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Dergimizin 11. sayısıyla karşınızdayız. Her
sayımızda bir dosya konusu işlemiştik ancak son
sayımızda farklı bir yöntem izleyerek bir dosya
konusu belirlemedik. Her ne kadar dosya konusu
olmasa da Türk Dış Politikası, son gelişmeler ve iç
siyasetle ilgili yazıların yoğun olduğu bir sayı
ortaya çıktı. Tam da operasyon hazırlıklarının
tamamlandığı bir süreçte arkadaşlarımız Suriye
politikası ve güvenli bölge konusunu ele aldılar. İç
siyasette ise, geldiğimiz noktada yeni bir siyaset
anlayışına
ihtiyacımız
olduğu
noktasında
hemfikiriz ve dilimiz döndüğünce bunu ifade
etmeye çalıştık. Röportajımız bir kez daha Türk Dış
Politikası ile alakalı. Kitap incelememiz ise,
oluşmasına çabaladığımız demokratik bir rejimle
ilgili. Ayrıca emek, eğitim, sağlık ile de ilgili
hazırlanan yazılarımız mevcut. Yine dolu dolu bir
sayıyla sizlerle birlikteyiz, keyifli okumalar
dilerim.
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YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA
KEMALİZM ÜZERİNE BAZI
DÜŞÜNCELER-4

Talip Apaydın
Anlık Dergisi olarak, manifestomuzun ilk
cümlelerinden itibaren özellikle de günümüzde
Kemalist olduğu iddia edilen aydınlara yönelik
ciddi anlamda eleştirel ve güvensiz bir tutum
takındık. Yine bu deneme serimizin ilk başında
aydınları yargılayarak, hatta bir kısmını mahkum
ederek işe başladık. Bu kısımda ise maksadımız,
yargıyı daha da ağırlaştırıp, provokatif hale
getirmektir.

“YENİ” BİR SİYASET İHTİYACI
Muharrem Anıl
Denememizin
Anlık
Dergisin’de
yayınlanan üçüncü bölümünde, birinci ve ikinci
bölümlerde yer alan savunularımızı destekler ve
ilerletir
biçimde;
“Ulusumuzun
ekseriyeti
emekçidir. Bu noktada “ulusumuzun menfaati”
demek, daha ziyade “Türk emekçisinin menfaati”
demektir.”
önermemizi
çeşitli
verilerle
gerekçelendirmiş, ulusun çoğunluğunu oluşturan
emekçi halk kitleleri ile sermayedarların
menfaatinin kapitalist sistem gereği sürekli bir
çelişki halinde olduğunu temel bir çıkarımdan
hareket ile ortaya koymuştuk. Bu nedenle “milli”
bir burjuvanın ancak yürütülen “milli” siyasetten
kar elde eden bir burjuva olabileceğini ve bunun
geçici bir hal olduğunu belirterek, ulusun kaynak ve
zenginliklerinin yönetimi ve kullanımının, bir
ulusal egemenlik meselesi olduğu, böyle bir
sorumluluğun, herhangi bir bireyin inisiyatifine
bırakılamayacağı görüşünü dile getirmiştik.

Buna bir alıntı ile başlamak yerinde
olacaktır. Referans noktalarımızdan biri olan,
büyük bilim ve düşünce adamı Niyazi Berkes, kimi
aydınlar için şu eleştiride bulunur: "Devrimsel bir
döneme gelinildiğinde 'çok yeni koşullar altında
bile kimi aydınlar' çok kez düşün alışkanlıklarını
değiştirmede direnme gösterirler. Büyük çapta yeni
olaylar karşısında, bunlardan yeni sonuçlar
çıkarmak geleneği bu aydınlarda yoktur.
Saplandıkları fikirlerin o kadar etkisi altındadırlar
ki gerçekler karşısında bile yeni bir şey
öğrenemezler, 'taassup' denen saplantıdan
kurtulamazlar."
Kemalist olduğu iddia edilen aydınlar için
Niyazi Berkes’in yukarıdaki ifadelerine katılmakla
birlikte, durumu bu kadar nazikçe ifade
etmeyeceğiz: Türkiye’de Kemalist aydınlık, tiraj ve
alkışa kurban edilmiştir.

Denememizin bu bölümünde ise serinin ilk
üç bölümünde ifade edilen eleştiri ve görüşleri
toparlayacak biçimde, aydınlar üzerinden mevcut
Kemalist siyaseti yargılayarak, “Müdafaa-i Hukuk”
geleneği olarak ifade ettiğimiz, tanıdık ancak bambaşka bir dünyaya bakan 21. Yüzyılın
Kemalistleri
içinyeni
de
olduğunu
düşündüğümüz, bazı temel noktalara dikkat çeken
bir siyaset yaklaşımını genel hatlarıyla ifade
edeceğiz.

Özellikle
2000’li
yıllarda
yaşanan
değişimler, rövanşist karşı devrimin başarısı, neoliberal
taarruzun
günden
güne
kendini
hissettirmesi; on yıllarını bürokrasinin güvenli
omzuna yaslanarak, laiklik ve milliyetçilik odaklı
gevezeliklerle geçirmiş, Soğuk Savaş mahsulü bir
ılıklığın sirayet ettiği sözde aydınlarımızda bir şok
etkisi yaratmış ve neticesinde ideolojik kafa
karışıklığına saplanarak; vaktini “veryansın”
ederek, “kuruluş ayarlarına dönmek” düşleri
kurarak, daha kurnazları ise “M. Kemal” satan
meslek erbabı bir Atatürkçülüğe tutunarak bu
dünyadaki günlerini geçirmekteler.

Tüm bunların sonundaysa, mücadele için zorunlu
gördüğümüz Kemalist bir parti üzerine çeşitli
görüşler ifade ederek, deneme serimizin daha
sonraki bölümleri için bir kapı aralayacağız…

İyi niyetli az sayıdaki kişi ise, insanların ve
halkın gerçekleriyle değil, kendi kuramlarına göre
nasıl olmaları gerektiğiyle alakalı durumda. Halkın
mevcut taleplerine duyarsızlar.

Züccaciye Dükkanında Bir Fil
…
Yıkacağız başka çare yok

2000’li yıllardan bu yana, Kemalist
entelektüel, muhafızlık ve güvenlik kaygıları ile o

Yıkıp yeniden yapacağız…
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kadar meşguldür ki; neredeyse yapılan tüm anket
çalışmalarında “Türkiye’nin en büyük sorunu”
olarak halk tarafından aleni olarak ifade edilen
işsizlik, ekonomi, terör gibi meselelerin
kaynaklarına ilişkin olarak sosyo-ekonomi üzerine
düşünmeyi bir kenara bırakmıştır.
Geleceğe yönelik uzgörü eksikliği, bakışların
geçmişin ihtişamı ve ışıltısından alınamamasına
neden oluyor. Bu ise Atatürk ikonuna romantik bir
düşkünlük ve Devrimler dönemindeki icraatlerin
sorgusuz sualsiz taklidi ile bugünkü sorunların
çözüleceğine dair anakronik ve sarsılması güç bir
dogma yaratıyor.
Bugün, özellikle tarihçi ve köşe yazarlarının başı
çektiği bir kalabalığın yarattığı manzara budur. Bir
mağlup tesellisi olarak, tarihin bir döneminde sanki
bir asr-ı saadet yaşandığına dair yaygınlaşan bir
inanç, literatür adı altında yaratılan adeta bir fıkıh
ve yöntem diye öne sürülen bir çeşit sünnet
takipçiliği. Bu hal yüzlerce yıllık Türk terakkisinin
nadide bir ürünü olan Kemalizm için yakışıksızdır.

kurumsallaşmasını güdük bırakmıştır. Var olan
kurumlar ise on yılların ataleti sonucu çürümeye
yüz tutmuştur. Kemalist olarak nitelenebilecek
mevcut kadrolar yoktur, ancak dar ve infant bir
çevre kendi doğum sancıları içerisindedir.
5. Kemalizmin büyük bir kuramsal boşluğu
bulunmaktadır. Gelenek olarak nitelenebilecek
belli belirsiz bir düşünsel patikanın varlığına
karşın, kalabalıklar içerisindeki yüz yıllık yalnızlığı
sonucu Kemalizm karmaşık ve eklektik bir hale
sokulmuştur. Yaygın bir kafa karışıklığı ve
dezenformasyon bulunmaktadır. Bu durum, birbiri
ile ilintili konularda çelişkilere, tereddütlere ve
ihtilafa yol açmaktadır. Her biri başka bir amentü
gibi ezberlenen, menşei belirsiz ideolojik klişeler
ve ön kabuller yıkılarak, ilkesel temeller üzerine
yeni bir inşaya girişilmelidir. Kemalistler için
entelektüel bir devinime azami derecede ihtiyaç
vardır.
Kısacası, 2000'lerde yürütülen, toplumun
temel sorunlarından uzak; maziye özlem, statükoyu
şeklen muhafaza çabası ve güvenlik odaklı, kaygılı,
edilgen yaklaşım Kemalistlere kaybettirmiştir.
Bugün lazım olan; sosyo-ekonomi odaklı, değişimi
hedefleyen, toplumun memnuniyetsiz kesimlerinin
talepleri ile Kemalist ilkeleri bağdaştıran ve
geleceği tasarlayan bir yaklaşımdır...

Kemalistlerin, artık bazı olguları net bir şekilde
kabul etmesi gerekmektedir:
1. Büyük Türk Devrimi’nin üzerinden, bir yüz yıl, iki
dünya savaşı geçmiş, dünya o gün olduğundan
bambaşka bir hale bürünmüştür. Artık yeni bir
sistem, yeni aktörler, yeni teknolojiler, yeni bir
coğrafya, yeni sorunlar, yeni düşmanlar, her şeyden
önce istek ve ihtiyaçları bambaşka yeni insanlar
vardır.
2. Bu şartlar altında ortaya çıkan küreselleşme ve neoliberalizm dünyayı daha önce olmadığı kadar
etkileşim haline sokmuş ve sömürü boyutlarını en
küçük zerrelere varacak derecede genişleterek,
kendine has bir manzara, sorunlar ve mücadele
alanları yaratmıştır.
3. Bu sürece paralel olarak, Türkiye Devleti
dönüştürülmüştür. 20. Yüzyılın büyük bir
bölümünde özellikle devlet, ordu ve bürokrasi
üzerinde etkin olan Kemalist hegemonya, kısa
sürede önce bir Soğuk Savaş Atatürkçülüğüne
evrilmiş, ardından iyice zayıflayarak nostaljik bir
imge biçiminde yaşayan, herkes için duygulara
hitap eden bir meşruiyet dayanağına dönüşmüştür.
Türkiye’de uzun zamandır Kemalist bir siyaset
üretilmemiştir. Ve varılan yeni durumda
Kemalistler, muhalefet konumundadır.
4. Kuruculuktan gelen bir alışkanlıkla, devlet
kurumlarına olan güven, Kemalistlerin sivil

Piramidin Hangi Katına Bakıyoruz?
“Muhtaç insan, özgür insan değildir.”
David Harvey

Abraham Maslow’un, bir piramit biçiminde
betimlenen, ünlü İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramını
pek çok kişi duymuştur. Bu kurama göre, insanların
motivasyonu dış faktörlerden ziyade kişinin kendi
içindeki ihtiyaçlara dayanmaktadır.
Maslow’un kuramına göre insanların
ihtiyaçları sınırsızdır ve insan bir ihtiyacını
giderdikten sonra başka bir ihtiyaç ortaya çıkar. Bu
esnada, giderilmemiş ihtiyaç kişi için büyük bir
motivasyon kaynağıdır, bireyi güdüler ve birey
neyi henüz elde etmemişse ona büyük ilgi gösterir.
Bu nedenle, Maslow’a ait ihtiyaçlar hiyerarşisi de,
alt düzeydeki ihtiyacın karşılanmadan üst
5
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düzeydeki ihtiyacın karşılanmasının anlamsız
olması ilkesi üzerinde kurulmuştur.

Bu noktada diyebiliriz ki, siyaseten başarılı
olabilmek için, halk kitlelerinin çoğunluğunun
motivasyon kaynaklarının doğru tespit edilmesi ve
bu konular üzerinden halk desteğinin aranması
gerekmektedir.

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi 5 ana
kategoriye ayrılmaktadır:
1. Fizyolojik İhtiyaçlar: Açlık, susuzluk ve buna
benzer temel yaşamsal ihtiyaçlar
2. Güvenlik İhtiyacı: Dış
tehlikelerden korunma

faktörlerden

Lakin bize göre, uzun yıllardır artan biçimde ve
2000’lerden sonra gayet bariz bir şekilde
Kemalistler, geniş halk tabanının motivasyon
kaynaklarını tespit etmek, hatta araştırmak
kaygısından dahi uzaktırlar. Bu nedenle siyasi bir
karikatür haline düşmüşlerdir.

kaynaklı

3. Sosyal İhtiyaçlar: Aidiyet, sevgi, kabul görme,
sosyal yaşam vb.

Yıllardır dile getirilen ezberler, belirlenen
hasımlar, halkın davet edildiği mücadelelerin
tamamı toplumun algısında havada kalan, soyut,
önceliksiz ve motive edicilikten uzak önerme ve
söylemlerdir. Bu durum, genel olarak bütün “sol”
siyaset için acınası bir hal olup, en yıkıcı etkisini,
sivil siyasetteki amatörlükleri nedeniyle Kemalist
kesimde göstermiştir.

4. Değer Verilme/Saygınlık İhtiyacı: Statü, başarı,
itibar, tanınma
5. Kendini Gerçekleştirme: Gelişim, bir işi başarıyla
tamamlama, yaratıcılık
Kısacası; Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
kuramına göre, henüz fizyolojik ihtiyaçlarını
karşılayamamış bir birey, saygınlık ihtiyacı ile
motive olamaz. Davranışlarındaki motivasyon
kaynağı, fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Evvela, kimlere hitap ettiğimizi bilmemiz
gereklidir. İyiliğin ve anlayışın zirvesine çıkmış bir
güneş ülkesinde yaşamamaktayız. Karşımızdaki
sıradan insanın sınırlarını kavramak gerek.
Örneğin;
kitleleri
dümdüz
bir
şekilde
“emperyalizm” ile mücadeleye davet etmek,
kavram hakkında yeterli bir bilgisi olmayan,
gündelik hayatında bunu açıkça hissetmeyen ve fil
dişi kulelere tırmanarak manzaraya bakma şansı
olmayan sıradan vatandaş için bir “kuru
gürültüdür”. İstenildiği kadar yazılıp-çizilsin,
salonlarda, köşelerde, meydanlarda haykırılsın,
“emperyalizm” ile mücadeleye davet, şeytan ile
mücadeleye davet kadar soyut ve karşılıksızdır.
Chantal Mouffe’nin Aşırı Sol için dile getirdiği şu
eleştiriye burada yer vermekte fayda vardır:

Peki ama Maslow’un kuramının bizim konumuz ile
ne ilgisi var?

“İnsanların kanlı canlı tanımlayabileceği hasımlar
belirlemektense ‘kapitalizm’ gibi soyut kategoriler
kullanırlar ve bu yüzden insanların politik anlamda
hareket etmeleri için gerekli olan duygulanımsal
boyutu harekete geçirmekte çuvallarlar.[…] Antikapitalist retorikleri, çıkarlarını temsil etme
iddiasında
bulundukları
gruplarda
yankı
uyandırmıyor. İşte bu nedenle daima marjinal
konumlara hapsoluyorlar.”

Şöyle ki, yaygın sanının aksine halk, homojen bir
yapı değil, tek tek bireylerden oluşan, eklektik bir
bütündür. Siyaset ise, tek tek bireylerden oluşan bu
halkın çoğunluğunun sahip olduğu veya üzerinde
konsensüs sağladığı motivasyon kaynakları üzerine
doğru vurgular yapıldığı taktirde başarıya ulaşır.
Yani, çoğunluğu açlık veya işsizlikle boğuşan bir
halkı, yüksek idealler uğruna siyasi mücadeleye
davet etmek, halk kitlelerini motive edemeyecek,
nafile bir girişimdir.

Oysa, tüm Kemalistlere ilham kaynağı olan Milli
Mücadele’nin geniş halk kitlelerinden destek
bulması ve başarıya ulaşmasının nedenleri
6
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arasında, milletin hayatta kalma dürtüsüne yapılan
vurgunun etkisi, çok açık bir misal olarak
önümüzde durmaktadır. İşgalci Yunan Ordusu ve
Ermeni Çeteleri ete kemiğe bürülüdür. Türk Milleti
evinde, tarlasında, sokakta, hayatının her alanında
bu rijit tecavüzü adeta bir duvara toslar gibi
hissetmiştir. Bu kadar bariz bir motivasyon
kaynağına yapılan açık bir direniş ve mücadele
çağrısının destek bulması hiç de şaşırtıcı değildir.

saldırmakta; yaşama, geçinme, eğitim, barınma
gibi temel hakları gasp etmektedir.
Bugün dünyadaki gelir ve refah adaletsizliği daha
önce hiç olmadığı kadar artmış, yoksulluk
yaygınlaşmış, kişisel özgürlükler daralırken
despotizm had safhaya çıkmış, hükümetler
‘zenginliğin yoksulların aleyhine yeniden dağıtımı
aracı’ haline dönüştürülmüş, uluslar her türlü
egemenlik haklarından yoksun bırakılırken, yüz
milyonlarca güvencesiz işçi, on milyonlarca
mülteci yaratılmış ve insanlığın büyük bir kısmı
temel hak ve ihtiyaçlarını dahi karşılamaktan aciz
hale düşürülmüştür.

Bu açıdan; işsizlik, yoksulluk, terör, kadın
cinayetleri, çocuk istismarı, sansür gibi onlarca
sorun ile boğuşmakta olan, yani henüz fizyolojik ve
güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz bir
çoğunluğa, Kemalist siyasetin motive edici
çağrısının, alışıldıktan çok başka ufuklardan
seslenmesi gereklidir…

ABD’den,
Birleşik
Krallık’a,
Fransa’ya,
Rusya’dan, Çin’e, Hindistan’a, Birleşik Arap
Emirlikleri’nden, Mısır’a, Güney Afrika’dan,
Gana’ya, Arjantin’e, Meksika’ya kadar, gelişmişaz gelişmiş hiç fark etmeden, tüm dünyada ve
yurdumuzda büyük halk kalabalıklarının içerisinde
bulunduğu manzara budur.

“Hakların Savunulması” Tanıdık, Ancak Yeni
Bir Siyaset
“Türk Milliyetçiliği, Türk Ulusunun alın terini
yabancıların çıkarlarına karşı korumak demektir.”

Bu noktada; Kemalistlere, bir siyasi ideoloji olarak
meydana çıkarken temel zeminleri olan Müdafaa-i
Hukuk, yani “hakların savunulması” geleneğini ve
temel ilkelerden biri olan
“halkçılık” ilkesini
yeniden hatırlatmak gerek.

Uğur Mumcu

Bugün, yüz yıl önce olduğu şekilde, yurdumuzda
açıktan ve fiili bir düşman işgali yoktur. Bu
emperyalisti, olağanca açıklığı ile halk kitlelerine
izah etmeyi güçleştirmektedir. Yine aynı sebeple
despot, komprador ve ruhbanın işbirlikçiliğini
gözler önüne sermek zorlaşmaktadır. Haliyle,
kestirmeden gidilerek, halkın doğrudan bu dört
sömürü odağına karşı mücadeleye çağırılması,
karşılıksız kalacaktır.

1920’lerin
manzarasına
bakarken
Hakimiyet-i Milliye gazetesinde Kemalistlerin
hasımları şu şekilde tanımlanmaktaydı:
“En büyük düşman, düşmanların düşmanı ne falan
ne de filan millettir; bilakis bu, […] bütün dünyaya
hakim olan ‘kapitalizm’ afeti ve onun çocuğu olan
‘emperyalizm’dir.”
21. yüzyılda ise; tarihin seyri ile
Kemalizmin temel ilkeleri ve savunuları göz önüne
alındığında, Kemalistlerin karşısına genel olarak
dört hasım tanımlamak mümkündür: emperyalist,
despot, komprador ve ruhban.

Ancak, yukarıda bahsettiğimiz manzarada;
vatandaşların iliklerine kadar hissettiği hak gaspları
ile mücadelenin öncelendiği, ulusçuluğun halkçı
bir düzlemde kurgulandığı yeni bir siyasetin başarı
şansı olabilecektir.

Bu dört hasım, küreselleşme ve neo-liberalizm ile
birlikte türevlendirilebilecek ve oldukça kompleks
bir hal almış olsalar da, dördünün çok zaman
üzerinde ittifak ettikleri ortak yönleri, halkları pek
çok farklı açıdan sömürmeleridir.

21. yüzyılda Kemalistlerin, yüz yıldır yürüttükleri
şekilde karamsar “laiklik savunusu”, “üniter devlet
savunusu”, “milli kültür savunusu” değil; tüm
bunların da savunusunu imkanlı kılacak “hak
savunusu” odaklı bir dil ve siyaset geliştirmeye
ihtiyacı vardır.

Burada sömürüden kastımız genel olarak bir hak,
hatta hakların gaspıdır. Bu dört sömürü odağı,
halkların ve insanlığın; özgürlükleri, egemenlikleri,
emek ve zenginlikleri ile vicdan ve kanaatlerine

İşsizlik, yoksulluk, gelir adaletsizliği, eğitim, doğa
ve çevre, kadın hakları, hayvan hakları, bireysel
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özgürlükler, hukuksuzluklar, sansür, daralan sosyal
devlet, mülteciler gibi yüzyılımızın sorun
başlıklarına yönelik programlar ve projeler
üretilmesi, Kemalist siyasetin bu alanlarda ümit ve
değişim vadeden bir konsept üzerine kurgulanması
gereklidir.
Dünyamız yeni bir dönüşüm ve geçiş dönemi
içerisindedir. Yirminci yüzyılın sonunda ortaya
çıkan kapitalizmin, neo-liberalizmin kesin
zaferinin ilan edildiği, tek kutuplu ve küreselleşmiş
olarak tabir edilen dünya, kendi enerjisini otuz yıl
gibi bir süre içerisinde tüketip, özgül ağırlığıyla bir
burgaç yaratarak tarihin derinliklerine doğru
ilerlemektedir. Bu durum ve yerine geleceğin
belirsizliği, tüm dünyada yeni savunulara imkan
yaratmaktadır.
Metropol ülkelerde konumlanmış az sayıdaki
büyük sermaye sahibinin ve bunların yerel
işbirlikçilerinin dayattığı neo-liberalizm ve
küreselleşme politikaları; geçen otuz yılda sosyal
demokrasiyi tedavülden kaldırıp, sosyal devleti
daraltarak, sanayisizleştirme ve sendikasızlaştırma
yoluyla proletarya sınıfını büyük ölçüde sakatlayıp
dönüştürerek,
özensiz
tutumuyla
çevre
felaketlerine yol açarak, zenginliği çok küçük bir
kesimde biriktirip geniş kitleleri yoksulluğa
hapsederek ve bu düzeni devam ettirmek için
kişisel hak ve özgürlükleri kısıtlayıp, otoriterliği ve
despotizmi desteklerken; öğretimi yaygınlaştırarak,
teknoloji kullanımını yayarak, haberleşmeyi,
bilgiye erişimi ve etkileşimi küresel boyutlara
vardırarak bir bakıma kendi muhalefetini de yine
kendisi imkanlı kılmıştır.

eğilimleri
belirleyecek
ve
değişimleri
yönlendirecek olan, bu kesimin halihazırda
birikmekte olan statik enerjisi olacaktır. Ancak öz
farkındalığı zayıftır ve arayış içerisindedir.
Ayrıca, ilerici prekarya sahip olduğu nitelikleri
sayesinde, Kemalist savunuları yüz yıl önce halk
içerisindeki
muhtaplardan
daha
kolay
kavrayabilme yeteneğine de sahiptir. Böylece
ilerici
prekarya,
Kemalist
aydınlık
ile
memnuniyetsiz halk kitleleri arasında, öncü bir rol
edinebilir. Yeter ki, Kemalist çağrılar bu kesimin
frekansları ile uyumlu hale getirilebilsin.
Burada ise vazife;
-

Kemalizmi
yüz
yıldır
süregelen
soyut
tartışmalardan kurtarmak,
Ulusçuluğu, halkçı bir nitelikle kurgulamak,
Mücadele cephesini “hakların savunulması”
üzerine kuran bir anlayışı oturtmak,
Toplumun öncelikli sorunlarını tespit etmek,
Gerçekleşen sömürü ve hak gasplarını topluma izah
etmek
Ve bunlara ilişkin ümit vaadeden pratikler
geliştirmektir.
Bu sayede, geniş halk kitleleri, sömürünün
dört odağına -emperyalist, despot, komprador ve
ruhbanakarşı
mücadele
için
motive
edilebilecektir…

Parti, Bir Interregnum
"Siyasi inisiyatif kullanabilecekleri kanallar
olmazsa insanlar toplumsal canlılıklarını ve
kamusal meselelere ilgilerini yitirirler: İpleri
elinde tutan yozlaşmış odaklara veya halkın yorgun
ve dağınık dikkatini cezbetmekte ustalaşmış duygu
tacirlerine av olurlar."

Bugün ülkemizde de gittikçe merkezi konuma
gelen; yüksek öğrenim mezunu, işsiz veya
güvencesiz işlerde ya da mesleki becerilerinin
dışında bir işte çalışmak zorunda kalan, teknoloji
kullanan, bilgiye kolaylıkla erişen, dünya ile
sürekli etkileşim halinde bulunan, gelir
adaletsizliği, çevre, kadın hakları, hayvan hakları,
eğitim, kişisel özgürlükler gibi konularda
hassasiyetler
geliştiren,
mevcut
düzenden
memnuniyetsiz ve genç bir nesil yükselmektedir.

Bertrand Russell

Kemalistlerin kimler olduğu ve nerelerde
bulunabileceğini sorsak, sanırım hemen herkesin
zihninde ya kendilerine belletildiği şekilde
kalıplaşmış birkaç cevap veya havada asılı koca bir
soru işareti kalır…

“İlerici prekarya” olarak niteleyebileceğimiz bu
nesil, 2010’lardan itibaren Türkiye’de, Brezilya’da,
Yunanistan’da, Fransa’da örneklerine rastlandığı
gibi çeşitli kitle hareketleri ile varlığını
hissettirmeye de başlamıştır. Yakın gelecekte
gelişmiş ve gelişmekte olan tüm dünyadaki

Sahiden bugün Kemalistler nerelerdedir?
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İlkin 1950’lerden başlayarak önce ortanın soluna,
ardından 1980’lerde sosyal demokrata, 2000’lerde
ise liberal demokratlara dönüştürülen yeni
Cumhuriyet Halk Partisi’nde mi?

Bugün, Kemalistlerin içerisinde bulunduğu
durum, bizce Gramsci’nin tabiriyle bir
interregnumdur. Yani; eskinin ölmekte olduğu,
yeninin henüz doğamadığı bir durum.

On yılların İşçi Partisi’yken, 2000’lerde
ulusalcılığı keşfeden, Rusya ile Çin arasında
savrulmalar yaşayan, Dugin kurgusu bir
Avrasyacılığın müdavimi Vatan Partisi’nde mi?

Bu nedenle, uzun zamandır Kemalist bir siyasi
partinin zorunlu olduğunu anlatmaktayız. Klasik
imge ve retorikleri yıkacak, gelenekselleşmiş siyasi
çatışmalardan uzak, yıpranmamış, sıkıcılaşmamış,
Soğuk Savaş bakiyesi imajdan arınmış, yeni
şartlara uygun yeni söylemler ve politikalar üreten,
çoğulcu demokrasiyi önce kendi kurumsallığında
içselleştirmiş, geçmişle hesaplaşma ve popülist
gündemle oyalanan değil, ofansif ve ümit vadeden
devrimci bir siyasi parti…

Ülkücü kökenini hararetle sahiplenen, merkez-sağ
olduğu iddiasındaki İyi Parti’de mi?
Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olmasına
karşın, kurucu ideallerinden uzaklaşmış, daha
ziyade bir obezi andıran, Atatürk baskılı tişört ve
rozet mağazacılığı yapmaktan öteye gidemeyen,
kitlesel enerjisini yitirmiş Atatürkçü Düşünce
Derneği’nde mi?

Ayrıca, Kemalist kuramda bulunan boşlukların
yarattığı ihtilaflar, Kemalistler arasında sürekli bir
bölünmeye ve birbiriyle anlaşamayan küçük
hiziplere yol açmaktadır. Çoğulcu demokrasi ile
işleyen bir parti disiplini içerisinde yaratılacak
tartışma kültürü ve programlaştırılacak çıktılar,
bize göre bu kuramsal boşluğu da yavaşça
dolduracağı gibi, ihtilaflar, bölünme ve
anlaşmazlıkların da ortadan kalkması veya tolere
edilebilir düzeylere indirilmesini sağlayacaktır.

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nde mi,
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde mi,
Türkiye Gençlik Birliği’nde mi, Cumhuriyet
Gazetesi’nde mi, Sözcü’de mi, Aydınlık’ta mı,
Halk TV, Ulusal Kanal’da mı yoksa sahada veya
sanalda yapılanmış irili ufaklı onlarca küçük
örgütlenme ve yayında mı?... Yoksa, hepsinde mi?
Türk Halkı aradığında Kemalistleri nerede
bulacaktır?!
Antik Yunan filozofu Gorgias’a göre; “Sonsuz bir
varlık kendisini sınırlayacak mekanda ve zamanda
bulunamaz. Öyleyse hiç bir yerde değildir, hiç bir
yerde olmayan şey de yok demektir.”
Benzer bir cümleyi bugün Kemalistler için de
söylemek
mümkündür.
Bugünkü
örgütsel
dağınıkları ve bulundukları her yerde azınlık
konumunda oluşları, Kemalistleri siyaseten
yoklarmış gibi gösteriyor.
Oysa, devrimci momenti sağlamak, sözü edilen
toplumsal
devinimleri
başlatmak
için,
Kemalistlerin evvela ete kemiğe bürünmeleri, bir
biçime ve vücuda sahip olmaları gereklidir. Zira,
sağlıklı insanlar, sanrıların ve hayaletlerin
çağrılarına kulak asmazlar…
Ve onlarca yıldır denenen, ancak görünen
odur ki; mevcut dejenere yapıların hiç birisiyle
bunların sağlanması mümkün gözükmemektedir.
Oysa, yakın gelecekte yaşanacak değişimlere hazır
olmak, başarı sağlamak için elzemdir.
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MERKEZDE BOĞULMAK:
KAVRAMSIZ DÜŞÜNMEK YA DA
KAVRAMSIZ SİYASET

ya da amacı bugün bile tam olarak anlaşılmış
görünmüyor. Adının önüne bir sıfat ekleyen ya da
azıcık statü sahibi olan herkes kendini halktan
soyutlayıp halka inmekten bahsediyor. Halka karşı
yıllardır atfen söylenen olumsuz birçok şey,
insanlarda ilk fırsatta halktan kopma eğilimi
doğuruyor. Peki aslında kimdir halk? En kaba
tabirle toplumun ayrıcalıksız kesimi. Yani biz..
Ama bizim toplumumuzda halk artık bir alt tabaka
unsuru haline geldi hatta cahil, bilgisiz, görgüsüz,
her şeyin müstehak olduğu..

Deniz Yüce
Kavramlar, düşüncelerimizi anlatırken
anlatmak istediklerimizi ifade edebileceğimiz
sözcük olmaktan öte derin anlamlar taşır. Her
alanın kendine özgü kavramları vardır. Ancak
kavramların taşıdıkları anlam genellikle kullananın
yüklediğine göre değişir. Aynı kavramlardan çok
farklı anlamlar çıkabilir.

Kullanmaktan korktuğumuz bir kavram,
“sınıf” kavramı. Güncel gerçekliğinin dışında
algılanır hep ve ideolojik olarak yorumlanır ya da
sadece sol görüş içerisinde değerlendirilir. Bu
konuyu gündeme getirdiğinizde ise; Türkiye’nin
“sınıfsız ve kaynaşmış” bir toplum olduğu
ezberiyle karşınızda durulur ve bu durumu
tartışmaya kapatmak için, bunu Atatürk’ün
söylediği özellikle belirtilir. Peki gerçekte durum
böyle midir? Ya da az geriden gelip şöyle soralım;
Osmanlı Devleti’nde sınıflar var mıydı, varsa
nasıldı? Ve cumhuriyet sonrası sınıflar neden ve
nasıl değişti? Öncelikli şunu belirtelim, Osmanlı bir
imparatorluk olduğundan, bir ulus devlet yaratan
cumhuriyet ile sınıfsal açıdan farklılık taşır. En
basit şekilde, cumhuriyetle hedeflenen yönetenyönetilen ayrımını kaldırıp toplumun yönetimde
söz sahibi olmasını sağlamaktı. Dolayısıyla
cumhuriyete geçişte, sınıfsız ve kaynaşmış toplum
bir ideal olarak önümüze konmuştu. Ancak bu
gerçekleşmemişti.
Benzer
örneği
Tito
Yugoslavyasında da görüyoruz. Yani özetle,
işgalden kurtulmuş ya da savaştan çıkmış, yeni bir
devlet kurmuş üçüncü dünya ülkelerinde bu bakış
açısı vardır. Dışarıya karşı mücadelede ilk
yapılması gereken içeride birlik ve beraberliği
sağlamak olmuştur. Bu yüzden “siyasi partilere
değil
milli
birliğe muhtacız”
söylemi
dillendirilmiştir. Bakınız 16 Eylül 1924 Trabzon
Nutku’nda Atatürk ne demiştir: “… Bugün belli
bir yolun başında bulunuyoruz. Henüz
düşünceleri etkileyecek kadar mesafe alınmış
değildir. Görüşler gerektiği ölçüde açıklık ve
isabet kazanmalıdır. Ondan evvel ayrılma fikri
alelade particiliktir ki, memleket ve milletin
huzur ve güvenlik şartları HENÜZ BÖYLE BİR

Çok farklı anlamlara gelebilecek bir kavram
olarak sağlam bir örnek “milli irade” kavramıdır.
Milli Mücadele dönemindeki tabir ile “İrade-i
Milliye”.. Dönemi incelediğimizde ulusal kurtuluş
savaşımızın ilk yayın organı, ilk gazete.. Taşıdığı
anlam çok büyük, özellikle seçilmiş bir isim.. İşgal
altındaki toprakların sesi.. Çöken imparatorluktan
sonra ne olacağının işareti, Türk milletinin sesi..
Haklı davamızın dünyaya ilanı.. Saltanatın ve
hilafetin karşısında en haklı duruş.. Millet
egemenliği… Öte yandan bugün geldiğimiz
noktada siyasal İslamcıların elinde her yapılanı
meşrulaştırmaya yarayan bir araç. Kurtuluş ve
kuruluşta ortaya çıkan anlamıyla neredeyse taban
tabana zıt. Amacımız millet egemenliğini
demokratik bir devletle taçlandırmakken, sözde
demokratlar millet egemenliğinin altını oydu. Bir
kişi geldi ve kendi iradesini milletin iradesinin
üstüne çıkarırken bir oylama yapıp her şeyi oldu
bittiye getirdi. İtiraz edene ise; bu seçimi “milli
irade” diye sundu. Halbuki buradaki temel sıkıntı,
hiçbir koşulda milletin iradesini devredemeyeceği
noktasıydı. Ama “atı alan Üsküdar’ı geçmişti”..
Görünüşte her şey meşruydu. Ancak meşruluk her
zaman haklılık ve doğruluğu beraberinde
getirmiyordu. Denklem “sandık=milli irade”
olarak kurulmuştu. Gerisinin hiçbir önemi yoktu.
Peki şimdi aynı kavrama baktığımızda aynı
şeyleri anlayabiliyor muyuz? Hayır.
Bir de kafamızın karışık olduğu kavramlar
var. Halk/Halkçılık kavramları, Atatürk’ün
ilkelerinden biri olarak “ezbere” bilinirken, içeriği
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AYRILIĞA YOL AÇMAYA uygun değildir.”
Yani siyasi partilerin kurulması, demokratik bir
sistem
vs
için
şartların
olgunlaşması
beklenmektedir. Ancak bu şekilde topyekün bir
mücadele ortaya konabilmiştir. İçeride etnikmezhepsel-sınıfsal ayrılıklarla boğuşan bir ülkenin
işgale direnme ya da savaşta tüm toplumu seferber
etme imkanı yoktur. Söylem ve eylemlerin bağlam
içinde değerlendirilmesi bu yüzden önem taşır.
Ayrıca toplumsal sınıflar açısından Hikmet
Kıvılcımlı, “Türkiye’de işçi sınıfının var
olduğunu, ancak bunların bir sınıf bilinci
içerisinde
hareket
etmediklerini”
erken
dönemlerde ifade etmiştir. Tıpkı bugünkü gibi…
Ayrıca
günümüzde
kapitalizmin
iliğimizi
kemiğimizi sömürdüğü bir dönemde sınıfsal bakış
açısının reddi şaşılacak bir durumdur. Erol
Manisalı gibi bazı akademisyenler ise; Türk
demokrasisinin gelişiminde sınıfsal bakış açısının
çok ciddi katkı sunacağı görüşündedir.

kullanmıyoruz?
İdeolojimizi
tanımlarken
kendimizi
nereye
koyuyoruz?
Ülkemizin
sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken hangi
noktada duruyoruz? Peki bu solun hiç mi olumlu bir
yanı yok? Bunları hiç düşünüyor muyuz?
En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim.
Sol-sağ ideolojik yelpazesini görmezden gelmek en
çok kimlerin işine gelir? Kitleleri uyutan ve
uyuşturanların. Bugün Türk-İslam sentezinin
karşısına sol bir seçenek koyabilsek acaba bir
alternatif oluşturabilir miyiz? Solculuk adına
kürtçülük yapıldığını kabul ediyoruz da, bunun
doğru seçeneğini oluşturmak için neden bir çaba
sarf etmiyoruz?
En temel sıkıntımız dünyadaki ve
Türkiye’deki sol literatürü görmezden geliyor
olmamız. Solun algılanış şekli sadece bizdeki gibi
değil.. Aslında Türkiye’de de bunun farkında
olanlar vardı. “Kemalist” bir siyaset bilimcimize
başvuralım, neticede “bizim mahalleden” olması
önemli.. Ahmet Taner Kışlalı ideolojileri
tanımlarken “sağ-sol” ayrımı yapıyor. Hatırımda
kaldığı şekilde, “sağ ideolojiler duygulara sol
ideolojiler akla seslenir” diyor en kaba haliyle. Tabi
bunu yaparken “amaaann canım geçmişte kaldı
ama sağ-sol” demiyor. Mesela AKP iktidarını
pekiştirirken bunun sebepleri arasında “merkez
sağdaki boşluk” gösterilmemiş miydi? Geçtiğimiz
günlerde bir tartışma programında Mustafa Balbay
da buna işaret etmişti. Peki neydi merkez sağ?
Merkezin sağı nasıl olur? Ya da 1970’lerdeki
“Orta’nın Solu” solu nedir? 90’lı yıllarda Bülent
Ecevit’in “demokratik sol” söylemini nereye
koyacağız? Neticede bu parti ismiyle seçime girip
başbakan oldu.

Bazı kavramlar da insanlarda farklı
çağrışımlar yapabiliyor. “Sol” kavramı buna çok
iyi bir örnek. Türkiye’de sol dediğinizde topluma
yaptığı çağrışım “kavga, çatışma, silah, örgüt,
darbe, anarşistlik, dinsizlik..” gibi çok farklı
oluyor. Dolayısıyla bugün “toplum hassasiyeti”
adına bu kavramı kullanmaktan çekinenler var.
Gerekçe 1960’lı ve 70’li yıllarda yaşananlar ve bu
noktada topluma sol olarak gösterilen şeyler
“illegal örgütler, baskınlar, birtakım terörist
yöntemler ..”
Peki solun bundan başka bir anlamı yok
mu? Sol bundan mı ibaret? Ya da sol kavramına
kürtçüler sahip çıktı diye kullanmaktan vazgeçmek
mi gerek? Siyasal İslamcılar “demokrasi”
kavramını ne hale getirdi, sahip çıkmaktan
vazgeçtik mi?

Aslında gördüğünüz gibi AKP döneminin
hemen öncesinde ve günümüzde bile biz sağlı-sollu
tabirleri kullanmışız bilerek veya bilmeyerek.
Evrensel modelde de sol sosyalist temelli, sağ
kapitalist temelli olmuş. Bizim mahallenin
“Kemalizm diye bir şey yoktur” ayıbını
görmezden gelirsek benzer tartışmayı Kemalizm
içinde de hala yaşıyoruz. Gerçi birkaç cümle de
ayıbın sahiplerine etmek lazım. Üzerine bir gelenek
kurulmuş, literatür oluşmuş, iktisadi ve siyasi
analizler yapılmış bir düşünce, bir kavram nasıl yok

Bugün Türkiye’de günlük dilde sol
kullanılmıyor diye ortadan mı kalktı? “Liberal
solcular” diyoruz yıllardır, demek ki bir sol var
ama yine görüyoruz ki bizim bu kavramı kullanıyor
olmamız liberal solcuların bizdeki olumsuz
duruşları.. Yani yine bir olumsuzluk atfediyoruz.
İyi şeyler yapmış bir solcu yokmuş ya da
olamazmış gibi.. Acaba birtakım olumsuzluklar
üzerinden
gösterilmesinden
dolayı
mı
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sayılabilir? Tarihsel olarak İngiliz ve Fransız
belgelerinde geçmiş, hatta kavramı bizden önce
onlar kullanmaya başlamış. Recep Peker, Mahmut
Esat Bozkurt, Afetinan’ın yazdıklarını geçtim
Atatürk’ün el yazısıyla yazmış olduğu,
“Bunlardan başka, 1935 Kurultayınca saptanan
fikirler de bu programa alınmıştır. C. H.
Partisinin güttüğü bütün bu esaslar, Kamalizm
prensipleridir” cümlesi gözümüzün önündedir.
Buradan
hareketle,
ilkelerinden
birine
“devrimcilik” adı verilen bir düşünce nereye
oturtulabilir? Atatürk’ün yaptıklarını korumak
kollamak yani Kışlalı’nın deyimiyle bekçilik
yapmak isterseniz elbette ki farklı bir yere
oturtacaksınız. Kitleleri kontrol etmek isteyenler
her zaman korumak kollamaktan yana olmuştur.
Ancak geleceği kurgulamak isteyenler bunu farklı
yere oturtacaktır.

mıyız?
Hani
kürsüde
“biz
Kemalizmi
Kışlalı’lardan, Mumcu’lardan öğendik!” diye
nutuk atarken acaba farklı Mumcu ve Kışlalı’dan
mı bahsediyorduk? Öyleyse buradan iki sonuç
çıkıyor; ya yazdıklarını okumadık ya da
okuduklarımızı anlamadık…
Bu yazıyı yazarken Tanıl Bora’nın
“Popülizmin Sağı Solu” söyleşisinin afişiyle
karşılaşıyorum. Geçen okuduğum kitaptaki ayrımı
anımsıyorum Hugo Chavez sol popülizme, Recep
Tayyip Erdoğan sağ popülizme örnek gösterilmişti.
Gözüm kitaplığımdaki Hikmet Özdemir’in kitabına
ilişiyor “Sol Kemalizm”, sanırım doktora teziydi
yani bilimsel bir çalışma.. Ömer Atagenç’in yeni
kitabı çıkmış, üzerinde “Sağ Kemalizm Üzerine
Bir Deneme” yazıyor. Kimileri “hocam zamanı mı
şimdi?” diye homurdanadursun, sahi Kemalizmin
sağı solu yoksa hoca bunu nereden uyduruyor(!)..
Ya da aslında var olan ama görmezden gelindiğinde
yok olacağı düşünülen bazı şeyleri mi hatırlatmaya
çalışıyor?

Peki ister “ideolojik yelpaze” deyin ister
“evrensel model” deyin isterseniz farklı bir tabir
kullanın, siz bu ideolojiyi nereye oturtursunuz? İki
farklı bakışı nasıl temellendirirsiniz? Nasıl merkez
sağ demişseniz, liberal sol demişseniz ya da
benzerlerini kullanmışsanız burada kullanmanızı
engelleyen nedir?

Kavramların kullanımlarındaki keyfiyet
aynı zamanda bizim için değerli ve sihirli birçok
kavramında yitirilmesi anlamını da taşıyor.
Bunlardan biri de “Kuvayi Milliye”.. Bugün
geldiğimiz noktada siyaseten “Yeniden Kuvayi
Milliye” kavramı kullanılması, çok partili sistemde
olması gerekli farklı görüşte bir partiyi (ötekiyi)
düşman olarak görme noktasında getirmiştir.
Dolayısıyla o düşmana oy verenler de mevcut
durumda “vatan haini” olarak gösterilmiştir.
Ülkemizde çok kolay ve çok yaygın ancak çok
yersiz kullanılır vatan hainliği… Ne yazık ki
Kemalizm kavramı da yakın zamanda etkisini ve
sihrini kaybetmekle karşı karşıya kalacak gibi
gözüküyor. Bunun temel sebebi içine her şeyin
dolduruluyor olması. Ne zaman bu konuda
düşünsem, İlhan Selçuk’un “Kemalizm İdeolojisi
Muz Mudur?” yazısı aklıma gelir…

Dikkatte alınması gereken bir nokta da sol
Kemalizm adına ortaya konan “görmezden
gelinemeyecek” kadar önemli bir birikim var.
“Aman hepsine birden Atatürkçülük diyelim
Atatürk zamanında sağ sol mu vardı”
diyorsanız, dün Atatürk’ün vasiyetini çiğneyen
Kenan Evren de Atatürkçü, Nadir Nadi’yi “Ben
Atatürkçü Değilim” diye isyan ettirenler de
Atatürkçü, bugün “iki ayyaş” diyen de
Atatürkçü… Yani siz 1985 BBC röportajında
“bilimsel sosyalistim” diyen Uğur Mumcu’yla, az
önce bahsettiklerimi aynı kategoriye koyabiliyor
musunuz? Mesela “Devrim Şehitleri” olarak
anılan aydınlarımızın içerisinde “sağ Kemalist”
olarak gösterilebilecek birisi neden yok? Bunun
tarihsel süreç içerisinde Kemalizmin gelişimiyle bir
alakası olabilir mi? 1930’lardan 1990’ların sonuna
kadar Kemalizmin savunucusu olanlara dönüp
bakmak gerekmez mi? Peki bu aydınları sahiplenip
“ne sağdan ne soldan Atatürk’ün çizdiği
yoldan” derken yaratılan çelişkinin acaba farkında

Demokratik sistemi içselleştirememizin bir
göstergesi de siyaseten kendimizi tek haklı, doğru
ve meşru görmemiz. Siyaset yapma becerimiz
gelişmediğinden, çözüm üretemediğimizden,
öngörüde bulunamadığımızdan bunu örtmek
istiyoruz.
Bunu
yaparken
de
tavrımıza
“kutsallaştırılabilecek
ya
da
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sorgulanamayacak” destekler arıyoruz. “Siyasi
partilere değil milli birliğe muhtacız” söylemi
bunun bugün en açık halidir. Verilmek istenen
mesaj dışında, çok farklı algılanabilecek alt
mesajlar da çıkıyor bu söylemden. Cumhuriyet
100. Yılına yaklaşırken hala milli birlik kuramamış
mıdır? Dolayısıyla burada da bir başarısızlık söz
konusu olur. Ancak verilmek istenen mesajla da
ciddi sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Kendi düşüncemizi
devletin kurucu felsefesi olarak gördüğümüz için
bunu siyaset dışı görüyoruz. Halbuki bu bakış açısı,
siyaseten toplumda karşılıksız kalmaya yol
açmıştır. Bu düşüncenin siyasi partilerde karşılığı
yoktur, dolayısıyla bu siyasi partilerin de toplumda
karşılığı yoktur. Çözümsüzlüğü normalleştiren bir
kısır döngü oluşmuştur. İlle de bu düşüncede
diretiyorsak bunun karşılığı tek partili bir rejimdir.

çırpınıyoruz ki? Siyaset bilimi açısından da bu
ikilemin durduğu nokta muğlaktır, bu kavram da
popülistlerin
elinde
adalet
kılıcı
gibi
sallanmaktadır.
Neticede varmak istediğim yer açıktır. Her
düşüncede farklı yorumlar gelişir, bırakın
düşünceyi din ve inanç gibi konularda bile farklı
yorumlar söz konusudur. Bunun engellenmesi de
söz konusu değildir. Sosyal demokrasi çalışırken
okuduğum bir kitapta şöyle bir cümleye
rastlamıştım: “Ne kadar sosyalist varsa o kadar
sosyalizm vardır.” Bunu her düşünce için
söyleyebiliriz. Aslında SSCB dönemi “tek ülkede
sosyalizm” düşüncesinin neden iflas ettiğinin
göstergelerinden birisidir bu. Bugün Almanya ve
Türkiye üzerinde aynı rejimi kurmanızın imkanı
var mıdır? Tabii ki yoktur. Çünkü bu ülkelerin
kendilerine özgü özellikleri vardır, gelişmişlik
düzeyleri vs vardır. Bunları göz ardı edemezsiniz.
Dolayısıyla Kemalizm içerisinde de farklı yorumlar
gelişecektir ve doğaldır ki farklılıklarını ortaya
koymak için söylemlerinde de durdukları
göstermeleri açısından “sol, sağ,” gibi hatta belki
ileride “demokratik” gibi sıfatlar kullanmaları
doğaldır, neyin ne olduğunun görülmesi açısından
da faydalıdır çünkü bugün demokrasiyi dışlayan
yorumlara da şahit oluyoruz. Hatta belki de bu
farklılıklar yeniden keskinleştiğinde Kemalizm
kavramı sadece Atatürk dönemi ideolojisi olarak
kullanılacak ve bugün kendini Kemalist olarak
tanımlayanlar önüne çeşitli sıfatlar koyacaklar.
İnsanların kendilerini tanımlarken ayrıca özen
gösterdiğini atlamamak gerek.

Son bir değinme olarak “milli-gayri milli”
ayrılığına bakmakta fayda var. Devletin politikaları
açısından baktığınızda bunun milli olması gerekir
ve bu politikalar üzerinde milli-gayri milli şeklinde
değerlendirme yapabilirsiniz. Bunun somut
gerekçelerini ortaya koyabilirsiniz. Ancak kişinin
milli olup olmadığını nasıl belirleyeceğiz? Diyelim
ki cumhurbaşkanı gayri milli onun yönetimine
neden boyun eğiyoruz o halde? Diyelim ki iktidar
partisi bir proje partisi ancak bugün ülkeyi
yönetiyor hatta rejimi bile değiştirdi peki oy
verenleri bu partinin gayri milli olduğuna
inandırabilir miyiz? Ya da gayri milli olduğunu
söylediğimiz iktidar partisi, terörle ilişkili partiyle
işbirliği yapan Atatürk’ün kurduğu, cumhuriyeti
kuran partiyi bu sebeple gayri milli olarak
gösterirse haksız mıdır? Peki haklıysa, millilikgayri millilik işinin içinden nasıl çıkacağız, bu
aşamada hepsi gayri milli bir noktada. Kimin milli
kimin gayri milli olduğundan ziyade siyaseten bu
söylem etkili olmuş mudur? Günlük hayatta
baktığınızda hayır. Ancak yıllardır Türkiye’de var
olan “dış güçler” ya da her şeyi dış güçlere
bağlama tavrını meşrulaştırmıştır. Özellikle
muhalefeti destekleyen kesim arasına “AKP’nin
bir proje partisi olduğu”, “her şeyin ABD’nin
oyunu olduğu” kolaycılığını yaygınlaştırmıştır. Bu
ise dinamik ve üretken bir siyaset anlayışı
geliştirmeyi engellemektedir. Madem her şeyi
ABD kontrol ediyor, istediği oluyor, o halde neden

Şunu da ifade edelim; AKP’yi iktidara
taşıyan konjonktür, halk desteği ne kadar
önemliyse ardında oluşturmaya çalıştığı akademik
ve entelektüel birikim de iktidar yolunda önemlidir.
Her ne kadar yanlış olduğunu bilsek
Davutoğlu’nun dış politikası uygulanmıştır, buna
akademik kuramsal bir çerçeve oluşturulmaya
çalışılmıştır. Yani bugün “haklı olmak”, “milli
olmak”, “Atatürkçü olmak”, “milli bütünlükten
yana olmak” vs iktidar olma yolunda yeterli
değildir. Siyaset de üretmek zorundasınız hem de
mevcutlarının dışında..
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Türk siyaseti ve mevcut rejim ciddi bir
tıkanıklık yaşıyor. Bunun temel sebeplerinden biri,
güçlü yürütmeyi ele geçirmek için seçimde
%50+1’in gerekli olması. Bu da siyaseti merkeze
sıkıştırıyor ve güçlü partilerin inisiyatifine
bırakıyor. Benzer partiler, programlar, söylemler,
küçük olsun bizim olsun hesapları bu tıkanıklığı
aşmaya yetmiyor. İttifaka katılan küçük partiler
büyükleri içerisinde eritilmeye çalışılıyor.
Demokratik rejimlerde olması gereken çoğulculuk
“devletin bekası” adı altında ortadan kaldırılıyor.
Halbuki bugün bize gerekli olan; halka
dokunan ve en temel sorunlarımız olan işsizliği
açlığı yoksulluğu ortadan kaldıracak politikalar
üretebilmek; daha özgürlükçü, anayasal ve hukuka
bağlı çoğulcu bir düzen kurabilmek.. Ancak gidişat
hiç de öyle gözükmüyor..
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SAĞ POPÜLİZM, VUVUZELA VE
JÜRGEN KLOPP

yayında tüm dünyaya izletilen bir ayin
hüviyetindeki New York’ta İkiz Kuleler’e saldırı ve
2015 ‘te Paris’te bir gece kulübüne düzenlenen
terör eylemleri açılan yeni sayfayı “sonrasındaki
parantezler ile“ pek çabuk yıprattı desek yeridir.
Keza İkinci Dünya Savaşı öncesi, ideologları ve
uygulayıcıları gayet makul görülen faşizmin,
demokrasi kültürüne itirazı olmayan hatta plebisiter
demokrasiyi vazgeçilmez sayan yeni kuşakları,
Fukuyama’nın bal akan serbest piyasa ve liberal
demokrasi ırmaklarından serpileceğini vadettiği
“gelecek”te bir anda tarihsel sürecin tam ortasına
şok baskınlar yapıp adeta zamanı 1989’dan 60 yıl
öncesine sarmıştı.

Çağlar Kuzlukluoğlu
İyi bir dinleyici olmaya çalışmanın ötesinde
bir müzisyen kimliğim yok ama duyduklarımı ve
dinlediklerimi kolay kolay unutan biri değilim. Çok
yüzeysel olarak araştırdığım kadarı ile; 2010
Dünya
Futbol
Şampiyonası’nın
“rengi”,
birçoğumuza göre katili vuvuzela adlı üflemeli
çalgının herhangi bir tonlama ve de ritim işlevi
bulunmuyor. Olay tamamen “üfleyen”e bağlı !
Görüntü olarak da son derece basit bir forma sahip
olan vuvuzeladan çıkan ses de tıpkı görünümü gibi
yavan ve adeta kötü bir korna ya da vızıltıyı
andırıyor. Rivayet odur ki, adını zaten Zulu
dilindeki “gürültü” anlamı taşıyan Vuvu
sözcüğünden alıyor. Yüzyıllar boyunca kabilelerin
haberleşmesinde kullanıldığı söylenen ve önceleri
yapımında antiloplardan yararlanılan vuvuzela
artık plastikten imal ediliyor ve 2009 FIFA
Konfederasyon Kupası esnasında çıkardığı
gürültüden ötürü futbolcuların serzenişi ile
yasaklansa da lobi faaliyetleri ile 2010 Dünya
Kupası’nda
serbest
bırakılmış
ve
bizi
kulaklarımızdaki pasa rahmet okutur hale
getirmişti.

Popülizm,
piyasa
ekonomisi
hegemonyasında ülkelerin ve bireylerin belki de
feodal dönemden itibaren “değişmeyen değişimi”
sürecinde akademik camiadan başlayarak gündelik
hayata uzanan gündemine yukarıda sözünü
ettiğimiz meskun mahal baskını ile girdi. Tıpkı
futbol yolu ile tüm kıtalarda iletişim araçları
aracılığı sayesinde hayatımıza giren vuvuzela gibi.
Fukuyama’nın harikalar diyarının belki de
en güzide kurumlarından biri olmaya aday Avrupa
Birliği’nin bir üyesi olan Yunanistan’ın ülke
borçlarını ödeme hususunda “müesses nizam”ın
kabul ettirmeye alıştırdığı “yapısal düzenlemeler”e
karşı çıkma savıyla 2015’te seçim kazanan “radikal
sol” SYRIZA’nın kimilerine göre “sol” kimilerine
göre “popülizm” tehdidiyle yaydığı endişe
popülizmin çıkardığı ilk yüksek desibelli ses olarak
hafızalarda yer etti. Belirgin zaman diliminde
merkez sağ ya da sosyal demokrat; koalisyon ile
kontrollü
parlamenter
siyasal
düzenlerin
tesviyesinden geçen hane halkları, artık maziyi bir
yana bırakıp “Küresel Finansal Kriz” ve “Arap
Baharı” ile değişen sokaklara bakarak gözlerini bu
sıradışı sesi çıkaran liderlere ve siyasal oluşumlara
çeviriyordu. Özellikle evdeki, masa ve diz
üstündeki, cepteki ve hemen her köşedeki ekranlara
kilitleniyordu. Önce Brexit, sonra Trump ve
ardından ülke ve kıtalar boyu zincirleme değişim
tamlaması …

Biliriz ve hatırlarız ki futbol sahalarında
oynanan oyuna renk katan en önemli unsur seyirci,
taraftar ve tüm unsurların yarattığı atmosferdir.
Endüstriyelleşen futbolun yarattığı sorunlar bir
yana, atmosferi bozan etmenler bırakın statları
hayatın içerisindeki futboldan da birçok tutkununu
uzaklaştırabilmekte.
1989’da yayınlanan ve siyaset bilimci
Francis Fukuyama tarafından kaleme alınan
“Tarihin Sonu ve Son İnsan” adlı makale insanlığa
SSCB’nin yok oluşu ve Doğu Avrupa’da görülen
değişimin ardından ekonomik liberalizm ve liberal
demokrasiler ile “kanlı tarihin bitişi”ni
müjdeliyordu.
İnsanlığın
kanlı
tarihinin
yazılmasına neden olan mücadele sona ermiş,
çatışma kültürünün devamını süreklileştiren
unsurlar yenilgiye uğramıştı. Tarihsel süreç artık bu
yeni sayfalarda devam edecekti.

Financial Times ve The Economist gibi ana
akım küresel “eskiyen” yeni ahitler sağ-sol
demeden özellikle en büyük dokunulmazları olan
ekonomik liberalizm ve liberal demokrasiye tehdit
olarak addettikleri sağ-sol popülizm arasına
herhangi bir çizgi çekmezken sağ popülizm

Yazıyı daha da karmaşık hale getirmemek
için biraz ileriye sararsak 2001 yılında adeta canlı
15

ANLIK, Ekim-Kasım 2019

korunmacı ve milliyetçi tonları öne çıkaran
dipnotlarla da olsa en baştan beri piyasa merkezli
genetiğe göz kırpıyordu. Oysa Federico
Finchelstein’ın üzerinde durduğu bir konu olan
ırkçılık, kadın düşmanlığı, orantısız otoriterliği
içine alan bir “light faşizm” günden güne kendini
hissettirir olmuştu. Uzak olmayan tarihte Berlin
Duvarı’nın yıkılışı özgür yeni dünyayı sembolize
etme görevini üstlenmişti, bu yeni dünyanın
nimetlerinin ulaşabileceği en uç noktalara
vardırılımış bir emlakçı da yeni inşa edilecek
duvarları her şeyi mükemmel kılacak varlıklar
olarak kutsallaştırıyordu. Ve ona eşlik etmeye
niyetli kimseler, farklı coğrafyalarda etraflarında
kayda değer kitleleri bir araya getiriyordu.

esinle eskinin çürüyüp yok olduğu, yeninin ise bir
türlü ortaya çıkamadığı bir değersizleşme, bir
çürüme, bir nihilizm döneminde bulunduğumuz
söylenebilir. Peki halen düşünmeye yeltenenlerin
ve gerçek anlamda bir değişimin hayalini
kuranların akademik yazında dahi dile getirilen
dayanak noktası nedir?
Hollywood
yapımı
ve
Stalingrad
Savunması esnasında yaşananları hikayeleştiren
“Kapıdaki Düşman” adlı filmde General Kruşçev
ile Propaganda Subayı Danilov arasındaki diyalog
geliyor aklıma;
Kruşçev: (Düşmek üzere olan şehirde
direnişi daha da güçlendirmek adına diğer
subayların bilindik önerilerini aldıktan sonra)
Bunların hepsi yapıldı zaten !

Faili meçhul cinayetlerin ve suikastlerin
olağanlaştığı ve teknolojik gelişim ile iletişim
araçlarının bireysel hayatlarda yaygınlaşması
sonucu toplumsal kimliksizleşme ve hafıza kaybı
sürecine rağmen müzikleri, tüketim unsurları,
sinema eserleri ve popüler kültür öğeleri ile
Türkiye’de “özlenen” 90’lar kuşağı; dünyada da
benzer bir güdü ile kendine yer edinmiş durumda.
Geçmişe olan özlem, tarihin siyasal ve ekonomik
akışından bağımsız olarak gün geçtikçe maddi ve
manevi açıdan artan mutluluğunu yitirme durumu
ile orantılı olarak yükseliyor. Ancak sosyoekonomik koşullar bakımından ezici çoğunluktaki
yoksul ve orta sınıf bireylerin tam olarak neyi
özlediğine dair bir fikrinin olup olmadığı tartışma
konusu.

Danilov: Onlara umut verin.
Danilov: (Önerisini destekleyen cümlelerin
ardından) Halka örnek alıp mücadelelerine ve
zafere inanmalarını sağlayacakları örnekler
sunmalıyız. Kendi kahramanlarımızı anlatmalıyız.
Kruşçev: Buralarda bir kahraman tanıyor
musun?
Danilov: Evet yoldaş, bir tane tanıyorum !
2019 yılı Eylül ayının son günlerinde
göreve gelişinin 4.yılında, uzun yıllardır başarıya
hasret bir eski dünya futbol devi olan Liverpool’u
tekrar özlenen günlerine geri döndürerek hem de
bunu diğer bazı büyük takımlar gibi takım
ruhundan uzak salt pahalı transfer yapma
yöntemini tercih etmeden başararak yılın teknik
direktörü ödülünü alan Jürgen Klopp bir yazı
kaleme aldı. Yazısının 2018-2019 Şampiyonlar
Ligi Yarı Finali 2.Maçı’ndan bahsettiği kısımda
şunları söylüyor Alman Teknik Adam:

Siyasal tercihlere bakılırsa, Fukuyama’nın
1989’da gözlemlediği dünyanın 60 yıl gerisi ile
bağlantı kurmuştuk; ki 1929 Buhranı’na vurgu
yapıyoruz, benzer biçimde güvenlik, işsizlik,
yoksulluk ve hayat koşulları gibi konuların 2019
itibarı ile de öncelikli olduğunu görebiliyoruz.
III.Dünya Savaşı’nın çıkmayacağından neredeyse
emin olsak da küresel terör tehdidi ve şiddet gibi
endişelerden arınmış neredeyse bir mahalle dahi
yok. Sağ popülizmin neferleri ise mevcut ortamda
Benjamin Arditi’nin benzetmesi ile “sofraya
oturmuş adap bilmeyen ve bağıran sarhoş bir konuk
gibi” dikkatleri üzerlerine topluyor. Bu da
yetmezmiş gibi zaman zaman sorunları doğru tespit
etse de çözüm bir yana yeni sorunlar yaratan
iklimiyle kitleleri de sarhoş edebiliyor.

“Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde
Barcelona'ya 3-0 kaybetmek, akıllara gelecek en
kötü sonuçtu. Rövanş maçı için hazırlandığımızda
yaptığım takım konuşması çok basitti. Çoğunlukla
taktik konuştum. Ama aynı zamanda onlara gerçeği
de söyledim: Dünyanın en iyi 2 santrforu olmadan
oynamak zorundayız. Dışardakiler bunun pek
mümkün olmadığını söylüyor. Dürüst olalım, bu
muhtemelen imkansız. Ama bu siz olduğunuz için
mi imkansız? Hayır, esas siz olduğunuz için bir
şansımız var.

I.Dünya Savaşı’nı ve Faşist Mussolini
Dönemi’ni yaşayan düşünür Antonio Gramsci’den
16
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Buna gerçekten inandım. Futbolcu olarak
sahip oldukları teknik yeteneklerden ötürü değildi.
Bu inancım, insan olarak kim oldukları ve hayatta
üstesinden geldikleri şeylerle ilgiliydi.

Ve Shakespeare yüzyıllar
seslenir bu kayıtsızlık haline:

öncesinden

“Sesini değil, sözünü yükseltmeli insan.
Çünkü gök gürültüleri değil, yağmurlardır
yaprakları yaşatan.”

Ek olarak söylediğim tek şey şuydu: Eğer
başarısız olursak, o zaman en güzel şekilde
başarısız olalım.

Asla yalnız yürümemek umuduyla!

Elbette benim için bunları söylemek çok
kolay. Ben, kenar çizgiden bağıran adamım.
Oyuncuların bu söylenenleri gerçekten yapabilmesi
çok daha zor. Ama o çocuklar ve Anfield'daki 54
bin insan sayesinde imkansızı başardık.
Futbolla ilgili güzel olan şey, hiçbir şeyi
yalnız yapamıyor olmanız. İnanın bana hiçbir şeyi.”
Sesi, görüntüsü, kokusu ve üzerimizde
hissettirdiği ağırlığı ile Türkiye ve dünyada basit
bir fenomenden daha da kötüsü, bir felakete tekabül
eden sağ popülizme günümüz bazı düşünce
insanlarının işaret ettiği üzere sağ’ı örnek alan bir
takım
yöntemlerle
karşı
koyulabileceğini
düşünmüyorum. Zira Donald Trump’tan Jair
Bolsonaro’ya, Marine Le Pen’den Boris Johnson’a
ve diğerlerine hemen hemen tüm sağ popülistlerin
yalnızca bir turnusol kağıdı olduklarına inancım
tam. Zaten Vladimir Putin ve birkaç istisna dışında
kabul görme oranları da 2’de 1 olarak özetlenebilir.
Tabiri caizse plastik vuvuzela gibiler ancak
çıkardıkları uğultu tüm gezegeni rahatsız eder
vaziyette.
Asıl korkunç olan; öznesi insan olan tarihsel
süreçte “öznenin nesne haline geldiği” ve piyasa
merkezli hegemonyanın yine gelişen teknoloji ile
metalaştırdığı yaşam kavramına biçilen değer. Ve
sağ popülizmin bunu daha da beter hale
getirebileceği ihtimali. Bunun ayırdında olsun ya
da olmasın bireylerin ve toplumların yarına dair
tükenen umutlarını yeniden yeşertecek örneklere ve
kahramanlara ihtiyaç duyuyoruz.
Muhtemeldir ki bu kahraman(lar) bugün
kötülük timsali sayılabilecek sözde halkın iradesini
temsil eden lider kültleri gibi yukarıdan iplerle
sarkıtılmayacak. Aksine Jürgen Klopp’un futbola
dair
ifade
ettiği
“hiçbir
şeyi
yalnız
yapamayacağımız” gerçeğinden serpilebilirlerse
vücut bulacaklar.
Terry Eagleton’a göre kötülük tam bir
kayıtsızlık halidir.
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KEMALİST DÜŞÜNCE
SİSTEMİNDE EMEĞİN VE
ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

unutturur.”(1)
Cumhuriyet’e kadar en hor görülmüş, en
yoksul hayatı sürmüş olmasına rağmen, devletin
neredeyse tüm üretim gücünü oluşturmuş olan
köylü sınıfına, Atatürk, 1922’de Meclis’te şu
sözlerle seslenerek çalışana ve üreticiye verdiği
değeri göstermiştir:

H. Olcay Taşlı
21. yüzyılda Kemalist aydın için temel
misyon, Kemalizm’i günümüz gerçeklerine göre
hem yeni bir yorum hem de bir ivme
kazandırmaktır. Kemalist aydın, bu misyonunu
farklı mecralarda yerine getirmek için çaba
göstermektedir. Anlık Dergisi de bu mecralardan
biridir. Yalnız aydın zümresinin günümüzdeki
çabasını yeterli bulmak mümkün değil. Ancak bu
yazıda aydın zümresinin yetersiz çabasını
tartışmaktan öte Kemalizm’in özüne yönelik bir
vurgu veya bir hatırlatma yapmak amacındayım.

“Türkiye’nin sahibi ve efendisi kimdir?
Bunun yanıtını hemen birlikte verelim: Türkiye’nin
gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan
köylüdür. O halde, herkesten daha çok güvenç
mutluluk ve varlığa hak kazanan ve layık olan
köylüdür. Bundan ötürü, Türkiye Büyük Millet
Meclis Hükümeti’nin ekonomik siyası bu asıl
amacı elde etmeye yöneliktir.”
Suna Kili, halkçılık konusunda oldukça
çalışmış biri olarak Atatürk’ün halkçılık ilkesinin
özü için şunları söylemiştir:

Kemalizm tanımlanırken, Kemalizm’in
emeğe ve çalışmaya verdiği önem genelde arka
plana itilmiştir; hâlbuki Atatürk ve Kemalist kadro
kendini anlatırken emeğe ve çalışmaya özel önem
vermiştir. Atatürk çalışmanın önemini 1921’de şu
sözlerle ifade etmiştir:

“Atatürk’ün Halkçılık izlencesinde ve
Halkçılık ilkesinin Cumhuriyet Halk Partisi
izlencesinde sadece dayanışmayı vurgulayan bir
Halkçılık anlayışı yoktur. İnsan emeğine,
çalışmaya özellikle önem verilmiştir. Çalışmayan
insan değerli değildir; çalışmayan insanı biz insana
biz halkçı demiyoruz, demiştir.”

“Biz hayatını, bağımsızlığını kurtarmak için
çalışan
emek
erbabıyız,
zavallı
halkız.
Mahiyetimizi bilelim. Kurtulmak, yaşamak için
çalışan ve çalışmaya mecbur olan bir halkız.
Dolayısıyla her birimizin hakkı vardır. Salahiyeti
vardır. Fakat çalışmak sayesinde biz hakkı
kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve hayatını
emek harcamadan geçirmek isteyen insanların
bizim toplumumuz içerisinde yeri yoktur, hakkı
yoktur. İnsan ancak çalışmakla insan olur.”

Emeğe verilen önem dönemin edebiyat
diline de yansımış, özellikle halkevleri tarafından
sahnelenen piyeslerde işlenir olmuştur; işte
onlardan bir örnek:
“Zannettik ki Cumhuriyet gelince her şey
düzelivercek. Karagöz perdesi gibi bir anda olup
bitecek.

Bir örnek daha vermek doğru olacak
diye düşünmekteyim:

Meğer çalışmalıymış, yapılacak çok şey
varmış. “(2)

“İnsan, çalıştığı işi eli altında veya kafasının içinde
eserini büyümekte ve yükselmekte gördüğü zaman
ne büyük zevk duyar. Bu eser, ister çiftçinin ürünü,
ister mimarın evi veya heykeltıraşın heykeli, ister
bir bilginin veya bir sanatçının buluşu, kitabı olsun,
zevk birdir. Zevk, bütün güçlükleri, saban
arkasında dökülen terleri, sanatçının, düşünürün
bazen pek elemli olan yorgunluklarını derhal

1928-1932 yıllarında, dil uzmanı Ahmet
Cevat Emre tarafından çıkarılan Muhit adlı dergi, o
yıllarda sütunlarında Kemalizm’i birçok açıdan
incelemiştir. 1931‘in Mayıs ayında bu dergide
Ahmet Cevat:
“Amele sınıfları için henüz mühim tedbirler
alınmış
değildir,
Kemalizm’in
en
acil
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vazifelerinden biri şüphesiz iyi bir iş kanunu
çıkarmak ve daimi işçilerin hayatını, tıpkı
memurlar için olduğu gibi, asgari teminat altına
almak, işçilere bir tekaüt hakkı vermektir.” diye
seslenmektedir.
Henüz 1921 yıllında Ereğli’de ki maden
ocağında çalışan işçilerin sosyal güvenliklerini
sağlayan bir yasa kabul etmiş olan Kemalist kadro;
3008 sayılı İş Yasası‘nı 8 Haziran 1936 tarihinde
kabul etmiştir. Bu yasa 16 Haziran 1937
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yine ülkenin çalışan
kesimi olan köylü sınıfının sırtında yük olan Aşar
Vergisi 1925 yılında kaldırılmıştır.
Ayrıca 1937’de eğitsel bir deney olarak
başlayan Köy Enstitüleri ise “ İş içinde, iş
aracılığıyla, iş için eğitim.” anlayışıyla, öğrenciye
ezberlenmiş kuru bilgi ile değil, emek vererek,
çalışarak, terleyerek öğrenmenin erdemini
kazandırmıştır.
Dolayısıyla 1930’lardan bize emekten yana
ekonomik bir düzen ve emeğin en yüce değer
olduğu kabul eden toplumsal bir düzen miras
kalmıştır.
Günümüzde
Kemalizm’e
kazandıracağımız yorum ve ivme de kesinlikle bu
mirasa uygun olmalıdır.

(1)
Afet İNAN Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal
Atatürk ‘ün El Yazıları,s. 75 – 76
(2)
Aka GÜNDÜZ, Köy Muallimi, Hâkimiyeti Milliye
Matbaası,1932, s.18
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TÜRKİYE’NİN SURİYE
POLİTİKASI İFLAS MI ETTİ?

ABD’ye karşı Rusya ve İran’la yakınlaşarak bir güç
dengesi tesis etmişse de Esad yönetimin devrilmesi
konusundaki
reelpolitikten
kopuk
siyaset
anlayışından geri adım atmamıştır. Bu durum
Suriye’nin
demokratikleşmesi
hususunda
Türkiye’nin
rol
model
ülkeymiş
gibi
değerlendirilmesine vesile olsa da Ankara-Şam
iletişiminin kurulamaması, terör örgütü PYD’ye
karşı yürütülen mücadelede Türkiye’nin bahsi
geçen
örgütü
silahlandıran
ABD’yle
müzakerelerde bulunması gibi absürt bir duruma
neden olmuştur.

Başar Dursun
Ortadoğu’da Arap Baharı’yla başlayan halk
ayaklanmaları birer domino taşı etkisi yaratarak
diktatörlerin devrilmesine yol açarken; Tunus ve
Mısır gibi ülkelerde Müslüman Kardeşler’in
güçlenmesi, söz konusu hareketin Türkiye
temsilcisi olarak tanınan Adalet ve Kalkınma
Partisi’ni (AKP) de reelpolitikten uzak ideolojik
saplantılara dayalı bir dış politika uygulamaya
itmiştir.

Aslında
ilk
aşamada
Ankara’nın
Washington’u
Moskova-Tahran
ikilisiyle
dengeleyen; lakin bu ikiliyle yakınlaştığında
Washington’la temasa geçen Abdülhamit tarzı
denge politikası Türkiye’ye bir ölçüde nefes
aldırmıştır. Fakat bu siyasetin sürdürülebilir
olmadığı da aşikardı. Nitekim Türkiye’nin terör
örgütü PYD’yi koruyan ABD’yle güvenli bölge
oluşturarak PYD’yi yok edeceğine inanması,
PYD’ye yapılacak operasyon için ABD’yle ortak
harekât merkezi kurması, hem olası ortak harekatın
ne kadar sağlıklı olacağı sorularına yol açmış hem
de Rusya ve İran’ın tepkisini çekmesinden dolayı
İdlib özelinde zor bir durumla karşılaşmasına
sebebiyet vermiştir.

Özellikle de Suriye İç Savaşı’nın
başlamasıyla birlikte Ahmet Davutoğlu’nun
öncüllüğünde şekillenen Türk dış politikası, Esad
rejiminin devrilmesi yönünde bir irade ortaya
koymuş ve bahse konu ülkede rejime baş kaldıran
ılımlı muhaliflerin koşulsuz bir şekilde
desteklenmesi durumu ortaya çıkmıştır. Lakin Şam
yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD),
Avrupalı devletler, Körfez ülkeleri ve Türkiye’den
gelen rejim değişikliği söylemine karşı, Rusya ve
İran’la yakın müttefiklik tesis ederek bir güç
dengesi oluşturmuş ve Esad rejimi varlığını
sürdürmeyi başarmıştır.

Zira Amerikan askerlerinin bölgedeki
varlığı Moskova, Tahran ve Şam’ı rahatsız
etmektedir. Türkiye’nin ABD’yle ortak askeri bir
operasyon yapması durumunda, Esad yönetiminin
İdlib’e yönelik kapsamlı bir operasyon başlatması
ve bir anlamda Türkiye’yi “cezalandırma”
girişiminde bulunması muhtemeldir. Üstelik terör
örgütüne karşı ABD’yle birlikte yapılacak bir
güvenli bölge tesisinin ne kadar hedefine ulaşacağı
da tartışmalıdır. Zaten Türkiye’nin güvenli bölge
konusunda ABD’yle ortak kara devriyelerini
sürdürememesi, söz konusu bölgenin derinliği
hususundaki anlaşmazlığın devam etmesi ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
ABD’nin terör örgütünü korumak için güvenli
bölge oluşturmak istediğini ifade etmesi, ABD’yle
birlikte kurulacak bir güvenli bölgenin hedefine
ulaşmasının pek mümkün olmadığını ortaya
koymaktadır. Bu nedenle de Türkiye, Astana

Esad yönetiminin devrilmesinin sanıldığı
kadar mümkün olmadığının anlaşılması ise ABD’yi
enerji rezervleriyle dikkat çeken Suriye’nin
kuzeyinde bir terör devleti projesine sarılmaya
itmiştir. Bir başka deyişle Washington yönetimi,
bölgede kuracağı kukla devlet aracılığıyla Lazkiye
limanı üzerinden Akdeniz’e çıkışı sağlanacak
petrol yataklarını kontrol altına almak istemiştir.
ABD’nin bu strateji değişikliği ise Esad
yönetiminin devrilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmış
ve Washington’un temel önceliği Suriye’nin üniter
yapısının değiştirilmesi olmuştur.
Amerikan
siyasetindeki
farklılaşma
Türkiye’nin güvenlik algılarında da terör örgütü
PYD’nin öncelikli tehdit haline gelmesini sağlamış
ve bu nedenle de Ankara, Astana Süreci üzerinden
Moskova ve Tahran’la yakınlaşarak ABD’ye karşı
güç dengesi oluşturmuştur. Ancak Türkiye,
20
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Süreci kapsamında Eylül ayında Ankara’da
gerçekleştirilen
Liderler
Zirvesi’ni
fırsata
çevirmelidir.
Bilindiği gibi Esad yönetimi, Ankara
Zirvesi öncesinde genel af kararı almış ve terör
örgütü PYD’ye bağlı olan SDG’yi ilk kez “terörist
grup”
olarak
tanımlamıştır.
Türkiye’yle
yakınlaşmaya yönelik bir adım olan Esad
yönetiminin bu hamleleri, Ankara tarafından doğru
okunmalıdır. Çünkü ABD’yle birlikte bir güvenli
bölge tesisinin başarılı olması ihtimali dahilinde
değildir. Dolayısıyla Türkiye’nin terör örgütü
PYD’ye karşı Fırat’ın doğusunda yapacağı
operasyonları kendi başına yürütmesi; lakin
diplomatik anlamda Moskova ve Tahran’ın zımni
desteğini alması gerekmektedir. Bu desteğin ön
koşulu ise Esad yönetimiyle temasların
başlamasıdır. Suriye toprak bütünlüğünün
Türkiye’nin bütünlüğünün de güvencesi olduğu
düşünülürse, Ankara’nın Astana Süreci’ndeki
Anayasa Komitesi’ni fırsata çevirerek ılımlı
muhaliflerin temsil edildiği bir Suriye’yle ilişki
kurması yanlış olmayacaktır. Daha da önemlisi
Ankara-Şam temaslarının başlaması hem ABD’yi
bölgedeki denklemin tamamen dışına itecek hem
de Rusya ve İran’ın Suriye’deki nüfuzunu
dengeleyecektir.
Gelinen
noktada
AKP’nin
Ahmet
Davutoğlu döneminden beri sürdürülen ideolojik
dış politika anlayışını terk ederek reel politik
çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Zira bu
durum, Türkiye’nin terörle mücadelede elini
güçlendirerek güvenliğine katkı sağlayacaktır. Aksi
durumda ise Türkiye’nin hem Fırat’ın doğusunda
ABD’ye karşı hem de Rusya ve İran’a karşı Astana
Süreci’nde yalnız kalacağı görülmektedir. Özetle
Ankara’nın denge anlayışıyla kurgulamaya
çalıştığı;
fakat
ideolojik
saplantılardan
vazgeçmediği Suriye politikası iflas etmiştir.
Ancak hala doğru adımlar atılarak önemli
kazanımlar elde edilebilir. Zaman reelpolitiğin
gereğini yapma zamanıdır.
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durumlar ve özellikle uzun zaman sonrasında ABD
ile ilişki kurulup Suriye’nin bütünlüğüne yönelik(!)
olduğu söylenen –güvenli bölge- oluşumu Türkiye
için riskleri artırmaktadır. Çekiç güç örneği ile
yaşanan ve göreve gelen her yöneticinin/karar
alıcının eylemleri Irak Kürdistan Bölgesel Özerk
Yönetimini ortaya çıkarmıştır.2

GÜVEN(SİZ)LİK BÖLGESİ VE
YAŞANAN SON GELİŞMELER
Ahmet Yavuz Gürler
Suriye’de güvenli bölge başlıklı iki önceki
sayı içerisinde bölgeye dair yaşanan durumlar ve
teklifler
dahilindeki
gelişmelere
dair
değerlendirmelerde bulunmuştuk. Bu bağlamda
uluslararası teamüllere dayanan uygulama
örnekleriyle beraber birbirinden farklı türlerde
yaklaşımların olduğunu ve bu açıdan yapılan
operasyon çeşitlerinden bu operasyonların
gerçekleştirilirken –sivillerin korunması ve insan
hakları
amaçlıyapılan
uygulamaların
farklılaştığına dair sayısız duruma da ulusal ve
uluslararası kamuoyu şahit olmaktadır.

Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin özellikle
aşiretler arası dengede kurulması ve yaşanılan
durumlarda çeşitli kişilerce iddia edilen Mustafa
Barzani’nin
vasiyetinde
Türkiye
aleyhine
oluşumda bulunmamaları vasiyeti durumu aslında
tam anlamıyla garabet tarzında nitelendirilebilir.3
Çünkü Türkiye’nin dönemin politikalarınca
uygulanan argümanlara dayalı yaklaşımlarının
hepsinde –hep sözümüz geçer, bizi dinlerlersöylemi etkili olmuştur. Fakat sürecin referandum
tercihinin de beraberinde gelmesi ve biraz kurgusal
biraz fantastik ögelerle süslenen ve tarihin derinliğe
sahip algılanır gibi devlet oluşumu istenci ilginç ve
tuhaf bir olgu olarak nitelendirilebilir.4

Yazı içeriğinde değinilecek konu sınırda
genişlik ve derinlik konusunda hala netliği
tartışılan Müşterek Harekat Merkezi oluşumunun –
güvenli bölge- kurulumuna yönelik etkisini
aktarmak olacaktır.1 Öncelikle dış politika
gelişmeleri ve yaşanılan süreçler dahilinde yapılan
tercihleri ele aldığımızda evvelki durumlardan ve
oluşan süreçlerden ders aldığını iddia eden karar
alıcıların –Astana Süreci-ne gidilen durum ile
beraber Rusya ve İran ile yakınlaşmaya yöneldiğini
ve bu açıdan ABD liderliğindeki Batı kampının
tercihlerinin dışındaki eylemlere başvurulmuştur.
Rusya ile oluşturulan yakınlık ilişkisi S-400
Hava Savunma sisteminin tercihi ile daha farklı bir
boyuta ulaşmış, çeşitli alanlarda ortak ilişki kuran
Avrasya’daki iki etkin gücün yakınlığı askeri
alanda da ileri seviyeye getirilmiştir. Fakat yaşanan

Tüm bu olanları ve yaşananları tekrar
aktarmak ayrıca üzerine yapılan çalışmalara
rağmen özellikle dış politika karar alıcıları arasında
bir nevi tutarsız bir eylemler zinciri izlendiği
gözlemlenmektedir. Daha evvelki yaşanan
tecrübeler ışığında Türkiye’ye yine aynı tabir
yerindeyse tezgah düzenlenmektedir. Dış politika
uzmanı olarak çıkan ve karar mekanizmasını
etkileyecek kişilerin ve kurumların tamamıyla
gerçeklerin farkında olmalarına rağmen belli başlı
hırslarla ya da şahsi menfaatlerinin uğruna
tercihleri –doğruymuş gibi- lanse ettikleri
durumunun farkındalığına sahip olunmalıdır.
Örnek vermek gerekirse dün yaşanan sınır
kapısındaki
olay5
ve
beraberinde
cumhurbaşkanımızın resminin yakılıp, -Hain
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Türkiye- sloganlarının atıldığı6 olaylar resmi haber
ajansımızca ne hikmetse(!) Suriye’de lehimize
sloganların atıldığı iddiasıyla haber kaydı
bulunmaktadır.7 Suriye’nin açıkça güvenli bölgeye
karşı olduğu durumu da belliyken –güvenli bölgenin ilaç gibi piyasaya sürülmesi zamanındaki
yapılan bazı sınır ötesi harekatlar gibi ancak ve
ancak kısa süreli çözüm ihtimali olacaktır.8 Son söz
olarak ya bildiğimiz gerçekleşen gelişmeler iddia
edildiği gibi çok masumane(!) ya da ülkemizi
federasyona doğru çevirmeyi düşünen ulus devlet
yapısını bozmaya çalışan ilgili kişi, kurum ya da
kuruluşlar tam gaz hücum ediyorlar. Yani herhangi
bir gelişme olunca tek taraflı bakmamalı
sorgulamalıyız. Sorgulamak gerekir. Yaşananları
da yazdıklarımı da etraflıca baktıktan sonra
gerçekler ortaya çıkacaktır.
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YEŞİL SERMAYE’NİN EĞİTİMDEKİ
FIRSAT EŞİTSİZLİĞİNE
ENGELLERİ!
Aykut Can Kızıldoğan

Tüm anne ve babaların ana görevlerinden
bir tanesi çocuklarının eğitim almasını sağlamaktır.
Ebeveynler, çocuklarının özgürlük haklarını
öğrendiği yerin haneden sonra eğitim kurumları
olduğunu bilmelidirler. Çünkü her insan,
yeteneklerini keşfedip, özgürce kullanabilmesi için
eğitimden geçmesi gerekmektedir. Rousseau’ye
göre
‘’Doğuşta
sahip
olmadığımız
ve
büyüdüğümüzde de bize gerekli olacak her şey
eğitimle gerçekleşir’’ düşüncesi eğitimin önemini
çok net dile getirmektedir. Fransa Devrimi’nin ve
Çağdaş Amerikan Devrimi’nin en önemli katkısı
‘’Eğitim, devletin temel görevidir.’’ düşüncesi
olmuştur. Bu mantığı tüm devletler asli görev
alarak almışlardır. Fakat günümüze kadar ki süreçte
devletler bu asli görevini farklı uygulamaktadırlar.
Yeşil sermayenin yani paranın hakim olduğu
ülkelerde iki farklı eğitim bulunmaktadır. Bu
eğitimlerden birincisi, dar gelirli ailelerin
çocuklarının almak zorunda olduğu eğitim. İkinci
ise burjuva sınıfının çocuklarının aldığı eğitimdir.
Birinci eğitim, ülkeyi yöneten burjuva sınıfların
yönlendirilmesi ile oluşan eğitim sistemidir. Bu
eğitim sistemi ile yeşil sermayenin gücünü elinde
tutan burjuvalar kendilerine minimum seviyede
eğitim
ile
donatılmış
işçi
yetiştirmesi
sağlanmaktadır. İkinci eğitim ise birinci eğitimden
farklı olarak burjuva, çocuklarının en iyi eğitimi
almasını amaçlar ve memur, işçi ve orta gelirli
aileler bu haktan yararlanmaması için bu eğitimi
paralı olarak gerçekleştirmektedir. Bu farklılıkların
olmaması için ailelerin gelir düzeyine göre ayrım
yapılmadan tüm çocukların eşit eğitim alması
gerekmektedir.
Böylelikle
tüm
çocuklar
yeteneklerini keşfeder ve zorunlu eğitim olmadan
kendisini geliştirme konusunda bilinçlenmesi
sağlanır. Bu eğitim ile gençler hangi alanda
çalışırsa çalışsın topluma faydalı ve saygılı birey
haline gelirler.

Bazı ülkelerde ayrıcalıklı eğitim varken
diğer tarafta da çocuklarına eşit, demokratik,
parasız ve başaralı eğitim sağlayan ülkeler
bulunmaktadır. Bu ülkelere Vietnam, Çin,
Singapur,
Hollanda,
Finlandiya,
Kanada,
Yunanistan ve Norveç’i sayabiliriz. Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) İnsani

Gelişmişlik Endeksi (Human Development
Index – HDI) 2015-2016 raporuna göre Türkiye
eğitim kalitesinde 71. sırada yer alırken. PISA
testinde ise Türkiye eğitim kalitesinde 72 ülke
arasında 50. sırada yer almaktadır. Maalesef diğer
alanlarda olduğu gibi Türkiye’nin eğitimdeki hali
de içler acısıdır.
Cumhuriyet’in en değerli projesi ve ürünü
olan Köy Enstitüleri’nde yakaladığı başarıdan ve
kalkınmadan Türkiye şu an çok uzaktadır.
Türkiye’nin eğitimdeki kalkınma hareketi iç ve dış
güçler tarafından sistematik olarak yok edilmeye
çalışılmıştır
ve
kısmen
de
amaçlarına
ulaşılmışlardır. Türk Eğitim sistemi son 100 yılda
üç kez büyük darbe almıştır. Bunların birincisi Köy
Enstitülerin
1951
yılında
kapatılmasıdır.
Aydınlanma hareketine yapılmış ilk darbe olarak
tarihe geçmiştir. İkinci darbe ise 12 Eylül’den sonra
hayata geçen 1982 Anayasası ile olmuştur. Bu
Anayasa ile vakıf üniversitelerin kurulması ve
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İmam
Hatip
Liselerinin
din
görevlisi
yetiştirmesinin dışında diğer alanlara da öğrenci
yetiştirmesinin önü açılmıştır. Ek olarak din
dersleri de zorunlu hale getirilmiştir. 12 Eylül ile
laik, demokratik ve parasız eğitim en büyük
darbesini almıştır. Son darbe ise 2012 yılında
hayata geçirilen 4+4+4 eğitim sistemi ile olmuştur.

mahallede ya da kırsal kesimde oturan çocuğun
başarısının bir olmadığını ve çocuklar arasında
uçurum olduğunu çok net görmekteyiz. Maalesef
devlet eli ile bu uçurum büyümektedir. Örneğin
Fatih Projesi ile her çocuğa bir tablet dağıtılması
hedeflenip ama bu dağıtım sadece merkezi yerleri
kapsamıştır.

4+4+4 eğitim sistemi ile lisede başlayan mesleki
veya dini yönlendirme yaşı 14’ten 9 indirildi. 2011
yılında İmam Hatiplerde okuyan öğrenci sayısı
233.639 iken 2019 yılında bu sayı %100 artarak
503.978 gelmiştir. Ayrıca devlet okullarında
ilköğretimin parasız olduğuna ilişkin ibareyi
ortadan kaldırıldı ve meslek lisesi öğrencilerinin
stajyerlik adı altında sınırsızca sömürüsünün de
yolu açıldı. Yapılan değişiklikler Milli Eğitim’in
ana görevi olan ‘’Her yurttaş, hiç bir ayrım
gözetmeksizin öğretim ve eğitim hakkına sahiptir
ve eğitimde hiçbir kişiye, aileye veya ayrıcalık
tanınamaz’’ ifadesi sadece yazılı olarak kalmış
oldu. Ayrıca Türk Eğitim sistemini yeşil
sermayenin büyük paralar kazandığı bir pazar
haline getirildi.

Yeşil sermayenin Türk Eğitim Sisteminden
nemalanması ilk olarak 1965 yılında özel
dershanelerin ve özel yüksekokulların açılması ile
başladı. 1971 yılında Anayasa Mahkemesi bu
okulların birçoğunun Anayasa’ya aykırı ve eğitim
standartlarını sağlayamadığı için kapattı. Bu karar
ile yeşil sermaye kazancına kısa ara vermiş
olacaktı. 1982 Anayasası ile 200 olan dershane
sayısı 5000’ne ulaşacaktı. Eğitimin tamamen
ticarileşmesi 2012 yılında gerçekleşen 4+4+4
eğitim ile gerçekleşmiş oldu. 2019 yılında 130
devlet
üniversitesi
bulunurken,
vakıf
üniversitelerinin sayısı 73’tür. 2006 yılında 30
vakıf üniversitesi bulunurken 2019 yılına kadar
%100 arttığını görmekteyiz. Türkiye’de devlet
üniversiteleriyle vakıf üniversitelerinin oranına
baktığımızda üniversite okuyan gençlerin en az
%30’u para karşılığında eğitim almaktadır. Bu oran
eğitimin ticarileştiğini göstermektedir. İlk ve orta
eğitime baktığımızda, 2019 yılında 11.694 özel
okul (anaokulu / ilkokul/ lise) bulunmaktadır. Bu
sayı yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi 2012
yılındaki sistem değişikliği ile özel ilk ve orta okul
sayılarında %100 artış, özel lise sayısında ise
%200’e yakın artış olmuştur. Özel okulların sayısı
toplam okul sayısının %10’nu oluşturmaktadır.
Özel okulların belli bir kısmı gerçekten iyi bir
eğitim verirken diğerleri de standart bir eğitim
vererek hayatlarına devam etmektedirler. Devlet
ise özel okulların açılmasını desteklemektedir;
çünkü özel okullar açılmasaydı devlet o okullarda
okuyan öğrenciler için derslik açması ve onlara
öğretmen ataması gerekecekti. Devlet özel
okulların açılmasını desteklerken, devlet okulları
ile özel okullar arasındaki kalite farkını kapatacak
adımlar atması gerekmektedir. Bu adımların maddi
kaynağı ise devletin özel okullardan ve o okullarda
okuyan çocukların velilerinden aldığı vergiler
olmalıdır. Devlet, bu parayı devlet okullarına

Türkiye’de ailelerin gelir durumu ne kadar
iyi ise çocuklarının başarısının o kadar yüksek
olduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi ise varlıklı
aileler çocuğunun derslerde başarılı olabilmesi için
aldırdıkları ders ve kurslardan kaynaklanmaktadır.
Kısacası para ve başarı eğitimde doğru orantılı
olarak eğitim hayatımızda yer almaktadır. Parası
olmayan öğrencinin zengin öğrencilerle rekabet
etme gücü çok azdır. PISA araştırmalarında bu
farklılık çok net ortaya konmuştur. Şehir
merkezinde oturan çocuğun başarısı ile arka
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harcayarak o okulları özel okul seviyelerine
taşımalıdır. Aksine Türkiye devlet kurumlarındaki
eğitim seviyesini düşürmektedir. Bunun nedeni ise
eğitmenlerin yetersiz maaşlarıdır. Özel eğitim
kurumları devlet kadrosundaki iyi ve kaliteli
eğitmenleri yüksek maaş vererek kendi

Devlet okullarında okuyan çocuklar tabi ki iyi bir
eğitim alabilirler ancak bu durum her devlet okulu
için geçerli değildir. Devlet okulunda çocuk
okutmanın maliyetine bakacak olursak; ilkokula
yeni başlayan bir çocuğun maliyeti 1.800 TL,
liseye başlayan gencin maliyeti 2.150 TL olarak
Eğitim- İş sendikasının araştırması sonucunda
belirlenmiştir. Bu masraflar bir kerelik olmamakla
beraber okuyan çocuğun ana ihtiyaçları (yemek,
ulaşım ve kırtasiye) minimum aylık 450 TL olarak
tespit edilmiştir. Bu tutar asgari ücretle geçinen bir
ailenin gelirinin yüzde %25 oluşturmaktadır.
Ailenin asıl ihtiyaçlarını düşündüğümüzde bu oran
oldukça yüksektir ve aileler bu eğitim masrafını
kısma yolunu tercih etmişlerdir. Asgari ücretle
geçinen bir kişinin şehir dışındaki üniversitede
çocuğunu okutması nerdeyse imkansızdır. Çünkü
şehir dışında okuyan üniversite öğrencisinin
harçlık ve masrafı asgari ücret civarlarındadır.

kurumlarına transfer etmektedirler. Devletin eğitim
kurumları ise genç ve tecrübesi az olan eğitmenlere
kalmaktadır. Son yıllarda ise açılan özel okulların
kendi aralarındaki rekabetten dolayı eğitim
maliyetleri
yükselmiştir.
Özel
okullarının
patronları ise daha iyi hizmet vermek yerine, orta
seviye eğitim vermeyi tercihi etmişlerdir. Bu
durumda anne ve babalar neden çocuklarını bu
okullara hala göndermeyi tercih etmektedirler.
Cevabı ise çok açıktır; devlet okullarında
öğretmenlerin çocuklara ilgisi sınıfların kalabalık
olmasından dolayı yetersiz olması ve ikili eğitim
sistemi ebeveynlerin özel okulu tercihinde etkili
olmuştur. Bir diğer tercih sebebi ise çocuklar
yerleştirme sınavında başarılı bir okula
yerleşemediği durumda devlet bu çocukları ya
mesleki ya da dini eğitimin ağırlıklı okula
yönlendirmesidir. Aileler ise bu durumundan
dolayı özel okulları tercih etmektedirler. Bu
durumun maliyeti ise ailelere pahalı bir şekilde
yansımaktadır. Özel ilkokulların ortalama yıllık
maliyeti 40.000 TL iken; özel liselerin maliyeti ise
50.000 TL’dir. Ayrıca okullarda okumanın bedeli
bununla bitmemektedir; bu okullarda yıllık öğle
yemeği fiyatı ise 5.000 TL civarındadır. Ulaşım ve
kırtasiye masraflarını eklediğimizde bu fiyat daha
da artmaktadır. Profesör maaşının 12.000 TL
olduğunu düşünürsek; bir çocuğun özel okulda
okuma maliyeti aylık bu rakamlara yaklaşması
büyük bir gelir adaletsizliğinin ve sömürü
sisteminin olduğunu çok rahat ifade edebiliriz.
Özelikle 2012 yılından sonra yukarıda ki okul
fiyatlarının altında az da olsa öğretim kurumları
bulmak mümkün ancak onlarda da yeterli eğitim
vermesi pek fazla beklenmemektedir.

Maalesef Türkiye’de eğitim, devlet
mekanizmasının yetersiz kaldığı ve yeşil sermaye
tarafından ezilen bir duruma gelmiştir. 2000’li
yıllara kadar özel okulların yeşil sermayenin fırsat
eşitsizliğini ortadan kaldırdığını ve bu özel
okullarda durumu olmayan binlerce gençlerin
okuduğunu savunmaktadırlar. Ama bu düşünceyi
savunanlar bu çocukların o okuldaki çocuklarla
aynı başarıyı yakalamasının ne kadar zor olduğunu
unutmaktadırlar. O okulların çoğunun kapısını açan
tek bir anahtar vardır, o da paradır. Maalesef bu
okullara girmek için tek başına beyin
yetmemektedir.
Kabiliyeti
ve
yeteneği
keşfedilmemiş olan onlarca çocuk iyi bir eğitimden
yoksun kalmaya mahkum olacaktır. Bu seviye deki
Türkiye’nin iyi bir gelecek oluşturması çok zordur.
Kalifiyeli gençler ise belli bir zümrenin olması
Türkiye’de gelir eşitsizliğini ve sömürü sistemini
oluşturacaktır. Türkiye bu konuda reform paketleri
oluşturarak bu adaletsizliği acil olarak ortadan
kaldırmalıdır. Atılması gereken adımların bazıları
şu şekilde olmalıdır.
1. Eğitimdeki finansal katkılar bölgelere göre
ayrılmamalıdır. Tüm okullar eşit ödenek
almalıdırlar.
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2. Toplumdaki cinsiyet eşitsizliğinin ortadan
kaldırılması için projeler yapılmalıdır.
3. Kırsal kesimlerdeki okullara öğretmen
çekebilmek için o yörede öğretmenlik
yapanlara sosyal hak ve maaş iyileştirmesi
yapılmalıdır.
4. Ücretli
öğretmenlik
uygulamasından
vazgeçilmelidir.
5. Okul öncesi eğitim zorunlu hale
getirilmelidir.
6. Derslik sayıları arttırılıp, sınıf kapasiteleri
minimum seviyelere çekilmelidir.
7. İkili eğitim sisteminden vazgeçilmelidir.
8. Her çocuğa en üst basamağa kadar öğretim
sağlama fırsatı tanınmalıdır.
9. Ticaret amacı güden ve yetersiz eğitim
veren okul görünümdeki ticarethaneler
kapatılmalıdır. Özel okullar, dershaneler ve
vakıflar tarafından verilen eğitim sürekli
denetlenmelidir.
10. Üniversitedeki öğretmen adayları en iyi
koşulda yetiştirilmelidir.
11. Öğretmen
maaşları
iyileştirilmeli,
öğretmenlerin ek gelire ihtiyaç duymaması
sağlanmalıdır.
12. Öğrencilere ve öğrenci okutan ailelere
karşılıksız maddi destek sağlanmalıdır.
13. Eğitimde aşındırılan laiklik ilkesi tekrardan
inşa edilip, laik, demokratik eğitim sistemi
kurulması gerekmektedir.
14. Devlet özel okullarda okuyan burslu
öğrenciler için ihtiyaçları için ciddi burs
imkanı sunması gerekmektedir.
15. Eğitimdeki
irticai
gruplar
derhal
temizlenmelidir.
16. Din adamı yetiştiren kurumlar sadece
yükseköğretimde olmalıdır.
17. Devlet yurtlarının sayısı artırılmalı ve
iyileştirilmelidir.
18. Eğitimin yönetimi bağımsız, demokratik ve
laik olmalıdır.
19. YÖK hemen kaldırılmalıdır; üniversiteler
bağımsız kurumlar haline getirilmelidir.

Bu maddeler uygulandığı takdirde; Türk
Eğitim Sistemi bağnaz olmayan, özgür düşünceli,
kendi hak ve özgürlüklerini bilen insanlar yetiştiren
kurumlar haline gelecektir. Bu kurumlarda yetişen
gençlerin çalıştığı her alanda demokratik bir anlayış
yerleşmiş olacaktır. Eğer Türkiye yeşil sermayenin
yani paranın hakim olduğu ayrıcalıklı eğitim
sistemini değiştirmezse, Türkiye’yi yönetenler halk
çocuklarının kapısından dair geçemeyeceği
imtiyazlı, kaliteli yüksekokullardan çıkanlar
olacaktır. Bu durum Türkiye’de alt tabaka ve üst
tabaka olarak ikiye böler ve yeni bir sömürü sistemi
ortaya çıkar. Türk Eğitim sistemi kurtarılıp derhal
laik ve demokratik bir eğitim inşa edilmelidir.
Kaynakça:
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Güneş, F. (2007). Yapılandırıcı Yaklaşımla Sınıf
Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım İşman, A.
ve Eskicumalı, A. (2001). Eğitimde Planlama ve
Değerlendirme (3. Baskı), Adapazarı: Değişim
Yayınları
Karakütük, (2001). Demokratik Laik Eğitim
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Yayıncılık Kaya, (2008). “Olumlu Öğrenme
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TÜRKİYE’NİN MÜCADELE
EDİLMESİ GEREKEN GERÇEĞİ:
KADINA YÖNELİK ŞİDDET

yatkındır. Kadına yönelik şiddetin aynı zamanda
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki bir diğer
yansıması da pek onaylanmasa da kültürel olarak
en yaygın üstünlük aracı anlamı ve diğer sosyal
ortam ve ilişkilerde uygulanan temel bir
sosyalleşme aracı olarak kullanılmasıdır. Başka bir
ifadeyle patriarkal kodlara sahip kültürlerde
kadının “baskılanması” ve sonucunda “kontrol
edilebilir bir forma sokulması” bir iktidar
göstergesi ve eril siyasanın en önemli meşruiyet
araçlarındandır. Böylece kalıcı bir kadına yönelik
şiddet kültürü oluşmakta, şiddetin toplumdaki
yapısallaşmasının önü açılmaktadır.2

Nur Taşkıran
Fransızcada
kavramsallaşan
şiddet
(violence) birine güç ya da baskı yoluyla istediğini
yaptırmak şeklinde temel bir anlamı ifade
etmektedir. Bu en genel ifadeyle birlikte, her
disiplinin kendi literatürüne uygun tanımlanışlar da
mevcuttur. Fakat en nihayetinde anlatılmak istenen
şey, olumsuz bir durum ifade etmektedir. Bu da
şiddet kavramının çok yönlü bir olgu olduğu
gerçeğini göstermektedir. Dolayısıyla da konuyu
psikolojik, ahlaksal, siyasal veya hukuksal
yönleriyle değişik açılardan ele alabilmek
mümkündür.

Elbette dünyanın her yerinde kadına-insana
yönelik şiddet vardır. Ancak son dönemde
Türkiye’de kadına yönelik şiddetin bu denli
artmasının gerekçeleriyle ilgili yapılan çalışmalar
şiddetin nedenlerini şu şekilde sıralamaktadır:3
Psikolojik nedenler, kaliteli bir sosyal ve ikili
iletişimin kurulamaması, sevginin karşılıklı olarak
ifade edilmemesi, medyanın etkisi, ekonomik
zorluklar ve yoksulluk, bilinçsiz alkol kullanımı,
töre/gelenek/görenek/ataerkil yapı, yaşanan göç
dalgasıyla daha androsentrik kodlara sahip
kültürlerin aşılanması, cinsiyet ayrımcılığı,
kişilerin erken yaşta evlenmeye zorlanması,
toplumda yanlış bilinen birçok inanç (Her dinde
olduğu gibi İslam’ın da yozlaştırılarak yada
meşruiyet aracı olarak kullanılarak kadının
baskılanması), aile bireylerinin ekonomik olarak
bağımsız olma isteği ve bu isteğin tüm taraflarca
onaylanmaması, hukuki boşluklar, konuyla alakalı
eğitim sisteminin bilince sahip olmayışı, kültür
farklılıkları. Bu nedenler Türkiye’de son dönemde
yaşanan olayların aslında önüne geçilebileceğini de
bize anlatmaktadır. Nitekim her insanın toplumsal
cinsiyet eşitliği algısını hem ailede hem de zorunlu
eğitimde anlatmak ve bir çocuğu önyargısız
büyütmek toplumun önyargılarını kökünden
çözecek hususlardan biridir. Zaten Türkiye, kadın
mücadelesinin
bölge
ülkeleri
bağlamında
düşünüldüğünde başat
rol oynadığı
bir
konumundan ötürü kadına karşı şiddetle
mücadeleyi kazanacak genlere sahiptir. Zira kadın
mücadelesi gibi bilincin ve farkındalığın göstergesi
olan
her
şey,
bir
ülkenin
toplumsal
modernleşmesinin dışavurumudur. Bu kapsamda

Şiddet olgusunu ülkeler kapsamında
sınıflandıran Doğu Ergil, Türkiye’nin de içinde
bulunduğu gelişmekte olan ülkelerdeki durumu
“Bu ülkelerde ortaya çıkan, fakat henüz yapıcı ve
yaratıcı hedeflere yöneltilmemiş sosyal enerji,
geçici şiddet türlerine bürünebilir.” şeklinde
özetlemektedir:1 Bu sayede de kendine karşı şiddet,
Gittikçe artan miktarda intiharlar, alkol ve
uyuşturucu bağımlılığı, ev içi şiddet, kan davası
gibi bazı şiddet türleri daha ön plana çıkmaktadır.
Türkiye’de son döneme damga vuran
sosyolojik sorunlara bakıldığında, bu şiddet
türlerinin hepsinin görüldüğü ve hatta ev içi
şiddette en vahşi safha olan kadın cinayetlerinin
gündemden düşmediği aşikâr bir şekilde
görülmektedir. Kadına şiddet dendiğinde akla en
çok gelen fiziksel şiddetin ülkedeki varlığı ciddi bir
şekilde hissedilse de aslında kadına yönelik
şiddetin; flört şiddeti, cinsel şiddet, sosyal şiddet,
psikolojik şiddet, ekonomik şiddet ve sözel şiddet
gibi birçok yansıması vardır. Esasında tüm bunlar
kadın cinayetlerinin gerçekleşme evresinin önceki
aşamalarıdır. Özellikle aile içinde erkeğin kadına
karşı güç hegemonyası kurmaya çalışırken
başvurduğu dayak, erkeklerin kadınlar üzerindeki
tüm baskı araçlarının sonuncusudur. Zira bu
aşamaya gelmiş bir erkek elbette cinayete de
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yaşanan cinayetlerin ve kadına yönelik şiddetin
eskiye nazaran daha çok gözlemlenmesini iki
şekilde açıklamak mümkündür: Birincisi, cinayet
ve şiddet olaylarının eskiye nazaran daha sık, daha
yaygın-normal ve daha vahşi bir şekilde yaşanması,
ikincisi ise, küreselleşme ve sosyal medyanın
aslında geçmişle belki de aynı rakamlarda olan
kadına yönelik tüm olumsuz eylemleri bir anda
ülke gündemine getirebilme durumudur. Ne yazık
ki bilgi hızla yayılıyor; lakin müdahale ve hukuki
süreç aynı hızda işlemiyor.

kesimde de (dindar-dindar olmayan) “adamlık” ve
“erkeklik” övülmekte, kadına dair her şeyden bir
utanç kaynağıymış gibi bahsedilmekte ve bunun
sonucunda da kadın cinayetleri yaşanmakta
sonrasında da katiller eften püften gerekçelerle ceza
indirimi alabilmektedir.
Son dönemde artan nafaka isyanları, kadınerkek eşit değil haykırışları, evlilik yaşı konusunda
oluşan ve pedofiliye uzanan tartışmalar, kadınların
ve çocukların aile içinde uğradığı şiddet, istismarı
merkezileştirmeyen bakış açıları, feminist ihtilal
mübalağaları ve korkutmaları, devlet destekli kadın
derneklerinin bile şeytanlaştırmalar (bkz. KADEM
Hadisesi), aileyi korumak adı altında yapılan göz
ardılar…

Yaşanan cinayet ve şiddetin temel
evrelerini tanımlayan uzmanlar, aslında günlük
hayattaki erkeğin kadına yönelik küçücük bir
baskın hareketinin bile böyle sonuçların habercisi
olduğunu göstermektedir. Çünkü ifade edilen
evreler arasında ilişki başlamadan ya da ilişki
olmaksızın fiziksel-fiziksel olmayan takip ve taciz,
flörtün hızlı bir ilişkiye dönüşmesi, sürekli kontrol
etme isteği, kontrol mekanizmasının ortadan
kalkması ya da kontrol dozunun artması, yöntemin
değişimi (tehdit vs.) gibi aşamalar yaşanacak
şiddetin habercisi olma niteliğindedir. Tüm bunlar
gösteriyor ki her kadına yönelik şiddet olayında ya
da cinayetlerde erkeğin diline pelesenk olan o söz
işlevsizdir; yani “bir anlık bilinç kaybı değil”dir.

Durum ve örnekler şunu gösteriyor ki
Türkiye’deki kadınların her insanın doğal hakkı
olan yaşam hakkı için verdiği mücadele her geçen
gün daha çok zorlaşıyor. Tüm bu zorluklar arasında
kadınlar için umut vadeden bir eli parmaklarını
geçmeyecek hukuki ve siyasi statülere de engel
olunuyor.
Kadın
cinayetlerinin
nasıl
çözümleneceğine dair çözüm arayışlarının
olduğunu varsaydığımız bu dönemde tartışma
programları da reyting uğruna yaşanan cinayetleri
normalleştiren söylemler takınan kişileri konunun
akil insanı gibi gösteriyor. Şiddetin önlenmesi ile
ilgili kadının her türlü ayrımcılığa karşı
korunmasını esas alan hukuki statüler bir bir
eleştiriliyor. 2012 yılında Türkiye’nin ev sahipliği
yaptığı kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla
kabul edilen ve evrensel bir boyut taşıyan İstanbul
Sözleşmesi’ne (6284 numaralı kanun olarak da
bilinmekte) bu günlerde negatif anlamlar
yükleyerek işlerliğine ket vuruluyor. Ve bunu
yaparken de sözleşmenin tüm şartlarını
okumaksızın ezbere reddiyeler yapılıyor. Nedir bu
herkesin dilindeki İstanbul sözleşmesi diye
araştırıldığında aslında farklı bir manzara çıkıyor
ortaya.

Türkiye’deki toplumun her kesimini
kapsayan bu şiddet ve cinayet vakalarına yine
toplumun her kesiminden erkeğin suçu
üstlenmemeye dair tavırları karşılık gelmektedir.
Ülkede aleni olarak yaşanan cinsiyet apartheidinin
kadın mücadele grupları tarafından eleştirilmesi ya
da protesto edilmesi bile eril tahakkümün şiddeti
onayan bir anlam yüklemesine gerekçe olarak
sunulmaktadır. Her sınıfsal harekette olduğu gibi
bir
ideolojinin
benimsenmesiyle
yapılan
Türkiye’deki kadın mücadeleleri ataerkil siyasi
erkin
ağlama
duvarı
olan
feminizmi
eylemsizleştirmeye çalışmakta ve feminizmi adeta
bir haklı gerekçe olarak ortaya atmaktadır. Bunu
yaparken politik doğruculuğun arkasına sığınan bu
kafa yapısı, Türkiye’deki bir diğer sosyal oluşum
olan İslamcılar arasında dinde var olduğu iddia
edilen kadının erkeğe nazaran ikircikli durumu
üzerinden şiddete meşruiyet kazandırmaktadır. Zira
bu politik doğruculuk kisvesinden güç alınıp her iki

İstanbul Sözleşmesi’nin Türk aile yapısına
zarar verdiği, boşanma oranlarını arttırdığı, evlilik
oranlarını azalttığı, eşcinselliği teşvik ettiği iddia
edilmektedir. Ancak sözleşmenin İngilizce
tanımında kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin
önlenmesine dair uluslararası bir yasa ifadesinden
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bu şekilde bir anlam çıkarılmasının altında iyi niyet
aranması da pek mümkün olmuyor.4 Sözleşme, çok
geniş bir kapsama sahip olmakla birlikte şiddete
uğrayan kimsenin kimliğine, statüsüne, hukuki
durumuna, cinsel yönelimine, evli ya da bekar
olmasına, evlilik içi ya da evlilik dışı ilişki
yaşamasına, namus, töre, gelenek, toplumsal
cinsiyet gibi sebeplerle şiddetin gerçekleşmesine
bakmadan bu durumu önleme amacını vurguluyor.
Sözleşmenin içeriğinde geleneksel Türk aile
kavramını zedeleyici hiçbir ifade olmasa da
Türkçeye İngilizceden Türkçeye çevrilmesinde
bazı yerel kodların tercümeyi etkilediği görülüyor.
Örneğin sözleşmedeki domestic violence kavramı,
Türkçeye ev içi şiddet yerine aile içi şiddet olarak
tercüme edilmiştir; fakat bu sadece sözleşmenin
Türkçesiyle algı oluşturmaktır. Çünkü böyle
anlaşmalarda İngilizce metin esas alınmaktadır.
Türkiye, bu anlaşmada herhangi bir çekince
koymamış olup; sadece fiziksel şiddet değil, kadına
karşı ön yargılarda suç kapsamındadır.
Türkiye’deki İstanbul Sözleşmesi gibi var olan
CEDAW ile TCK 96. madde gibi hukuki statüler de
eleştiri oklarına marul kalmıştır.

Bir kadına; yani bir insana şiddet gösterilmesinin
yanlış olduğu ahlaki inancına sahip olmak
gerekmektedir. Peki bu inancın Türkiye’deki
karşılığı nedir? İşte burada geleneksel söylemler
her ne kadar “kadın baş tacıdır.” ve “Kadına el
kaldırılmaz” şeklinde olsa da öğretilmiş erkek
üstünlüğünün verdiği ego toplumda var olması
gereken eşitliğin önüne geçmektedir. Fiziksel
gücünü en büyük kudret aracı olarak kullanan
erkek, şiddetin her tiplemesine başvurabilecek
özgürlüğü kendisinde görebilmektedir.
Burada vurgulanması gereken son husus ise
her şiddet ve cinayet olayı vuku bulduğunda
birtakım çevrelerin ısrarla kısas uğruna ya da sözde
adalet nidalarıyla idamı gündeme getirmeleridir.
Bu konuyla alakalı İoanna Kuçuradi’nin şu sözü
meseleyi en iyi özetlemektedir: “Eğer kadın
cinayetlerine karşı isek “hukukla” insan öldürmeye
de karşı olmalıyız.”
Türkiye’de toplumsal cinsiyet, kadın-erkek
eşitliği, şiddet ve cinayet üzerine düşünmek, fikir
yürütmek ve konuşmak oldukça zordur.
Görünmeyen eril tabular tüm cinayetleri feminizm
ve politik doğruculuk arasına sıkıştırmıştır. Tüm bu
ifade edilenlerin ve kadına yönelik şiddet ile
yaşanan cinayetlerin önüne geçilmesi için ne
yapmak gerekir? Çözüm kadın mücadelesinin ve
hür ve eşit bir toplumun ilk kuralıdır. Yani eril
olmayan politik düzenin kurulmasıdır. Toplumsal
cinsiyet eşitliğinin zorunlu eğitimde yer alması ve
şiddeti önlemek için gerekli bilincin oluşturulması
da bu politik düzenin bir parçasıdır. Yapılan
şiddetin
haklı
yanlarının
olmayışının
kabullenilmesi için gerekçelerin sıfırlanması ile
erkek ve kız çocuklarının toplumsal cinsiyet algı ve
görevlerini tersine çeviren bir yetişme sürecine
dahil edilmesi de oldukça önemlidir. Tüm bu
bahsedilenlerin var olduğu bütüncül bir kamu
politikası, zaten beraberinde farkındalık ve eşitliği
getirecektir.

Ülkedeki bu olumsuz hava insanın
doğuştan otomatik olarak kendi kararı olmaksızın
sahip olduğu kodların, geleneklerin, dinin ve
kültürün tüm hayatını etkilemesiyle ilişkisi
büyüktür. Bu nedenle de Türkiye’deki bir kadının
asgari olarak hayatta kalabilmesi bile şans ve
tamamen doğuştandır. Burada dikkat çekilmesi
gereken bir diğer husus ise yaşanan bu olaylara
verilen tepkilerdir. Tam da burada insanın aklına
tüm Türkiye’nin aynı hastalığa sahip olduğu
düşüncesi geliyor: By stander etkisi /seyirci kalma
sendromu.
By stander etkisi, kişi sayısının fazla olduğu
bir ortamda yardım edilmesi gerekli durumlardaki
müdahale oranının az olmasını ifade etmektedir.
Kişi sayısının az ya da tek olduğu durumlarda
insanlar
müdahaleye
görev
bilinciyle
yaklaşmaktadır. Örneğin sokak ortasında şiddete
uğrayan bir kadın erkeğin çekinme bariyerini kıran
ilk kişi itici güçtür. Sonrası çorap söküğü gibi gelen
bir psikolojik düzen mevcuttur. Aslında kadına
şiddet olaylarında da ahlaki inanç öne çıkmaktadır.

Doğu Ergil, Şiddetin Kültürel Kökenleri”, Bilim ve Teknik, Sayı 399, Şubat
2011, s. 40.
1

2

Konrad Lorenz, “Saldırganlığın Spontanlığı”, Cogito, 1996, s. 165-166.

3

http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/kadina_yon_sidde
t.pdf
4

http://www.turkkadinlarbirligi.org/tr/kurumsal/5/%C4%B0stanbul+S%C3
%B6zle%C5%9Fmesi
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ANKA ENSTİTÜSÜ BAŞKANI
RAFET ASLANTAŞ’LA RÖPORTAJ

İç Savaşı’na müdahil olmasıyla birlikte rafa
kaldırıldı. Rusya’nın Tartus’ta bir üssü vardı. Bu
üssü Soğuk Savaş sonrasında ihmal etmişti. Ancak
gelinen noktada Lazkiye’de Rusya, ikinci bir üs
bile kurdu. Üstelik Tartus’taki üs, deniz
kuvvetlerinin bulunduğu bir üstü. Bugün tesis
edilen ikinci üste Rusya’nın kara ve deniz
kuvvetleri de bulunuyor. Dolayısıyla Rusya,
Suriye’deki askeri varlığını arttırdı. Buna bağlı
olarak da Suriye’nin siyasi yönetimine de hâkim
oldu. Yani Suriye, attığı her adımı Rus devlet
aklından faydalanarak atar oldu. Bir başka deyişle
küresel bir gücün bölgedeki krize müdahil olması,
Suriye İç Savaşı’ndaki dengelerin değişmesine
neden oldu. Çin’in de bu bölgede stabil bir düzen
istemesi; özellikle de Pekin’in Kuşak-Yol Projesi
kapsamında bölgenin istikrarını arzulaması farklı
bir denge durumu oluşturdu. Neticede bölgede
ABD ile Rusya’nın egemen hale geldiği bir ortam
oluştu. ABD, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü
PYD aracılığıyla bir bölgeyi işgal etti. Mazeret
olarak da IŞİD kullanıldı. IŞİD, kullanışlı bir terör
örgütüydü. Dönem içinde bölgede adeta IŞİD ile
PYD arasında devir teslim törenleriyle beldelerin el
değiştirdiğini gördük. Bu istihbarat servislerince
kurgulanmış bir oyundu ve Türkiye, maalesef 2011
yılından itibaren bu politikanın içinde gereksiz bir
şekilde yer aldı. Bununla birlikte ilerleyen yıllarda
oluşan tehditlerinde etkisiyle ülkemiz, iki önemli
harekât yapmak durumunda kaldı. Fırat Kalkanı ve
Zeytin Dalı operasyonlarıyla Ankara, geleneksel
milli politikalarına döndü. Ancak sorunuza gelecek
olursak, Türkiye’nin kafası karışık gözüküyor. Zira
Astana Süreci’nin bir parçası olarak Türkiye, Rus
devlet aklıyla birlikte Suriye’de güvenli bölgeler
oluşturan formata dahil olmuştur. Dört güvenli
bölge oluşturulmuş ve her birinde iç ve dış emniyet
görevleri farklı ülkelere verilmiştir. Örneğin sıcak
bir gündem olan İdlib’de iç emniyet görevi
Türkiye’ye, dış emniyet görevi Rusya’ya
verilmiştir. Burada Türkiye, 12 gözlem noktası
kurmuştur. Fakat Halep’in Esad yönetimi
tarafından ele geçirilmesinden sonra radikal
unsurların pek çoğu İdlib bölgesine kaymıştır.
Buradaki kritik nokta şu ki; HTŞ başta olmak üzere,
buradaki örgütler, 2011 politikalarında desteklenen
ya da koalisyon tarafından destek bulan unsurlardı.
Şimdi bunlar hedef haline geldi. Dolayısıyla

Mahir Doğu – Doğacan Başaran
AD: Öncelikle bize zaman ayırdığınız için
teşekkür ediyor, Atatürkçü bir düşünce kuruluşu
olarak ANKA Enstitüsü’ne faaliyetlerinde başarılar
diliyoruz. Siz Anka Enstitüsü’nün başkanlığını
yapıyorsunuz. Biz değerli çalışmalarınızdan dolayı
sizi tanıyoruz. Lakin okurlarımızın da tanıması için
kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
RA: 28 Kasım 1968 tarihinde doğdum. İlk
ve orta öğretimimi ailemin memuriyeti nedeniyle
Mardin, Nevşehir ve İzmir’de, lise öğretimimi ise
İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladım. 1990 yılında
Kara Harp Okulu Yönetim ve Organizasyon
Bölümü’nden topçu subayı olarak mezun oldum.
2014 yılında Kıdemli Albay rütbesinden emekli
olduktan sonra, 2015 yılının Kasım ayından beri
kurucularından olduğum ANKA Enstitüsü’nde
başkanlık görevini yürütmekteyim.
AD:
Türkiye,
Suriye
özelindeki
gelişmelerde bir yandan Astana Süreci’nde İran ve
Rusya’yla birlikte hareket ederken; diğer yandan da
Fırat’ın doğusunda ABD’yle birlikte güvenli bölge
tesis etmeyi planlıyor. Farklı aktörlerle eşgüdüm
halinde hareket etmeyi öngören bu çok yönlü dış
politika anlayışının sürdürülebilir olduğunu
düşünüyor musunuz?
RA: 2011 yılında başlayan Suriye İç
Savaşı’nda Türkiye’ye biçilen ve o dönem
yöneticilerinin de hevesli olduğu rol, Türkiye’nin
menfaatlerine çok uygun değildi. Bu bizim
başımızı çeşitli belalara da soktu. Bu politika
nedeniyle büyük bir göç dalgasına maruz kaldık.
Sınırlarımızda ciddi bir güvenlik boşluğu oluştu.
Şam yönetimiyle sorunlar yaşadık. Zira Suriye’nin
bölüneceği, Emevi Camii’nde namaz kılınacak;
sanki Suriye’nin işgal edileceği bir projeye ortak
olunmak istenmişti. Ancak bu projenin
hazırlayıcılarının
Türkiye’ye
verdiği
rol,
hazırlayıcı aktörlerin sıkıntıları sebebiyle işlemez
hale gelince, Türkiye ortada kaldı. Durumdan en
çok etkilenen ülke durumuna düştü. Çünkü bu
proje, Rusya’nın 2015 yılının Eylül ayında Suriye
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geçmişten gelen süreç, işi zorlaştırıyor. Lakin buna
rağmen Astana Süreci’yle Türkiye’nin yeni bir
devlet politikasının ortaya çıkmaya başladığını da
gördük. Fakat burada ABD, zaman zaman yaptığı
hamlelerle Türkiye’nin kafasını karıştırmaya
devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere projenin
başlangıcında, Suriye bölünecek ve Türkiye de
buradan payını alacaktı. Buradaki dini bir grubun
liderliğini üstlenecekti. İşte bu proje, Mısır’da
yaşanan gelişmelerle birlikte çöktü. Türkiye’ye
biçilen rolün de bir anlamı kalmadı. Bu da TürkiyeRusya yakınlaşmasını tetikledi. Tarafsız gözle
bakılırsa, Rusya’yı bir istihbaratçı yönetiyor. İyi bir
dışişleri bakanları ve kabineleri, güçlü bir devlet
gelenekleri var. Türkiye’yi de motive ediyorlar.
Karşı tarafta ABD ise 2011 yılından beri devam
eden politikalarının kendiyle ilgili çıkarları için
Türkiye’yi devreye sokmak istiyor. Çünkü burada
bir Kürt devleti kurulacaksa, buna bir koruyucu
lazım. Bu işi Türkiye’ye yaptırmak istiyorlar.
Bilindiği gibi binlerce tırlık silah desteğiyle işgal
edilen bölgede bir yapılanma kuruldu. Fakat Suriye
ve Rusya’nın askeri harekâtı kuzeye taşınırsa, bu
yapı riske girer. Söz konusu yapı korunmak için
Türkiye kullanılmak isteniyor. İşte burada bir kafa
karışıklığı var. Bir güvenli bölge kurulmak
isteniyor. Bu güvenli bölge, Türkiye’nin önerdiği
güvenli bölge değil. Bu tam tersine bölgedeki PYD
yöneticilerinden önerilen 5 km’lik sınırlarla
çizilmiş bir bölge. Bu terör örgütüne ait bir
terminoloji ve Türkiye’nin önüne konulmak
isteniyor. Ancak böyle bir dünya yok. Bunun
olması çok zor. Türkiye’nin güvenli bölgeden
anladığı terörden arındırılmış, stabil yaşamın
sürdürülebildiği ve ülkeye gelen göçmenlerin geri
dönebileceği bir güvenli bölgedir. Biz burada
Amerikancı, Rusçu, Çinci falan değiliz. Lakin bunu
söylemek durumundayız. Suriye devletiyle
iletişime geçmek durumundayız. Siz toprağında
karışıklık yaşanan ülkeyle görüşmeden, oldu
bittiyle bir şeyler yapmak isterseniz yarın sıra size
de gelir. Bu nedenle de Türkiye, Suriye’nin ayakta
kalması için çalışmalıdır. Bu ülkemizin çıkarlarına
uygundur.

ABD’yle birlikte operasyon yapmayı planlıyor.
Sizce bu gerçekçi bir politika mı? Öte yandan
Türkiye’nin PYD’ye yönelik kararlılığına paralel
olarak Esad yönetimi ilk kez SDG’yi terörist grup
olarak tanımladı. Sizce bu Türkiye’ye uzatılan bir
zeytin dalı mıdır?
RA: Aslında Esad, bunu ilk kez yapmıyor.
Bu değerlendirilmesi gereken bir fırsattır. Ortak
düşman algısı oluşuyor. Aklın yolu bir. Bir ülkenin
topraklarında bir sıkıntı var. Sen o ülkeyi muhatap
almadan çözüm bulmaya çalışıyorsun. Bunu ancak
işgal kuvvetleri yapar. Şimdi hukuken ABD’nin
oradaki varlığı meşru değil. Rusya ise Suriye
devletinin çağrısıyla geldi. Rus askeri varlığının
hukuki bir temeli var. Türkiye’nin de her an çeşitli
nedenlerle hukuksuzlukla suçlanma ihtimali var.
Ancak Türkiye, Rusya-Suriye ikilisi tarafından
kazanılmak isteniyor. ABD boyutuna baktığımızda
ise yönetsel anlamda CIA, Beyaz Saray ve
Pentagon arasında çok ciddi ayrışmaların olduğu
görülüyor. Lakin bu kurumların ortak noktada
buluştuğu tek konu var. O da terör örgütü PYD’ye
yardımın sürdürülmesi olarak görülüyor. Çünkü bu
Irak’tan beri devam eden bir proje, burada Büyük
Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında bir devlet
oluşturulmak isteniyor. Fakat bu reel değil. Zira
felsefesi oturmamış, devlet yönetme geleneği
olmayan bir topluluktan devlet yönetmesi
bekleniyor. Bu, İsrail’in çıkarları için yürütülen ve
Yahudi lobisinin de ABD yönetimine baskı kurarak
destek bulmaya çalıştığı bir projedir. Size ilginç
gelecek belki ama ABD’nin devlet aklı olarak bir
devlet
kurdurma
macerasına
atılmak
istemeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü zaten
Irak’ta istediğini aldılar. Suriye’de pazarlık gücü
elde ettiler. Kalıcı olmak için bölge halkının da
hükümetlerinin de gönlünü kazanmalılar. Bakın
İran konusunda bile ABD temkinli davranıyor.
Ancak PYD’ye verilen destek, bölgede bir devlet
kurdurmak için olmasa bile farklı amaçlarla
kullanılabilir. Sanki bu destek, bölgede kaosu
sürdürmek için kullanılmak isteniyor.
AD: Suriye Krizi’yle birlikte AKP’nin
Ortadoğu politikasında da bir değişim yaşandığı
görülüyor. Çünkü Kıbrıs, tarihi anlamda
Ortadoğu’yu gözetleyebilen stratejik bir konumda

AD: İki noktaya dikkat çekmek gerekirse
Türkiye, bir yandan PYD’ye karşı mücadele
edeceğini söylüyor. Lakin PYD’nin hamisi olan
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bulunuyor. Bu anlamda Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde
(KKTC)
yaşananlara
baktığımızda, yakın geçmişte bir hükümet
değişikliği yaşandığını görüyoruz. Hatta Denktaş
çizgisine dönüş olarak bile tanımlayabileceğimiz
gelişmeler yaşanıyor. Bu sürecin Doğu
Akdeniz’deki gelişmelere yansıması nasıl olur?

hususunda Atatürk’ün de vasiyeti vardır. Bizim
orada suçlandığımız gibi bir işgal kuvveti
olmadığımız, bölgenin ekonomik kalkınmasında
başat rol oynadığımız gerçeğini anlatmamız
gerekiyor. Bunu yaparsak hakkımızı alırız.
AD: Doğu Akdeniz’deki jeopolitik
gelişmelere daha geniş bir perspektiften
baktığımızda, bölgede Türkiye karşıtı bir ittifakın
bulunduğunu görüyoruz. Hatta ABD ve terör
örgütü PYD’nin Suriye’nin kuzeyindeki varlığını
düşündüğümüzde, Türkiye’nin güneyden kapsamlı
bir kuşatmayla karşı karşıya olduğunu anlıyoruz.
Buna karşılık Akdeniz’deki mühim aktörlerden
olan Mısır, Suriye ve İsrail’de Türkiye’nin
büyükelçisi bile bulunmuyor. Böylesi bir ortamda
Türkiye’nin kuşatmayı aşması mümkün mü?

RA: 2007 ya da 2008 yılında Doğu
Akdeniz’deki ilk sondaj verileri açıklandı. O yıl
Türkiye’de de bir şey oldu. Kumpas Davalar
başladı. Bakın bu önemli bir tespit: Gelişmeler eş
zamanlıdır. Çünkü Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de
etkisizleştirmek için Türk Deniz Kuvvetleri başta
olmak üzere Silahlı Kuvvetlerin etkisizleştirilmesi
ve Türkiye’nin güçsüzleştirilmesi gerekiyordu.
Plan buydu. Biz bu kumpas davalar sebebiyle
birkaç yıl bölgede varlık gösteremedik. Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan,
bölgede oldubittiler peşinde koşarak çevre ülkelerle
münhasır ekonomik bölge anlaşmaları yaptı. Buna
rağmen aslında bizim elimizde bazı fırsatlar var.
Mesela GKRY’yle anlaşan Mısır’a “hayır, sen
benimle anlaşırsan senin çıkarına daha iyi. Şu anda
22.000 km2 zarardasın” deme şansımız var. Benzer
bir şekilde Lübnan’a da öneriler sunulabilir.
İsrail’le de oturup konuşulabilir. Kısacası Türk
Ordusu’na kurulan kumpas ve KKTC’de rahmetli
Denktaş’tan sonra oluşan zafiyet etkisizliğimize
yol açtı. Evet KKTC’de hükümet değişikliği oldu.
Olması da gerekiyordu. Türkiye ve KKTC kendi
çıkarlarını koruyabilir. Orada ya stabil bir düzen
kurulacak ya da bir çatışma yaşanıp stabil düzene
dönülecek. Bu ortamda Türkiye karşıtı aktörler
tarafından
Ankara’nın
Doğu
Akdeniz’e
odaklanmamak için Suriye’de biraz daha
oyalanması istenebilir. Ama bu ülkemizin
çıkarlarına aykırıdır. Bizim bunları aşarak ivedi
olarak
Doğu
Akdeniz’deki
çıkarlarımıza
odaklanmamız lazım. Doğu Akdeniz’i Ege’yle
birlikte ele alınması gerekir. Çünkü Doğu
Akdeniz’deki gerilimi Ege’de Yunanistan’la olan
sorunlardan bağımsız düşünmemiz, sorunu
çözmez. Bunu bir milli güvenlik meselesi ve devlet
politikası olarak ele alıp hükümetlerden bağımsız
bir mesele olarak bölgeye yönelik mili bir siyaset
geliştirmeliyiz.
Üstelik
Kıbrıs’ın
elde
bulundurulması gereken bir toprak olduğu

RA: Biz bunları devlet aklıyla aşarız. Şimdi
biz Mısır’la niye görüşmüyoruz ben anlamıyorum.
Yani size ne Mısır’ın iç sorunlarından? Siz din
odaklı bir yaklaşımın savunuculuğunu mu
yapacaksınız; yoksa Türkiye’nin çıkarlarını mı
önceleyeceksiniz? Mısır’la ilişkilerimizi iyi tutmak
zorundayız. Mısır köklü bir devlet yapısını sahip.
Tekrar olacak ama Doğu Akdeniz’de Mısır da
Türkiye’yle iletişim kurarsa daha kârlı duruma
geçebilir. İsrail’le de kontrollü bir şekilde
görüşmeliyiz. Lübnan’la da görüşmeliyiz.
Suriye’yle de temasa geçmeliyiz. Çünkü bize
yönelik en önemli tehdit Yunanistan’dır. Ege’de
silahlandırılmaması
gereken
adalar
silahlandırılmıştır. Biz buna karşı tedbir
geliştirmeliyiz. Akıllı devlet politikaları gerekiyor.
AD:
Türkiye’ye
yönelik
kuşatma
bağlamında Türkiye’nin böylesi bir ortamda S-400
hava savunma sistemlerini almasını nasıl
değerlendiriyorsunuz? Ayrıca S-400 alımına
mukabil olarak Türkiye, F-35 programından
çıkarıldı. Sizce bu sürecin geleceği nasıl olur?
Türkiye, CAATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya
kalabilir mi?
RA: CAATSA kanunundan başlamak
gerekirse, çok manidardır. ABD Başkanı’na
güvensizlik nedeniyle çıkarılmıştır. 2013 yılında
çıkarılan bu kanunun üç hedefi vardır: Rusya, İran
ve Kuzey Kore. Burada Rusya’yla ilişkiler
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boyutuyla Türkiye’nin etkilenip etkilenmeyeceği
tartışılmaktadır. Şunu söyleyelim. En basit anlamda
bir evin çatısı neyse, ülkenin hava savunma sistemi
de odur. Bizim çatımız açıktı. Yani bir hava
savunma sistemi olmadan, askeri bölgeleri,
stratejik tesisleri, şehirleri korumak mümkün
değildir. Biz yıllarca çatımızın olmamasından
dolayı hava kuvvetlerini hava kuvvetleriyle
frenlemeye çalıştık. Bu çok pahalı bir yöntemdir.
Yani uçağı uçakla önleme. Buna ne yakıt ne zaman
ne de pilot yeter. Bizim uzun menzilli, yüksek
irtifalı bir savunma sistemine ihtiyacımız vardı.
Hatırlarsanız biz ilk aşamada Çin üretimine
yönelmiştik. Teknoloji transferi de gündemdeydi.
Lakin bir G-20 Zirvesi’nde, Rus uçağının
düşürüldüğü dönemde, bizim Çin’le bu konuda
olan temaslarımız kesildi. Ve aradan geçen süreç
içinde uygun koşullarla batı menşeli başka
sistemlerin bize verilmemesi hasebiyle S-400’ler
gündeme geldi. Şimdi meseleye teknik bakmak
gerekir. Çatı açık dedik ya; bunun kapatılması
gerekiyor. S-400’ler dünyadaki en iyi hava
savunma sistemlerinden biri. 400 km’lik bir alanı
koruyabildiği gibi, aynı anda 80 hedefe kitlenebilen
birden fazla füze fırlatabilen bir sistemdir. Bu bize
durum üstünlüğü sağlar.
Bir örnek vermek
gerekirse, Yunanistan’ın bize karşı durum
üstünlüğü sağladığı SCALP füzeleri vardı. 250 km
menzilliydi. Biz buna tedbir geliştirmeliyiz ki bakın
Yunanistan Savunma Bakanı, S-400 alımı
gündemdeyken bunun önlenmesini istedi. Demek
ki doğru bir iş yapılıyor. Üstelik bir üst modelinin
S-500’lerin ortak üretimi de konuşuluyor. Bu
sistem, bize ciddi bir üstünlük sağlayacak ve
güvenlik ihtiyacımızı karşılayacaktır. Bu siyasi
değil, teknik ihtiyacın karşılanmasına yönelik bir
konudur. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi’nden Sn.
Faik Öztrak güzel bir açıklama yaparak “Askerler
istiyorsa alınır.” demişti. Bu konu böyle bir şeydir.
Teknik ihtiyaç bu. Gelelim F-35’e, ABD,
pilotlarımızı göndererek bizi projeden çıkardığını
söyledi. Lakin F-35, amacına çok ulaşmış bir proje
gibi gözükmüyor. İçinde her özellik olsun denilen
bu uçaklar, şişmiştir. Her şey gövde içine
yerleştirildiği için şişmanlaşan uçak hantallaştı. Av
önleme uçağı, av olacak hale geldi. Üstelik çok
pahalıdır. Bu pahalılığı önlemek için ABD çeşitli
anlaşmalar yapıyor. Ama düşen rakamlar da çok

yüksek. Biz bu projede kaldığımız sürece, belli
parçaların üretimini üstleniyoruz. Bizim projede
kalmamız aslında, bize zaman ve para
kaybettirecek ve ileride üretilecek milli uçağı
geciktirecektir.
Emekli
pilotlar
da
değerlendirmelerinde bunu belirtiyor. Bu teknik bir
konu. Bizim ihtiyacımız olan hızlı ve çevik
uçaklardır. Bu nedenle de başka pazarlara
yönelebiliriz. İşte Su-35 veya Su-57 gibi uçaklar da
bu yüzden gündeme geliyor. Benim öngörüm F35’ten çıkarıyoruz diyenler, çıkmamamız için çaba
harcayacaktır. Çünkü Türkiye’nin milli uçak
üretmesi veya başka ülkelerle projeler geliştirmesi
ABD’nin isteyeceği bir durum değildir. Dolayısıyla
belki de F-35’in olmaması şu anda daha hayırlıdır.
Zira F-16’ların revizesinde sorun çıkarmaları
durumunda biz başka ülkelere de rahatlıkla
yönelebiliriz.
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KİM TERÖRİST?
Sait Kaya
Birkaç yıl önce, şimdi kapanmış bulunan bir
internet
sitesinde
yazılarımı
sürdürürken,
okuyuculardan gelen istek üzerine zaman zaman bir
kitabın tanıtımı üzerinden bazı konuları irdeleyen
yazılar da yazmıştım. Aslında bu yöntemi, ileriki
sayılarda belirli bir konuya odaklanmış birkaç kitap
üzerinden ANLIK için de düşünebiliriz. "Birinci
El" kaynak niteliğinde olan bir kitap aracılığı ile
terör ve terörizm kavramlarına dair bazı analizleri
sunduğum bu yazı IŞİD kaynaklı terörün arka planı
hakkında farklı bir bakış açısı ortaya koymayı
hedefliyordu. Tam yayınlamayı düşündüğüm
sırada 20 Temmuz 2015 Pazartesi günü Suruç
katliamı meydana geldi ve 33 insanımızı kaybettik.
Böylece yazının ilk yayınında konu çok acı bir
biçimde güncellik kazanmış oldu. Terör saldırıları
ve şehit cenazeleri ne yazık ki gündemimizden hiç
düşmüyor. Acılarımız için elden gelen birşey yok.
En azından öfkemizi doğru hedeflere yöneltmeye
bir katkısı olması dileğiyle bu yazıyı bazı küçük
ekleme ve değişikliklerle yeniden sunuyorum.
Yazının ilk yayınlandığı sitenin kapanmış olması
nedeniyle artık erişime kapalı bulunan diğer
yazılarımı da, dijital çöplükte kaybolup gitmemesi
için zaman zaman günümüze uyarlayarak sunmaya
çalışacağım.

Konu başlıklarına bakınca ders kitabı
sistematiğinde standart bir kitap gibi görünse de,
yazarın oldukça sıradışı bir yaklaşıma sahip
olduğu, daha kitabın giriş bölümünde kendini belli
etmeye başlıyor:

Söz konusu kitabın yazarı olan Barry
Davies, eski bir SAS komandosu. İngilizlerin bu
seçkin ordu biriminde (kitaptaki özgeçmişe göre)
18 yıl görev yapan yazar, bu süre içerisinde
1977'deki meşhur Mogadişu baskını(*) da dahil
olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde birçok
tehlikeli operasyonda bulunmuş. Terör ve SAS
üzerine 22 kitabı ve 2 romanı var. Elimdeki
kitabıysa, "Terrorism - Inside A World
Phenomenon" adıyla 2003 yılında İngiltere'de
yayınlanmış. Ağustos 2006'da Truva yayınları
tarafından "Terörizm - Ortadoğu'da Şiddet
Dünyada Terör" adıyla Türkçe'ye çevrilmiş.

"Bu kitap genel olarak dünya çapında
terörizmi anlatmayı hedeflemesine rağmen,
ayrıntılı örnekler daha çok Filistin-İsrail
çatışmasıyla ilgilidir. (...) Bu çatışmayı
tanımlarken, her iki tarafa da iltimas göstermeden
problemin iki tarafını da tarif etmeye çalıştım."
Açıktır ki Filistin-İsrail çatışmasında her iki
tarafa gerçekten eşit mesafede olan (yani İsrail
yanlısı olmayan) biri; İsrail tarafından "Yahudi
karşıtı", "Terör destekçisi" v.b. nitelemelerle
karşılanacaktır. Hatta bu kişi eğer bir politikacı,
yazar, akademisyen, sanatçı v.b. tanınmış ve etkili
bir kişiyse hemencecik aleyhinde bir medya
kampanyası başlatılması işten bile değildir.
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Terörizm Nedir?

olduğunu bu şekilde belirttikten sonra Davies,
"Teröristler ve Hükümet" başlığı altında devletlerin
ve terörist örgütlerin faaliyetlerini karşılaştırmaya
girişiyor. Bu kısımda bence kitabın motto'su
olabilecek sözler var:

Dikkat çekici bu başlangıçtan sonra yazar
Terörizm kavramının tanımlanması üzerinde
durmuş. Çeşitli tanımlar ve unsurları sıraladıktan
sonra kendi yaptığı yorumlarda da aynı sıradışı
yaklaşımı görmek mümkün:

"11 Eylül'den bu yana Amerika,
kendisini terörizm kurbanı olarak görebilir,
aslında aynı ulus terörizmin ve o şiddetin
yayılmasından eşit derecede sorumludur.
(...) Devletin yasal aktiviteleri ve terörist bir
organizasyonun kriminal faaliyetlerine ne
kadar yakından bakarsanız, aradaki farkı
görmeniz o kadar zor olur. FARC (Kolombiya
Silahlı Devrim Kuvvetleri)'nin faaliyetleri ile
Amerikan CIA'i arasındaki fark nedir? Öylece
biz iyiyiz ya da kötüyüz diyemezsiniz.
Afganistan'a bomba yağdıran bir uçağın pilotu
ile Hamas'lı bir intihar bombacısının
arasındaki fark nedir? İkisi de masum insanları
öldürüyor. (...) Burada tekrar terörizmin tanımı
meselesine dönüyoruz. Hükümetin askerî
operasyonları şiddet açısından terörist bir
faaliyetin yol açtığı hasardan fazlayken,
hangisinin
terörizm
olduğunu
nasıl
söyleyebiliriz ki?

"(...) CIA Anti-terörizm Merkezi Eski
Başkan Yardımcısı Paul Pillar, terörizmin dört
temel unsurunu şu şekilde açıklar:
Önceden
Tasarlanmıştır...
Öfkelenerek düşüncesizce tepki vermekten
ziyade düşünülerek önceden planlanmıştır.
- Politiktir... Mafya gibi grupların para
kazanmak için kullandıkları gibi kriminal şiddet
değildir; mevcut politik düzeni değiştirmek için
organize edilmiştir. (Mafya-siyaset ilişkilerini
en iyi bilmesi gereken bir mevkide bulunan bu
CIA yöneticisinin, politik şiddet ve kriminal
şiddet arasında sanki belirgin bir ayrım varmış
gibi yazması, açık bir çarpıtmadır. S.K.)
- Sivilleri hedef alır... Askerî yapıları
veya savaş bölgeleri hedef almaz.

(...) Amerikan devleti, terörizmi
'önceden planlanan, politik hedefleri olan,
genelde belli bir grubu etkilemek için yarı
ulusal gruplar tarafından askerî olmayan
hedeflere karşı gerçekleştirilen şiddet amaçlı
eylemler' olarak tanımlar. Fakat bu tanım,
buna harfi harfine uyan operasyonları bizzat
gerçekleştirmiş olan Amerikan devletine karşı
da kullanılabilir. Amerika bunları yasal askerî
operasyonlar olarak değerlendirse de olay, (...)
özellikle bu harekâtlara mâruz kalanlar
tarafından devlet sponsorluğunda terörizm
olarak değerlendirilebilir."

- Uluslararası gruplar tarafından
yürütülür... Bir ülkenin ordusu tarafından
yürütülmez.
Yukarıda sayılanların çoğu doğrudur;
ama bunlar II. Dünya Savaşı'ndaki müttefik
devletler için de geçerlidir. (...) Bunları
okuduktan sonra hepimiz kendi terörizm
tanımımızı yapabiliriz. Fakat bu tanımları farklı
coğrafî, sosyal ve dinî altyapılardan gelen
insanlara empoze edemeyiz. (...) bir kişiye göre
terörist olan, bir başkasının özgürlük savaşçısı
olabiliyor."

Bütün bu tespitlerin, sol görüşlü, muhalif
veya devrimci bir aydın tarafından değil, 18 yıl
SAS komandosu olarak görev yapmış bir subay
tarafından yapıldığını hatırlatmak istiyorum.
Davies, "muhalif" olduğu için bunları söylediği
iddia edilemeyecek kadar "içeriden" biri.

Terörist Kime Denir?
Çeşitli tanımlama çabalarının gerçek
hayattaki olayları ayırt etmekte ne kadar yetersiz
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Yazarın bu ifadelerine dayanarak
dünyanın en büyük terör organizasyonlarının
ABD ve NATO olduğunu söylemek mümkün.

'Bir CIA yetkilisi olarak, kendi
ülkelerini işgal etmeleri ve seçilen başkanı
yerinden etmeleri için Guatemalalı
sürgünleri eğittim. (...) Gerçekleşmesine
yardımcı olduğum 1954 darbesi, Orta
Amerika'da eşi benzeri görülmemiş bir
askerî rejimin doğmasına neden oldu.
Generaller
ve
albaylar
cezalandırılmayacaklarından emin bir
şekilde farklı görüşleri ortadan kaldırmak
ve
kendilerinin
ve
yakınlarının
zenginleşmesini sağlamak için istedikleri
gibi
hareket
ettiler.
(...) Daha
sonra birden komünizmle değil insanlarla
savaştığımızı
fark
ettim.' (Philip
Roettinger, Emekli ABD Deniz Kuvvetleri
Albayı ve CIA Yetkilisi)

Fotokopi Darbeler
Kitapta yer alan devlet terörü niteliğindeki
kontrgerilla eylemlerinden bir örnekle devam
ediyorum (Alıntının bütünlüğünü bozmamak için
bazı önemli bilgi ve bağlantıları dipnotlar
yardımıyla yazının sonuna ekledim):
"(...) 1997'de, CIA, Latin Amerika'ya
yaptığı ilk askerî operasyonun sonunda 1.400
sayfalık gizli dosyayı ifşa etti. Bu operasyon o
kadar başarılı olmuştu ki, benzer CIA
operasyonları için bir harekât planı hâline
geldi. Bu tekniklerin çoğu bugün bile halen
kullanılmaktadır.(1) Bugünkü şeffaf ortamda,
herkes bu belgeler üzerinde çalışmaktadır ve
çalışmalıdır da çünkü bunlar bizim 'terörist
faaliyetler' olarak nitelendirdiklerimizin dehşet
ayrıntılarını içermektedirler.

Latin Amerika’da 1950’lerden bu yana (son
hatırladığım örnek 2009 Honduras darbesi olmak
üzere), çok sayıda darbe, siyasi tarihte yerini almış
durumda. Büyük ölçüde birbirine benzeyen bu
darbeleri gerçekleştiren çeşitli ülkelerin silahlı
kuvvetlerinin, ABD tarafından nasıl ortak bir
eğitimden geçirildiğini, ANLIK dergisinin MartNisan 2019 tarihli 9. Sayısında yayınlanan
"Darbeciler Hangi Okullarda Yetişiyor?"
başlıklı yazıda ayrıntılarıyla anlatmıştım.(4)

1952'de Jacobo Arbenz Guzman,
Guatemala'nın yasal yolla seçilen ikinci
başkanı oldu. İlk görevi, azınlıktaki elitin bir
önceki yönetimini değiştirmek oldu. Bu
değişiklikler, (...) United Fruit Co. gibi ABD
şirketlerini tehdit eden birtakım ciddi toprak
reformlarından
oluşuyordu.(2) (Arbenz'in
yönetimden indirilmesi görevi S.K.) CIA'e
verildi ve suikastlar ve sabotajlarla dolu bir
harekât planı yapıldı. (...) Sonuçta CIA başarılı
oldu ve Arbenz 1954'te yönetimi orduya
bırakarak görevden çekildi. Askerî rejimin
dönüştüğü şey diktatörlükten başka birşey
değildi. (...) Ne zaman ayaklanma olsa
Guatemala'nın ABD donatımlı ve eğitimli
ordusu, binlerce köylünün öldürüldüğü bir
bastırma faaliyetine girişiyordu. Bu baskı, kırk
yıl devam ederek Guatemala toplumunun
özünü kaybetmesine neden oldu. Kırk yıl
sonunda çeyrek milyon insan ölmüş veya
ortadan kaybolmuştu. Bu tür hikâyeler bizim
için yeni birşey değil. İstediğiniz Özel Kuvvet
askerine sorun, mutlaka benzer bir olaya tanık
olduğunu söyleyecektir.(3)

“Kontra” Örgütler
Devletlerin "Terörizmle Mücadele" adı
altında uyguladığı terörün yanı sıra bir de yine
muhtelif devletler ya da NATO v.b. uluslarüstü
yapılar tarafından kurdurulan ya da ele geçirilen
"kontra" terör örgütleri vardır (Bu anlamdaki
kontra kelimesini literatüre hediye eden kişinin
Araştırmacı-Yazar Halid Özkul olduğunu da
geçerken belirteyim). Bunların çoğu Devrimci,
İslamcı v.s. olduğunu ya da (...) halkının
bağımsızlığı adına mücadele ettiğini söylüyor
olabilir. Fakat aslında aynı merkezler tarafından
aynı talimnameler doğrultusunda eylem yapan
örgütlerdir. En bilinen örnekler Müslüman
Kardeşler, Kızıl Tugaylar, PKK, Taliban, El Kaide,
IŞİD gibi yapılardır. Bu örgütlerin en başta gelen
özelliği, kendi ideolojik alanlarındaki (eğer varsa)
daha samimi ve nispeten bağımsız diğer
örgütlenmeleri yok etmesidir. Böylece o alanın
"TEK" temsilcisi durumuna gelirler ve söz gelimi
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"Cihad" adına mücadeleye atılan herkes bu tür
örgütlerin kucağına düşmüş olur. Ya da bazen rakip
gibi görünen birkaç örgütün de kontra örgüt
niteliğini taşıması mümkündür.

“Gayrinizami Kuvvetlere Karşı Harekât” adıyla
yürürlükte olmuştur. Esasen NATO üyesi ülkeler
başta olmak üzere ABD etkisindeki bütün ülkelerde
böyle talimnamelerin yürürlükte olması hiç de
şaşırtıcı değildir. Bu ve benzeri devlet terörü
niteliğindeki talimnameleri ilk olarak tespit ve
tercüme eden kişi, 12 Mart sürecinde bizzat
kontrgerilla ile yüzleşmiş, işkence tezgâhlarına
direnmiş bir devrimci ve kendisi de bir Kurmay
Yarbay olan Talat Turhan olmuştur.

Açıkça görülüyor ki şiddet (özellikle
örgütlü şiddet) olgusunun, devlet gücünden ayrı
olarak ele alınabilmesi mümkün değil. Hatta öyle
ki, şiddet konusunda küresel ölçekte bir
“standardizasyon”a gidildiği görülüyor. NATO ve
benzeri yapılar bünyesinde dünyanın çeşitli
yerlerindeki örgüt ya da devlet kaynaklı şiddeti
uygulayanların, aynı yerlerde eğitildiğini görmek
hiç şaşırtıcı olmuyor. Halid Özkul, İsrail’in eğitim
verdiği bir kampta, tepenin bir yamacında Sri
Lanka(Seylan)
güvenlik
güçlerinin,
diğer
yamacında bu ülkede yıllardır sahnede olan Tamil
Kaplanları adlı örgütün eğitildiğini tanıklığa
dayanarak anlatmaktadır. Nasıl ki darbeler söz
konusu olduğunda artık ilk akla gelen emperyalizm
oluyorsa, "Terör" dendiği vakit de ilk aklımıza
gelen şey yine emperyalizm ve onun küreselden
yerele doğru inen örgütlenmeleri olmalıdır.

(2) 1973’teki Şili darbesinin arkasında da
ITT şirketinin olduğu bugün bilinen bir gerçektir.
İşin özünde tüm darbelerin ve genel olarak devlet
terörünün arkasında, küresel ölçekteki büyük
sermaye ve onun yerel işbirlikçileri vardır.
(3) Birçok film ve benzeri yayınlarla
reklam ve propaganda malzemesi yapılan ve sığ bir
övünme konusu olan Delta Forces v.b. birimlerin
gerçekte kimlerin çıkarını koruduğu açıkça
görülmektedir. Buna benzer birimler Büyük
Sermaye’nin bekçi köpekleridir!!

Dolayısıyla bu gibi gelişmeleri izlerken
hiçbir zaman görünenle (yani bize gösterilenle)
yetinmeyip, akıl ve bilimin ışığında ve ısrarla
gerçeğin
peşine
düşmek
gerekiyor.
Ne
demişler, “Herşey göründüğü gibi olsaydı,
bilime gerek kalmazdı!!”

(4) http://www.anlikdergisi.com/2019/03/1
5/darbeciler-hangi-okullarda-yetisiyor/

*****
(*) 1977'de
Filistinliler
tarafından
kaçırılarak Tanzanya'nın başkenti Mogadişu'ya
indirilen Lufthansa uçağına yapılan baskın.
(1) 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri öncesi ve
sonrasında gerek devlet tarafından gerekse çeşitli
terör örgütleri tarafından topluma yönelik olarak
uygulanan şiddet ile dünyanın diğer yerlerindeki
benzer süreçler arasında, ayrıntılarda bile büyük bir
örtüşme göze çarpmaktadır. ABD ordusunda
FM(Field Manuel) koduyla yazılan talimnamelerin
TSK’da
ST(Sahra
Talimnamesi)
koduyla
yürürlükte olduğu bilinmektedir. Bunlardan FM
31-16 kodlu “Counterguerilla Operations”
talimnamesi TSK’da ST 31-16 kodu ve
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FEODALİZM ÜZERİNE

tebaasına vatandaşlık hakkının tanınmasıyla
hukuki olarak belirli bir korumaya sahip olmayan
ve barbar akınları ile siyasi çalkantı şehirleri
gittikçe tekinsiz hale getirdiğinden merkezlerden
kaçan şahıslardı. Çiftliklerin devasa ekonomik
gücü aynı zamanda kendisine paralı asker tutma
kuvveti de sağlamaktaydı. Aynı zamanda kırsala da
yayılan terör, çiftliklerin duvarlarını yükseltmeye
ve böylelikle kaleye dönüştürmeye doğru
evirilmişti. Kaldı ki bu çiftliklerin sahibi Roma
Senatörleri, soyluları, zenginleri yahut vatandaşlık
verilmiş barbar liderlerdi. Ekonomik ve politik
güçleri ile iktidar boşluğunda halka güvenlik ve
yiyecek sağladığından çekici görünmekteydi. Tüm
bu saydığımız nedenler hür bir vatandaşın neden bu
çiftlikleri tercih ettiğini açıklamaya yönelik idi.
Çünkü en başında çalışanların çoğunluğu özgür
insanlardı. Roma toplumunda halihazırda var olan
hamilik kurumu mevcut koşullarda değişime
uğrayınca bu durum vasal- senyör ilişkisine
dönüşmüş ve böylelikle feodalizmin temelleri
atılmış oldu.

Erol Özgür Abanoz
Günümüzde içi boşaltılıp herkesin kendince
doldurduğu ve ahkam kestiği terimlerden olan
feodalizm üzerine nesnel gerçeklerden yola çıkarak
şahsım da birkaç şey söyleme cüretini kendinde
bulmuştur. Peki feodalizm dendiğinde ne anlamalı
ve neyi düşünmeliyiz?
Öncelikle feodalizmin ne olduğunu
anlayabilmek için ortaya çıkış sürecini
incelememiz gerekmektedir. Roma İmparatorluğu
yönetilemeyecek kadar büyüdüğü, içten ve dıştan
fazlaca sorunla karşılaştığı yıllardan sonra
nihayetinde dördüncü asrın sonunda ikiye
ayrılmıştır. Bu ayrılma sonucunda Batı ve Doğu
Roma İmparatorlukları ortaya çıkmıştır.
Batı Roma İmparatorluğunda Doğudakine
kıyasla görece daha hâkim olan latifundium adı
verilen, serf (Anlaşma gereği toprağa bağlı ve
anlaşmanın miras yoluyla devam ettiği, kendisine
işlemesi için verilen topraktan sadece giyecekyiyecek masrafı kadar ürün alabilen ve gerisini
senyörüne bırakan, toplumsal sınıfın en altında yer
alan kişi) emeğine dayalı devasa araziler üstünde
kurulu çiftlikler bulunmaktaydı. Doğu’ya kıyasla
Batı’da daha fazla bulunmasının nedeni ise
Roma’nın ilk dönemlerine kadar uzanır. Doğu’da
çoğunlukla kendi kendini idare eden siteler ve
Mısır gibi direkt imparatora bağlı eyaletler
bulunmaktayken Batı birkaç polis dışında
neredeyse tamamen barbar toprakların fethi sonucu
elde edilmiştir.

Buna göre kale-çiftlik sahipleri de kendi
vasal- senyör ilişkilerini kurmaya başladı.
Sonucunda hiyerarşi sırasına göre lortluk,
şövalyelik, baronluk, vikontluk, kontluk, markilik,
prenslik, düklük, arşidüklük, büyük prenslik,
grandüklük, krallık ve en tepede imparatorluk
olmak üzere idari sistem şekillendi. Kuruluş
aşamasında mutlak idare hukuki anlamda Roma
İmparatorluğu’nda
göründüğünden
“Roma
İmparatorluğu” dönem hükümdarları tarafından
yasal bir kaynak olarak görüldü. Aynı zamanda
Roma İmparatorluğu insanlık tarihinin o zamana
kadar gördüğü en sistemli devlet oluşu, yasaları,
askeriyesi ve Akdeniz coğrafyasını tek devlet
haline getirmiş olmasıyla medeniyetin zirve noktası
olarak görülmekteydi. Bu nedenle eğer bir
barbarsanız medenileşmeniz için, şehirlileşmeniz
için
öncelikle
Romalı
olmanız
gerekli
görülmekteydi. Sonucunda ise “Kutsal Roma
Germen”
İmparatorluğu,
“Frank
Roma”
İmparatorluğu (Merovenj) gibi Roma tarafından
çöküşüne kadar barbar olarak adlandırılan ancak
sonrasında mirasını söz konusu barbarların
sürdürdüğü devletler ortaya çıkmıştır.

Kaldı ki devletin çöküşüne neden olan
temel sorunlardan biri de söz konusu bu
çiftliklerdir. Ancak ilk örnekleri gerçek köle gücü
ile işlemekteydi. Fetih sonucu elde edilen arazilerin
düzgün
paylaştırılamaması,
paylaştırılabilen
arazinin sahiplerinin de sonu gelmez savaşlarda
ölmesiyle güçlü kişilerin bu toprakları ele
geçirmesi ve bunun yanında bir türlü çıkarılamayan
toprak reformu devletin giderek büyüyen tümörü
olmuştu. Bu çiftliklerde çalışanlar, İmparatorluğun
dağılmasını önlemek için son dönemde tüm Roma
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Kaldı ki bu medenileşme iddiası ülkemizi
de yakından ilgilendirmektedir. Şehirlileşen
Selçukluların “Rum” sıfatını alması hukuki
anlamda ardıllık iddiasını ortaya atmaktadır.
Böylelikle göçebe Türklük, medenileşmiş (Arapça
“madanī”, şehirli) olacak ve İslam Dünyası’na
göçebe olarak liderlik edemeyeceği için böylelikle,
Arap ve Farslara kıyasla daha ileri bir şehirlilik uygarlık olarak düşünülmemelidir- şekli ile önder
olabilecektir.

bakıldığında
Afrika’daki
gibi
“tabu”lar
sorgulamayı imkânsız hale getirmiştir. Şahıslar
taşınır ve taşınmaz mal sahibi gibi görünse de
sadece gerçek anlamda öyle görünmektedir. Reis
veya ülkemizdeki şekliyle “ağa” istediği menkul
yahut gayrimenkule el koyabilir. Mülkiyet hakkı
tek bir şahısta toplanmıştır.
Feodalizme geri dönecek olur isek bu
yapıda aralarında hukuki bir bağ bulunan iki taraf
görmekteyiz.
Roma
kurumlarından
olan
commendatio ve Germen kökenli Gefolgschaft
kaynaşarak yeni bir kurumu meydana getirmiştir.
Bizim feodal olarak düşündüğümüz ama gerçekte
öyle olmayan Türkiye’de bulunan yapıda ise henüz
hukuki bir kurum oluşmamıştır. Gelenek ve
görenek etrafında şekillenen bir oluşum söz
konusudur.
Henüz
hukuki
gelişimini
tamamlamıştır. Yani şahit olduğumuz bu sistem,
feodalizm kadar gelişmiş dahi değildir.

Asıl konuya dönecek olursak, Türk
toplumunda feodalizm denilince akla ne geliyor?
Günlük sohbetlerimizi düşündüğümüz takdirde
birçok kişinin severek kullandığı feodalizm
kelimesi aslında kullanıldığı bağlama bakılırsa,
kabile yaşantısından organize yaşama geçememiş;
birkaç aileden oluşan yapıları kastetmekte. Bu
yapılarda çalışanlar himaye edilmekten ziyade
büyük arazi sahiplerinin malı gibi addedilmekte.
Yani bu durumda ülkemizin belirli bölgeleri için
kullanılan feodal, feodal ve çağdışı olduğunu
düşündüğümüz
şeyden
daha
“modern”
görünmekte.

Durumları daha iyi anlayabilmek adına
benzer olduğunu düşündüğümüz şeyleri yan yana
getirmek bazen büyük hatalara neden olmaktadır.
Çünkü bu benzerlik ilişkisi zamanla kavramların
birbirinin
yerine
kullanılabileceği
fikrini
doğurmaktadır. Benzerlik kurup gruplandırma iyi
bir öğrenme şeklidir ancak küçük çocukların
gelişime açık zihinleri için daha uygundur. Sosyal
bilimlerle alakalı birinin kolayca bu olguları birbiri
yerine kullanması yanlışın kök salmasına neden
olmaktadır. Eğer olguyu karşılayacak bir terim yok
ise uydurulmalı ve böylelikle anlaşılır hale
getirilmelidir.

Eğer bir adlandırma yapılması gereklilik ise
benzerliği açısından söz konusu yapıya en yakın
bağ Afrika kabileleri ile kurulabilir. Her ne kadar
Afrika kabileleri teknoloji olarak daha geride
bulunsa da eğer kendi halinde kalmaya devam
etselerdi büyük ihtimalle ülkemizin belirli bir
bölgesini kastederek “feodal” dediğimiz yapılara
evirileceklerdi. Çünkü dikkatle incelendiğinde
buradaki reisin kudreti tıpkı bu ağalarınkiyle
eşdeğerdir. Reis kutsal sayılmaktadır, ağa da
kendisini çoğunlukla peygamber soyundan olarak
tanıtır. Her iki yapıda da ata ayrıca kutsanır. Benzer
şekilde topraklar lidere aittir, halk mal olarak
görülür. Alınabilir ve satılabilir. Bilgiye karşı genel
bir önyargı her ikisinde de mevcuttur. Din ile
harmanlanmış bir boşinana sahiptirler. Kadının
toplumdaki yeri, alınıp satılabilen eşinden daha da
aşağıdadır -kaldı ki kendisi de alınıp
satılabilmektedir-. Öldürülmesi çok kolaydır, bir
erkeğe nazaran katli sorgulanmaz. Töre denilen
söylence şeklinde günümüze ulaşmış, mantıklı bir
yönü bulunmayan; sadece kadın cinselliği üstüne
kurulu yasaklar hatta antropolojik açıdan
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KANSER

içinde bulunduğu doku ile kalmayıp lenf ve kan
dolaşımı yoluyla vücudun ilgisiz bölgelerine de
taşınabilirler (Metastas).

Mustafa Ertuğral

Hiç üzerime olmasa da kanser ile ilgili
küçük bir tanım yaptıktan sonra yazımın asıl
bölümüne geliyorum. Kanser ile ilgili ne duysam ya
da okusam aklıma gelen üç insan vardı, Neslican’ın
yaşam mücadelesi sonrasında aldığımız haber ile
bu sayı artık dört oldu.

Aslında bu sayıdaki yazımın başlığı
‘’Evrende yalnız mıyız?’’ olacaktı. Bizim
dünyamıza benzer gezegenlerin peşine düşüp
insanoğlunun evrimi için uygun koşulları
konuşacak, bizim bildiğimiz canlı formlarının
dışında canlı formlarının olma olasılığından
bahsedecek, sadece bizim galaksimizde bizim
gezegenimize benzeyen 11 milyar olasılığı göz
önüne alıp, evren de yalnız mıyız? diye soracaktık.

İlk önce hiç tanıyamadığım babaannem,
sonra çok sevdiğim ve kanserin tüm sürecini onunla
günü gününe yaşadığım dedem ve belki hayatımda
bir kırılmaya sebep olan bir hastane odasında
tanıştığım Burak, sonrasında hepimizin hayatlarına
girip bize yaşama isteğinin ne kadar yüce olduğunu
bir kez daha gösteren, ‘’savaşacağım, kaybetsem de
savaşarak kaybedeceğim’’ diyen yüzünden
gülümseme eksik olmayan Neslican.

Ama yazımın son düzeltmelerini yaparken,
internette gördüğüm bir ölüm haberi ile uzun
zamandır içimde yara olan bir konuda yazmak
istedim.
Kanser,

%1 olasılığın ne kadar büyük bir umut
olduğunu bir hastane odasında akli yeterliliği tam
olmayan ama yüreği yaşayan herkesten daha güçlü
birinden öğrendim. Geceleri hastanenin bekleme
salonunun bir köşesinde uyuyan ama doktorlar
gelirde fark etmem diye gözlerini kapatmaktan
korkan ve bu savaş içinde her gün sabah ilk metro
ile hiç bilmediği bir şehirde, cebinde olmayan
metro parasına rağmen yola çıkan, kimi günler 15
kilometre yolu yürümeyi göze alan ve bunu yoğun
bakımda yatan annesine lazım olan kanı bulmak
yapan her gün Kızılay’ın yolunu tutan koca yürekli
insana olan borcumu ödemek için yazıyorum bu
satırları.

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya
dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp
çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir. Aslında her
gün vücudumuzda 10.000’den fazla DNA`sı
bozulmaya uğramış hücre doğar ama her hücre
kendi içinde bir kontrol mekanizmasına sahiptir.
Hücre, çoğalması sırasında bir şeylerin yanlış
gittiğini fark ettiğinde kendini öldürür ve hatalı
oluşumun önüne geçer; buna apoptosis denir.
Hücrenin kendi immün sistemi devreye girmediği
durumlarda ise vücudumuzun bağışıklık sistemi
devreye girer ve mutasyona uğramış hücre oluşumu
başlayan bu bölgeye müdahale eder böylece hasarlı
hücre tümürlü dokuya dönüşmeden kendi içinde
imha edilir. Ama bazen vücudun bu otokontrol
mekanizması bağışıklık sisteminin güçsüz olduğu
durumlarda geç işler veya işlemez. Bu durumlarda
DNA’sındaki bozulma ile kontrolsüz çoğalmaya
devam eden hücreler ilk başta içinde bulunduğu
dokuyu işgal ederler. Sadece o dokuyla sınırlı
kalmayıp komşu dokulara da yayılırlar (invazyon).
Bu aşamada oluşan bu zombi hücrelere müdahale
edilmesi çok önemlidir. Kanser hastalıklarında ilk
tanı ne kadar erken konur ve harekete geçilirse
zombi hücrelerin yayılmasının önüne o kadar hızlı
geçilmiş olur. Aksi halde geç tanılarda yapısal
bozuklukla çoğalmaya devam eden hücreler kendi

‘’Kaybedeceksem
de,
savaşarak
kaybedeceğim’’; bu sözü ilk duyduğumda Burak’ın
tüm günü Kızılay’da memurların odasının kapısını
aşındırıp annesi için lazım olan kanı istediği sürede
alamayacağını öğrendiği bir gün sonunda, yine
aynı köşesinde sessizce otururken birden yanıma
gelip daha önce hiç konuşmamıza rağmen ilk
cümlesinde ‘’ %1 ihtimal çok büyük bir ihtimal
değil mi’’ diye soruşunu aklıma getirdi. Bu satırları
yazarken bile Burak’ın sözleri aklımda
tekrarlanıyor ve içim ürperiyor. İstemsiz bir ağlama
haykırma isteği beliriyor içimde.
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‘’%1 çok büyük bir olasılık değil mi?’’
dedi. Başta anlayamasam ve hiçbir şey
söyleyemesem de anlattıkça öğrendim ki yoğun
bakımda yatan kanser hastası annesi için doktorlar
%1 yaşama şansı var demişler. Ve bu koca yürekli
çocuk %1’lik şans için her gün sabahın ilk metrosu
ile karnı açmış tokmuş düşünmeden hiç tanımadığı
bir şehirde tanımadığı insanlardan annesi için hayat
aramaya gidiyor. Sadece %1’lik bir şans belki onun
hayatında son bir çırpınış, savaşmadan
kaybetmeme isteği, aslında sadece kaybetmeme
isteği.

bıraktığı bir not ‘’Mustafa ben Kızılay’a
gidiyorum, anneme bir şey olursa numaram …….
Ve annesinin ismi’’ Ve ben uyanıp bu notu
gördüğümde daha metro çalışmaya başlamamıştı
bile.
Bütün gün elimde annesinin adının ve
Burak’ın numarasının yazılı olduğu bir notla
bekleme odasında umarım doktor gelmez diye dua
ederken, öğle olmaya yakın doktor odaya girdi bir
kadın ismi söyledi yakını burada mı diye sordu. O
ana kadar 100 defa okuduğum isim aklımda yoktu,
kağıda bakmaya gücüm de. Doktor bir daha sordu,
elim titreye titreye kağıda baktım doktorun
söylediği isimle kağıttaki isim aynıydı. Artık tek
umudum doktorun iyi bir şey söylemesi ya da
sadece rutin bir olay olmasını istedim ama doktor
benim ayağa kalktığımı görünce ismi tekrarladı ve
‘’hasta ex oldu’’…

Akli durumundan dolayı sürekli itilmiş, 2.
planda kalmış ve buna inat savaşmaya devam
etmiş. Liseyi bitiremezsin demişler, sınıf tekrarı
yapmış yılmamış üniversite sınavına girmiş,
puanının yettiği ama hiç bilmediği bir bölümde
üniversiteye girmiş. Üniversiteye girdiğinde
annesinin kendisi ile gurur duyduğunu söylediği
andaki yüz ifadesi, bunu anlatmaya ne kelimeler
yeter ne saatler. Herkese inatla yaşamaya devam
etmiş yani Burak. Ta ki Kızılay’daki memur aradığı
kanın istediği sürede bulunamayacağını söylediği
ana kadar. Gözlerinde bitmişlik annesi olmadan ne
yapacağını düşünmek dahi istemeyişi ama bunu
düşünmeye mecbur oluşu, titreyen cümleleriyle bir
daha ‘’%1, annemin yaşaması için çok büyük bir
olasılık değil mi Mustafa?’’ diye soruşu. O
memurun kelimelerine, doktorların yüzündeki
umutsuz ifadeye rağmen yaşama ve yaşatma
arzusu. Bense küçük dertleri ile hayatın kendine ne
kadar zor olduğundan yakınan, her şeye rağmen
kocaman yüreği ile savaşan Burak’ın yanında
sadece bir nokta.

O
an
dedemin
yaşadıkları,
hiç
tanıyamadığım babaannem, tüm kanser hastaları ve
Burak gibi geride kalanların düşüncesi
aklımdayken, annesinin tek bir parmak hareketi ile
%1’lik şansın büyüklüğüne inanıp kilometrelerce
uzakta annesi için umut olmaya gitmiş Burak’a bu
haberi nasıl vereceğimin düşüncesi. Saatlerce
elimdeki nottaki numaraya bakıp nasıl ararım diye
düşünürken kapıdan giren Burak’ı görmem ve
onun gözlerinden akan gözyaşları, geleceğe dair
endişesini anlatırkenki cümleleri, geçmişe dönüp
‘’insanlar neden kan vermiyorlar, bu onlar için kötü
bir şey değil ki, onlar kan verse belki annem
kurtulurdu’’ deyişi. Her anne dediğinde ki özlem.
O gün istedim ki dünyada hiçbir hastalık
kalmasın. Kimse ölmesin, kimse arkada kalmasın,
kimsenin gözünden yaşlar dökülmesin. Ama
saniyeler sonra yine koridorda koşan doktor ve
yeniden dünyanın gerçeklerini fark ediş.

Tüm gece yine bir gözü açık, hiç uyumadan
koridordaki doktorun ayak sesleri ile yerinden
fırladı Burak. Doktorlar yoğun bakımdaki
kanserden bitmiş, bağışıklık sistemi çökmüş
annesini bir camın arkasından görmesine izin
vermişler. Annesinin anlık bir parmağını oynatması
ona öyle bir güç ve kararlılık vermiş ki, doktorların
%99’luk kötü hissine karşı %1’in büyüklüğüne
inanmış. Öyle inanmıştı ki bıraksam gecenin
üçünde koşarak Kızılay’ın önüne gidecek gibiydi,
sabah olsun beraber gideriz dememe rağmen
gitmişti de. Önümde kitabın ayracının yanına

O anları bir kez daha yaşadık hepimiz
gülen, hayatı için sonuna kadar savaş veren pes
etmeyen biriyle beraber. Neslican bir kez daha
yaşamanın ve yaşatmanın ne kadar kıymetli bir şey
olduğunu hatırlattı bize.
Yazımı bitirirken. Tek hücreli canlıdan
bugünkü insan vücuduna kadar olan süreçte sürekli
var olmuş bu hastalık 21.yüzyılın hastalığı haline
42

ANLIK, Ekim-Kasım 2019

gelmiş durumda. Bundan 100 yıl önce bu DNA
bozulmasını tetikleyen etkenlerin sayısı kısıtlı iken
bugün cebimizde taşıdığımız telefonlardan tutun da
yaşadığımız şehirdeki strese kadar her şey bu
hastalığı tetikler durumda. Kanserojen maddeler
her yerde.
O yüzden dostlar yaşamaya ve yaşatmaya
çalışın. Kimseyi farklılıkları yüzünden hor
görmeyin.
Mutluluktur
çoğalan…

yaşatan

ve

paylaştıkça
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UZAY BOŞLUĞUNDAKİ YAZILAR

düşünüyorum da ne gereksiz bir feda yöntemi
seçmişim... Şimdi uzaya tekrar gidiyordum. Bu
sefer yanımda can dostum Atilla ve bir kalem, bir
kâğıt. Silip tekrar yazdığım tek parça kâğıt. O
hikâyeden tek farkı bu yolculuğun, Dünya’daki beş
kuruş etmeyen et yığınlarını değil kendimi
kurtarmaya çalışmam. Hem de bu et yığınlarının
hepsini feda ederek yapıyorum bunu.

Beyazıt Beyoğlu
GİRİŞ
Âdem ilk yaratıldığında büyük bir boşluğa
düşmüş sanırım. Onun yalnızlığı da bize kalan bir
hastalık. Ne kadar yalnız kaldı cennet katında
kimse bilmez ancak Tanrı öyle acımış ki yanına
Havva’yı yaratmış. Havva gelince de bütün dert
tasa bitmemiş tabi. Bütün günahların keçisi şeytan
işe ortak olup Tanrının oyuncaklarını parmağında
oynatmak gibi büyük işlere girişmiş. Elmayı
yedirmiş Âdem ile Havva’ya. Tanrı da –ki bu
konuya daha sonra gireceğiz- bütün hiddeti ile
dünya cehennemine yollamış bizimkileri. Buraya
kadar olan her şey bütün kitapların önsözünden
ibaret. Konunun ehemmiyeti bundan sonra
başlıyor.

Bu satırları okuyan uzaylılar tedirgin
olmasınlar. Çünkü ben feda ettiğim bu beş kuruş
etmez et yığınları için yazdığım bu satırları kılım
dahi kıpırdamadan büyük bir soğuk kanlılık ile
savuruyorum. Hepsinin içinde bulunan kötülük
arzusunu sifonu bozuk tuvalete attım çıktım evden
çünkü. Kurtarılması gereken tek kişi Atilla ve
onunda çirkin bedenini bıraktım, affedersiniz ama
şey gibi çöl bedevisi gibi bedenini bıraktım.
Uzaylılar gözlerinde canlandırmasın diye bedeni
hakkında yapacağım çıkarımları camdan aşağı atıp
bir sigara yaktım az önce. Ruhu mücevher kadar
değerli dostuma da bir dal uzattım tabi ki. Lanet
olası zipposunu da bana nispet yapar gibi çıkartıp
hiçbir kadının yanında yapamadığı artist
hareketlerini yapıp sigarasını yaktı. Benim hiç
zippom olmadı. Kıskandığımı düşünmeyin ben
onun bu şekilci hareketlerini eleştirmeye çalışırken
onu böyle sevdiğime karar verip omurgamla espri
yapıp beynimi bir kenara bırakıyorum. Mücevher
gibi ruhu sarhoşluktan ve içkiden harap olurken
acaba tahmini ne zaman ölürüz sorusunu alnımızın
çatına yapıştırıp uzaylılara anılar bırakmak gibi
büyük bir işe giriştiğimden habersiz çıkarttım onu
çantadan. Oturttum yanı başıma. Dışardan bakan
biri olsaydı eğer yüzlerimize, birimizi Kabil,
birimizi de Habil yaparlardı. Oysa ikimiz de o iki
hergeleden daha büyük amaçlar uğruna yaşadığına
inan aptallardan başka bir şey değildik. Yaşıyor
muyuz, bazen bundan bile emin olamıyorum. Ama
neyse bu da başka bir konu...

Adem’den Newton Bey'e kadar uzanan
hatta onu da geçip Atilla ile bana kadar dayanan bir
varoluş sancısının hikayesi bu. İnsan ömrünün ne
kadar değerli olduğunun cevabını aramaya kalkıp
kendi bedenlerinin içinde kaybolup giden ruhların
hikayesi diye de bir özet geçebiliriz. Okurken
şaşırıp kalacağınız düşüncelerimizi bu toplumun
kaldırabilme ihtimalini göz önünde bulundurmadan
elimden geldiğince karmaşık bir şekilde önünüze
sereceğim.
Astronot olma hayalleri ile büyümüş bir
çocukken astronot olamayınca uzayın o derin
boşluğunda yazılar yazma hayali kurmaya
başladım. Büyüdüğümü anladığımda yazmaya
başladım aslında. Her şeye baştan başlama arzumu
da yanıma alıp Atilla’nın ruhunu çantama doldurup
bindim uzay mekiğine. Geri sayım başlayana kadar
gidebileceğime inanmadığım bir yolculuğun ilk
gürültüsünü çektim içime. Uzay kıyafetleri içinde
rahat hareket etmek için gösterdiğim çırpınışlardan
olsa gerek Atilla sıkılıp eline bir hikâye alıp
okumaya bile başlamıştı. Okuduğu hikâye henüz
ilkokul yıllarında yazdığım “Dünya” isimli bir
hikayeydi. Dünya’ya meteor çarpacakken gidip
içinde yaşayan bu beş kuruş etmez et yığınlarını
kurtarmıştım. Hem de canımı vererek. Şimdi

BÖLÜM I.
“ELVEDA DÜNYALI”
“Uzayın o derin boşluğu altında küçük
evimi görebilmek için gözlerimi iyice kıstım. Ta ki
tamamen kapanana kadar. Etrafta hiç kimsenin
olmadığı büyük bir yalnızlık anında göz
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kapaklarımın karanlığına alıştığım anda çıktın
karşıma. Seni dünyanın en ücra köşesinde kendi
karanlığında yalnız bırakıp geldiğim bu büyük
yoklukta dahi gözlerimde canlandırabiliyor olmam
ne hüzünlü...”

metin okudum. Ortada bir cinayet vardı ve tek
görgü tanığımız elma suçlu bulunuyordu. Hiçbir
cinayet romanında okuyamayacağınız derecede
amatörce yazılmış hikâye olduğu apaçıktı. Sırf bu
yüzden kapağını kapatıp tozlu kitaplığınıza
koymanız gerekirdi. Ben öyle yapmadım. Elmanın
suçsuzluğunu kanıtlayacağıma şerefim üzerine ant
içerek çıktım evden. Suçlu Adem’di!

Böyle başlamayacaktı yolculuğum. Neyse
bu konu da başka bir sonbahara ait.
Âdem büyük bir hata yapmıştı. Tamam,
Tanrı da onu cezalandırmak için bu Dünya’ya
yollamıştı. Elma yasaktı. Diyabet hastalığının ilk
buluşu bu olsa gerek elmanın şeker oranında bir
değişiklik yaparak dünya dediğimiz bu çöplükte de
yetişmesine ön ayak olmuştu Tanrı. Merhametli bir
baba misali önce hayır diye kızıp sonra da o hayır
dediği şeyle ödüllendirmişti bizi. Düşünsenize
elma
yediğiniz
için
cezalandırılarak
gönderildiğiniz Dünya da bir sürü elma ağacı var.
Acaba diyorum bu da Tanrı’nın bir cezalandırma
yöntemi mi? (Bakınız; Giriş Bölümü, 1. Paragraf;
62-67 numara aralığındaki kelimeler.) Kabul
etmekte zorlandığım bir gerçek gibi duruyor bu
karşımda. Hepimiz suçu Adem’de bularak zaten
büyük bir yükten kurtarıyorduk kendimizi. Ama
hadi hep beraber itiraf edelim suç sadece Adem’de
değil. Elma’nın hiç mi suçu yok?

Elma meselesini öğrendiğim günden beri
Âdem ile aramızda ciddi bir husumet vardı. Bu
ciddi mesele aslında Adem'in haberi olmadan
devam eden ve tavşan ile dağ arasındaki hikâyeye
benzer bir ölçüde içime işliyordu. Ve bu küskünlük
hali diğer bütün insanlara sıçramış, kendim dahil
herkese küsmüştüm.
Karşıma çıkan insanlara karşı takındığım
tavır Atilla'nın "tavşan taşa sürtmüş, dağ siktim
demiş" cümlesi ile de tepetaklak oluyordu. İçimde
inanılmaz bir nefret, kin ve intikam duyguları ile
yürüdüğüm sokağın ortasında durdum. Kaldırımda
yere düşmüş elma ile göz göze geldik. Bu durumda
benim yapmam gereken Adem'in intikamını
elmadan almaktı. Almadım. Elma suçsuz bir
mahkumdu. Ne şeytan ne elma. İş Adem'in
iradesizliğiydi. Bunu Adem'in yüzüne söylemiş
gibi bir zaferle yoluma devam ettim. Elma'yı ve
şeytanı unuttum. Âdem ile kavgamız devam ediyor.
Atilla'da taraf olmamaya gayret gösteriyor. Taraf
olmayanın bertaraf olacağını da başka bir zaman
ona hatırlatacağım.

Yok tabi ki. Elma Tanrı izin verdiği için o
ağacın dallarında sarkıyordu. Elma kendi iradesi ile
Adem’in ağzına düşmemişti. Newton’un da
kafasına kendi iradesi ile düşmedi zaten. Dikkat
ederseniz kötülük ile sonuçlanmış bir cennetten
kovulma merasimi ile yer çekimi kanunu arasında
bir figürandan başka hiçbir şey değil Elma.

İntihar meselesine gelecek olursak, götüm
yemedi.

Nerden geldi Elma aklıma diye soracak
olursanız. Bütün her şey gerçekleşmeden henüz
bazı belirsizlikler ile kendi intiharımı düşündüğüm
bir zamanda geldi aklıma bu mesele. Bir kutsal
kitapta “ötenazi” caiz mi diye aramaya koyulup
intiharımı meşru kılma gayretine düştüğüm anda,
yaratılışımız hakkındaki gerçeği öğrendim. Elma
yedik diye kovulduğumuz cennete ölmeden
giremeyeceğimizi de fark ettim. O ana kadar zaten
onun göğsünde uyumak bana cennetti. O sırada bir
telefon görüşmesi ile terk edildiğimi henüz
kabullenememiştim ki –ki bu konuya ilerde
değineceğim- Elma’yı suçlayan yüzlerce kutsal

Dünya da gerçekleşen bütün iyi ve kötü
şeylerin sorumlusu olarak Adem’i görmeye
başladım. Zaten bu Dünya’da iyi olan şeyler
genelde hiç olmuyor. Olsa da sonrasında mutlak bir
kötü ile karşılaşılıyor. Elma da böyle bir sonun
başlangıcı olarak karşımıza çıktı. Bu sebeple yolda
yürürken gördüğüm ve küçükken genelde tekme
atıp önümde suyu çıkana kadar koşturduğum
Elma’ya dokunmadım bile. Dünya’nın bütün
eziyetlerini çekip gelmişti Elma. O Elma’da
insanlığın son çırpınışları vardı çünkü. O elma
bendim! Suçum ve günahım yokken beş kuruş
etmez et yığınlarının arasında yaşamaya mahkum
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edilmiş bir mahlukattım. “pıt” dedi bir ses. Arkamı
döndüğümde Atilla’nın birasından bir damla
düşmüş uzay mekiğinde cama yapışmıştı. Newton
yasalarını ortadan kaldırıp damlayı bir nefes
arasında içine çekti. Elmayı değil Adem’i
savunacağını bildiğim halde ona bunları anlattım.
Neden intihar etmedin ki dedi. Sustuk.

anlattım. Baş girip üst çıkmaya gerek yok dedim.
Üzülme seni bıraktık diye, sensiz daha boktan
olacak bu yolculuk ama olmalı dedim. Yüzünde her
zaman olan o sırıtması ile ne kadar çok canımı sıksa
da içten bir “ben sizi biliyorum olum rahat olun”
cümlesini duyunca keyiflendim. Daha önce yazdığı
şiirleri ve yazıları rulo haline getirmiş ortasına da
dağılmasın diye lastik bağlamış. Ne ima ettiğine
dair bir çıkarım yapacakken Atilla, ayağına hokkalı
bir kelimeyi bilinçli olarak düşürüp susturdum.
Yazıları alıp toz olma vakti geldiğinde bir daha
nerde karşılaşacağımı bilmediğim dostumun sırtını
sıvazlayıp Atilla’yı da yanıma alıp geldiğimiz gibi
geri gittik. Geri dönüş yolunda Dilhun ve Sonya
mendillerini düşürmüşler kendi yollarına doğru
emin adımlarla ilerliyordu. Yüzümüzü ekşitip
güneşe sırtımızı dayadık. Bu sistemin dışındaki o
büyük karanlığa doğru hareket etmeye devam ettik.

Suskunluğumuz Dünya ile Ay arasında
sıkışıp kaldığımız bir anda bozuldu. Tek tek
geçmişimize yönelik birkaç başarısız geri dönüşler
yaptık. Ya bu zaman makinesi bozuktu ve ikinci el
teknolojik aletlerin genel huyuydu ya da biz
başarısızdık. Atilla haklı olarak bizi suçladı.
Kendisine katılmamı beklediği sırada bambaşka bir
konuya sıçrayarak bu başarısızlığımızı örtbas ettim.
Dünya’da Toygar’ı unutmuştuk. Zaten gel
deseydik
de
gelemezdi
sanırım
onun
sorumlulukları başından aşkın. Ama en kötü onun
yazdığı yazılara ulaşmamız lazım diye bir fikir
atınca Atilla atladık zaman makinesine. Rastgele
bir tarih yazıp Dünya’ya gittik.

Dilhun veya Sonya, hayatımıza ufak bir
dokunuş sergileyen bütün zat-ı muhteremlere
elveda ettik. Bu sonsuz yolculuğun içinde
kendimizden başka kimsenin olmayışı modern
yalnızlık anlayışının ötesine geçirmişti bizi.
Yaralarımızı ya da sahte gülüşlerimizi de ardımızda
bırakmanın büyük rahatlığı ile derin bir nefes aldık.
İçimi acıtan tek şey sevgili dostumuz Toygar’ı
Dünya’da bırakmak oldu. Ama yazdıkları ile
çoktan ölümsüz olduğu düşüncesini bir vicdan
rahatlatma mastürbasyonu olarak görünse dahi
aklımın bir köşesinde tuttum

Şans bu ya! Şansımıza tüküreyim, Zeki
Müren’in öldüğü ana denk geldik. Bütün ülke de
kara bulutlar hüküm sürüyor. Anim allah ya Neşet
Baba’ya denk gelseydik. Demeye kalmadı
parmaklarım ile omuzlarım arasında kalan bu güne
dek sadece elim doluyken kapı açmaya yarayan
dirseğim kolu aşağı indirip makineden inmeden
bizi aklımızın ucundan geçen zamana yollayıverdi.
Bütün radyolarda ve televizyonlarda, ki olsaydı
telgraflarda bile, Zülüf Dökülmüş Yüze türküsü
çalıyordu. Hah dedim şimdi oldu. Bir bu eksikti.
Dilhun geldi baş köşeye oturdu. Dilhun, ben ve
Atilla. Tehlike çanları bu defa benim için çalmaya
başladı. Atilla tam “neden sevmedin lan bu adamı?”
diye sert bir giriş yapmıştı ki o geldi. Olur olmadık
zamanlarımın baş kahramanı gibi yetişti Sonya.
Konudan çok uzaklaştık. Toparlanmazsak
urganı geçirecek boynumuza 12 Eylülün acımasız
generalleri.
Benim sakarlaşmış kolumun himayesini
devredip parmaklarımla geçerli tarihi yazdım.
Toygar ile son görüşmemize doğru ufaktan uzadık.
Dilhun ve Sonya’ya ardımızdan sallasınlar diye
birer mendil bıraktık. Toygar’a durumu ince ince
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BİR KİTAP İNCELEMESİ: SERVER
TANİLLİ, NASIL BİR DEMOKRASİ
İSTİYORUZ?

tutmayacağını hatırlatma gereksinimi duyarak,
219 sayfalık bu çok değerli eserin okunmasını siz
değerli okuyucularımıza tavsiye ediyor, Server
Tanilli gibi hayatını araştırmaya ve okumaya
vermiş bir aydının eserini amatörce incelemenin
ve yazıya dökmenin verdiği zorluğu hatırlatarak,
eksik kalınan ve eserin hakkının verilerek
aktarılamadığı düşünülen her satırı için
anlayışınızı rica ediyoruz.

Berfin Sütçü

“Sen, bütün okuduklarının özetisin.”

İçerik: “Tanilli’nin Düşünceleri” ana
başlığı altında Demokrasinin Anlamı, Çağdaş
Tarihimizin Mirası, 12 Eylül Nedir, 1982
Anayasası Denen Belge, Üniversiteyi
Kurtarmalıyız, Ordunun Yeri, Kürt Sorununu
Kavramak

Ne muazzam bir cümle…. Günlük
koşuşturmacalarımız, okulumuz, derslerimiz,
işimiz, uğraşılarımızın yanında; bunlardan kısarak,
eğlencemizden, rahatımızdan fedakarlık ederek bir
satır daha fazla okumaya, öğrenmeye, kendini
entelektüel anlamda her gün biraz daha
geliştirmeye çalışan, Türkiye’mizin aydınları,
entelektüelleri, devrimcileri olma hayali ve hedefi
ile Atatürk’ün manevi mirasını sahiplenerek, bu
mirasın ağırlığını omuzlarında hisseden biz Türk
gençleri için okunacak o kadar çok kitap var ki…
Dolayısıyla, “bütün okuduklarımızın özeti
olduğumuzun” bilinci ile; bu inceleme Server
Tanilli gibi çok önemli bir Anayasa
hukukçusunun, kendini araştırıp öğrenmeye ve
öğrendiğini de öğretmeye vermiş bir
akademisyenin “Nasıl Bir Demokrasi İstiyoruz?”
adlı eserini okuma fırsatı bulamamış okurlarımız
için bir “tanıtma ve tanıştırma” görevi
üstlenmiştir. Bu inceleme, yazarın kitabının
içindeki her başlığın ve düşüncesinin
aktarılabildiği bir çalışma değildir. Özellikle
önemli görülen bazı başlıklar ayrıntılı bir şekilde
aktarılmaya çalışılırken bazı başlıklara üstünkörü
değinilmiş, bazı fikirlerine ise hiç
değinilememiştir. Yazarın düşüncelerinin
okuyuculara aktarılması hedefinden sapmamak
için Tanilli’den farklı düşünülen konularda
çalışmayı hazırlayanın bireysel düşüncelerinin
uzun uzadıya aktarılmamasına özen gösterilmiş,
objektif olarak Tanilli’nin fikirleri anlatılmaya
çalışılmıştır. Dolayısıyla, çok kısa bir süre içinde
hem yazarını hem de eserini siz değerli
okuyucularımıza tanıtmak amacı ile hazırlanmış
bu çalışma, Tanilli’nin on ana başlıktan oluşan bu
kitabında en önemli olduğu düşünülen ufuk açıcı
tahlillerinin olsa olsa bir özeti sayılabilir. Yedi ana
başlık altında bazı başlıkların birleştirilmesi ile
ortaya çıkmış bu özetin gerçeğinin yerini

TANİLLİ’NİN DÜŞÜNCELERİ
1987 yılında ilk basımı yapılmış kitabın
yazarının dönem hakkındaki düşüncelerinin daha
iyi anlaşılabilmesi için önsözün olduğu gibi
aktarılması uygun görülmüştür.
“Türkiye, tarihinde pek az görüldüğü derin
bir bunalım yaşıyor; iktisadi, sosyal ve siyasal bir
bunalımdır bu. Özellikle 12 Eylül 1980’den beri
toplumun en karanlık güçleri iktidardadır.
Gericilik, hemen bütün köşe başlarını tutmuştur.
Ülkemizde 200 yılı aşkın Aydınlanma
hareketimizin, başta laikleşme olmak üzere tüm
kazanımlarına reddiye çıkarılmış, toplumun ileriye
dönük yürüyüşünün önüne ağır barikatlar
kurulmuştur. Devletin uluslararası saygınlığı ise
hemen yok gibidir.
Ve nasıl olabilir ki?
Yıkılanlar arasında demokrasi de var.
1961 Anayasasının -görece de olsa- kurduğu,
özgürlükten yana güçlerin de yaşama geçirmek
istedikleri demokrasinin tüm kural ve kurumları
yerle bir edilmiştir. 1982 Anayasası ile topluma
bir deli gömleği giydirilmiş, emeğin hakları
çiğnenmiş, özgür düşünce horlanmış, birey hiçe
sayılmış, üniversite yok edilmiş; gençlik, giderek
kitleler siyasal yaşamın dışına atılarak toplumun
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diri güçleri karanlığın sultası altına sokulmak
istenmiştir.

demokrasinin iki yorumu üzerinde durmuştur: Batı
Demokrasisi ve Marksist Demokrasi.

Sürgit mümkün mü bu?

Tanilli’ye göre; ülkemizde Batı
Demokrasisinden anlaşılan parlamento, partiler ve
seçimdir. Bunlar varsa demokrasi var demektir.
Aslında bu, aldatmacanın ta kendisidir.
Parlamento, partiler ve seçim demokrasi demek
olmayıp, “çoğulcu” bir demokrasinin araçlarıdır
sadece. Tanilli çoğulculuğu her düşüncenin
ayrıcalıksız ve özgür olmakla beraber iktidara
gelme hakkının olması olarak açıklar.
Düşüncelere hiçbir sınır getirilemez, düşünceler
yararlı ya da zararlı, ılımlı ya da aşırı, meşru ya da
meşru olmayan şeklinde ayrılamaz. Bu ayrımları
sağlıklı olarak belirleyebilecek bir ölçüt de yoktur.

Tarihin manivelasını -geçici de olsatersine çevirmek güçtür, Türkiye’de daha da
güçtür. Şimdi ne denli dağınık görünürlerse
görünsünler, ülkemizde aydınlığın sahipleri
vardır. Aklın ve bilimin tek yol gösterici olduğuna
inanan, laiklikten, kadın haklarından, emekten ve
düşünce özgürlüğünden yana insanlar, yani
gerçekten demokrat kişiler, halkın dostu kalemler
ve politikacılar, yıkıntılar arasında demokrasinin
yapısını yeniden kurmanın arayışı, giderek
kavgası içindedirler. Karanlık güçlerin tüm
engellemelerine ve oyunlarına karşın geleceğe
uzanan yollar açılmak isteniyor.

Bizzat onun ifadeleri ile:

Ve yollar açılacak.

“Düşünce, düşüncedir ve içeriği ne olursa
olsun, insan etkinliğinin en soylusu olarak saygıya
değerdir.”

Aydınlığa yürüyecektir Türkiye. Hiçbir
karşıt güç de bunu durduramayacaktır.

Burada önemli bir noktaya işaret eder
Tanilli: ‘Düşünce suçu” diye bir kavramı kabul
edilemez bulur. Bir düşüncenin, ideolojinin
savunulup başkalarına benimsetilmeye
çalışılmasının, yani propagandanın
yasaklanmasına karşı çıkar. Ancak bunun,
demokrasinin kendi varlığına yöneltilecek
tehlikelere karşı korumasız olduğu anlamına da
gelmediğini belirtir. Demokrasi; devletin iç ve dış
güvenliğini bozacak düşüncelerin eyleme
dökülmesi, ‘açık ve mevcut’ tehlikelerin ortaya
çıkması aşamasında kendini korur ve savunmaya
geçer. Bu konuda aydınlatıcı bir örnek de verir:

Bu kitap, Türkiye’de demokrasinin yeniden
kurulması kavgasında temel doğruların altını bir
kez daha çizmek için yazıldı. Toplum olarak
kendimize özgü sorunlarımız var; onları da
belirtmeye çalıştık. ‘Gerçeğin şimşeği,
düşüncelerin çarpışmasından doğar.” diyor şair.
Ona katkıda bulunabilecekse
söylediklerimiz, ne mutlu bize!”
1. Demokrasinin Anlamı

“Örneğin, anarşist eylemler kovuşturulur
ama anarşizm -ki çok önemli bir düşünce
akımıdır- üzerine yazılar ve eserler
kovuşturulamaz, yasaklanamaz ve
cezalandırılamaz.”

Tanilli, yukarıda verilen önsözü
yazdıktan sonra “Demokrasinin Anlamı” ana
başlığı altında demokrasi, Batı demokrasisi,
çoğulculuk, düşünce suçu, düşünce özgürlüğü,
propaganda, Marksist demokrasi anlayışı, faşizm,
yeni sömürgecilik gibi kavramlara değinmiştir.

Tanilli’nin ikinci başlığı Marksist
demokrasi anlayışı üzerinedir. Düşüncelerini daha
iyi ifade edebilmek için öncelikle Marksizmin
tarih ve toplum anlayışına değinir. Bu noktada
Batı demokrasisini, burjuvazinin feodaliteye karşı

Tanilli, demokrasi kültürümüzün
sığ ve yanlışlarla dolu olduğunu belirttikten sonra
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kazandığı büyük zaferden sonra bir kazanım
olarak görse de Sanayi Devriminin doğurduğu işçi
sınıfı ile burjuvazinin karşı karşıya gelişinden
sonra, Batı demokrasisinin de yalnızca
burjuvazinin çıkarlarını korumak için bir araca
dönüştüğünü açıklar, dolayısıyla burjuva
demokrasisi de artık gerici bir unsurdur. Her ne
kadar işçi sınıfı, kendini temsil etme ve sesini
duyurma çabasını burjuva demokrasisi içinde bir
nebze olsun sağlamış olsa da bu gerçek bir
demokrasi değildir. Bu temsil de işçi sınıfı için
yalnızca ‘kazanılmış mevziler’ olarak
değerlendirilebilir. Marksist demokrasi
anlayışında gerçek demokrasi, kapitalizmin
gelişmesi içinde son sınıf çatışması olan
burjuvazi-işçi sınıfı çatışmasında burjuvazinin işçi
sınıfı tarafından yıkılması sonucunda kurulacak
olan sosyalizmle doğacaktır. Kurulacak Marksist
demokrasi anlayışı kendine özgü ilkeleri olan yeni
bir demokrasi tipidir. Bu ilkeler arasında
‘proletarya diktatörlüğü, yalnız proletarya için
özgürlük, tek partililik ve demokratik merkezcilik’
mevcuttur. Demokratik merkezcilik, partinin
aşağıdan yukarıya olan bütün yönetici
pozisyonlarının seçilerek iş başına gelmesi ile
birlikte ciddi bir parti disiplinidir. Bu aşamada
önemli bir noktayı da es geçmez Tanilli: Marksist
demokrasinin sorunsuz bir demokrasi olup
olmadığını da tartışır. Teori ile pratik arasındaki
farka değinir. Bu tartışmaya çok net ve kesin bir
cevap vermez ancak Sovyetler Birliği’ndeki ilk
demokrasi uygulamaları ile son zamanlarındaki
uygulamalar arasındaki farktan yola çıkarak ciddi
yol alındığı kanısına varır.

Onun şu cümleleri bugünün Türkiye’si için
de ders verir niteliktedir:
“Ulusal bağımsızlık kazanıldıktan sonra
geri kalmış bir ülke için gündemin baş maddesi
iktisadi bağımsızlıktır. Çünkü iktisadi
bağımsızlığın ve onun başta gelen koşulu olan
sanayileşmenin gerçek ölçütü, yatırım malları
sanayinin ve ağır sanayinin sadece gelişmesi
değil, bağımsız gelişmesidir.”
Açıklamalarına devam eder Tanilli:
“Ne var ki emperyalizmin çıkarları ile bu
bağımsızlık birbirine zıttır. Öyle olduğu için de
emperyalizm, geri kalmış ülkelerin
bağımsızlıklarını elde etmelerine tahammül
edemez. İşin ilginç yanı, geri kalmış ülkelerde
egemen sınıfın çıkarları da emperyalist çıkarların
açıkça denetimi altındadır ve bu sınıflar da o
çıkarlar doğrultusunda bir sanayileşmeden
yanadır. Bu nedenle yerli egemen sınıflar da
ülkenin iktisadi bağımsızlığını elde etmesine karşı
çıkarlar. Çünkü iktisadi bağımsızlığı sağlamak,
sağlam ve güvenilir temellere dayandırmak için
zorunlu ‘iç yapı değişiklikleri ve köklü
dönüşümler’ onların da çıkarlarına ölümcül
darbeler indirecektir.”
Emperyalizmin çıkarlarını tehlikede
gördüğü her an demokrasiyi ayaklar altına alarak
bu az gelişmiş ülkelere askeri darbeler yolu ile
faşizm ihraç ettiğini vurguladıktan hemen sonra
faşizmin nerede uygulanırsa uygulansın mutlaka
akla karşı bir ideolojik maske ile karşımıza
çıktığını da tarihsel bir uyarı olarak söylemeden
geçmez.

Tanilli’nin bir başka değindiği kavram
faşizmdir. Faşizm, kapitalizmin bunalımıdır.
Faşizm; burjuvazinin bilinçlenen ve bilinçlendikçe
iktidara yürüyen işçi sınıfına karşı uyguladığı
totaliter, kanlı bir rejimin adıdır. Dolayısıyla
iktidardan düşmemek için çırpınan burjuvazinin
son çaresi, ‘çaresizliğinin çaresi’dir.

2. Çağdaş Tarihimizin Mirası
Tanilli, bu bölümdeki incelemesine ilk
olarak Avrupa’da gerçeklemiş aydınlanma dönemi
ile Türkiye’de gerçekleşmiş aydınlanma hareketi
arasındaki farklara değinerek başlar.

Faşizmin hemen sonrasında çok önemli bir
kavrama daha değinir Tanilli: Yeni sömürgecilik.
Yeni sömürgecilik; emperyalizmin, ulusal
bağımsızlığını kazanmış geri kalmış ülkelerle
süren iktisadi ilişkisidir.

16. yüzyıldan itibaren doğum sancıları
içinde olan kapitalizmin ve onun bayraktarlığını
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yapan burjuvazinin kendi siyasal ve iktisadi
düzenini aristokrasinin feodal düzeninin yerine
geçirme serüvenini anlatır. Bu noktada gelişmiş
bir burjuva sınıfının sahip olduğu akılcı ve
bilimsel dünya görüşünün dogmatik, skolastik
görüşlerle olan çarpışmasına değinir. Fransız
Devrimi ile taçlanan, Rönesans ve Reformun
üzerine inşa edilen aydınlanma felsefesini
Engels’in şu sözleri ile adeta özetler:

Ulusal Bağımsızlık Savaşımızı, asker-sivilaydın kadroların Anadolu eşrafı ile birlikte
yürütüp gerçekleştirdiği bir orta sınıf hareketi
olarak tanımladıktan sonra yeni kurulan ulus
devlette nasıl bir kapitalizmin uygulanacağı
sorununa gelir.

“Din, doğa anlayışı, toplum, devlet örgütü,
her şey en amansız bir eleştirinin hedefi oldu. Her
şey aklın mahkemesi önünde aklanmak zorunda
kaldı ya da mahkûm oldu.”

“Liberal mi yoksa devlet müdahaleciliğine
açık bir kapitalizm mi?”

Batı’da gerçekleşen aydınlanma dönemi ile
Türkiye’deki Aydınlanma hareketi arasındaki
farklılıkları şu şekilde belirtir: Öncelikle
Türkiye’deki aydınlanma dönemi Batı’dakine göre
birkaç yüzyıl geriden gelir, 19. yüzyılda başlar.
Batı’daki iktisadi gelişimin sonucu olan
kapitalizm bizde geç doğar, dolayısıyla burjuva
sınıfımız da geç oluşmuştur. Bu her anlamdaki
gecikme, batıdaki burjuvazi ile Türkiye’deki
burjuvazinin niteliksel anlamda farklı olmasına da
yol açar. Türkiye’deki burjuvazi ve kapitalizm ise
gerek niteliksel farklılıklar gerek bütün bu
gecikmelerinin sonucu olarak, Batı’daki gibi
bağımsız gelişememiştir.

“Başlarda birinci görüş ağır basar. 1923
yılında Türkiye’nin iktisadi geleceğini
kararlaştırmakla görevli olarak İzmir’de toplanan
İzmir İktisat Kongresinde liberalizm lehine
kararlar çıkar. Ne var ki özel girişim öncülüğünde
kalkınma politikasının başarı sağlamadığı ve
sağlayamayacağı çok geçmeden görülür. 1929
yılında kapitalizmin büyük bunalımlarından
birinin patlak vermesi de devletçi bir politikaya
gidilmesini zorunlu kılar. 1923-1931 yılları
arasında girişilen milli müteşebbis yaratma
çabası, sonuçta yabancı iş çevreleri ile uzlaşmaya
yatkın, işbirlikçi bir sınıfın gelişmesine yol açar.
1930’larda başlayıp 1950’ye değin sürecek olan
dönem, devletçilik yılları olacaktır artık.”

Ve sorar:

Kendi kaleminden aktaralım:

Tanilli, bu noktada Osmanlı
İmparatorluğundaki yenileşme çabalarına da
değinir. 3. Selim’in reformları, 1839 Tanzimat
Fermanı, Kanuni Esasi, 1. Meşrutiyet, 2.
Meşrutiyet, anayasallaşma gibi kavramları tarihsel
bütünlük içinde kısa kısa ele alır. En sonunda da
Cumhuriyeti ve onunla gelen yenilikleri
aydınlanma dönemimizin doğal ve parlak
aşamaları olarak niteler. Sonra şu kritik soruyu
sorar:

Bu noktada Tanilli, Türkiye’de
devletçiliğin aslında kapitalizmin zıddı bir sistem
olarak tasarlanmadığını, aksine bizzat kapitalizmi
geliştirici bir yedek güç olarak kurgulandığını
ifade eder. Bununla birlikte genç Cumhuriyetin
‘ulusal iktisat, ulusal sanayi’ hedefine de
devletçilik politikası sayesinde dış yardım ve
borçlanma olmaksızın bir ölçüde yaklaşabilmiş
olduğunu belirtir. 1931-1945 yılları arasında
uygulanmış olan devletçilik politikasını,
Türkiye’nin son 150 yıllık yarı sömürgeleşme
tarihinde emperyalizme karşı yürüttüğü en ciddi
başkaldırı olarak nitelendirir.

“Yüzümüzü Batı’ya döndürmekten başka
bir seçenek var mıydı?”
Çok yerinde, açık, net ve kesin bir cevap

Tanilli bu bölümde çok partili hayata geçiş
denemelerine de değinir. Özellikle Demokrat Parti
hakkındaki görüşleri, Demokrat Parti’yi sınıfsal
konumu ile açıklamış olması nedeniyle önemlidir:

verir:
“Doğulu kalarak çağdaşlaşamazdık!”
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“Halk yığınlarının geniş ilgi ve desteğini
görmesine karşın Demokrat Parti özünde ‘halka
karşı’ bir hareketti çünkü çıkarları, geniş halk
kitlelerinin çıkarları ile zıtlaşan sınıf ve
zümrelerin sözcüsüydü… Kısaca Demokrat Parti,
dışa bağımlı büyük sermayenin, daha sonra tekelci
kesimin siyasal örgütü olarak tarih sahnesine
çıkmıştır… Demokrat Parti, her şeyden önce Halk
Partisi’nin devletçiliğine karşıdır. Çünkü bir
zamanlar burjuvaziyi güçlendirmiş olan
devletçilik, artık onu bir cendere gibi sıkmaya
başlamıştır… Demokrat Parti, temsil ettiği sınıfın
tarihsel yolunu tutmuş ve daha ileri bir
kapitalistleşmenin sözcülüğünü yaptığı halde,
toplumdaki en geri ve kapitalizm öncesi kesimlerle
bağlaşıklıklarını sağlamlaştırmıştır. Tefeci, ağa,
şeyh, dinci ideoloji onun doğal bağlaşıklıkları
haline gelmiştir.”

Cumhuriyet’imizin özü olan bir kavrama daha
değinir: Laiklik.
İslam dininin yapısı ve laiklik ile ilgili olan
tahlillerini kendi kaleminden aktaralım:
“İslam dini ötekilerden farklı olarak
totaliter bir nitelik taşır. İslam yalnız insan-Tanrı
ilişkisini değil, insanlar arası ilişkiler hakkında da
kurallar koyar. Bu kurallar; iktisadi ilişkilerden
devlet yönetimine varıncaya değin yayılır ve din
kuralı olduğu için de kutsaldır. Bu bağlamda
devletten bireye tanımasını beklediğimiz
özgürlüğü İslam dini bireye tanımaz. Gerçekten
şeriat, bireyin yaşamının her yönünü sımsıkı
kurallara bağladığı gibi özellikle kadın-erkek
ilişkilerinde de eşitsiz bir yapı kurmuştur. İslamlık
aynı zamanda bir devlet dini ya da din devleti
olarak doğduğu için bu gelişmelerin garipsenecek
bir yanı da yoktur; hatta bu kurallar, Orta Çağ
toplumunun gereksinimlerine yanıt vermiş de
olabilir ancak çağdaş toplumun gerekliliklerine
ters düştüğü de açıktır. Şeriat çağımızda gerilik,
şeriatçılık da hiç kuşkusuz gericiliktir. Böyle
olunca, Cumhuriyetin temelleri yükselirken, yani
uluslaşma yolunda yeni bir adım atar, bağımsız ve
demokratik bir toplum yapısına gidilirken bir
ümmet ideolojisi olan İslam dininin eli pek
doğaldır ki bireyin yakasından çekilecek, aklın ve
bilimin öncülüğü kabul edilecek, kafalar ve
vicdanlar özgürlüğe kavuşturulacaktı. Kemalizmin
yaptığı çağın ve aydınlanma hareketimizin
doğrultusunda olan şeylerdir; laiklik konusunda
ona yöneltilecek -belki- tek itiraz, bir feodal
ideolojinin üzerine yürürken toplumda onu
desteklemiş ve hep destekleyecek alt-yapı
değişikliklerine lâyıkıyla gitmemiş olmasıdır.
Örneğin bir toprak reformunun bu konuda neler
getirebileceğini nasıl olur da hatırlamayız?
Nitekim, 1950’lerden başlayarak, hele hele bugün,
laik reformlara karşı çıkışlar, vaktiyle tasfiyesi
yapılmamış çevrelerden gelmiştir ve gelmektedir.”

Demokrat Parti’nin 14 Mayıs 1950
seçimlerini kazanarak iktidara gelmesini ise şöyle
yorumlar: Tanilli’ye göre Demokrat Parti’nin
iktidara gelmesi ne bir devrim ne de bir karşıdevrimdir. Ona göre bu iktidar değişikliği dışa
bağımlı, tarım ve ticarette yoğunlaşmış büyük
sermaye kesiminin, küçük burjuvazinin bürokrat
kanadının iktidar ortaklığına son vermesidir.
Toplumdaki güçlü bir burjuva sınıfının eksikliği
nedeniyle onun yerine iktidarı dolduran küçükburjuva bürokrat kesim, bir ölçüde tarihsel
görevini tamamlamış konumdadır. Uluslararası
finans kapitalizminin ortağı tekelci burjuvazi ise
artık güçlenmiş ve iktidara ağırlığını koymuştur.
Demokrat Parti, iktisadi açıdan sözcüsü olduğu
sınıfın değirmenine su taşımış, bununla beraber
ülkeyi emperyalizmin kucağına yeniden
düşürmüştür. Türkiye’nin dış politikada uydu bir
devlet haline gelmesi onunla başladığı gibi,
laiklikten verilen ödünlerle gericiliğin
kurumsallaşması da bu iktidarla tamamlanmıştır.
Bugünkü iktisadi, sosyal ve siyasal gericiliğin
kaynağını Demokrat Parti iktidarında aramak
yanlış olmayacaktır. Anayasal hukukta açtığı
gedikler ve muhalefete karşı aldığı önlemlerle 27
Mayıs müdahalesinin koşullarını da bizzat kendisi
hazırlamıştır.

Bu noktada devletin okullarda din eğitimi
vermesini eleştirir ve bu eğitimin yalnızca aileleri
ilgilendirdiğini, Diyanet İşleri Başkanlığının
kaldırılması gerektiğini, üniversitelerdeki ilahiyat
eğitimi dışında devlete bağlı bütün okullarda dini
eğitime son verilmesini, her türlü dini kursun ve
okulun devletin görev alanından çıkarılarak

Tanilli, Demokrat Parti hakkındaki bu
yerinde tahlillerde bulunduktan sonra günümüzde
ne yazık ki hâlâ tartışma konusu yapılabilen, adeta
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ilgilenen kimselere bırakılmasını, din
görevlilerinin devlet memurluklarının son
bulmasını, ayrıca tarihi eser sayılanları dışında,
devletin görevi olan camilerin bakım ve onarım
görevine de son verilmesini savunur.

Kıbrıs sorununu, Milliyetçi Cephe Hükümetlerini,
yaşanan ekonomik bunalımı ve 24 Ocak
Kararlarını bu bölümde incelemiştir. Bu bölümle
ile ilgili bazı başka konuların Tanilli’nin altıncı
ana başlığı olan “Emeğin Hakları Başta Gelir” adı
altında da incelenmeye devam edildiği
görüldüğünden bu iki ana başlığın birleştirilerek
bu bölümde özetlenmesi uygun görülmüştür.

Tanilli’nin görüşlerini aktarırken burada
bir parantez açmak zorunluluğu doğmuştur. Bu
incelemenin konusu, girişte belirtildiği gibi,
Tanilli’nin herhangi bir görüşünü çürütmek üzere
argüman üretmek değildir. Ancak yazar, haklı
gerekçelerle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
kapatılmasını savunurken Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından ‘kamu hizmeti’ olarak
sunulan bazı hizmetlerin artık verilmemesi
durumunda bu hizmetlerin kimler tarafından
karşılanacağı konusuna bir açıklık
getirmemektedir. Aynı şekilde din görevlilerinin
maaşının devlet tarafından ödenmemesi
durumunda da bu görevlilerin maaşını kimlerin
ödeyeceği, bu görevlilerin sırtlarını hangi kurum,
kuruluş veya kişilere dayayacağı, bir anlamda
kimlerin tekeline gireceği soru işaretidir. Laikliğin
altını oymanın bayraktarlığını yapan cemaat ve
tarikatlarla dolu acı geçmişimiz ve bugünümüz ne
yazık ki gözler önündedir. Dolayısıyla
Türkiye’mizin bugün de fersah fersah uzak olduğu
ideal bir laik devlet düzeninde, ülkemizin acı
gerçekleri de göz önünde bulundurularak,
kaldırılması hedeflenen kurumların yaratacağı
boşluğun cemaat ve tarikatların işgaline müsait bir
alan yaratıp yaratmayacağı, devletin dini
konularda doğrudan kamu hizmeti sunmasa da
çekildiği bir alanda gerekli önlemleri nasıl alacağı
ve denetimleri nasıl yapacağı yazar tarafından
cevaplanmamış olup, bir başka tartışmanın konusu
olmalıdır.

Tanilli, 27 Mayıs’ın iyi anlaşılmadan 12
Eylül’ün de anlaşılamayacağını düşünür.
Dolayısıyla ’27 Mayıs’ın anlamı’ alt başlığında
öncelikle bu konuyu irdeler.
“Bir demokraside askeri müdahaleden
yana olunamaz kuşkusuz. Çünkü demokraside
oyunun kuralları arasında temelde halkın oyu
vardır. Toplumu yönetecek olanlar halkın oyundan
gelir, kışlalardan değil. Siyasal iktidarın kapısı
silahların gücüyle değil, oyların gücüyle açılır.
Bir demokraside, özellikle bir siyasal parti, askeri
müdahaleden yana olamaz. Bunu tartışmak bile
saçmalıktır. Ne var ki tarihe böyle bakılmaz,
bakılamaz. Tarihteki her olayı, İlhan Selçuk’un
deyimiyle, ‘toplum biliminin yansız ve duygusuz
terazisi’ ile tartmak zorundayız. ‘İyi’ ya da ‘kötü’
gibi kişiye göre değişen kelimeler bir yana
bırakılarak askeri ya da sivil her olayın ne getirip
ne götürdüğüne bakmak gerekiyor. Tersi medrese
mantığıdır ki yanlış sonuçlara götürür…”
Yukarıdaki alıntıda verilen objektif bakış
açısı ile Tanilli; Demokrat Parti’nin Meclis’teki
çoğunluğuna güvenerek kurduğu baskı rejimine,
iktidarın yurt gezisine çıkan İsmet İnönü’nün
üstüne askeri birlikler yollamasına, askıya alınan
basın özgürlüğüne, bir yargı mekanizmasına
dönen Tahkikat Komisyonuna, cezaevindeki
gazetecilere, gittikçe artan gençlik hareketlerine
değinir ve 27 Mayıs 1960’a doğru akan süreci
anlatır. Tanilli’ye göre 27 Mayıs şeklen bir darbe
olmakla beraber, demokratik bir şekilde
hazırlanmakla kalmayıp demokratik bir içeriğe de
sahip olan ilerici bir Anayasayı ortaya çıkarmıştır.

3. 12 Eylül Nedir?
Tanilli, kitabının üçüncü kısmına “12
Eylül Nedir?” sorusu ile başlar ancak bunun
cevabını hemen vermez. 12 Eylül’ün ne olduğunu
iyi idrak edebilmek için 12 Eylül’e giden sürecin
iyi bilinmesi gerektiğini düşünür. Bu bağlamda
kronolojik olarak birçok konuya değinir.
Demokrat Parti iktidarını yıkan 27 Mayıs
müdahalesini, 1961 Anayasasının ilerici içeriğini,
1960’lardaki ve 1970’lerdeki burjuvazinin
durumunu, 12 Mart sürecini, 1973 seçimlerini,

Tanilli, 1960-1970 yılları arasındaki
dönemin, tarihimize siyasal ve sosyal alanda
başlıca iki özelliği ile geçeceğini belirtir. Bu
dönemin ilk özelliğini; 1960’larda ağır saniyeden
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uzak olmakla beraber hızlanmış bir sanayi ve
tekelleşerek güçlenmiş, güçlendikçe de
tekelleşmiş bir sermaye oluşturur. 1970’lerde ise
Türkiye burjuvazisi artık uluslararası finans
kapitalizmi ile daha çok bütünleşmiş ve onun
yurdumuzdaki kesin bir uzantısı konumuna
gelmiştir. Güçlenen ve tekelleşen sanayi ile
birlikte işçi sınıfı da niceliksel olarak artmış ve
niteliksel olarak güçlenmiştir. Tanilli, 1960
sonrası dönemin ikinci belirgin özelliğini ise 1961
Anayasasının getirdiği demokratik ortamda sola
açılan aydınlar ve yayılma fırsatı bulan sosyalizm
düşüncesi olarak değerlendirir. Bu arada, iktidar
olan büyük tekelci kesim ile Anadolu burjuvazisi
ve tefeci-tacir kesim arasında çıkan çıkar
çatışması, Demokratik Parti’nin kurulmasını
doğurur. Bu tefeci kesimin kendi çıkarları adına
Demirel’e karşı muhalefete geçmesi egemen
sınıfların iktisadi çıkmazının bir sonucudur.
Dolayısıyla Türkiye, 1971 yılına egemen sınıfların
bunalımı ve çözümsüzlüğü içinde böyle bir
ortamda girer. Bu dönem 12 Mart Muhtırası ile
sonuçlanır.

toplumu sıkıştırırken, toplumdaki ayrışmayı ve
farklı görüşlerin birbirine karşı olan artan
tahammülsüzlüğünü artan şiddet olayları izlemiş,
bunun sonucunda hükümet dağılmıştır. Yeni
hükümeti kuran CHP ise Milliyetçi Cephe
Hükümetlerinin bıraktığı enkazla karşı karşıya
gelmiş, yaşanan ekonomik krize ve can güvenliği
sorununa çözüm bulamamıştır. 1979 seçimlerine
bu koşullarda gidilmiş, Adalet Partisi seçimlerin
galibi olarak hükümeti kurmuştur. Milliyetçi
Cephe Hükümetlerinin baş aktörlerinden
olmasıyla her alanda yaşanan krizin
sorumlularından olan AP hükümeti de bu
sorunlara çözüm olabilmekten doğal olarak çok
uzaktır ancak 24 Ocak Kararları’nın altına
imzasını atarak tekelci sermayeyi daha da
palazlandırmaktan geri kalmamıştır.
Nedir 24 Ocak?
Tanilli’nin kaleminden okuyalım:
“24 Ocak; Türkiye’de egemen sınıfların
yıllarca güttükleri politikalar sonucu, ekonomiyi
soktukları çıkmaza bir çözüm getirmek için
dışarıdan içeriye dayatılmış bir düzine ‘iktisadi
önlemler paketi’dir. 24 Ocak Kararları; temek
hedef olarak enflasyonu düşürmekten başlayıp
‘sürekli devalüasyon’lara kadar uzanan, yabancı
sermayeyi çekici kılmak için ülkeyi ‘ucuz emek
cenneti’ne dönüştürmeyi de içine alan, bir bakıma
Türk ekonomisine istikrar getirme amacını taşıyan
önlemlerdir. Ne var ki 24 Ocak’ın yalnız bir
‘iktisadi önlemler paketi’ olmadığını artık
biliyoruz. İktisadi önlemler belirli bir dünya
görüşünün içine oturtulmuş siyasetin bir
parçasıdır ancak. Dışarıdan içeriye, emperyalist
karar merkezlerinden yerli işbirlikçi sınıflara
dayatılan bu siyasetin gündeminde Türkiye’de
‘otoriter bir rejime’ gitmek vardı. Bu türden
önlemler, ancak böyle bir rejimin içinde
uygulanabilirdi. Nitekim aynı 1980 yılında, 24
Ocak’ı 12 Eylül izlemiştir.”

Tanilli, 12 Mart 1971’de başlayıp 14 Ekim
1973’teki seçimlere değin süren 12 Mart Rejimini,
karşı devrimcilerin büyük fırsatlar yakalayarak
1961 Anayasasının getirdiği ‘sola açık’, demokrat
ve özgürlükçü sistemi altüst ettikleri bir dönem
olarak niteler. Gerek egemen sınıfların kendi
içindeki anlaşmazlıkları gerek bilinçlenen kitleler,
1973’teki seçimden CHP’yi zafer ile çıkarmışsa da
CHP’nin meclis içinde çoğunluk
sağlayamamasından ötürü hükümet, CHP-MSP
koalisyonu olarak kurulmuştur. Bu hükümet,
Kıbrıs Barış Hareketi’nden elde edilen başarı
sonucu CHP’nin tek parti hükümetini
oluşturabilme hayali ile dağıtıldığında işler
planlanan şekilde yürümemiş ve bu sefer CHP’siz
bir başka koalisyonlar dönemi başlamıştır. Birinci
ve İkinci Milliyetçi Cephe Hükümetlerinin
kurulduğu bu dönem, aynı zamanda düşmanlık
üzerine kurulu bir milliyetçiliğin palazlandığı,
sağcı ve gerici güçlerin yükseliş dönemi olmuştur.
Komando adı verilen güçlerin yetiştiği bu
dönemde birçok şiddet olayı yaşanmış ve 1977
seçimleri sonrasında siyasi atmosfer gerilmeye
devam etmiştir. 1977 seçimleri sonrasında kurulan
İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminde “70
sente muhtacız.” ifadesi ile özdeşleşen ekonomik
bunalım bir yandan, siyasal gerginlik diğer yandan

Tanilli, yukarıdaki açıklamayı yaptıktan
sonra ilerleyen sayfalarda çarpıcı bir tahlilde daha
bulunur. 24 Ocak’ın aslında hem nedeni hem de
sonucu olduğu bu gözü dönmüş siyasetin ve
ekonomik modelin daha iyi anlaşılabilmesi için bu
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satırların parçalar halinde paylaşılması uygun
görülmüştür:

partisi’ne emanet edilerek 12 Mart’ta yarım kalan
işin tamamlanmasının hedeflendiğini
düşünmektedir.

“1980’lerin Türkiye’sinde 24 Ocak’la en
katı biçimde yürürlüğe giren bir anlayış daha
vardır ki korkunçtur: ‘İş bitiricilik’ diye anılan
açıkgözlülük, toplumda en kutsal inanca
dönüşmüştür. ‘Köşeyi dönmek’ için herkesin
birbirini çiğnemesi ekonomide ‘liberalizmin
erdemi’ olarak görülüyor... Çoğu kişinin saptadığı
yargıya göre ‘devlet’ şirket gibi idare
edilmektedir. ‘İş adamı’ gibi düşünmek hükümet
adamları için övünülecek bir tutumdur; sosyal
devletin anlamı silinmiştir. Satılmayacak ya da
pazarlanmayacak hiçbir şey yoktur. İnsani
değerlerin para ile ölçülmesi kalkınmanın motoru
sayılıyor; insan haklarının, demokrasinin,
özgürlüklerin, sosyal hizmetlerin, eğitimin parasal
çerçeve içinde açıklanmasına çalışılıyor...
Kapitalizmin en hayasız döneminin formülü
yürürlükte:
‘Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler!’
... 24 Ocak’ın tükendiği yerde 12 Eylül de son
bulacaktır. Antidemokratik ekonomik programın
iflası, antidemokratik siyasal programın iflasıyla
eş anlamlıdır.”

Soruyor Tanilli:
“12 Eylül rejiminin adı aslında nedir?”
Bu soruya ‘faşizm’ cevabını verdikten
sonra asıl önemli açıklamaları şu satırlarda yapar:
“Müdahalecilerin Atatürkçü şarkılar
söylemeleri kimseyi aldatmamalı. Cumhuriyet
Halk Partisi’ni, Halkevlerini kapatanların,
Atatürk’ün vasiyetini bozmak pahasına Türk Dil
ve Tarih Kurumlarını tasfiye edenlerin, daha da
korkuncu, Aydınlanma hareketimizin en büyük
fetihlerinden biri olan laiklik ilkesinin köküne
kibrit suyu ekmek amacıyla, orta öğretime zorunlu
din derslerini koyduktan sonra yurtdışındaki
imamların maaşlarını bir şeriatçı örgütün
ödemesine razı olup, durum ortaya çıktığında
marifetmiş gibi ‘Bugün olsa gene yapardım.’
diyenlerin Atatürkçülük ile ilgisi nerededir?
Kim aldanır buna?

Tanilli, 24 Ocak ile 12 Eylül arasındaki bu
çarpıcı bağlantıyı yukarıda belirtilen şekilde
kurduktan sonra bu sefer 12 Eylül’ü irdelemeye
başlar. Demokrasiden yana sivil güçlerin
uzlaşmayı başaramadığı anarşik bir ortamda ordu
yönetime el koymuştur.

12 Eylül, çağdaş tarihimizin en korkunç
gericilik hareketlerinden biridir.”
Bu bölümde Tanilli, 12 Eylül’ün işçilere
dayattığı yasakları da uzunca incelemiştir. Toplu
sözleşme ve grev haklarının askıya alınmasını,
DİSK’e bağlı sendikaların etkinliklerinin
durdurularak yöneticilerinin tutuklanmasını, idari
ve mali yönden sıkı sıkıya denetim altına alınan ve
siyaset yasağı getirilen sendikaların durumunu
ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Bu konu ile ilgili
çıkarılan kanunların da adeta bir tür Ceza Kanunu
olduğunu söylemekten geri kalmamıştır.

“Resmi edebiyat, 12 Eylül müdahalesinin
‘kardeş kavgasına son vermek’, bunun için de
terör ve ‘anarşiyi durdurmak’ için yapıldığını
söyler. Hemen arkasından bir ‘devlet terörü’ne
dönüşse de görünürdeki terör ve anarşi, bıçakla
kesilircesine birden durur gerçekten...”
Tanilli, Amerikan emperyalizminin ve
onun yerli işbirlikçi ortaklarının hesaplarının
anlaşılmadan 12 Eylül müdahalesinin ve ondan
sonra yaşananların tam kavranamayacağını
belirtir. Amerika, Türkiye’de kurulacak bir
‘vesayet demokrasisi’ çerçevesinde Türkiye’nin
bir ‘ucuz emek cenneti’ne dönüştürülmesini
planlıyordur. Tanilli, iktidarın bir ‘merkez

4. 1982 Anayasası Denen Belge
Server Tanilli kendisinin de bir Anayasa
Hukukçusu olması dolayısıyla, kitabının dördüncü
ana başlığı olan ‘1982 Anayasası Denen Belge’ ve
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beşinci ana başlığı olan ‘Yeni Bir Anayasa’da
Uzlaşmak’ adı altında izleyen 35 sayfa boyunca,
1961 ve 1982 Anayasalarını kimlerin hangi
yöntemleri kullanarak nasıl hazırladığını bir
Anayasa hukukçusu bakış açısı ile ayrıntılı olarak
incelemiştir. Bu bağlamda; 1982 Anayasasına
aslında gerçekten gerek olup olmadığı tartışmasını
yapmış, 1961 Anayasasının hazırlanmasına
öncülük eden Milli Birlik Komitesi (MBK) ile
1982 Anayasasını -bir anlamda- doğrudan
hazırlayan 1980 Darbesinin mimarı Milli
Güvenlik Konseyi’ni (MGK) karşılaştırmış,
MBK’nın Temsilciler Meclisi ile MGK’nın
Danışma Meclisi’nin oluşum şeklini ve Anayasayı
hazırlama sürecindeki yetki farklılıklarını
irdelemiş, 1961 Anayasasının hazırlandığı ve
oylandığı demokratik ortam ile 1982 Anayasasının
hazırlandığı ve oylandığı despotik ortam farkını
incelemiş, bütün bunları ayrıntılı olarak
anlatmıştır. Bunun yanında fazlasıyla
güçlendirilen yürütmeyi, Bakanlar Kurulunun
Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini,
Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun müdahaleci
yapısını, 1982 Anayasasında ciddi anlamda
sınırlandırılmış temel hak ve özgürlükleri ve
yetmezmiş gibi bunları tehdit eden ‘genel
sınırlama’ maddesini ele almış, en sonunda da o
zaman için değiştirilmesi gereken Anayasa
maddeleri hakkında kendi düşüncelerini ve
önerilini açıklamış, yeni bir Anayasaya ihtiyaç
duyacak olan Türkiye’nin dikkate alması gereken
noktaları vurgulamıştır.

Tanilli, 1982 Anayasasının adeta bir
plebisiter Anayasa olması ile sonuçlanan
hazırlanma ve oylanma şeklini çokça eleştirmiştir.
Bu eleştirilerinde argüman olarak 1961
Anayasasının hazırlanma yöntemini ve içeriğini
karşılaştırmalı olarak kullanmıştır. 1961
Anayasasının hazırlanma sürecinde oluşturulan
150’den fazla üyeli Temsilciler Meclisi’ne MBK
yalnızca 18, Devlet Başkanı ise 10 üye seçmiş,
öteki temsilcilerin seçimine ise hiçbir müdahalede
bulunmamışlardır. Oysa 1982 Anayasası bu
anlamda bile baştan falsoludur. Öncelikle 1961
Anayasasını hazırlayan, ulusun egemenliğini ve
onun temsilini vurgulayan ‘Temsilciler Meclisi’
gitmiş; adı üzerinde, MGK’nın yalnızca
‘danışacağı’ bir kurul olan, MGK’ca doğrudan
seçilecek 40 üye ve valilerce saptanan üç misli
aday arasından yine MGK’ca atanacak 120 üyeden
oluşturulacak bir ‘Danışma Meclisi’ gelmiştir.
Bununla beraber MGK, hazırlanacak Anayasa
hükümlerini kabul etme yetkisini mutlak olarak
kendisine tanımıştır. Bu konuda ‘danışmanlardan’
oluşan meclisin hiçbir yetkisi yoktur. Oysa 1961
Anayasasının hazırlanma sürecinde MBK,
Temsilciler Meclisinin kabul ettiği Anayasa
tasarısında değişiklikler yaparsa, bu maddelerin
yeniden Temsilciler Meclisine gitmesinde
direnirse hem Temsilciler Meclisi’nden hem
MBK’dan seçilecek karma komisyonun
benimsediği çeşitli öneriler Kurucu Meclis birleşik
toplantısında oylanacaktır. Dolayısıyla 1961
Anayasası’nın Temsilciler Meclisi, 1982
Anayasasının Danışma Meclisi gibi göstermelik
bir kurucu meclis olmaktan çok uzaktır.

Kitabın yazıldığı 1987 senesinden bugüne
kadar defalarca değiştirilen 1982 Anayasasının
Tanilli tarafından haklı gerekçelerle o zaman için
eleştirilmiş birçok maddesi artık yürürlükte
değildir. Bununla beraber 16 Nisan 2017
Referandumu sonucu, 6771 Sayılı Anayasa
Değişikliği Kanunu ile yürürlüğe giren
‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ ile dünya
üzerinde demokrasiyle yönetilen hiçbir toplumda
görülmemiş ve görülemeyecek bir rejim
değişikliği yaşanmıştır. Gerek yukarıda bahsi
geçen teknik tartışmalar gerek defalarca
değiştirilen Anayasa’nın günümüzdeki durumu
düşünülünce bu bölüm olabildiğince özetlenerek,
sadeleştirilmiş bir şekilde, günümüze de ışık
tutacak bazı çok önemli bulunan alıntıların
yapılması ile yetinilerek aktarılmıştır.

Tanilli incelemelerine devam eder: 1961
yılındaki halkoylamasından önce basın ve siyasal
partiler, Anayasa hakkında lehte ve aleyhte
konuşabilme olanağına sahipken; 1982’deki halk
oylamasından önce Anayasanın lehinde konuşmak
serbest bırakılmış, aleyhinde konuşmak suç
sayılmıştır.
Tanilli’nin vurguladığı bir başka
olumsuzluk da 1982 Anayasası için yapılacak
referandumda halkın ‘hayır’ demesi üzerine başına
ne geleceğini bilmiyor olmasıdır. Oysa 1961
Anayasasının referandumundan ‘hayır’ çıkması
durumunda anayasa reddedilmiş olacağından, her
100.000 kişi için bir oy hesabıyla yeni bir
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Temsilciler Meclisi oluşturulacak ve reddedilen
Anayasanın yerine yeni yapılacak Anayasanın, en
geç 29.10.1961 tarihinde TBMM’nin göreve
başlamasını mümkün kılacak bir süre içinde
halkoyuna sunulmuş olacağı bir kanunla kabul
edilmiştir. 1982 Anayasası için böyle bir şey
öngörülmemiş, dolayısıyla ‘hayır’ çıkması
durumunda halk ne olacağını bilemediğinden bir
belirsizliğe mahkûm edilmiştir.

partilerin de bunlarla olabilecek siyasal ilişki ve iş
birliği yasağını incelemiş, devlet memurları ve
öğrencilerinin siyasi parti üyesi olmasının
yasaklanması arkasındaki gayeyi aramış ve şu
sonuca varmıştır: Bu yasaklarda toplumu sadece
‘atomize’ etmek değil, siyasetten arındırarak aynı
zamanda ‘depolitize’ etmek amacı vardır.
“Bu depolitizasyon ve ideolojiye son verme
isteği, merkeze yakın iki partili bir siyasal yaşam
tasarısıyla tamamlanmakta, siyaset seçim olayına
indirgenmekte, seçimler de bir siyasal katılma
işlemi olmaktan çıkıp iktidara meşruluk temeli
sağlama aracı haline gelmektedir… Çağımızdaki
gelişmeleri ve çağdaş tarihimizde her biri
demokratikleşme yönünden birer büyük adım olan
geçmişteki anayasalarımızı göz önünde tutan kimi
yazarlar, 1982 Anayasası metnine bir ‘karşı
anayasa’ demişlerdir. Bize sorulursa, bu metin,
olsa olsa bir ‘disiplin yönetmeliği’, bir ‘kışla
talimnamesi’dir. Bir anayasada aranan ölçütler
bakımından çağdışı bir belgedir.”

Sıkıyönetim Kanunda 2342 Sayılı Kanunla
yapılan değişiklikler ile Başbakana karşı sorumlu
olan Sıkıyönetim Komutanı, Genel Kurmay
Başkanına karşı sorumlu hale getirilmiş; TRT’nin
ve üniversitelerin özerkliğinin 1971-1973 arasında
başlayan hırpalanması, 1982 Anayasası ile zirveye
ulaşmıştır. Yargıçlar; seçimleri, atanmaları ve
özlük işleri bakımından Adalet Bakanının ve
Adalet Bakanlığı müsteşarının doğal üyeleri
olduğu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’na
bağlanmıştır. Sıkıyönetim ilanı kolaylaşmış, 2342
Sayılı Kanun ile sıkıyönetim kararları üzerindeki
yargı denetimine son verilmiştir.

Tanilli incelemelerine devam ederken,
Cumhurbaşkanının sembolikliğini yitirerek
yürütmenin ‘vesayet’ kanadını oluşturacak şekilde
yetkilerle donatılmasının getireceği sakıncaları da
anlatmıştır. Bu eleştiriler adeta günümüze ışık
tutacak şekilde yapılmış olduğundan ve üzerine
düşünülüp tartışmayı fazlasıyla hak ettiğinden
birleştirilerek aktarılmıştır:

“1982 Anayasasının başta gelen özelliği,
temel hak ve özgürlüklere bir ‘genel sınırlama’
maddesi getirerek bütün hak ve özgürlüklerin hem
bu genel maddedeki sınırlama nedenleri ile hem
de özel maddelerindeki özel sınırlama nedenleri
ile sınırlanabilmesidir. Böylece özgürlüklerin
çevresine ikinci bir ‘şal’ daha örülmüştür. Bütün
hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasını
önlemek amacıyla konan 14. madde de üçüncü
‘güvenlik kemeri’ görevini görmektedir. Son
olarak, sınırlama nedeni diye gösterilen
kavramların kaypaklığı yüzünden siyasal karar
organlarının bu alandaki takdir hakkı genişlerken,
eline berrak yetkiler verilmeyen Anayasa
Mahkemesinin ve idare mahkemelerinin denetleme
işlevini yerine getirebilmeleri de alabildiğine
zorlaşmıştır.”

“Türk toplumunun siyasal yeğlemesi,
özgürlükçü ve çoğulcu demokrasidir… Bu çerçeve
içinde hedef alınan siyasal rejim biçimi ise
Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya halk
tarafından seçilmesini içermeyen bir parlamenter
sistemdir… Gerçekten de bizim Cumhuriyet
geleneğimizde Devlet Başkanına Anayasa
değişikliğinde söz hakkı verilmez; bu tutum,
imparatorluk anayasalarında son sözü padişaha
verme yöntemine karşı sağlıklı bir tepki olarak
gelişmiştir.”

Tanilli toplantı, gösteri yürüyüşü, dernek
kurma gibi haklara getirilen sınırlamaları ‘kişilerin
bir araya gelmesinin istenmediği, atomlara
ayrılmış ve birbirinden kopuk bir toplum’
özleminin tezahürü olarak ifade etmiştir. Dernek,
sendika, kooperatif, vakıf, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları vb. tüzel kişilere
getirilen siyaset yasağına değinmiş, siyasal

Özellikle şu satırlar çok önemlidir:
“12 Eylül’den önce bir takım gerici
odaklar ‘güçlü yürütme’ adına bir başkanlık
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rejimi için kolları sıvamışlar, müdahaleden sonra
yapılan sözde Anayasa da başkanlık rejimini tam
anlamıyla kurmasa da, Cumhurbaşkanını olur
olmaz öyle yetkilerle donatmıştır ki sonuçta Meclis
arka plana atılmıştır. Gerçi, Anayasa diye ortaya
salınan metinde yasama yetkisi yine TBMM’dedir.
Ancak Cumhurbaşkanı elindeki yetkilerle, özellikle
referandum silahıyla en önemli konularda meclisi
her an aşabilir. Hiçbir abartmaya gitmeden
söylemiş olalım ki Cumhuriyet paravanası altında
bir tür ‘monarşi’ye dönülmüştür… Yeni bir
anayasaya gidilirken siyasal iktidar, tarihsel
gelişim çizgimize uygun bir biçimde kurulmalıdır.
Temel karar yetkisi meclise verilmeli ve
Cumhurbaşkanı simgesel hale getirilmelidir.
Parlamenter rejimin mantığı bunu gerektirdiği
gibi Cumhurbaşkanının saygınlığı adına da
gereklidir bu. Olur olmaz ortaya çıkıp ağzına
geleni söyleyen bir Cumhurbaşkanı imajı hiç de
hoş değildir ve 12 Eylül sonrasının bir öğrettiği de
budur.”

yapılandıran Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
aracılığıyla demokratik bir rejimin yabancısı tüm
kurumları ile birlikte gelen Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’ni ileride değiştirmek zorunda
kalacak ve yerine rasyonelleştirilmiş bir
parlamenter sistemi inşa etme görevini üstlenecek
olan biz Kemalist Türk gençleri için de yolumuzu
aydınlatır niteliktedir.

İlerleyen sayfalarda Tanilli, anayasanın
değiştirilmesi gereken maddeleri hakkında
önerilerini sıralamıştır. Günümüze ışık tutan
önerileri olmakla beraber, birçok Anayasa
Hukukçusu tarafından da tartışılmış ve hemfikir
olunan problemlerin büyük bir bölümü, defalarca
değiştirilen 1982 Anayasasında artık olmadığından
çalışmayı daha fazla uzatmamak adına, Tanilli’nin
bu önerilerine ayrıntılı olarak burada yer
verilmemiştir. Ancak günümüz için de
geçerliliğini koruyan önerilerinden bazıları en özet
haliyle şu şekilde aktarılabilir: Devletin iktisadi ve
sosyal ödevlerine, iktisadi gelişme ve mali
kaynaklar bakımından sınır getiren 53. Maddede
(bugünün 65. Maddesi) devletin bu konuda
savsaklamasını önleyici önlemler alınması
gerektiğini isabetle belirtmiştir. Bu, bugün için de
geçerli bir öneridir. Yargı bağımsızlığının yargıç
bağımsızlığı sağlanmadan sağlanamayacağını
öngören, Cumhurbaşkanını sembolikleştiren,
Parlamentoya işlerlik kazandıran, gensoru, meclis
soruşturması, güven oylaması gibi kimi
uygulamalarda yapılması gereken bazı
değişikliklerin altını çizen, hükümetlerin ‘iktidar
boşluğu’ yaratacak şekilde dağılmalarını
zorlaştıran, hükümet bunalımlarını azaltarak
istikrarı öngören önerileri de bu bağlamda çok
önemlidir. Zira bu önerileri; 6771 Sayılı Anayasa
Değişikliği Kanunu ve devlet teşkilatını yeniden

Tanilli, bu bölüme Osmanlı’daki medrese
kurumundan bahsederek başlar ancak Tanilli’nin
anlatımına geçmeden önce bu noktada bir parantez
açmak ihtiyacı görülmüştür. Yazar kitabında
Osmanlı’daki medreseler için ‘üniversite’ tabirini
kullanmıştır. Yazarın belki de anlatım kolaylığı
için tercih ettiği ‘üniversite’ ifadesi, bugün
ülkemizde bile bir elin parmaklarını geçmeyen,
çağdaş dünyanın bilim yuvası olan
‘üniversite’lerden elbette ki çok uzaktır.
Dolayısıyla yazarın, dönemin medreselerinden
bahsederken kullandığı ‘üniversite’ ifadesinin bu
anlamda yerindeliği bir başka tartışmanın konusu
olmalıdır.

5. Üniversiteyi Kurtarmalıyız
Tanilli’nin kitabının en önemli
bölümlerinden biri, ‘Üniversiteyi Kurtarmalıyız’
ana başlığı altında üniversitelerin durumunu,
akademinin YÖK kapanına nasıl girdiğini ve bu
kıskaçta nasıl can çekiştiğini anlatan; mali, idari
ve bilimsel özgürlüğe sahip bir akademik dünyayı
ülkemizde kurabilmemiz için yapılması
gerekenlerin tarifini verdiği kuşkusuz ki bu
bölümüdür.

“İmparatorluk çökerken, tüm kurumları ile
beraber üniversiteleri de çöker. Cumhuriyetten
önce ve Cumhuriyetin ilk yıllarında bir tek
üniversite vardı: Darülfünun. 1863’te açılan ilk
Darülfünun, bugünkü anlamda bir bilim yurdu
değildi aslında; yalnızca ‘hikmet’ (fizik),
‘hayvanat’ (zooloji), ‘nebatat’ (botanik) ve tarih
konularında genel derslerin verildiği bir çeşit
okuldu bu. Ömrü de pek kısa oldu. Öğretim
üyelerinden Hoca Tahsin Efendi’nin canlıların
havasız yaşayamayacağını kanıtlamak için bir
güvercini havası boşaltılmış bir fanus içinde
bırakması ve bir başka öğretim üyesinin,
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Cemalettin Efgani’nin ‘Peygamberlik bir
sanattır.’ demesi yüzünden kapatıldı.”

organlarına bırakılan yetkiler bizde YÖK’e
verilmiştir. Burada dikkatimizi özellikle çeken
nokta, öğretim üyelerinin bağımsızlıklarını
yitirmesidir. Çünkü YÖK, akademik unvanların
kazanılmasından ders programlarına varıncaya
kadar müdahale etmektedir… ‘Üniversitede
reform yapıyoruz.’ diye ortaya çıkanlar,
üniversiteye aslında bir kışla olarak bakmış ve
onu bir ‘emir-kumanda’ zinciri içine
sokmuşlardır. Emir-kumanda zinciri belli
kuruluşlar için kaçınılmazdır; örneğin orduda ve
poliste böyledir. Bu kuruluşlarda verilen hizmetin
niteliği de bunu gerektirir. Ancak üniversite
gerçekliği başkadır. Üniversiteler içinde bilimin
üretildiği ve bu üretilen bilimin de öğretiminin
yapıldığı kuruluşlardır… Bilim adamı, başta
doğruluğuna inandığı bir dünya görüşü ve onun
önerdiği yönteme göre yola çıkar, araştırmasını
yapar, sonuçlandırır ve yayar; buna kimsenin
müdahale hakkı yoktur. O sadece ve sadece
akademik çevrelerin bilimsel eleştirileriyle karşı
karşıyadır, o kadar! Çoğulcu düşünce ortamı
üniversitenin ruhudur, varlık nedenidir. İşte,
üniversitelerin idari özerkliği de başta bu
akademik özgürlüğü, bu yöntem özgürlüğünü, bu
çoğulcu ortamı güvence altına almak içindir.
Türkiye’de bugün üniversitelerden istenen ise bu
değildir. İstenen tek tip düşünce, tek tip bilim
adamı, tek tip öğrencidir… Özetle söylemek
gerekirse otoriter, monolitik ve katı hiyerarşik
yapısıyla çağdaş üniversite anlayışına ters düşen
bu düzenleme sonucu, bugün Türkiye’de akademik
yaşam sönmüştür, bilimsel araştırma ve yaratıcılık
kısırlaşmıştır. Mevcut öğretim üyeleri akademik
yaşama büyük bir yabancılaşma içindedir. Dersler
tepeden gelen emirlere göre düzenlenip
verilmektedir, eğitimin bütünlüğü diye bir şey ise
yoktur. Atomize olmuş, birbirinden kopuk öğretim
üyeleri, belirli saatlerde gelip derslerini verip
gitmektedirler. Eğitimin kalitesi de düşmüş,
üniversiteler yüksek okul düzeyine indirilmiştir.
Öğrenciler bir tür bitkisel yaşamdadır. Gençliğin
büyük bir kesimi kışla disiplini ile yönetilen
fakültelerde, yurtlarda, atılma, harç ödeme, sınav,
derse devam vb. derdine düşmüş mahkûmlar
haline getirilmiştir… Türkiye 1980 öncesine kadar
Orta-Doğu’nun bir bilim merkezi, teknoloji
geliştirme merkezi olma istidadında idi; bu sistem
sürerse, Türkiye bütün bu liderlik umutlarını
kaybedecektir.”

Tanilli, bu açıklamadan sonra
Darülfünun’un ikinci kez 1900’de açıldığını,
Meşrutiyet’ten sonra bu kuruma tıp ve hukuk
okullarının da bağlandığını, Birinci Dünya Savaşı
yıllarında Almanya’dan getirilen profesörlerle az
çok şekle girdiğini, savaştan sonra ise ağır
sarsıntılar geçirerek 1923’ten 1932’ye kadar geçen
sürede Cumhuriyet ilkelerine ayak
uyduramadığını, beklenen gelişme ve ilerlemeyi
karşılayamadığını, dolayısıyla 1933 senesinde
kapatılarak yerine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
İstanbul Üniversitesi’nin kuruluş hikayesini
anlatmıştır. Aynı zamanda 1946 senesinde
çıkarılan bir kanunla üniversiteler yeni bir statüye
kavuşmuş, üniversitelerin özerkliği bu kanunla
kabul edilmiştir. Menderes iktidarında
üniversitelerin özerk yapısı saldırıya uğramışsa da
1961 Anayasasında güvenceye alınarak ‘özerk
kuruluşlar’ olarak adlandırılmışlardır. 12 Eylül
1980 darbesine kadar olan süreçte üniversitelerin
özerk yapısı yine hedef olmuştur. Ancak
üniversitelere asıl darbeyi 12 Eylül rejimi
yapacaktır:
“12 Eylül’le kurulan askeri yönetim,
aslında kaynakları çok daha başka yerlerde olan
anarşi ve terör olaylarının baş sorumluları
arasında özerk üniversiteyi görüyordu.
Üniversiteyi -kendi deyimiyle- ‘anarşi yuvası’
olmaktan çıkarıp disiplin altına almak, yeni
yönetimin başlıca hedeflerinden biri oldu. Bu
amaçla 1981 Kasımında ‘Yükseköğretim Kanunu’
adıyla bir kanun çıkarıldı. Bu kanun, beş kişilik
müdahaleci generallerin eseridir… Yükseköğretim
Kanunu ile üniversiteler ‘merkeziyetçi’ ve ‘tek tip’
bir yapıya bürünmüştür. Kanunun amacı, ilk
maddesinde de açıkça belirtildiği gibi, tüm
yükseköğretim kurumlarını -tepeden tırnağa ve
her açıdan- bir bütünlük içinde düzenlemektir. Bu
bütünü örgütleme ve denetleme işlevi de
olağanüstü yetkilerle donatılmış tek bir merkeze,
Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bırakılmıştır…
Bu kanun ve ona eklenen başka kanun ve yığınla
yönetmeliğin ortaya çıkardığı sistem koyu
merkeziyetçi, alabildiğine otoriter, müdahaleci ve
denetleyici bir yapıyı sergilemektedir… Bütün
demokratik ülkelerde üniversitenin akademik
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Daha çok yeni bir tarihte İngiltere merkezli
Times Higher Education dergisinde yayımlanan,
dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesinde neden
yalnızca iki üniversitemizin olduğu gerçeğinin
nedenleri belki de 32 sene önce kaleme alınmış
yukarıdaki satırlarda gizlidir…

‘üretici-tımar rejimi’nin bozulmasıyla birlikte,
Osmanlı ordusunun da çöktüğü gerçeğini
vurgulamıştır.
Tanilli daha sonra Osmanlı’dan günümüze
gelir ve Türkiye-NATO ilişkisinden de
bahsetmeden geçmez. Bu konuya elbette eleştirel
yönden yaklaşmaktadır. Öncelikle, sırtını
Amerika’ya dayayan politikacıların Türkiye’nin
kendine yetecek bir savaş sanayisini geliştirmesine
engel olduğunu yazmıştır. Ancak Tanilli’ye göre
bütün bu olumsuzlukların içindeki en kötüsü
‘NATO’cu koşullanma’ ve ordunun kapitalizme
ortak edilmesidir. Bu noktada, 27 Mayıs’tan önce
subayların yaşadığı ekonomik zorluklara bir
refleks olarak darbeden sonra kurulan Ordu
Yardımlaşma Kurumu’nu (OYAK) uzunca
incelemiş ve eleştirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri
mensupları için Emekli Sandığı’na ek bir sosyal
güvenlik kuruluşu olarak doğan OYAK’ın, subay
ve astsubaylardan yaptığı kesintilerle biriken ve
dönemin holdingleri ile yarışacak hızda büyüyen
sermayesinin büyük çaplı yatırımlara yönelmesi
sonucu, ordunun ‘kapitalizme ortak edildiği’
uyarısında bulunmuştur.

6. Ordunun Yeri
Server Tanilli ‘Ordunun Yeri’ ana başlığı
altında birçok konuya değinmiştir.
Tanilli’nin ilk göze çarpan önemli
açıklaması ordunun geri kalmış ülkelerdeki
konumu üzerinedir. Tanilli, geri kalmış bu
ülkelerde zaman zaman karşılaşılan askeri
yönetimlerin -her ülkede aynı niteliği taşımasa daçoğunlukla ilerici görünümde olduğunu düşünür
ve bunun başlıca nedenini kapitalist ülkelerden
farklı olarak, geri kalmış ülkelerdeki orduların
‘halkçı’ olmasına yol açan sosyal sınıf ve
tabakalardan gelmesinde arar. Yazarın
söylediklerine ek olarak şu yorum da yapılabilir:
Tanilli’nin söylediği gibi, ordunun gelişmemiş
ülkelerde zaman zaman ilerici atılımlarda
bulunduğu tarihi bir gerçekliktir. Bunun nedenini
de; demokrasinin bir kültür olarak yerleşmediği ve
özümsenmediği, ilerici bir orta sınıfın gelişmediği
ve güçlü bir sermaye birikiminin olmadığı
ülkelerde, ordunun bu sınıfsal eksikliği giderme
refleksinde aramak yanlış olmayacaktır.

Tanilli, ordu-kapitalizm ilişkisinden sonra
ordu-siyaset ilişkisine de değinir. Ordunun
siyasetten arındırılması bağlamında ülkemizin
darbeler geçmişi göz önünde tutulacak olursa,
Tanilli’nin şu yerinde tahlilinin ne kadar önemli
olduğu da görülecektir:

Tanilli, emperyalizmin orduyu yozlaştırma
hedefinde bazı yollara başvurduğunu ifade eder:

“Silahlı kuvvetlerin Cumhuriyeti koruma
ve kollama görevi, hiçbir zaman Cumhuriyet’i
yönetme yetkisi anlamında yorumlanamaz.”

“Emperyalizm başta silah sanayisini
dışarıya bağımlı hale getirmek istiyor. İkinci
olarak askeri ortaokul ve askeri liseler gibi,
orduya subay yetiştiren kurumlarda halk
kökeninin yok edildiğini görüyoruz. Üçüncü
olarak ordu, üretici alanda herhangi bir
faaliyetten alıkonularak salt ‘tüketici’ bir duruma
sokuluyor. Son olarak da ordu, doğrudan doğruya
kapitalizme ortak ediliyor.”

7. Kürt Sorununu Kavramak
Yazarın bu başlık altında dile getirdiği
düşüncelerine değinmeden önce birkaç şey
söylemek uygun görülmüştür:
Öncelikle, Kemalist ideolojiyi aklın ve
bilimin rehberliğinde yolunun aydınlatıcısı
edinmiş biri için Server Tanilli’nin bu başlık
altındaki düşüncelerinde haklılık payı olan taraflar
olduğu kadar eleştirilecek yönler de vardır.

Bu noktada Tanilli, Osmanlı’daki ordu ile
ekonominin temel üretim aracı olan toprak
düzeninin uzlaştırılması sonucu ortaya çıkan
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Bununla beraber, izleyen 25 sayfa içinde yazarın
ayrıntıları ile anlattığı görüşlerinin tümünü bu
çalışmaya aktarmak doğal olarak mümkün
olmamıştır. Tanilli’nin düşüncelerinin özeti
olabileceği düşünülen satırlara çalışmamızda yer
verilmiştir. Yazarın özellikle de güncelliğini
koruyan bu konu hakkındaki düşüncelerini
eksiksiz okumak isteyenler için bu bölümün
kitaptan okunması tavsiye edilir.

Kürtler ve Doğu oldu mu bunların ayrı bir biçimde
yorumlandığı ve uygulandığı; temel yurttaşlık
haklarının yalnızca toprak ağaları tarafından
özgürce kullanılabildiği, köylülerin bundan
yoksun olduğu; Doğu’da yaşanan basit bir zabıta
olayında bile kişisel sorumluluk kavramından
bihaber davranılarak toplu cezalandırılmaların
yapıldığı; devletin zaman zaman sanıklara karşı
uyguladığı şiddetin orantısız olması nedeni ile ölü
olarak ele geçirmelerin yaşandığı; Kürtlerin
Kürtçe isimler koyamadığını ve kendi dilleri ile
yazıp konuşamadığını; siyasi iktidarların devlet
gücünü toprak ağalarının hizmetine sunması
yüzünden toprak reformunun bir türlü
gerçekleştirilmeyerek köylülerin ezildiğini, bir
‘bölgeye özgü’ yönetim biçiminin yaratıldığını
Tanilli dile getirmiştir.

Yazarın ‘Kürt sorununu kavramak’ olarak
adlandırdığı bu konu ülkemizde mevcut bulunan
birçok ideoloji çerçevesinde çokça tartışılmış olup
halen de tartışılmakta, herkes kendi inandığı
ilkeler ve dünya görüşü doğrultusunda görüş
bildirmektedir. Tanilli’nin de kitabının girişinde
belirttiği gibi, “Gerçeğin şimşeği düşüncelerin
çarpışmasından doğacaktır!” sözünün doğruluğuna
inanarak, çalışmayı hazırlayanın yazara bu
noktada olan bazı eleştirileri ve konu hakkındaki
düşünceleri de, elbette yalnızca bireysel ve
tartışmaya açık görüşler olmak üzere, bir Kemalist
bakış açısı ile kısaca yapılacaktır.

Bütün bunlara tepki olarak da, Tanilli’nin
deyimi ile, ‘Kürt ulusal demokratik hareketi’nin
temsilcileri olan sol görüşlü aydınlar, bu
demokrasi mücadelesine Türkiye İşçi Partisi
aracılığıyla katılmışlardır.

Tanilli, ‘Kürt Sorununu Kavramak’ başlığı
altında bu konuya şu cümle ile giriş yapmıştır.

“Türkiye İşçi Partisi, dördüncü büyük
kongresinde aldığı kararla demokrasiden yana
kuruluşlara ve demokrat aydınlara şöyle
sesleniyordu: ‘TİP, Kürt halkının anayasal
vatandaşlık haklarının, tüm demokratik özlem ve
isteklerinin savunucusudur’”

“Demokrasimizin bir temel sorunu da
‘Kürt sorunu’dur.”
Tanilli, hemen izleyen satırlarda Kürtlerin
o dönem için 8-10 milyon nüfusları ile, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’da çoğunlukta yaşayan, ayrı
bir dili, tarihi ve kültüre sahip ayrı bir ırk,
Anadolu’nun eşsiz mozaiğinde apayrı bir renk,
yiğit, mert bir halk olarak Kurtuluş Savaşımızda
ve en karanlık günlerimizde yanı başımızda
savaştıklarını, her zaman dirsek dirseğe
olduğumuzu ifade etmiştir. Buna karşılık siyasal
iktidarlar tarafından Kürtlere karşı iki yüzlü bir
politika izlenmiş; Kürtler dışlanmış, onlara kuşku
ile bakılmış; bu tutum ırkçı politikalara haklılık
sağlayan, bölgeye yönelik iktisadi, askeri, kültürel,
eğitim ve güvenliğe dair tüm politikalarda
toplumsal bir değer yargısına yol açmıştır.

Tanilli’nin bakış açısını anlatan şu
cümleleri de önemlidir:
“Kürt ulusal demokratik hareketini
dışlayan görece bir demokrasi de Türkiye tekelci
burjuvazisinin ve onun patronu Amerikan
emperyalizminin hoşgörüsüne bağımlı olarak
denetimli ve sınırlı kalmaya mahkûmdur.”
Tanilli, ilerleyen sayfalarda Ecevit’in
konuşmasında bu bağlamda yanlış bulduğu
ifadeleri şu cümlelerle aktarmıştır:
“Örneğin Ecevit, bir konuşmasında,
‘kendilerine Kürt denilen’ ya da ‘kendilerini Kürt
sayan’ yurttaşların Türk ulusunun bireyleri
olduğunu ileri sürerek şoven milliyetçilerle söz

Bu bağlamda; Anayasanın ve kanunların
her ne kadar genel nitelik taşısalar da söz konusu
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birliği etmiştir… Peki, o zaman niye bu farklı
kökenden insanların oluşturduğu ulus Türk ulusu
oluyor? Neden örneğin, bir Anadolu ulusu
olmuyor da, çoğunluğun milliyeti ötekine
dayatılıyor? … Ülkenin bölünmezliğinden,
birliğinden söz edilecektir. Tamam; hiçbir
diyeceğimiz yoktur. Ancak dünyada olup bitenlere
biraz bakmasını bilen birisi, ülkenin birliğinin
özümleme ile değil, farklı ulusların ve halkların
varlığının kabulü sayesinde sağlandığını kolayca
görebilir. Ulusal soruna en doğru çözümü getiren
sosyalist ülkeler bir yana, pek çok kapitalist
ülkede de farklı halklar kendi ulusal kimliklerini
koruyarak yan yana yaşayabilmektedirler. Alalım
İskandinav dünyasını: Bir İskandinav sosyal
demokratın, Ecevit’in ‘Kürtlerin de Türk ulusunun
birer ferdi olduğu’ yolundaki görüşüne akıl
erdirmesi hiç de kolay değildir. Örneğin
Finlandiya’da İsveç azınlığın hakkını savunan bir
İsveç Partisi vardır: Bu parti seçimlere katılır,
Finlandiya Parlamentosunda da temsil edilir.
Bütün bunlar İskandinavlar için çok doğaldır. Bir
başka örnek Büyük Britanya’dır. Örneğin bir
İskoç, kendisine İngiliz denmesini pek yadırgar;
İskoçlar, Galliler, Kuzey İrlandalılar İngiliz
ulusunun değil, İngilizlerle birlikte Britanya
ulusunun bireyleridirler. Böyle olduğu için de
İskoçya’nın bağımsızlığını hedef tutan ve
parlamentoda da üyesi olan bir ‘İskoçya
Partisi’nin varlığı kimseye garip gelmez…
Sözlerimize, şu gerçeklerin altını çizerek son
verelim: Kürt halkını sevmeyen ve onun ulusal
demokratik haklarına saygılı olmayan Türk,
yurtsever değildir. Türk işçi ve emekçi halkını
sevmeyen, onun sendikal ve siyasal örgütlerine
dost olmayan Kürt, yurtsever değildir!”

Siyasetçiler zaman zaman yanlış yöntemleri
seçmişlerdir, bu da toplumda bir türlü aşılamayan
ve süregelen gerginliklere, pahalıya mâl olan
tahammülsüzlüklere yol açmıştır. “Nesin?
Nerelisin?” sorularına verilebilecek “Kürt’üm,
Türk’üm, Çerkez’im, Türkiyeliyim,
Türkiye’denim…” cevapları bireylerin kendilerini
nasıl tanımlamak istedikleri ile ilgilidir. Elbette
Kürt, Kürt’tür. Türk de Türk’tür. Dolayısıyla
insanlar hangi kökenden gelirlerse gelsinler
kendilerini istedikleri gibi tanımlama hakkına
sahiplerdir. Bununla beraber Türkiye, daha yeni
sayılabilecek bir süre önce, ‘ümmet’ olma
kıskacından kurtulmanın savaşını vermiş bir ulus
devlettir. Ortadoğu gibi karmakarışık ve her
anlamda geri kalmışlığın en had safhada yaşandığı
ilkel bir coğrafyada bizi bir arada tutan da bu ulusdevlet yapısıdır. Avrupa, sınırları içinde
barındırdığı ülkelerin sınırları ile ölçülemeyen, her
açıdan birleştirici bir “Avrupa Kültürü”nü
yüzlerce sene içinde oluşturmuştur. Böylesine
birleştirici ve geliştirici bir kültürün Ortadoğu’da
bulunduğunu iddia etmek ise absürt olacaktır.
Dolayısıyla örnek olarak verilen “Anadolu ulusu”
kavramı, Avrupa’nın çeşitli gelişmiş ülkelerinde
görüldüğünün aksine, Ortadoğu’da bulunan bir
ülkeyi, içinde barındırdığı çok çeşitli kökenlerle
ve ilkel bir demokrasi anlayışı ile birlikte
tutabilecek bir kavram olmaktan çok uzaktır.
Kimi politikacıların yanlış ve art niyetli
tanımlamalarına rağmen, Türk devletinin yüzlerce
senedir kardeşçe birlikte yaşadığı herhangi bir
ırkla “X,Y,Z sorunu” adı altında hiçbir sorunu
yoktur, olamaz, olmayacaktır. Türk devletinin tek
sorunu, devlet olarak kendini koruma refleksi
içinde, bölücü terör örgütlerine sırtını dayamış,
Amerikan emperyalizminin kuklası olarak
samimiyetten yoksun grup, parti ve örgülerledir.
Yazarın belirttiğinin aslında tam aksine, Amerikan
emperyalizminin bu coğrafyayı bölücü, etnik
kökenlere ayırıcı politikası ve hangi bölücü
grupları desteklediği gerçeği, en yakın örneği ile
yanı başımızda, bugün Suriye’de yaşanmaktadır.

Daha önceki satırlarda belirtildiği gibi bu
çalışma, karşı argüman üreterek Tanilli’nin
düşüncelerini çürütme amacında değildir.
Dolayısıyla, çalışmayı daha fazla uzatmamak
adına, yazarın düşüncelerinin özeti sayılabilecek
yukarıdaki ifadeler aktarıldıktan sonra, çalışmayı
hazırlayanın görüşleri çerçevesinde birkaç şey
söylenmesi gerektiği düşülmüştür:

Kürt kökenli her vatandaşımızın Türkçe
bilmediği, kendi dillerinde de yazıp
konuşamadıkları için mağduriyet yaşadığı
meselesinde asıl sorumluluk devlettedir. Bir
ülkenin içinde tüm resmi işler o ülkenin resmi dili

Öncelikle, bizlerden onlarca yaş büyük
olan, çoğu ölmüş politikacıların Kürt kökenli Türk
vatandaşlarımıza uygulamış olduğu yanlış,
ötekileştirici, baskıcı politikalar inkâr edilemez.
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ile yapılır. Eğer bu ülkenin bir vatandaşı, içinde
doğduğu ülkenin ana dilini öğrenmemiş veya
hizmet kusuru nedeni ile öğrenememiş ise ilk iş,
devletin sorumluluğunu kabul ederek bu hizmet
kusurunu gidermek olmalıdır.
Tanilli’nin de dediği gibi, işbirlikçi
politikacılar yüzünden toprak reformu bir türlü
yapılamamış, bu da bölgedeki vatandaşlarımızın
ezilmesine, ağalık düzeninin yıkılamamasına, her
türlü hizmet kusuru da vatandaşlarımızın tepkisine
ve kızgınlığına yol açmıştır. Yazarca, “Kürt ulusal
demokratik hareketi” olarak tartışmaya açık bir
şekilde isimlendirilen bu tepkinin, her anlamda
gelişmiş ve eğitimli bir burjuvazinin ürünü olan
‘ulus’ bilinci ile gerçekten ne kadar yoğrulduğu
bir başka tartışmanın konusu olmalıdır.
Bazı eleştiriler dile getirilmekle beraber
konuyu daha fazla uzatmamak adına bireysel
düşünceler en genel hatları ile burada
noktalanacaktır.
Son olarak;
Gerek uygulanan yanlış ve baskıcı
politikalar, gerek hizmet eksikliği Kürt kökenli
vatandaşlarımızı samimi olmayan ve çözüm
olmaktan çok uzak bazı parti ve örgütlere itmiştir.
Bu ülkenin aydınlık yüzleri olma hayali ile
ilerlediğimiz bu yolda yurdumuz için
verebileceğimiz en büyük hizmet; devlet olmanın
verdiği sorumluluğu kabul ederek, “Türkiye
Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti
denir.” sözündeki birleştiriciliği hiç unutmadan,
birbirine kızgınlık ve tahammülsüzlük duyan
halkımızın çeşitli kesimlerini samimi politikalarla,
ulus-devlet bilinci ile, kurucu değerlerimizden ve
kırmızı çizgilerimizden taviz vermeyerek sabırla
ikna etmek, Kürt kökenli vatandaşlarımızı da bu
samimi olmayan grupların kıskacından ve
suiistimalinden kurtarmak, Türk halkını
barıştırmak ve uzlaştırmak olacaktır…
Ne mutlu bu yolda ömründen verip emek
vereceklere…
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