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Erken seçimin en azından yakın 
bir zamanda olmayacağının 
ortaya çıktığı bu günlerde 
siyasetin gündemini ittifaklar 
konusu belirliyor. Erdoğan’ın, 
Saadet Partisi’nin eski kadroları 
ile başlattığı trafik, Cumhur İtti-
fakı’nın genişletme çabasından 
yeni ittifakların oluşma ihtima-
line kadar bir dizi tartışmaya 
kapı aralıyor. Bu hareketliliğin 
nasıl sonuç vereceği üzerine 
kestirmelerde bulunmadan 
önce bunun nedenleri üzerine 
düşünmek gerekiyor. 

Erken Seçim Tartışmaları
Şimdilik İleri Tarihe Atıldı

AKP-MHP bloku toplumsal 
ihtiyaçlara yanıt veremiyor. 
Pandemide derinleşen eko-
nomik sorunların da etkisiyle 
güç kaybına uğramaya devam 
ediyor. AKP’nin, Cumhur İtti-
fakını genişletme çabalarının 
altında yatan nedenlerden 
birisi bu. Muhalefetin gün-
deme getirdiği erken seçim 
tartışmalarının, Erdoğan ve 

Bahçeli tarafından ‘provokas-
yon’ ve hatta ‘bir darbe çağrısı’ 
olarak tanımlanarak, 2023’ün 
işaret edilmesi erken seçim 
tartışmalarını en azından bir 
süre erteledi. AKP ve MHP’nin, 
hazır olduğu bir seçimi elinin 
tersiyle etmeyeceği malum. 
Ancak hem toplumsal huzur-
suzluklarının bu denli yüksel-
diği hem de iktidar blokunun 
bunları kontrol altına alacak 
imkanlara sahip olmadığı bir 
süreçte seçim çağrısı bir provo-
kasyonla eş tutuluyor. AKP’nin 
son yıllardaki tüm referandum 
ve seçimlerde olduğu gibi bu 
seçimleri de kendi belirlediği 
koşullarda gerçekleştirmek 
üzere siyasi partiler yasasındaki 
değişiklikten iktidar-muhalefet 
blokları denklemini değiştirme-
ye yönelik bir dizi müdahaleyi 
de hızlandıracağı görülüyor. 
Siyasetteki kaynamanın neden-
lerinden birisi bu. 

Biden Dönemi, Adaptasyon
ve Çelişki

Ancak, bu ittifak içi çelişkileri 
arttırma olasılığı olan en önemli 
gelişmelerden biri ise ABD’nin 
Biden’la birlikte gireceği yeni 
yönelimin ortaya çıkaracağı 
basınç. Trump dönemindeki 
görece özerk tutumlar almaya 
imkan veren siyaset alanı kapa-
nıyor. Bu durum, siyasal İslamcı 
rejim için de bir adaptasyo-
nu zorunlu hale getiriyor. Bu 
noktada S-400’den Suriye’ye 
uzanan bir dizi sorun alanında 
aynı şekilde devam etmenin 
pek de mümkün olamayacağı 
bir sürece girildiğinin emareleri 
artıyor. Erdoğan’ın, AB ile yeni 
bir sayfa açma çabası bu süre-
ce adapte olma isteğini ortaya 
koyarken, bu noktada atılacak 
her adım AKP-MHP ittifakının 
sınırlarını da zorlayacak görü-
nüyor. MHP’nin agresif tutum-
larıyla sınır çizme gayretleri da 
gerilimin bir yansıması olarak 
ortaya çıkıyor. Şu aşamada bu 
iki güç arasındaki dengenin 
devam ettiğini söylemek müm-
kün olsa da dipte bir kaynama 
olduğu da açık. İttifak çeliş-
kileri, dengeleme ve arayışlar 
tam da buradaki hareketlilikten 
kaynaklanıyor. 

İttifaklar Sabit Mi Değişibilir 
Mi?

AKP’nin adımlarının bir yönü 
muhalefet blokunu dağıtmaya 
odaklanmış durumda. Sarı-
gül’ün kurduğu parti ve ardın-
dan M.İnce’nin parti hazırlıkları 
havuz medyasında parlatılıyor. 
CHP’den 3 vekil istifası da 
öyle oldu. Bir yandan da HDP 
üzerindeki basınç giderek 
arttırılıyor. Kapatma davası 
tehditlerinden operasyonlara 
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bir dizi müdahale ile HDP et-
kisizleştirilirken öte yandan da 
muhalefet blokunun meşruiyeti 
HDP üzerinden zedelenme-
ye çalışılıyor. Tam da burada 
Saadet Partisi ve İYİP’i, CHP ve 
HDP’den ayrı yerde tutarız diye 
AKP sözcülerinin açıklamaları 
geliyor. Belli ki AKP, muhalefet 
blokunun iç çelişkilerini derin-
leştirme ve parçalama nokta-
sında yollar aramaya devam 
edecek. Burada CHP ve HDP 
üzerindeki basıncın arttırılaca-
ğını; son dönemde ortaya çıkan 
mafya ve MHP merkezli saldırı-
larla bunların destekleneceğini 
de görülüyor. 

Öte yandan CHP’nin dışarıda 
bırakılacağı Saadet ve İYİP’in 
merkezinde olduğu, Gelecek ve 
DEVAP’ı da kapsayacak bir sağ 
blok fikri bir muhalefet strateji-
si olarak da konuşulmaya baş-
ladı. Bununla sınırlı bir manevra 
kuşkusuz ki mevcut ittifak 
tablosu doğrudan bir ittifaktan 
dolaylı bir ittifaka taşıyacak 
bir taktik hamle olmaktan öte 
bir şey olmaz. Ancak bir başka 
yönüyle de son dönemde Da-
vutoğlu-Bahçeli polemiklerinde 
de gördüğümüz üzere, MHP’nin 
dışlandığı bir sağ blok-AKP 
uzlaşmasının mümkün olup 
olmayacağı da ayrı bir tartışma 
başlığı olarak öne çıkmaya baş-
lıyor. Bu noktada Erdoğan’ın 
çağrılarına, İYİP ve Saadet’in 
verdiği ‘başkanlık sisteminde 
ittifaka hayır’ şeklindeki net 
tutumları ise böylesi bir geliş-
menin koşulunu tayin ediyor. 
Bu konuda kuşkusuz ki kimisi 
AKP ile kimisi MHP ile aynı 
ideolojik yaklaşımlara sahip 
partilerin siyasal İslamcı rejim-

le uzlaşma alanının çok geniş 
olduğunu söylemeye gerek 
yok. Bu ihtimaller aslında bir 
yanıyla Erdoğan’ın tümüyle se-
çeneksiz olmadığının bir ifadesi 
olarak akılda tutulması gereken 
konular. Sistem revizyonunu 
içerecek böylesi bir gelişme-
nin mümkün olup olmayacağı 
ise önümüzdeki dönemdeki 
güçler mücadelesi ve AKP’nin 
yeni sürece adapte olma biçimi 
tarafından belirlenecek. 

Alternatif

Aslında üzerine konuşulan 
tüm ihtimallerin iki önemi var. 
Yaşanan kriz iktidar blokunu 
ciddi oranda zorluyor. Muha-
lefet bloku da nispi bir denge 
oluşturmuş olsa da bir yönetim 
seçeceğine dönüşemiyor. Her 
ikisi de çelişkili ittifaklar düzle-
mindeki siyaset toplu bir kriz 
içinde ilerliyor. Bu dengenin 
ve onun bu iki güç merkezinin 
farklı ittifaklara bürünerek orta-
ya çıkaracağı hiçbir siyasal düz-
lem gerçek bir çıkış ve gelecek 
umuduna işaret etmiyor. 
Tersine, ister restorasyon olsun, 
ister yeni ittifaklar oluşturma 
amacı gütsün, tüm ortaklaşma 
noktaları İstanbul Sözleşme-
si’nin kaldırılması, Kürt vatan-
daşların demokratik haklarının 
kısıtlanması gibi ülkeyi oldu-
ğundan da karanlık bir hale 
getirecek konular. Babacan’ın-
dan Saadet Partisi’ne tüm 
siyasi aktörler, AKP’ye iktidar 
alternatifi olmayı geçelim, en 
ufak siyasi reform için bile 
ülkeyi daha da gericileştirme 
noktasında buluşmadan hamle 
bile dahi yapamıyor. Dolayısıyla 
bugün kulislerde kaygan görü-

nen zemin, aslında iki ileri bir 
geri gitmeden hareket edileme-
yen, zaten krizin yükü altında 
ezilen halka nefes aldırma şansı 
bırakmayan, sonunda ışık olma-
yan dar bir yola çıkıyor. Ülkeyi 
güya AKP’den kurtarmak için 
bile AKP’nin üzerine basarak 
yükseldiği laiklik, kamucu-
luk, demokrasi gibi temelleri 
ezmeden bir siyaset yapma 
olanağına sahip değiller. Eko-
nomik krizin çözümüne ilişkin-
se, bugün geldiğimiz noktanın 
temellerini atan bağımlılık 
ilişkilerini sağlamlaştırmaktan 
başka bir çözüm yolu da sun-
muyorlar. En büyük vaatleri 
2008 dönemi AKP’sinin bir 
tekrarı. O dönemin kendine 
özel sorunları ve bugünle bağı 
bir yana, tüm dünyanın içinde 
bulunduğu, pandemiyle birlik-
te daha da ağırlaşan bir krizin 
ortasında böyle bir illüzyonun 
fragmanı dahil mümkün değil. 
Bu noktada SOL’un bu mevcut 
siyaset ve muhalefet düzlemi 
içine sıkışmadan kendi bağım-
sız çizgisiyle topluma bir çıkış 
ve çözüm yolunu işaret edebil-
mesi; bunu örgütlü bir toplum-
sal mücadele hedefiyle birlikte 
sürdürülmesinin önemi bir kez 
daha ortaya çıkıyor.  Aynı kök-
ten gelen ve bugünkü rejimle 
sınırlı çelişkilere sahip olan sa-
ğın belirleyici olduğu bir muha-
lefet düzlemine ülkeyi hapset-
memek her şeyden önce buna 
bağlı. Toplumun hemen hemen 
her kesiminden yükselen öfke 
ve tepkilerle birleşerek, bu kriz 
içinde çökmüş siyaset düzle-
minin dışında toplumsalmış bir 
siyaseti, SOL bir çıkış noktasını 
bir umut ışığı olarak yaratmak 
için mücadele edelim...
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6284 sayılı şiddet yasasında 
psikolojik şiddeti de sayıyor. 
Fiziksel, cinsel ve ekonomik 
şiddet diyor hata yanına tek 
taraflı ısrarlı takibi de ekliyor. 
Açıkça yazıyor tek taraflı ısrar-
lı takibi. 6284 sayılı yasadan 
yararlanmak için psikolojik 
şiddete maruz kalmakta yeterli 
bir neden. Ama bu aslında yet-
mez bu kadar değil yani. Türk 
Ceza Kanunu’nda da psikolojik 
şiddet dediğimiz şey aşağı-
lamak mesela özel olarak bir 
cinsin dini inançları nedeniyle 
toplumun diğer kesimini aşağı-
laması maddesi var Türk ceza 
kanununda. 2005 yılında oraya 
cinsiyeti nedeniyle de koyduk. 
Cinsiyeti nedeniyle de aşağı-
layamazsınız. İktidar politikası 
7/24 kadın cinsini aşağılamak 

üzerine kurulu. Ama Türk ceza 
kanununda özel bir madde var 
bu da psikolojik şiddet çünkü. 
Kadını değersizleştiren bütün 
söylem ve politikalar psikolojik 
şiddet demektir. Özgüvenine 
saldırır. Ve kadınları güçsüz 
erkekler tarafından korunması 
gereken bir cins olarak kod-
lar. Bizde de kafalar karışıyor 
bunu da tartışmamız gerekiyor. 
Pozitif ayrımcılığa geçen gün 
duydum Dilek İmamoğlu ben 
pozitif ayrımcılığa karşıyım de-
miş. Niye karşısınız ki? Pozitif 
ayrımcılık eşitliği gerçekten 
savunuyorsanız az önce anlattı-
ğımız gibi eşitlik derken kim-
senin aklına fiziksel güç eşitliği 
gelmesin. Kadem yanlış anlıyor. 
Cins var cins kampanyasını 
hatırlayın bir bozayı 250 kglik 

çene gücüyle rakibini parçala-
yabilir. Ama eşine şiddet uygu-
lamıyor, kurtlardan penguenler-
den ayılardan örnek vermiş. 

POZİTİF AYRIMCILIK

Kadına karşı şiddetin fiziksel 
güç meselesi değil. Şiddetin fi-
ziksel güçle alakası yok. İri yarı 
bir iş içi patronu ufak tefek de 
olsa patronu günde beş posta 
da tona hakaret etse de gidip 
o patronu dövmüyor. Demek ki 
o hiyerarşik ilişkilerden kaynak-
lanıyor şiddet. Ama patronu 
onu dövebilir, sessiz kalır. Onun 
için mesele fiziksel şiddet değil 
tarihsel toplumsal ekonomik 
güç eşitsizliği. Eşitliği sağlamak 
için pozitif ayrımcılık uygu-
lamak zorundasınız. Pozitif 
ayrımcılık örneğin Portekiz’de 
yapıldığı gibi; istihdamda kadın 
erkek eşitliğini sağlamak isti-
yorsanız açık olan dört işten 
üçüne kadın alacaksınız. Eşitliği 
sağladığınız anda pozitif ayrım-
cılıktan vazgeçeceksiniz. Pozitif 
ayrımcılık eşitliği sağlayıncaya 
kadarki geçici özel önlemler 
demektir. Sen eşitliği sağladık-
tan sonra onun üstünde fırsat 
eşitliği sağlayacaksın. Ama 
önce pozitif ayrımcılığı uygula-
yıp eşitliği sağlaman lazım son-
ra fırsat eşitliğine devam etmen 
gerekiyor. Pozitif ayrımcılık 
kadın erkek eşitliğini sağlaya-
bilmek için yapılan bir şey. Bazı 
arkadaşlarımız maalesef pozitif 
ayrımcılığı kadınlara özel plaj, 
kadınlara özel taksi, kadınlara 
özel tren vagonu gibi negatif 

Psikolojik Şiddetten 
Feminist Ekonomiye
SOL FEMİNİST TARTIŞMALAR
HÜLYA GÜLBAHAR
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ayrımcılık yani kadınları güçsüz 
ve devlet tarafından, toplum 
tarafından, erkek tarafından 
korunup kollanması gereken bir 
cins olarak konumlayan negatif 
ayrımcılık örneği. Bu pozitif ay-
rımcılık sanılıyor hayır değil. Şu 
anlama geliyor sen şu sonsuz 
plajın sadece yüz metresinde 
denize girebilirsin erkekler her 
yerde denize girebilir. Sen şu 
yirmi vagonluk trenin pembe 
vagonlarına binebilirsin erke-
ler bütün vagonlara binebilir. 
Kadınları korumak denen şeye 
çok dikkat etmemiz gerekiyor. 
Her korumanın bir bedeli var. 
Kadınları korumaktan bahsetti-
ğimiz zaman onun bedeli tam 
da Konfüçyus un söylediği şeye 
denk geliyor hizmet ve itaat 
eden kadını korursunuz hiz-
mette kusur ve itaatsizlik edi-
yorsa cezalandırırsınız ataerki 
bu demek zaten. Onun için bu 
koruma politikalarında pozitif 
ayrımcılığa dikkat etmek lazım. 
Psikolojik şiddet meselesine 
dönersek Türk ceza kanunun-
da hakaret tehdit şantaj bakın 
bunlar aslında hepsi psikolojik 
şiddetin araçları. Her biri ayrı 
ayrı suç. Ve bunların uygu-
lanması lazım uygulanmıyor. 
Toparlarken şöyle bir şey demiş 
olayım yanlış stratejimiz şunun 
üzerine kurulu küçük dediğimiz 
suçlara hiçbir ceza uygulamıyo-
ruz. Sadece Türk ceza kanunu 
açısından da değil hiçbir yap-
tırımda uygulamıyoruz. Yemek 
masasında bir arkadaşımız 
cinsiyetçi bir fıkra anlattığında 
kah kah kah herkes gülüyor, 

hiçbir yaptırımı olmuyor. Birisi 
itiraz ettiğinde küt diye herkes 
tadımızı kaçırma şimdi itirazıyla 
karşılaşıyor. 

ÖNCELİKLE PSİKOLOJİK 
ŞİDDEDE YOĞUNLAŞMALIYIZ

Kadına karşı şiddet bazen bir 
bakışla başlıyor. Senin hayatını 
ya da senin kararlarını kontrol 
etmek isteyen o bakışa bir kere 
taviz verdiğin anda hayatının 
kontrolünü karşındaki güce ve-
riyorsun, erkekse erkek iktidar-
sa iktidar. Kendi özel kararlarını 
alabiliyor olman lazım. Şiddet 
bazen bakışla başlıyor bazen 
bir sözle ama hayatım onu 
yapamazsın diyor orada başlı-
yor. Ve bizim orada durmamız 
lazım. Biz şiddeti orada dur-
mazsak tecavüze kadar gidiyor, 
cinayete kadar gidiyor. Ama 
biz ne zaman zıplıyoruz bütün 
bunları hoş görüyoruz, tecavü-
ze cinayete giden yolun taşları 
döşenirken kişi olarak toplum 
olarak devlet olarak seyredi-
yoruz ama sonra oraya vardı-
ğında hep beraber bağırıyoruz 
çağırıyoruz öfkeleniyoruz. 
Bizim öncelikle başladığı yere o 
psikolojik şiddet dediğimiz ala-
na yoğunlaşmamız gerekiyor. 
Dolayısıyla küçük dediğimiz 
hoş gördüğümüz davranışlara 
ciddi yaptırımlar sosyal kınama, 
uzaklaştırma demiyorum ömür 
boyu aforoz edelim. Bir daha 
böyle şakalar yaparsan senin-
le yemeğe çıkmam dememiz 
lazım. Ya da bana böyle iltifat 
edemezsin dememiz lazım. 

Bunu yapmayınca ne oluyor o 
şiddet sistematik hal alıyor. O 
bakış bir aşağılayıcı söze dönü-
şüyor ya da tehdide dönüşüyor. 
Söz ittirmeye saçını çekiştirme-
ye dönüşüyor. 

Ya da daha kadına dokunma-
dıysa eşyalara zarar vermeye 
dönüşüyor. Eşyaya zarar ver-
mek demek bak kendimi tutu-
yorum kendimi tutmasam şu 
televizyona şu sehpaya yaptı-
ğımı sana yaparım demek . Eş-
yaya zarar öyle küçük bir olay 
değil büyük bir olay. Ondan 
sonra direkt kadına dokunmalar 
başlıyor, ittirmeler çekiştirmeler 
önce, sonra tokatlamalar sonra 
yumruklamalar sonra tekmele-
meler ve bunlar bıçak tabanca 
diye devam ediyor. Onun için 
Türkiye’de çok özel bir madde 
var 96. Madde Türk ceza ka-
nununda. 96. Madde işkence 
bölümü altında düzenlenen bir 
madde. İşkence nedir? Devletin 
vatandaşına yaptığı psikolo-
jik olarak ya da fiziksel olarak 
aşağılanmasına, üzülmesine, 
acı çekmesine, zarar görmesine 
neden olan davranış devletin 
görevlisi vatandaşa yapar. Bir 
de eziyet kısmı var. Eziyet va-
tandaşın vatandaşa yaptığı iş-
kence olarak tanımlıyor tck. Ve 
düz insanlar arasındaki cezası 
iki yıldan beş yıla kadar. Eğer 
kan bağı varsa ya da evlilik üç 
yıldan sekiz yıla kadar cezası. 
Sadece sistematik olduğu için. 
Bu suçun içerisinde eğer teca-
vüz varsa cezası ayrı yaralama 
varsa cezası ayrı hakaret varsa 
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cezası ayrı yani sırf sistematik 
olduğu için üç yıldan beş yıla 
kadar üstüne diğer cezaları da 
ekleyeceksiniz. 1 Haziran 2005 
ten beri yürürlükte. Yani dev-
let Türk ceza kanunu 15 yıldır 
kadına karşı sistematik hale 
gelmiş şiddeti işkence olarak 
tanımlıyor. İşkence suçunun 
hem tck da hem dünya huku-
kunda zaman aşımı yok çünkü 
insanlığa karşı suç demek. Biri-
nin üniformasını görüyorsunuz 
ama kocanızın üzerinde görün-
meyen bir üniforma var . Belki 
de devletin ona aile reisi, baba 
kavramının ona giydirdiği ideo-
lojik üniforma var. Melek İpek’in 
yaşadıkları işkence. Ve biz bu 
tck 96. Maddeyi Türkiye’de uy-
gulatamıyoruz. Küçük suçlara 
caydırıcı cezalar 1, durdurama-
dın sistematik hal aldı o zaman 
yine bir araç var elimizde tck 
96. Madde. İşkence maddesi 
bunu da uygulaman lazım bunu 
da uygulamıyoruz. Geriye iş 
cinayete vardığında gelen şey 
geliyor. Bu hukuk politikası aynı 
zamanda kurumsal politika. 
Önleyicilikte bu işi durdurman 
lazım. Belediyeler stk lar top-
lum kişiler çok önemli. Aslında 
bakın 6284 e karşıyım İstanbul 
sözleşmesine karşıyım diyenler 
kadının beyanı esas olmamalı 
derken şiddet tanımını değişti-
relim diyorlar. Psikolojik şiddet 
suç olmasın şiddet belgeye 
bağlansın diyorlar. Şiddet 
tanımının da şu vardı şiddet 
eyleminin gerekleşmesi ya şid-
det tehdidinin varlığı. Tehdidin 
belgesi bazen olabilir ama ge-

nellikle tehdidin belgesi olmaz 
siz şiddeti belgeye bağlarsanız 
şiddeti önleyici bütün politika-
lara bütün yasal düzenlemelere 
karşı çıkmış olursunuz. Önlen-
mesin şiddet olsun ondan son-
ra işlem yapalım dersiniz. Kolu 
bacağı mı çıktı gözü mü çıktı 
getir işlem yapayım dersiniz. 
Halbuki şiddetle mücadelenin 
birinci ayağı önlemektir. Ön-
lemediniz kaçtı. Günde yedi 
tane kadın öldürmekle iki tane 
kadın öldürmeye indirebilirsiniz 
önleyici politikalarla. O yüzden 
İstanbul sözleşmesine karşı 
çıkanlar 6284’e karşı çıkanlar 
bırak şiddetimi uygulayayım 
sonra naparsan yap diyor. Ka-
nunun şiddeti önlemesine karşı 
çıkıyor. O yüzden burası çok 
önemli. Cinayete teşebbüsü de 
hiç konuşmuyoruz. Kadınları 
öldürmeye çalışmak suç değil 
sanki bu ülkede. Aleyna Çakır 
olayında adam boğmaya kalktı 
kadını kadın bayıldı bu öldür-
meye teşebbüstür. Sonra kadın 
şikayetinden vazgeçti diye 
adam bırakıldı kadın korumasız 
bırakıldı. Ve sonuçta intihar etti 
denilerek kadın yok edildi. Bir 
intihara sürükler zaten o düz 
bir intihar diye işlem görül-
mez. İki hala adamın öldürüp 
öldürmediği durum var. Banyo 
bornozuyla kendimi banyoya 
asayım intihar etmek isteyen 
bir kadının tasavvur edeceği bir 
intihar değil ki. Ama yeni moda 
kadınlar banyo bornozuyla 
kendilerini asıyorlar. Böyle bir 
saçmalık var. Cinayete teşeb-
büs suçundan yargılanmıyor 

erkekler. 

FEMİNİST EKONOMİ

Bugünün başlığı sol feminist 
tartışmalar sol feminizm de-
diğimizde bazı başlıklar var 
birincisi feminist ekonomi. 
Avrupa’da bu konuda baya 
bir yol alındı bizde bir dönem 
çalışıldı sonra bırakıldı. Femi-
nist ekonomide kadınlar bütün 
dünyada aynı diplomaya sahip 
olmalarına rağmen erkeklerle 
aynı işi yapıp daha az ücret 
alıyorlar. İşyerlerinin kadınlar 
açısından verilerini toplamıyor-
lar. Kadın verileri ilgili şeyleri 
göz ardı edip erkeklerin veri-
lerini gündeme alıyorlar. Esas 
olarak sol feminist dediğimizde 
ele alacağımız konular çok 
fazla iktisatçıların özellikle eski 
klasik teorilerinden değişim 
yapmaları lazım. Toplumsal 
cinsiyet eşitliği açısından taraf 
olmalı. Bir mimar dediğimiz 
zaman kadına yönelikte çok 
şey yapmak zorunda. O mimar 
yaşamı kuruyor. Başka bir bakış 
açısıyla kadının çalıştığı yerleri 
hepsini ayrı düşünmek zorunda 
mutfak kadının yeri gösteriliyor. 
Yatak odaları kadın ve erkekle-
rin, oturma odasında kadın hiç 
yok gibi gösteriliyor. 

Sol tartışma meselesinde 
feminist kadınların kalp emeği 
kafa emeği kol emeği sadece 
kadınların üzerine yıkılan kalp 
emeği, şefkat emeği, bakım 
emeği aslında insanı insan 
yapan bu biz bunu paylaşmak 
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istiyoruz toplumla ve erkekler-
le. Her şeyi kadınların üzerine 
yıktığın zaman kadınla açı-
sından bir zaman zaman yok-
sulluğu ortaya çıkmış oluyor. 
Ekonomi meselesinde Pınar 
İpek İlkkaraca’nın mor ekonomi 
meselesinde anlattığı bir ko-
nunun altını çizmek istiyorum. 
Kreş açtığınızda ekonomide 
harekete geçirdiğiniz canlan-
dırdığınız sektörlerin sayısı 
onlarca sektörü canlandırdığını 
inşaat sektörü dediğinizde çok 
daha az bir sektörü canlan-
dırdığını gösteren bir çalışma 
yapmış. Kreş deyip geçmeyelim 
ekonomi politikasının kalbine 
oturtmamız gerekiyor. Onun 

için zaman yoksulluğu kavra-
mı şefkat emeği, bakım emeği 
kavramı feminist bir perspektif 
söz konusu olduğunda nasıl 
iç içe geçiyor bize çok güzel 
gösteriyor. %99 un feminizmin-
de soldan feminizmin yeniden 
kurulunu anlatıyor ve şunun 
altını çiziyor; evet cam tavanlar 
var ama o cam tavanları topuk-
lu ayakkabılarıyla kırıp geçen 
kadınların aşağıda cam kırıkla-
rını toplayan emekçi kadınların 
üstüne basarak yükselmemesi 
lazım dolayısıyla biz kadınlar 
olarak patriyarkayla mücadele 
ederken bizi rengi ve benzeri 
nedenlerle bölen şeyleri bölen 
şeyler olmaktan çıkartan bir 

perspektifle ekonomik sınıfları 
da tartışan bir perspektifle kur-
mamız ve tartışmamız gereki-
yor. Günde on kadın değil dün 
bir kadın değil ayda bir kadının 
değil tek bir kadının bile haya-
tını kaybetmeyeceği şiddete 
uğramayacağı bir Türkiye ya-
ratmak için hepimize çok görev 
düşüyor. Aşkla yapılacak şey-
ler gerekiyor. Eşitlik ve her iki 
tarafında özgürlüğü üzerinden 
kurulan bir aşkı tartışmamız 
lazım. Tartışmamız gereken çok 
şey var aşkla yapalım. Sistema-
tik hale geldiğinde balında dur-
duramadıysak sistematik hale 
geldiğinde müdahale etmemiz 
gerekiyor.
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Anıl Aba

Bugünkü gündemimiz borç. 
Tabii borç kapitalizmin karakte-
ristik bir özelliği. Çünkü kapita-
lizmde zaten yatırımlar krediyle 
yapılır, borçla yapılır. Daha 
sonra işletme bu yatırımdan 
elde ettiği geliri kullanarak bu 
borçları öder. Tabii bu garanti 
değil. Ödeyebildiği dönemler 
olur, ödeyebilen şirketler olur 
ödeyemeyenler olur. Fakat orta 
ve uzun vadede finansal çev-
rimler bu şekilde çalışır. Risk 
iştahıyla da gelecek ile ilgili 
beklentilerle de alakalı olarak. 
Dolayısıyla dünyada da Tür-

kiye’de de gördüğümüz borç 
problemi pandemiyle başlamış 
bir şey değil. Zaten sistemin 
yapısal karakteristiği. Belki 
pandemiyle ne oldu diyebiliriz. 
Daha hızlandı. Daha baskın bir 
şekilde hissedilmeye başlan-
dı. Çünkü bir yanda işleme-
yen sektörler var. Turizm gibi 
otelcilik, restoranlar gibi, çok 
düşük kapasitelerle evlere ser-
vislerle çalışıyorlar. Bir yandan 
onların borçları var. Fakat bir 
yandan bazı sektörlerde böyle 
bir borç sıkıntısı varken diğer 
taraftan görüyoruz dünyada, 
özellikle IT, dijital ekonomide-
ki şirketlerin de servetlerine 

servet kattıklarını görüyoruz; 
Bezos, Musk, Zuckerberg gibi. 
Bir dengesizlik de söz konusu 
yani. Bu işin şirket boyutu. Bir 
de hane halkı boyutu var. İşini 
uzaktan yapabildiği için maaşı 
kesilmeyen insanlar harcama-
ları da azaldığı için tasarruf 
edebiliyorlar. Fakat bir yandan 
daha güvencesiz çalışan, kısa 
çalışma ödeneğine mahkum 
bırakılan ya da belki bir şekilde 
işsiz bırakılan insanlar geçine-
miyorlar ve borca giriyorlar. 
Dolayısıyla hane halkının da bir 
kısmında borçluluğun arttığını 
görüyoruz. bir üçüncü mesele 
de ülkelerin borç yükü. Onların 
da son zamanlarda yükseldiğini 
görüyoruz ekonomik daral-
mayla da birlikte. Ben Mustafa 
Sönmez ve Hayri Kozanoğlu 
hocama da hoş geldin diyerek 
sözü Hayri hocama bırakayım. 
Hayri hocam dünyada ve Türki-
ye’de borçluluk meselesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Nereden 
geldi, nasıl gidecek?

BİREYSEL KREDİLERDE CİDDİ 
ARTIŞ VAR

Hayri Kozanoğlu 

Senin de gayet güzel anlattığın 
gibi borçlu insanlar cumartesi 
Pazar, hafta içi, gündüz-gece 
ayrımı gözetmeksizin borçları-
nı nasıl ödeyecekleri üzerinde 
duruyorlar. Bu pandemi süreci 
gerçekten ciddi bir ayrışma 
gösterdi. Senin de vurguladı-
ğın gibi bazı sektörler, bunlar 
lojistik, online satış platformları, 

YAKLAŞAN FELAKET 

Borç Krizi
HERKES BİRBİRİNE 
BORÇLUYKEN BORÇLARI 
KİM ÖDEYECEK?
Analiz
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bilgisayar, internet hizmetleri, 
sosyal medya şirketleri, bun-
ların elinde ciddi fonlar birikti. 
Tam tersine de otelcilik, lokan-
tacılık, sanat üretimi, spor mer-
kezleri çok ciddi borç yükünün 
altına girdiler. İki tane sonucu 
var bunların. Bir tanesi bunların 
elinde çok ciddi fonlar birik-
ti. Bunları nerede biriktirelim 
derken faizin de çok düşük ol-
masının da etkisiyle borsa çok 
yükseldi, zenginler zenginlik-
lerine zenginlik kattılar. Bir de 
elinde nakit biriktiren sektörler, 
kapitalizmin klasik mekanizma-
larıyla her zaman gördüğünüz 
gibi yok pahasına kapatma 
yoluna gittiler. Normalde kendi 
faaliyet gösterdikleri sektörlerin 
dışına taştılar. Bunun örnek-
lerini Türkiye’de de yaşıyoruz. 
Senin de vurguladığın gibi 
finans sistemi genellikle elinde 
parası olan, tasarruf yapabilen 
insanların tasarruflarını alıp 
özel sektörlere aktaran bir 
mekanizma olarak gelişmişti. 
Fakat zaman içerisinde emek-
çiler, sıradan insanlar da finan-
sallaşma mekanizmalarıyla bu 
oyunun bir parçası haline gel-
diler. Türkiye’de de benzerlerini 
görüyoruz. Gerçekten de kısa 
çalışma ödeneği çerçevesinde 
ücretlerinin bir kısmını alanlar 
veya nakdi ücret çerçevesinde 
yakın zamana kadar bir ayda 
sadece 1069 lira eline geçenler 
ne yapabilir? Çok basitçe dü-
şünelim. Kıyıda köşede üç beş 
kuruşu varsa ilk günlerde onu 
harcar. Aile dayanışma ağları 
içerisinde belki yaşam standar-

dını sürdürmeye çalışır. Ama bir 
sonraki aşamada ister istemez 
kredi kartlarını, ihtiyaç kredile-
rini, son limitlerine zorlamaya 
başlar. Bütün rakamlar da bunu 
doğruluyor. 

Türkiye’de bireysel kredilerde 
çok ciddi bir artış var. Bunun da 
aslında iki katmanlı olduğunu 
düşünebiliriz. Birincisi, konut 
ve taşıt kredileri. Yaz ayların-
da faizlerin yüzde 7’lere kadar 
düşmesiyle birlikte ucuzlayan 
evlere yatırım yapanlar, kul-
lanmak için değil sırf yatırım 
unsuru olsun diye ikinci üçüncü 
evini alanlar, arabasını yenile-
yenler bu furyadan yararlan-
dılar. Baktığımız zaman evet 
konut ve taşıt kredilerinde de 
yüzde 35-40 aralığında bir 
artış var. Bunların vadeleri daha 
uzun. Bu toplum kesimleri, 
AKP’nin ekonomi yönetiminin 
kendilerine sağladığı olanak-
ları tepe tepe kullanmışlar. 
Diğer taraftan kredi kartlarını 
kullanan ve ihtiyaç kredilerine 
başvuranlar da alt-orta kesim-
deki insanlar ve bunların da 
baktığımız zaman vadelerinin 
çok kısa olduğunu görüyoruz. 
Tüketici kredileri başlığı altında 
rakamları incelediğimiz zaman 
oradaki çok katmanlı yapıya 
rastlıyoruz. Şu soru akla gele-
bilir. Ben de kredi kartı kulla-
nıyorum. Benim kullanımlarım 
bu kayıtlara giriyor mu diye. 
Örneğin ben bir yurttaş olarak 
kredi kartını ödeme amacıyla 
kullanıyorum, benim harcama-
larım buna girmiyor. Bireysel 

kredilerde kredi kartından 
borçlananlar giriyor. Faizlerin 
de son dönemde çok hızla yük-
selmesiyle, Merkez Bankasının 
politika faizini 17’ye kadar çek-
mesiyle birlikte bunların mali-
yetleri de arttı. Yani özetlemek 
gerekirse toplumun bir şekilde 
tuzu kuru kesimi aslında o kredi 
pompalaması sürecinden ciddi 
bir avantaj sağladı. Bu şekil-
de hayatını idame ettirmeye 
çalışan günlük geçimini sağ-
lamaya çalışanlar ise borçları 
artmış olarak ve önümüzdeki 
dönemde daha yüksek faizlerle 
ödeme sorunlarıyla karşılaşmış 
olarak çıkıyorlar.

BORÇ DUVARINA ÇARPAYA 
DOĞRU

Anıl Aba

Mustafa hocanın bir yazısı vardı 
iki gün önce Al Monitor’da. İs-
terseniz o yazı üzerinden sözü 
Mustafa Sönmez’e devredelim. 
Siz nasıl yorumluyorsunuz borç 
duvarına çarpmaya doğru gidi-
yor mu bu ülkeler.

Mustafa Sönmez

Sözünü ettiğin yazıda ben 
devletin kamu açıklarını, bunun 
finansmanı için artan devlet 
borçlanmasından söz ettim 
Türkiye genelinde. Bunu ama 
biraz dünya çerçevesinden 
buraya gelelim. Pandemiyle 
beraber ekonomiler batmasın, 
birçok sektör kapandı. Batma-
sınlar diye bütün devletler bir 
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genişlemeci para politikası izle-
diler. Nedir bu? Kredi musluk-
larını açtılar. Faizleri sıfırladılar 
ki kurumasın ekonomiler. Böyle 
bir genişlemeci para politikası-
nın yanı sıra genişlemeci maliye 
politikası da izlediler. Devletin 
bütçe açığı vermesi ve borç-
lanmasını fazla dert etmediler. 
Yeter ki insanlar mağdur olma-
sın, ekonomiler kurumasın diye. 
Birçok merkez ülkede devlet-
lerin yüksek borçlanmalarına 
tanık olduk. Bunların önemli bir 
kısmını da sosyal yardım olarak 
kullandılar. Yani sadece bireyle-
re de değil irili ufaklı işletmele-
re destek olsun diye de devlet 
bazı paketler açtı, yardım 
paketleri kullandı. Şimdi bunlar 
dünyada böyle seyrederken 
bütün ülkelerde devlet borçları, 
açıkları büyüyor. Bunun tabii 
sonradan toparlaması nasıl ola-
cak o ayrı bir tartışma konusu 
ama bugün öncelik verdikleri 
şey bu oldu. 

Türkiye’de de pandemi şart-
larında önce 2018-19’da süren 
ekonomik daralma, kriz halleri-
ni yumuşatabilmek ve daha da 
derinleşmesini önlemek üzerine 
devletin bir genişlemeci, zaman 
zaman para zaman zaman ma-
liye politikaları oldu. Para po-
litikasını özellikle dövizin yük-
selişini, frenledikleri zamanlar, 
faizleri düşürerek uyguladılar. 
Burada ekonomide daha ağır 
daralmalar olmasın diye faizleri 
düşürdüler. Ama aynı zamanda 
devlet kurumları burada açık-
lar da verdi. Merkez bütçe açık 

verdi. SGK, Belediyeler, KİT’ler, 
işsizlik fonunun bile imkanları 
zorlandı. Dolayısıyla biz zaten 
pandemi öncesinde bir maliye 
politikasında açılma görmeye 
başlamıştık. Açıklar büyüyordu. 
Bu açıkları finanse etmek için 
de devletin yeni baştan borç-
lanmaya yöneldiğini görüyor-
duk. 2020 yılında bu biraz daha 
hızlandı. Ama batıdan farklı 
olarak burada izlenen politika-
lar sosyal yardım odaklı olmadı. 
Yani sosyal yardım adı altında 
6 milyon aileye biner lira para 
verdiler, 6 milyar lira. İBAN’larla 
topladıkları parayı da 2 milyon 
aileye vermişler. 8 milyon aileye 
1000’er lira. Onun dışında 
sosyal yardım olarak takdim 
ettikleri işsizlik sigortası fonun-
dan kısa çalışma ödeneği ve 
nakdi yardım, ücretsiz izinlere 
verilen para, yani alt alta topla-
dığında 44 milyar dolar sosyal 
destek verildiği iddia ediliyor 
bu da milli gelirin yüzde birini 
bile bulmuyor. 

DEHŞETLİ BİR KREDİ 
POMPALANDI

Batıda takip edilen sosyal 
desteğe, bireysel yardıma hiç 
uymuyor. Bunun yerine ne yap-
tı AKP rejimi, devletten sosyal 
yardım vermek yerine faizi dü-
şürüp krediye erişimi kolaylaş-
tılar. Herkes borçlanabilir, hane 
halkı, konut kredisi, otomotiv 
kredisi ya da ihtiyaç kredisi, 
firmalar, KOBİ’ler kredi aldılar, 
tarım krediye muhtaç kaldı. 
Ama toplamda 2020 yılında 

çok dehşetli bir kredi borçlan-
ması oluştu tüm kesimlerde. 
Yüzde kırk arttı kredi hacmi. 
Bununla tabii ekonomi, özellikle 
yılın ikinci yarısında bir can-
lanma gösterdi. İkinci çeyrekte 
yüzde on küçülmüştü, üçüncü 
çeyrekte yüzde 7 büyümeye 
döndü bu, son çeyrekte de yüz-
de 6’ya kadar büyüdüğü tah-
min ediliyor. Dolayısıyla Türkiye 
ekonomisi 2020 yılını yüzde 1,8 
büyüme ile kapatacak. Bunu da 
başarı öyküsü gibi satacaklar. 
Pandemi dolayısıyla çünkü Çin 
harici bütün merkezi ülkeler 
daralacak. Türkiye’de yüzde 
1,8 büyüme gerçekleştirmiş 
görünecek. Tabii bunun altın-
da yatan şey bu dehşetli kredi 
pompalaması. Kredinin hem 
şirketler hem hane halkları hem 
de devlete borçlanmasıyla ger-
çekleşmesi. Böyle bir gerçeklik-
le karşı karşıya kalacağız. Şimdi 
tekrar devlet borçlanmasına 
dönecek olursam, ta 2000’li 
yıllardan beri kamuda mali 
disiplin diye bir şey uygulatma-
ya başladı IMF. Nedir o? Kamu 
açıkları büyümesin, dolayısıyla 
borçlanma ihtiyacı artmasın. 
Kamunun borçlanma ihtiyacın-
dan dolayı da faizler de yük-
selmesin. Bunun için derdest 
ettiler kamuyu. Açık veren 
bütün etkenleri elimine ettiler. 
KİT’leri sattılar ki açıkları olma-
sın. Tarım desteklerinin çoğunu 
kaldırdılar tarımdan açık olma-
sın diye SGK açıklarını merkezi 
bütçeden kapattılar IMF’den 
aldıkları kredilerle. Böylece bir 
anda birkaç yıl içerisinde kamu 
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açıkları daraltıldı, bunun adına 
da mali disiplin dediler. Bundan 
sonra da kamu açık vermesin, 
borçlanma ihtiyacı artmasın 
diye de dört taraftan kuşattılar 
kamuyu. Devleti küçülttüler 
ekonomide. Bunun adı mali 
disiplin oldu. Bu mali disiplinle 
bütçe açıkları düşünce borç-
lanma ihtiyacı düşünce devlet 
güçlü, ekonomiye her an mü-
dahale edebilir gibi göründü. 
Bu yabancıların, borç verenlerin 
de önem verdikleri bir mesele. 
Borç verdikleri ülkelerde mali 
destek ararlar. Arada devlet 
herhangi bir yangın çıktığında 
bu elindeki su tankıyla yangını 
söndürebilir mi dolayısıyla mali 
olarak duruma müdahil olabilir 
durumda mı diye. Bunun adı 
mali disiplin. Bu son cumhur-
başkanlığı hükümet sistemiyle 
başlayan tavsama, kriz hali, 
dövizin yükselmesi, ekonomi-
nin küçülmesi halinde tekrar 
devleti devreye sokup faizi 
düşürmek, kamu bankaları üze-
rinden faizi yumuşatmak, tüm 
bunlar mali disiplini disiplinsiz-
leştirdi. Eski mali disiplin yok. 
Şimdi özellikle 2020 yılında 
kamu açıkları yeniden büyüdü. 
Dediğim gibi öbür bütçelerin 
de açıkları büyüyor. Buna bağlı 
olarak borçlanma ihtiyaçla-
rı arttı. Eldeki bütün devlet 
kaynaklarını, merkez bankası 
kaynaklarını vs. kullanmalarına 
rağmen borçlanma ihtiyaçları 
belirdi yeniden borçlanır du-
ruma geldi devlet. Ve devletin 
AB tanımına göre dış ve iç 
borçlarının toplamı milli gelirin 

yüzde 42’sine çıktı. Bir önceki 
yıl yüzde 32 idi yani bir yılda 
on puan artış gösterdi. Dolayı-
sıyla bundan sonra firmaların, 
hane halkının borç derdi değil 
sadece devletin de çok ciddi 
borç derdi olacak. Bu borçları 
geri ödeme, faizleri geri ödeme 
gibi. Bu kadar faiz faturası yok-
tu birdenbire faiz faturası 134 
milyar Türk lirasına çıktı. Bunun 
üzerine ayrıca açık verildi. Faiz 
işin rengi diye dengede tuttu-
rulmasına dikkat ediyorlardı 
buradan da fire vermeye baş-
ladılar. Özet olarak önümüzde 
bundan sonra bu kamunun 
iki yakasını bir araya getirme, 
açıkları büyütmeme, borçları 
çevirme derdi var. Bir de bu 
kamunun borç yükünün yüzde 
58’inin yabancı para üzerinden 
olması da ayrı bir risk. Bizdeki 
herhangi bir yükseliş bu fatura-
yı daha da kabartıyor. Önümüz-
deki zaman diliminde devletin 
bu mali krizde süreçlere hem 
politik hem ekonomik süreçlere 
ciddi etki yapacak.

HERKES BİRBİRİNE 
BORÇLUYKEN BORÇLARI 
KİM ÖDEYECEK?

Anıl Aba

Evet hocam dediğiniz gibi 
görece bir sürelik en azından 
çoğu ülkelerde uygulanan bu 
mali disiplin, neoliberalizmin 
de bir uzantısı olarak dayatı-
lan ekonomik politikalar şimdi 
biraz daha gevşedi, esnetildi. 
Bahsettiğiniz gibi çoğu ülke-

de sıfır faize yakın, bol para 
getirici, bu gibi politikalar bir 
yandan. Bir yandan maliye 
politikaları. Tabii zaten olması 
gereken şeyler bunlar elbette. 
Ama artan bu borçluluk, açılan 
o makas, bütçelerde nasıl ka-
patılacak nasıl finanse edilecek, 
vergiler bunun bir kalemiydi 
ama zaten borçlu olan hane 
halkına, vergiye batmış insanla-
ra daha fazla vergi yüklemenin 
bir karşılığı yok bir yandan. Öte 
yandan zenginlerden almamız 
gereken, kapitalistlerden ku-
rumlardan almamız gereken, 
vergileri silen, Sabancı’ya, 
Cengiz’e, beşli çeteye sunulan 
imkanlar durumu da var. Ve 
dediğiniz gibi bu özel şirketle-
rin ve hane halkının bir kısmının 
borçlu olmasının üzerine bir de 
kamu eklendi. Herkes birbirine 
borçlu, bir patlama noktasına 
doğru gidiyor. Peki bu süreç 
bizi bir borç krizine sistemik bir 
çöküşe getirir mi yoksa sönüm-
lenerek mi normalleşir, nasıl 
olur Hayri hocam nasıl yorum-
larsınız bunu? Bu işten kurtuluş 
var mı? 

Hayri Kozanoğlu

Evet istersen bu soruya tam 
cevap vermeden evvel, Tür-
kiye’de dış borçların genel 
durumu veya döviz borçlarının 
genel durumu üzerinde biraz 
durayım. Şimdi son yıllarda 
Türkiye’de dış borçların azaldığı 
görülüyor. Önümde rakamlar 
var. Mesela 2017’nin sonunda 
454 milyar dolardan en son 
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rakamlarla 435 milyar dolara 
düşmüş. Yani 20 milyar dolarlık 
bir azalma var. Şöyle düşünebi-
liriz iyi borçlarımız azalıyor diye 
ama Türkiye ekonomisi büyük 
ölçüde dış kaynaklara dayalı, 
yurt dışından para gelmediği 
zaman büyümesini sağlaya-
mayan bir ülke olduğu için 
borçların miktarının düşmesine 
rağmen dolar cinsinden gayri-
safi yurt içi hasıla daraldığı için 
oranı artıyor. Bakın 2017 sonun-
da örneğin yüzde 52’sine eşit 
milli gelirin. Hatta 2013 yılında 
yüzde 34, 2012 yılında yüzde 
38,9’una eşitken bugün yüzde 
59’a çıkmış. Yani borçlar aza-
lırken borçların gayrisafi yurt 
içi hasılaya oranı artıyor neden 
Türkiye’nin pastası daralıyor 
dolar cinsinden. Bir dönem 
döviz kuru değerliyken zengin-
leşiyoruz diye ülkeyi yöneten-
lerin övündükleri dönemden 
resmi rakamlara göre gelirin 12 
bin doları aştığı bir dönemden 
7-8 bin dolara gerilediği bir 
döneme girdik. Şimdi borçların 
kompozisyonlarına da baktı-
ğımız zaman kabataslak özel 
sektörün dış borçlarını azaltı-
yor, söylenen 3 yıl içerisinde 
özel sektörün borçları 70 milyar 
dolar azalmış, buna karşılık 
merkez bankası dahil kamunun 
borçları 50 milyar dolar artmış. 
Peki özel sektörün borçlarını 
azalması iyi bir şey diye düşü-
nülebilir. Ama bu sürecin nasıl 
işlediğine baktığımız zaman 
döviz rezervlerimiz ne oldu 
sorusu soruluyor. Döviz kurla-
rını zorlamalı bir şekilde düşük 

tuttuğunuz zaman özel sektö-
rün merkez bankası rezervini 
tüketmek pahasına bir borçla-
rını kolaylıkla ödemesini sağ-
lıyorsunuz. Aslında bu şekilde 
kamudan özel sektöre kaynak 
transferinde bulunuyorsunuz. 
İkincisi de yurt dışında da borç 
azaltma süreci bir taraftan risk-
lerin azaltılmasını getirir ama 
bir taraftan da şirketler kendi 
nakit akışlarını borç ödemele-
rine ayırdıkları zaman ne olur 
yeni yatırım yapmazlar, yeni 
istihdam alanları açılmaz.

Buradaki programlarda da 
konuşuyoruz Türkiye’deki en 
büyük sosyal sorunu işsizlik. 
Bunun getirdiği yoksulluk hatta 
bu pandemi döneminde açlığa 
kadar sürüklenen bir süreç. 
İşte bunun nedeni bu. Türkiye 
ekonomisi büyük ölçüde özel 
sektörde olan bir ekonomi ol-
duğu için özel sektör de bu sü-
reci risklerini azaltmaya ayırdığı 
için sonunda ülkede ciddi bir 
yoksulluk, işsizlik ortaya çıkıyor. 
Bunun devam ettiği sürece de 
büyüme hızları yakalanma-
sı, işsizlikte düşüş görülmesi 
mümkün değil. Özel sektör iki 
şekilde borçlarını azaltıyor. Bu 
verdiğim rakamlar dış borçla-
rıydı. Bir de aynı şekilde banka 
sektörünün döviz borçlarını 
da azaltıyor. Orada da rakam-
lar vereyim finansal olmayan 
sektör, reel sektör şirketleri üç 
yıl evvel 222 milyar dolarlık 
dövize sahipken bugün bu ra-
kam 157 milyar dolara düşmüş. 
Yani kaynaklarını büyük ölçüde 

borçlarının azaltılmasına çevir-
mişler. 

Mustafa Sönmez

Burada merkez bankasının 
rezervlerinin eritilmesinin özel 
sektörlerin borç eritmesiyle iliş-
kisinden de bahsedebilir misin? 
Hayri Kozanoğlu: Döviz kurları-
nı düşük tuttuğunuz zaman yaz 
aylarında 6,85’te çakılıp kalmış-
tı. Kolaylıkla 6,85’ten alıp borç-
larınızı azaltabiliyorsunuz. Tabii 
bu risk tarafıyla biraz daha 
anlaşılabilir, tolere edilebilir bir 
şey. Aynı kolaylıkla yabancıların 
da yurt dışına çıkmasını sağ-
ladınız. Hatırlanırsa bankalara 
kredi vermeyi zorlayan, kredi 
vermediğiniz takdirde devlet 
dış borçlanma senetleri alın 
denen süreçte ne olmuştu? 
Özel sektörde hem ellerindeki 
tahvilleri çok pahalıya satmıştı 
ucuza döviz alıp çıkmıştı, kurun 
8,50’ye kadar çıkmasına se-
bep olan süreç ortaya çıkmıştı. 
Şimdi bildiğimiz filmi tekrar 
seyretmeye başladık. Yılbaşın-
dan bugüne Türkiye’ye ciddi 
bir döviz girişi var, Berat Albay-
rak’ın görevi bırakmasından bu 
yana yaklaşık 5 milyar dolarlık, 
bunun 1,9 milyar doları borsa-
ya, 3,1 milyar doları devlet dış 
borçlanma senetlerine olmak 
üzere para giriş olmuş. Bunlar 
yarın yurt dışına çıktıkları za-
man yine yeni tahribatlara kar-
şılaşabilirler. Şimdi ben soruna 
tam cevap vermeden evvel 
bir noktaya daha değineyim. 
Geçtiğimiz hafta bir borçlanma 
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yaptı devlet, 3,5 milyar dolar. 
Bunun maliyeti beş yıllıklar için 
4,96, on yıllıklar için 5,95 oldu. 
Benzer vadelerdeki Amerikan 
tahlillerinin beş yıl içinde faizi 
0,43, on yıl için 1,8. Yani ka-
bataslak 105 puan daha fazla 
ödüyoruz. 

HEM DÜNYADA HEM 
TÜRKİYE’DE BORÇ KRİZİ 
YAŞANACAK

Türkiye’nin borçları 435 milyar 
dolar, kabataslak yüzde beşini 
hesapladığımız zaman yılda 
22 milyar dolar yurt dışına faiz 
ödüyoruz sırf Türkiye’nin borç-
ları fazla, Türkiye’nin ekonomik 
yönetimi güven vermiyor, risk 
fazla ve Türkiye kapitalist küre-
sel sisteme tamamen entegre 
diye. Şimdi Türkiye bunun çok 
çarpık ve çok riskli bir örneği 
olmakla birlikte, tüm dünyada 
hem kamunun borçları arttı 
hem şirketlerin borçları arttı 
hem de hane halklarının, sıra-
dan vatandaşın borçları arttı. 
Önümüzdeki dönem bu borç-
ların ödenmesi çok zor olacak. 
Bu konuda araştırmalar yapıl-
dı. Daha kamucu, Keynesyen 
politikaları uygulayan sadece 
kuruluşlar değil Dünya Bankası 
gibi kuruluşlar da önümüzdeki 
dönemde borç krizinin kapıyı 
çalmakta olduğunu, buna karşı 
önlem alınması gerektiğini 
söylüyorlar. Kısaca hem dünya-
da hem ülkemizde ciddi borç 
krizleri yaşanacak. Bizim de 
talebimiz bu süreçte yoksul, 
sade vatandaşların en az bedel 

ödeyeceği, servet sahibi olanla-
rın bu süreçte akan musluktan 
kovalarını dolduranların, yüzü 
gülenlerin de maliyetine kat-
lanacağı şekilde olmasından 
başka çare yok. Önümüzdeki 
dönemde de hem dünyada 
hem ülkemizde büyümeyi sağ-
layacak, yatırımları belli ölçüde 
canlandıracak ve istihdamı to-
parlayacak bir şekilde borçların 
yeniden yapılandırılmasından 
başka çıkar yol görünmüyor. O 
yüzden sendikalar, sol partiler, 
emekten yana insanların bütün 
planlarını, programlarını, talep-
lerini bu gelişmeler öngörerek 
yapmalarında büyük yarar 
görüyorum. 

Anıl Aba

Haklısınız hocam siyasi müca-
deleyi bu yöne doğru kaydır-
mak gerekiyor. Zaten dengesiz 
dağılan bu yükü, bir söz vardı 
kapitalizmde karlar özeldir za-
rarlar kamusaldır diye. Biriken 
borçlar, özel sektörün de olsa 
ki 2007-08 krizinde biraz öyle 
olmuştu. Özel sektör üzerin-
den bir risk artışı ve borç artışı 
yaşanarak o krize doğru gelin-
mişti pek çok ülkede, Yunanis-
tan da dahil buna. Nihayetinde 
özel sektörün borcu, riski kamu 
tarafından alınıp, o borçlar o 
ödemeler halka pay edilmişti. 
Genelde böyle yapılır. Bundan 
kaçmak için Türkiye’nin müca-
dele etmesi lazım diyeceğim 
ve son sözü Mustafa hocamıza 
devredeceğim. Hocam bu işsiz-
lik, borç krizine doğru sürükler 

mi hem küresel manada hem 
Türkiye özelinde bu borçların, 
aslında biriken fahiş noktalara 
oran olarak da seviye olarak da 
bu borçların ödenmeyeceğini, 
ödenemeyeceğini düşünen 
iktisatçılar var. Tabii birileri, siz, 
ben kredi kartı borçlarımızı, ev 
kredilerimizi kapatıyoruz. Ama 
yekün olarak biriken ve kriz 
haline gelen bu sistemin bir 
noktada çökeceğini patlayaca-
ğını iddia edenler var. Siz nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

MALİ KRİZ KAÇINILMAZ

Mustafa Sönmez

Uzun zamandır, 2007-08 krizi 
ve öncesinde başlayan, son-
ra krizle beraber daha yoğun 
yaşanan, krizin aşılmasında da 
kullanılan bir mekanizma bu 
kredi borçları mekanizması. 
Dolayısıyla bir zombi dünya 
ekonomisi ve zombi Türkiye 
ekonomisi var. Yani bu borcu 
borçla kapatma, erteleme. Yani 
zaten uzun zamandır bütün 
ulus devletler ya da uluslara-
rası mali kuruluşlar IMF, Dünya 
Bankası vs. bütün bu çok uluslu 
banka sistemi bir şekilde siste-
min batmaması için bunun yüz-
dürülmesi için borcu borçla ka-
patma, alacakların fazla üstüne 
gitmeme, bankalara toleranslı 
davranmaları konusunda bas-
kılar yapıyorlar zaten. Çünkü 
burada eğer bankalar gerçek 
işlerini yapmaya kalkarlarsa 
krediyi tahsil etmeye kalkar-
larsa, hatta buna devletler de 
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dahil, devletler de vergilerini, 
sigorta primlerini alacaklarını 
tahsile kalkmak için borçluların 
üzerine giderse çok dehşetli 
bir el değiştirme, batma, yıkıcı 
yaratıcılık denilen hadisenin 
bütün boyutlarıyla yaşanması 
söz konusu olabilirdi. Bunun 
da muhteşem altüst oluşlara 
yol açması, yani hem daha çok 
mülksüzleşme, buna karşılık 
daha çok tekelleşme ve serma-
yenin daha az ellerde dehşetli 
boyutlara varması, hem tek tek 
ülkeler içerisinde hem dünyada 
sınıf çatışmalarının baş edile-
mez boyutlara varması ihtimali 
demekti. Dolayısıyla bunun bu 
boyutlara ulaşmasını engelle-
mek zaten devletlerin kapitalist 
devletler olarak misyonudur. 
Uluslararası kapitalist kuru-
luşların da dünya ekonomisi 
için misyonudur. Bu boyutlara 
varmamak için çeşitli yollar 
denediler. Finans kuruluşlarının 
bir şekilde borç ertelemelerine 
ikna edilmeleri, kamu açıkla-
rını büyüterek, bu yolla top-
lumsallaştırarak istemi ayakta 
tutmaya ve yüzdürmeye gayret 
ettiler. Pandemi buna ek bir 
boyut getirdi şimdi. Biraz daha 
koyulaştırdı durumu. Fakat 
pandemi şartları diye biraz 
meşruiyet kazanıyor şimdi bu. 
Bankalara diyorlar ki pandemi 
şartları bu borçları ertele. Dev-
let hazinesine diyor ki pandemi 
dönemi, vergiler erteleyelim. 
Ya da kamu açıklarını toplu-
ma mazur gösteriyorlar. Açık 
verdik ama sor bakalım niye 
verdik, bu açığı vermeseydik bu 

pandemiyle baş edilmezdi vs. 
diye. Ama sonuç olarak pande-
mi geçtikten sonra hem devlet-
lerden hem şirketlerden borç 
zincirleri olacak. Bankalar muh-
teşem batık kredilerle yüz yüze 
gelecekler. Devletler de sözünü 
ettiğim büyük mali krizlerle 
yüz yüze gelecekler. Bu nasıl 
aşılacak? Yani zincirlerinden 
boşalırsa bankalar hadi tahsil 
et kredilerini derse devletler 
orada olacakları kestirebil-
mek çok güç. O nedenle böyle 
zombileşmiş dünya ekonomisi 
ve zombileşmiş ülke ekonomi-
leri yaşamaya başladık. Bunun 
da bir süre daha devam etmesi 
söz konusu olacak. Bunu ölen 
ölür kalan sağlar bizimdir diye 
bırakamazlar. Fakat yönetmesi 
çok zor. Bu çok zor. Şimdi dö-
nüp dolaşıp kamu bankalarını 
kullanıyorlar diyelim yumuşatıcı 
olarak, kamu açıklarını kulla-
nıyorlar, vergilerden vazgeçi-
yorlar, kamu borçları büyüyor, 
yükü artıyor. Sonuçta bunlar 
vergilerle şunla bunla da telafi 
edilemiyor. Çünkü vergiler de 
ağırlıkla dolaylı vergilerle alın-
dığı için bizdeki gibi bıçak ke-
miğe dayanmış durumda tersini 
de göze alamıyorlar, burada ne 
oluyor ya da ne olacak? 

Şimdiden vahim boyutlara ula-
şan kamu açıkları, borç yükü, 
devletin mali krizi, çok ön plana 
çıkacak. Şimdi bu krizi mesela 
aşmak için borçlanmaya kalksa 
Hayri’nin örnek verdiği gibi dış 
kaynak bulmaya kalksa dün-
yada 0 iken 5,6 puanla borçla-

nabiliyor ancak. Yarın içeriden 
borçlanmaya başlasa ki baş-
ladı, orada da faizleri artırmak 
zorunda kalacak ve özel sektö-
re kaynak kalmayacak. Orada 
özel sektörde tıpkı 90’larda 
olduğu gibi kaynak çatışması 
yaşamaya başlayacak. Yani 
neresinden baksan dünyada 
da Türkiye’de de çok dehşetli 
bir devletin mali krizi bekliyor 
tüm ülkeleri ve uluslararası 
küresel kapitalizmi. Bunu iyi 
yönetebilen biraz öne çıkacak. 
Mesela Çin bunu yönetmeyi 
biliyor çünkü orada ÇKP daha 
çok kontrol edebiliyor bir şey-
leri bunun avantajıyla daha iyi 
yönetebildikleri için hem dünya 
ekonomisindeki yerlerini tah-
kim edebiliyorlar hem de ABD 
ile arayı kapatıyorlar. ABD’de 
Biden yönetimini bekleyen 
en önemli meselelerden biri 
bu. AB için de öyle. Devletin 
mali krizini yönetme, bu yükü 
mümkün olduğu kadar dağıt-
ma, dağıtamadığı takdirde de 
altından nasıl çıkılacak, birçok 
sosyal yükümlülük nasıl yeri-
ne getirilecek, eğitim, sağlık? 
Kitleler nasıl memnun tutulacak 
bu işten bunlar çok ciddi sınıf 
kavgalarını ve çatışmalarını da 
bize bir sinyal olarak gönderi-
yor.
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ABD’de son dönemde yaşa-
nan kongre binası işgali ve 
Biden’ın göreve başlaması 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tabi çok gerilimli geçti Ameri-
ka’da devir teslim. Siyasi geçiş 
sıkıntılı oldu biraz Trump’ın kişi-
liğinden kaynaklandı Amerikan 
siyasetinin son yıllarda son 4 
senede oldukça gergin olması 
kurumsal yapıyla mütemadiyen 
bir bilek güreşine tutuşması 
Trump’ın. Seçimlerin yarattığı 
tartışma, pandemi, ekonomik 
çöküntü bunların hepsi birleşti 
Donald Trump’a tabi pandemi 
büyük ölçüde seçime mal oldu. 
Karşısındaki bütün odaklar 
Amerikan solu hepsi Biden’ın 
arkasında birleşti ve Trump için 
beklemediği bir sonuçtu ve 
kabullenmekte de zorlandığı 
bir sonuçtu. Ama Amerikan 
kurumsal yapısı iki kanadıyla 

demokratlarıyla cumhuriyetçi-
leriyle geçit vermedi açıkçası 
ve tabi bunu aynı zamanda 
Trump’ın kişiliğiyle de onu da 
kullanarak demokrasinin fazla 
Amerikan demokrasisinin fazla 
sağa ve fazla sola giden uçları-
nı törpülemek için de harekete 
geçmiş gözüküyorlar. Biden’ın 
yemin törenindeki konuşması 
Hint asıllı birisi yazmış konuş-
masını. Uzun yıllar konuşma-
larını da yazan daha çok alışık 
olduğumuz Amerika’nın dün-
yaya dair Amerikan başkanları 
biliyorsun hem içerde birtakım 
mesajlar verirler ama Ameri-
ka bütün dünyaya alan olarak 
gördüğü için öyle bir askeri, 
ideolojik bir güç olduğu için 
o mesajlar da eksik olmaz. Bu 
sefer birlik vurgusu, içerde bir 
arada hareket etme, pandemi 
sürecinde Amerika’nın yaşadığı 
kriz ve Amerikan demokra-

sisinin krizini vurguladığı bir 
konuşmayla yetindi Joe Biden. 
İlk attığı adımlar da malum 
Trump’ın birtakım icraatlarını 
tersine çevirmek oldu. Muhte-
melen bundan sonraki süreçte 
ilk başta kendilerinin de açıkla-
dığı gibi Amerika’da çok ciddi 
bir pandeminin sıkıntılarını 
çok ciddi yaşıyorlar 400 bin-
den fazla can kaybı 25 milyon 
Amerikalı 340 milyonluk nüfus-
ta az bu bir şey değil. Ve bizim 
Hollywood filmlerinde gördü-
ğümüzün aksine gerçekten 
Amerika’da çok ciddi ekonomik 
sıkıntılar yaşayan bir kesim var 
pandemiyle birlikte daha da 
vahim duruma düşmüş dolayı-
sıyla kendisi de önceliğini buna 
vereceğini söylüyor. İşte yeşil 
enerji, yeni düzen belki Roose-
velt dönemini anıştıran birta-
kım söylemler var. İşitiyoruz 
ama tabi bunlar ne kadar haya-
ta geçebilir o ayrı bir tartışma 
konusu yapılmaya muhtaç diye 
düşünüyorum. 

TÜRKİYE İÇİN SIKINTILI BİR 
DÖNEME GİRİLİYOR

Biden ile yeni bir döneme 
başlayan ABD’nin Türkiye ile 
ilişkileri nasıl olacak?

Sıkıntılı geçecek gibi gözükü-
yor. Daha şimdiden zaten Oba-
ma döneminin son özellikle ve 
son 4 senesi son 2 senesi ya da 
belki somutlarsak zaten sıkın-
tılı geçmişti. Hatırlayacaksınız. 
Türkiye büyükelçisi John Bass 
alenen cumhurbaşkanı tarafın-

ABD’DE YENİ DÖNEMİN İŞARETLERİ 
ve SANDERS’in SOL ELDİVENİ

CEYDA KARAN
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dan hedef alınmıştı. Daha sonra 
elçiliği sona ermişti. Tabii ki 15 
Temmuzla da bağlantılı birta-
kım sıkıntılar yaşanmıştı. Ame-
rika’da açılan davalar üzerinden 
ve sonuç itibarıyla Suriye’nin 
kuzeyindeki politikalarda kafa 
kafaya gelen bir Amerika-Tür-
kiye tablosu ortaya çıkmış gibi. 
Obama’nın döneminde ki Joe 
Biden da başkan yardımcısıydı. 
O dönemde de Joe Biden’ın 
cumhurbaşkanı Erdoğan’la 
sancılı bir ilişkisi olmuştu. Yine 
hatırlayacaksınız Harvard üni-
versitesi konuşmasında İŞİD ve 
El-Kaide ile ilgili olarak Türki-
ye’yi, Türkiye liderliğini bizzat 
sorumlu tutmuştu. Sonra yanlış 
anlaşıldığını söyleyip özür 
dilemişti. Yine Türkiye’ye gelip 
kucaklaşmaları da tabi eksik 
değil Joe Biden’ın yani bir müt-
tefik olarak, NATO müttefiki 
olarak Türkiye’yi de idare etme 
zorunluluğundan kaynaklanan 
daha rasyonel bir bakış daha 
hakim olmuştu en nihayetinde 
ama ilişkiler sancılıydı dolayı-
sıyla da şimdi başlarken 4 yıllık 
bir Trump arasından sonraki o 
ara da aslında çok sancılı geçti. 
Trump’un tweetlerle Türkiye 
ekonomisini ciddi ciddi sıkıntı 
yarattığını biliyoruz. İşte rahip 
Brunson hikayelerini biliyoruz. 
Suriye’de çekilme dedi ama 
yine ortalık karıştıracak şekilde 
bütün bunları dile getirdiler ve 
en önemlisi tabi ki Rusya’da 
s400 füze savunma sistemleri-
nin alımı ki Trump da bu konu-
da çok fark yaratamadı. Biraz 
öteledi tabi Halkbank davası 

ve Türkiye’ye yaptırımları. Ama 
eninde sonunda Aralık ayında 
savunma bütçesinin bir par-
çası da olduğu için mecburen 
vetosuna rağmen uygulamaya 
konuldu. Hafifini seçerek yap-
tılar bunu. Dolayısıyla Trump 
döneminde bir şahsileştirilmiş 
ilişkilerden bahsetmek müm-
kün ancak Amerikan devleti bu 
ilişkilerin sağını solunu zaten 
toparladı Trump döneminde 
de. Şimdi Joe Biden ile bir-
likte belki bunu daha açıktan 
göreceğiz. Obama dönemin-
deki gibi diye düşünüyorum. 
Yani öyle telefon konuşmaları 
Trump’a yapılan tarzda ya 
da belki daha uç noktasında 
Trump’ın alenen hakaret içe-
ren mektupları vardı. Başka 
bir ülkenin devlet başkanına 
yazılmış olması itibarıyla de 
çok çarpıcıydı. Öylesi bir üslup 
olması beklenir herhalde şu an 
Amerikan dış işleri bağlamında 
dolayısıyla sancılı olacağı kesin. 
Bunu Antony Blinken henüz 
onay almadı senatodan ama 
oturumlara katıldı ve orada, 
Türkiye’den Rusya’dan füze 
alımı yüzünden sözde stratejik 
ortaklık kabul edilemez vurgulu 
bir açıklama yaptı. Bob Menen-
dez demokratik partinin New 
York senatörüydü onu sıkıştır-
maları vardı ve alenen Azer-
baycan’da Dağlık Karabağ’da 
Türkiye’nin istikrarsızlaştırıcı rol 
oynağıdını ifade etmişti. Blin-
ken son olarak orada da açıkça 
Doğu Akdeniz’de Yunanistan’la 
birlikte çok önemli müttefik 
olarak da davranmanın Ameri-

kan çıkarlarına uygun olduğunu 
söylüyor kendisi. 

Bu tabi genel vizyonları itiba-
rıyla de düşündüğümüz zaman 
aslında devamlılık da içeriyor 
Amerikan politikaları. Onu 
unutmamak lazım. Blinken’in 
senato oturumlarında Rusya, 
Çin. Çin ki Amerika’dan küre-
sel hegemonyayı üstünlüğünü 
almaya çalışan bir güç olarak 
sunulduğunu görüyoruz. Rus-
ya’nın tehdit olarak sunulduğu-
nu görüyoruz işte müttefiklerle 
Avrupalı Asya’da Japonya’da 
Avustralya idi. Diğerleriyle bir 
nevi liberal demokratik uluslar 
toplamı üzerinden bir politik 
hat çizecek gibi gözüküyordu. 
Bu çizeceği hatta Türkiye’nin 
nereye oturacağına bakmak 
gerekecek. Çünkü Blinken’ın bu 
söylemlerinden sonra mesela 
nasıl yaklaşacak Türkiye’ye bu 
önemli. Ankara’nın elinde jeo-
politik koz var. Eğer Rusya kar-
şıtı bir cephe kurulacaksa ya da 
belki Çin bile buna İran nükleer 
anlaşmadan herkes söz ediyor 
geri dönecek Biden deniyor 
ama çok kolay olmayacak bu 
çok açık bir biçimde çünkü Joe 
Biden’ın ekibi neo-conlardan 
oluşuyor büyük ölçüde Obama 
döneminin liberal müdahaleci 
ekibi Libya savaşından Suriye 
savaşının tetiklenmesine uza-
nan durumlarda rol oynamış ve 
bundan pişmanlık duymayan 
bir ekiple karşı karşıyayız aynı 
zamanda.

Bütün bu vizyonun Türkiye’ye 
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yansımana bakmak için Anka-
ra’nın tepkisinin ne olacağına 
elbette bakmamız gerekiyor. 
“Yola gelecek mi” bugüne ka-
dar Amerikan sıkıştırmaları kar-
şısında genel anlamda bir yola 
gelme gördük yani. Brunson’ın 
tahliyesinde de gördük bunu 
en çarpıcı olarak s400lerin 
denemeleri yapıldı ama sürekli 
ötelenerek yapıldığını gördük 
Suriye’nin kuzeyinde Türkiye 
istediklerine ulaşamadı gerçi 
Amerika da oradaki dengeleri 
bozmakla beraber tam bir ba-
şarı elde edememişti orada da 
sıkıntılı başlıklar var Kürt me-
selesinde var aynı şekilde çok 
fazla başlık var yani. Halkbank 
gibi konular düşünüldüğü za-
man aslında mali anlamda Tür-
kiye’yi mali anlamda sıkıştırma 
bakımından ellerinde koz güçlü 
ama o zaman da işte o jeopo-
litiği çöpe atabilmeleri gereke-
cek. Kullanmak mı isteyecekler 
yoksa oradan bir inatlaşma mı 
çıkacak bunu beklemek gere-
kiyor. Nasıl ilerleyeceğini an-
layabilmek için bana sorarsan. 
Şunu anlamak lazım belki son 
olarak onu ekleyebilirim. Joe 
Biden çok ilkeli bir adam değil. 
Pragmatik bir adam. Dolayısıy-
la yani o pragmatizm orada bir 
Amerikan çıkarlarını gördüğü 
herhangi bir yerde ilkelerinden 
rahatlıkla taviz verebileceğini 
şimdiye kadar da gösterdi-
ği için bir temkinli durmakta 
fayda olduğunu düşünüyorum. 
Yani ne bir tane çakacaklar 
yola getirecekler dememeli ya 
da ne böyle demeli ne de çok 

iyi olacak işler falan demeli. 
Yani bir parça temkinli durmak 
gerekiyor. 

ORTADOĞU POLİTİKASI

Yeni Dönemde ABD Trump 
dönemine kıyasla Ortadoğu’da 
ve Dünyada nasıl bir politika 
izleyecek? 

Tam olarak ne yapacaklarını 
bilmekte zorlanıyoruz. Bunun 
sebebi Amerika’nın içerisinde 
çok ciddi ekonomik pandemi 
koşulları ekonomik kriz var. 
Bu şerhi koymak lazım yani 
bu Biden yönetiminin küresel 
politikalarını daha şahin mi ya-
pacak yoksa daha çok içeriyle 
mi ilgilenmek ve belki de daha 
Wise Man akıllı adam olarak 
önce Amerika’nın toparlan-
masına mı odaklanacak? Buna 
göre de biraz şekillenecek diye 
düşünüyorum. Bir es vermek 
de isteyebilirler çünkü bu haki-
katen bir hegemonya azalması 
var. Kendileri de tesit ediyorlar 
bu hegemonya azalmasını çok 
saldırgan savaşlar çatışmalar 
yaratarak tedavi edemeyecek-
lerini düşünebilirler. Dolayısıyla 
daha fazla kanırtma olmayabi-
lir. Şimdi Suriye’nin kuzeyi de-
diğimiz ya da Suriye toprakları 
diyelim sadece kuzeyi değil… 
Bölgesinde de işgalci güç 
konumunda sonuçta. Egemen 
bir devletin toraklarında ondan 
izin almadan asker bulunduran 
bir konumda. BM yasaları uya-
rınca söylüyorum tabii ki bunu 
ABD ama Suriye sahasının tek 

belirleyeni değil sadece oradaki 
on yıllık savaşın tersine çevril-
mesini engelliyor. Yaptırımlarla 
Suriye’nin tarım arazileri ve 
petrol alanlarının üzerine çöke-
rek açıkça yapılan şey budur. 
Orada ne kendine istediği bir 
devleti ya da devletçik kurabili-
yor ne de ordan çıkabiliyor. Ha-
kikaten sıkışmış kalmış durum-
da ama geçen sene Türkiye’nin 
harekatıyla 2019 sonunda gelip 
Mike Pence bizzat bu harekatı 
durdurmuştu önce. Ardından 
ama mutabakatın adını Rusya 
koydu nihayetinde. Şimdi orada 
hassas bir denge var o denge-
nin bozulması nasıl mümkün 
olan Irak ayağıyla beraber 
düşünmek lazım ve genellikle 
son dönemde de Suriye ve ırak 
dosyaları Amerikalılar tarafın-
dan İsrail açısından daha fazla 
değerlendirildi ve İran üze-
rinden konuşulduğunu unut-
mamak lazım yani Suriye’ye 
yaptırımlar şunlar bunlar elbet-
te devam ediyor bunlar ama 
İran’ın bölgede ırak Suriye’deki 
gruplarla varlığı üzerinden 
bir formülasyon geliştiriliyor. 
Yani İran’a karşı politikaların 
nasıl biçimleneceği aslında bu 
sahayı etkileyecek. Irak zaten 
işgal sonrası süreçte parçalı bir 
devlet yapısına sahip. Devlet 
demeye bin şahit isteyecek 
bir ülke haline çoktan getirildi. 
Kendi iç sorunları devam edi-
yor. Bu arada Joe Biden mesela 
Irak’ın elektrik şebekeleri bütün 
özelleştirmelerinde payı olan 
da bir insan. Yani neoliberal 
nizamı oraya taşıyanlar bura-
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da değil elektrik kesintileri O 
kadar zengin ülkede yaşanıyor. 
Velhasıl İran politikasında çi-
zilecek çerçeve burada önemli 
diye düşünüyorum. Nükleer 
anlaşmaya dönme konusunda 
ümitvari yazılanlar çizilenler 
var ama Antony Blinken açıkça 
İsrail’e ve Körfezdeki mütte-
fiklerimize danışacağız dedi. 
İran’ın füze kapasitesinin bu 
işin içine katılacağını söyledi ki 
konvansiyonel silah geliştirme-
ye her egemen ülke hakkı var 
kimse engelleyemez. Ya da bir 
başka anlaşmanın parçası kıla-
maz. İran’ın Amerika’nın 2015 
anlaşmasının ötesinde başka 
şart kabul edeceğinin hiçbir 
işareti yok. Haziranda seçimler 
var muhtemelen muhafazakar-
lar galip gelecekler. Dolayısıyla 
İran’la bir itiş kakış dönemine 
giriliyor bunun Irak ve Suriye 
sahalarında yansımaları olacak 
diye düşünüyorum. Amerikan 
yönetimi bunu yeni bir sıcak 
savaşa dönüştürmeden bir 
en azından iki seneyi İran’la 
bu müzakerelerle atlatabilir 
mi soruları var şu an itibarıyla 
çok yakın planda görülebile-
cek. Mucizevi bir biçimde bir 
işle olmazsa Amerika yeni bir 
saldırı vs her şey tabii ki deği-
şebilir ama kısa vadede böyle 
bir Ortadoğu’da böyle bir resim 
var ve Antony Blinken’ın da 
çok açıkça söylediği şu Orta-
doğu’da da Latin Amerika’da 
da Trump politikalarını doğ-
ru bulduğunu söyledi. Juan 
Guadio’yu meşru lider olarak 
tanımaya devam etmeleri ve 

Venezüella hükümetini daha 
da acılı bir yaptırıma maruz 
bırakmaları gerektiğini söyledi. 
Ortadoğu’da İsrail’i korumak 
ve İsrail’in geleceği temelli bir 
çizgi çizdi. Trump’ın çok önem-
li başarıları var bu bağlamda 
İsrail’i körfezle barıştırmaktan 
tutalım da körfezin kendi içeri-
sinde Suudi katar blogunu ba-
rıştırmaya uzanan. Dolayısıyla 
bu politikanın öyle ya da böyle 
devam edecek ama taktiksel 
olarak ya da görünüm olarak 
ya da sunum olarak daha cilalı 
olacağını bekleyebiliriz diye dü-
şünüyorum. Temel olarak çok 
büyük değişiklik Trump politi-
kalarından beklemiyorum. 

TÜRKİYE BİR KEZ DAHA 
AB’YE SARILIYOR

Bana göre asıl mücadele pro-
paganda savaşı çok artacak 
Biden yönetimi döneminde 
demokrasi insan hakları teması 
üzerine Amerika’da da yaşanan 
bu Trump deneyiminden yola 
çıkarak dünyada kendi büyük 
sermayelerinin elini kolunu 
sallayarak giremediği bölgeler-
deki yönetimlere karşı ideolojik 
bir mücadelenin altının çizil-
diğini göreceğiz. Sanki ideo-
lojik değilmiş gibi olacak bu 
ama özetle ben böyle bir şey 
bekliyorum. Türkiye’yi burada 
nereye koyacaklarını göreceğiz. 
Bunu tam kestirebilmek için 
Ankara’nın nasıl hareket edece-
ğini görmek gerekiyor elbette. 
Şu an itibarıyla sadece CAATSA 
yaptırımları mecburen devreye 

girdi savunma yasasının içinde 
vardı Trump hafifletti. Arttı-
rılabilir. Halkbank davası vs. 
Amerika’nın elinde Türkiye’ye 
karşı çok koz var. Üstten açtı 
bunun karşısında gördüğümüz 
kadarıyla Ankara daha ziyade 
Avrupa birliğine sığınmakta 
buluyor. Yeniden bir AB süreci-
ni canlandırma. Böyle bir süreci 
canlandırmak istiyorsanız. De-
ğiştirmeniz gerekir yani kendi 
rasyonalitesi bunu gerektiriyor. 
Hiçbir şey yapmadan sadece 
birtakım söylemlerle ki giderek 
değersizleştiriliyor demokrasi 
söylemi de böyle artık faşizm 
söylemi de böyle. Çokça kulla-
nıyor ama anlamı nedir nereye 
oturuyor diye sorduğumuz 
zaman pek bir şey çıkmıyor. 
Böyle bir tablo var. Göreceğiz 
Türk Amerikan ilişkilerini. Zor 
olacak ve muhtemelen zorlayıcı 
olacak Ankara’daki rejimden 
adım atmalarını bekleyenler 
bana sorarsan s400 bunların 
başında geliyor bu anlamda 
Türkiye’nin s400lerden vazge-
çirmeye zorlayacakları ve NATO 
üyesi olarak bunu yapamaya-
caklarını çok net ifade ettikleri-
ni Trump yönetimi döneminde 
de gördük. Yani hiçbir zaman 
Amerikalılar bu konuda onay 
verebileceklerini dile getir-
mediler. Ankara’nın birtakım 
bunu da yapabiliriz komite de 
kurabiliriz canım ne olacak ki 
onda da var Yunanistan’da yok 
tabii ki tatbikatlarda denendiği 
söyleniyor ama Rumlara satıl-
mış 90lardan kalma hikaye o. 
Kendini oradan birtakım ayrı-
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calıklı alan yaratmaya çalışıyor 
aslında Ankara ama bugüne 
kadar başarılı olamadı. Bundan 
sonrası çok başarılı olabilece-
ğini düşünmüyorum açıkçası. 
Bilmiyorum yanılır mıyım ama 
böyle bir durum. Üstten açtı 
Amerikalılar. Türkiye buradan 
sonra nereye gidecek bütün 
bunlar karşısında takınacakları 
tutuma da bağlı. Hevesliler şu 
an için görüyoruz zaten.  Türki-
ye’nin önemi, biz şurda da rol 
oynarız, burada da rol oynarız 
diyorlar. Ama biraz daha zorla-
nacaklar Amerika’yla diploma-
side çok açık bir biçimde itaat 
etmesinin isteneceğini ben 
düşünüyorum. Göreceğiz bir-
likte. Biden’ın yemin töreninde 
dikkat çeken bir isim de Bernie 
Sanders’tı. 

SANDERS, CORTEZ VE 
AMERİKAN SOLU GERİ 
ÇEKİLDİ

Sizce Sanders ve Alexandra 
Cortez gibi sosyalist isimlerin 
ABD’nin geleceğinde nasıl rolü 
olacak? 

Alexandra Cortez çok fazla 
geri adımlar attı görebildiğim 
kadarıyla adeta Nancy Pelosi 
tarafından yola getirilmiş gibi 
gözüküyor. Ben de Amerikan 
solcularından takip ediyorum. 
Geçmişte söylediği her şeyi 
yalayıp yutmuş durumda gözü-
küyor.

Bernie Sanders’ın tabi o eldi-
venlerle müthiş pozu ki biliyor-

sunuz pek çok şeye de uyar-
landı. Çok acıklı tabi Amerikan 
“radikal solu” diyeceğim çünkü 
bu sağ sol tayin etmek çok zor 
açıkçası. Sosyal demokrat di-
yelim istersen Bernie Sandersa. 
Yani sosyalist demek açıkçası 
bana biraz zor geliyor. Daha 
ziyade servetin paylaşılması-
nın daha adil olması üzerinden 
düşünürsek işte büyük şirketler 
büyük bir neoliberal düzen 
içerisinde biraz daha halkçı 
olmaksa daha sosyal demok-
rat diye nitelendirebileceğimiz 
bir şey. Bernie Sanders orada 
o şekilde otururken böyle bir 
ikon haline getirildiği eldiven-
leriyle yemin törenini izlerken 
kafasından acaba ne geçiyordu 
diye düşündüm. Muhtemelen 
yine bizi tufaya getirdi bu de-
mokratlar dediği aklıma düştü 
açıkçası hep öyle oluyor za-
ten. Geçtiğimiz haziran ayında 
Amerika’daki bu isyan dalga-
sında aslında ben o zaman 
Birgün’ dede yazmıştım herkes 
3 Kasım’a kadar Amerika’da 
müthiş bir isyan hali olacağını 
bekliyordu tabi olmadı bir tek 
Portland merkezli ve Seattle’de 
ufak tefek şeyler oldu hemen 
yatıştı. Şaşırmadım ben açık-
çası bu gelişmeye yani Ameri-
ka’nın Trump’ı böyle çok büyük 
gösterilerle çok büyük toplum-
sal sokak olaylarıyla gönder-
diği öngörüsünde bulunanlar 
hatalı çıkar. Amerika öyle bir 
ülke değil. Çok büyük ülke ve 
çok çeşitlilik olan bir ülke bu 
süreçte de o hazirandaki isyan 
dalgasında zaten Amerikalılar 

baştan demokratlar liberaller 
ön almışlardı. Black Lives Mat-
ter hareketi dediğimiz hareket 
her ne kadar Amerikan soluyla 
girift bir hali olsa bile demokra-
tik parti yönetiminde çerçevesi 
sınırları çok belli bir hareket. 
Kimi zaman içlerinde birtakım 
daha sert unsurları eylemler 
yapabiliyorlar işte yemin tö-
reninde Portland’da demok-
ratik parti merkezine yönelik 
birtakım olaylar oldu polisle 
kapıştılar ama çok sınırlı sayıda 
insandan bahsediyoruz burada. 
Hareketin ideolojik çerçevesi, 
fonlaması hepsi demokratik 
artı tarafından belirleniyor ve 
aslına bakarsan Amerikalı-
lar nasıl ki dünyanın dört bir 
yanındaki sol sosyal demokrat 
ya da demokratik sosyalist 
hareketleri ideolojik olarak nasıl 
ki yönlendirebiliyorlarsa kendi 
ülkelerine de öyle yapıyorlar. 
Asla o radikal daha kendilerinin 
izin verdiklerinin ötesinde bir 
solculuk mümkün değil zaten. 
Dolayısıyla da işte çalışma ba-
kanı olmak istedi Bernie San-
ders ama olamadı. Alexandra 
Corteze çok fazla sol bir söy-
lemde bulunuyordu. Benim 
videolardan izlediğim kadarıyla 
Amerikalı muhalif gazetecilerin 
son dönemde bütün sıkıştırma-
ları karşısında kaçmayı seçti. 
Şimdi medicare for all meselesi 
ne olacak hep beraber elbette 
göreceğiz bunu çıkartabilecek-
ler mi göreceğiz ama bu kolay 
bir şey değil çünkü demokratik 
parti zaten bütün ilaç ve sigor-
ta şirketleriyle çok derin bağları 
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artırır artı şu andaki durum as-
lında böyle bir partiden Ameri-
kalılar bir new deal bekliyorlar. 
Yeni düzen bekliyorlar Roose-
velt dönemindeki gibi. Bunun 
imkan dahilinde olup olmadığı-
nı bilmiyorum açıkçası. Benim 
tek hatırladığım dış habercilik 
yıllarımda Amerika’da özellik-
le emek kesiminin ellerinden 
haklarının alınmaya başlandığı 
dönem tabii ki Reagen dönemi 
vs de var ama Bill Clinton’ın 
demokratik artının çok büyük 
artısı var burada. Yoksullara yö-
nelik ödemeleri kestiği dönem 
Bill Clinton’ın yani bunları cum-
huriyetçiler yapmadı demokra-
tik parti yaptı ama bunları tabi 
daha Amerikan yelpazesinde 
daha liberal sol kanat bunları 
çok fazla tartışmıyor. Tartışacak 
çok fazla insan yok çünkü daha 
çok kimlik meselesini tartışıyor-
lar renk meselesini tartışıyorlar. 
Basit bir örnek işte mesela 
Camala Harris renkli olması 

Jamaika ve Hint asıllı olması 
üzerinden konuşuluyor ama ko-
cası da Über işçilerinin haklarını 
alamaması için büyük müca-
dele vermiş bir avukat kocası 
da. Kendisi işte ceza sistemiyle 
ilgili çok hiç de aslında Ameri-
kan solunun da hoşlanmadığı 
icraatları olan bir isim ama 
renkli. Dolayısıyla hani neye ne 
kadar nasıl anlamlandıracağı-
mızı biraz daha içerik üzerin-
den değerlendirmekte fayda 
olduğunu söylüyor bana bütün 
bu olup bitenler. Sosyoekono-
mik temelde tabi Amerika’da 
konuşacak çok şey var bunları 
konuşunca da kendimize birta-
kım paylar çıkarıyoruz.

Hakikatın ders verici bir niteliği 
var Amerika’nın bu bağlamda 
Amerika’daki siyasi mücadele-
nin ve sınıf mücadelesinin de. 
Kendisine özgü ayrıksı özellik-
le elbette ki var ama hani bu 
yönelim aslında orada bulunan 

bana göre açıkçası oligarşik 
lobiler üzerinden işleyen para 
kampanyalar her ne kadar belli 
kurallara bağlı olsa da parayı 
verenin son tahlilde düdüğü 
çaldığı diyelim. Bir düzen var. 
Ve kendisine özgü o kapita-
lizmde yayılması gerekiyor ya-
yılamadığı zaman da sıkışıyor. 
Sıkışınca da içerden problem 
çıkıyor. Bu küreselleşme ne ka-
dar Çin’e yaradıysa Amerika’ya 
bir noktadan sonra o kadar 
yaramadı göreceğiz birlikte 
Amerika’nın nereye evrileceğini 
takip etmeye de çalışacağız. 
Çünkü bizi de etkiliyor. Orada 
size de Amerika’da bu oluyor 
kimse diyemez Amerika’da bir 
şey olduğu zaman dünyanın 
her yerini etkiliyor. Dolayısıyla 
biz de dünya insanları olarak 
Amerikan politikalarına dair ko-
nuşma cüretinde bulunuyoruz 
kaçınılmaz olarak.
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Whatsapp’ın son olarak kulla-
nıcılarına sunduğu yeni kulla-
nım sözleşmesi hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Bunun bir defa çok abartıldığını 
düşünüyorum. Kötü bir abartı 
olmadı bu ama çok abartıldığı-
nı düşünüyorum. Bir twitte ben 
şey diye yazmıştım: sigarayı 
ciğerlerimize zarar veriyor diye 
değil de gömleğimizi kokutu-
yor diye bırakmaya benziyor 
diye yazmıştım. Çünkü zaten 
WhatsApp, Facebook ve İns-
tagram veya diğer şirketlerle 
veri paylaşma olayını 2016 yı-
lında ilan etmişti o zaman bunu 
söylemişlerdi. Şuanda yaptığı 
güncelleme sadece şirketlerle 
WhatsApp Business diye bir 
şeye giriyor Whatsapp pay diye 

bir ödeme modeli sunacak. 

Whatsapp da şu anda bizim 
şirketlerle yaptığımız yazışma-
ların paylaşımın üzerine bir izin 
istiyor. Bu hayra vesile oldu. 
Herkeste bir veri bilinci oluşma-
sını sağladı. Yalan yanlış da olsa 
çok abartılı şeylerle de olsa. 
Aa bizim verilerimiz varmış bu 
veriler kullanılacakmış gibi her-
keste bir aydınlanmaya yol açtı. 
Herkes araştıra araştıra insanlar 
daha iyi bir noktaya gelebi-
lir. Ama çok büyük bir yanlış 
anlamayla başladı bu hareket. 
O yüzden ben hala WhatsApp 
kullanıyorum eğer What-
sApp’tan çıksaydım 2016 yılın-
da o kararıyla birlikte bu sis-
temden çıkardım diye. Şunu da 
unutmayalım ki: WhatsApp’ın 

önceki sahibi yani Facebook’a 
satılmadan önce çok yüksek 
bir mecraya satıldı. Satılma-
dan önce yavaş yavaş ücretli 
modele geçmenin hesaplarını 
yapıyordu. Önce dediler ki yıllık 
1 dolar alsak çok katılımcımız 
olduğu için 1 dolar çok cüzi 
bir miktar olsa da ama önemli 
bir özerkliğimizi korumak için. 
Facebook satın aldıktan son-
ra bu ücretli modele geçme 
hamlesini tamamen iptal etti. 
Hatırlarsınız hep şey söylen-
tileri çıkar: WhatsApp artık 
paralı olacakmış diye. Herkes 
bir panik yapar. Aslında para-
sız olması panik yapılacak şey. 
Dünyanın en büyük server’larını 
kullanan bir sistem. Dünyadaki 
herkesle haberleşebildiğiniz ve 
bedava haberleştiğiniz bir sis-
tem ve bize bu hizmeti veriyor. 
İnanılmaz bir hizmet sunuyor 
aslında maliyete vurduğunuz 
zaman. Ama bunu bedava 
yapıyor. Asıl sorgulanması 
gereken işte WhatsApp bizim 
kayınvalidemle yemek tarifi ya-
zışmamı paylaşacakmış benim 
çocuğumun fotoğraflarını alıp 
kullanacakmış gibi komplo te-
orileri ve şehir efsaneleri yerine 
bizim endişelenmemiz gereken 
şey WhatsApp neden bedava? 
Bütün soru buradan ortaya çı-
kıyor aslında. Bu kararı da öyle 
yorumluyorum. Brian Acton 
WhatsApp’tan 2017 yılında 
ayrıldı. WhatsApp’ın kurucu-
larından biri. İki tane kurucusu 
var. İkisi de arka arkaya ayrıldı. 
Çünkü satmalarına rağmen 
içerde çalışıyorlardır, yönetici 

DİJİTAL GÖÇ ve
SOSYAL MEDYANIN 
YENİ DÖNEMİ
ÜMİT ALAN
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pozisyonunda çünkü onların 
kurduğu sistemdi. Ayrılmaları-
nın nedeni artık bu iş iyice tica-
ri bir yere gidiyor ve biz bunu 
hayat etmemiştik. Biz daha kul-
lanıcısına daha farklı hizmet ve-
ren bir platform düşlemiştik o 
yüzden ayrıldık diyerek ayrıldı-
lar. Hatta Brian Acton çok daha 
sert açıklamalar yaptı. Diğer 
ortak biraz daha sessiz kaldı. 
Brian Acton diyor ki hayatımın 
en büyük pişmanlığıdır her gün 
bununla yüzleşerek yaşıyorum 
gibi açıklamaları oldu. Sonra bir 
vakıf kurdu vakfın ismi de Sin-
gal vakfı koydu. Şuanda signal 
diye de whatsapp’ın muadili bir 
ayrı bir platform var. O platfor-
mu da bağışlarla döndürülen 
bir yap haline getirdi. Şuan onu 
büyütmeye çalışıyor. Ama bu 
ne kadar işlevli ne kadar sür-
dürülebilir yine bedava yine 
sorgulamak gerekir. Bunun 
hikâyesi böyle. Whatsapp şu-
anda verilerimizi paylaşacakmış 
paniğini daha önce yaşamalıy-
dık diye düşünüyorum.

DİJİTAL GÖÇ

Telegram vb. platformlara 
Whatsapp’ın bu sözleşmesi 
sonrası büyük ölçüde bir göç 
oldu. Sizce kişisel verilerimizin 
güvenliği için bu yeterli mi?

Ya we contact’ telegramın aynı 
zamanda sahibi olan Facebook 
muadili bir sitesi var. Telegra-
ma geçmek aslında Rusya’daki 
facebookun muadili we conta-
cte platformunun sahibi aynı 

zamanda telegramın sahibi. 
Telegramın bir sürü güvenlik 
açığı var bugün güvenlik uz-
manları güzel ve detaylı bir 
şekilde açıkladılar. Whatsapp-
tan bile daha güvensiz oldu-
ğuna dair pek çok veri çıktı. 
Ama işte insanlar pek bilgili 
hareket etmedikleri için sanki 
watsapp’tan kaçıp telegrama 
gidicem orada daha güven-
liyim gibi bir hale kapıldılar. 
Veri güvenliği için ilk olarak 
aslında bilinçlenmek gerekiyor. 
İnternetle hangi verilerimizi 
paylaşıyoruz, hangilerini pay-
laşmıyoruz. Sözleşmelerde izin 
verilme kısmı varsa ne akdarı-
na izin veriyoruz ne kadarına 
vermiyoruz. Mesela facebook’ta 
birçok şeyi engelleyebiliyorsu-
nuz ama kaç kişi facebookta 
girip veri güvenliği ayarlarına 
baktı. Onların çoğu inanıyorum 
ki whatsapptan göç edenlerin 
çoğunda onlar hep varsayılan 
haliyle duruyordur. Yani eğer 
gerçek bir verilerimize sahip 
çıkma, verilerimizin güvenliğini 
koruma hareketi yapacaksak 
aslında facebook instagramı 
kullanmaya devam ettikten 
sonra bu tarz platformları – ki 
mecburuz da artık öyle alıştık 
ki hayat oradan dönüyor, hele 
ki pandemi döneminde dostla-
rımızı görmediğimiz bir ortam-
da- ama onları kullandığımız 
sürece orada her tıkımız her 
özel direct mesajımız her şeyi-
miz bir veri havuzunda birikiyor 
ve bunlar bir değer oluşturuyor. 
Dolayısıyla bütün bunlardan ra-
hatsızsak hepsinden çıkmamız 

gerekiyor. Ama çıkmıyorsak da 
sürekli bir veri bilincini o veri 
güvenliğiyle ilgili ayarları kont-
rol etmeyi böyle sözleşmeler 
olduğunda gündem yaratmayı 
örgütlenerek gündem yarat-
mayı mesela whatsapp şuan o 
olayı geri aldı ve bütün şirketler 
de dünyada şunu gördü: artık 
upuzun okunamayan karınca 
duası gibi yazılmış sözleşmeleri 
insanlara dayatamayız artık 
bütün sözleşmelerin bütün ve-
riyle ilgili şeyleri önce iletişimini 
yapmalıyız, insanlara neyle ilgili 
ne istediğimizi güzelce anlat-
malıyız ondan sonra onaylarını 
istemeliyiz. Bence olay şuraya 
gitmeli? Eğer ben verilerimin 
paylaşılmasından rahatsızsam 
ücretli bir modele geçmeliyim. 
Ama tamam verilerim o ka-
dar önemli değil, ben o kadar 
önemli şeyler yapmıyorum bu 
platformlara ücretsiz kullanmak 
istiyorum gibi bir seçenek su-
nulmalı. Bu seçeneklerden bi-
risini tercih etme özgürlüğüne 
sahip olmalıyım. Diğer mesele 
de signal meselesi. Yalpan tüm 
incelemelerde sinyal platfor-
mu en güvenli platform olarak 
görülüyor. Paylaştığı veriler 
içerisinde telefon numaramız-
dan başka bir şey paylaşmıyor. 
Whatsapp neyi paylaşıyor? Te-
lefon numaramız, telefonumu-
zun markası, iletişimde olduğu-
muz kişiler… Ama iletişimimizin 
içeriği değil iletişimimizin içe-
riği karşılıklı şifreleniyor. Benim 
iletim bende şifreleniyor senin 
iletin sende şifreleniyor ama şu 
veriyi paylaşıyor: ama senin-
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le benim aramdaki iletişimin 
yoğunluğunu yani bu ümit alan 
Tuna’yla çok fazla mesajlaşmış 
bilgisini aktarıyor ama ne me-
sajlaştığını söylemiyor. Telefo-
nunuzun performans dönemini 
gönderiyor, kaç yıllık telefon, 
hahngi marka, pili ne durumda 
bunları paylaşıyor… Bu paylaşı-
lan bilgilere meta data deniyor, 
üst veri. Bizim için bunlar çok 
önemli olmayabilir ama hepsi 
bir araya geldiğinde çok önemli 
değerli bir veri haline geliyor 
şirketler için. Ama daha fazlası-
nı isteyeceklerdir, bunun önüne 
set çekmek için artık bizim de 
platformlara karşı baskı oluş-
turabilecek bir güç olmamız 
lazım. Şu anki şey biraz yanlış 
anlamadan, biraz bilgisizlikten 
çıktı, WhatsApp’ı terk ediyoruz 
vs. gibi şu anki gündem. Bunun 
diğer rakip firmalar tarafından 
abartıldığını düşünüyorum. 
Yerli yabancı rakip firmaların. 
Ama bence hayırlı oldu herkes 
verileri konusunda kafasında 
evet bir şey varmış onu ko-
rumam gerekiyormuş gibi bir 
soru işareti oluştu. Bunu doğru 
bilgiyle beslemek gerekiyor. 

VERİLERİMİZİ SATTIKLARI 
İÇİN KULLANIMI ÜCRETSİZ

Kişiler verilerimizin güvenliği 
için bizler sizce neler yapabi-
liriz? 

Şeffaflık talep etmemiz lazım. 
Benim hangi verimi hangi 
amaçlar kullanıyorsun, bu izni 
benden alırken bir anda önü-

müze bilmem kaç yüz sayfalık 
sözleşme koyup okumadan 
kabul etmemizi mi istiyorsun, 
yoksa şeffaf olarak bunun 
iletişimini yapıyor musun? 
Bunu istememiz lazım. Neden 
bedava olduğunun ayırdına iyi 
varmamız lazım. Facebook me-
sela şuan Apple’la bir kavgaları 
var Amerika’da. Çünkü Apple 
bu yıl içerisinde yapacağı gün-
cellemede Facebookun reklam 
amaçlı takibini gözetimini bü-
yük ölçüde engelleyici- bütün 
facebook gibi uygulamaların, 
instagram gibi vb. platform-
ların reklam amaçlı takibini 
engelleyecek bir ayar getiriyor. 
Ben diyeceğim ki beni bir tıkla 
Facebook beni reklam amaçlı 
takip edemesin gibi bir sekme 
olacak Apple cihazlarında ve 
ben bunu seçme özgürlüğüne 
sahip olacağım. Facebook buna 
çok sinirlendi. Amerika’nın 
bütün büyük gazetelerine tam 
sayfa ilanlar verdi. Apple’ın 
yaptığı küçük esnafı bitirmektir. 
Bizim reklam modelimiz küçük 
esnafın yanındadır, ticareti ko-
rur, ticareti güçlendirir yani po-
litika siyaset yapıyor ve apple’ı 
esnafı batırmakla suçlayan bir 
ilan verdi. Buradan çok rahatsız 
oldu. Biz bu kavgada Apple’ın 
yanında olmamız gerekiyor her 
ne kadar kapitalist bir şey de 
olsa çünkü Apple bize bir tercih 
sunuyor. Bu kavga sürecektir. 
Hatta Appstore’da algoritmik 
olarak geriye atmalara kadar 
bir aşamaları olacaktır. Ama 
Apple’ın da şöyle günahları var: 
Amerika’daki bir antitröst da-

vasında aralarında Google’dan 
para almasıyla ilgili bir şey var. 
Google’dan neden para alıyor, 
Google önemli bir meblağ ödü-
yor Apple’a beni bütün cihazla-
rında varsayılan arama motoru 
yapacaksın diye. Bizim pek 
çoğumuz Apple cihazlarımız-
da ya da başka cihazlarımızda 
varsayılan arama moturunu 
değiştirebilir miyiz diye sorgu-
lamamışızdır. Bir arama motoru 
vardır içinde ve Google’dır o. 
oysa veri güvenliğine çok daha 
dikkat eden arama motorları 
var. Duckduckgo gibi birkaç 
tane örnek var. Bunlar izlemeyi 
daha az yapan ya da yapma-
yan bize çok ciddi hesap veren 
verilerin paylaşımı konusunda 
biz bunları görmüyoruz bile. 
Apple’da bu anlaşmayı yapmış 
durumda Google. Amerika’daki 
antitröst davasında buradan 
sıkıştırıyorlar diyorlar ki sen 
haksız rekabet yarattın Goog-
le’dan para aldın cihazlarında 
varsayılan arama motorunu 
Google yaptın. Bizim de artık 
şirketlerden artık bunları talep 
etmemiz lazım. Facebook’un 
iddialarından biri şuydu: eğer 
Apple bizi böyle engellerse biz 
bütün dünyada bedava verdi-
ğimiz bu platform hizmetini 
ücretli yapmak zorunda kala-
biliriz gibi. Çok güzel bir itiraf 
var orada. Neden ücretsiz sizin 
bütün verilerinizi paylaştığımız, 
bütün verilerinizi sattığımız, 
ticaretin emrine hatta bazen 
siyasetin bile emrine sun-
duğumuz için şuanda panik 
içerisindeyizin itirafıydı bu. 
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Oradan talep edeceğimiz eğer 
apple böyle bir ayar getirecek 
olursa bu kavgayı kazanırsa 
bu iki büyük şirket arasında, o 
zaman diyeceğiz ki biz apple’ın 
yanındayız ya da android bunu 
yaparsa androidin yanındayız 
diyeceğiz. Eğer ben izlenmek 
istemiyorsam beni izleyemez-
sin, ama bir yandan da tekel 
olmuşsun. Eğer ben bugün 
internette sosyalleşmek ister-
sem facebook’ta instagramda 
twitter’da yoksam internette 
sosyalleşemem. Çünkü bunlar 
artık birer tekel aline gelmişler. 
Senin instagram’ın yok mu, 
bugün instagramı olmayan 
facebook olmayan insanların 
dünyada da olmadığına dair bir 
anlayış var. Bu yüzden Ame-

rika’nın gündeminde birçok 
eyealette açılan birçok dava 
var hepsi antitröst davaları. 
Yani facebookun aynı zaman 
whatsapp’ı hem instagramı 
satın almasının çok ciddi bir 
tröstleşme ve insanları bir şeye 
zorlama şeyi olduğuna iddia 
ediliyor ama Amerika’nın bile 
yasaları buna karşı etkisiz ve 
bu davalar çok yavaş ilerliyor. 
Şuan Joe Biden’a yapılan en 
büyük baskılardan bir tanesi bu 
davaları hızlandırması yönünde. 
Bunlar nasıl 2016’da Camb-
ridge analytica’da Trump’ın 
seçilmesi konusunda bir etki 
yaratmışlardı seni de Amerikan 
demokrasisini de yok etmeye 
doğru gidiyorlar gibi. Yani biz 
Türkiye’de sosyal medya mec-

ralarının yasaklanmasını yaygın 
medya çok engellediği için 
bir özgürlük meselesi olarak 
görürken, Amerika’da sosyal 
medya mecraları bir özgürlük 
meselesi değil demokrasiyi 
yavaş yavaş bitirmeye başlayan 
bir tehlike meselesi olarak ko-
nuşuluyor. Böyle de bir farkımız 
var aslında. Biz Türkiye’de bir 
ifade özgürlüğü talep ediyoruz 
sosyal medya şirketlerinden 
ama bir ticari şirketten talep 
ediyoruz ve bunun da sonunun 
ne olacağı belli değil bizi de 
çok büyük bir kaosa sürükle-
yebilir. Çok büyük bir ikilem 
içerisindeyiz aslında Türkiye’de 
de. Böyle özetleyebiliriz. 
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Uğur Mumcu’yu çok değerli bir 
gazeteciyi anıyoruz.  Bugün 
24 Ocak ölümünün üstünden 
28 yıl geçti fakat biz onu hala 
unutmadık. Kendisi kendisini 
nasıl tanımlar derseniz. Ben 
cumhuriyetçiyim, Atatürkçü-
yüm, laikim, antiemperyalis-
tim tam bağımsız Türkiye’den 
yanayım ben insan hakları 
savunucusuyum ben terörün 
karşısındayım. Ben yobazların, 
hırsızların, vurguncuların, çı-
karcıların düşmanıyım diyordu 
Uğur Mumcu. Uğur Mumcu sa-
dece bir gazeteci değildi bütün 
bu değerleri temsil eden bir 
aydınlanma neferiydi de aynı 
zamanda. Bugün aydınlanma 
mücadelesini herkes vermiyor 
ama veren insanlar var, önemli 
gazeteciler var yazarlar var. Bu 
bayrağı taşıyanlar var. Onlar-
dan biri aramızda sayın Merdan 
Yanardağ hoş geldiniz. 

Teşekkür ederim. Uğur Mum-
cu’yu anarken onun değerle-
rinde tabii ki bahsedeceğiz. 
Bizim konumuzun başlığı biraz 
da tarikat, ticaret ve siyaset 
ilişkileri. Aslında Uğur Mum-
cuyu sizler de biliyorsunuz ki 
Türkiye’nin rant düzeninden 
çıkmasını isteyen bu liberal 
saldırıdan kurtulmasını isteyen 
aynı zamanda cemaatleşme ve 
tarikatlaşmanın önüne geçmek 
isteyen bir gazeteciydi. Tüm 
bunları yaptığı mücadele ettiği 
içinde maalesef ki canına kıy-
dılar. Bizler tabii ki korkmadan 
aynı mücadeleyi sürdürmeyi 
çalışıyoruz.

Unutulan bazı şeyler var o da 
Uğur Mumcu’nun sahiplendiği 
değerler. O değerlere tekrar 
sarılmak gerekiyor herhalde. 
Sizde bu değerlere sarılan birisi 
olarak Uğur Mumcu denince ilk 
aklınıza neler geliyor? 

SOSYALİST BİR GAZETECİYDİ
MERDAN YANARDAĞ

Şöyle değerlendirebiliriz Uğur 
Mumcu niteliklerini sayarken 
aslında bizim hep atladığımız 
bir şey vardı. Ben cumhuri-
yetçiyim ben kemalistim ben 
devrimciyim dediği zaman 
buna ben sosyalistim de derdi. 
Ben sosyalist bir gazeteci-
yim diye tanımlardı kendisini. 
Dolayısıyla Uğur Mumcu’nun 
bu özelliğini görmek lazım. 
Cumhuriyetçi Türkiye’nin ilerici 
aydınlanmacı damarıyla sos-
yalist hareket arasında köprü 
kuran belli isimler vardır. Doğan 
Avcıoğlu gibi Uğur Mumcu’yu 
da o ekole o geleneğe dahil 
edebiliriz. Hatta bu yanıyla sos-
yalist harekete daha yakın onla 
sıcak ilişkileri olan isimlerden 
biridir. Bir aydınlanma savaşçı-
sı olarak tanımlamak onun en 
önemli özelliğidir bu tanımlama 
doğrudur. Yani laiklikten yana-
dır modernleşmeden yanadır 
aydınlanmadan yanadır. Gerici-
liğe faşizme karşıdır tartışılmaz 
bir yurtseverdir. Ve her şeyden 
önce bir gazetecidir önemli bir 
gazetecidir. Türkiye’deki gaze-
tecilik rol modellerinin başında 
gelir. Bunun nedeni gazetecilik 
basit genel geçer bir vaka i nu-
vistçuluk olmaktan yani bu Os-
manlı sarayının olaylarını yazan 
resmi yazıcıların ötesine taşıtan 
bunu bir araştırmacı sorgula-
yıcı bir oylum kazandıran bu 
bağlamda ele alan önemli öncü 
isimlerden biridir. O nedenle 

UĞUR MUMCU’YU ANARKEN
BARIŞ İNCE
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araştırmacı gazetecilik sor-
gulayıcı gazetecilik dediğiniz 
zaman akla gelen ilk isimlerden 
birisi olması şaşırtıcı değildir. 
Ama Diğer taraftan bu gelenek 
Türkiye’de çok köklüdür. Tür-
kiye aydınlanmacıları Türkiye 
devrimcileri Abdülhamit sansü-
rüne karşı mücadele ettiler. Bu 
ülkede sansüre baskıya saray 
saltanat baskısına iktidar bas-
kısına rejim baskısına direnen 
bir gazeteciler geleneği vardır. 
Namık Kemaller vardır bunların 
her biri bir gazetecidir. Çünkü 
gazetecilik bir aydın mesleğidir 
ve diğer yanıyla gazetecilik bir 
siyasal meslektir. Yani Marx ın 
on yıl boyunca Newyork heral 
tribuna gazetesine doğu ile il-
gili doğu sorunu ile ilgili yazılar 
yazdığını hatırlarsak ki Doğu 
Sorunu Türkiye kitabı öyle oluş-
muştur. Hatta bazı haftalar ye-
tiştiremediği için yerine Engels 
yazıyordu Marx imzasıyla. Daha 
sonra kitap o nedenle Marx ve 
Engels imzasıyla yayınlandı 
Marxologlar hangisinin Marxa 
hangisinin Engelse ait oldu-
ğunun üslubundan ayırdılar. 
Marx’ın özel olarak çalıştığı tek 
iş gazeteciliktir. Troçki yine öy-
ledir savaş muhabiri olarak Bal-
kan Savaşlarını izlemiş ve 1908 
ve hürriyet devrimi Abdülha-
mit’in saltanatına son veren 
hürriyet devrimi hakkında en 
yetkin yazıları yazmış Marksist 
teorisyenlerden biridir. Dolayı-
sıyla Türkiye aydınlanmacıları 
Türkiye devrimcileri de böyle 
bir geleneğe sahiptir. Abdül-

hamit sansürüne despotizmine 
karşı mücadele etmişler. Paris’e 
gidip orada Meşferet dergisini 
gazetelerini çıkartmışlar. Pa-
ris’te sürgünde sürgüne gittik-
leri her yerde gazete çıkararak 
mücadele etmişler. İstanbul’da 
gazete çıkararak mücadele 
ettiler. Böyle bir gelenek vardır. 
24 Temmuz’un hala Türkiye’de 
sansürün kaldırılışının yıl dönü-
mü olarak kutlandığını biliyo-
ruz. 24 Temmuz 1908’dir. 23 
Temmuz 1908 de hürriyet ilan 
edilir meclisi mebusan yeniden 
açılır. 

SİYASAL İSLAMCILARIN 
İŞLEDİĞİ
BİR CİNAYET
BARIŞ İNCE

24 Temmuz’da yapılan ilk iş 
sansürü kaldırmaktır olay bu-
dur böyle bir gelenek vardır. 
Uğur Mumcu bu geleneğin en 
önemli temsilcilerinden biri-
dir. Peki uğur mumcuyu uğur 
mumcu yapan olgu nedir? 

MERDAN YANARDAĞ

Bu olgu Türkiye burjuvazisinin 
ve cumhuriyetçi bürokratların 
egemen bürokratların cumhu-
riyete ihanetidir esas olarak 
ihanetidir. 12 Mart darbesiyle 
başlayan 12 Eylül darbesiyle 
devam eden Kemalist entijan-
siyanın o yavaş intiharıdır ve 
esas olarak yüzyıl önce yenilgi-
ye uğrattıkları medreseyi yani 
orta çağ gericiliğine natocu 

soğuk savaş döneminde Tür-
kiye’yi feda etme sürecini bir 
itirazdır Uğur Mumcu’ların orta-
ya çıkışı. Bu itirazın temelinde 
yatan; ortada ihanete uğramış 
bir devrim vardır bir cumhuri-
yet devrimi vardır cumhuriyet 
devriminin tarihsel kazanımları 
vardır bugün solunda üstünde 
durduğu kazanımlardır bunlar. 
Yani tıpkı Fransız devrimi gibi 
laiktir aydınlanmadır bu akıl-
cılıktır bu bilimi esas almaktır 
bu kadın haklarıdır yurttaş 
eşitliğidir kadın erkek eşitliğidir 
yasalar olsa bile gerçek hayatta 
dünyanın her yerinde yani eşit 
o ilkesinin kazanılması önemli 
bir tarihsel adımdır ama bunun 
topluma yerleşmesi onlarca yıl 
alır bu bahsi diğerdir bu tartışı-
lacak bir konudur, ayrıca önem-
lidir. Ama yurttaşlık yasasının 
çıkması dünyanın her yerinde 
önem taşır. Yani Amerikan iç 
savaşından sonra Abraham 
Lincoln kuzeylerin zaferiyle 
köleliğin kaldırılmasının Ame-
rika’nın ikinci kuruluşu olduğu 
kabul edilir ama ırkçılık hala 
devam etmektedir. Fakat yasa-
lar ve hukuk önünde bir beyaz 
ve siyahın eşit olması için yüz 
binlerce insanın kanı dökülmüş-
tür. Bu da böyle böyledir böyle 
ele alınmalıdır. Uğur mumcu 
bunun bir ürünüdür. Dolayısıyla 
uğur mumcunun katledilmesine 
gelince 28 yıl önce önemli bir 
hedeftir. En önemli hedeflerden 
biridir çünkü iyi bir tartışmacı-
dır iyi. Toplumu etkileyen biri-
sidir. Dolayısıyla Uğur Mumcu 
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sadece bir gazeteci değil daha 
doğrusu bir aydın sorumlulu-
ğunu da üzerine alan bir ga-
zetecidir. Gazeteciliği siyasal 
bir meslek olduğunu bilir aynı 
zamanda. Gazetecilik yapıyoruz 
beraber sevgili barış sen de 
yapıyorsun yaptığımız işin yüz-
de doksanı siyasettir siyasetle 
ilgilenmektir. Siyasal analizler 
yapmaktır dünyayı ve Türkiye’yi 
incelemektir. Spor muhabirliği 
bile yapsanız bunun derinliğin-
de bir biçimde gelecekseniz 
ve siyasetle karşılaşacaksınız. 
Uğur mumcu bunu bilince 
çıkarmış ve bunun gereğini 
yapan birisidir. Sadece gazete-
cilik yapmaz konferanslar verir 
tartışmalara katılır toplumun 
aydınlanma mücadelesine 
önderlik etmeye çalışır. 12 Eylül 
darbecilerine karşı aydınlar 
bildirisini örgütleyen isimlerden 
birisidir. 12 Eylül’e karşı ilk top-
lumsal muhalefetin örgütlenme 
girişiminde konuşmacı olarak 
hatta ve hatta ajitatör olarak 
yer alan isimlerdendir. Ben 12 
Eylül’den sonra cezaevinden 
çıktığımda ilk gittiğim toplan-
tılardan birinde Uğur Mumcu 
konuşmacıydı. Aziz Nesin, Uğur 
Mumcu vardı, Şan tiyatrosun-
daydı hiç unutmuyorum o isim-
lerden biridir. Uğur Mumcu’nun 
öldürülmesi siyasal İslamcı 
hareketin gerçekleştirdiği bir 
cinayet olarak değerlendirile-
bilir. Burada çok faili meçhul 
cinayet olarak değerlendiriliyor 
öyle değil. Birçok gazeteci ar-
kadaşımız maalesef dosya oku-

madan konuştukları için uğur 
mumcu cinayeti faili meçhul 
olarak kabul edilir. Uğur Mum-
cu suikastıne katılan herkes 
tutuklandı. Sadettin Tantan’ın 
iç işleri bakanlığı döneminde 
yapılan umut operasyonun-
da herkes tutuklandı ve İran 
istihbaratıyla bağlantılı faşist 
bir gruptur bunlar. 12 Eylül’de 
cezaevlerinde İslamcı olan 
Ankara ülkü ocakları başkanının 
burhan korkmaz yanlış hatırla-
mıyorsam başı çektiği bu bursa 
cezaevinde yatmış bir ekibin 
başını çektiği daha sonra İran 
istihbaratının kontrolüne giren 
ve Türk hizbullahı diye bilinen 
bir ekiptir Kudür ordusu diye 
de bilinen tanınan ama esas 
olarak Türk hizbullahı diye bili-
nen İran’da eğitim görmüş bir 
ekiptir. O dönemde İran sadece 
Şii İslam değil Sünni İslami da 
yönlendirme kapasitesine sahip 
olduğunu düşünüyor ve Tür-
kiye’de en önemli engel Türki-
ye’deki Kemalist aydınlar ve en 
önemli düşman olarak görüyor. 
İran daha sonra bu siyaseti 
terk etti. 90lı yılların sonunda 
2000lerin başında bu siyase-
ti terk etti. Bunun bir yanlış 
olduğunu gördüler ve bunun 
öz eleştirisini örtük bir biçimde 
yaptıklarını düşünüyorum. 

BARIŞ İNCE

Bir kafa karıştıran durum var 
daha çok Uğur Mumcu Suudi 
Arabistan’la ilgilendiği için yani 
o rabıta ekibiyle yani Sünni şe-

riatçılarla ilgilendiği için İran’ın 
böyle bir şey yapmayacağına 
dair bir intiba oluşmuştu.

MERDAN YANARDAĞ

Bu yanlış bir bilgi. Umut ope-
rasyonundan sonra yani irfan 
çağrıcı ve ekibinin yakalanma-
sından sonra aynı ekip zaten 
Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye 
Üçok ADD başkanı şimdi adını 
unuttum prof. İlk cinayetlerden 
biriydi Atatürkçü düşünce der-
neğinin kurucu başkanının ve 
Çetin Emeç’in öldürülmesi aynı 
ekibin işidir. Bu operasyonlar-
dan sonra iki tane İranlı diplo-
mata diplomat istenmeyen kişi 
ilan edildi Türkiye’yi terk ettiler. 
Rabıta ile bir alakası yok. Yani 
rabıta örgütlenmesiyle bir ala-
kası yok Suudi Arabistan o dö-
nemde henüz İslam dünyasında 
küresel ölçekte operasyonlar 
yaptığı bir dönemde değildi. 
Daha çok bu 2000li yıllarda 
yani Çeçenistan savaşı Bosna 
savaşıyla birlikte Suudi Arabis-
tan ve habiliği küresel bir akım 
olarak destekleyen hamleler 
yapmaya başladı. Rabıta daha 
çok ideolojik bir yayılım amaçlı 
Sünni İslam ekseninde ideolojik 
yayılım amaçlı bir işti. İran’ın 
her zaman köklü ve güçlü bir 
devlet olarak bir operasyon 
yapma kapasitesi vardı. Savak 
yerine kurulan savama şunu 
yaptı ve şu sadece Türkiye’den 
Uğur Mumcular öldürülmediler 
o dönemde birçok İran’ı mu-
halif öldürüldü. Yalova Ayvalık 
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hattı üzerindeki sahil kasa-
balarında yerleşim yerlerinin 
dışında bazı villalar kiralanarak 
birer aylık üçer aylık kaçırılan 
muhalifler buralarda sorgulanıp 
öldürüldü. O dönemde İranlı 
aydın muhalif aydın asker hatta 
iş adamı sayısı hayli fazladır. 
Otuza yakındır. Otuza yakındır 
öldürülen İranlı muhalif sayısı. 
Yüksek bir operasyon kapasite-
sine sahiptir. Ve İran bunu hep 
yaptı. Zaten bildiğim kadarıyla 
yanlış hatırlamıyorsam daha 
İran’ın nükleer teknolojisinin 
başında olan isimlerden biri 
Esentepe’de öldürüldü üste-
likte Zindaştiye bir uyuşturucu 
kaçakçısına öldürtüldü onun 
karşılığında İran’da affedildi. 
Çünkü cezaevinden kaçarken 
bir devrim muhafızını öldürmüş 
Zindaştı. Bugün Burhan Kuzu-
ların devrede olduğu vatan için. 
Uğur mumcunun bu çerçevede 
öldürüldüğünü biliyoruz ve 
burada Türkiyeli İslamcıların 
tetikçi olarak operasyon gücü 
olarak kullanıldığı da açık. Yani 
Uğur Mumcu cinayeti İslam-
cıların işlediği bir cinayet. Bir 
yanıyla bölgesel ölçekli bir 
cinayet bir yanıyla Türkiye’de 
işlenmiş bir cinayet. Elbette 
Türkiye’deki İslamcıları da son 
derece rahatsız ediyordu yani 
İran Türkiye’de hazır bir top-
rak bulmasa ilişki kurabileceği 
güçler bulmasa bunu yapamaz-
dı. O dönem şöyle hatırlarsanız 
eğer henüz İran İslam devrimi 
Türkiye’deki İslamcıların büyük 
bir sempatisine sahipti. Henüz 

daha bu ayrım gerçekleşme-
mişti. Ali Şeriyetinin kitapları 
cami avlularında ekmek peynir 
gibi satılıyordu. Şimdi bir ta-
nesini bulamazsınız. Yani İranlı 
siyasal İslamcı teorisyenler 
tarihsel isimler onların kitapları 
peynir ekmek gibi satılıyordu 
ve bir model olarak alınıyor-
du. Daha çok yani çünkü bir 
Suudi Arabistan’ın bir körfez 
emirliklerinin krallığa saltanata 
dayalı modelleri Türkiye’de her 
şeye rağmen çekici olma şansı 
yoktu. İslamcıların da cumhuri-
yet modernleşmesinden etki-
lendiğini düşünürseniz İran’da 
iyi kötü sandığa dayalı rejim 
var. Seçimle gidip gelen İslamcı 
iktidarlar var bir model var. Tır-
nak içinde İslamcı bir sandığa 
dayalı seçimli bir model kura-
bilmiş ülkelerden biri. İran daha 
sonra bu politikasını terk etti. 
Ve Tam tersi İran kendisini sa-
vunan kadere bakın ki Türkiyeli 
ulusalcılarla, cumhuriyetçilerle 
ilişki kurmayı 2010lardan sonra 
sık sık denemeye çalıştı. Böyle 
bir tabloyla yüz yüzeyiz diye 
düşünüyorum. 

UĞUR MUMCU HAKLI ÇIKTI
LİBERAL İSLAMCI İTTİFAKI 
ÜLKEYİ KARANLIĞA SÜRÜK-
LEDİ

BARIŞ İNCE

Sizin de konuşmanızın başında 
söylediğiniz gibi Uğur Mumcu 
gericiliğe karşı bir figür olmakla 
birlikte aynı zamanda sosya-

listte bir aydındı. Burada sınıf 
meselelerinden hep bahseder-
di. İşçilerin emekçilerin sorunla-
rı grev hakkı. Özellikle az önce 
tekrar dinleme fırsatı buldum 
bu dikili konuşması vardır 
1987lerde oralarda sürekli ne-
den sınıf kavramının Türkiye’de 
yeterince kullanılmadığından 
dem vururdu. Böyle bir yanı da 
vardı değil mi? -Elbette o yönü 
hep unutulur. Kemalizmle çok 
özdeşleşmiş bir isim gibi gö-
rülür bunun haksızlık olduğu-
nu düşünüyorum. Yani deyim 
uygunsa Kemalist sosyalist 
demek belki daha doğru bugün 
garip geliyor ama dönemi yala-
yanlar bilir 60lı ve 70li yıllarda 
bu kavram garip değildir. 
Özellikle 60li yılların 68 in 71 
efsanesini yaratan devrimcilerin 
örgütlerin savunmalarına bakın 
bunu net görürsünüz aslında. 
İktidarlara karşı cumhuriyetin 
ilerici kazanımlarını birikimlerini 
savunan devrimciler sosyalist-
lerdir. Daha sonra 1990 sonrası 
liberallerin, İslamcıların ve Kürt 
siyasal hareketinin ne diyelim 
baskıladığı entelektüel ortamda 
bir doğru düzgün bir tarih ve 
cumhuriyet tartışması yapamaz 
hale geldiğimiz için dürüst bir 
tartışma yapamaz hale geldiği-
miz için bunu böyle söylemek 
aforoz edilmeye yol açacak 
korkusu egemen oldu. Bunu 
kırmak lazım. Yani tarih ve bi-
lim tartışması bu sosyal bilimler 
içinde geçerlidir bu tür korkula-
rı çekinceleri kaldırmaz. Dürüst 
bir tartışma yapıp değerlendir-
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me yapıp ifade etmek lazım. 
Uğur mumcu böyledir. Bir 
yanıyla kalpaksız kuavi milliye-
ci denir ama bir yanıyla da 12 
Mart zindanlarında direnmiştir. 
Devrimcidir, sosyalistlerle yan 
yanadır onların derdini kendi 
derdi kaygısı olarak görür.

MERDAN YANARDAĞ

Evet doğru kavram odur dev-
rimci demokrat diyebiliriz. Yaz-
dığı kitaplara baktığımızda ta-
rikat ticaret ve siyaset üçgenini 
bir arada tutar. Özellikle Özal’la 
ilgili eleştirilerinin başında da 
öfk yasasıyla birlikte Korkut 
Özal’a tanıdığı imtiyazlar ve bu 
Suudi paraları yani yurt dışın-
daki yeşil sermayenin Türki-
ye’ye gelişi önemli bir yer tutar. 
Hata şöyle söylemleri vardır 
yine Uğur Mumcu’nun der ki 
laiklikten bahsediyorsunuz ama 
neredeyse şeriat kurallarında 
bir ekonomiyi faizsiz kazancı 
vb savunuyorsunuz şeklinde. 
Buradan aslında kastettiği yeni 
bir mekanizmanın kurulduğu, 
yeni bir ekonomi mekanizma-
sının aslında alt ekonomide 
diyebileceğimiz bir sürecin 
başladığı. Bu dikkat çektiği 
şeye herhalde solcular çok 
dikkat etmedi zamanında ya da 
etmek istedi başarılı olamadı 
bilemiyorum. Bu konular sizin 
bahsettiğiniz 90msonrasında 
2000lerde çok konuşulmaz 
oldu. -Neredeyse bu tarikatla-
rın cemaatlerin kendi içlerin-
de bu ekonomik büyüme stk 

olarak nitelendirildi. Bazı liberal 
dergilere bakıyorum arada 
görüyorum o eski yazılarını. 
Oralarda tarikatların birer sivil 
toplum kuruluşu olduğundan 
bahsediliyor. Uğur mumcu hiç 
böyle demezdi. Bu ilişkilerin 
daha sonra büyük sıkıntılara yol 
açacağından bahsederdi. Siz de 
hatırlarsanız o tartışmaları. 

Birebir içindeydik ya da ta-
rafıydık o tartışmaların. Çok 
doğru. Yani tarikatlara sivil 
toplum örgütü demek tsk yı 
demokratik kitle örgütü ola-
rak nitelendirmek kadar saç-
ma sapan bir tavırdır. Bizzat 
tartışmalarda karşılaştık. Ben 
katıldığım bir televizyon tar-
tışmasında birikim dergisinin 
genel yayın yönetmeni fettul-
lahçı çeteyi sivil toplum örgütü 
olarak savunduğunu gayet iyi 
hatırlıyorum. O toplantıdan 
sonra ben bir yıl yedi hapis 
ay cezaya çarptırıldım. Beni 
şikayet ettiler. Benim sözlerim 
nedeniyle Bankasya’nın hisse-
leri düşmüş diye beni şikayet 
ettiler. Ben İstanbul borsasına 
bir yazı yazım dedim hisse-
leri düştü mü 9 Ocak 2009 
Bankasya’nın hisseleri. Tam 
tersine artmış ama bir bilirkişi 
raporuyla beni 1 yıl 7 ay hapis 
cezasına çarptırdılar. Bu utanç 
onlar da devam edecek onla-
rın arkasından gelecek ondan 
kurtulmaları mümkün değil. Bu 
cehennemin yollarını kendileri 
döşediler ve bu cehennemin 
ateşi onları da yakıyor. Uğur 

Mumcu bunları saptayan biri-
dir. Liberallerin İslamcılarla kirli 
ittifaklarını ilk gören isimlerden 
biridir. Çok önemli Türkiye’de 
siyaset terminolojisine kazan-
dırdığı bir kavram vardır. Liboş 
kavramı Uğur Mumcu’ya aittir. 
Uğur Mumcu’nun ürettiği bir 
kavramdır. Bir de entelektüel 
yerine entel kavramını Uğur 
Mumcu geliştirmiştir. Entelek-
tüel kavramının saygın oldu-
ğunu bilir önemli olduğunu 
da bilir onu kısaltıp ve liboş 
kavramını oturtan isimlerden 
biridir ve tarih Uğur Mumcu’yu 
haklı çıkardı yani liberal İslam-
cı ittifakı Türkiye’nin bugün 
islamofaşist bir rejime sürük-
lenmesinde çok önemli bir rol 
oynardı. Çünkü liberaller daha 
sonra Uğur Mumcu gibi isimleri 
Ergenekoncu darbeci aske-
ri vesayetçi falan ilan ettiler. 
Bütün askeri darbelerde gözal-
tına alınmış tutuklanmış Ziver 
beylerden geçmiş isimleri böyle 
nitelendirmeleri tarihin bir cil-
vesi galiba. Ve tümünün daha 
sonra oyuncağı aracı olduğunu 
hep birlikte gördük. Yani 15 
Temmuz darbesi. Onlar zannet-
tiler ki üniforma giyen herkes 
Kemalist. Biz içinde İslamcı bir 
örgütlenme olduğunu anlattı-
ğımız zaman buna inanmadılar 
ve 15 Temmuz darbesi gelince 
tabloyu gördüler. Uğur Mum-
cu bu tabloyu gören birisiydi. 
Konuşmalarından birinde imam 
generaller gelecek göreceksiniz 
diye uyarıyor. Onun videolarını 
isteyen seyircilerimiz internet-
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ten ulaşabilirler. İmam valiler, 
imam generalle imam kay-
makamlar imam öğretmenler 
gelecek derken kastettiği şey 
bugün yaşadığımız tabloydu 
ve bunların çoğu gerçekleşti. 
Büyük bir öngörüye sahipti 
diye düşünüyorum. Bu nedenle 
Uğur Mumcuyla saygıyla an-
mak lazım diye düşünüyorum. 
Bugün ki bütün genç gazete-
cilere önerilebilecek en uygun 
ve en doğru rol modellerden 
biridir diye düşünüyorum .

BARIŞTAN YANAYDI

BARIŞ İNCE

Uğur Mumcu kendimiz için 
hiçbir şey istemiyoruz diye bir 
konuşmasında yine konuşuyor. 
Uğur mumcudan bahsederken 
çok geri planda tutulan bir şey 
var onun barıştan da çok söz 
eden bir kişiyi toplumsal bir 
barış isteyen bir kişiydi. Aynı 
zamanda yaşadığı dönemde 
de güneydoğudaki savaşında 
giderek arttığı bir dönemdi. 
Hiçbir zaman etnik milliyetçi-
liğe sempati duymadı. Teröre 
karşıydı fakat bir barış ikliminin 
bir demokrasi ikliminin ülkede 
yeşermesini de isteyen biriydi. 
Yurtsever bir kişilikti. Ülkesine 
insanlarına bağlı bir kişiydi.

MERDAN YANARDAĞ

Kesinlikle. Uğur Mumcu’da Kürt 
düşmanlığı yaptığı bir satır 
bulamazsınız. Demokratik bir 

çözümden ve barıştan yanaydı 
ve bunu yüksek sesle ifade edi-
yordu. Bu liberallerin yarattığı 
bir kirliliktir bir zihin kirliliğidir. 
Uğur Mumcu ve Uğur Mumcu 
çizgisindeki aydınlara yönelik 
bir iftiradır ve buna son vermek 
gerekiyor. Cesaretle son verme-
si gerekiyor yazdıkları çizdik-
leri ortadadır bize tek bir satır 
göstersinler etnik milliyetçilik 
yaptığı Türkçülük yaptığı Kürt 
düşmanlığı yaptığı tek bir satır 
gösteremezler. Bunlar doğru 
değil. Pkk eleştirileri var elbet-
te. Pkk nın kuruluşuna ilişkin 
kimi itirazları ve kimi iddiaları 
var elbette. Bunlar tartışılabilir 
ve en fazla denilebilir ki bunlar 
yanlıştı. Ama düşmanlık yap-
madığı demokratik bir çözüm-
den kardeşlikten yana olduğu 
Kürtlerin Kürt yurttaşlarımızın 
kardeşlerimizin haklarının ve 
hukuklarının korunması ge-
rektiğini açık ve yüksek sesle 
söylemiş isimlerden birisidir. 

Mesela hep unutulur Aziz Ne-
sin’in önemli bir kitabı vardır ki 
uğur mumcunun sürekli tavsiye 
ettiği bir kitaptır. Bulgaristan’da 
Türkler ve Türkiye de Kürtler. 
Çok ilginçtir Bulgaristan’daki 
sosyalist dönemdeki Türk soru-
nunun çözümünü Kürt sorunu 
için örnek gösterirler. Ve uğur 
mumcu da bunu örnek gösterir. 
Çözüm önerileri de projeleri 
de vardır tam tersine sosyalist 
dönem Bulgaristan’da Türk so-
rununun çözümü aslında sonra 
derece demokratik bir çözüm-
dür. Bunu daha sonra yani milli-
yetçilikle zihni kirlenmiş Jivkov 
dönemi ve daha sonrasıdır. O 
bakımdan çok bilinmez daha 
doğrusu liberallerin yarattığı bir 
zihin kirliliği ortamında bunlar 
gözden kaçırıldı gerçeklerin ve 
tarihin ortaya çıkmak gibi bir 
huyu var bu önlenemiyor.



31

Universus Sosyal Araştırmalar 
Merkezi, “Evde Kalamayanlar: 
COVID-19 Günlerinde Çalışma 
İlişkileri Araştırması” başlıklı 
bir çalışma yayınlayarak, pan-
demide emekçilerin yaşadık-
ları olumsuz yaşam koşullarını 
ortaya serdi. 16’sı motosikletli 
kuryelerle, 14’ü market çalışan-
larıyla toplamda 30 yarı yapı-
landırılmış görüşme ve mar-
ket çalışanlarıyla yapılan 101, 
motosikletli kuryelerle yapılan 
119 online anket sonucunda 
derlenen araştırma verileri, 
pandemide devlet tarafından 
hiçbir güvence sunulmayarak 
çalışmaya mecbur bırakılan 
yurttaşların çalışma şartlarının 
ne denli kötü durumda olduğu-
nu ortaya koyuyor.

“Yarınından kimin haberi var 
ki?’’

Araştırmada sağlık, güvenlik, 
güvence başlıkları pandemi 
sürecinde emekçilerin kendi 
sağlıklarını riske atma paha-
sına nasıl çalıştığını bizlere 
anlatıyor. Mesai saatlerinin, 
psikolojik baskının arttığı ça-
lışma koşullarını çarpıcı şekilde 
sunuyor. ’’Geleceği kapkaranlık 
bir nokta’’ olarak tanımlayan, 
evde kalma imkanı olmayan 
bu çalışanlar söylenenlerin 
aksine kesinlikle herkesle eşit 
koşullarda değil. Raporda da 
belirtildiği gibi “Herkes aynı ge-
mide değil”. Evde kalamayan-
lara odaklanıldığında yaşanılan 
hikâyeler, söylemler onların 
gelecek kaygısını çarpıcı şekil-
de hissettiriyor…

Araştırma raporunda öne 
çıkanlar:

Salgın döneminde market 

çalışanları ve motosikletli kur-
yelerin çalışma koşulları yoğun-
laşırken çalışma saatleri uzadı. 
Bu uzun ve yoğun çalışma 
süreleri çalışanların ücretlerine 
yansımadı ancak her iki çalı-
şan grubunun da harcamaları 
salgın sürecinde arttı. Belirsizlik 
korkusu ile tüketim alışkanlıkla-
rı değişti ve bu da harcamalara 
yansıdı.

Çalışma sürelerinin arttığı her 
iki çalışan grubunda da en çok 
karşı karşıya kalınan haksızlık-
ların başında fazla mesai üc-
retlerinin ödenmemesi geliyor. 
İşverenden, iş yeri yönetimin-
den sırasıyla en çok iş saatlerini 
kısaltma talebinde bulundular. 
Bu talepler büyük ölçüde kar-
şılanmadı. Bahşişlerin düşüşü 
kaynaklı yaşanan gelir kaybına 
ek olarak, çalışanların en önem-
li gelir kaybı nedenlerinden bir 
diğerinin de ücretsiz izin uygu-
lamaları olduğu görülüyor.

“Yarınınızdan/geleceğinizden 
endişe duyuyor musunuz?” so-
rusuna 116 motosikletli kuryenin 
95’i evet, 14’ü kısmen derken; 
yalnızca 7 katılımcı bu soru-
ya hayır yanıtını veriyor. Aynı 
soruya 101 market çalışanının 
76’sı evet, 15’i kısmen derken; 
yalnızca 10 katılımcı bu soruya 
hayır yanıtını verdi.

“Virüs taşımıyoruz”

Müşteri ile ilişkiler kısmında, 
çalışanlara müşterilerin tutum-
larını ve karşılaştıkları durum-
ları sorduk. Sorumuza cevap 

Evde Kalamayanlar: 
Pandemide Kurye ve 
Market Çalışanları
Haber Analiz
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veren 119 motosikletli kuryenin 
85’i salgın sürecinin müşteri 
tutumunu olumsuz etkilediğini 
söylüyor. Market çalışanları ise 
“Müşterileri hangi sıfatla tanım-
larsınız? ” sorusuna halden an-
lamaz, bilinçsiz, kaba ve kaprisli 
olarak cevap vermektedir.

Her iki çalışan grubunun da bir 
dizi hak kaybıyla karşılaşmış 
olmaları ve salgın koşullarında 
yoğun risk altında olan başlıca 
sektörde çalışmalarına rağ-
men, katılımcıların bu şartlarda 
çalışmayı sürdürdüğünü gör-
dük.. Çalışanların bu koşulla-
ra katlanmalarının en büyük 
nedeninin salgın döneminde 
işsiz kalmak olduğunu, hem 
motosikletli kuryelerin hem de 
market çalışanlarının ezici bir 
çoğunluğunun yarınından/gele-
ceğinden endişe duymalarının 
bu şartları kabullenmelerine 
neden olmaktadır.

Sendikalaşma oranının olduk-
ça düşük seyrettiği bu çalışan 
gruplarında salgın sürecinin 
başında dayanışma ağı olarak 
başlayan platformlar bugün 
daha örgütlü bir hale geliyor. 
Ancak, iş mücadelelerinin çalı-
şanlar tarafında şiddetli geçti-
ğini söylemek ise pek mümkün 
değil.

Araştırmanın Evde Kalamayan-
lar’a odaklanmasının en net 
nedenlerini bulabileceğimiz 
başlık pek tabii “Sağlık, güven-
lik, güvence” başlığı oldu. Evde 
çalışma imkanı bulunanların 
aksine, pandemi koşullarında 
kendi sağlıklarını riske atarak 
çalışmaya devam eden mar-
ket çalışanları ve motosikletli 
kuryeler, aslında herkesin aynı 
gemide olduğu ve zengin-fakir 
gibi ayrımların belirsizleştiği 
popüler söylemlerin herhangi 
bir gerçekliğe tekabül etmedi-
ğinin en somut örneği.

Evde Kalamayanların Dilinden:

‘’Bazen kötü kötü bakışlarına 
maruz kalıyoruz, sanki biz Ko-
ronalıymışız gibi’’.

“Bizlere virüs gibi davranıyor-
lar. Kendi hatalarında mesela 
kartında limit yok çekmiyor 
ama hızla gitmek istiyor Arka-
sında kişi bizi yavaşlıkla suç-
luyor, burada bekleyip hasta 
olacağından şikâyet ediyor, 
birbirlerini kışkırtıyorlar. Onların 
10 dakika kalmak istemedikleri 
yerde biz 9 saat binlerce kişiye 
hizmet veriyoruz, sıfır anlayış 
bencillik içindeler”.

‘’Affedersiniz bize vebalı gibi 
davranıyorlar. Kuryeyiz de virüs 
kuryesi değiliz, virüs taşımıyo-
ruz’’.

“Ne birlik ne dayanışma hiçbir 
şey yok. En ufak tehditte insan-
lar birbirinden uzaklaştı”.
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Hayvan Hakları Federasyonu 
Ankara temsilcisi Pelin Sayıl-
gan ile Hayvan Hakları Araştır-
ma Komisyonu’nun yayınladığı 
raporu, bu rapor çerçevesinde 
olası bir kanun değişikliği-
nin getirilerini ve eksiklerini 
konuştuk.

2004’te çıkan kanunda ne tür 
ciddi sorunlar yeni bir kanun 
için talep yarattı?

2004’te çıkan kanun, “kısırlaş-
tır, aşılat, yerine bırak” madde-
siyle önemli bir adımdı aslında. 
Fakat hayvanların eşya statü-
sünde olması, yasanın sahipli/
sahipsiz hayvan ayrımı yapma-
sı, hayvana şiddetin Kabahatler 
Kanunu kapsamında olması 
önemli eksikliklerdi.

Sokak hayvanlarının kısırlaş-
tırılması popülasyonu kontrol 
almak için gerek şartlardan biri 
fakat yeterli değil. Pet shop-
larda hayvan satışının yasak-
lanması, yurt dışından kaçak 
girişlerin ve merdiven altı üre-
timlerin önlenmesi; toplumun 
bakımevlerinden ve sokaklar-
dan hayvan evlat edinmeye 
yönlendirilmesi gerekir.

Bunun dışında, hayvanat bah-
çeleri (kademeli olarak) ve 
yunus parkları kapatılmalı, hay-
van dövüştürenlere ve hayvana 
şiddet uygulayanlara hapis ce-
zası getirilmeli, folklorik hayvan 
dövüşleri yasaklanmalı, evcil 
hayvanlara çipleme zorunlulu-
ğu getirilmeli, hayvanlı sirkler, 
hayvan deneyleri ve avcılık 

yasaklanmalı, hayvana şiddet 
uygulayan ve öldüren beledi-
ye çalışanlarına cezai yaptırım 
uygulanmalı, eğitim müfredatı-
na hayvan hakları konusu dahil 
edilmeli, faytonlar yasaklan-
malı. 5199 sayılı Kanun bu ve 
benzeri birçok başlık açısından 
maalesef yetersiz.

Şimdi sunulan teklifteki başlı-
ca sorunlar neler?

Şu an Meclise sunulan bir teklif 
bulunmamakta, sadece geçen 
sene Genel Kurula sunulan 
Hayvan Hakları Araştırma Ko-
misyonunun bir raporu var, bu 
ise sadece tavsiye niteliğinde.

Yetkili makamlar tarafından 
“hukuk sistemine yük getirme-
yecek şekilde bir kanun çıkarı-
lacak” minvalinde açıklamalar 
yapıldığına göre, tahminimiz, 
hayvana şiddet basit yargılama 
usulüne tabi olacak, yani sade-
ce dosya üzerinden yargılama 
olacak, sanık hakim karşısı-
na çıkmayacak. Bu kanunun 
yıllarca çıkmamasının sebebi 
Adalet Bakanlığının hapishane-
lerde yer olmadığı gerekçesiyle 
kanunun çıkmaması için ayak 
diremesiydi. Muhtemelen ceza 
alt sınırı da düşük tutulacak ve 
bu suçların yatarı olmayacak. 
Yine, yunus parkları büyük rant 
kapıları olması sebebiyle ka-
patılmayabilir veya kapanması 
için çok uzun bir geçiş süreci 
öngörülebilir. Folklorik dövüşler 
konusunda komisyonda dövüş-
lerin yapıldığı bölge milletvekil-

Sayılgan: Sorun Hayvanlara 
Mal, Mülk Muamelesi Yapan 
Sistem
Haytap
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leri (iktidarıyla muhalefetiyle) 
bu konuda oy kaygısıyla sağ-
lam duramadılar, buradan da 
sonuç alamayacağımız yönün-
de endişeliyiz.

“Tehlikeli ırk” ifadesinin kullanıl-
mamasını, bunun bilimsel ola-
rak da yanlış olduğunu yıllardır 
anlatmamıza rağmen parla-
mentoyu ikna edebildiğimizden 
emin değiliz, bu konu da bizim 
için bir diğer endişe kaynağı. 
Evde bebekli ailelerle yaşayan 
uysal Pitbull’ların toplatılma-
sından korkuyoruz, zira şu an 
Haydi uygulaması üzerinden bu 
uygulama yapılıyor. Ailesinden 
ayrıldığı için kendini barınak 
duvarlarına vuran, yemek ye-
meyen, su içmeyen PitPull’larla 
karşılaşıyoruz. Olması gereken 
bu hayvanların çevreye zarar 
vermesi durumunda sahiplerine 
hapis cezası getirilmesi, tasma-
sız ve ağızlıksız gezdirilmesinin 
yasaklanması. Hayvanları ırkına 
göre ayrımcılığa tabi tutmak, 
barınaklara tıkmak ne etik ne 
de bilimsel.

Gündeme getirilen sorunlar 
ağırlıklı olarak hayvanlara mal, 
mülk yaklaşımı, spor-eğlence 
denilerek kâr kapısı olarak 
yaklaşılmasından kaynaklanı-
yor. Daha bütünlüklü bir müca-
dele sizce nasıl verilebilir?

Bu düzen içerisinde, bu üre-
tim ilişkileri devam ettiği ve 
hayvanlar eşya statüsünde 
olduğu müddetçe bu acıların 
son bulması mümkün değil. 

Üstelik şiddet de sadece cezai 
yaptırımlarla ya da eğitimle 
çözülecek bir problem değil. 
Düşünün, çok basit bir örnek: 
İşçi patronu tarafından aşağı-
lanıyor, geliyor evde karısını 
dövüyor, kadın hırsını çocu-
ğundan çıkarıyor, çocuk çıkı-
yor sokakta kuşlara taş atıyor, 
kedileri tekmeliyor… Şiddet 
bir sarmal halinde güçlüden 
zayıfa doğru sirayet ediyor. 
Toplumun hayvanların yaşadığı 
ızdıraplardan ötürü bu kanuna 
odaklanmasını anlayabiliyoruz 
fakat dört dörtlük bir kanun 
da çıksa hayvanların çektiği 
zulmün kâr maksimizasyonuna 
odaklı bir dünyada son bulması 
mümkün değil. Hayvan deney-
leri, mezbahalar, milyarlarca 
doların döndüğü devasa sömü-
rü sektörleri. Sokak hayvanına 
şiddeti Ceza Kanunu kapsamı-
na soksak bile, kapitalist sistem 
tarafından meşru gösterilen bu 
devasa sömürü mekanizma-
larını ortadan kaldırmadıktan 
sonra, en güzel kanunu da çı-
karsak devede kulak maalesef. 

Biz hayvan hakları savunucuları 
olarak bozuk düzende çark 
onarmaya çalışıyoruz aslında 
ama ne diyelim, denizyıldızı mi-
sali, atılan her olumlu adımı, en 
azından bir bilinç uyandırması 
bakımından desteklemek duru-
mundayız. Verilen sözler doğ-
rultusunda hayvanların yaşam 
hakkını gerçekten savunan bir 
kanun çıkması da bu minvalde, 
nihai bir çözüm olmasa da bu 
yolda atılan olumlu bir adım 
olacaktır.

Solsiyaset.org için röportajı 
yapan Güldane Pekdoğan
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