunuyorduk. Devam edeceğiz. İkimizi tanıyan 
dostlar, ben gittikten sonra da o ağacın gövdesine 
ellerinin ayasıyla, bu kez, “Aydınlar için” deyip 
dokunsunlar isterim!

Güle güle, muzip gülüşlü adam!
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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





www.sodev.org.tr
“bilgi iktidardır”


