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Zombileşme

AKP-MHP iktidarı halkın hiçbir 
ihtiyacına yanıt veremiyor. Artık 
insanların en sade beklentile-
rini karşılamayacak kadar ölü 
ama aynı zamanda da yıkıcı 
gücüyle kaosu sürekli kılacak 
kadar canlı bir iktidardan söz 
ediyoruz. Korkut Boratav, kriz 
sonrasındaki kapitalizmin ku-
rucu tüm gücünü kaybederek 
sadece yıkıcı bir güçle hükmet-
me çabasını zombileşme ola-
rak tanımlıyordu. AKP ve MHP 
iktidarının aldığı biçimi de buna 
benzetebiliriz.

Siyasi iktidarın ömrü doldu 
ama iktidarda durmaya ve 
durmanın yollarını aramaya 
devam ediyorlar. Toplumu cez-
bedecek bir gelecek tahayyül-
leri de krize yanıt verebilecek 

zerre kapasiteleri de kalmamış 
durumda. Ama bu halde de 
iktidar sürdürülebilir ki bunu 
yapıyorlar. ZOMBİLEŞME bunun 
ifadesidir ki yıkıcı olan gücünü 
agresifleştirerek ilerlemenin 
siyasal ve toplumsal sonucu ise 
çürümedir. İşte bugün siyasal 
alanı kuşatan ve bir toplumsal 
bunalımı da tetikleyerek çökün-
tüye yol açan şey budur.

Çürüme

Türkiye’de siyasetin bir parçası 
olagelmiş mafyatik ilişkilerin bir 
kez daha görünür hale gelmesi; 
daha da ötesine geçerek iktidar 
güçleri tarafından alenen sahip-
lenilmesi bundan ayrı değer-
lendirilemez. Son günlerde si-
yasetçi ve gazetecilere yönelen 
(MHP uzantılı) saldırılar, saldırı 
sonrasında süren tehditler… Bu 

olup biten karşısında hukukun 
devre dışı ya da göstermelik 
kalması… Siyaset dilinin kin ve 
nefretle dolup taşmasının yanı 
sıra ele geçirilmiş olan medya 
ağı eliyle bunların tekrar edil-
mesi… Bunlar bildik anlamda 
siyasetin (burjuva siyasetinin) 
dışında siyasetin biçimlendi-
ği yeni bir sahayı işaret eder. 
Bu düzlem her zaman çirkin 
olan burjuva siyasetinin bildik 
kutuplaşma retoriklerinin, çirkin 
söz düellolarıyla karşılaştırılma-
malı. Bunu onlardan ayıran iki 
faktörden birisi hâkim olan tek 
adam rejiminin özellikleri diğeri 
de iktidarın ayakta kalabilmesi-
nin tek koşulunun siyaseti (her 
biçimiyle) sönümlendirmesine 
bağlı hale gelebilmesi. Gezi’ye 
yönelik bitmeyen korkunun 
yeni bir toplumsal hareketlen-
me karşısındaki önleyici bir 
müdahale zinciri olduğu aşikar. 
Ama öte yandan burjuva mu-
halefet alanının da bu düzeyde 
tahrip edilmesi ve terörizmle 
eşleştirmeye tabi kılınması bu-
nun bir sonucu.

Umutsuzluk

Ancak bu çürüme sadece bu-
nunla da sınırlı değil. Çürüyen 
sistemin tüm dişlileri benzer 
bir akıbete sürüklenmekten 
kurtulamıyor. Tüm kurum ve 
yapıların kontrol altında tu-
tulması arzusu liyakatı, bir iç 
eleştiriyi dahi kabullenmeyerek 
kurşun asker diziliminde ku-
rulmaya çalışılıyor. Bu da tüm 
kurumlar için bir çürümeye 
tekabül ediyor. Siyasal İslamcı 
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rejim, devleti ele geçirmeyi ve 
siyasal İslamcı bir rejimin temel 
mevzilerini kazanmayı başardı. 
Ancak, bu mevzileri pekiştirme 
ve rejimi kurumsallaştırmak-
ta yaşadığı tıkanma işte onu 
bu çürüme anına sürükleyen 
faktörlerden birisine dönüşü-
yor. Topluma baktığımızda ise 
artan sorunlarıyla baş başa 
kalmış durumda. Büyük bir 
yalnızlık ve onun da ötesinde 
sorunlarını çözebileceğine olan 
inanç kaybının yol açtığı kör 
bir umutsuzluk. Bu da toplum-
sal çürümenin başladığı yere 
işaret eder. Böyle bir toplumda 
öfkenin nasıl bir yerde patlaya-
cağını ve nereye doğru yenebi-
leceğini kestirmek hiç de kolay 
değil. Toplumsal bağları iyiden 
iyiye zedelenmiş bir ilişki ağının 
şimdi böyle bir süreçte etnik 
ve dini karşıtlıklar içine öfkesini 
birbirine döndürmesi de pekala 
muhtemel ki aslında çağımı-
zın bu kıyıcı virüsüne pek çok 
yerde tanıklık etmeye devam 
ediyoruz. İşte böyle bir durum 
karşısında düzen muhalefeti-
nin yetememe durumunu da 
bir yana bırakalım zira bugün 
yapılması gereken şey, onların 
zaten yapamayacağı bir şey…

Umut

Sesi siyasal alanda duyulma-
yanların sözcülüğünü yapabil-
mek; daha da ötesinde onlarla 
bütünleşmek ve siyaseti bu 
öfkenin içinden yapabilecek 
yolları bulmak… Toplumun ağır 
ve derinleşen yalnızlığına karşı 
umut ışıkları yaratacak daya-

nışmacı ve paylaşımcı pratikler 
içine çaba göstermek…. Her 
mahallede, iş yerinde, okul-
da bir kişinin sorununu ortak 
sorun haline getirecek örgüt-
lenmeler kurma girişimlerini 
sürekli kılmak… Bunları çoğalt-
mak… Ve siyasal alanı aynı se-
sin farklı tonlarından ibaret bir 
sıkıcılıktan kurtaracak yeni bir 
sesi güçlendirmek… Bıkmadan, 
usanmadan… Her güne yeni 
baştan yaparak, tekrarlayarak, 

ısrar ederek bunu yapmaya 
devam etmek… İşte yapılması 
gereken bu… Çürümeye karşı 
yeniden kurmanın umut nok-
talarını, onun devrimci sesini 
olanca gücümüzle haykırmak…
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AKP-MHP iktidar blokunun güç 
kaybettiği, buna karşın muha-
lefetin ise yükselişe geçeme-
diği bir sıkışma uzun zamandır 
tartışılıyor. Bunun en önemli 
nedenlerinden birisi siyase-
tin (muhalefeti de içine alan) 
sağın alanına sıkışmış olması. 
Millet İttifakı içindeki İYİP’den 
DEVAP’a sağ siyasetler de 
zaten iktidardaki güçlerle aynı 
köklere sahipler. Bu siyaset-
lerden farklı bir şey beklemek 
zaten mümkün değil. Muhalefet 
ittifakının merkezindeki CHP 
de büyük oranda sağa doğru 
yanaşan bir politika izliyor. An-
cak bu Millet İttifakı’nı bir arada 
tutmaya yönelik bir uyumun ya 
da taktik hamlelerin ötesinde 
yeni bir sağ siyaset merkezi 
oluşturmaya yönelik bir tercih 

olarak öne çıkıyor. Bunu da 
artık eskimiş liberal tezlere sarı-
larak, solun sonunu ilan ederek 
yapmaya çalışıyor! Aslında 
yaptığı şey düpedüz bir sağcı-
lıktan, Demirelcilik oynamaktan 
öte bir şey de değil!

Düzen muhalefeti hızla 
sağcılaşmaya devam edecek

K. Kılıçdaroğlu, Ahmet Hoca 
Enstitüsü adı altında toplanan 
muhafazakâr bir toplulukla 
yaptığı sohbette, solculuk red-
diyesini şu sözlerle ifade ediyor 
: “21. Yüzyılın sorunlarını 18. 
yüzyıl kavramlarıyla mı çöze-
ceğiz? Nedir sağcılığın, solcu-
luğun kriterleri? Solcular kamu 
adına çalışır. Sağcılar kamu 
adına çalışmıyor mu? Solcular 

fakire yardım eder… Sağcılar fa-
kire yardım etmiyor mu? Dola-
yısıyla bizim 18. yüzyıl kavram-
larına hapsedilmiş bir siyasetle 
Türkiye’yi aydınlığa çıkarmamız 
mümkün değil. Yeni kavramlar 
üretmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Bunların yeni cümleler olmadı-
ğını biliyoruz. Reel sosyalizmin 
yenilgisinin ardından başlayan 
süreçte liberalizmin hegemon-
yasının temel taşlarından birisi 
sol ve sosyalizmin 20.yüzyıla 
ait bir sapma noktası olduğu 
yönündeki söylemdi. Buradan 
hareketle tarihin belli bir anın-
da liberalizmden sapmanın 
sağ ve solda faşizme ve ko-
münizme uzanan uçlar yaratığı 
yönündeki bir saptırma ile sağı 
ve solu (faşizmi ve komünizmi) 
eşitleyerek; solu siyaset are-
nasının dışına taşıma çabasına 
girildi. Reel sosyalizmin yenil-
gisiyle bu dönemin kapandığı, 
küresel liberal formun artık tek 
ve sonsuz siyaset formu haline 
geldiği ileri sürülerek sağ ve 
sol yerine, bu tek ve sonsuz 
siyaset formunun içinde ko-
numlanmaktan başka bir çıkış 
yolu olmadığı söylendi. Bunun 
en önemli sonucu ise soldan bu 
akıma kapılanlarının yarattığı 
dağınıklık içinde solun siyaset-
teki etkinliğinin azalması bunun 
yerine her tür gerici, milliyetçi 
sağ düşüncenin güçlenmesi 
oldu. Siyaset alanının bugün 
sağın farklı güçlerinin eline 
geçmiş olması ve muhalefetin 
de bu eksene çekilmesinin en 
önemli nedenlerinden birisi de 
bu. K. Kılıçdaroğlu şimdi bu 

Sağ-Sol Yoktur ya da Bildik 
Demirelcilik Oynamak
FORUM-Emir Yıldız
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retoriği tekrarlayarak sağ açtığı 
yelkene rüzgâr toplamaya çalı-
şıyor olsa gerek!

Bu hatırlatma bir yana bu tür 
bir düşünce bugün düzen 
muhalefetinin neden yerinde 
saydığını ortaya koyması bakı-
mından önemli. Sağın ve solun 
ortadan kalktığını ifade ettiği 
bu tespit, şimdi 21.yüzyılın kapi-
talist krizle girdiği büyük çatlak 
içinde tümüyle geçersizleşmiş 
durumda. Küresel neoliberal 
saldırı etrafında formatlanmış 
merkez siyasetlerin çöktüğü bir 
dönemdeyiz. Bunun karşısında 
kapitalist sistemin neofaşist 
akımlara doğru uç veren iktidar 
yapıları ve siyasal akımlar öne 
çıkıyor. Öte yandan da direniş 
ve isyan dalgaları içinde sol bir 
arayış güç kazanıyor. Düzen 
muhalefetinin yükselememe-
sinin en önemli nedeni artık 
çöken liberal merkez fikre ve 
onun ülkemizde en köhnemiş 
sağ akımlarına tutunarak güç 
kazanma çabasıdır. Türkiye’de 
toplumsal alandaki birikim siya-
sal İslamcılık ve neoliberal tah-
ribat karşısında eşitlik, özgürlük 
ve kamuculuk fikri üzerinden 
biçimleniyor. CHP tabanında da 
önemli bir ilerici potansiyelle 
birlikte onu da aşan bir büyük 
muhalefet potansiyeli (solu dış-
layarak) bu tür bir sağcılık içine 
hapsedilmeye çalışıyor.

SOL var!

Düzen muhalefetinin topluma 
hiçbir heyecan vermemesi; ya-
şanan yalnızlaşma ve güçsüz-

lük karşısında bir çare olarak 
görülmemesi; toplumun ve 
muhalefetin en dinamik kesim-
lerini kapsayamamasının ne-
denleri burada bulunabilir. Bu 
aynı zamanda sol muhalefetin 
alanını ve imkânlarını da ortaya 
koyuyor. Solda bir seçenek, bir 
alternatif yaratılmadığı süre-
ce siyaset düzlemi ve düzen 
muhalefeti hızla sağcılaşmaya 
devam edecek. Bunu sağın kirli, 
karanlık tarihini de aklayarak; 
halka karşı işlediği suçları bir 
yana koyarak yapıyor. K. Kı-
lıçdaroğlu’nun sağ da sol da 
kamudan yana, fakirden yana 
sözlerine bir bakın! Bu ülkeyi 
yıllardır emperyalist merkezler 
için bir yağma alanına çeviren, 

sermayenin çıkarları doğrultu-
sunda halkı yoksullaştıran ve 
muhtaç haline getiren sağ ile 
solu eşitleyerek, buradan da 
solu arkaik bir akım olarak ilan 
etmeye çalışmanın kendisinin 
arkaik bir düşünce olduğu açık 
olmalı. O zaman yapılması 
gereken şey ortada. Düzen 
muhalefetinin bu sığ sağcılık 
siyasetini de mahkûm edecek 
düzen muhalefeti hızla sağcı-
laşmaya devam başka bir şey 
değil. Türkiye bu sağcılığa, yeni 
Demirel oyunlarına mahkûm 
kalmayacak! Çünkü SOL var!



siyaset.org
haber      yorum      tv

Joe Biden, yemin ederek 
Başkanlık koltuğuna oturdu. 
Trump, bir şekilde geri döne-
ceğim sözleriyle veda eder-
ken, Biden 14 kararname ile 
Trump’ın izlerini silmeye başla-
dığını duyurdu. Kongre işgaline 
varan gerilimin içinde bu geçiş 
tamamlanmış oldu. Amerika’yı 
ve dünyayı şimdi neler bekliyor 
sorusu şimdi daha çok gün-
demde.

TÜRKİYE

Biden’ın kazanmasıyla birlikte 
AKP iktidarı bir adaptasyon 
sürecine girmeye çalışıyor. 
Trump’ın başkanlık döneminde, 
Rusya ve ABD dengesinde ken-
dine yer açan siyasal İslamcı 
rejim ABD’deki yön değişikliği 
içinde de kendine yer açmaya 
çalışıyor. Ekonomik ve hukuksal 
reformlarla AB’ye yüzlerin dö-
nülmesi, D. Akdeniz gerginliğini 

azaltma Yunanistan ve Fransa 
ile başlayan diplomasi bunun 
bir parçası. Bu adaptasyon 
sürecinin belli politika değişik-
liğini gerektireceği noktalar ise 
iktidar bloku içinde çelişkilere 
neden olduğu da son dönem-
deki trafiklerle de görülebiliyor. 
İçerde de ciddi güç kaybına 
uğramış iktidar, ABD’deki 
dönüşüme birlikte dış basıncı 
da üzerinde daha çok hissede-
cek. AB ile ilişkiler üzerinden 
ABD ile denge ve ilişki arayışı 
burada NATO konseptine bağlı 
askeri bir düzlemi de içererek 
geliştirilmeye çalışılıyor. Ancak 
burası dikensiz bir gül bahçesi 
değil. AKP’nin elinde göçmen 
kozunu tutmaya devam etse 
de buna dayanarak bir denge 
oluşturması ihtimali oldukça 
zayıf. Öte yandan AB’nin siyasi 
davalar konusundaki tutumun-
dan başlayarak D. Akdeniz’e 
uzanan bir dizi çelişki alanı var.

ABD ile ilişkiler düzlemine bak-
tığımızda da S-400 bağlamın-
da Rusya ile kurulan ilişkiden 
Suriye’deki fiili durumun siyasi 
bir çözüme nasıl kavuşacağı 
noktalarına bir dizi ciddi çelişki 
birikmiş durumda. Joe Biden’in 
dış işleri bakanlığına aday 
gösterdiği A.Blinken, Türki-
ye’ye yönelik yaptırımlarla ilgili 
soruya, yaptırımların devam 
edeceği ve sonrasın Türkiye’nin 
tavrına göre karar verileceğini 
söyledi. Türkiye’nin, burada 
ABD’nin komuta merkezine 
geçtiği seçeneklere açık oldu-
ğu biliniyor. Ama daha önemli 
konu Suriye’de Kürt özerk 
bölgesinin geleceği ile birlikte 
İdlip’te sıkışan cihatçı güçlerin 
geleceğinin nasıl olacağı da 
bir masada olacak. Biden’ın, 
Kürt özerk alanının korunması 
hususunda Trump’tan daha ka-
rarlı olacağı aşikar. Öte yandan 
Türkiye, Rusya ile bir denge 
oluşturmuş olsa da İdlip üzerin-
den rejimle çatışmasını sür-
dürüyor ve halen bu bölgede 
bir cihatçı iktidar alanı kurma 
gayretini sürdürüyor. Asıl konu 
iktidarın bu noktalarda alacağı 
her kararının içerdeki ittifakları 
için ciddi çelişkilere de gebe 
olması. Dolayısıyla, AKP için 
ABD’nin yeni dönemine adapte 
olmak kolayca yapılabilecek bir 
şey değil. Bu noktada ABD’nin, 
özellikle Rusya, Çin ve İran 
merkezli bir karşıt eksen üze-
rinden, AB ittifaklarını güncel-
leme ve NATO’yu yeniden ko-
numlandırma noktasında da bir 
yönelimi olduğunu düşündüğü-
müzde, AKP için denge politi-

ABD’de Yeni Dönem Başlarken
Analiz
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kalarının da sonuna gelindiği 
ortada. Önümüzdeki günler de 
siyasetteki dizilim ABD’deki bu 
yeni dönem etrafındaki yönelim 
ve çelişkiler içinde şekillenecek 
görünüyor.

KÜRESEL LİDERLİĞE DÖNÜŞ

A.Bliken, Senato Dış İlişkiler 
Komitesi’ndeki oturumdan yap-
tığı konuşmada, ABD’nin küre-
sel liderliğine döneceğinin altını 
çizdi. Çin’i ekonomik ve askeri 
bakımdan en önemli tehdit 
olarak gördüklerini ifaden eden 
Bliken, Rusya ve İran’ı da içine 
alan bu hatta karşı birleşik bir 
cephe inşa edeceklerini vurgu-
luyor. Birleşik cephe ile AB ve 
NATO’nun merkezinde olacağı 
ve Asya-Pasifik’e uzanacak bir 
kuşatma hattından söz ediyor. 
Bunun Ortadoğu’daki yansıma-
sı ile ‘İsrail’in güvenliği bizim 
için de kutsal olmaya devam 
edecek’ sözlerinde de ifadesi-
ni bulan, İsrail merkezli olarak 
İran’a karşı kurulan ittifakın pe-
kiştirilmesi anlamlına geleceği 
açık. Bu da ABD’nin Suriye’de 
Kürt özerk bölgesindeki inisi-
yatifini güçlendirme, bölgede 
daha etkin olma çabasına gire-
ceğinin bir ifadesi. Latin Ame-
rika’da Trump’ın sürdürdüğü 
darbe ve iç savaşlar konusuna 
da değinen A.Bliken, bu konu-
da herhangi bir tereddüte sahip 
değil. Venezüela’da ‘Guido’nun 
geçici başkanlığını’ destekleme 
devam edeceklerini söylerken, 
bu bölgeyi kuşatma sürecinin 
de devam edeceğini ilan ediyor.

Bu küresel liderlik iddiasının 
hayata geçmesinin önünde 
ise ciddi engeller var. ABD’nin 
hegemonya kaybı sonrasında 
küresel düzlemde güç ilişki-
lerinde ciddi bir değişim ya-
şanmaya başlıyor. Çin’in mer-
kezinde olduğu odak giderek 
daha etkin hale gelirken, bunun 
en önemli sonucu da ABD’nin 
hamle gücünü sınırlanması olu-
yor. ABD bu koşullarda giderek 
daha yıkıcı gücünü ön plana 
alan bir dağıtma operasyonu 
üzerinden hegemonyasını sür-
dürmeye gayret etse de bunda 
kalıcı başarılar elde edebildiğini 
söylemek hiç de kolay değil. 
Öte yandan kapitalist krizi 
aşabilecek politikalar üretile-
mezken pandemi bunu daha 
da derinleştirmiş durumda. 
Bu da devletler düzlemindeki 
çelişkilerle birlikte toplumsal 
çelişkileri de derinleştirerek 
ülkeler için kaotik süreçleri or-
taya çıkarmaya devam ediyor. 
Bunun en son örneği de ABD, 
Kongre işgaline varan eylemler-
le yaşadı. Dolayısıyla ABD tam 
da bu sorunlardan çıkış için 
ittifaklarla güçlenmiş agresif bir 
siyaset izlemeye hazırlanıyor. 
ABD müesses nizamının eski 
temsilcilerinden olan Biden 
kuşkusuz ki bunun için uygun 
bir isim. Paris iklim anlaşmasına 
ve Dünya Sağlık Örgütü’ne geri 
dönüş, ırkçılığa karşı mücade-
le sözleri ve Meksika sınırına 
örülen duvarın durdurulması 
gibi kararlar ise bu yıkıcı gücün 
üzerini kapatmak üzere devre-
ye sokulmuş bir örtü olmaktan 
öte bir şey değil.

Biden Trump’ı Yendi
Peki Siyasal Liberalizm
Neo-faşizmi Yenebilecek Mi?

Trump, seçimlerde oylarını 
arttırmasına karşın yenildi. ABD 
için Kongre işgali kadar şok 
edici olan bu yükseliş Trump’ı 
kaybettiği seçimin ardından 
da güçlü kılmaya devam etti. 
Seçim sonucunu değiştirmeye 
yönelik hamleleri Amerikan bü-
rokrasisince biraz şımartılsaydı 
Trump bunu sonuna kadar 
zorlayarak başarmanın yolunu 
da bulabilirdi. Kongre işgali-
ne gelince sonucu değiştirme 
ihtimalinin ortadan kalktığı bir 
anda yenilgiyi telafi etmekten 
çok mücadeleye devam et-
menin bir başlangıcı olabilirdi. 
İşgalin öncesindeki büyük kitle 
gösterisi, silahlı faşist güçlerin 
sokak şovları Trump yenilse 
de Trumpizmin (neofaşizmin) 
yenilmediğini ortaya koyuyor-
du. Kongre işgali ise Trump 
için işleri içinden çıkılmaz hale 
getirdi. Trump’ın azledilmesine 
gidecek sürecin de yolunu açan 
bir işgalle birlikte Biden, kendi 
sınırlarını aşacak bir gücü arka-
sına alarak koltuğa oturdu. Öte 
yandan Trump, yol gösterdiği 
bir eylem anında onunla birlik-
te olanlara da sırtını dönmek 
zorunda kalarak, bu ağırlıkla 
genç neofaşist kitlenin liderli-
ğini de büyük ölçüde kaybetti. 
Trump’ın Cumhuriyetçi Parti 
ile yollarını ayırarak yeni bir 
siyasi parti kurma arayışı içinde 
olacağı konuşuluyor ancak 
öte yandan faşist kitle hare-
ketinin ortaya çıkardığı yeni 
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genç liderlerin öne çıkmaya 
başlaması da dikkate alınmalı. 
Bu gelişmeler neofaşist kitle 
hareketinin Trump’ın Başkanlık 
koltuğundan inmesiyle sona er-
meyeceği, aksine şimdi seçimin 
hile ile gasp edildiği yönündeki 
bir öfkeye de sahip olarak yeni 
bir yola gireceğinin işaretlerini 
veriyor.

Biden ilk konuşmasında parça-
lanmış Amerika’yı birleştirmek 
için çalışacağını söylese de 
bunun hiç de kolay olmadığı 
ortada. Biden, Trump’ın temsil 
ettiği neofaşizm karşısına koya-
bildiği ise siyasal liberalizmden 
ötesi değil. Biden, bildik liberal 
retoriği tekrar ederek Amerika-
lılara şöyle seslendi : “Pek çok 
Amerikalının geleceği karanlık 
gördüğünü biliyorum. İşleri, 
aileleri konusunda endişele-
niyorlar. Bunu anlıyorum ama 
içimize dönmemiz gerekiyor. 
Hiziple mücadele etmemiz ge-
rekiyor. Size benzemeyen kişiye 
güven duymayarak yaşaya-
mazsınız. Bizim bu sivil savaşı 
durdurmamız gerekiyor. Mavi 
ile kırmızının mücadelesini dur-
durmamız gerekiyor. Muhafa-
zakarlar liberallere karşı, kırmızı 
maviye karşı, kenti kırsala karşı 
gibi davranacağız. Eğer kalbi-
mizi açarsak tolerans gösterir-
sek bunu başarabiliriz. Annem 
şöyle derdi :”Bir anlığına başka-
sının yerine koy kendini” bunu 
yaparsak başarabiliriz”.

Bir hiziple mücadelenin altı-
nı çizen Biden, Amerikalıları 
birbirini anlamaya ve kalplerini 

birbirine açmaya çağırıyor. Bu 
sözler Biden’ın parçalanmış 
Amerika karşısındaki çaresiz-
liğinin bir ifadesi olarak görü-
lebilir. Neofaşizmin yükselişine 
kaynaklık eden en önemli konu 
kuşkusuz ki işsizlik ve yoksul-
laşmanın derinleşmesi. Pande-
mide ABD’dik gıda bankalarına 
başvurularının yüzde 60 artmış 
olmasının bunun boyutlarını 
gösteriyor. Sağlığa erişimin 
yoksullar için imkansızlaştığı; 
işsizliğin yükseldiği bu dö-
nemde toplumsal tepkilerin 
altındaki belirleyici unsur da 
bu talepler oluyor. Irkçılığın en 
önemli kaynaklarından birisi, 
Trump tarafından da körük-
lenen göçmen karşıtlığı üze-
rinden biçimlenmiş bir beyaz 
üstünlüğü üzerine kuruluyor. 
Böyle bir ayrışmada neofa-
şist kitlelerin biçimlenmesi bu 
temel üzerinden yükseliyor. 
Öte yandan Trump’ın yenilgiye 
uğratılmasında çok ciddi rolü 

olan ırkçılık karşıtı hareketten 
kadın hareketine kadar tep-
kileri de bu sınıfsal temelden 
ayrı ele almak mümkün değil. 
Toplumsal zemindeki çatışma-
nın iki ucu böyle biçimlenirken 
Biden’ın, soyut bir kardeşlik ve 
liberalizm vaadinin toplumsal 
parçalanmaya yanıt üreteme-
yeceği gibi, neofaşist yükselişin 
önüne geçmesi de mümkün 
görünmüyor. ABD açısından 
böyle bir kaotik tablonun uzun 
süreli varlığını koruyacağını 
şimdiden söylemek pekâlâ 
mümkün. Asıl üzerinde durul-
ması gereken ise Trump karşıtı 
sol, demokratik muhalefetin bu 
koşullarda kendisine nasıl bir 
yol bulacağı. Dünyanın pek çok 
yerinde olduğu gibi ABD’de de 
yaşanan toplumsal bunalımın 
üstesinden gelebilecek ve yük-
selen yeni faşist hareketlerin 
etkinliğini kırabilecek olan şey 
de bu.
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Faşist bir siyaset biçimi hem 
Amerikan siyasetinin içine 
hem de kitlelere yerleşmiş 
durumda

Biden iktidara gelmiş olsa bile, 
otoriter, faşist bir siyaset biçi-
mi hem Amerikan siyasetinin 
içine hem de kitlelere yerleşmiş 
durumda. Bu rahatsız edici ge-
lişme, Chomsky’nin röportajına 
göre kontrol etmesi zor bir hale 
geldi. Yakın zamanda yayın-
lanan anketler, cumhuriyetçi-
lerin ağırlıklı çoğunluğunun, 
son yaşananlardan sonra dahi 
Trump’ı desteklediğini göste-
riyor. Darbe girişiminin hemen 
ardından gelen yeni hükümeti 
de düşündüğümüzde siyasi 
atmosfer açısından gelecekte 
bizi neler bekliyor?
Noam, uzun süredir Trump’ın 
kaybetmesi durumunda darbe 
yapmaya çalışacağı yönünde 

uzun süredir uyarıda bulunu-
yordun. Bu açıdan bakarsak, 
kongre binasında yaşananlar 
senin açından şaşırtıcı oldu 
mu?

Şaşırdım diyebilirim. Trump’ın 
tabanından, son konuşmala-
rını düşündüğümde ciddi bir 
destek bekliyordum fakat bu 
şiddette bir darbe girişimine 
varacağını tahmin etmiyor-
dum, muhtemelen katılanlar 
da etmiyordu. Çoğunluğu, 
kitle önderlerinin peşinde, anın 
heyecanına kapılarak, sadece 
kendilerinden seçimi çalan de-
ğil, aynı zamanda ‘kendi ülkele-
rini’ de ellerinden alan şeytanı 
kovalamaya girmişlerdi: beyaz 
Hristiyan ülkelerini.

Bunun bir darbe girişimi oldu-
ğu tanımı şüphe götürmez bir 
gerçek. Açıkça ve gururla da 

bu şekilde sahiplendiler zaten. 
Demokratik şekilde seçilmiş bir 
hükümeti yıkmaya yönelik bir 
hamleydi. Darbeydi. Doğru, alı-
şık olduğumuz, Washington’a 
bağlı gelişen, kanlı, işkencelerle 
ve “insanların kayboldukları” 
bir darbe girişimi değildi. Ama 
bu bir darbe girişimi olduğunu 
değiştirmiyor. Evet, darbenin 
failleri meşru hükümeti savun-
duklarını iddia ediyor, ama bu 
en kanlı darbelerde bile böyle-
dir zaten, Şili’de yine 11 Eylül’de 
yapılan, bugün hala anmaya 
devam ettiğimiz ikinci 11 Ey-
lül’den çok daha acı ve kanla 
sonuçlanan darbede de böyle 
olmuştu. İlkinin unutulma sebe-
bi gerçekleştirenlerdi: İslamcılar 
değil, biz yapmıştık.

Olanlar birçoklarına özellikle 
de faşizm tarihçilerine, Hit-
ler’in 1923’teki başarısız girişi-
mini hatırlattı

Kongre binasında darbe giri-
şimine katılanların duyguları 
gayet netti. Seçimin çalındığı 
inancı hararetle savunuluyordu. 
Trumpçıların ağırlıkla yaşadığı, 
onun tanrı tarafından gönde-
rilmiş bir kurtarıcı olduğunun 
düşünüldüğü yerlerde yaşayan 
insanlar için bu duygular nor-
mal.

Bir açıdan, bu inançlar görün-
düğü kadar garip değil. On 
binlerce oyun bir anda seçimin 
kaderini değiştirebildiği bizim-
ki gibi berbat bir demokratik 
sistemde, neredeyse 7 milyon 
oyun seçimi “yanlış insanlar-
dan” korumak için kolayca yok 
edilebileceği, 2013’te geçen 
utanç verici seçim yasası sebe-

Chomsky: Trump’ın Darbe 
Girişimi Hitler’in 1923 
Komplosundan Daha Tehlikeli 
Çeviri
Truthout.org sitesinden kısaltılarak çevrilmiştir.
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biyle çok da şaşırtıcı değil.
Daha önce de tartıştığımız gibi, 
iktidardaki şeytani figürü de 
Amerikan toplumunun, tarihi-
nin ve kültürünün temellerin-
deki zehirli damarlara dokuna-
bilmekteki başarısı sebebiyle 
kutlamak lazım.

Ayrıca şunu söylemem gerekir 
ki ülkeyi satın almış olanların, 
aslında tüm bu olan bitenin 
öncesindeki sorumluluklarına 
ve suçlarına rağmen verdikleri 
tepkinin hızına da ayrıca şaşır-
dım.

Reagan’dan beri süren neolibe-
ral saldırının bir sonucu olduğu, 
bugün kongreyi basan çoğun-
luğun geldiği kırsal kesimi bu 
sistemin mahvettiği gerçe-
ğini küçümsememek lazım. 
Toplumu ve siyaseti domine 
eden gücü, sermayeyi elinde 
tutanlar, insancıl görüntülerini 
bozduğu için Trump’ın davra-
nışlarından hoşlanmıyorlardı, 
fakat kamuyu soyup ceple-
rini doldurabildiği sürece de 
Trump’ı tolere edebilirlerdi. Ki 
ettiler de. Yüzde doksandan en 
zengine geçen zenginlik, yapı-
lan çalışmalara göre bugün 50 
trilyon dolara ulamış durumda. 
Trump-McConell ikilisinin yıl-
larca büyük şirketlere verdikleri 
hizmetin bedeli olan çevresel 
yıkımın maddi götürüsünü he-
saplayamıyoruz bile.
Fakat 6 Ocak belli ki tolere edi-
lebilecek bir şey değildi ki, ağır 
toplar kalemini kırdı.

Bir yandan da insan birbiriy-
le çekişme halindeki fillerin 
arasında kalan yasa yapıcılara 
acıyor. Bir tarafta, Trump’ın 

kontrolündeki sinirli kitleler, 
öbür tarafta onlara yukarıdan 
bakan, seçimlerini finanse eden 
ve hizalarında tutan büyük 
burjuva.

Bu arada kalma durumu özel-
likle senatörler konusunda zor, 
bağışçılara çokça bağımlılar. 
Öbür tarafta Trump taraftarla-
rı tarafından hain ilan edilme 
tehlikeleri ise daha büyük.
Bildiğimiz kadarıyla, DC savcısı, 
konsey üyelerini, Trump’ın kal-
kışma yasasından yararlanarak 
şehir polisinin kontrolünü ele 
geçirebileceği konusunda uyar-
mıştı, fakat doğrudan Kongre 
Binasına saldıracaklarını kimse 
düşünmemişti. Sizce, binayı 
işgale kadar varan olaylardaki 
güvenlik hataları, komplo ola-
rak görülebilir mi?
Komplo denemesi, komplo te-
riminin kendisi fazla güçlü olur. 
Olanlar birçoklarına özellikle 
de faşizm tarihçilerine, Hitler’in 
1923’teki başarısız girişimini 
hatırlattı.

Güvenlik meselesi uzunca 
tartışıldı. Özel bir görüşüm yok 
bu konuda. Fakat en tepeye 
kadar uzanan bir yozlaşmanın 
olduğu, buna bağlı olarak emir 
komuta zinciriyle yapıldığı belli.

Trumpizm bitecek mi?

Trump sizce siyasi olarak bitti 
mi? Ya da soruyu biraz daha 
farklı soracak olursak, Washin-
gton kalkışması Trumpizm açı-
sından sonun başlangıcı mıydı?
Uzaktan yakından alakası yok. 
Trump’ın, büyük güç merkez-
lerini karşısına almasına sebep 
olan hatasından sağ çıkıp çıka-
mayacağını göreceğiz. Çıka-
bilir. Parti tabanındaki gücünü 
korudu, seçmenleri sadık, hatta 
belki “derin devletin” kahra-
manlarına saldırıları sebebiyle 
daha da heyecanlılar. Yerel 
yöneticiler için de durum aynı. 
Cumhuriyetçi Ulusal Komiteyi, 
kongre binası olayından bir gün 
sonraki ziyaretinde alkışlarla 
karşıladı. Yani farklı destekleri 
var.

Birey olarak kaderi ne olursa 
olsun, Trumpizm öyle kolay 
kolay kontrol altına alınamaya-
cak. Kökleri çok derinlere inmiş 
durumda. Bu sahtekar adam 
tarafından bir hezeyana dönü-
şen öfke, ABD ile sınırlı değil. 
50 trilyon dolarlık hırsızlık da 
temeli adaletsizliğe ve baskıya 
dayanan neoliberal felaketin 
sadece görünen yüzü. Daha 
göreceklerimiz var.



11

Kamulaştırma konusu birkaç 
aydır gündemdeki yerini koru-
yor. Konunun Türkiye kamuo-
yunun gündemine girmesinde, 
Selin Sayek Böke’nin Eylül 
ayında yaptığı açıklaması etkili 
oldu. Böke, bu açıklamada beş 
şirkete verilen hazine garantile-
rinin ve özelleştirmelerinin CHP 
iktidarında kamulaştırılacağını 
söylüyordu. Bunun üzerine 
TÜSİAD başkanı da tarafının 
çıkarları doğrultusunda ken-
disinden bekleneni yaparak 
“Herhangi bir özel şirketin 
mülkiyet haklarını çiğneyecek 
bir şekilde kamulaştırılması 
asla söz konusu olmamalıdır” 
demişti. Ardından, Metropoll 
araştırma şirketi, kamulaştırma 
sorusu üzerine yaptığı bir an-
ketin sonuçlarını yayınlamıştı. 
Ankette “Özel şirketlere hasta 
ve yolcu sayısı garantisi veri-
lerek yapılan şehir hastaneleri, 

yollar, köprüler kamulaştırılma-
lıdır” görüşüne katılır mısınız 
sorusu soruluyordu. Yanıtlar, 
%63,5 Evet; %22,4 Hayır ve 
%11,4 Fikrim yok şeklinde bir 
dağılım gösteriyordu. Böylece 
siyasetçiler, sermayedarlar gibi 
farklı taraflar ile Türkiye kamu-
oyu olarak niteleyebileceğimiz 
bir toplamın kamulaştırma 
konusundaki eğilimi berrak-
laştı. Artık kamulaştırmanın, 
vatandaşlar için yaygınlaşan 
bir talep olduğunu çok rahatça 
görebiliyoruz. Fakat bununla 
birlikte, kamulaştırma, kamuo-
yu, kamu yararı kavrayışları ile 
kastedilenin ne olduğu konu-
sunda bir ortaklık olmadığı da 
görünürleşti. Bu durum bizi, 
kavramları/politikaları sosyalist 
bir pencereden nasıl tarif ede-
bileceğimiz üzerine düşünmeye 
çağırıyor.

Öncelikle kamulaştırma talebi-
nin toplumsallaşmasına neden 
olan koşullara bakmak faydalı 
olacaktır. Bu koşullar temelde 
bir kamu otoritesi olarak dev-
letin sınıfsal, toplumsal eşitsiz-
likleri derinleştiren işleyişine 
işaret etmektedir. Başka bir 
deyişle, neoliberal kamu otori-
tesinin, kamusal mal ve hizmet-
lerin üretim ve bölüşümünü, 
piyasa aktörleri lehine olacak 
biçimde şekillenen bir bürok-
rasiye indirgeyerek işlemesine 
işaret etmektedir. O nedenle 
kamulaştırma talebinin toplum-
sallaşmasını, AKP tarafından 
uygulanan neoliberal politikalar 
ve bunların oluşturduğu top-
lumsal eşitsizliklerin pandemi 
ile derinleşmesine borçluyuz. 
Bu politikalar, özelleştirmeler 
ile kamu kaynaklarının gasp 
edilmesi şeklinde gerçekleş-
mektedir. AKP iktidara gel-
diğinden beri farklı alanlarda 
büyüklü küçüklü yüzlerce 
özelleştirme yapılmıştır. Öyle 
ki bu dönemde kamulaştırma 
ilkesinin, idari ve hukuki anlam-
da dönüşüm geçirerek artık bir 
piyasalaştırma politikası haline 
geldiğine tanıklık edilmiştir. Bu, 
hükümetin doğrudan bir piyasa 
aktörüne dönüştüğü, piyasala-
rın da siyasi aktörlere dönüştü-
ğü bir dönemdir. Son 17 yılda, 
toplumsal herhangi bir yararı 
olduğu tümüyle tartışmalı olan 
toplam 1609 acele kamulaştır-
ma kararı alınması da, dünya-
da en çok kamu ihalesi alan 5 
şirketten 4’ünün Türkiye’den 
olması ve son on yılda bunlara 
128 kez vergi indirimi yapılma-
sı da bunu doğrular nitelikte 
verilerdir.

Kamuculuk Ama NASIL?
Özge Güneş

Dosya
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Özel Çıkar İçin Gasp edileni
Toplum Yararına Geri Alınması

Tüm bunlar, “5li çete”nin pro-
jelerini kamulaştırmanın hak-
lılığını kanıtladığı gibi, bunun 
yeterli bir çözüm olmadığını 
da göstermektedir. Ne yalnızca 
KOİ (kamu özel işbirliği)’lerin 
kamulaştırılması ne de kamu-
laştırmanın devletçi biçimde 
işlemesi, “torunlarımızı dahi 
sömürecek olan yatırımlar”ın 
yarattığı sorunları çözebilece-
ğe benzemektedir. O nedenle 
kamulaştırma talebinin mer-
kezine sağlık, eğitim, enerji, 
telekomünikasyon, ulaşım, gıda 
gibi özelleştirilen, piyasalaş-
tırılan tüm projeleri almalı; ve 
kamulaştırmayı, piyasalaştırma 
yoluyla toplumsal eşitsizlikleri 
derinleştiren mal ve hizmetler 
üzerinde bir iddia ve talep ola-
rak; mal ve hizmetleri toplum-
sallaştırma politikası düşünmek 
gerekir. Bu anlamda, kamulaş-
tırmanın, kamu kaynaklarının 
gaspıyla büyüyen şirketlerin 
karı hesaplanarak belirlenecek 
bir meblağ karşılığında yapıl-
ması da kabul edilebilir değildir. 
Kamulaştırma süreci bir alışve-
rişten gibi düşünülmemelidir. 
Daha ziyade, özel çıkarlar için 
gasp edilenin, toplumsal yararı 
yeniden tesis etme amacıyla 
yeniden düzenlenmesi olarak 
düşünmek daha anlamlı ola-
caktır.

Bu, kamu yararı ilkesini, bugün-
kü gibi yatırımların önündeki 
engelleri Cumhurbaşkanlığı 
kararıyla piyasa aktörleri lehine 
ortadan kaldırmaya yarayan 
bir uygulama olmaktan çıkar-
mak anlamına da gelmektedir. 

Dahası, kendini halktan ve 
ihtiyaçlarından muaf olarak 
tanımlayan bir “kamu”nun ve 
şirketlerden oluşan bir “kamu-
oyunun” hükmünü de sorun 
olarak tarif etmeyi beraberinde 
getirmektedir. Böyle bir izlek 
bize kamulaştırma pratiğinin, 
ilkesel çerçevesine dair de bir 
izlek önermektedir. Örneğin, di-
yebiliriz ki; vergilendirme veya 
emek süreçleri gereği, üreticisi 
de olduğumuz kamusal mal ve 
hizmetlerin yönetim ve dene-
timinde, karlılık anlamında bir 
verimlilik ve sürekli büyümeden 
ziyade; bu doğrultuda yaratılan 
cinsiyet eşitsizliği gibi toplum-
sal ve iklim krizi gibi çevresel 
hasarları da hesaba katarak; 
bunlara karşı, temel ihtiyaçları 
önceleyen, doğa ile dost ve 
halkın demokratik katılımını 
sağlayan bir zemini tarif ede-
biliriz. Sonuçta bugün ihtiya-
cımız olan şey kamusal mal ve 
hizmetlerin, yalnızca felaket 
getiren piyasa mantığından ba-
ğımsız bir biçimde, demokratik 
üretim ve bölüşümünü sağlaya-
cak bir çerçevedir.

Bugün pandemi, bu felaket 
koşulları herkesin gündelik 
hayatını etkileyecek biçimde 
görünürleştirmiştir. Özelleştir-
me politikalarının dayandığı, 
verimlilik, tasarruf ve refah 
vaatlerinin gerçekçi olmadığını 
gözler önüne sermiştir. Faturası 
halka kesilen, kar amaçlı hiz-
metlerin kalitesinin düştüğünü, 
devletin düzenleyici rolünün ise 
bütünüyle rafa kalktığını gös-
termiştir. Tüm bunların sağlıkta, 
eğitimde, tarımda, emek süreç-
lerinde yarattığı öngörüsüzlük 
ve politikasızlık, halkı, kuru 
ekmeğe muhtaç kılacak dere-
cede çaresizleştirmiştir. Bugü-
nün artan yoksullaşma, işsizlik, 
açlık, borçlanma gibi sorunları 
ve bunların iktidarca reddi de 
hesaba katıldığında, demokra-
tik ve eşitlikçi bir kamulaştırma 
talebi yalnızca gerekli değil 
aynı zamanda da kaçınılmaz bir 
hal almıştır. Bu anlamıyla ka-
mulaştırma, diyebiliriz ki yalnız-
ca bir bürokratik işlem olmak-
tan bütünüyle kopmalı ve bir 
toplumsal eşitlik ilkesi olarak 
dönüşümün en önemli araçla-
rından biri haline gelmiştir.
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Tüm dünyayı bir virüsün tes-
lim almasıyla birlikte kamusal 
hizmetlerin önemi çok açık 
biçimde ortaya çıktı. Sağ po-
litikacılar, neoliberalizm savu-
nucusu medya kuruluşları bile 
bu açık gerçeği yadsıyamadılar. 
Bu süreçte başta sağlık olmak 
üzere eğitim, bakım, sosyal 
güvenlik ve altyapı gibi  kamu-
sal hizmetlere yeterince yatırım 
yapılmadığı, kaynak ayrılmadı-
ğı, özelleştirmelerle  kamunun  
ne denli zayıf düşürüldüğü 
anlaşıldı.

Paralel biçimde Türkiye de da-
hil olmak üzere birçok ülkede 
yerel yönetim hizmetlerinin ne 
kadar hayati rol oynadığı,  su, 
enerji dağıtım, ulaşım, temiz-
lik, eğitim ve sağlıkta yerel 
yönetimlerin çok daha etkin 

görev üstlenmesi  gerektiği 
kabul görmeye başladı. Sadece 
yerel yönetimlerde değil ulusal 
düzeyde de özelleştirmeleri 
geri çevirmenin, özelleştiril-
miş kuruluşları yeniden kamu 
mülkiyetine kazandırmanın 
hem yerinde, hem de kitlesel 
destek bulacak bir talep haline 
geldiği görülüyor. Aynı zaman-
da kamu özel sektör işbirliği 
diye adlandırılan, müteahhitlere 
hem miktar hem de çoğunlukla 
döviz bazında fiyat garantisi 
veren sistemin kamu bütçesi 
üzerinde nasıl bir yük oluştur-
duğu kanıtlandı.

Pandemi döneminde aynı 
zamanda “düşük becerili “ işler 
diye yaftalanan, “ düşük ücret “ 
ödenerek adeta cezalandırılan  
temizlik, ulaşım, gıda üretim ve 

dağıtımı, lojistik sektörlerinde 
ağır risk koşullarında çalışan 
emekçilerin yaşamımızı sür-
dürmemiz için ne denli  kritik 
bir rol oynadığını gördük. Tüm 
sağlık emekçilerinin özverili 
gayretlerini, aralarından büyük 
kayıplar vermelerine  rağmen 
görevlerini  nasıl büyük bir 
disiplin ve adanmışlıkla  yerine 
getirdiklerini bri kez daha vur-
gulamak insanlık görevimiz.

Salgın koşullarında kültür sanat 
etkinlikleri de kesintiye uğradı. 
Sergi salonları, müzeler, kon-
serler, tiyatro oyunları, bazı 
dergi ve gazete koleksiyonları 
sanal ortamda  ücretsiz halkın 
hizmetine açıldı. İnsanların 
zaman bulabildiğinde ve mad-
di koşulları elverdiğinde sanat 
ve kültüre nasıl susadıklarını 
gözlemledik. Buradan sanatsal 
ve kültürel etkinliklerin geniş 
kitlelere ücretsiz veya kamu 
desteğiyle erişilebilir biçimde 
sunulmasının önemi bir kez 
daha gözler önüne serildi. 
Sanat ve kültür alanının çoğun-
lukla şirket sponsorluklarında, 
haliyle onların dünya görüşü 
çerçevesinde piyasa koşulla-
rında sunulması pratiğinin d 
sorgulanması gereği hissedildi.

Eğitimin uzaktan sürdürülmesi , 
bazı meslek gruplarının işlerine 
evlerinden  devam edebilmeleri 
“dijital uçurumu” bir kez daha 
gözler önüne serdi. Eğitimdeki 
tüm eşitsiz  üzerine bir de evde 
fiziksel  koşulları bulunmayan, 
bilgisayar ve\veya internet 
olanağından yoksun çocukların 

Kamuculuk ve Sol Politika
Hayri Kozanoğlu



siyaset.org
haber      yorum      tv

bu süreçte engellerle karşılaş-
ması eklendi. İnternet ağlarının 
parasız biçimde tüm evlere bir 
kamu hizmeti olarak ulaştırıl-
ması talebini daha yakıcı hale 
getirdi.

Tüm dünyada gelir ve servet 
dağılımının ne denli bozuk 
olduğu apaçık ortadaydı. Salgın 
ortamında yüz milyonlarca 
kişinin işsiz kalması, özellikle az 
gelişmiş ülkelerde açlık ve sefa-
let tehlikesinin baş göstermesi, 
paylaşımcı bazı programların  
inandırıcılığını ve uygulanabi-
lirliğini artırdı. Her kişiye sırf 
o ülkenin yurttaşı olmaktan 
kaynaklanan bir “ temel gelir 
desteği “ verilmesi, böylelik-
le kişinin emek piyasasındaki 
konumuna, yaşına, cinsiyetine 
bakılmaksızın asgari bir geçim 
standardına kavuşturulması 
geniş kabul görmeye başla-
dı. Kredi kartı, ihtiyaç kredisi 
borçları gibi daha çok alt gelir 
grubundaki kişileri “ finansal-
laşma “ sisteminin boyunduru-
ğuna sokan borçların silinmesi 
\ yeniden takvimlendirilmesi de 
önem kazandı. Bu programların 
finansmanı kapsamlı bir “ ser-
vet vergisini “ dayatıyor. Aynı 
zamanda Covid-19 insanları eve  
kapanmaya zorlarken, harca-
malar da en zorunlu ihtiyaçlara 
sıkıştı. Tüketim toplumunun lo-
kantalar, kafeler, AVM’ler, gece 
kulüpleri, güzellik salonları, bir 
çok harcama mekanı kapandı. 
İşlerini evlerinden sürdüren, 
çoğunlukla da ortalamanın üze-
rinde geliri bulunan profesyo-
nel meslek sahipleri ve rantiye 

kesimler tasarruflarını artırdı. 
Bazı sektörlerde örneğin gıda 
marketleri, lojistik, teknoloji 
platformları, iletişim hizmetleri 
gibi iş hacmi, dolayısıyla karlar 
arttı. Bu durum artan oranlı 
vergi uygulamalarının uygu-
lanmasını bir zorunluluk hali-
ne getirdi. Kısaca kamucu bir 
programı uygulamanın maddi 
koşulları ortaya çıktı.

Bizler öteden beri kamuculuğu 
savunan, neoliberal politikalara 
ve onun yarattığı kar ve reka-
bet odaklı “ piyasa toplumuna “ 
muhalefet eden kesimler olarak 
zaten geniş bir perspektife ve 
çözüm önerilerine sahibiz. İs-
terseniz bu salgın koşullarında 
temel görüşlerimizi bir hatırla-
yalım.

Kamusal Olan İyidir 

Uzun süredir “kamusal” olanın 
kötü, “özelin” ise iyi, verimli ve 
dinamik olduğuna yönelik bir 
kara propaganda yürütülüyor. 
Bu rüzgar neoliberal ideoloji-
nin egemenliğini sağlamasıyla, 
medyanın büyük şirketlerce ele 
geçirilmesiyle tüm dünyada 
estiriliyor. Türkiye özelinde ise, 
AKP’nin 2002’den beri iktidar 
oluşu; devlet aygıtının tarikat, 
cemaat, yandaşlık ilişkileri 
temelinde zaptedilmesi, AKP 
rejiminden sıtkı sıyrılanların 
“kamunun güçlendirilmesi” fik-
rinden uzak durması nedeniyle, 
“kamuculuk” fikrinin canlandı-
rılması özel bir anlam taşıyor. 

AKP’nin İslamcı rejiminin bir 

özelliği bilime, Aydınlanmaya, 
laikliğe düşmanlık; toplumu 
mutlak itaat temelinde, tari-
kat, cemaat ilişkileri üzerinden 
hizaya getirmektir. Diğer özel-
liği ise, neoliberalizme, piyasa 
toplumuna bağlılık; kar hırsına, 
açgözlülüğe, altta kalanın canı 
çıksın vicdansızlığına prim ve-
ren bir zihniyet; açlık ve yok-
sulluğu sosyal devlet aracılı-
ğıyla ortadan kaldırmaya değil, 
merhamet, şefaat, biat üzerin-
den törpülemeye dayanan bir 
zihniyete sahip olmasıdır. 

Eğer özlemimiz eşitlik ve 
özgürlük temelinde laik bir 
toplum ise; kamuculuk fikrini 
tekrar canlandırmak, paylaşı-
ma, dayanışmaya, adalete da-
yanan, farklı kolektif mülkiyet 
biçimlerini gündemine alan bir 
tasarımı ortaya koymak sorum-
luluğundayız. 

Bugün bütün dünyada gelir 
ve servet adaletsizlikleri öyle 
korkunç bir boyuta ulaştı ki, 
kapitalizmin inandırıcılığı iyice 
yıpranırken, başta ABD gelmek 
üzere sosyalizm geniş kitleler-
de giderek artan bir ivmeyle 
taraftar bulmaya başladı. Özel-
leştirmenin öncü ülkesi İngilte-
re’de yapılan anketlerde halkın 
%80’leri aşan oranda kamu 
mülkiyetini özel mülkiyete ter-
cih ettiği ortaya çıktı. Bu eğilim 
özelleştirme uygulamasının 
ideolojik planda iflas ettiğini 
açıkça ortaya koyuyor. Pande-
mi döneminde de bu gerçekler 
daha yalın bir biçimde anlaşıldı. 
Kamucu bir program eşliğinde 
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sosyalizmi savunmanın inandı-
rıcılığı arttı. 

Neoliberalizmin Yükselişi

Pinochet darbesiyle Salva-
dor Allende’nin devrilmesiyle 
Şili laboratuarında denenmiş, 
1980’lerle birlikte İngiltere’de 
Margareth Thatcher, ABD’di 
Ronald Reagan ile uygulan-
maya başlanmıştı. Türkiye’de 
ise Turgut Özal’la temsil edilen 
özelleştirme, kuralsızlaştırma 
ve liberalizasyona dayanan bu 
sistem 2007’de patlak veren 
küresel finansal kriz sonrası 
itibarını yitirmeye başladı. 

Neoliberal yeniden yapılanma 
Kuzey’in sanayileşmiş ülkelerin-
de piyasa toplumunun derin-
leşmesi, Türkiye’nin de arala-
rında bulunduğu Güney’in az 
gelişmiş ülkelerinde ise yapısal 
uyum programlarıyla kendini 
gösteriyor, bu şekilde 70’lerde 
tıkanan sermaye birikimine 
hayatiyet kazandırmayı amaç-
lıyordu. Böylelikle sermayenin 
büyümesi, kullanımı ve akışın-
da devlet ayak bağı olmaktan 
çıkacak, gelirin emekçi sınıflar-
dan mülk sahibi sınıflara doğru 
paylaşımıyla zenginlerin risk 
iştahı kabaracak, yatırım yap-
mak ve ekonomik büyümeyi 
ateşlemek için motivasyonları 
yükselecekti.

“Arz yönlü ekonomi” diye de 
adlandırılan bu tasarıma göre, 
yoksullar da yeni ekmek ka-
pılarının açılması, zenginliğin 
“akmasa da damlaması” sa-

yesinde sözkonusu süreçten 
avantajlı çıkacaktı. Bu hedefe 
dış ticaretin liberalizasyonu, “sı-
cak paranın” önderliğinde küre-
sel sermayenin akışkanlığı ve 
doğrudan yabancı yatırımların 
önünün açılmasıyla ulaşılacaktı. 

Bu dönemin topluma empoze 
ettiği insan tipi de sınıf atlama 
ve daha çok tüketme özlemle-
rinin ağır bastığı; bireysel çıkarı 
kamusal çıkara, rekabeti pay-
laşma ve dayanışmaya tercih 
eden; Özal’ın “benim vatanda-
şım işini bilir” sözleriyle ifade 
ettiği bencil bir tür olacaktı. 

1990’larla birlikte Sovyet Bir-
liği’nin dağılması ve Çin’in 
kapitalist ekonomiye entegras-
yon hamleleriyle birlikte küre-
selleşme hız kazandı. Küresel 
kapitalizmin aşırı üretim-eksik 
üretim sorununa getirdikleri 
sınırlı çözüm, “finansallaşma” 
sürecine hız verdi. Artık Türkiye 
dahil bir çok ülke de emekçiler 
de ceplerinde kredi kartları, 
ihtiyaç kredileri, “mortgage” 
yoluyla konut sahibi olma hül-
yaları derken, finansallaşmanın 
parçası haline gelecek, finans 
ve bankacılık sektörü yaratılmış 
değerden kar sızdırma faaliye-
tine ağırlık verecekti. 

Bu arada Türkiye’de de Türk 
Telekom, Erdemir, Tüpraş ve 
Petkim başta gelmek üzere 
birçok stratejik sanayi kuruluşu 
özelleştirilmişti. Sümerbank, Et 
Balık Kurumu ve Süt Endüstrisi 
Kurumu gibi sade yurttaşın te-
mel ihtiyaç maddelerini temin 

eden; böylelikle bir yandan 
yoksullara ucuz ve kaliteli giysi, 
ayakkabı ve gıda sunarken, bir 
yandan da bulundukları sek-
törde fiyatları düzenleme işlevi 
gören kamu işletmeleri de çok-
tan tarihe kavuşmuştu. Kamu 
işletmelerinin Cumhuriyetin 
modernleşme projesine sanat, 
spor, eğitim alanındaki faali-
yetleriyle katkı sağlama, yaz 
kampları ve sosyal tesisleriyle 
kadın erkek bir arada eğlenme 
ve dinleme kültürünü yaygın-
laştırma çabaları da unutturul-
muştu. 

Rüzgar Terse Döndü

Küresel krizden sonra gelir 
ve servet dağılımı adaletsiz-
liklerinin yakıcı hale gelme-
si, özellikle genç kuşakların 
ebeveynlerinin eriştiği yaşam 
standartlarının altına düşmesi, 
yaygın bir işsizlik ve yoksullukla 
burun buruna gelmesiyle geniş 
halk kesimleri adını koymadan 
kapitalist sisteme yabancılaş-
maya başladılar. “%1’e karşı 
%99” sloganıyla yola koyulan 
Wall Street eylemleri dünyanın 
farklı köşelerinde yankı buldu. 
Küreselleşme, serbest piyasa, 
girişim özgürlüğü kavramları 
çekiciliğini yitirdi. Ne var ki 
kamuculuk ve kamu mülkiyeti 
fikri ABD’de Bernie Sanders’in 
Demokrat Parti’de başarılı 
adaylık kampanyası, Britan-
ya’da Jeremy Corbyn’in İşçi 
Partisi başkanlığına seçilmesine 
kadar yaygın kabul görmedi. 

Corbyn’in 2017 seçim manifes-
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tosunda posta, demiryolu, su 
ve enerji sektörlerini yeniden 
ulusallaştıracağı vaadinde bu-
lunması, “kamuculuk” tartışma-
sını canlandırdı. Aynı dönemde 
küreselleşme sürecinden yaşa-
mı ve çıkarı zarar gören ke-
simlerin önemli bir bölümü de 
Donald Trump ile sembolleşen 
yer yer faşizme kayan otori-
ter, göçmen ve azınlık karşıtı 
demagog figürlere yöneldiler. 
O bakımdan geniş kitlelerin 
mağduriyetini emek-sermaye 
çelişkisinde gören, her türden 
emekçinin dayanışmasını teşvik 
eden sol anlayışlarla, emekçi-
leri birbirine kırdırma stratejisi 
izleyen sağ-popülist, otoriter, 
faşist hareketleri ayırt etmenin 
önemi arttı.

Bu süreçte İngiliz İşçi Partisi’nin 
hazırlattığı “Alternatif Mülkiyet 
Modelleri” raporu tüm dünyada 
kamuculuk tartışmasının önü-
nü açan temel belge niteliği 
kazandı. Raporda özel mülki-
yete dayalı dar ufuklu anlayışın 
uzun vadeli yatırımlara engel 
oluşturduğu, üretkenlik kayıp-
ları yarattığı, demokratik karar 
alma süreçlerini baltaladığı, 
ülkenin bazı bölgelerini ekono-
mik açıdan ihmal ettiği, gelir 
dağılımı bozukluğunu derinleş-
tirdiği ve finansal güvencesizli-
ğin artışına yol açtığı vurgula-
nıyor. 

Bu çelişkilerin ekonomide 
otomasyonun yaygınlaşmasıyla 
daha da belirginlik kazanaca-
ğının altı çiziliyor. Teknolojik 
gelişmeler ülke yurttaşları için 

özgürleştirici potansiyel barın-
dırmakla beraber, bu imkanın 
ancak yeni kolektif mülkiyet 
biçimleriyle ortaya çıkaca-
ğı, artan işsizlik tehdidine ve 
sermayenin emek üzerindeki 
egemenliğine ancak böyle karşı 
durulabileceği savunuluyor.

Rapora göre ulusal, yerel yöne-
tim ve kooperatif olmak üzere 
üç kolektif mülkiyet biçimi 
bulunuyor. Kooperatif tarzının 
istihdamı istikrarlı kılma, üret-
kenlik düzeyini yukarı çekme 
ve firmaları demokratikleştirme 
kapasitesi öne çıkıyor.

Kooperatiflerin özellikle finansa 
kolay erişim sağlanması yönü 
üzerinde çokça duruluyor. 
İspanya’daki Mondragon ve 
İtalya’daki Emilia Romagna’daki 
örneklerin daha yakından ince-
lenmesi gereği vurgulanıyor. 

Yerel yönetimlerin öncülüğün-
deki işletmelere ise, hizmet 
kalitesini geliştirme ve ekono-
mik refahın ülkenin belli bölge-
lerinde yoğunlaşmasının önüne 
geçme anlamında gereksinim 
duyuluyor. 45 ülkeden 835 
örnek üzerinden yapılan, Yeni 
Delhi’den Barcelona’ya yerel 
yönetimleri inceleyen bir çalış-
mada temel hizmetlerin karın 
egemenliğinden çıkarılıp top-
lumsal ihtiyaçlara yönlendiril-
mesi gerektiği sonucuna varılı-
yor. Yerel yönetim hizmetlerinin 
taşeronlardan alınıp yeniden 
kamusal alana taşınmasıyla 
beraber emekçilere yönelik 
hak ihlallerinin ortadan kaldırıl-

ması, yerel ekonomi üzerinde 
kontrolün tekrar sağlanması, 
temel hizmetlerin halka makul 
bedellerle ulaştırılması, iklim 
değişikliğine karşı daha iddialı 
stratejilerin uygulanabilmesi 
gibi olumlu sonuçlara ulaşılabi-
leceği söyleniyor. 

Ulusal mülkiyet altındaki sek-
törlere gelince, ekonominin 
uzun vadeli planlanması, altya-
pının modernizasyonu, sağlık 
ve toplumsal bakım hizmetleri-
nin kalitesinin yükseltilmesi ve 
küresel iklim değişikliğine karşı 
önlemlerin etkin uygulanabil-
mesi bağlamında bu model 
öne çıkıyor. Gelgelelim devlet 
mülkiyetinin geçmişteki fazla 
merkezileşmiş, gücün şirket 
yönetim kurulları ve yönetici 
elitlerde toplandığı kötü örnek-
leri yerine, demokratik hesap 
verilebilirliğin geçerli olduğu 
yeni formları tasarlamak zorun-
lu. Yönetimde, hem çalışanların, 
hem de yöre halkı ve verilen 
hizmetten yararlanan kesimle-
rin söz hakkı bulunduğu yeni 
modellerin denenmesi gereki-
yor.

Müşterekler de Kamuculuğun 
Kapsam Alanındadır

Kamusal alana sahip çıkma 
anlayışımız sadece üretim araç-
larına yönelik değil, toprakları-
mız, suyumuz, orman ve me-
ralarımız, denizlerimiz, kültürel 
sembollerimizi kapsayacak 
genişlikte olmalıdır. Müşterekler 
adını verdiğimiz ortak varlık-
larımızın kar, rant ve talana 
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hapsolmuş özel mülkiyetin 
boyunduruğundan kurtarılıp, 
toplumun hizmetine sunulması-
nın kavgası verilmelidir. 

Eğimin, sağlığın, başta İnter-
net bilgiye ulaşmanın da ticari 
bir faaliyete dönüştürülmesi; 
özelleştirilmiş para ve güce 
sahip olanların kullanımına 
açılırken, geniş kitlelerin nitelik-
li hizmetlerin uzağında kalması 
da kamuculuk mücadelesinin 
önemli cephelerinden birisidir. 
Türkiye özelinde kamusal eğiti-
min bilimsel, laik, Aydınlanmacı 
niteliğinden koparılıp gericilik 
propagandasının zemini haline 
getirilmesi, cemaat ve tarikat-
ların genç dimağları devşirme 
aracına dönüştürmesi de “eşit, 
nitelikli, parasız” eğitim anla-
yışından uzaklaşılmasının ana 
etmenleri arasındadır. Eğitimin 
işgücü piyasasında iş bulabil-
menin, rekabet edebilmenin 
aracı kılınması; sanatın, felse-
fe ve mantığın müfredat dışı 
bırakılması da, kamusal alanda 
aktif bir özne olması gereken, 
toplumsal konularda fikrini 
açıkça dile getiren, tartışmalara 
katkıda bulunan yurttaş fikrin-
den uzaklaşılması noktasından 
mahkum edilmelidir. 

Avrasya tüneli, Osmangazi 
köprüsü örneklerinden aşina 
olduğumuz, “havalimanı, köprü, 
otoyol gibi ulaştırma projeleri” 
ve şehir hastaneleri dolayımıyla 
yaşamımıza giren Kamu-Özel 
işbirlikleri modeli de, kamusal 
hizmetleri sağlaması şartıyla 
özel sektöre kar garantisi sağ-

layan bir mekanizmadır. Kamu-
culuğun uzağında, özel sektörü 
her konuda daha ehil kabul 
eden, kamu hizmetlerini bir kar 
alanı olarak gören, üstelik de 
kamu bütçesine yük getiren 
özelleştirmeci bir uygulama 
söz konusudur. Dolayısıyla, bu 
da kamuculuk anlayışının karşı 
çıkması gereken bir sermaye 
birikim modelidir. 

Sonuç Yerine

Özetle, AKP rejimini siyasal 
anlamda nasıl aşacağımızı, 
ülkeyi nasıl demokratik bir 
rotaya sokacağımızı tartışır-
ken; kamuculuk anlayışını nasıl 
canlandıracağımızı, kamusal 
hizmetlerin yurttaşlarımıza ne 
şekilde eşit, parasız ve kaliteli 
ulaşmasını sağlayacağımızı da 
göz ardı etmemeliyiz. Kolektif 
yapıları reddeden, bireyciliği ve 
rekabeti kutsayan, toplumsal 
hayatı özel mülkiyet ve kendini 
düzenleyen piyasa zeminin-
de tasarlayan özelleştirmeci 
zihniyetin karşısına; toplumsal 
yarara, tam istihdama, çalışan-
ların eğitim ve sosyal güvenlik 

hizmetlerinden yararlanmasına 
dayanan, yerelin toplumsal 
sorunlarına eğilen, ekolojik 
dengelerin gözetilmesini he-
defleyen kamucu seçeneği 
koyabilmeliyiz. Çalışanların, 
hizmet alanların, yöre halkının 
“söz, yetki, karar” sahibi olduğu 
bir ufku canlı tutabilmeliyiz.
HES’lere direnen yöre halkı ör-
neklerini, Hopa Çay kooperatifi 
benzeri dayanışma deneyim-
lerini daha da çoğaltmalıyız. 
Salgın dönemi başta sağlık 
olmak üzere kamusal hizmetle-
rin önemini bir kez daha gözler 
önüne koydu. Bu hizmetlerin 
eşit, parasız ve nitelikli biçimde 
tüm yurttaşlara sunulmasının 
yaşamsal öneminin altını çiz-
di. Şimdi sendikalarla, meslek 
kuruluşlarıyla, emekten yana 
siyasi partilerle daha büyük bir 
heyecanla kamucu bir programı 
savunma zamanıdır.   

*Koronavirüs Sonrası Derle-
yen: Şenol Çarık Halk Kitabevi 
2020’de yayımlanmıştır.



siyaset.org
haber      yorum      tv

Yoksulların kamusal mekanı 
olarak hiç olmazsa kaldırımlar 
var diye düşünebilirdik, yaya 
haklarımız özel araçlara feda 
edilmiş olmasaydı. Yürümek 
gibi insanı kamusal yapan en 
temel eylem bile tahrip edil-
mişken kamu fikrinden elimizde 
kalan tek şey, yazık ki, politik 
katılımdan ibaret bir metafor. 
Kapitalizm kamuyu, sermaye-
nin henüz girmediği alanları 
sömürgeleştirmenin bir yolu 
olarak yeniden inşa ediyor 
oysa. Bu inşa piyasada alınıp 
satılamaz olan ortaklaşa sahip 
olduğumuz şeyleri talanla ye-
tinmiyor, ortaklaşa sahip olduk-
larımıza dair dünya görüşünü 
de paramparça ediyor. Kamu 
her ikisidir de: Emeğin insanlık 
için biriktirdiği ve sermayenin 
hırsına karşı korumaya çalıştığı 
maddi değerler ile bu değerle-
rin dünyası ve amaçladıkları –
kar değil ihtiyaç; sömürü, ezme 
ve ayrımcılık değil ortaklık, da-
yanışma ve kardeşlik. Ülkemiz-
deki kamusal alan tartışmaları, 

mülkiyet ilişkisini gözetmeyen 
metaforik bir inşaya kendisini 
kaptırmış gibi. Kapılmışlığımı-
zın, siyaset teorisinin geçmiş 
20 yıllık haliyle özel bir ilişkisi 
var. Kamusal alan kavramı, ka-
pitalizme karşı olma refleksini 
önemli ölçüde yitirmiş bu halin 
içinden yükselmişti. Niyetim 
sadece bir hatırlatma yapmak; 
başka bir zeminin var olduğunu 
görmek için.

80’ler kamunun, sermayenin 
küresel ataklarına maruz kal-
dığı yıllar değildi sadece. Bir 
yandan da toplum kavramı, 
inşa edilmiş kimlikler ve ço-
ğul anlamlardan ibaret parçalı 
bir toplumsallık olarak yeni-
den formüle ediliyordu. Post 
modern koşullardan geriye 
sonunda, kamu fikrinden bir 
metafor olarak dahi söz ede-
meme zorluğu kaldı. Siyaset 
bilimi kamusal alan tartışması-
nı, bu zorluğu aşmaya adamıştı. 
Problemi belirleyen, evrensel 
öznenin geçersizliği iddiasıydı 

çünkü liberal demokrasinin kri-
zi, sınıf temelinde örgütlenmiş 
kamusallığın krizi olarak görü-
nüyordu. Sol bu krizde, sınıfın 
dışladığı özneleri; sağ ise gün-
lük yaşamın ayrıntılarına kadar 
giren devlet bürokrasisinin 
yalnızlaştırdığı bireyleri buldu. 
Bu arada kamu fikri, yeni-sağın 
elinde hızla (farklı gerekçelerle 
olsa da solun devlet karşıtlığıy-
la birleşebildiği için) girişimcilik 
ve fırsatlar dünyasına doğru 
evrilecekti. 80’li yıllar piyasa-
nın, demokrasi-barış-adalet 
gibi kamu yararı üreten bir alan 
olarak savunulduğu ekstrem 
yıllardı.

Aidiyetlerimizin zemini, toplu-
mun tekil kolektif mekanından 
kimliklerin yerel mekanlarına 
kaydıkça çoğulluktan, özgürlük 
değil ırkçılık-etnik düşmanlık 
gibi siyasallığı felç eden totali-
ter deneyimler çıktı. Çokkültür-
lülüğü boğazlaşma arenasına 
dönüştüren, ortada sermaye-
den başka tekil kolektif mekana 
sahip bir meta-anlatının kalma-
mış oluşuydu. Öyle ki, boşluğu 
ancak Allah doldurabiliyordu. 
Ama sorun kapitalizmde değil 
kimliklerin kendini daima olma-
dığı şeyden ayırarak farklılaştır-
dığı söylemsel inşalarda arandı. 
Mesele yine Allah’taydı. Bunun 
için psikoanalitik teorilere 
başvuruldu; siyasal deneyimin 
anlamı, epistemolojik açıdan 
‘kargaların’ içgüdüsüne, bizim-
se egolarımıza kadar daralmış-
tı.

Kamusallığın yeniden inşası bu 

Kamuyu Yeniden Düşünmek
Aynur Özuğurlu
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darlıktan yola çıktı ve proble-
mini, öznenin evrenselliğine 
dayanmayan bir evrensellik 
öngörebilme sorunu olarak 
formüle etti. Arendt ve Ha-
bermas’la tarihte izi sürülen, 
ötekiyle paylaşılan ama bunu 
kendi farklılığı pahasına ya-
şamayanların kamusallığıydı. 
Gerçi biraz elitisttiler, emekçiler 
dahil oldukça çözülmüşlerdi 
ama çıkarımlar yapılabilirdi: Sol, 
sınıf indirgemeciliğinin mağdur 
ettiği özneler için emek-gücüne 
dayanmayan ütopyalara açık 
alternatif kamusallıklar önerdi. 
Sağ, yalnızlaşmış bireyini aile 
ve cemaat bağlarına iade ede-
rek kamu yararını kısmi ve yerel 
hale getirdi; böylece 80’den 
beri yürüttüğü kamunun tas-
fiyesi programını, sermayeyi 
enformal ilişkilere hükmedecek 
biçimde yayan, adına Kamu 
Reformu dediği, yeni bir aşa-
maya taşıdı. Son olarak şunu 
eklemeli: Tartışmadaki bütün 
taraflar, post-Marksistlerden 
liberallere kadar, demokratik 
farklılık politikası için siyasal 
liberalizmi, ekonomik olandan 
ayrı bir imkan olarak veri kabul 
ettiler. Böylece kapitalist sömü-
rünün en temel bağlamını siya-
setten uzaklaştırdılar. Hepimiz 
hızla müşteriye dönüşüyorken 
piyasa eleştirisinin demokrasi 
talebinin dışında kalışı, biraz da 
bu yüzdendi.

Kazdan Çalınan Kamusallık

Eğer 18. yy.’a döneceksek ora-
da bulabileceğimiz başka bir 
zemin var; burjuva kamusallığa 

dahil olmayan o emekçilerin 
söylediği şu mani: Yasalar ka-
mudan kaz çalan kişiyi cezalan-
dırır/Ama kazdan kamusallığı 
çalan büyük hırsızı serbest bı-
rakır. Kazdan çalınan kamusal-
lık, üretimin ihtiyaçlar için değil 
kar için örgütlendiği kapitalist 
varoluş biçimidir; ancak bu 
yolla emekçiler geçimlerini sağ-
lama yükümlülüğüyle başbaşa 
bırakılabilir. Bunun anlamı şu iki 
şeydir:

1. Özel alandaki ‘özel’, sadece 
mahrem olanı değil piyasada 
alınıp satılabilir olanı içerir ve 
sermayenin artı-emeğe duy-
duğu sınırsız açlık yüzünden 
sürekli genişlemeye zorlanır. 
Sermaye için doğa (toprak) 
ve insan (emek-gücü) tıpkı 
diğer metalar gibi piyasada 
alınıp satılabilir şeylerdir. Yani 
özel alan, özel mülkiyet ayrıca-
lıklı bir ideolojiyle tanımlanır, 
sömürü ve yayılma süreçleriyle 
sürdürülür. Kapitalizme içsel 
bu tahakküm, kamusallıktan 
arındırılabildiği içindir ki ekono-
mi, siyasetin dışında bir yerde 
yaşıyor görünür. Uzun zaman-
dır devlet-piyasa-aile dışı alan 
olarak görmeye alıştığımız 
sivil topluma Marx’ın, devlet 
garantisindeki özel mülkiyet, 
piyasa ve rekabet alanı dediğini 
unutmuş olmamızın, siyaset 
teorisinden kaynaklanan gerek-
çeleri var belki. Ama altta bir 
yerde yattığını düşündüğümüz 
şu ekonomik yapının, devletle 
birlikte her gün evimizden, so-
kağımızdan geçtiğini unutmak 
politik olarak pek anlaşılabilir 

değil. Yani kamusal alan kavra-
mının temel aldığı ekonomi-si-
yaset ayrımının sömürünün 
aleniyetini gizlediği atlanarak, 
farklılıkların demokratik temsili 
için aleniyet aramak biraz zor.

2. Fakat ne doğa araba las-
tiği gibi imal edilebilir ne de 
emek-gücü herhangi bir meta-
dır. Sermaye onu tükettiğinde 
değer yarattığı için değil sade-
ce; tüketilen şey, insan hayatı 
olduğu için. Bu yüzden emeğin 
eğilimi, insan ömrünü serma-
yenin büyümesine adanmış 
emek-zamandan ibaret gören 
kapitalizme karşı kendi toplum-
sal yeniden üretimini kolektif-
leştirme yönündedir. Emek-gü-
cü yarattığı değer hakkında 
konuşabilen bir metadır ve 
hayatta tükenmekten başka 
amaçlar taşır. Onu evrensel 
değerlerin sahibi yapan, kendi 
yeniden üretimiyle sermayenin 
yeniden üretimi arasındaki iliş-
kinin bu antagonist özelliğidir, 
eziliyor olması değil.

Yaptıkları yoksulluk araştır-
masında yaygın kaçak elektrik 
kullanımı gözlemleyen iki ünlü 
sosyal bilimcimize bir yoksul 
şöyle der: “Elektrik yoksulun 
hakkıdır”. Bu iddia karşısında 
söylenebilecek her söz, düzenin 
neresinde duruyor olursanız 
olun, insanlığın nasıl yaşayaca-
ğı kararına dair bir konuşmayı 
gerektirir. Çünkü yoksulun iddi-
asında elektriğin değil kendisi-
nin, sermaye hangi koşullarda 
ve nasıl diliyorsa öyle tüketi-
lemeyeceği argümanı vardır. 
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Kamusallık, bu argümanla yapı-
lan pazarlığın içinden yükselir; 
ne liberallerin varsaydığı gibi 
piyasa aksaklıklarını gideren, 
ne de bizim varsaydığımız gibi 
sermaye birikim koşullarını ga-
rantileyen bir çaredir. Toplum-
sal değişimi düzenin kendini 
sürdürme ihtiyacına bağlayarak 
açıklama alışkanlığımız, eme-
ğin kazdan çalınan kamusallık 
için yaptığı pazarlığı teorinin 
ufkundan sildikçe, sınıfın içinde 
oluştuğu ve onunla birlikte olu-
şan toplumsal ilişkiler alanı da, 

yazık ki, politik olarak görün-
mez hale gelir. Oysa yeniden 
üretimin kamusallaşması ancak, 
bu eğilimi somut olarak üreten 
sınıf pratiği içinde var olabilir; 
kapitalizmle bir bütün olarak 
politik ilişkiye sahiptir –devleti 
ve ideolojik süreçleri doğrudan 
içerir. Bu süreçleri karakteri-
ze eden toplumsal ilişkilerin 
içinde ataerkillik de at koşturur, 
etnik-dini ayrımcılıklar da. Ser-
mayeyle yüzleşmek (kapitaliz-
min gündelik hayatın enformal 
ilişkilerine kadar nasıl sokula-

bildiğini ve bunu hangi yollarla 
yapabildiğini fark etmek), fark-
lılıklarımızla nasıl ilişki kuraca-
ğımızı da öğretir bize. Belki o 
zaman, onları sevip saklamayı 
değil aşmayı hedefleyen bir 
ufka sahip olmak mümkün ola-
bilir. Herşeyi emek-gücünden 
başlayarak mı açıkladık yine? 
Evet. Çünkü fabrikalar, tarlalar 
ve elektrik … emeğindir.
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Pandemi süresi içerisinde 
yaşadığımız sorunlar aslında 
yıllardır savunduğumuz kamu-
cu sağlık sistemini gündeme 
getirdi. Maskeden teste, yoğun 
bakımlardaki sıkıntılara hat-
ta sağlık hizmeti alamamaya 
kadar gelen süreçte yaşananları 
vatandaş acı şekilde tecrübe 
etti. Sağlık sistemindeki sorun-
lar konusunda biz ne anlatırsak 
anlatalım vatandaş yaşayarak 
öğreniyor. Fakat yapılan tar-
tışmalar sanki bu süreç AKP 
döneminde başlamış gibi algı-
lanmaya başlıyor. Sağlık hizme-
tinde kamunun rolü uzun sü-
redir Türkiye’nin gündeminde. 
Özellikle pandemi döneminde 
tamamen tartışılmaya başlandı. 
Bu tartışmaların temel dinamiği 

kamu hizmetlerini düzenlemek 
ve devletin rolünün değişimi 
olarak özetlenebilir. Bu mese-
le yeni başlamadı, 1960’ların 
sonlarından itibaren dünyada 
gelişen siyasi süreçlerle de 
etkileşim halinde değişen bir 
durum. O dönemdeki sosyal 
devlet olgusu, sosyal devletin 
gelişimine karşın yeni liberal 
öngörülerin ortaya çıkması bu 
süreci etkiledi. O dönemde 
kamu hizmetlerinin sağlık-
ta, eğitimde, sosyal güvenlik 
alanında olabildikçe piyasaya 
açılması şeklinde bir süreç 
işledi. Bunu da reform diye 
anlattılar. Aslında üç tane temel 
özellikleri vardı. Mevcut kamu 
kaynaklarının dışında ek kaynak 
yaratma. Nedir bu? Günümüz-

deki katılım payı. Eskiden kura 
çekenleri acile verirlerdi. 88 
yılında nöbet açıyoruz, hasta 
ziyaretine gelen vatandaşlara 
SSK’dan 1 liraya galoş satmaya 
başladılar örneğin. Böyle böyle 
örnekler basit görünebilir. Sağ-
lık ocaklarına olanları da konu-
şacağız. Birer ikişer lira muaye-
ne ücretleri oluşmaya başladı. 
Günümüzde alınan katılım payı 
sürecinin temelinde bu örnek-
ler vardı. Verimliliğin artışı yeni 
bir süreç geliştirdi. Bu verimlilik 
tartışması üzerinden yürüdü 
piyasalaşma. Üçüncü olarak 
kamu kurumlarının parça ya da 
bütün olarak özelleştirilmesi ve 
özel sektörün çeşitli alanlarda 
hizmet satın almasıyla başladı 
kamudan. Sağlık sektöründe 
gerek finansman gerek üretim 
olarak, kamu dışı yapılanma 
olarak meydana geldi. Bu 
süreçte, savundukları reform 
tartışmalarında sağlıkta kürek 
çeken değil dümen tutan bir 
role kavuşturacağız deniyor-
du. Bu şekilde hizmet üretimi 
kamudan yavaş yavaş özel 
sektöre geçti. Yanlış anlaşılma-
sın adları hala devlet kurumu 
fakat içeride hizmet üretimin-
den hizmet alımına kadar 40 
tane özel şirket var. Bu devletin 
küçültülmesi, kamu hizmetle-
rinin piyasalaşması ve devletin 
düzenleyici rolünün kısıtlanma-
sı bu dönemde başladı. 

SAĞLIKTA PİYALAŞTIRMA 
YIKIMI

Cumhuriyetin ilk dönemine 
baktığımızda ise o yokluk içeri-

SAĞLIKTA TİCARELEŞTİRME 
YIKIMI ve KAMUCU SAĞLIK İÇİN 
MÜCADELE
Dr. Ergün Demir 
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sinde koruyucu sağlık hizmet-
leri var, tedavi hizmeti daha 
çok yerel yönetimlerce yapı-
lıyor, sonra AKP döneminde 
hızlanarak tamamlanıyor. AKP 
dönemine baktığımızda, bunla-
rın temel belgelerine bakıyoruz. 
Seçim bildirgelerine baktığı-
mızda; mevcut sağlık hizmeti 
ihtiyaca cevap vermiyor deni-
yor. Özellikle SSK’nın devri dö-
neminde bu çok kullanıldı ve iyi 
de bir politik süreç işlettiler. O 
dönem hatırlarsınız, ilaç, hasta-
ne kuyrukları gösterilip, mevcut 
sistem cevap vermiyor deni-
yordu. Yenilemek gerek deni-
yordu. Nüfusun yüzde 19’unun 
sağlık güvencesi yok, bugün 
hatta herkesin sağlık güvencesi 
var deniyor. Oysa öyle değil. 
2021 yılı bütçe konuşmasında 
Zehra Zümrüt Selçuk diyor ki 
herkesin sosyal güvencesi var, 
herkese sağlık hizmeti veriyo-
ruz. Daha bir hafta öncesinde 
Torbalı’da COVID-19 hastası 
pnömoni (zatürre) geçiriyor, 
hastanede prim borcu nede-
niyle tutanakla fatura imzala-
tılıyor kendisine. Bizzat hasta 
ile görüştüm. Diyor ki eski bir 
pizza dükkânım vardı kapat-
mak zorunda kaldım, BAĞ-KUR 
prim borcum var korona ol-
dum, solunum sorunu çektim, 
bana denen solunum sıkıntın 
var yoğun bakımda kalıyorsun 
günlük sadece onun ücreti 630 
lira. Bunun tomografi ücreti var, 
tektik ücreti var, eve üç ekmek 
götürecek halim yok, bu parayı 
ödeyemediğim için tedavi ala-
madım. Söylenenlerle yapılan-
ların alakası yok. Herkes sağlık 

hizmeti alamıyor. O dönemden 
beri gelen bir süreç bu. Mevcut 
sağlık sistemi çağdaş değil. 
Şehir hastanelerinin durumunu 
düşünün. Tüm şaşaaya rağmen 
olan farklı. Ama toplumda bir 
algı yaratıldı mı yaratıldı. Re-
kabet getirilecek dendi geti-
rildi. Kamu kendi içerisinde, 
özel kendi içerisinde rekabete 
başladı. Finansmanı birbirinden 
ayrılacak, sosyal güvenlik siste-
miyle tek çatı altında toplana-
cak maddesi getirildi. Daha çok 
AKP dönemine baktığımızda 
sınırlı hale gelen bütçede sağlık 
harcamaları döner sermaye 
üzerinden götürülmeye başlan-
dı. Nasıl döner sermaye? 2019 
yılı için sağlık bakanlığı bütçe 
ödeneği 47,9 milyar lira. Sağlık 
bakanlığına bağlı döner serma-
ye ise işletmelerde 54,6 milyar 
liralık bütçe harcaması var. Yani 
döner sermaye bütçesi sağlık 
bakanlığı bütçesinden fazla. 
Döner sermaye bütçesinin 
fazla olması ne anlama geliyor? 
Bütçeden sağlık bakanlığına 
bütçe ayrılmıyor, döner serma-
yeden ayrılıyor. Yani hastaneler 
ne kadar fazla giriş yapabilirse, 
iş yapabilirse o kadar sosyal 
güvenlik kurumlarından para 
alacak, o paranın birazı sağlık 
çalışanlarına gidecek daha çok 
da hastanelerin tıbbi malzeme 
borçları, çalıştırdığı işçilerin 
paralarına gidecek. Şimdi bu 
döner sermaye üzerine biraz 
durmak lazım. Sağlıkta özel-
leştirme ve piyasalaştırmanın 
sağlık çalışanlarını rehin aldığı 
dönem budur. Çalışanlar dö-
ner sermaye üzerinden rehin 

alınmıştır. Temel ücret artışı 
yapılmamıştır. Temel ücretin 
yarısı kadar döner sermaye-
den verilmiştir. Herkes bağımlı 
hale gelmiştir. Tüm harcamalar 
buraya kalmıştır. Ve döner ser-
maye ile tüm örtbaslarına ses 
çıkarmama sürecini bu şekilde 
gerçekleştirdiler. O dönemde 
dediğim gibi iki tane kritik evre 
vardır. Birincisi sosyal sigortalar 
ve genel sağlık sigortası yasa-
sının çıkarılması. İkincisi sağlık 
ocaklarının kapatılarak aile 
hekimliği sistemine geçilmesi. 
Üçüncüsü SSK’nın kapatılması. 
Dördüncüsü de döner serma-
yenin bakanlık bütçesinden 
fazla olması. Bu genel sağlık 
sigortası ve sosyal güvenlik ya-
sasında o zaman 2004 yılında 
çıkardıkları beyaz bir kitapçık 
vardı hatırlarsanız. Daha sonra 
2005 yılında tekrarlandı. Ne 
deniyordu burada; işsizliğin, 
yoksulluğun sebeplerini sosyal 
güvenlik sistemine bağlayarak 
açık verilen bir sistem deni-
yordu, bunu toparlayacakla-
rını söylüyorlardı. Neden GSS 
üzerinden kuruyorum? Çünkü 
artık ister kamu ister özel ister 
üniversite olsun bütün sağlık 
kuruluşları SGK’ya sağlık hiz-
meti satmaktadırlar. Bu yüzden 
önem arz ediyor. İkincisi sağ-
lık ocaklarının kapanması. Bu 
neden önemli? Çünkü sağlık 
ocakları 324 sayılı yasadan beri 
gelen süreçte bir toplumsal 
olması, ikincisi koruyucu sağlık 
hizmetlerini öncelemesi, ekip 
hizmeti olması, tam gün yasa-
sını getirmesi. Koruyucu sağlık 
hizmetlerini bırakın, tedavi 
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edici sağlık hizmetleri gelişsin 
dendi. En nemli ölçeklerden 
birisi de odur. O günleri hatır-
layanlar bilir. Ailenize yer açın 
aile hekimleri gelecek deniyor-
du. Biz de yalan bu diyorduk. 
Bugün bakın aşılar gelecek 
deniyor, biz yapamayız diyorlar. 
Yüzde yetmişi hastaları içeri 
almadılar, pencerenin arkasında 
reçete yazıp verdiler bu süreç-
te. Sağlık ocakları döneminde 
aşılama, toplum merkezleri, 
gezici ekipler vardı bir de o 
bölgede yaşayan insanlarla 
sadece sağlık değil, sosyal insa-
ni ilişkileri de kapsıyordu. Bu 
yüzden orayı dağıtması gereki-
yordu. 

En önemli özelliklerinden biri 
bu süreçte SSK hastaneleri-
nin gaspını meydana getir-
di. Devredilme denilen gasp 
olayında ne yapıldı o dönemde 
baktığımızda 182 hastane, 212 
dispanser, 175 sağlık istasyonu, 
diş merkezi, bir de ilaç fabrikası 
olmak üzere 573 sağlık kurumu 
19 Şubat 2005 günü devredil-
di. Bu neden oldu? Tüm mal 
mülkleri satıldı. Bugün en çok 
ne tartışılıyor? İlaç. Berat Al-
bayrak’ın çıkardığı programları 
hatırlayalım. Ar-Ge çalışmaları 
hep ilaç. 20 kalem ilaç, 5 kalem 
serum üretimini, Bomonti’deki 
bir ilaç fabrikası üretebilecek-
ken AKP döneminde ilaç tekel-
leri istediği için kapatıldı.

HANİ HERKES SAĞLIK 
HİZMETİNE ULAŞACAKTI?

Bugün ne yapılıyor? İlaç, aşı 

bulmak için uluslararası ilaç şir-
ketlerinin kapısında bekliyorlar. 
SSK o dönemde toplu alım ya-
pıyordu. Sağlık bakanlığı şimdi 
ne yapıyor? DMO üzerinde 
daha yeni toplu alıma başladı. 
SSK ihtiyaca göre yapılırken, 
DMO üzerinden yapılan alımlar 
yandaş aracı şirketler üzerinden 
yapılıyor. Bir de o dönemde 
teknik altyapı, fiziki koşullar, te-
lekomünikasyon, bu konularda 
hiçbir iyileştirme yapılmadan 
toplumla karşı karşıya getirildi. 
İnsanlar da kapansın rahatlaya-
lım deme noktasına getirildi. O 
dönemde neler yaşandı peki? 
Özel merkezler, özel hastane-
ler patladı. Özel laboratuvar-
lar hem say hem finansman 
olarak patladı. Medya da bu 
noktada kullanıldı. SSK kapa-
nınca herkes sağlık hizmetine 
ulaşacak dendi. Şimdi ne oldu 
peki? Vatandaşa sağlık hizmeti 
vermemek için her türlü işlemi 
yapıyorlar. Bugün geldiğimiz 
nokta itibarıyla süreci bu şekil-
de tamamladılar.

KAMUCU, KORUYUCU SAĞLIK 
SİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR

Birincisi, toplum temelli, nüfus 
temelli olması gerekiyor. Şimdi 
nüfus ve toplum temelli olma-
dığı zaman ne yapılırsa yapılsın 
açık söyleyeyim arkadaşlarımı-
zın çoğu sağ çıkamadılar. On-
ların haklı talepleri vardı, kişisel 
koruyucu ekipman verilmedi. 
O süreçte tepki olarak kapıları 
kapatıp pencereden hastalara 
baktılar. O süreçte arkadaşları-
mıza sözleşme imzalattılar. Biz 

imza atmadığımız için İzmir’de 
geçici görevlendirilmediğimiz 
hastane kalmadı. Neden, imza 
atmadığımız için. Şimdi geldi-
ğimiz nokta itibarıyla sahaya 
çıkıldı mı, çıkılmadı. Toplumla 
sadece telefon trafiği üzerin-
den yapıldı. Tüm yükü filyasyon 
ekipleri çekti ilçe sağlık müdür-
lüklerindeki. Geceler boyu kapı 
kapı dolaştılar. Hem sürüntü 
aldılar hem temaslı takibi yap-
tılar hem insanlarla görüştüler. 
Aile hekimleri bunu sadece 
telefonla yaptı. Haklı talepleri 
vardı, eğer kişisel donanımları 
verilseydi e süreç planlı yapılsa 
olurdu ama bu gerekçe değil. 
Şu anda aşı yapamayız diyorlar. 
Böyle bir şey olabilir mi? Okul-
larda yıllarca yapıldı. Herkes 
bu süreçte elini taşın altına 
koymalıdır. Şimdi MHRS sistemi 
üzerinden tartışırsınız aşıyı peki 
kayıt alamayana kim gidecek? 
Eskiden mahalleyi bilen sağlık 
ocağıydı. Kim hasta, kim do-
ğum yapacak, kimin ne rahat-
sızlığı var bilirdi. Şimdi sadece 
telefon üzerinden bilen var. 
Fark oradan meydana geliyor 
zaten. Toplumla bağ üzerin-
den. Asıl burada tartışmamız 
gereken birinci noktalardan biri 
bu alandır. Bir toplum mer-
kezli, nüfus merkezli koruyucu 
sağlık, eski sağlık ocağı sis-
temi değil kamucu, koruyucu 
sağlık sistemini önceleyen bir 
sağlık sistemi tartışılmalı diye 
düşünüyorum. AKP dönemin-
de özelleştirmeler dışında en 
önemli pandemiden önce şu 
vardı; sağlıkta gericileşme. 
Bütçe soru kitapçığına bakalım. 



siyaset.org
haber      yorum      tv

Burada en fazla gelişen gele-
neksel tamamlayıcı tıp uygu-
lamaları. 2016’da 304 iken bu 
uygulama merkezleri 2020’de 
1266 olmuş. Geleneksel ta-
mamlayıcı tıp uygulamaları. Bu 
süreçle ilgili aslında pandemi 
denmeseydi bunu SGK geri 
ödeme merkezi sistemine değil 
oraya getireceklerdi. Sülük, 
çıkıkçı, kupa tedavilerini buraya 
getireceklerdi. İnsanları duygu-
ları üzerinden sömürmeye baş-
ladılar. İkincisi aşı derdi. Pan-
demiden önce uzun bir süre aşı 
konusunda politik olarak süreci 
örgütlediler. AKP’nin en önemli 
dertlerinden biriydi. Geleneksel 
uygulama meselesi de bununla 
bağlantılı. Çünkü iyi para vardı 
o yüzden aşı yerine bu gerici 
uygulamalar öne çıkarıldı poli-
tik olarak.

KAMUCU SAĞLIK TALEPLERİ 
İÇİN MÜCADELE 
YÜKSELTİLMELİ

Öncelikle bu talebi yükselt-
mek gerekiyor. Ama tartışmak 
da gerekiyor. Başka bir Sağlık 
Sistemi Mümkün çalıştayımız 
olmuştu geçmişte. Şimdilik 
talep edebileceğimiz hızlı şe-
kilde kamucu, koruyucu sağlık 
sistemi. Talep etmek yeterli mi? 
Özel hastaneler hasta almadı 
bu süreçte. O dönemde ses 
gür çıkarılarak el konulması 
gerekiliyordu bu hastanelere. O 
açıdan bugünkü süreçte ka-
mucu sağlık taleplerini önce-
lemek gerekiyor. İkincisi sağlık 
hakkı meselesini de öncelemek 
gerek. Bu süreçte de gördük ki 

sanki sağlık hak değil gereksi-
nim gibi gösteriliyor ve iş bi-
reylere yükleniyor. Gereksinim 
değil bir hak olarak sağlamak 
gerekiyor. Bu da sadece meslek 
örgütleriyle, sendikalarla değil, 
toplumsal muhalefetin, siyasi 
yapıların bu talebi öne çıkar-
ması gerekiyor. Bir de bu süreç 
siyasal partilere özgü bir me-
sele değil sadece Türkiye’de de 
dünyada da gelişen özelleştir-
me, piyasalaşma gibi uluslara-
rası sermayenin finans araçları 
ile ülkeye yedirmeleri sonucu 
meydana getiriliyor. GSS çıktı-
ğında kredi verildi. Sağlık ocak-
ları kapanırken de yine aynı. 
Uluslararası sermaye kendi ilaç 
ve sağlık teknolojisi tekellerini 
tüm süreçlerde işletebilmek 
için bu reformları zorlamışlar-
dır. Siyasi partiler içerisinde 
işine gelmeyenler sessiz kalmış 
işine gelenler hızlandırmıştır. 
Bugün pandemiyle birlikte 
geldiğimiz süreçte sadece 
kamusal sağlık hizmetini talep 
etmek değil, aynı zamanda 

eksik yanlış görülen süreçlerin 
üzerine gitmek gerekir. İkincisi, 
tartışmaları bilimsel, akademik 
tartışmalardan çıkarıp yaşamak 
gerekiyor. Önce sanayiye hangi 
iş arkadaşımız gitmiş, hangi 
servis araçlarına otobüslere 
binmiş emekçiler bu dönemde, 
gelip denetlesinler. Yemekha-
nelerine gidip yemek yiyelim. 
Süreçte gördüğümüz her eksiği 
yanlışı göstermek, ifşa etmek 
gerek. Aşı çok önemli bir konu. 
Sadece toplumsal açıdan değil, 
akademik tartışmalarda da 
özellikle tereddüt yaratacak 
tartışmalar var sanki on çeşit 
aşı var da biz beğenmiyoruz. 
Aşı geldi de biz mi yaptırmı-
yoruz? Her gün ulaşım araçları 
kullanıyoruz tedirgin şekilde aşı 
hala gelmediği için. Bu durum-
da kamuoyunda tereddüde 
sebep olacak açıklamalardan 
uzak kalmak gerekiyor.
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Türkiye’de neden aşı yok çünkü 
1930 yılında ülkede aşı üretile-
bilirken bu üretim merkezleri 
1980 darbesiyle birlikte, daha 
sonra da 1998’de aşı üretimi 
tamamen durma noktasına 
geldi. Çünkü bir politika deği-
şikliğine gidildi. 12 Eylül faşist, 
gerici bir darbeydi ve tabii ki 
piyasacı politikaları güçlendir-
mek ve 24 Ocak kararlarıyla 
birlikte sağlığı da aynı eğitim 
gibi ya da diğer kamusal var-
lıkları da tamamen piyasaya 
açarak uluslararası tekellerin 
kar alanına açarak aşıyı da yerli 
olarak üretmekten vazgeçildi. 
Aşı üreten merkezler, Refik 
Sağlam Hıfzıssıhha enstitüsüne 
2011 yılında kapısına kilit vurul-
du. Ancak öncesinde en son aşı 
1997 yılında üretilmişti, BCG, 

verem aşısı. 2005 yılında serum 
aşılarının üretimi durduruldu. 
Ergün’ün ifade ettiği gibi o yılın 
kritik noktası nedir? Sosyalizas-
yon yasasıyla memleketteki en 
ücra köşesine köyüne koyulan 
ve nüfus temelli örgütlenen 
birinci basamak dediğimiz 
koruyucu sağlık hizmetlerinin 
ana omurgası olan sağlık ocağı 
sisteminin ortadan kaldırıl-
masıyla birlikte aşı üretiminin 
de sonlanması. Aslında hepsi, 
piyasacı modelin üretilmesi için 
planlı şekilde kamucu politi-
kaların terk edilmesi amacıyla 
yapıldı. Oysa bu ülkede 1930 
yılında aşı üretiliyordu, 1940 
yılında DSÖ tarafından onayla-
nan aşılar vardı ve aşı kampan-
yaları yürütülüyordu. Ergün’ün 
anlattığı gibi mahallelerde 

evlerde aşılar yapılıyordu. Gebe 
bebek takip izlemeleri yapılı-
yordu. Bu şimdi durdu, aşıda da 
emperyalist tekellere bağımlı 
hale getirildi. Dolayısıyla yerli 
aşı üretilmiyor. Şu an yerli aşı 
üretilmediği için dışarıdan ithal 
ediliyor. Fakat bugün dünyada 
her konuda öndeyiz diyerek 
övünen AKP iktidarı, aşı getir-
me konusunda süreci oyalama 
taktiği yürütüyor. Aynı maske, 
test ve diğer ilaçlarda olduğu 
gibi, SMA hastalarının ilaçların-
da olduğu gibi aşı süreçlerinde 
de güvenilirliğini tartışılır hale 
getirdi. Aşı alımında da özellik-
le şirketleri aracı hale getirerek 
aşıyı da yandaş şirketlere rant 
kapısı hale getirdikleri için aşı 
yok ülkede. 11 Aralık’ta geleceği 
söylenen aşı bugün 3 milyon 
doz olarak gelmiş durumda ve 
bu da sadece sağlık emekçi-
lerine yetecek. Aşıya dair bir 
planlama da yok. Salgından 
çıkış için oysa aşı önemli bir 
unsur. Hastalığı engellemenin, 
salgını engellemenin önemli bir 
faktörü fakat bugün aşı biz-
ce bilinçli olarak getirilmiyor. 
Çünkü aşı da şirketlerin vurgun 
aracı olarak görülüyor. Benzer 
durum pnömoni aşısında ve 
grip aşısında da yaşanmıştı 
biliyorsunuz. Aşıda tamamen 
uluslararası tekellere bağımlı 
olunduğu için yeterli anlaşma 
yapılamıyor ve aşı getirile-
miyor. Tüm dünyada aslında 
neoliberal kapitalist sistemden 
dolayı aşıda patent sistemi var. 
1997’de fikri hakların korunma-
sı anlaşmasıyla başlamıştı bu. 
Oysa bilim insanlığın hizmetin-

SAĞLIKTA SOL POLİTİKALAR ve 
KAMUCULUK

İlknur Başer 
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de olan, insanlığın hizmetine 
sunulması gereken bir alandır 
ve bunun için üretilmesi ge-
rekir. İnsanların, doğanın, tüm 
canlıların ve toplumun hizme-
tinde olması gerekir. Dolayısıyla 
aşıda patent uygulaması kabul 
edilemez. Sadece aşıda da 
değil, ilaçta, sağlık teknolojile-
rinde ve diğer alanlarda patent 
uygulaması demek halkın sağlı-
ğını riske atmak demek. Ölüm-
lere meydan vermek demek. 
Yoksul ülkelerin aşıya erişeme-
mesi demek ve aşının paralı 
olarak satılması demek. Burada 
tekrar altını çizmek gerekir ki 
çocuk felci aşısına bulan bilim 
insanının ifade ettiği gibi; gü-
neşin nasıl patenti yoksa aşının 
da patenti olamaz, aşı halkındır. 
AKP, aşı konusunda aynı maske 
ve test gibi süreci planlamaya-
rak bütünlüklü yönetmeyerek 
ve getirtmeyerek aşı tereddüt 
de yaratmıştır. Metropol’ un 
yaptığı araştırmaya bakalım. 
Toplumda bu aşılar o kadar çok 
tartışılır hale getirildi ki artık 
insanlar aşı olmak istemiyor, 
güvenini yitirmiş durumda. 
Bunun sorumlusu tek adam 
rejimidir. Çünkü aslında aşı 
karşıtlığı siyasal İslamcı rejim 
ve gerici politikalar tarafından 
zaten örgütleniyordu fakat çok 
düşük orandaydı bu sürece 
kadar. Burada tartışılacak tek 
nokta var, koruyuculuğu ve 
güvenilirliği bilim insanları ta-
rafından onaylanan tüm aşılar 
ülkeye getirilmek zorunda.

ZORUNLU OLANLAR DIŞINDA 
TÜM İŞLER DURMALIYDI

SOL Parti sürecin başından 
itibaren aslında tam kapanma 
önerdi ilk etapta. Bu kapanma-
yı nasıl yapacaktık? Tüm halkın 
her türlü ihtiyacı giderilerek. 
Yani işçilere, çalışanlara ücretli 
izin verilerek. Ücretsiz sağlık 
hizmeti sağlayarak, halkın gıda, 
barınma, telekomünikasyon 
gibi temel ihtiyaçlarının bütçe-
den karşılanarak esnafın tüm 
kredilerinin borçlarının erte-
lenmesiyle en az 21 gün tam 
kapanma sağlayarak salgının 
başlangıçtan itibaren durdurul-
ma olanağı vardı. Ve bu süreçte 
özellikle özel hastanelerinin, 
yoğun bakım üniteleriyle bir-
likte ücretsiz sağlık hizmetine 
katılmasıydı. Bir diğer mesele 
salgını engellemek. İnsanlar 
hastalansın, hastaneye gel-
sin üzerinden değil, insanlar 
hastalanmadan engellenmesi 
üzerine korunması gerekiyor. 
Yani koruyucu sağlık hizmet-
lerinde de kamucu politikalara 
geri dönülmesi gerekiyor. Yani 
zorunlu işler dışındaki tüm 
çarkların durması gerekiyordu. 
Ancak bugün bile tüm ülke 
kapandığında dahil emekçi-
lerimiz çalışıyor ve sermaye 
salgın döneminde karına kar 
katıyor. Bununla da övünüyor. 
Pandemide karlı çıkan tek grup 
sermaye. Halka ücretsiz maske, 
test, aşı sağlamayan ve sağlığı 
paralı halde sunan yöneticiler, 
sağlıktan da rant devşirme 
peşine düşmüşlerdir.

KAMUCU SAĞLIĞIN 
TEMELLERİ

SOL Parti kamulaştırmaya 
özellikle vurgu yapıyor, sağlıkta 
kamulaştırma insan yaşamı için 
özellikle gerekli. Bu eksenin 
temelleri bizce nelerdir; birinci-
si SOL Parti sağlığa bütünlüklü 
yaklaşır. Sadece hastalık ve 
sakatlık hali değil, bedensel, 
ruhsal ve sosyal yönden tam 
bir iyilik olarak tanımlar. Şimdi 
bugün işsizlikten ötürü intihar 
girişiminde bulunan insanla-
rımız, traktörüne haciz konan 
üreticilerimiz, KYK borcunu 
ödeyemeyen öğrenciler, işsiz 
kalan gençler, geleceğini ka-
ranlık gördüğü için intihardan 
başka yol bulamayan, çaresiz 
kalan esnaf, sistematik olarak 
katledilen kadınlar, salgınlar, 
doğal afetler, ekolojik yıkım, 
korku, baskı ve şiddet iklimi, 
sağlıklı beslenme, barınma, te-
miz bir çevrede yaşama, bunla-
rın hepsi sağlığın bir bileşenidir. 
Toplum sağlığını bütünlüklü 
olarak ele alır SOL Parti. Bura-
da temel mesele eşitsizliklere 
vurgu yapmak. Yoksulluğa, 
açlığa, işsizliğe. Bunlar ortadan 
kalkmadıkça ve insanca yaşam 
koşulları gerçekleştirilmedik-
çe sağlıklı yaşam mümkün 
değildir. Dolayısıyla sağlık-
lı yaşam mücadelesi eşitlik 
mücadelesinin kendisidir. Bu 
bütünlükten asla koparmamak 
gerekiyor sağlık mücadelesini. 
SOL Parti’nin sağlık meselesine 
yaklaşımı nüfus temelli, bireyi 
koruyan, sorumluluğu kendine 
havale eden değil, toplum ve 
nüfus temelli bir örgütlenmey-
le, ücretsiz şekilde bu ülkede 
yaşayan her yurttaşın sağlık 
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hizmetlerinden yararlanmasını 
önceller. Merkezi planlamayı 
sağlıkta önemser. Demokratik 
bir katılımı, bunu sağlık poli-
tikalarının oluşumu ve yürü-
tülmesinde halkı sağlık emek-
çilerini katan bir süreç olarak 
görmek gerekir. Ve mutlaka 
kamucu şekilde yürütülmeli. 
Özel hastaneler ve birinci basa-
mak sağlık hizmetleri meselesi 
başta olmak üzere. Kamu tara-
fından, eşit, ücretsiz, ulaşılabilir 
ve nitelikli şekilde sunulması 
gerekir. Aşı, ilaç başta olmak 
üzere, yerli teknoloji üretimiyle, 
bilimsel düşünceyi ve sağlığı, 
insanı, doğayı ve toplumu ya-
şatmak üzerinden ele alır. Özel 
hastanelerin özellikle pandemi 
döneminde acilen ve ivedilik-
le kamulaştırılması gerekiyor. 
Bugün kamu hastaneler korona 
harici hasta alamıyorsa ve özel 
hastanelerde yüzde iki yüzleri 
aşan ilave ücretler ödemek 
zorunda kalıyorsa insanlar, 
kronik hastalar tedavi olama-
yıp hastalanıyorsa, yaşamlarını 
kaybediyorsa, bu kabul edile-
bilir bir durum değildir. Sağlık 
piyasanın güdümünde bir hiz-
met olarak ele alınamaz. Bunun 
altını çizmek gerekiyor. 
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Laik ve bilimsel eğitim neden 
gereklidir?

Emek mücadelesinde laik ve bi-
limsel eğitimi etkin kılmak için 
arkadaşlarımızla beraber bir 
çalışma içindeyiz. Kritik bir soru 
laik ve bilimsel eğitim neden 
gereklidir? En son söyleyeceği-
mizi ilk başta söyleyelim. Salgın 
dönemi gösterdi ki dünya 
genelinde 9-10 aydır yaşamış 
olduğumuz salgın ve bu salgına 
bir çare bulma arayışları bilimin 
içerisinden bilimin bize yol gös-
tericiliğinde bir çözüm arayışı 
içerisinde olduğumuzu dolayı-
sıyla bilimden başka bir seçe-
neğin salgına dönük müdahale 
geliştirme imkânı vermediğini 

gördük ve dolayısıyla bugün 
gelmiş olduğumuz noktada 
neden laik ve bilimsel eğitime 
ihtiyaç duyduğumuz konusu 
salgına çözüm bulma toplum 
sağlığını korumayla ilgili neden 
bilime başvurmak zorunda 
olduğumuzun da temel konu-
su. Ama laik ve bilimsel eğitim 
sadece bilimsel açıdan bazı 
konulara çözüm bulmak için 
değerlendirilemez. Özgür dü-
şünme, demokratik bir ülkenin 
inşası, insanların kutsal diye ad-
landırılan bir yaklaşım biçimiyle 
sınırlandırılmaması, insanlık 
tarihinin bir mücadelesinin de 
sonucu. Laik eğitim meselesi 
sadece AKP iktidarına karşı bir 
mücadele perspektifiyle sınır-

landırılamayacağı gibi insanlık 
tarihi mücadelesi içerisinde 
anlam kazanan dolayısıyla teo-
kratik anlayıştan kurtulup insan 
aklının özgürleşmesinin de-
mokratik bir işleyişin sağlanma-
sı mücadelesi olarak ele almak 
lazım. Bugün laiklik mücadelesi 
aynı zamanda eğitimle sınırlı 
bir mücadele olarak değerlen-
dirilmemeli. Laiklik mücadelesi 
özellikle kamusal hayatın yeni-
den inşası, dini kurallara göre 
inşa edilmesi sürecine dönük 
de bir mücadele hattını gerekli 
kılmakta. Bu sadece Eğitim iş 
kolunda yaşamış olduğumuz 
müfredata ilişkin gerici uygula-
malar veya din içerikli derslerin 
topluma öğrencilere dayatılma-
sıyla ilgili değil. Sağlık alanında 
da önemli ölçüde kamu hizmeti 
sunarken bunun bilimsel yöne-
limlerle mi yapıyorsunuz dini 
kurallara göre mi yapıyorsu-
nuz veya herhangi bir hizmeti 
hayata geçirirken toplumun 
kamusal alandaki davranış-
larını dini kurallara göre mi 
belirliyorsunuz yoksa aklın ve 
hukukun ihtiyaçlarına uygun 
bir yönelimle mi yapıyorsunuz? 
Bütün bu toplam içerisinde 
laik ve bilimsel eğitimin bugün 
çocuklarımızın kendi gelecek-
lerini inşa etme noktasında, 
kendi gelecekleriyle ilgili söz 
sahibi olma konusunda kendi 
haklarını koruma ve geliştirme 
mücadelesi açısından da önem-
li olduğunu dolayısıyla kulluk 
sistemini veya tebaa sisteminin 
reddi üzerinden bir toplum-
sal gelecek düşünüyorsak bu 

PİYASA VE DİN BASKISININ 
DIŞINDA EĞİTİM VE YENİ BİR 
KAMUSAL İNŞA
Çayan Çalık
Eğitim-Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı
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toplumsal geleceğin ancak ve 
ancak eleştirel, özgür düşün-
menin sağlanacağı bir eğitim 
modeliyle inşa edileceğini 
unutmamak gerekir.

Türkiye cumhuriyeti tarihi 
aslında iki döneme ayırmakta 
fayda var bu yönelimle. Birin-
cisi birinci dönem AKP öncesi 
dönemi daha sonrası belki 1980 
darbesine kadar olan dönemi 
devletin hizmetinde olan bir 
din anlayışıyla dini bir şekilde 
toplumu zapturapt altına almak 
için devletin ihtiyaçlarının 
gözetildiği, ya da din yoluyla 
empoze edilmeye çalışıldığı 
bir dönemi anlatmış oluruz. 
Şimdiki dönem ise AKP eliyle 
inşa edilmiş yeni siyasal İslamcı 
perspektifi bağlı olarak aslında 
dinin hizmetine sokulmuş bir 
devlet yapısıyla karşı karşıya 
kaldığımızı rahatlıkla söyleye-
biliriz. Tabi bu eğitim alanında 
nasıl bir kırılmayla başladı. 
1980 darbesi arkasında 1982 
anayasasıyla beraber anayasa-
da 24. Maddede kabul gören 
din öğretiminin devlet eliyle 
yapılacağını, din kültürü ve 
ahlak bilgisi derslerinin zorunlu 
olarak devlet tarafından oku-
tulacağı maddesinin devreye 
girmesiyle laiklik sürecine 
devletin laiklik yapısına ciddi 
bir müdahaleyle karşı karşıya 
kaldı. Ondan sonraki süreçte 
yavaş yavaş toplumsal zeminin 
değişmesiyle beraber, Türki-
ye’de siyasal İslamcı yapıların 
geliştirilmesi bu geliştirilmesi 
noktasında cemaatlerin ve 

tarikatların siyasal alanda yer 
bulması, oralarda kendilerini 
gösteriyor olması doğal olarak 
da eğitim alanına dönük ce-
maatlerden ve tarikatlardan ve 
bunun siyasal iz düşümü olan 
siyasi partilerle devreye soku-
larak din dersi bugün çokça 
tartıştığımız toplumun öğren-
cilerin seçmesi gereken dersler 
olarak dayatıldığı bir projeksi-
yonla karşı karşıyayız. Burada 
2010 referandumu da AKP’nin 
yargı üzerindeki denetimi, bü-
tün bu sürece ilişkin tek başına 
bir karar verici bir unsur haline 
gelmiş olması, yasama yürütü-
me yargının tamamen tek elde 
toplanan bu sürecin sonucunda 
ortaya çıkan eğitime dönük 
en ciddi müdahalenin gerçek-
leştiği 4+4+4 yasası, gerici ve 
piyasacı bir yasa dönüşümüyle 
beraber toplumun artık laik 
eğitim almak için devlet okul-
larından yararlanma imkânı-
nın kalmadığı dolayısıyla laik 
eğitimi almak isteyen seküler 
kesimin özel okullara kaçışına 
tanık oluyoruz. 

Eğer laik eğitim almak istiyor-
sanız satın almak zorundasınız 
gibi bir ikilemle karşı karşıya 
kaldı toplum. Dolayısıyla 2012 
den sonra özellikle iktidarın 
milli eğitim alanı içerisindeki 
müdahalesi okul idarecilerinin 
belirleme konusundaki AKP 
veya AKP’ye yakın yandaş 
kişilerin bu koltuklarda oturtul-
ması, bu koltukta oturanların 
herhangi bir şekilde liyakat 
sahibi olmadan sadece yuka-

rıdan onları o koltuklara otur-
tanların ihtiyaçlarına cevap 
vermesi toplumu bir siyasal 
İslamcı tahakküm altına alma 
girişimlerinin bir parçası olarak 
okullarımızda maalesef öğren-
cilerimiz kendi geleceklerini 
ilgilileri yetenekleri ve istekleri 
doğrultusunda değil dayatılan 
zorunlu seçmeli din dersiyle 
dâhil olunması konusunda bir 
müdahale var. Bu çok siste-
matik bir müdahale, politik bir 
müdahale, ideolojik bir müda-
hale, ama 8 yıldır da görebil-
diğimiz şey şu: bu müdahale 
karşı toplumun müthiş direnci 
var, bu teslimiyeti kabul etme-
yen, boyun eğmeyen bir süreç 
söz konusu. Son zamanlarda 
gördüklerimize, karşılaşmış 
olduğumuz durumlara baktığı-
mızda okul müdürlüklerinden, 
ilçe müdürlüklerine, bakanlığa 
kadar yapılan tüm çalışmalar 
din derslerinin teşvikini sağla-
yacak şekilde yürütülüyor. Bu 
da özellikle bir reklam çalışması 
gibi, sadece din derslerinden 
bir seçme yapılabilecekmiş 
imajı yaratılarak başka ders-
lerin seçilemeyeceğine ilişkin 
bir imajla toplum yönlendiril-
meye çalışıyor. Biz de eğitim 
sen olarak kendi mücadele 
hattı gereği bu tür dayatma-
lara toplumun razı olmaması 
gerektiğini, yönetmelikte ifade 
edilen hakların konusunda 
toplumun bilinçlendirilmesi 
gerektiği, öğrencilerimizin 
kendi ilgi yetenek ve istekleri-
ne bağlı olarak seçim yapmak 
hakkı olduğunu ve hiçbir okul 
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idaresinin bunu engelleyeme-
yeceğini söyleyebiliriz. Ve biz 
de bu süre içerisinde özellikle 
son zamanlarda karşılaştığımız 
tablo okul müdürleriyle yapılan 
toplantılar, din kültürü ve ahlak 
bilgisi öğretmenleriyle yapılan 
toplantılar seçmeli derslerde bu 
öğretmenler devreye sokularak 
öğrencilerin baskı altına alın-
maya çalışıldığı, velilerin baskı 
altına alınmaya çalışıldığı bir 
süreçle karşı karşıyayız. Hatta 
bugün de milli eğitim bakanı 
Ziya Selçuk din kültürü öğret-
menleriyle bir toplantı yaparak 
aslında tercihini nereden yana 
kullanmış olduğunu da gös-
termiş oldu. Bu bütünlüklü bir 
saldırı. Ve bu bütünlüklü sal-
dırıya karşı sadece eğitim sen 
olarak değil eğitim emekçileri 
olarak değil velilerimizle bir 
karşı çıkış örgütlememiz ge-
rektiğini, veli derneklerinin çok 
önemli olduğunun bir kez daha 
altını çizelim.

YENİ BİR KAMU DÜZENİNE 
İHTİYAÇ VAR

Özellikle 1980 darbesi kamusal 
alanın piyasaya devri, özelleşti-
rilmesi projeksiyonunu dayattı. 
Dolayısıyla 80lerden itibaren 
yavaş yavaş bu müdahale alan-
ları genişletildi AKP eliyle de 
tam bir neoliberal düzenin inşa-
sı çerçevesinde bütün kamusal 
alanın artık bir parasal değer 
karşısında anlam kazandığı 
dolayısıyla sizin maddi gücü-
nüz oranında eğitim ve sağlık 
hizmetlerinden yararlanma im-

kânının şekillendiği bir Türkiye 
gerçekliğiyle karşı karşıyayız ve 
mücadele verdiğimiz nokta bu. 
Özellikle 2012 4+4+4 yasasıyla 
birlikte eğitim alanında çokça 
özel okulun açıldığı, dolayısıy-
la bu özel okullar vasıtasıyla 
eğitimin bir hizmet olmaktan 
çıkıp bir metaya dönüştürül-
mesi, okul öncesi eğitimden 
yükseköğretime kadar bir sürü 
alanda bu yıllar arasında 2012 
ile 2020 arasındaki özel okul 
sayısındaki artış öğrenci sayı-
sındaki artış belirgin bir şekilde 
göze çarpmakta. Bu meseleye 
ilişkin kamusal eğitim hizmetle-
rinin özellikle salgın döneminde 
toplumun önüne serilen boyutu 
eşitsizliğin çok önemli nokta-
lara ulaştığı sadece pandemi 
dönemine ait bir eşitsizlikten 
değil normal zamanlarda da 
devlet okullarının kendi içe-
risinde bir farklılaşmaya işçi 
çocuklarının işçi olarak kaldığı, 
köylü çocuklarının köylü olarak 
kaldığı dolayısıyla zengin ola-
nın daha nitelikli bir eğitimden 
yararlandığı bir kastlaşma süre-
ciyle karşı karşıyayız. Kamusal 
hizmet talebimiz bu kastlaşma-
ya karşı bir itiraz. Bütün eğitim 
sürecinde çocuklarımızın eşit 
ve iyi imkânlara sahip olması 
onların geleceklerini dönüştür-
me ve geliştirmesi açısından 
önemli bir konu olmaya devam 
edecek. Ve önümüzdeki dönem 
de kamusal eğitimin, kamusal 
sağlıkla beraber özellikle salgın 
dönemi gelişmiş kapitalist ülke-
lerde yaşanan örneklere baktı-
ğımızda gelişmişlik sadece bir 

sanayi veya zirai bir süreç değil 
sizin hizmetlerinizi sunarken ne 
donanımda olduğunuz, nasıl bir 
donanım içerisinde toplumun 
sağlığını veya toplumun eğiti-
mini düşündüğünüz buna ilişkin 
hazırlığınızın ne olduğu temel 
tartışma konulardan bir tanesi 
olacaktır. Bugün tabi piyasa-
laşma sürecini iki boyutuyla de-
ğerlendirmek gerekir bir devlet 
okullarının piyasalaştırılması, 
yani devlet okullarına herhangi 
bir maddi olanak sağlamayan 
bir devlet dolayısıyla o hizmet-
leri sürdürebilmek için veliden 
bir şekilde bağış altında para 
toplayan, okulun ihtiyaçlarını 
bu şekilde karşılamaya çalışan, 
temizlik personelinden güvenlik 
personeline okul aile birliğinin 
hesabından maaşları ödenen 
bir uygulama kabul edilebilir 
değil. Dolayısıyla bütün bir 
çalışma hayatını güvencesizleş-
tiren ve belli bir noktada sömü-
rüyü arttıran bu uygulamaların 
güvenceli bir çalışma ortamı 
sağlayacağımız dolayısıyla 
kamu hizmetlerinden de ücret-
siz bir şekilde yararlanabilecek-
leri yeni bir kamu düzenin inşa 
çağrısıyla ve bunun mücadele 
vererek sürdürebileceğimizi ve 
bunun bir hedef olarak bütün 
bir toplumun böyle bir yöne-
limle hareket etmesi gerektiğini 
söyleyebiliriz.

TARİKAT VE CEMAATLERE 
KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ

Biz bu duruma karşı mücadele 
yürütürken ne yapıyoruz? Nasıl 
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müdahale etmeye çalışıyoruz? 
Gericilikle mücadele ederken 
aynı zamanda tarikat ve cema-
atlerin ihtiyaçlarına cevap ve-
ren eğitim modeline dolayısıyla 
özellikle yoksul öğrencilerimi-
zin tarikatlara cemaatlere terk 
edilerek nasıl bir toplum inşası 
içerisinde olduklarını görüyo-
ruz ve buna karşı mücadele 
ediyoruz. Aynı zamanda gerici 
bir eğitim modelinin bu toplu-
ma giydirilen bir deli gömleği 
olduğunu ve bunun sonuçları-
nın toplumsal maliyetinin çok 
yüksek olduğunu belirtmek 
gerekir. Diğer taraftan uzun 
yıllardan beri köy okullarının 
kapatılması, köy okullarının 
olmaması, dolayısıyla öğren-
cilerimizin bulunduğu köyler-

de eğitim alamıyor olmaları 
bu köylerde eskiden var olan 
öğretmenlerimizin artık var 
olmaması toplumsal dönüşümü 
etkileyen önemli faktörlerden 
biri. Dolayısıyla bütün bu süreç 
içerisinde kamusal eğitimin 
toplumun en ücra köşesine 
kadar taşınması gereken eği-
timsiz bir toplumun maliyetinin 
daha yüksek olduğunun bir kez 
daha altını çizmemiz gerekir. O 
açıdan bu mücadele hattımız 
içerisinde sadece eğitim emek-
çilerinin ortaya koymuş olduğu 
tutumun bu süreci engelleme-
diği de açık. Bütün toplumsal 
güçlerin ve bu hizmetlerden 
yararlanmaya çalışan herkesin… 
Şunu söyleyeceğim: biz bu 
toplumda yaşıyoruz, bu ülkenin 

vatandaşıyız, her şekilde her 
ortamda ne şekilde yaşarsak 
yaşayalım eğitimden ücretsiz 
bir şekilde yararlanma hakkımız 
var ve bu eğitimin de mutlaka 
laik ve bilimsel içerikte olması 
demokratik olması kaçınılmaz-
dır. Herhangi bir tek kişi her-
hangi bir şekilde toplumun belli 
bir kesimini sadece hedef alan, 
toplumun tamamını düşünme-
yen bir yaklaşım biçimine bu 
toplumdaki var olan sorunların 
çözümünün mümkün olmaya-
cağını bir kez daha söyleyelim.
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Her şeyden önce şunu söyleye-
lim, WhatsApp özel bir şirket. 
Anlık mesajlaşma uygulaması 
üretiyor ve bizler de, hemen 
hemen tüm kullanıcılar da bunu 
kullanıyoruz. 2014 yılında Fa-
cebook WhatsApp’ı satın aldı. 
Şunu da söyleyelim, Facebo-
ok’un kişisel verilerin paylaşımı, 
bunun ticari çıkarlar ve hatta 
siyasi çıkarlar olarak kullanımı 
konusunda sicili epeyce bir 
kabarık. Bu satın alım işlemin-
den sonra WhatsApp tabii 
gizlilik politikası üzerinde, 
kullanıcılarla imzaladığı gizlilik 
sözleşmesi politikalarında bazı 
değişikliklere gitti. 2016 yılın-
dan itibaren de bu sözleşme 
değişiklikleri kapsamında zaten 
bazı üst veriler topluyordu, 
metaveri dediğimiz. Nedir bu 
metaveriler? Konum bilgileri, 

pil durumundan sizin rehberi-
nizdeki kişilere kadar veya IP 
adresiniz gibi tarayıcınızla ilgili 
bilgiler… Bu verileri zaten top-
ladığını söylüyordu. Ama fark 
şuydu: WhatsApp bunu seçimli 
bir hâlde sunuyordu. Yani, sizin 
rızanızı alıyordu. Bu verilerin 
toplanmasını ve üçüncü partiler 
tarafından işlenmesini, onlarla 
paylaşılmasını rızanız çerçeve-
sinde, kullanıcının onayını ala-
rak yapıyordu. Ama son yapılan 
açıklamayla kullanıcının onayı 
alınmadan bu üst verilerin top-
lanması, ana şirkete gönderil-
mesi ve ticari olarak işlenmesi 
gündeme gelmiş oldu. Tabii bu 
bir dayatma olarak algılandı 
kamuoyunda. Bu çerçevede de, 
haklı olarak, kamuoyunda hem 
kaygıya hem de tepkiye sebep 
oldu.

Böyle bir dayatmayı kabul 
etmek söz konusu değil. Hele 
hele evrensel hukuk kriterlerine 
göre kişilerin iletişim özgürlü-
ğü sağlanması gerekirken, ya 
da özel hayatın mahremiyeti 
varken, ya da kişisel verilerin 
korunmasıyla ilgili evrensel 
ve hatta anayasal hükümler 
varken; bu türde bir dayatma 
kabul edilemez. Bundan dolayı 
da arayış içine girilmesi çok 
normal. Ama şunu da bilmek 
gerekiyor, bu sadece What-
sApp’a özel bir durum değil. 
Bizim gerek mobil uygulama-
larımız, gerek masaüstü bilgi-
sayarlarımıza, gerek tabletlere 
kurduğumuz her uygulama için 
bu geçerli. Bizim bu hassasi-
yeti diğer uygulamalar için de 
göstermemiz gerekir en başta. 
Bu iyi bir bilgisayar okuryazarı 
olmanın da önkoşuludur. Bu 
konuda tabii ki kamu otoritesi-
nin de alması gereken önlemler 
vardır. Okul öncesinden baş-
layarak yaşam boyu öğrenim 
kapsamında iyi bir bilgisayar 
kullanıcısı olmak için gereken 
eğitim ve öğretim zemininin 
sağlanması lazım en başta. Do-
layısıyla, evet, kullanıcılar yeni 
arayışlara yöneldiler. Burada 
tabii öne çıkan başka uygu-
lamalar da var. Eskiden beri 
kullanılan Telegram bunlardan 
bir tanesi. Signal yine bunlar-
dan bir tanesiydi. Bu kapsamda 
kullanıcılar bir arayış içine gir-
mişlerdi, bu arayış içine gir-
dikten sonra bu uygulamaları 
indirerek denemeye başladılar. 
Bu uygulamaları kullanmaya, 
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bu WhatsApp ’ta buldukları iş-
levsel özellikleri bu uygulama-
larda da aramaya, kullanmaya 
çalıştılar. Telegram’dan bahse-
debiliriz ilk etapta. Öne çıkan 
uygulamalardan bir tanesi. 
Telegram WhatsApp ’tan biraz 
farklı özelliklere sahip. İşlevsel 
olarak önemli işlevleri var ama 
güvenlik açısından düşünürsek 
önemli bir ilke olan uçtan uca 
şifreleme dediğimiz, iletişimde-
ki tarafların sadece bildiği bir 
anahtar yardımıyla iletişimin 
şifrelenmesi tekniğini kullanmı-
yor. Onun yerine, kendi sunucu-
larıyla taraflar arasında, kullanı-
cının cihazları arasında sadece 
şifreleme kullanıyor. Böyle bir, 
WhatsApp’a ya da Signal’e 
göre bir zafiyeti var diyebiliriz. 
Diğer bir farklı özelliği de veri-
leri sunucuda tutması. Şifreyle 
tuttuklarını iddia ediyorlar ama 
tabii kendi sunucusunda kulla-
nıcı verilerini ve mesaj verilerini 
tutması diğerlerinden farklı bir 
özellik. Bir nebze de aslında 
eksiklik, güvenlik açısından bir 
zafiyet diyebiliriz. Diğer bir 
uygulama, Signal uygulaması. 
Bizim de teknoloji uzmanla-
rının ya da mühendislerin bu 
alanda araştırma, geliştirme, 
teknoloji üreten insanlar olarak 
aslında öne çıktığını söylediği-
miz, önerdiğimiz bir uygulama. 
Özelliği, uçtan uca şifreleme 
yapması ve arkasında bir vakfın 
olması, yani herhangi bir şir-
ket tarafından yönetilmemesi. 
O vakfın belirli ilkelere sahip 
olması, belli bir kişisel verileri 
koruma ve iletişim özgürlüğünü 

sahiplenme misyonuna sahip 
olması. Bunlar bizim için önemli 
tabii. Ama her şeyden önemlisi 
şu, biz biliyoruz ki Signal uy-
gulamasının hem cihazlardaki 
yazılımı hem de sunucu tarafın-
daki yazılımı hem de masaüstü 
uygulamasındaki yazılımlarının 
kaynak kodlarını biliyoruz. Bun-
ların özgür yazılım olduğunu 
biliyoruz. Ve istediğimiz zaman, 
istenilen kullanıcı tarafından 
GitHub denen kod deposu web 
sitesinden indirilerek incelen-
mesine, değiştirilmesine izin 
veriliyor. Bu çok önemli bir 
özellik. Özgür yazılım felsefesi 
dahilinde olan bir ilke bu zaten. 
Dolayısıyla insanlık açısından 
da güvenlik açısından da gizlilik 
açısından da şu an için kul-
lanıcıların arayışlarına cevap 
verecek bir uygulama olarak 
görebiliriz Signal’i de.

AĞ TARAFSIZLIĞI

Biliyorsunuz Facebook, Camb-
ridge Analytica skandalı hak-
kında da soruşturma geçirdi ve 
ceza aldı. Bu sosyal medyada 
toplanan kişisel verilerin bir 
siyasi çıkar amacıyla kullanıl-
masına örnek gösterildi. Ve 
ABD başkanlığı için yarışan bir 
aday lehine bu verilerin kulla-
nıldığı ortaya çıktı. Dolayısıyla 
evet, yakıcı bir konu. Buna 
şöyle bakmak lazım: Bir defa 
bu konuda evrensel ilkeleri 
benimsememiz, sahiplenme-
miz lazım. İletişim alanındaki 
evrensel ilkeleri bilmemiz, 
benimsememiz, sahiplenme-

miz lazım. Bunlar için sadece 
kullanıcıların yani bizlerin bir 
şeyler yapması elbette yeter-
li değil. Bu devletlerin, kamu 
otoritelerinin bir politika ola-
rak uygulaması gereken ve bu 
politikaları uygularken de bu 
ilkeleri sahiplenerek onların 
çerçevesinden bu politikaları 
uygulaması lazım. Nedir bunlar, 
bahsedelim biraz. Bir defa ağ 
tarafsızlığı… Ağ tarafsızlığı ilke-
sini benimsemeden bir iletişim 
özgürlüğünden bahsetmemiz 
ya da iletişim güvenliğinden, 
gizliliğinden bahsetmemiz çok 
zor. Ağ tarafsızlığı bize şunu 
sunuyor: Herhangi bir otori-
tenin, gerek devlet otoritesi 
gerekse de büyük, çok uluslu 
firmalar olsun, internet trafi-
ğine ve bu trafik içerisindeki 
iletişime müdahale etmemesini; 
gerek içerik gerekse hız yönün-
den müdahale etmemesini bize 
ilke olarak sunuyor. Dolayısıyla 
her kurumun, her şirketin, her 
devletin bunu benimsemesi ge-
rekiyor. Bunun ötesinde, evet, 
teknolojik olarak çok güzel şey-
ler üretebilir, teknolojik olarak 
çok ileride olup güzel şeyler 
yapabiliriz; ama bu teknolojinin 
kimlerin çıkarına kullanılacağı 
önemli bir soru. Bu teknolojiyi 
kullanırken, kimlerin talimatıy-
la ne amaçla kullanılacağı çok 
önemli bir soru. Dolayısıyla 
teknolojiyi evet üretmek önem-
li, yüksek teknoloji kullanmak 
önemli ama teknolojinin nasıl 
kullanılacağını bilmek ve bu 
teknolojiyi kullanacak karar 
vericilere ilişkin mekanizma-
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larda yer alabilmek, söz ve 
yetki hakkı almak için buralarda 
bizatihi müdahale edebilecek 
bir siyasi bir sorumluluk da ya 
da vatandaş sorumluluğu da ya 
da teknoloji üreticisi sorumlulu-
ğu da gerekiyor. Yani çok güzel 
teknoloji üretebilirsiniz ama 
bunların nasıl kullanılacağını da 
vatandaş ya da üretici olarak 
denetleyecek siyasi sorumlu-
luğu da almak lazım. Gelecek 
açısından şunları söyleyebiliriz: 
Bu ilkeler doğrultusunda bir 
yanda hem karar alma meka-
nizmalarında, ülke siyasetinde 
bu ilkelerin egemen hâle gel-
mesini savunan bir mücadele 
hattı olmalı. Bir yandan da, 
evet, bu teknolojilerin yine 
biraz önce söylediğimiz ilkeler 

ve sabitlenmesi gereken baş-
lıklar çerçevesinde üretilmesi 
gereken bir teknoloji politikası 
olmalı. Bu iki başlığın sorumlu-
luk kapsamında hem toplumda 
hem de devlette şekillenmesi 
gerekli. Bu iletişim altyapısı-
nın, mesajlaşmanın, üretilen 
uygulamaların ve teknolojilerin 
insanlık yararına olacağını dü-
şünüyoruz. Özgürlük açısından 
da gerek altyapı gerekse de 
yazılım çerçevesinde, hele hele 
yazılım çerçevesinde özgür 
yazılım teknolojileriyle bunla-
rın üretilmesi ve kullanılması 
büyük önem taşıyor. Yani hem 
bu evrensel hukuk ve ilkelerle 
bir şeyler yapmak lazım. Karar 
alma mekanizmalarında söz 
sahibi olmak, denetim sahibi 

olmak lazım. Hem de teknoloji 
üretirken de insanlık yararına 
olan, insanlığın ortak birikimini 
kullanan teknoloji felsefesini 
benimseyerek, teknolojimizi 
buna göre üretip, insanlığın ve 
vatandaşlarımızın kullanımına 
açıp yaygınlaştırmamız lazım. 
Gelecek açısından bunları söy-
leyebilirim.
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