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AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 
‘yeni anayasa’ çıkışının mahi-
yeti tartışma konusu oluyor. 
Temkinli bir biçimde de olsa 
bir uzlaşma kapısı mı açılıyor 
diyenler de hızla ortaya çıktı. 
Mevcut ülke gerçekliğine belki 
sadece Boğaziçi direnişi kar-
şısındaki tutuma baktığımızda 
da reformdan yeni anayasaya 
tüm gündemlerin mahiyetini 
anlamak mümkün. AKP ve MHP 
blokunun yeni anayasa konu-
sunu gündeme getirmelerinin 
asıl mahiyeti Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi adını verdik-

leri bu ucube tek adam rejimini 
tahkim etmek dışında bir anla-
ma gelmiyor ki hem Bahçeli’nin 
uzun açıklaması hem de AKP 
cenahından gelen mesajlar da 
bunu ortaya koyuyor. 

Muhalefet Hamlesine Karşı 
Hamle

Erdoğan’ın kısa anayasa açıkla-
masının temel vurgusu, muha-
lefetin ‘kapalı kapılar ardında 
anayasa çalışması yapmasına’ 
eleştirisiydi. Hem Erdoğan 
hem de Bahçeli’nin, muhalefe-

tin anayasa çalışmasını ‘terör 
odaklarıyla’ da bir ortaklık ola-
rak ilan etmesi başlattıkları bu 
girişimin hedeflerinden birisi. 

Muhalefet bloku parlamenter 
sisteme dönüş ekseninde bir 
dönüşüm hedefini yeni bir 
anayasa tartışmasıyla da güç-
lendirecek bir çalışma içinde. 
Bu bağlamda yeni anayasa çer-
çevesi bir anlamda muhalefet 
blokunun tüm parçalarının or-
tak bir hedefi olarak gündem-
de. AKP ve MHP yeni anayasa 
ile muhalefetin bu hamlesine 
karşılık vermiş oluyor. Parla-
menter sistem merkezli öneri 
karşısında Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi merkezli 
bir tahkikatı yerleştirerek bir 
anlamda gündem üstünlüğünü 
öne çıkarmaya yöneliyor. Böyle 
bir gündemin bir parçası da 
kuşkusuz son dönemde iktidar 
blokunun muhalefeti parçalama 
hamlelerinden bağımsız değil. 
Yeni anayasa çağrısı ile kendi 
bloklarını genişletme, muhale-
fet blokunun çelişkilerini derin-
leştirme gayretini de görmeye 
devam edeceğiz. Bu hamlenin 
ne kadar karşılık bulacağını 
önümüzdeki günler gösterecek 
ancak şimdiden söylenebilecek 
olan şey muhalefet bloku ile 
iktidar bloku arasındaki aşılmaz 
duvarın tam da parlamenter 
sistem ekseni üzerinden biçim-
lenmiş olması ve aşılmasının hiç 
de kolay olmayacağı gerçeğini 
hatırlatmak olur. 

Çıkmaz Sokakta Anayasa 
Gündemi
Analiz 
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Tek Adam Rejiminde Tahkimat

İktidarın ekonomik ve siyasi kri-
zin yükünü taşımakta zorlandı-
ğı bir noktadayız. Bu anlamda 
yeni anayasa tartışması ciddi 
bir güç kaybının içinde günde-
me getiriliyor. Hem de bu adım 
Meclis’te referanduma götüre-
cek bir yeterliliğin dahi bulun-
madığı bir durumda atılıyor. 
AKP ve MHP bu şekilde hem 
kriz gündeminin üzerine örtme 
hem de krizin nedeninin anaya-
sanın yeni sistemle çelişkisine 
bağlama noktasında bir söyle-
mi öne çıkartarak bir manevra 
alanı yaratmaya çalışacak. Bu 
şekilde aslında tam da se-
çimler söz konusu olduğunda 
topluma bir vaadi kalmamış; 
2023 hedefi daha 2023 olma-
dan eskimiş ve tükenmiş olan 
iktidar açısından yeni bir vaat 
ve çözüm alanı olarak da yeni 
anayasa hedefi ortaya atılıyor. 
Dolayısıyla bu gündem aslında 
muhalefetin erken seçim baskı-
sını öteledikleri bir anda aslında 
seçime yönelik hazırlıklar açı-
sından da bir basamak olarak 
değerlendirilebilir. 

AKP için yeni bir taktik olmasa 
da bugün böyle bir hamleye 
dair en önemli sorunları, elle-
rinde halkı ikna etmeye yönelik 
herhangi bir gündemleri kal-
mamış olmaması. Ekonomideki 
çöküşten, dışarıda Doğu Akde-
niz gibi gündemlerinin hep-
sinde geri çekilmelerine kadar 

tüm bu gerilemeler bizzat Er-
doğan’ın başkanlığı döneminde 
yaşandı. Bunun yanında son 
beş yılda, terör ve iç güvenlik 
bahanesini de hoyratça kullan-
dı. Bugün artık bu gündemlerin 
hiçbiri bir anayasa değişikliği 
için halkı ya da en azından 
eriyen ve uzaklaşan tabanlarını 
tekrar çekecek inandırıcılığa 
sahip değil. Ülkede kendileri ve 
yandaşları dışındaki herkes son 
dört yılda başkanlık rejiminin 
bedellerini ağır şekilde öde-
mişken, rejimi tahkim etmeye 
yönelik bir teklifin de bugü-
nün Türkiye’sinde tabanı ikna 
edecek olumlu bir yanı bulun-
muyor.

Muhalefetin Cılız İtirazları

Burada muhalefetin itirazla-
rının da AKP’ye hamle şansı 
tanıdığını hatırlatmak gerekir. 
Muhalefet cephesinin siyasal 
İslamcı rejime yönelik itirazları 
ağırlıkla Cumhurbaşkanı’nın 
partili olup olmaması üzerinden 
bir tarafsızlık eksenine sıkışıyor. 
Erdoğan’ın çıkışının ardından 
muhalefetin samimiyet testi 
olarak ‘AKP Genel Başkanlığını’ 
bırakması önerisinde de bunu 
görebilmek mümkün. Bu cılız 
itirazlar iktidara mevcut faşist 
rejimi bazı makyajlarla sürdür-
me imkanı tanıdığı gibi muha-
lefet karşısında yeni hamleler 
yapabilme şansını da tanımaya 
devam ediyor. 

Bütün bu noktalardan hare-
ketle Türkiye’nin önündeki 
meselenin bir anayasa tar-
tışması olmadığını söylemek 
gerekir. Solun ve muhalefet 
hareketlerinin bu mevcut güç 
ilişkileri içinde hatta muhalefet 
blokunun yapısı itibariyle de 
gerçekten demokratik anayasal 
dönüşüm beklentisiyle hareket 
gitmesi büyük bir hata olur. 
Muhalefet hareketinin önündeki 
temel mesele siyasal İslamcı 
rejimin yenilgiye uğratılarak 
20 yıllık tahribattan laiklik, 
kamuculuk, gerçek demokrasi 
ve bağımsızlık temelinde çıkış 
yollarını yaratacak bir mücade-
leyi güçlendirmekten, buraya 
yığınak yapmaktan başka bir 
şey olamaz.
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Kayyum rektöre karşı başlayan 
direniş ülke gündemini belirli-
yor. Boğaziçi’nden başlayarak 
siyasetin merkezine oturan 
eylemler iktidar ve muhale-
fet hareketi açısından da belli 
işaretleri içinde taşıyor. İktidar 
bu eylemlere her anında yoğun 
ve sert tepkiler vermeye devam 
ediyor. Polisin sahadaki şiddeti 
ile birlikte Erdoğan’dan Bah-
çeli’ye iktidar blokunun sözcü-
leri bunu perçinliyor. Şiddetin 
direksiyonunda ise S.Soylu otu-
ruyor. Kâbe üzerinden yaratılan 
bir saflaşma ve buna LGBT+ 
nefretinin de eklenmesiyle bir-
likte bir karşıt cephe örülmeye 
çalışıldı. Bunu Gezi vurgusuyla 
birleştirerek ihtiyaç duyduğu 
kutuplaştırmayı canlandırmaya 
yöneldi. Bu aşırı ve yoğun ça-
baya karşın tabanındaki şeriatçı 

ve faşist azınlık dışındaki geniş 
kesimde canlı bir hareketlenme 
yaratabildiğini ise söyleyebil-
mek mümkün değil. Ekonomik 
ve sosyal krizin bu denli de-
rinleştiği bir durumda iktida-
rın geniş kesimleri bu eksene 
doğru çekebilmesinin zorlaş-
tığı bir gerçek. Toplumun her 
kesimini saran bunalımı bu tür 
bir eksenle bölmek ve konsoli-
de etmek bundan sonra da hiç 
kolay olmayacak.

İktidar açısından asıl noktalar-
dan birisinin sokak hareketleri-
ne ilişkin özel bir korkunun bu-
rada da açığa çıkmış olmasıdır. 
Gençlerin, kadınların, işçilerin, 
emekçilerin toplumun her ke-
siminin öfkesinin yükseldiği bir 
anda belirli bir alanda ortaya 
çıkan muhalefetin tetikleyici ve 

cesaret verici bir etki yarataca-
ğı görülerek bunun önü tıkan-
maya çalışılıyor. Bu anlamda ik-
tidar Boğaziçi direnişine verilen 
cevap bir önleyici müdahale ve 
hatta bir tür tatbikat olarak da 
hayata geçiriliyor görünüyor. 
Devletin gücünü tüm topluma 
göstererek yaratılacak korku 
iklimi içinde potansiyel tepki-
ler de sindirilmeye çalışılıyor. 
Ancak bu tür hamlelere yönelik 
tepkilerin genişliğine bakıldı-
ğında ise iktidarın her hamle-
sinin karşısında kendisinden 
daha büyük geniş bir tepkiyle 
karşı karşıya kaldığını görüyo-
ruz.

Muhalefet açısından kuşkusuz 
ki böyle bir direniş dinamiğinin 
açığa çıkabilmiş olması için 
önemli bir işaret. Kitlesel bir 
eylemlilik zinciri ile etki alanını 
genişleten bu direniş muhale-
fet potansiyellerinin akacak bir 
mecra bulduğunda nasıl hızla 
harekete geçebildiğini göste-
riyor. Buna karşın muhalefet 
hareketinin dağınıklığını da 
yine bu eylemlilik içinde göre-
bilmek mümkün oldu. Düzen 
muhalefetinin hani biraz zoraki 
ilişkilenmesinde de gördüğü-
müz açmaları bir yana bıra-
kırsak, örgütlü bir toplumsal 
mücadelenin ne denli can alıcı 
olabileceği ortaya çıkıyor.
Özellikle gençlik içinde iktidara 
karşı biriken tepkinin ve öfke-
nin belirleyici kimi noktalarının 
da saptanmasına ihtiyaç var. 
Kayyum rektöre karşı tepki 
aslında daha genel anlamda 
gençliğin her düzeyde sözünün 

BOĞAZİÇİ DİRENİŞİ
İKTİDARIN KORKUSU ve 
MUHALEFET HAREKETİ
Analiz 
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Milliyetçi ve İslamcı koalisyon 
sağ üzerinde genel bir hege-
monya kurmayı başaramadı

Güven Gürkan Öztan

Cumhur İttifakı dediğimiz şey, 

16 Nisan referandumu ile inşa 
edilen Saray Rejimi’nin  part-
nerleri. Gelinen nokta itibarıyla 
de Türkiye’yi çoklu kriz içine 
sürükleyen bir iktidar bloku 
var. Şüphesiz bu çoklu krizin 
bir yanında ekonomik kriz bir 

İttifaklar, Arayışlar: 
Türkiye’de Siyaset Nereye?
Güray Öz, Güven Gürkan Öztan 

değersizleştirilmesi ve karar 
hakkının elinden alınmasıyla da 
ilgili. Kendi hayatının sözünü 
söylemek isteyen bir kuşağın 
bu denli bir kuşatma altına 
alınmasına yönelik bir karşı 
çıkış gençlik içinde uzun za-
mandır var olan bir istek. Boğa-
ziçi’ne yönelik atama bunu da 
tetikleyerek bir geniş protes-
toya dönüşebildi. Söz ve karar 
hakkı temelindeki bir özerk-
lik ve demokratik üniversite 
çağrısının bir yanı da bununla 
ilgili. Öte yandan da Melih Bulu 
meselesinde de görüldüğü 
üzere her düzen liyakatin or-
tadan kalktığı, bir Parti devleti 
ve onun ilişkileri ekseninde her 
şeyin dizayn edildiği bir düzene 
itirazı da burada görebiliyoruz. 
Bu aynı zamanda geleceksizlik 
kaygısını da daha fazla derin-
leştiren bir faktör.

Bu hareketlilik önümüzdeki 
dönemde toplumun öfkesinin 
biriktiği tüm alanlarda örgütlü 
bir güç oluşturmaya yönelik 
yığınak ihtiyacını ortaya koyu-
yor. Sol, tam da bu gençliğin, 
emekçilerin, işçilerin yükselen 
tepkisinin içinde, onunla bütün-
leşerek yükselişe geçebilecek. 
Öte yandan bu tür hareketlerin 
güçlenmesinin ve dönüştürücü 
nitelikler kazanabilmesinin yolu 
da buradan geçecek. Demokra-
tik bir üniversite ve demokratik 
bir Türkiye mücadelesini yeni 
bir hayat ve gelecek isteyen 
gençlerle ve ülkenin tüm ilerici 
birikimiyle birleşerek sürdür-
menin yollarını bulunarak bu 
abluka dağıtılacak.
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yanında derinleşen bir yönetim 
krizi var. Bütün bunların da çok 
ciddi bir hegemonya krizine 
işaret ettiği de açık biçimde or-
tada. AKP-MHP ve BBP’nin bu 
süreci tek başına sürdürmesinin 
imkansız hale geldiğinin kendi-
lerinin de farkındalar. O kadar 
daraldılar ki Erdoğan bu daral-
mayı aşmak için hamle yapmak 
ihtiyacı duyuyor.

Bu hamlenin bir tarafı MHP’ye 
bir mesaj içeriyor. MHP’ye hala 
kendisine yeni partnerler bula-
bileceğini gösteriyor bir taraf-
tan da karşısındaki muhalefet 
blokunu parçalamaya çalışıyor. 
Bu şüphesiz belirli bir takvim 
içinde seçim yapmak üzere bir 
kanaatleri olduğunu ve buna 
hazırlık içinde olduklarını orta-
ya koyuyor. Bu aynı zamanda 
reel sorunların üzerine kapa-
tacak yeni bir gündem alını 
oluşturmak üzere de kullanıyor. 
Öte yandan iktidarın içinde 
bulunduğu ruh hali, eğer kendi 
tabanını genişletmiyorsa ki bu 
ihtimal büyük oranda ortadan 
kalkmış durumda. O zaman 
karşı taraftan mevcut kırılmala-
rı harekete geçirerek kırılmalar 
yaratmaya çalışılıyor. Saadet 
Partisi’ne baktığımızda, Milli 
Görüş’ün bugün devam ettiği 
hattını oluşturuyor. Erdoğan da 
aslında bu siyasi hatta bayrak 
açarak kendi siyasetini oluştur-
du. Bugün geldiğimiz nokta iti-
barıyla Saadet Partisi’ni, Cum-
hur İttifakı’na eklemlemek değil 
aslında ortadan ikiye bölerek 
etkinliğini ortadan kaldırmak. 
Muhalefetin içindeki tüm parti-
lerin içinde hizipleşmezler var, 
Erdoğan ve Bahçeli de bunları 
biliyor ve bunlara oynuyor. Mil-
liyetçi ve İslamcı koalisyon sağ 
üzerinde genel bir hegemon-
yayı ne yaparsa yapsın kurmayı 

başaramadı. Dolayısıyla da 
karşı taraftaki sağcılar iktidar 
bloku için en önemli risk, o 
yüzden burayı pasifize etmeye 
çalışıyor. Bunun karşısında Bah-
çeli de Erdoğan’a, kendisinden 
başka şansının olmadığını anla-
tacak hamleleri yapmaktan geri 
durmuyor. Bu öyle bir noktaya 
geldi ki sonuç itibarıyla krizi ta-
şıyamayacak olan iktidar bloku 
bütün hamleleri kendi etrafında 
kümelenmiş çeteleri, mafyaları 
da taşeron olarak kullanmaya, 
onlardan medet ummaya kadar 
vardı. O yüzden bütün bu itti-
fak meselelerini daha çok karşı 
tarafı pasifize etmek kendi cep-
hesinde de morali yükseltmek 
üzere gerçekleştiriyor.

Güray Öz

2023’te yapılacak bir seçim-
de, eğer Anayasal hükümler 
dikkate alınırsa şimdiki Cum-
hurbaşkanı’nın aday olması 
imkansız. Bunun başka yolları 
denenir mi denemez mi ayrı 
bir konu. Onun dışında demek 
ki iktidar partisinin elinde bir 
erken seçime gitme zorunlulu-
ğu var. Bunu normal, anayasal 
hükümler içinde söylüyorum. 
Ancak iktidar partisi pek çok 
zaman başka yollar bulduğu da 
biliniyor. Eğer, 2023 söz konusu 
olmayacaksa ve erken seçim 
yapılacaksa o zaman muhalefet 
partileriyle bir uzlaşma aran-
ması zorunlu olacak. TBMM’den 
karar alınması gerekiyor ve 
adaylığın da üçte iki çoğunlukla 
önerilmesi gerekiyor.

Onun dışında herkes farkındaki 
Türkiye’de gerginlik olağanüstü 
boyutlara çıkarılmış durumda. 
İktidar partisinin yararlanaca-
ğı beklenir bu tür gerilimden. 
Ama ben aynı kanaatte değilim 

bu gerginlik iktidar partisinin 
işine yaramıyor ancak muha-
lefet partisinin işine yaradığın-
dan da emin değilim. Şöyle bir 
durum var, bu gerginlik iktidar 
partisine yasal çerçeveyi terk 
etme olanakları sürüyor. Eğer 
insanların kafasında çaresizlik 
duygusu hakim olursa, o zaman 
insanlar her şeye razı olabilir. 7 
Haziran-1 Kasım dönemini ha-
tırlarsak o zaman da her şeyin 
değişmesine olanak veren şey 
oluşan gerginliğin iktidar partisi 
tarafından kullanılmasıydı. Bu 
dönemde de iktidar partisinde 
böyle bir eğilim var. Başarır 
mı başaramaz mı ayrı bir konu 
elbette. İktidar partisi zaten 
çok büyük bir parçalanmadan 
geçti zaten. Bunlardan birisi 
eski Başbakan diğeri de yine 
ekonominin başındaki önem-
li bir siyasiydi. Demek ki asıl 
önemli parçalanma orada oldu. 
Zaten, AKP’nin oylarının aşağı 
doğru inmesinde de bunun 
önemli bir payı var. Bundan 
sonrası ne olur? İktidar partisi 
muhalefete hamle yaparak psi-
kolojik üstünlüğü ele geçirme-
ye çalışıyor. Saadet Partisi’nin 
oy oranı düşük olabilir ama 
buradan alacağı sonucun hattı 
bu hamlelerin kendisinin bir 
psikolojik üstünlük aracı olarak 
değerlendirildiği akılda tutul-
malı. Muhalefet cephesi içinde 
AKP’den kopan partileri kendi 
blokuna dahil etme ya da en 
azından dirsek teması kurma 
çabası da benzer bir çaba. Ama 
sonuç olarak iki odak var, bir 
yanda AKP ve MHP var diğer 
yanda ise CHP ve İYİP var. 
Bu merkezde ilerliyor siyaset. 
AKP-MHP ilişkisinin bozulması 
imkansız. Her ikisi de birbiri-
ne muhtaç. MHP’nin mecliste 
kalması daha doğrusu siyasetin 
içinde kalması AKP’ye bağlı. 
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AKP de MHP’den vazgeçemez 
çünkü zaten çok sınırda olan 
oy oranını bir biçimde tuttura-
bilmek MHP ilişkisine bağlı. Bu 
iki parti birbirine muhtaç öte 
yandan CHP ve İYİP’de birbiri-
ne muhtaç.

Türkiye-ABD ilişkileri gergin 
devam edecek görünüyor

Güray Öz

Hem ABD seçim sonuçları 
hem de Avrupa Birliği’ndeki 
gelişmeler AKP’yi belli şeylere 
mecbur etmiş gibi görünüyor. 
Ama doğrusunu isterseniz bir 
reform lafını her zaman tırnak 
içinde kullanmaktan yanayım. 
Ortada büyük bir gerilim var 
ve bu gerilim içinde de en ufak 
bir reform işareti bile yok-
tur. AB’nin Türkiye’ye yönelik 
tutumunda en küçük bir deği-
şiklik yok. AB kimi zaman insan 
hakları üzerinden sözler söyler 
ama asıl ilişki gümrük birliği 
üzerinden şimdi göçmenler 
üzerinden ilerler. ABD’deki son 
değişiklikler yine bizde maga-
zinsel bir biçimde ele alamıyor 
ama genel çizgi eskiden neyse 
şimdi de öyle devam eder. Çün-
kü orada kurumsal bir yapı var 
o yapı genel çizgiye çok de-
ğiştirmez. ABD politikası kişi-
lere bağlı değildir, aynı şekilde 
devam edecektir. Türkiye-ABD 
ilişkileri Irak işgalinden bu 
zamana kadar gergindir ve aynı 
şekilde devam edecek görünü-
yor. Zaten Türkiye’deki siyaseti 
değerlendirirken hiçbir zaman 
birinci sıraya koymamak gere-
kir. Bu tartışmayı zora sokar ve 
içinden çıkarmaz hale sokar, 
yani gerçekçi değildir. Türki-
ye’deki gerginliğin tırmandırıl-
masınlar en son Boğaziçi olayı 
öne çıkarıldı. Burada açık net 

bir biçimde Gezi’deki ‘camide 
içki içtiler’ biçimindeki pro-
paganda öne çıkartılıyor ama 
buradan da bir şey çıkacağını 
düşünmüyorum.

Güven Gürkan Öztan

Biden’ın ABD’de başkan ol-
masıyla birlikte liberal resto-
rasyon fikrinin güçlenmesi için 
bir imkan oluşturur mu sorusu 
dünyanın çeşitli yerlerinde can-
landırdı. Trump, sonuçta kurum 
tanımayan, AB ile ilişkileri hızla 
gerginleştiren ve bütün neoli-
beral yönetim mantıcının başka 
bir versiyonunu öne çıkaran bir 
isimdi. Biden zaten ilk koltuğu-
na oturur oturmaz Paris İklim 
Anlaşması’ndan çekilen ABD’yi 
oraya tekrar angaje ederek, 
Trump’ın bazı kararnamelerini 
ortadan kaldırarak bir hamle 
yaptı ve bir restorasyon ola-
cağını ABD’nin liberal fabrika 
ayarlarına geri döneceğini vaat 
etti. Bunun tabi ki dünyada bir 
yansıması var. Kişisel popülist 
liderler üzerinden esen sağ 
rüzgârın bir miktar kesilmesi 
anlamına gelebilir bu. Fakat, 
Türkiye’deki muhalefet de 
kendi ikbali ile Trump’ın ikbali 
arasında bir ilişki kuran iktidarın 
bu seçimden kaybeden taraf 
olarak çıktığını düşündü. Biden 
’la başlayacak restorasyonun 
da Türkiye’ye etki edeceğini 
varsaydı. Fakat bu işler bu ka-
dar kolay olmuyor.

Türkiye’nin daha demokratik bir 
ülke olması ABD seçimlerine 
bağlı değil üstüne üstlük Biden 
yönetimi de iktidarın vereceği 
farklı tavizler sonrasında bu 
ilişkiyi havuç sopa ilişkisi teme-
linde yürütebilir ki Trump da 
böyle yapmıştı zaten. Fakat bu 
liberal restorasyon meselesine 

geri dönmek gerekir çünkü 
muhalefet bloku diye tarif et-
tiğimiz blok Türkiye’de benzer 
bir plana sahip. Güçlendirilmiş 
parlamenter sistem denilen 
öneri sadece CHP ve İYİP tara-
fından değil Saadet Partisi ve 
AKP’den kopan partiler tarafın-
dan da destekleniyor. HDP’nin 
benzer biçimde parlamenter 
sisteme geri dönüş baskısı var. 
Dolayısıyla burada bir uzlaşma 
olduğunu söyleyebiliriz. Fakat 
bunun ittifakın devamı açısın-
dan yeterli şart olup olmadı-
ğını da ayrıca değerlendirmek 
gerekir. AKP-MHP bloku etra-
fındaki güçler, CHP ve HDP’yi 
bir tarafta bırakmak diğerle-
rini ise sağ bir kutup olarak 
oluşturmak üzere bir planları 
olduğu görülüyor. Ancak böyle 
bir gelişmenin iktidar açısın-
dan olumlu olup olmayacağı 
konusunda çok net değilim. 
Türkiye’deki seçmen kendisini 
net bir biçimde 16 Nisan refe-
randumda gösterdiği noktaya 
çekilmiş görülüyor. Bu açıdan 
baktığımızda saflaşma çok 
net. Muhalefetin kendisinin iki 
bloka ayrılmış olması AKP-MHP 
ikilisine istediği sonucu yarat-
mayacak kadar keskin. Şunu 
da söylemek gerekiyor yeni 
kurulan partiler açısından da 
CHP ile dirsek teması içinde bu 
süreci yönetmek daha işlevsel. 
Çünkü CHP bu ittifakın sürdü-
rülmesi için kendi çizgisinden 
ciddi ödünler veriyor ve bunu 
başarılı bir strateji olarak görü-
yor ki yerel seçimlerde de bu 
görüldü. Bu tabi CHP’nin kendi 
soluyla bağlantısını koparma-
sıyla, siyasal İslamcılıkla eleştiri 
ve laiklik düzlemlerinden çekil-
mesiyle birlikte ilerliyor. Ancak 
bunun liberal restorasyon ve 
parlamenter sisteme dönüşle 
başarılabilecek bir değişim 
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görüyorlarsa burada bırakın 
solu sosyal demokrat bir çiz-
ginin ağırlığının konulmasının 
dahi zor olduğunu görmek 
gerekiyor. Bunun altını çizmek 
gerekir çünkü Türkiye’de yaşa-
nan süreçte en akut sorunun 
tek adam rejiminin ortadan 
kaldırılması olduğu konusunda 
mutabıkız ama bunun yerine ne 
konulacağı konusu en az bunun 
kadar önemlidir ve bunu da si-
yasal İslam eleştirisi yapmadan 
neo-liberalizm eleştirisi yap-
madan ve eleştiriyi sembolik 
olarak 5 müteahhit üzerinden 
tartışarak Türkiye toplumunun 
önüne yeni bir siyasi programın 
konulmasının çok zor olduğunu 
düşünüyorum.

Güçlendirilmiş Parlamenter 
Sistemi’nin nasıl bir şey ol-
duğu somut biçimde ortaya 
konulmuş değil

Güray Öz

Millet İttifakı’nın ısrarla söyledi-
ği Güçlendirilmiş Parlamenter 
Sistemi’nin nasıl bir şey olduğu, 
nasıl gerçekleşeceği konusunda 
somut bir şey ortaya konulmuş 
değil. Seçimleri kazandıkla-
rı düşünelim o zaman da bu 
kolayca gerçekleşecek bir şey 
değil ayrıca içini nasıl doldur-
duklarını da henüz bilmiyoruz. 
Onu önce bilmemiz gerekir ki 
üzerine konuşabilelim. İYİP ve 
CHP ile diğer muhalefet par-
tileri bundan yana olduklarını 
ifade ettiler orada duruyor. 
Daha önce de söyledim erken 
seçim olacaksa iktidar bloku ile 
muhalefet bloku arasında bir 
ilişkilenme, bir uzlaşma olmak 
zorunda. Bu olduğunda kart-
lar yeniden karılacak. Şimdiki 
muhalefet blokunun savundu-
ğu güçlendirilmiş parlamenter 

sistemi o zaman daha ayrıntılı 
tarif edeceği kanısındayım. O 
zaman belki de Partili Cumhur-
başkanlığı’ndan vaz geçilebi-
lir ya da benzer kimi tavizler 
alınabilir. Bana göre böyle 
bir uzlaşma da kaçınılmazdır. 
Bunu ileride de göreceğiz. Bu 
muhalefet blokunun böyle bir 
konu gündeme geldiğinde de 
sağlam duracağı kanaatinde 
değilim. Liberal restorasyon 
çizgisinde duruyor muhalefet 
bloku ve kendisini sağda ko-
numlandırarak kazanabileceğini 
düşünüyor. Bu da bana göre 
geleceği olan bir projeksiyon 
değil. O nedenle doğrusu 
önümüzdeki dönemle ilgili çok 
sağlam bir tablo çizmek zor. 
Ben ısrarla söylüyorum önü-
müzdeki bütün bu tartışmalar 
ve ittifak arayışları muhtemel 
bir erken seçime endekslidir ve 
onun üzerinde gelişecektir. Bu 
iki blok dışında kalan HDP’yi de 
hesaba katmadan bu tabloyu 
anlamak mümkün değildir. Bir 
anlamda anahtar olan parti de 
odur. Dikkat ederseniz HDP’nin 
kapatılması istediği AKP tara-
fından pek de hoş karşılanmadı. 
Demek ki bazı mecburiyetleri o 
tarafta hissediyor. Bu zeminin 
yok edilemeyeceğini, kapatılsa 
bile bu hareketin gündemde 
kalacağını biliyorlar. Dolayısıyla 
gelecek hesaplarını yaparken 
HDP’nin dışlanmayacağı bir 
gerçek.

Güven Gürkan Öztan

İktidar eskiden kitleleri korkut-
mak için bizden önce hiçbir şey 
yoktu diyor. Geçenlerde Erdo-
ğan, buna bir şey daha ekledi, 
insanlar ölülerini hastaneden 
alamıyordu dedi. Türkiye, 20 yıl 
önce kurulmuş ondan öncesi 
karanlıkmış gibi bir tablo oluş-

turulmak isteniyor. Ama diğer 
yandan insanlar ucuz gıda için 
soğukta kilometrelerce kuyruk 
oluşturuyor. Diğer yandan in-
sanlar bebek masasına, ayçiçek 
yağına çalınmasın diye kelepçe 
takıyor. Böyle bir ülkeden söz 
ediyoruz. Pandemiden çok 
önce ekonomik kriz kendini 
göstermişti. Pandeminin de 
buna eklenmesiyle hem gelir 
adaletsizliği hem de eşitsizlik 
çok daha açık biçimde ortaya 
çıktı. Böyle bir zamanda ka-
musal hizmetlerin özellikle de 
eğitim, sağlık, barınma gibi çok 
temel insani gereksinimlerin 
acil ihtiyaç olduğu anda iktidar 
kendi ağırlığını sermayenin 
ihtiyaçlarına odakladı. Bütün 
bunları topladığımızda bu 
iktidar blokunun sınıfsal eğilimi 
ve kimlerle ittifak kurduğu çok 
net. Kuyruklara giren, kendisi-
ne IBAN numarası gönderilen, 
yardım diye kendisine sadaka 
gönderilen halk bunun sadece 
iktidarla ilgili değil onun sırtını 
dayandığı sistemle ilgili oldu-
ğunu en azından hissederek 
kavramaya başladı. Bu şüphesiz 
daha önce özelleştirmeler üze-
rinden yürüyen büyülü anlatı-
nın çözülmesi anlamına geliyor. 
Bugün özellikle orta sınıfların 
eğilimleri içinde en dikkat çeki-
ci eğilimin özel okullar ve özel 
eğitime olan rağbetin gittikçe 
azalması. Daha çok kamusal 
eğitim ve sağlık konusundaki 
ihtiyacın daha net bir biçim-
de ortaya çıkması. Bu sadece 
Türkiye’nin gerçeği değil neoli-
beral kapitalizmin buldozer gibi 
üzerinden geçtiği kamusallıkla 
ilgili. Dolayısıyla bunun geri 
alınması için bir imkan var. An-
cak burada düzen içi siyasetin 
genel eğilimi fincancı katırını 
ürkütmemek yönünde. İktidara 
gelebilmek için çeşitli sermaye 
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fraksiyonlarından medet um-
dukları için ve küresel sermaye 
ilişkilerini ellerinin tersiyle iste-
medikleri için somut bir piya-
sacılık eleştirisi ortaya koyamı-
yorlar. Dolayısıyla sosyal devleti 
yeniden ayağa kaldırmak ama 
bunu daha önce denenmiş yön-
temlerle değil daha sosyalizan 
yöntemlerle bunu başarmak 
önem kazanıyor.

Sosyalist solun şu andaki en 
önemli gündem maddesi bu 
Saray rejiminin yenilgiye uğ-
raması

Güray Öz

CHP şu sırada liberal bir çerçe-
ve kendisini konumlandırıyor. 
Sosyal demokrat bir parti olma 
eğilimi şu anda yok. Bir merkez 
partisi olma eğiliminde. Fakat 
birtakım mecburiyetleri de var. 
Biraz önce bahsettiğim gibi 
HDP ile ilgili görüşleri olmak 
ve onu dikkate almak zorunda. 
Ama CHP’de geçmişten kalan 
iki öğle var. Birisi devlet partisi 
olma özelliği her şeyi bu sınır-
da görme zorunda. İkincisi de 
kendisine sonradan eklemlenen 
liberalizmle hızlı kayma eğilimi. 
Bu da iyi sonuçlar doğurmuyor. 
Bu noktada iktidar yaratılan 
gerginlik içinde meşru olarak 
ifade edilen sınırları aşarken 
CHP ise devlet partisi olma 
davranışı nedeniyle bu sınırlar-
da kalmaya devam ediyor. Son 
günlerde bakın çok tuhaf şeyler 
oldu. Boğaziçi’nde tutuklanan 
öğrencilerle ilgili olarak CHP 
sözcüsünün sözleri solda bir 
infiale yol açtı. Başka konular-
da da benzer şeyler yapıyor. 
Bu nedenle elden geldiğince 
sokaktaki gösterilerden uzak 
durmaya bunları neredeyse 
provokasyon olarak tanımıyor. 

Bu da kendi tabanıyla uzaklaş-
masına neden oluyor. Çünkü 
CHP tabanında ciddi sol bir 
potansiyel var. Sosyalist sol 
CHP ve bu ittifakla nasıl bir 
ilişki kurabilir sorusuna cevap 
verirken ne yazık ki solu da 
eleştirmemiz gerekir. Solda da 
farklı odaklar arasında bir ilişki 
yok. CHP’ye yönelik ciddi ve 
doğru eleştirileri var ama kendi 
içine yönelik eleştirileri zayıf. 
Bu özne olarak bu tartışmalar 
içine girmedikçe siyaseti etkile-
me şansı da görünmüyor. Solun 
önünde de uzun bir zaman yok. 
Seçimler 2023’te yapılması ha-
linde bile hazırlığının iyi olma-
dığını söyleyebiliriz. Solun da 
kendi içinde bir ittifaka ihtiyacı 
olduğunu düşünüyorum.

Güven Gürkan Öztan

Türkiye’de sosyalist solun şu 
andaki en önemli gündem 
maddesi şüphesiz bu
Saray rejiminin yenilgiye uğra-
ması. Bunun için üzerine düşen 
rolü en geniş ittifak silsilesi 
içinde oynamak zorunda. Bura-
da üzerine düşen sorumluluğu 
bir şekilde realize etmek zo-
runda. Fakat bu sosyalist solun 
mevcut muhalefet blokundaki 
sağcılaşmaya ses çıkarmaması 
anlamına gelmiyor. Biz hem 
Saray rejimine karşı en geniş 
ittifakın parçası olup hem de 
sağcılaşma eğilimine itiraz 
edebilmeliyiz. Kitlesel bir güç 
olarak sosyalist solun belki so-
nuç belirleyecek gücü yok ama 
CHP’nin de HDP’nin de taba-
nında ciddi bir sol eğilimden 
söz edebiliriz. Sosyalist solun 
bu geniş sol, ilerici tabana 
karşısında kutup yıldızı görevi-
ni yerine getirmesi gerekiyor. 
Bunun için doğruyu söylemesi 
ama toplumun içinde bunun 

etkili kılınması gerekir. Şüphe-
siz bu yönde önemli çabalar da 
var. Sonuçta siz toplum içindeki 
gücünüzü ne kadar arttırabi-
liyorsunuz sözünüzü ne kadar 
etkili kılabiliyorsanız o kadar 
etkiniz olabiliyor. CHP’nin eski 
siyaset biçimleri devam ede-
bilir. Ama son yıllarda CHP’nin 
tabanı olan kitlede de hızlı ve 
keskin biçimde sol değerlere 
yönelik bir eğilim görüyoruz. 
Bunu hesaba katmak gerekir. 
Merkez siyasetin bir türlü söyle-
meye cesaret edemediği laiklik 
başta olmak üzere kamuculuk 
başta olmak üzere Türkiye’nin 
güncel sorunları içinde yeniden 
yorumlanması ve tartışılması 
sosyalist solun önemli görevle-
rindendir düşünüyorum.

Güray Öz

Siyasetin merkezleriyle taban-
ları arasında ciddi bir fark var. 
CHP istediği kadar başka politi-
kalar sürsün. CHP tabanında bir 
numaralı sorun laikliktir. CHP 
istediği kadar kaçsın bu sorun-
dan toplumsal alanda siyasal 
İslamcı rejimle asıl çatışma bu 
noktadadır. Bundan uzak dur-
mak mümkün değil. Sol aslında 
bütün bunların farkında. So-
lun programatik olarak orta-
ya koyacağı başlıklar konusu 
zaten belli bir ortaklık içerir. 
Sol siyasete bu programla etkili 
girebildiği zaman o tabanı etki-
lememesi söz konusu olamaz. 
Sol bu imkanı kullanırsa hızlı 
bir sonuç alacağından eminim. 
Çünkü tabanda bu söylem-
lere açık bir kitle var. Bunun 
için de kendi içindeki birtakım 
anlamsız tartışmaları bir yana 
bırakarak onun yerine siyasetle 
ilgilenmesi gerektir.
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Tarım Hızla Şirketleşti

Ali Bülent Erdem

AKP’nin sürdürdüğü tarım 
politikalarını anlayabilmek için 
aslında kısaca geriye doğru 
bakmak lazım. Çünkü Türki-
ye’de hiçbir zaman tarım politi-
kaları hükümet olanların, iktidar 
olanların bireysel inisiyatifleriy-
le yaptıkları programlar değil-
lerdi. 1950’den sonra dünyanın 
yeniden yapılandırılması içeri-
sinde Türkiye’ye dayatılan tarım 
tarzı endüstriyel tarımdı. En-
düstriyel tarımın yapılabilmesi 
için de buna uygun destekleme 
alımları yapıldı, kredi süspansi-
yonları uygulanıyordu o dönem 
için. Aynı şekilde ithal ikameci 
bir dönemdi bu döne. Bu dö-
nemde bir korumacı politikalar 

tarımda, eksik olanların ithal 
edildiği, çok az ithalat yapıldığı 
bir dönemdi bu.1980’den sonra 
olay değişti. 1980 darbesinden 
sonra tarım liberalleşmeye 
başladı. O zaman da bizden 
istenen de tam bunun tersiydi. 
Dediler ki devleti tarımdan çe-
kin, tarımınızı şirketlere yapma-
ya çalışın, şirketleştirin. Şimdi 
hangi hükümet gelirse gelsin o 
zamandan itibaren bunu yerine 
getirdi. Bu görevleri aksatma-
dan ardı ardına bu programı 
uyguladılar. 1995’te bir şey 
daha oldu. Dünya Ticaret Ör-
gütü kuruldu, bununla beraber 
de gıda fiyatları ilk defa serbest 
piyasaya bırakıldı, devletlere, 
ülkelere kendi koruyucu poli-
tikalarınızı terk edin dendi. O 
noktadan sonra da zaten biz 
unu yapmaya başladık. 1989-91 

tarihlerinde de IMF ve Dünya 
Bankasının tarımda dönüşüm 
ve yeniden yapılandırma prog-
ramları uygulandı. Hatırlarsanız 
15 günde 15 yasa diyerek Kemal 
Derviş’in çıkardığı şeker ve un 
yasaları o zaman çıktı. 2002’de 
gelen AKP yapılanları devam 
ettirdi aslında. Ama daha bir 
iştahla ve hırsla yaptı. Türkiye 
tarımında tarımı tahrip edecek 
her türlü kararları aldı. Hemen 
aklımıza mesela neler geliyor, 
tohumculuk yasasını çıkar-
dı, yerel tohumları yasakladı. 
Tarımsal KİT’lerin özelleştiril-
mesini hızlandırdı. Çay-Kur’u 
Varlık Fonuna verdi. Şeker 
fabrikalarını özelleştirdi. Sonuç-
ta esas olarak AKP şunu yaptı; 
Mehdi Eker’in söylediği bir laftı 
bu, ya şirketleşeceksiniz ya da 
toprağınızı terk edeceksiniz, 
çiftçilik yapmayacaksınız dedi 
çiftçilere. Gerçekten tarım hızla 
şirketleşti. Bu kez de bu tarım 
bakanı diyor ki ya şirketleşin 
bir araya gelip ya da şirketler 
gibi kooperatifler kurun veya 
sözleşmeli üreticiler olarak 
şirketlere bağlanın. Seçenek-
ler bunlar. Tarımın hızla şir-
ketleştiği bir durumda bizim 
geçmişte, korumacı dönemde 
olan ürün desenimiz de dağıldı. 
Yani bizzat şirketler tarafından 
belirlenmeye başladı, gelenek-
sel tarım, ürün çeşitliliğimiz 
azaldı. İthalat da DTÖ tarafın-
dan serbest bırakıldı. Biz yeterli 
miktarda geçmişte olduğu gibi 
her ürünü üretmemiş oluyoruz, 

Gıda Krizi ve Çıkış Politikaları
Ali Bülent Erdem,
Nihat Fırat,
Özge Güneş
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ithalata bağımlı hale gelen bir 
ülkede yaşıyoruz. Bugün ta-
rımda Türkiye daha fazla itha-
lat yapan bir ülke halinde. Ne 
oluyor ithalat yaptığımızda? Bir 
defa hasat dönemlerinde tam 
da ürünlerini çiftçilerin satacağı 
dönemde uluslararası gıda ve 
tarım şirketleri Türkiye’ye ürün 
satıyorlar. Ve üreticilerin elinde-
ki ürün değerinde değil, altında 
satılıyor, çiftçiler zor duruma 
düşüyorlar. Aynı zamanda bu 
süreç geçtikten sonra yani 
ürünler satıldıktan, çiftçinin 
elinde kalmadıktan sonra ada 
ürün fiyatları yükseltiliyor ve 
gıda enflasyonu tetikleniyor. 
Türkiye’de şu anda yaşadığımız 
durum bu. Biz ithalata bağım-
lı, uluslararası gıda ve tarım 
şirketlerinin belirlediği fiyatlar 
üzerinden ki döviz artışını da 
düşündüğümüz zaman gıda 
fiyatlarının nasıl arttığımı görü-
yoruz, bağımlı, onların istekleri 
doğrultusunda ürünlerimizi 
satan ve giderek gıdanın ba-
ğımlılaştığı bir durumu yaşıyo-
ruz. Tabii öyle bir durum da var 
ortada. Bir pandemi dönemi. 
Bu dönemde çiftçiler toprağa 
gitmekte zorlandığı gibi ürün-
leri pazara ulaştırmakta da zor-
landılar. Birtakım engeller yara-
tıldı. Aracılar olmadan çiftçiden 
ürün alma şansını kaybettik. 
Bunun yerine tarım koopera-
tiflerinin marketleri açıldı. PTT 
bile devreye girdi. Her mahalle-
de AVM’ler açılmaya başlandı. 
Yani üretim çok düştü. Gıda ve 

tarım şirketlerinin eline ge-
çerken, aynı zamanda bunun 
pazarlaması da daha hızlı bir 
şekilde onların eline geçmeye 
başladı. Ve bugün, biz daha bü-
yük bir gıda krizinin yaşanacağı 
bir sürece girmiş durumdayız. 
Çünkü küresel iklim değişikliği, 
kuraklık ve fiyatların hızla art-
ması, ki girdi fiyatları neredeyse 
yüzde 130 artmış durumda, 
yakın bir gelecekte önümüzde-
ki hasat döneminde bütün bu 
yaşananlar aslında tüketiciye 
daha pahalı gıdayı tüketmesi 
ve yoksulluğun daha da gide-
rek artmasına neden olacak.

Gıda egemenliği mücadelesi

Kırsalda yaşayanların, köylü-
lerin örgütlenmesi gerekiyor. 
Bugüne kadar örgütlenmeme-
lerinin ya da örgütlenmekten 
kaçar olmalarının sebebi ülkede 
yıllarca uygulanan politikaların 
sonucu. Bugüne kadar koope-
ratiflerde de farklı örgütlen-
melerde de yukarıdan aşağıya, 
vesayet altında kurulmuş, dev-
letin denetlediği kurumlardı. 
O yüzden bağımsız örgütlen-
me gelenekleri yoktu bugüne 
kadar. Fakat kredi borçlarını 
ödeyemeyen köylüler isyana 
başladılar. Gübre fiyatlarının 
artmasının üzerine de yürümeyi 
düşünüyorlar. Daha çok yan 
yana durmayı düşünüyorlar. Bu 
geleneksel oluşturulmuş örgüt-
lenmeme hali aslında bugün 
kırılmaya başladı. Ama ne yap-

mak istediğimizi bilmek lazım 
örgütlenmek için de. Köylülerin 
kendi bağımsız üretme hakları 
olmalı.  Bir köylünün aslında 
elinde tohumu varsa bütün ge-
lirini tohumundan sağlayabilir. 
Gübreyi sağlayabilir. Ve küresel 
güce karşı direnme şansına 
sahiptir. Şimdi biz böyle bir 
yönelime çiftçilerin girebilmesi 
ve bizzat tüketicinin kendisinin 
de sağlıklı ürünleri elde etmek 
için kendi yerel tohumlarıyla 
kendi geleneksel üretim tarz-
ların yani ekolojik tarım dedi-
ğimiz tarımı yapabilmeleri için 
köylülere destek verebilmeleri 
gerekiyor. Bizim elimizde 2018 
yılında BM Köylü ve Kırsalda 
Yaşayanların Hakları Deklaras-
yonunu yayınladı. Ve bütün 
ülkeler bunu kabul etmiş oldu. 
Türkiye çekimser oy kullansa da 
bu artık karar halinde. Biz eğer 
köylülerle beraber gerçekten 
sağlıklı gıdaya ulaşmak istiyor-
sak, köylü haklarının uygulan-
ması için hep beraber müca-
dele etmemiz gerekiyor. Bence 
bu çok önemli bir adım. Çünkü 
köylü haklarında köylülerin 
yerel tohumlarına sahip olması, 
geleneksel ürünlerini üretmesi, 
temiz toprağa sahip olması, 
temiz suya sahip olması, gıda-
ya erişimi, örgütlenmelerinin 
önündeki bütün engellerin kal-
dırılması gibi hakları ifade eden 
bir deklarasyon bu. İktidardan 
şunu isteme şansına sahibiz. 
Onaylanmış BM kararına uygun 
iç hukuk düzenlemesini yap. 
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Bence mücadelenin başlayaca-
ğı yerlerden birisi bu. Bu zaten 
gıda egemenliği mücadelesinin 
de bir adımı olacaktır. Eğer 
biz bunu yapamazsak, küresel 
iklim krizi değişikliği devam 
edecek. Gıdaya daha çok muh-
taç olacağız. Nasıl üretileceğini 
bilmediğimiz, sağlığımızı tehdit 
edip etmediğini bilmediğimiz 
gıdaları tüketmek zorunda 
kalacağız. Onun için bizzat köy-
lülerin, küçük çiftçilerin, göçer-
lerini ekolojistlerin, tüketicilerin, 
gençlerin, şehirde yaşayanların 
hep birlikte bu talep etrafında 
toplanması gerektiğini söylüyo-
rum son olarak. 

Küçük aile tarımı varlığını sür-
dürmek ve endüstriyel tarıma 
karşı ekolojik köylü tarımını 
egemen kılmak zorunda

Nihat Fırat

Çiftçinin karnını yarmışlar 40 
tane gelecek çıkmış içinden. 
Çiftçi hiçbir zaman yılını mutlu 
bir şekilde tamamlayamıyor. 80 
sonrası neoliberal politikaların 
tarımda uygulanmaya başlama-
sıyla birlikte köylüde de inanıl-
maz bir şekilde geri dönüş baş-
ladı. Endüstriyel tarım, küçük 
aile tarımına da benimsetildi. 
Yani 1950’lerden sonra o güne 
kadar ekolojik köylü tarımıyla 
tarım yapan köylümüz, güb-
reyle tanıştı. Tarım zehirleriyle 
tanıştı. Bunların daha verimli 
olduğu iddia edilerek bölüm 

başı denemeler yapıldı ve 
dolayısıyla köylüler de ileride 
ne olacağının farkına varmadan 
bu endüstriyel tarım ilişkisinin 
içine girdiler maalesef. Özel-
likle pazar için üretim yapan 
köylüler bu ilişkinin içindeler o 
yıllardan bu yana. Fakat geli-
nen noktada endüstriyel tarım 
o kadar pahalı bir model oldu 
ki köylüler mal ettikleri fiyata 
ürünlerini satamaz hale geldi-
ler. Patates üreticileri 1 lira 25 
kuruş maliyeti var, 65 kuruşa, 
zararına patates satmak zorun-
da kalıyorlar. Bu pahalı bir ta-
rım türü olan endüstriyel tarım 
küçük ailelerin aleyhine gelişen 
bir durum olmuştur. Şu anda da 
pandemi süreciyle birlikte ne 
yapacağını şaşırmış durumda 
küçük üretici. Uzun zamandır 
AKP eliyle yürütülen, küçük aile 
tarımını tasfiye etmek ya da 
tamamen kontrol altına alabil-
mek için belli yasalar çıkarıldı. 
Başta tohum yasası geliyor. 
Köylünün üretim için kendi 
tohumunu kullanması yasaklan-
dı. Kendi tüketeceği miktarda 
üretimine izin var ancak pazar 
için üretimi yasaklandı. Ancak 
yine şirketlerin denetiminde 
olan hibrit tohumların kullanımı 
zorunlu hale getirildi ve ancak 
sertifikalı hibrit tohum kullanan 
çiftçiye cüzi miktarda destek 
getirildi, kullanmayan çiftçilere 
herhangi bir destek getirilme-
di. Bunun yanında büyükşehir 
yasasıyla aynı zamanda köyler 
kendi statüsünden çıkartıldı. 

Bütün mülklerine meralarına el 
koyuldu. Dolayısıyla özellikle 
hayvancılıkla geçinen köylü-
ler meraların el konulmasıyla 
birlikte hayvancılığı sürdüre-
mez duruma geldiler. Bitkisel 
üretimde de önemli gerilemeler 
yaşandı. Bunu en sonunda ta-
rım bakanı da itiraf etti. Büyük-
şehir yasasıyla tarımsal üre-
timde birtakım olumsuzluklar 
yaşadık şeklinde. Teşhis doğru 
ama tedavi için uygulanan yön-
tem kanser hastasını aspirinle 
tedavi etmeye benziyor. Bir ek 
yasa çıkardılar. Köylerin kırsal 
mahalle statüsüne sokulması 
biçiminde. Bu sadece köylerde 
uygulanacak olan su fiyatlarının 
biraz indirilmesi, emlak ver-
gilerinin ve inşaat harçlarının 
azaltılmasına yönelik bir madde 
sadece. Oysa köylünün özerkli-
ğini sağlayan, kendi karar alma 
sürecini tamamen ortadan kal-
dırmış durumdalar. Bu ek yasa 
da herhangi bir özerklik getir-
miyor. Sadece köylerde yaşana-
cak olan memnuniyetsizlikleri 
azaltmaya çalışıyorlar. Zaten 
5 yıllık geçiş dönemi verilmiş-
ti mahalle statüsü için, bu ek 
kararla, yasayla biraz o süreyi 
azaltmış oluyorlar. Oysa köylü-
nün istediği tüm haklarıyla tüm 
mülkleriyle daha demokratik 
ve özerk bir köy statüsünü elde 
etmek. Şimdi küçük tarımla, kü-
çük aile tarımıyla uğraşan çift-
çiler gerçekten artık üretemez 
duruma geldiler çünkü rekabet 
etme şansları da kalmadı. Aynı 



13

tohumu kullanıyorsunuz, aynı 
ürünü üretiyorsunuz, ama bunu 
küçük tarım arazilerinde emek 
yoğun harcayarak daha pahalı 
bir maliyet harcıyorsunuz ama 
öbür tarafta büyük çiftlik-
ler, büyük işletmeler modern 
tarım araçlarını, ağır makine-
leri, sonsuz enerjiyi kullanarak 
ve iş gücünü azaltarak daha 
ucuza mal edip piyasaya süre-
bilmekteler. Dolayısıyla küçük 
köylünün bu büyük şirketler-
le rekabet ve pazara ulaşım 
konusunda tamamen büyük 
şirketlerin elinde olduğu için bu 
konuda da olumsuz durumda 
küçük aile tarımı yapan çiftçi-
ler. Sonuç olarak buradan bir 
gıda güvencesi, güvenliği ve 
egemenliği hedefleyen bir halk 
hareketini örgütleyemedikten 
sonra bu çiftçiler bu küçük 
köylüler endüstriyel tarımın 
egemenliği altında, şirketlerin 
boyunduruğu altında tarım 
yapmak zorunda kalacaklar bu 
gidişle. Onun için bu çok önem-
li. Küçük aile tarımı varlığını 
sürdürmek ve endüstriyel tarı-
ma karşı ekolojik köylü tarımını 
egemen kılmak zorunda. Şimdi 
böyle bir fikir ileri sürdüğümüz 
zaman hemen karşısına dünya 
nüfusunun8 milyara ulaştığı, 
bu şekilde nüfusun doyurula-
mayacağı, bu yüzden mutlaka 
endüstriyel, büyük çapta tarım 
yapılmak zorunda olduğu, 
verimi daha yüksek olduğu için 
GDO’lu tohumların kullanılması 
gerektiği öne sürülüyor. Bu asla 

iyi bir fikir değil. Şu an zaten 
dünya nüfusunun yüzde 75’i 
küçük aile tarımının ürettiği 
gıda doyuruyor. Köylüler dese 
ki biz bu yıl çok ezildik, yo-
rulduk, üretim yapmayacağız, 
dünya nüfusunun yüzde 80’i aç 
kalır. Dolaysıyla bu gücümüzü 
görmek durumundayız. Bizim 
en büyük eksiğimiz karşımızda 
çok örgütlü çok tasarlanmış 
ve devletin desteğini almış bir 
şirket örgütlenmesi var. Ama 
bunun yanında köylülerin top-
yekûn hareketini sağlayabilecek 
ciddi bir örgütlenmeleri mev-
cut değil. Önümüze, köylülerin 
örgütlenmesine ilişkin ciddi bir 
program koymak zorundayız. 
Yoksullukla mücadele aynı za-
manda köylünün örgütlenmesi 
ve hak mücadelesinin sağlan-
masıyla mümkün olacaktır. 

Dediğim gibi toplumun en 
örgütsüz kesimi köylüler. 
Bugüne kadar horlanan, aşa-
ğılanan, aslında dünyanın en 
kutsal mesleği olan çiftçiliğin 
neredeyse hizmetkar şeklinde 
değerlendirilmesi, çiftçinin bir 
resmi daireye girdiğinde esas 
duruşta şapkasını çıkarması 
gibi geleneksel bir durumu var 
köylümüzün. Dolayısıyla farklı 
coğrafyalarda ve farklı üretim 
ilişkileri içerisinde oldukları 
için de ayrıca örgütlenmele-
rini saplamak çok kolay değil. 
Önce bir kere mesleki örgüt-
lenmelerini teşvik etmemiz 
gerekiyor. Doğru temelde bir 

kooperatifleşme. Önce ken-
di ürettiklerine sahip çıkmayı 
sağlayacak bir yerel örgütlen-
me ağı oluşturmamız gerekiyor. 
Yani kadınlar, çocuklar, yaşlılar, 
gençler, topyekûn olarak böyle 
bir mücadele içerisine girilmesi 
gerekiyor. İkincisi şu anda kül-
türel anlamda köyler gerçekten 
işgal edilmiş durumda. Köyün 
sıradan bir marketinde en çok 
satılan ürün şu anda yumurta, 
ekmek, peynir ve süt. Dolayı-
sıyla bunları ele geçirecek olan 
özne köylüler olması gerekirken 
paketlenmiş, şirketler tarafında 
üretilmiş köylere kadar taşınmış 
bu ürünleri bize dayatıyorlar. 
Köylünün bu kültürel hegemon-
yadan da kurtulması gerekiyor. 
Bahsettiğim agro-ekoloji çer-
çevesinde bitkisel ve hayvansal 
üretimi bir arada üretmesini 
sağlayıp, bu şirketlerin gün-
delik hayatlarına dayattıkları 
şeyi reddetmeleri gerekiyor. Bu 
da örgütlenmenin bir parçası 
sayılır. Bunun yanında siyase-
ten nasıl bir şeyle karşı karşı-
ya kaldıklarını da kavratmak 
gerekiyor. Aşağı yukarı herke-
sin yaşadığı sosyal ekonomik 
sorunlar aynı, aynı koşullarda 
yaşıyorlar, aynı sorunları payla-
şıyorlar ama seçime geldiğinde 
bütün partilere oy çıkıyor köy-
den. Bunun en azından önlene-
bilmesi, siyaseten de tarımın ne 
anlama geldiğini, küçük çiftçi-
lerin çıkarının nerede olduğunu 
gündeme getirecek, bu konuda 
kalıcı, ciddi faaliyet üretecek 
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siyasal çalışmaya da ihtiyaç 
var. Şimdi işte yine Çiftçi-Sen 
bünyesinde köylülerin kendi 
haklarını bilmeleri ve savunma-
sı doğrultusunda bir öncülük 
yapılmaya çalışılıyor. Daha önce 
ürün bazında bir örgütlenmesi 
vardı ama şimdi tüm çiftçilerin 
üye olabileceği bir örgüt mo-
deline dönüştü. Sonuçta zor bir 
iş. Kırsalda köyde kalıcı ve ciddi 
örgütlenmeler yaratmak. Ama 
dünyada bunun örnekleri var. 
Bunları da önümüze koyarak 
ciddi bir kırsal çalışmayı SOL 
Parti olarak da önümüze koy-
mak gerekiyor. Bunun önemini 
kavramamız gerekiyor. Ger-
çekten bütün dünyanın üzerine 
kafa yorduğu, tartıştığı gıda 
ve tarım konusu bizim siyase-
ten geleceğimizi belirleyecek 
önemde bir yapıya sahip. Son 
olarak diyeceğim SOL Parti’nin 
tarım konusunda daha ciddi 
daha kalıcı çalışmaları önüne 
koyması gerekiyor.

Gıda enflasyonunun yıllık enf-
lasyonun üzerinde olması yeni 
bir şey değil ama gıda krizine 
ilişkin bir veri

Özge Güneş

Aslında gıda enflasyonu mese-
lesi üzerinden biraz bugünkü 
durumu konuşabiliriz belki. 
TÜİK Ocak ayında enflasyon 
oranlarını açıklamıştı. Yıllık 
enflasyonu yüzde 14,6 olarak 
açıklamıştı. Başka araştırmalar 

ve anketler bunun yüzde 30’u 
bulduğunu gösteriyordu. Ama 
gıda enflasyonu bunu üze-
rindeydi. Yüzde 20,61 olarak 
açıklanmıştı. Bu veriler aslında 
şunu gösteriyor. Gıda enflas-
yonunun yıllık enflasyonun 
üzerinde olması yeni bir şey 
değil ama gıda krizine ilişkin bir 
veri. Bugünkü gibi yoksulluğun 
toplumsallaştığı bir dönemde 
açlığı arttıran ve yetersiz bes-
lenmeye sebep olan bir sonuç 
yaratıyor. Gıda krizinin bir 
sonucu olarak bu artışlar hem 
küçük köylünün tasfiyesi hem 
de gıda üretiminde artan şirket 
kontrolüne dair sorunlar. Nite-
kim biz de bunların pandemiyle 
derinleşeceğini en başından 
beri her fırsatta söylemeye 
çalışıyoruz. Bugün hem çiftçi 
açısından hem emekçiler hem 
de yoksullar açısından farklı 
çerçevelerde nasıl bir etkisi 
olduğunu da görebiliyoruz. 
Çiftçilerin artan şekilde battık, 
intihar etmeye başlayacağız 
dediklerini, ürünlerini maliyet 
altına satmak zorunda kaldık-
larını, bazen çöpe döktüklerini, 
borçlandıklarını, kredilerini 
ödeyemediklerini, ürünlerini 
satamayıp pazara ulaşama-
dıklarını görüyoruz. Bunun 
yanında tüketicinin de sebzeyi 
taneyle alabildiklerini ya da 
halk ekmek kuyruğunda saat-
lerce ekmek almaya çalıştıkla-
rını görüyoruz. Hükümet de bu 
sorunu çözmek yerine sorunun 
kaynağı olarak marketlere 

işaret ediyor. Çözüm olarak da 
pttavm.com’dan çeşitli ürünler 
satmayı karşımıza koyuyor. Bu 
aslında 2018’de önerdiği tanzim 
satış noktalarına benzeyen bir 
uygulama. Yani yapısal hiçbir 
sorunu çözmeyen ve sorumlu-
luk almayan bir uygulama. Ve 
üzerinde üç gün geçmeden de 
aslında fiyat artışına bir çözüm 
üretemeyeceğini kendi kendine 
kanıtladı. Bir tedarikçi firmanın 
serbest piyasa koşullarına göre 
belirlediği fiyat üzerinden satış 
yapıldığını bir genel müdür 
söyledi bu şekilde zaten fiyat 
artışının önüne geçebilmeleri 
mümkün değildi. Çözüm ürete-
bilmektense daha çok devletin 
piyasa aktörü olma pozisyonu-
nu güçlendiren bir uygulama 
olarak değerlendirilebilir. Nasıl 
çözülebilir bu? Gıda egemen-
liği açısından batığımız zaman 
tabii ki tüm tarım politikalarını 
değiştirebilmemiz gerekiyor. 
Çiftçilerin küresel şirketlerden 
bağımsız üretim yapabilmele-
rini sağlamak gerekiyor. Yerel 
üretimi destekleyecek poli-
tikalar geliştirmek gerekiyor. 
Çiftçinin borçlanmasının ve 
kredileri ödeyemeyecek hale 
gelmesinin önüne geçmek 
gerekiyor. Desteklemek gere-
kiyor. Tarım arazilerinin amaç 
dışı kullanımını sonlandırmak 
gerekiyor örneğin. Tüketimi de 
üretici ve tüketici dayanışması 
içerisinde bir gıda egemenliğiy-
le örgütlemek gerekiyor bunu 
söyleyebilirim sanırım.
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Darbe dediğimiz zaman sade-
ce askeri darbe olarak düşün-
memeli

İlk olarak şunu sormakla baş-
layalım: kitabın da başlangıç 
noktalardan biri Türkiye’nin 
modernleşmesinden İttihat 
’ten başlıyorsunuz. Bu Türki-

ye’de de siyasi tarihi analiz 
edenler açısından şu şekilde 
bir soru olarak hep duruyor: 
Türkiye ittihattan bugüne 
ordu devlet ve hükümet iliş-
kisi açısından hep bir askerin 
hükümete müdahale ettiği bir 
devlet geleneği miydi? Çünkü 
baktığımızda ittihat Osmanlı 

döneminde olağan cumhuriyet 
döneminde tasfiye edilen bir 
yönetim süreci. Dolayısıyla 
oradaki bir başlangıcı sadece 
şey olarak mı düşünmek gere-
kiyor: yani henüz daha kuru-
lamamış bir demokrasi, otur-
mamış bir modernleşmenin bir 
sonucu olarak mı düşünmek 
gerekiyor?

Darbe dediğimiz zaman bunu 
sadece askeri darbe olarak dü-
şünmemek lazım. Çünkü bura-
da sadece askeri darbe olarak 
düşündüğümüz zaman kendi-
mizi çok dar bir alana hapset-
miş oluyoruz. Çünkü Askerler 
tarafından yapılmamış darbeler 
de var. Ve ikinci dünya savaşı 
dönemine kadar darbeler dev-
rimler karşı devrimler birbirinin 
içine geçmiş durumda çünkü 
bildiğimiz anlamda çok partili 
parlamenter sistemlerin yay-
gınlaşması ancak ikinci dünya 
savaşından sonra işte birleşmiş 
milletler sisteminin kurulması, 
belli kuralların ortaya konma-
sı, Avrupa konseyinin kurulup 
onun bir düzenleyici kurum gibi 
ortaya çıkması filan bundan 
sonra daha net çizgiler çizilebi-
liyor darbe nedir devrim nedir 
işte karşı devrim nedir reform 
nedir bunların arasında. Dola-
yısıyla bir kere buradan başla-
yalım. Çünkü 1908 meşrutiyet 
devrimi. Devrim diyoruz neden 
çünkü sistem değişiyor evet 
baştaki kalıyor ama sistem ol-
duğu gibi değişiyor. Ama 1909, 
31 Mart ve devamı o bir darbe. 
Ona bunu diyebiliyoruz çünkü 
sistem aynı kalıyor baştaki gi-

Meraklısı İçin Darbeler
Murat Yetkin
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diyor. Aynı yıl da Yunanistan’da 
mesela Venizelos’un darbesi 
var. Venizelos bir askeri darbe 
yapmıyor ama bir hükümet 
darbesi. Deviriyor hükümeti 
ve başa geçiyor. Ve onun başa 
geçmesiyle gelişen süreç işte 
Yunanistan’ın Anadolu’yu İngi-
lizlerin dolduruşuyla işgal etme 
girişimine sahne oluyor ve belki 
de istiklal savaşını daha şiddetli 
ve daha çabuk bir şekilde so-
nuçlanmasını da tetiklemiş olu-
yor. Birbirlerine bağlı süreçler. 
Yani diyeceğim bir geniş çerçe-
vede bakmak istedim. O yıllar-
dan girdiniz diye orada kaldım 
yoksa bu günlere geleceğim. 
1908 meşrutiyet devrimi tek 
başına burada olan bir şey de-
ğil sadece İstanbul’da olan bir 
şeyde de değil. Kitapta ayrın-
tılarını verdim 1908 öncesinde 
Anadolu da ayakta. Her tarafta 
isyanlar çıkıyor vergilere, onlara 
bunlara. Pek çok şehirde böyle 
topluca bir kalkışma durumu 
var. Bu yalnız Türkiye’ye özgü 
bir şey de değil. Aynı yıllarda 
bakıyorsunuz Rusya’da 1905’te 
meşruti bir devrim var. 1906’da 
İran’da var. Türkiye’de 1908, on-
dan sonra Yunanistan’da daha 
çok darbe görünümündeki 
1909. Bu bölgede bir kalkışma 
olmuş. Her şey çok tesadüfi ve 
komplolar eseri değil. İlişkilerin 
ekonomik ve siyasal ilişkilerin 
belli bir doygunluğa ulaşmasıy-
la ortaya çıkan bazı şeyler var. 
Türkiye özeline gelecek olursak 
1912 örneğin bizim aldığımız 
dönemde ilk muhtırayı varsa-
yabiliyoruz burada. O muhtıra 
Halaskar Zabitan- kurtarıcı 

subaylar diye bir cunta olu-
şuyor. Bu cuntanın arkasında 
Hürriyet ve İtilaf Partisi var. 
Yani prens Sabahattin taraftar-
ları var. Kime veriyor? İttihat 
Terakki hükümetine veriyorlar 
sonra deviriyorlar zaten. Yani 
12 Mart’a çok benziyor biraz. 
Demirel’inde şapkasını alıp git-
mesi gibi hükümet istifa ediyor. 
1913’te bir sonraki sene de bu 
sefer ittihatçılar hem de kanlı 
bir darbeyle Babıali baskınıyla 
onlar yönetimi ele geçiriyorlar. 
O da bir darbedir. Baktığımız 
zaman İttihat Terakki askeri 
bir cemiyet değil evet askerler 
arasında çok örgütlenmiş bir 
cemiyet ama sonuçta bir adı 
üstünde bir dernek İttihat ve 
Terakki Derneği. Dolayısıyla biz 
darbeleri sadece askeri darbe-
lerle sınırlandırmamakla başla-
yabiliriz diye düşünüyorum.

Bir yoruma göre de aslında 
biz coğrafyamızın 1848’leri o 
dönemde yaşanmıştı diyebilir 
miyiz?

Evet, öyle yorumlanabilir ama 
sınıfsal niteliği daha az milli-
yetçi niteliği daha fazla. Öyle 
diyelim.

Cumhuriyet dönemine ilişkin 
bir soruya geçmek istiyorum. 
Kitapta da birçok kez vurgu-
ladığınız bir konu darbelerin 
soğuk savaş içerisinde ele 
alınması gerektiği ve dünya-
daki diğer koşullarla birlikte 
ele alınması gerektiği, yani 
sadece Türkiye’ye ilişkin Tür-
kiye’nin iç dinamiklerine bağlı 

gelişen hareketler değil özel-
likle 27 Mayıs 12 Mart 12 Eylül 
üçlüsünü ele aldığımızda. Ki 
27 Mayıs’a gelirken de kitapta 
önce parça parça önce İtal-
ya sonra mısır sonra ıraktaki 
askeri darbe, darbe deneme-
leri yani CIA’nin aslında askeri 
darbeyi bir pratik olarak nasıl 
geliştirdiğinin de ayak izlerini 
görüyoruz. Şunu sormak isti-
yorum 12 Mart 12 Eylül soğuk 
savaş yeşil kuşak tartışmasına 
gelmeden önce 27 Mayıs ve 
aslında sonrasında da 9 Mart’a 
baktığımızda bu soğuk savaş 
dinamiği içerisinden ne kadar 
bunları diğerleriyle beraber 
Amerikancı darbeler içerisin-
de ele alabilir miyiz? Çünkü 
27 Mayıs’ı düşündüğümüzde 
sonuçları itibarıyla çok daha 
farklı yerlere götürdü Türki-
ye’yi belki siyasi anlamda da 
siyasi atmosfer anlamında da 
hatta belki ondan sonraki 9 
Mart denemesini de ortaya 
çıkardı. 27 Mayıs özelindeki 
fikirlerini alabilir miyiz?

Evet, şimdi bu söylediğiniz şey 
bu çalışmayı bu kitap çalışma-
sını 2 yıl kadar önce başladı-
ğımda bendeki fikir de buydu. 
Yıllarca da bunu yazageldim. 
Türkiye’deki askeri darbeler 27 
Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül’ü sayı-
yoruz. Bunlar soğuk savaşın bir 
ürünüdür. Türkiye’deki darbeler 
soğuk savaşın bir ürünüdür 
noktasından hareket ettim. Ve 
ne kadar yanıldığımı gördüm. 
Çünkü değil. Yani sadece soğuk 
savaşla bağlantılı sadece CIA’y-
le sadece dış güçlerle bağlantılı 
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bir şey değil. Bu topraklarda 
böyle bir şey var, böyle bir 
gelenek var yani sadece bu 
topraklarda da değil dünyanın 
her tarafında var. Ve bu sadece 
demokratik işleyişlerle bağ-
lantılı olmayabiliyor. En son 
yaşadığımız örnek Amerika. 
Geçtiğimiz haftalarda yaşadık. 
ABD dünyanın en büyük eko-
nomisi, en büyük askeri gücü, 
işte güçler ayrılığının en kristal-
leşmiş örneklerinden biri falan 
çoğulcu demokrasi, denge 
denetleme mekanizmaları yani 
neredeyse devriliyordu kongre. 
Buna kendileri de bir darbe 
girişimi diyorlar artık. Üstelik 
askeri darbe girişimi de değil. 
Neden böyle? Bunu başka türlü 
formüle edebiliriz noktasına 
geldim ben. Yönetimler hangi 
yönetim olursa olsun zafiyet 
gösterdiği anlarda o zafiyet-
ten yararlanmak isteyen başka 
gruplar çıkıyor yönetimi ele 
geçirmek için. Örnek olarak 
1964 Sovyetler Birliğini verdim 
kitapta. Yani şimdi artık bu-
nun yani daha o zaman bizim 
bilmediğimiz şimdi bildiğimiz 
şekilde Sovyetler birliği sistemi 
içinde bile darbe-gizli darbe 
olarak adlandırıldığını görü-
yoruz. Khrushchev’in devrilip 
yerine Brejnev’in geçirilmesi. 
Açıkça kızıl ordu sen in arkadaş 
sen çık demiş çünkü Brejnev 
daha önce Khrushchev tarafın-
dan Stalinist bulunduğu için ta 
uzağa Kazakistan’ın bir köyüne 
sürülmüş bir adam. Kızıl ordu 
alıyor onu getiriyor başa. Bu 
sadece CIA yapmıştır soğuk 
savaşta olmuştur dan öte bir 

şeyler var. Türkiye’deki darbele-
re geldiğimizde 27 Mayıs bana 
kalırsa dış etki en az olan dar-
bedir. Yani dış etkisi en az olan 
darbedir. Bunun 27 Mayıs’a en 
doğru teşhisi koyan çok tuhaf 
gelecek ama 27 Mayısla dev-
rilen ve yaş haddi nedeniyle 
İnönü devreye giriyor falan da 
idam edilmeyen Celal Bayar. 
Yani celal Bayar’ın pek ortaya 
çıkmamış bir mülakatını herhal-
de biraz üstü örtülmüş sahaf-
larda buldum orada gördüm. O 
kadar güzel bir tanım getiriyor 
ki. Şöyle diyor: Osmanlı dev-
rinde yönetim üçlü bir sistemle 
götürülüyordu: sultan, askeriye 
ve medrese. Üçlü ama sultan 
medrese ve askeriyenin onayı 
olmadan hiçbir şey yapamıyor-
du aslında. Yine bir parantez 
açalım kitapta da verdim. Yani 
36, ya Osmanlı sultanlarının 
neredeyse yarısı indiriliyor ya 
darbeyle ya suikastla bir şey-
le indiriliyor. Dolayısıyla diyor 
ki Celal Bayar: Atatürk bunu 
gördü diyor ve siyasetle üniver-
sitelerin ve askeriyenin ilişkisini 
kesti. Fakat bu ilişki kesilme-
sini hazmedemeyen daha çok 
da askeriye ve üniversite 27 
Mayıs’ta yönetimdeki payını 
geri aldı diyor. Bu fiili durum 
olarak niteliyor ne darbedir ne 
devrimdir 27 Mayıs diyor. Çok 
ilginç bunu söyleyen de celal 
bayar. Bence ABD bu durum-
dan yararlanmıştır. 9 Mart ve 12 
Mart diye ayrı ben ayrı örgüt-
lenmeler olduklarını hiç sanmı-
yorum. 9 Mart’ın öyle devrimci 
sol bir hareket olduğuna da ke-
sinlikle inanmıyorum. 27 Mayıs 

ürünüdür. Kaldı ki yani marttan 
önce ocak şubat ayları oluyor. 
9 Mart cuntası diye adlandırılan 
işte Avcıoğlu Madanoğlu ekibi. 
Madanoğlu Ankara’daki CIA 
istasyon şefinin evine gidiyor 
Ruzi Nazar’ın. Evine gidiyor 
diyor ki biz böyle böyle bir şey 
yapıyoruz, bize destek olun di-
yor. Yani sol ilerici falan değildir 
bu büyük bir yanılsamadır. Yıl-
larca Türkiye’deki sol sosyalist 
kesimlerin bir yerde öz eleştiri 
yapmak yerine 9 Mart özeleş-
tirisi yapmak yerine aslında 
onlar aslında solcu sol Kema-
list güçlerdi falan demesi yani 
bir tür kendi hatalarını telafi 
etmeye göstermemeye çalış-
mışlar. Muhsin Batur’la Faruk 
Güller Kara Kuvvetleri ve Hava 
Kuvvetleri saf değiştiriyorlar 
ve darbeyi el… Gasp edilmiş 
bir darbedir aslında 12 Mart. 
27 Mayıs da öyledir. Yani dar-
beyi yapan cunta ile darbeden 
sonra Türkiye’yi yöneten cunta 
aynı isimler değildir. Darbeyi 
gerçekten hazırlayan tasfiye 
ediliyorlar. Bazıları idamdan 
dönüyorlar Türkeşlerden falan 
bahsediyorum. Gönderiyorlar 
sürgüne gönderiyorlar. Dar-
beyi yapanlar esas onlar. Ama 
darbeye el koyanlar başka bir 
ekip. Bakın burada müsaade 
ederseniz bir ayrıntıyı daha 
söyleyeceğim. Hep şöyle bilini-
yor bu da soldaki ve entelektü-
el kesimdeki yanılsamanın bir 
ürünüdür: efendim 27 Mayıs’la 
solun önü açıldı Türkiye’de. 27 
Mayıs’tan sonra 1961 anayasa-
sı özgürlükçü bir anayasaydı. 
Onu yapanlarda adeta cunta-
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cılar kendi aralarında kavga 
ederken yangından mal kaçı-
rır gibi hem sağcı hem solcu 
profesörler doğru düzgün bir 
anayasa yapmışlar. Yangından 
mal kaçırmışlar. Ama sadece 
solun önünü açmış değildir. 
Kitapta çok somut örnekleriyle 
verdim. Türkiye’de ilk sol sos-
yalist literatür bilimsel denile-
bilecek literatür 1962 yılında 
basılmaya başlamış. Aynı yıl 
bakıyoruz Müslüman kardeş-
lerin bütün eserleri basılmaya 
başlıyor. Müslüman kardeşlerin 
Türkiye’yle ilgisi başlıyor. Nurcu 
hareket zaten yerli ve milli 
çok moda şey. Nurcu hareket 
ve Nakşibendi hareketi yerli 
ve milli yani bu topraklardan 
çıkmış hareketler. 1960’lardan 
sonra bakıyoruz CIA destek-
li efendim onları canlandırıcı 
bir hareket de başlıyor. Şimdi 
isim sayacağım kitapta var. Bu 
isim 27 Mayıs cuntasının üyesi. 
Saf değiştiriyor yani tasfiye 
edilenlerden değil kalan Ce-
mal Gürsel ekibinden oluyor. 
27 Mayıs sonrasında kurulan 
hükümette diyanet işlerinden 
sorumlu devlet bakanı. 12 Mart 
oluyor. 12 Martta da Nihat Erim 
hükümeti kuruluyor. Orada 
bakıyoruz gene aynı isim yine 
diyanetten sorumlu devlet ba-
kanı. Artık Türkiye’nin rabıtayla 
ilişkileri falan kurulmuş yürü-
ten makamlardan biri. 12 Eylül 
oluyor askeri hükümet kurulu-
yor, diyanetten sorumlu devlet 
bakanı yine aynı isim. Mehmet 
Özgüneş ismi. Yani buna da bir 
rastlantı desin kimse de abi ne 
kadar güzel bir rastlantıymış 

diyeyim. Rastlantı falan değil. 
Belli ki Türkiye’de evet aslında 
solun gelişimine engel olan 
İslamcı hareket adeta askerlerin 
desteğiyle pompalanmış. 27 
Mayıs’ta başlamış bu 12 Eylül’de 
değil. 12 Eylül’de zirvesine ulaş-
mış durumda ama 27 Mayıs’ta 
başlamış. Bir de Atatürkçülük 
meselesi var. Yani 27 Mayıs’ta 
Atatürkçülüğün Kemalizmin 
adı yok. Son anda Türkeş işte 
o radyoda bildiriyi okumadan 
önce NATO’ya bağlıyız derken 
Atatürk’ün yurtta sulh cihanda 
sulh ilkesine bağlıyız diye bir 
tek öyle bir dekorasyon diye 
geçmiş. Öyle bir olay 27 Mayıs-
ta yok. Sonrasında icat etmişler. 
12 Martta başlamış 12 Eylül’de 
zirve yapmış durumda. 12 Eylül 
Türkiye’de siyasal İslamcılığın 
bütün kapılarını açarken kullan-
dığı retorik Kemalizm olmuş.

Peki, tam olarak bıraktığınız 
yerden bir soru sormak istiyo-
rum. Şeyin çok güzel özetini 
yaptınız, darbeler çok güzel 
birer boşluk doldurma aslında 
baktığımızda. Fakat 12 Mart 
12 Eylül’le birlikte zaten yıllar-
dır yazılıp çizilen bir mesele 
Türkiye’de de bütünsel anlam-
da bir dönüşümün başlangıcı. 
Dönüşüm artık soğuk savaştan 
da bağımsız olarak 12 Eylül 24 
Ocak kararlarıyla çok bağ-
daştırılabilir neoliberalizme 
geçiş. Öte yandan Türkiye’nin 
hem ideolojik aygıtlarına hem 
de tabanda bahsettiğiniz 
ihvanla başlayan bir gerici-
leşme sürecini görüyoruz. Bu 
bağlamıyla aslında sadece bir 

iktidar değişikliği değil ya da 
bir boşluk doldurma değil ama 
Türkiye’nin belki önündeki 
bir 30-40 yılı dizayn edecek 
güçte bir bağlamda ele aldığı-
mızda 12 Mart ve 12 Eylül. Nasıl 
değerlendirmek gerekiyor bu 
süreci?

Bana sorarsanız dış etkilerin 
özellikle Amerika’nın çıkar-
larının en yoğun olduğu 12 
Eylül’dür. 12 Mart’ta dediğim 
gibi zaten gelişmekte olan bir 
cuntaya el konulması sonra-
sında da Amerika’nın istekleri 
noktasında birtakım şeyle-
rin yapılması söz konusu. Bu 
doğru. Ama 12 Eylül öyle değil. 
12 Eylül daha 1978 yılında 
başlanmış planlanması. Kenan 
evren anılarında bile yazdı. 
78’de başlamış planlama, Maraş 
katliamından falan önce. Ne 
zaman hayata geçirilmiş. 79’da 
onaylanıyor. 80’nin baharında 
da düğmeye basılıyor. Böyle bir 
durum var ortada. Tamamen 
planlı ve tamamen uluslararası 
dengelere uygun işte Pakis-
tan’da İslamcı darbe olmuş 
efendim Afganistan’da Sovyet 
işgali var ona karşı Taliban’ı 
örgütlemek üzere Amerika Çin 
ve Suudi Arabistan’la birlikte 
devreye girmiş. Oradaki birta-
kım İslamcı gerilla hareketlerini 
desteklemek için, Polonya’da 
bir kardinal papa seçilmiş, 
doğu Avrupa birbirine girmiş. 
Polonyalı kardinalin papa se-
çilmesi çok kilit bir olaydır. Biz 
hep doğumuza bakıyoruz bu 
tür şeyler için. Yeşil kuşaktan 
az önce söz ettiniz. Evet, yeşil 
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hani İslam rengi diye bütünleş-
tirildiği için Sovyetler’in güne-
yinden kuşatan bir İslam kuşağı 
diye aslında bu politikayı kuran 
Carter’ın ulusal güvenlik danış-
manı Zbigniew Brzezinski ve 
sadece Müslümanlık üzerinden 
gitmiyor, aynı zamanda Kato-
liklik üzerinden de gidiyor yani 
bütün doğu Avrupa’yı Katolik 
klişesi üzerinden hareketlen-
diriyorlar. Güney yani orta 
Asya’dan buraya Türkiye’ye 
kadar uzanan kuşağı da İslam 
üzerinden. Bunu böyle görmek 
lazım. Dini kullanarak Sovyetler 
Birliği’ni çökertti Amerika. Yani 
bunu böyle kullanmak lazım. 
Sadece Müslümanlık değil. 
Katoliklik Vatikan gerçekten 
çok önemli bir rol oynamış gibi 
görünüyor. Bütün bunlara bak-
tığınızda bir de İran’da İslam 
devrimi gelince ABD hakikaten 
paniğe kapılmış yani kitapta 
ayrıntılarını ve fotoğrafını da 
kullandım. Şimdi seçilen Joe 
Biden genç bir senatör olarak 
geliyor o zaman ve Ankara’da 
sadece hükümetle sadece 
muhalefetle değil bütün askeri 
yetkililerle tek tek bütün kuvvet 
komutanlarıyla falan konuşu-
yor. Talebi hiçbir şekilde siyasi 
değil tamamen askeri. Yunanis-
tan NATO’nun askeri kanadına 
dönsün bir. İki hem Sovyetler 
birliği hem de İran sınırlarında 
casus uçuşları yapalım. Bunu 
ne Demirel kabul ediyor ne 
Ecevit kabul ediyor. Her ikisi de 
diyor ki: biz bunu yapalım yap-
masına da Türkiye’nin çıkarı ne 
olacak? Sen mesela bizi o za-
manki adıyla Avrupa ekonomik 

topluluğuna bizi aldırtabilecek 
misin, ya da bilmem şunu ya-
pabilecek misin? Türkiye’nin de 
birtakım talepleri var ve hani 
70 cent’e muhtaç bir ekonomik 
durum söz konusu. 24 Ocak 
kararları Demirel tarafından ilan 
edilmiş. Demirel’in bu konuda 
yetkilendirdiği Özal tarafından. 
Fakat Ecevit’in bir sözü var 
diyor ki bu kararlar süngü zoru 
olmadan uygulanamaz. Böyle 
oluyor. Yani 12 Eylül olunca 12 
Eylül hükümetinin 1 numaralı 
kararı ne öyle kendi ifadeleriy-
le anarşi ve terörü bilmem ne 
yapmak falan ne de başka bir 
şey. 1 numaralı karar Yunanis-
tan askeri kanada geri dönsün. 
Neden? Çünkü Amerika’yla 
gerçekten çok kirli bir pazarlık 
yapıyor. Evren’le Carter arasın-
da hakikaten çok kirli bir pazar-
lık dönüyor. Bütün ayrıntılarını 
yazdım itapta. Bu çerçevede 
de bu kadar detaylı ilk defa 
yazılıyor. Yani pazarlığın teme-
linde ayrıntıya girmeyeceğim 
çok uzun olacak ama pazarlığın 
temelde abi sen bizim içerde 
yaptıklarımıza karışma, buna 
bize koz olarak kullanma yani 
insan hakları ihlallerinden, 
işkencelerden, idamlardan söz 
ediyoruz işte bunlara karışma 
biz de senin dediğini yapalım. 
Asker sözü bilmem ne yok şey 
yapmış söz vermiş falan onların 
hepsi psikolojik savaştır onların 
hepsi propaganda faaliyetidir 
hiç aslı astarı olmadığını kitap-
ta gösteriyorum. 12 Eylül hani 
bizim anladığımız anlamda 
tek dış destekli ve Amerika’nın 
özellikle çıkarlarına hizmet 

eden ve tepeden tırnağa bir 
darbe niteliğinde yani bir cunta 
hareketi değil artık 12 Eylül. 12 
Eylül bir cunta hareketi değil 
emir komuta zinciri o demek 
zaten bu bir cunta hareketi de-
ğil demek tepeden aşağı doğru 
iniyor. Yapılan tek darbe odur. 
Aynı çerçevedeki tek darbe gi-
rişimi olarak da biz 15 Temmuz 
2016’yı sayabiliriz. Olsaydı o 
da 12 Eylül modeli gibi olacaktı 
ama öyle gelişmemiş. Onlar bir 
tür 27 Mayıs yapmak istemişler 
ama dünya artık o dünya değil 
Türkiye artık o Türkiye değil. Bir 
de bir farkı var. Şimdiye kadar 
Türkiye’deki askeri darbeler 
ve darbe girişimleri hakikaten 
ordunun içinde ittihatçı gelene-
ğin devamı olarak daha seküler 
kesimlerin hani gericiliğe karşı 
filan kesimlerin en azından 
söylem olarak Kenan evren ve 
12 Eylül’ü o çerçevede saya-
mıyoruz ama söylem olarak… 
Hâlbuki 15 Temmuz zaten İs-
lamcı kökleri olan bir hükümet 
var başta, onu beğenmeyen bir 
başka İslamcı hareketin örgüt-
lenmesi tarafından devrilmek 
isteniyor. 15 Temmuz’un bir de 
böyle ayrı bir karmaşası var.

Tam olarak gelmek istedi-
ğim nokta buydu aslında. 15 
Temmuzla alakalı sizin kitap-
taki yorumunuzda aslında bir 
Frankenstein’a dönüşüyor 
diyorsunuz. Yani doğrudan 
yeşil kuşağın iki ürünü olan 
bir siyasi örgütlenme diğeri 
hem bir cemaat örgütlenmesi 
hem devlet içerisine yerleş-
miş bir örgütlen hem de yıllar 
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boyunca da aslında beraber 
hareket etmiş iki tane siya-
si yapıdan bahsediyoruz. 15 
Temmuz darbesine geldiğimiz 
zaman ki onun bile bildirisinde 
12 Mart’ta 12 Eylül’deki gibi 
Atatürkçülükten bahsediliyor. 
İki açıdan sormak istiyorum. 
İlk olarak tüm bu ifadelerin ya-
nılsamasına rağmen toplumda 
bu 28 Şubat’ın ve 2001 sonrası 
o ordudaki Avrasyacılar ifa-
delerinin çok fazla bir yanılsa-
ması oluyor. Orduda ağırlıklı 
işte Atatürkçü, bağımsızlıkçı, 
Avrasyacı bir ağırlık vardır. İşte 
e muhtıra süreci ondan önceki 
süreçlerde gördüğümüz gibi 
fakat 15 Temmuz’a geldiğimiz 
zaman bir siyasal İslamcı ikti-
dar ve bunu devirmeye çalışan 
bir siyasal İslamcı örgüt var. 
Türkiye açısından bu anlam-
da da… Bunu hem ordudaki 
değişim açısından hem de bu 
gerçekten bu bir Frankstein 
mıdır yani ABD’nin 30-40 yıl 
boyunca dizayn etmeye baş-
ladığı ama kontrolünü kaybet-
tiği bir projenin sonucu olarak 
mı görmek gerekiyor?

Çok güzel bir soru. Şimdi zaten 
bu kalıpların kırıldığı nokta olu-
yor. Yani kalıpların kırıldığı nok-
ta tam olarak bu. Bakıyorsunuz 
hakikaten aynı siyasi kökten 
gelen ama yolları bir noktadan 
sonra ayrılmış ya da çıkar çatış-
masına dönüşmüş ya da bir şe-
kilde uzlaşamaz duruma gelmiş 
güç paylaşımını kaldıramayan 
bir duruma gelmiş iki hareketin 
birbiriyle çarpışmasından söz 
ediyoruz. Burada hangi tarafı 

şeyle suçlayacaksınız emper-
yalizmin uşağı olmakla, hangi 
tarafı büyük sermayenin uşa-
ğı olmakla suçlayacaksınız… 
Burada askeri darbeler ya da 
darbeler konusundaki kalıpları-
mız kırılıyor artık, işe yaramaz 
hale geliyor. Burada Darbeleri 
teknik olarak yönetimin zafiyet-
lerinden yararlanarak yönetime 
el koyma hamlesi olarak görü-
yoruz. Başka türkü hem Sov-
yetler birliğinde hem Şili hem 
orada hem burada aynı onda… 
Siz sayarken mesela az önce 
İtalya-Suriye-Irak diye saydınız. 
Şimdi İtalya’daki darbe değil 
ama CIA’nin kurulduktan son-
raki ilk dış müdahalesi seçim 
müdahalesi. İtalya’da seçimi 
komünist sosyalist blokun 
değil Hristiyan demokratların 
kazanmasını sağlıyorlar büyük 
paralar dökerek. Bir sonraki yıl 
ilk darbe girişimi var nerede 
Suriye’de 49’da. Suriye’de za-
ten bir darbe hazırlığı var. Türk 
kökenli bir başbakanı cum-
hurbaşkanına Kürt kökenli bir 
genelkurmay başkanına darbe 
yapmaya hazırlanıyorlar. Ame-
rikalılar bunu saptıyorlar, adamı 
destekliyorlar, adama darbe 
yaptırıyorlar. Ateş olmayan 
yerden duman çıkmaz denir 
ya yoksa böyle düşünüp hangi 
ülkede darbe yapalım koy ba-
kalım parmağını haritaya. Öyle 
bir şey yok yani. Ateş olacak 
ki duman çıksın. Irak’a gelince, 
ırak darbesinde CIA’nin bir rolü 
yok. 1941de zaten savaş devam 
ediyor. 41’deki darbe Nazilerin 
yaptığı bir darbe. Başarısız 
darbe girişimi. 48’de darbe ve 

58 darbesi tamamen şey Na-
asırcı güçlerin Baas güçlerinin 
kralı devirme şeyleri… Mısır’dan 
örnek alıp orada yapıyorlar. 
Ondan sonra Sovyetler birliği 
müdahil oluyor onların tarafın-
da yer alıyorlar. Bütün hepsini 
tek kategoriye koyamıyoruz. 
Koymak gerçekten çok güç. 
15 Temmuz’u sordunuz oraya 
dönersek: hakikaten bir iktidar 
hırsı olması lazım. Darbenin al-
tında bir iktidar hırsı var ve onu 
başka türlü kanallarla gerçek-
leştiremiyor. Yasal kanallarla, 
meşru kanallarla yapamayınca 
elinde bir güç varsayıyor o 
gücü kullanıyor. Başarısız olur-
sa o güç sadece bir varsayım 
olarak kalıyor başarılı olursa da 
gerçek bir güç olduğu ortaya 
çıkıyor. Fetullah Gülen’in ken-
dinde iktidarı ele geçirecek 
gücü varsaydığını anlıyoruz, 
ama olmuyor. Frankstein mese-
lesine gelince de evet Fetullah 
Gülen ve hareketi hakikaten 
imal edilmiş bir harekettir. 
Köklerinin de ben soğuk savaş 
sürecinde ve ABD’nin dünya 
çağında uyguladığı bir Sov-
yetlere karşı bir pozisyon alma 
onu yıkma amacıyla pozisyon 
alma özellikle orta Asya’da 
İslamcı hareketleri geliştirerek 
biliyorsunuz Fetullah gülen 
hareketinin esas ekseni orta 
Asya’dır. Kırgızistan’da falan 
seçimleri belirleyecek güce 
sahipler. Şimdi burada fakat bir 
noktadan sonra hani Frankstein 
hikâyesi nedir? Bir Dr. Franks-
tein beden parçalarını birleşti-
rip onu şimşek elektrik verir o 
canlanır sonra kontrolden çıkar. 
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Böyle bir durum da var. Fakat 
Fetullah Gülen’in hareketinin 
ABD de hala üstleniyor* olması, 
Türkiye’deki faaliyetleri çok ar-
tık darbe yese de dünyanın pek 
çok yerindeki faaliyetlerinin 
sürüyor olması ve ABD’nin hala 
onu orada barındırıyor olması 
bütün bunlar zaten aritmetik 
sağlamasını da yapıyor denkle-
min. Denklem sağlanıyor orada. 
Burada kimi suçlamalıyız? 
ABD’de yönetim bunu plan-
lamadıysa yönetimin izniyle 
oradan oturuyor. CIA en kolay 
isimdir akla gelen. Bence CIA 
değildir, bence Pentagon’dur. 
Eğer öyle bir güç varsa o askeri 
bir projedir. Yani istihbari bir 
proje olmaktan çok askeri bir 
projedir. Kaldı ki bu 12 Eylül için 
de kullanan hani o meşhur o da 
CIA istasyon şefliği yaptı Anka-
ra’da. Paul Hanser’in Mehmet 
Ali Birand’a söylediği bizim 
çocuklar yaptı şeyi bu yıllarca 
CIA yaptı olarak algılandı. Ben-
ce değil. Bence orada başkan 
Carter’a diyor ki bizim çocuklar 
yaptı. Türk silahlı kuvvetleri 
yapıyor, bizim çocuklar diyor 
NATO üzerinden. Yani aslında 
orada CIA yapsa beceremez-
di Pentagon yaptırdı demek 
istiyor. Tabi CIA yaptı demek 
çok seksi de geliyor, istihbarat 
casusluk falan. Ama Amerikan 
askeriyesiyle Amerikan istih-
barat dış istihbarat örgütünü- 
Amerika’da 15 istihbarat örgütü 
vardır CIA onlardan biridir- 
bunları karşılaştırdığınızda 
bunlar karşılaştırılabilecek şey-
ler değil. ABD’nin askeri gücü 
hem harcamalar hem teçhizat 

bakımından dünyada kendi-
sinden sonra gelen 10 ülkenin 
bu 10 ülke arasında Çin, Rusya, 
Almanya, Fransa, Hindistan gibi 
güçler var bunların kendisini 
takip eden 10 ülkenin iki katın-
dan fazla güçleri karşılaştırdı-
ğınızda ortaya bambaşka bir 
tablo çıkıyor. Bu ABD’deki güç 
odaklarının bu işlerin içinde 
olmadığını göstermiyor. Sadece 
adresi doğru tespit etmek için 
bunu söyleme ihtiyacı duyu-
yorum yoksa CIA aklamak için 
bilmem neyi aklamak için değil. 
Yoksa CIA kime doğrudan bağlı 
çalışıyor, Amerikan dış işleri 
bakanına ve Amerikan başka-
nına çalışan bir örgüt hiç birini 
dışlamıyoruz. Fakat konuya 
dönersek tekrar Fetullah Gülen 
ve hareketinin kadrolarının hala 
ABD’de barınıp çalışmasına 
izin veriliyor, çalışması derken 
siyasi faaliyetlerine izin veriliyor 
olması bütün denklemlerin sağ-
lamasını yapan bir durumdur.

Son olarak genel bir soru 
sormak istiyorum. Sizin de 
kitabın başında yakınmaları-
nız var. Meslektaşlarımız bize 
Türkiye’de darbelerden bahse-
derken yok artık olmaz böyle 
şeyler diye bahsediyorlardı. 
Başımıza gelecekleri bilmi-
yorduk diyordunuz. Genel 
olarak kitaptan en baştan 
başladığımız gibi 1908’den 
başlayıp 15 Temmuz’a kadar 
Türkiye’de asker ve hükümet 
ilişkileri ağırlıklı olmak üzere 
siyasi askeri darbeler karşı 
darbeler komplolar sürecini 
anlatıyor. İşin medrese kanadı 

ne kadar kalmıştır bilemem 
ama Türkiye’de askeri bürok-
rasinin hükümetlerle ilişkisine 
baktığımız zaman cumhuriyet 
tarihinden bugüne getirdi-
ğimiz zaman nasıl bir evrim 
görüyoruz?

Ben artık olur mu olmaz mı 
diye bir soru bana tekrar so-
rulursa yok ya kesinlikle olmaz 
diye bir şey söylemem. Çünkü 
2015teki duruma baktığımız za-
man bu sorulara muhatap oldu-
ğumuz zaman biz de diyordu 
ki artık tamam orduda bir sürü 
şeyler oldu Ergenekon, balyoz, 
tasfiyeler oldu üniversite artık 
susturuldu, Biraz da işliyor gibi 
görünüyordu çoğulcu sistem 
yok diyorduk artık o devir 
kapandı. O cümleleri yazmam 
bir özeleştirimdir benim. Yani 
niye olmaz? Çünkü bakıyoruz 
biz de turnusol kâğıtları ha mor 
çıktı demek ki olmaz. Böyle 
bir şey yokmuş. Yönetim zayıf-
ladığı her anda dünyanın her 
ülkesinde ABD örneğini verdim 
her ülkesinde bu olabilir. Bunu 
artık görüyoruz. Olup olma-
ması biraz anlık dengelerle de 
değişiyor neredeyse. Yani çok 
rastlantısal olduğunu söylemek 
istiyor. Koşulları mevcutta olu-
yor. Koşulların mevcutta olup 
olmadığını geçmişteki kriterlere 
göre test edemiyoruz. Öyle test 
ettiğimiz zaman göremiyormu-
şuz, varmış, gözümüzün önün-
de oluyormuş her şey.
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2004 yılında çıkan bir hay-
vanları koruma yasası var 
Türkiye’de 5199 sayılı kanun 
ve bu kanunun uzun zamandır 
değiştirilmesi istemiyor çünkü 
hayvanları korumada yeterli 
değil, eksileri, hataları olan bir 
yasa öncelikle bunların değiş-
tirilmesi isteniyor yıllardır ve 
bu konuda kampanyalar yürü-
tülüyor, eylemler yapılıyor. Her 
seçimden önce gündeme geldi 
bu konu sürekli hayvan hak-
ları yasasında yenilik yapılsın, 
hayvanları koruma kanununda 
değişiklik yapılsın hayvan hak-
ları yasası olarak düzenlenerek 
çıksın talepleri dile getirildi 
siyasetçiler mitinglerde sürekli 
bu konuda sözler verdiler ama 
hiçbir zaman bu yapılmadı en 
son geçen yıl mecliste hayvan 
hakları araştırma komisyonu 
kuruldu çeşitli sivil toplum 
örgütlerinden de görüşler alı-
narak komisyonda siyasi parti-
lerin üzerinde ortak anlaştıkları 

söylenen bir rapor oluşturuldu. 
Şimdi yeniden hayvan hakları 
yasasının meclise geleceği söy-
leniyor çok yakın bir zamanda 
ama anlaşılan o ki medyaya 
yansıyan haberlerde görüyo-
ruz AKP hükümeti bunu kendi 
içinde bir tasarı olarak önü-
müze getirmeye hazırlanıyor 
yani şu aşamada tekrar yasanın 
nasıl yapılacağına yönelik sivil 
toplum kuruluşlarından, hayvan 
hakları savunucularından bir 
temasla oluşturulan bir taslak 
yok gibi gözüküyor bakalım ne 
çıkacak diye bekliyoruz ama 
sesimizi yükseltmeye devam 
ediyoruz çünkü yasanın çıkması 
önemli ama elbette ne şekilde 
çıkacağı da çok çok önemli.

HAYTAP’ın da daha önce bu 
duruma yönelik bir raporu 
olmuştu. Sizce mevcut hay-
van hakları yasa tasarısındaki 
eksiklikler neler?

Ben o komisyon raporu açıklan-
dığında gazetedeki köşemde 
de bu konuda bir yazı yazmış-
tım elbette iyi niyetli bir çaba 
gösterildi aylarca yapılabilen 
yapıldı fakat sonuçta oldukça 
bence eksikleri olan bir rapordu 
o. Çünkü belli konularda özel-
likle toplumda hassasiyet oluş-
turan konularda önemli adım-
lar atıyor bazı konularda çok 
eksikler görünüyordu onları bu 
söyleşi çerçevesinde anlatma-
ya çalışacağım ama öncelikle 
hayvanlara yönelik toplumdaki 
şiddet çok fazla arttığı için ona 
yönelik bir artık yaptırım gün-
deme gelmesi gerekiyor hemen 
her gün çok büyük vahşetlerle 
karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü 
mevcut yasadaki maddeler 
hiçbir şekilde caydırıcı değil. 
Hayvanı can değil mal olarak 
gören bir anlayış var o kanun-
da hayvanı mal olarak gördü-
ğünüzde sadece mal sahibini 
koruyan birtakım yasalar var 
öyle ki mesela sahipli sahipsiz 
hayvan ayrımı yapılmış du-
rumda deniyor ki. Sahipsiz bir 
hayvan ise ona yapılan şiddete 
idari birtakım para cezaları 
veriyor onlar da sembolik ve 
sicile işlemiyor. Sanki bu şid-
deti teşvik eder bir durumu 
var yasaların ne yazık ki ancak 
sahipli bir hayvansa o kişinin 
şikayeti ile bir dava söz konusu 
olabiliyor. O da mala zarardan 
yani hayvanı hiçbir şekilde canlı 
olarak görmüyor yasa öncelikle 
bunun değişmesi lazım buna 
çok tepki var. Canlı olarak gör-
mediğiniz bir varlığın haklarını 
zaten koruyamazsınız. Onun 
artık çağa uydurulması gereki-
yor ve hayvana yönelik şiddet 

Hayvan Hakları Mücadelesi 
Yaşam Hakkı Mücadelesidir
Zülal Kalkandelen
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kabahatler kanunu kapsamında 
değerlendiriliyor. Onun mutlaka 
ceza kanunu kapsamına alın-
ması gerekiyor ve cezalarında 
yeni yapılan son düzenlemeler 
kapsamında 3 yıldan az olma-
ması gerekiyor ki bu bir para 
cezasına çevrilemesin ve erte-
lenmesin. Ertelemesiz bir hapis 
cezası talebi var çünkü başka 
türlü bu şiddet olaylarının 
önüne geçmek mümkün değil. 
İdari para cezalarının da çok 
büyük ölçüde eğer para cezası 
söz konusu olacaksa mutlaka 
arttırılması lazım ama tecavüz 
gibi hayvanın yaşamına kast 
gibi işkence gibi durumlarda 
kesinlikle hapis cezaları veril-
meli ve bunlar bir veri tabanı 
oluşturarak bu suçları işleyen-
lerin siciline işleyerek kimin 
hayvana yönelik ne tür bir suç 
işlediği görülüyor olması lazım. 
Yani öyle bir veriliyor hayvan-
lara yönelik haberler kadına 
şiddette olduğu gibi suçlunun 
yüzü blurlanmış adı saklanmış. 
Böyle olmamalı madem o suçu 
işledi gerçekten onun cezasını 
da çekmeli kimliği de bilinmeli. 
Onun dışında bu belediyelere 
yönelik çok büyük sıkıntı var 
çünkü hayvanlara yönelik birey-
lerin yaptığı şiddet olaylarından 
kat ve kat daha fazlası beledi-
yelerde barınaklarda yapılıyor 
ve yasa da belediyelere yönelik 
bir suç tanımı belirlenmemiş 
olduğundan buna karşı bir şey 
yapılamıyor. Bunun düzeltil-
mesi, belediyelerin de ceza 
kapsamına alınması gerekiyor. 
Barınakların mutlaka gözetlen-
mesi kameralar konulması ve 
hayvanların içinde bulunduğu 
koşulların stk temsilcileri ta-

rafından gözetlenebilir halde 
olması lazım. Ayrıca belediye 
personeli suç işlemişse şiddet 
uygulandıysa hayvana karşı 
ona verilecek cezanın para 
cezası diyelim mesela o ceza 
bizim vergilerimizden karşılan-
mamalı o kişi mutlaka kendisi 
ödemeli ki o da caydırıcı olsun. 
Genellikle belediye bütçesine 
yükleniyor cezalar o da bir an-
lamda cezasızlık oluyor. Bütün 
bunların düzeltilmesi gerekiyor 
ayrıca vatandaşın mutlaka hay-
vana yönelik şiddet konusunda 
şikayet hakkının gözetilmesi 
gerekiyor. Savcıya gidip dilekçe 
verip kanıt varsa savcı doğru-
dan dava açılabilecek durum-
da olması lazım, aksi takdirde 
birtakım kurumların bu konuda 
karar vermesini, karara bağlar-
sanız orada da çıkmaza giriyor 
bu şiddet olayları. Özellikle 
sokak hayvanlarına ve belediye 
barınaklarındaki barınaklara 
yönelik şiddetin en azından 
azaltılabilmesi için bunların ya-
pılması kesinlikle şarttır. Onun 
dışında yasada dediğim gibi 
daha önceki raporda eksik gör-
düğüm önemli hususlarda var.
Özellikle petshoplar konusun-
da komisyondaki o raporda 
da söylenmiş sadece kedi ve 
köpeklerin satışına yasak geti-
riliyor bu kabul edilebilecek bir 
durum değil, hayvanlar arasın-
da bir ayrım gözetiliyor. Elbette 
kedi köpek satışı yasaklansın 
ama neden sadece onlar bir 
tavşanın özgürlüğünü elinden 
alıp bir kuşu yani özgürlüğün 
simgesi olarak görülen kuşu 
kafese koyup, kaplumbağayı 
kafese koyup büyük bir stre-
se sokup bırakmanın mantığı 

nedir? Yani öyle bir bakış açısı 
var ki toplumda hayvanlara 
karşı, hayvanlar üzerinden para 
kazanılan sektörlere fazla do-
kunulmak istenmemiş bir kere 
petshoplarda kesinlikle her tür 
hayvan satışının yasaklanması 
gerekiyor ve bunları yapanların 
cezalandırılması gerekiyor bu 
nettir ve tartışılacak bir konu 
da değildir. Yasaklı türler ayrımı 
tartışma nedeni oluyor. Bazı 
hayvanlar toplumda daha fazla 
şiddete meyilli denilerek yasaklı 
ırk olarak belirleniyor halbuki 
yasaklı ırk diye bir şey yoktur 
bu hayvanlar ne yazık ki son 
derece büyük bir ayrımcılığa 
uğruyor ve gerçekten onlara 
yönelik şiddetin de durması 
gerekiyor bu hayvanları kulla-
nıp onları bir silah gibi kullanan 
insanlar var asıl onların ceza-
landırılması gerekiyor bu hay-
vanları mutlaka rehabilite edilip 
sahiplendirilmesi sağlanmalı. 

Avcılık her durumda her za-
man her şekilde cinayettir

Avcılık çok büyük bir tartışma 
konusu toplumda biliyorsunuz 
özellikle son zamanlarda med-
yada ya yansıdı, yaban hayatı-
na insanın müdahalesi özellikle 
Covid gibi büyük bir salgının 
yaşandığı doğa katliamlarının 
nelere mal olduğunun da tartı-
şıldığı bir dönemde hala avcı-
lığın bu şekilde sürdürülmesi 
devlet desteğinin arkasında 
olması kabul edilemez. Şimdi 
avcılığa karşı toplumda yapılan 
mücadelelerde büyük bir eksik-
lik var. Kaçak avcılıkla mücade-
le ediliyor o komisyon raporuna 
da bu girdi yani kaçak avcılıkla 
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mücadele edelim.

Hayır, avcılık her durumda her 
zaman her şekilde cinayettir. 
Biz bunu söylemeye devam 
edeceğiz birtakım insanlar bu 
spor turizm ya da doğa koru-
ma amaçlı, hepsi tırnak içinde, 
göstererek elinde silahla orma-
na dalarak hayvanları öldür-
mesi katletmesi ve bunların bu 
katliamlarını devlet ihaleleriyle 
yapılması devletin bundan para 
kazanması kabul edilemez. Av 
turizmi denen bir şey var bunu 
geliştirdiler birtakım yurt dışın-
dan da insanlar buraya geliyor 
burada avlıyor otelde kalıyor 
gerçekten büyük bir endüstri 
olmuş durumda büyük parala-
rın harcandığı devletin bundan 
büyük gelirler kazandığı ve 
geliri arttırmayı hedeflediği 
bir sektör olmuş bu bununla 
gerçekten mücadele edilmesi 
gerekiyor. Öne sürdükleri ba-
hane lerin hepsinin geçersizliği 
kanıtlanmış durumda. Bu spor 
değildir. Spor, iki özgür birey 
arasında karşılıklı irade ile yapı-
lır. Sinsice ormana dalıp eliniz-
de silahla bir hayvanın hayatını 
aldığınızda bu spor tanımına 
girmez. Karşılıklı bir irade ile 
eşitler arasında olmalıdır spor. 
İnsanın canını silahla almak 
bir cinayetse hayvan için de 
aynısı geçerlidir. Bu geleneksel-
leşmiş bir şey olabilir eskiden 
beri var olan bir şey olabilir 
birçok kültürde de var ama 
artık gerçekten hayvan hakları 
açısından tüm dünyada tepkiye 
neden olan tartışmaya neden 
olan kaldırılması için büyük 
kampanyalar düzenlenen bir 
konudur. Bundan da geri adım 

atılmaması gerektiğini düşünü-
yorum. Ne yazık ki meclisteki 
siyasi partiler de sadece dedi-
ğim gibi hayvan üzerinden para 
kazanılan bir alan olduğundan 
ve çok güçlü avcılık lobileri 
olduğundan siyasetle de iç içe 
geçmiş ilişkiler olduğundan 
sadece kaçak avcılıkla mücade-
leyi kendilerine hedefliyorlar. 

Hayvanat bahçelerinin kapa-
tılmalı ve oradaki hayvanların 
rehabilite edilip doğal ortam-
larına bırakılmalarının sağlan-
ması lazım

Hayvanat bahçeleri, bugün 
birçok özel olarak veya bele-
diyelere bağlı olarak var yine 
hayvanlar üzerinden para ka-
zanılan bir sektör haline gelmiş 
durumda güya orada da insan-
ların hayvanları tanıması, yaban 
hayvanlarını görmesi, çocuklara 
hayvan sevdirme gibi amaçları 
var. Düşünün ilkokul çocuklarını 
öğretmenler toplayıp hayvanat 
bahçesine götürüyor. Hayvan-
ları bu şekilde mi sevdirecekler, 
esaret altında bir bireydir ora-
daki hayvan. Özgür ortamından 
zorla alınmış ve kafesler içine 
kapanmış bir canlıyı göstererek 
o canlıyı sevdiremezsiniz bu 
nedenle buna da karşıyız. Bun-
ların kapanması gerekiyor. Ko-
misyon raporundan yeni hayva-
nat bahçeleri açılmasın deniyor 
ama orada da bir eksiklik var. 
Var olan hayvanat bahçelerinin 
kapatılması yönünde bir öneri 
yok. Oysa hayvanat bahçele-
rinin kapatılması ve oradaki 
hayvanların rehabilitasyon 
merkezi kurularak rehabilite 
edilip doğal ortamlarına bıra-

kılmalarının sağlanması lazım. 
Aynı şey yunus parkları için de 
geçerli. Oradaki yunuslara bü-
yük eziyettir esarettir köleliktir. 
Komisyon raporunda yunus 
parkları iki yıl içerisinde kapatıl-
sın gibi bir öneri çıktı. Neden iki 
yıl madem yenileri açılmayacak 
ve var olanlar kapatılacak, on-
lar derhal kapatılsın ve oradaki 
hayvanların rehabilite edilip, 
bakımının üstlenilmesi için uz-
man kişilerin yürütücülüğünde 
bir sistemin acilen kurulması 
lazım. Onun dışında hayvan dö-
vüşleri çok çok önemli bir konu. 
Bu da siyasetin büyük oranda 
sömürdüğü bir alan haline 
gelmiş durumda özellikle Ege 
çevresinde birçok yerde birta-
kım belediyeler bu derneklerle 
bunu yapan kurumlarla iç içe 
geçmiş ilişki içindeler burada 
siyasi prim yaptıklarından gidip 
deve güreşlerinde boy gösteri-
yor. Biz her bir belediye ile tek 
tek mücadele etmek durumun-
da kalıyoruz.

Kimi belediye tepkiler karşı-
sında geri adım atıyor kimisi 
de atmıyor. Dolayısıyla bunun 
da yasa çıkacaksa mutlaka 
hayvan dövüşlerinin ve hayvan 
güreştirilen bütün etkinliklerin 
artık yasaklanması lazım. Bu 
gerçekten bu çağda son derece 
ilkel bir durumdur. Orada çoluk 
çocuk oturuyorlar, hayvanı 
çeşitli sömürülere maruz bıra-
karak dövüşmeye-güreşmeye 
zorluyorlar. Hayvan büyük bir 
stres içerisine giriyor, acı çeki-
yor ve orada hayvan acı çeker-
ken o hayvanın etinden yapılan 
sucukları yiyorlar. Bu kabul 
edilebilir bir görüntü değildir. 
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Bu hayvanların bundan kurtarıl-
ması gerekiyor.

Hayvanlara yapılan zulümler 
sonlandırılabilirse biz de in-
sanlık olarak daha aydınlık bir 
gelecek görebiliriz

Onun dışında horoz dövüşü 
mevcut Hayvanları Koruma Ka-
nunu’nda yasaklanmış durum-
da ama bu da yeterince kontrol 
edilmiyor, cezaların arttırılması 
lazım ama köpek dövüştürülen 
birtakım faaliyetler var onların 
yasaklanması lazım. At yarışları 
da toplumda ne yazık ki çok 
büyük bir şekilde kabul gör-
müş durumda. Çok büyük bir 
endüstri haline gelmiş ve o da 
dediğim gibi toplumda nüfuzlu 
kişilerin içinde yer aldığı bir 
alan olduğu için dokunulmaz 
olmuş adeta herkes böyle ke-
yifle o yarışları fakat o yarışla-
rın arkasındaki sisteme baktığı-
mızda çok büyük bir sistematik 
sömürüyle karşılaşıyorsunuz. 
Bunu ben gazete de açığa çı-
kardığımda çok büyük tepkilere 
maruz kaldım ama söylemeye 
devam edeceğim çünkü hay-
vanların para için, insanın hız ve 
para tutkusu için yarıştırılması 
bu çağda kabul edilemez. Evet, 
bugüne kadar gelmiş olabilir. 
Yüz yıllardır böyle bir gelenek 
olmuş olabilir ama hep söyledi-
ğim gibi toplumlar iyi ve doğru 
olanı koruyup, yanlış olanları 
terk ederek çağdaşlaşacak. 
Artık bu hayvan dövüşleri-
nin hayvanlar üzerinden para 
kazanmanın, yarışların mutlaka 
kaldırılması gerekiyor ortadan.
Hayvan deneyleri konusunda 
büyük bir sıkıntı var. Artık bu 

çağda hayvan deneylerinin 
insanlar için yapılan çalışmalara 
ışık tutmadığı, hayvanlar üze-
rinde yapılan deneylerin çok 
büyük bir oranda insanlar için 
geçerli olmadığı da kanıtlandığı 
halde böyle bir sistem var oldu-
ğu için bu sürdürülüyor. Oysaki 
alternatif yöntemler gelişmiş 
durumda, sömürüsüz yöntem-
ler. Bunların teşvik edilmesi ve 
buna yatırım yapılması lazım. 
Bir de ayrıca veterinerlik ve 
diğer ilgili fakültelerde hay-
vanlar üzerinde deney yapmak 
istemeyen öğrencilerin vicdani 
ret hakkının olması lazım. Yani 
hayvanı öldürerek onun üzerin-
de deney yapmak istemeyen 
bir öğrencinin zorlanmaması 
ve alternatif yöntemleri uygu-
lamayı tercih etmesinin olanak 
tanınması gerekiyor. Bu da 
önemli bir konu. Belki henüz 
Türkiye için bu konular yeni 
görülebilir ama bunların mut-
laka madem bir yasa çıkacak 
gündeme getirilmesi lazım.

Onun dışında faytonları bili-
yorsunuz geçmişte de önceki 
yıllarda da büyük tartışmalara 
neden oldu. Faytonların ve yük 
arabalarının da kaldırılması ge-
rekiyor. Özelliklere atlara, eşek-
lere Mardin’de mesela sokaklar 
dar diye hala eşekler kullanı-
yor ve belediye personeli gibi 
görülüp bir de medya bunun 
komik diye haberini yapıyor 
emekli oldu eşekler filan diye. 
Hayvanlar taşıt aracı değildir 
artık yani uzaya füzelerin fır-
latıldığı bir çağda bu yöntem-
lerin artık terk edilmesi lazım. 
Çünkü çok güzel alternatifleri 
var. Doğaya uyumlu, çevreye 

zarar vermeyen ve hayvana da 
işkence etmeyen yöntemler var. 
Bunların mutlaka gündeme gel-
mesi lazım. Fayton konusunu 
da dediğim gibi tek tek beledi-
yelerle mücadele etmek bazen 
sonuç vermiyor. Hayvanların bu 
işkenceden kurtarılması gere-
kiyor.

Kürk satışı, ithalatı, üretim çift-
likleri konusunda komisyonda 
bir öneri vardı. Onların yasakla-
nacağı ve artık satışının da ya-
pılmayacağı yönünde. O olumlu 
bir öneridir. Onun da artık bu 
çağda en büyük moda firmaları 
bile onlar bile tepkiler karşı-
sında bunu koleksiyonlarından 
çıkardılar. Artık gerçekten kürk 
denilen vahşetin de kesinlikle 
sona ermesi gerekiyor.

Havai fişekler konusu biliyor-
sunuz geçen yıl da gene büyük 
bir patlama sonucunda yine 
insanların da ölümüne sebep 
oldu ama yıllardır hayvanların 
da özellikle kuşların da çok 
büyük zarar gördüğü bir uygu-
lama. Bunun da mutlaka tartış-
masız yasaklanması gerekiyor.
Ben hep söylüyorum bunu da 
söylemek zorundayım. Hay-
van hakları yasası dendiğinde 
bütün hayvanları kapsaması 
gerekir ama ne yazık ki hiç 
üzerinde duramayan bir kate-
gori yapılmış. Bu da mezbaha-
daki hayvanlar... Onların sadece 
kesimine yönelik koşulların 
belirlendiği bir Hayvan Hakları 
Yasası aslında oksimorondur. 
Bunu da söylemek zorundayım 
çünkü o hayvanların bir kere 
yaşam hakkı tanınmıyor. Yaşam 
hakkı tanımadığınız insan ya da 
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hayvan bir bireyin hiçbir hakkı-
nı koruyamazsınız. Dolayısıyla 
onların da içinde bulunduğu 
koşulların düzeltilmesi değil 
elbette çünkü düzeltilerek 
sürdürülmesi refahçılık olur. 
Ben insanlara buradan bu yayın 
aracılığıyla çağrıda bulunmak 
istiyorum; lütfen hayvanların 
yaşam hakkına saygına duy-
sunlar. Hayvansal tüketime son 
versinler. Gerçekten bugün 
yaşadığımız çağda hayvansal 
tüketimin özellikle küresel iklim 
krize ve salgınlara yol açtığını 
düşünerek hayvan tüketmeye 
son vermeleri gerekiyor. Bunu 
ben bir vegan olarak söyleyince 
insanlarda farklı tepkilere yol 
açabiliyor ama gerçekten man-
tıklı düşündüklerinde bu tüketi-
min artık sürdürülebilir olmadı-
ğını da göreceklerini düşünmek 
istiyorum insanların.

Özellikle Hayvan Hakkı Yasası 
konuşulurken şunun da söy-
lenmesi lazım; hayvanların mal 
değil, can olduğu kabul edilme-
si isteniyor, doğru. Duyguları 
olan canlılar olduğu söylenmesi 
isteniyor, doğru. Yasanın bunu 
teyit etmesi isteniyor ancak 
bu yeterli değildir. Hayvanların 
aynı zaman insan gibi bilinç sa-
hibi duyarlı canlı olduğu bilim 
tarafından kanıtlanmıştır. Bakın 
insanlık hani bir yazı yazmıştım 
bakalım bilim ne kadar daha 
fazla inkar edilmeye devam 
edilecek diye çünkü 7 Tem-
muz 2012’de Cambridge Bilinç 
Deklarasyonu’yla bu canlıla-
rın bilinç sahibi, duyarlı canlı 
olduğu ortaya konmuştur. İnsan 
bilinç sahibi tek canlı değildir. 
Dolayısıyla bütün dediğim gibi 

yani Türkiye’nin içerisinde bu-
lunduğu bu gericilik çağında bu 
söylediklerim birçok insan için 
“Ya insan hakları bile ne kadar 
geriledi sen ne diyorsun” diye 
karşılık verenler oluyor ama 
ben diyorum ki ikisi bir arada 
gitmeli. İnsan hakları gelişirken 
hayvan hakları da gelişme-
li. Çünkü zaten biri diğerinin 
tezatı değildir. Aksine ikisini bir 
bütün olarak yani bütün adalet 
ve özgürlük mücadeleleri bir 
bütün halinde savunulduğun-
da bir anlam kazanır ve bence 
artık çağın gerektirdiği anlayış 
da budur.

Bugüne kadar solun hayvana 
bakış açısını değiştirmesinin 
çoktan vaktinin gelip geçtiğini 
söylüyorum. Bu konuda olum-
lu çalışmalar olacağını um-
mak istiyorum. Bundan sonra 
hayvanlara yapılan zulümler 
sonlandırılabilirse belki biz de 
insanlık olarak daha aydınlık 
bir gelecek görebiliriz. Hayvan 
hakları yasası dediğim gibi 
bu eksiklikler olmadan çıkar-
sa elbette önemli bir başarı 
olur ama şunu da söylüyorum; 
hayvanlar arasında ayrımcılık 
yapan birini korurken diğerinin 
nasıl öldürüleceğini belirleyen 
hiçbir yasa devrimci değildir. 
Bakın o komisyon raporu med-
yaya yansıdığında bazı siyaset-
çiler “Aa çok devrimci bir rapor 
yazıldı bu hayvan haklarında 
büyük bir devrimdir” diye du-
yurdular. Onun üzerine bir yazı 
yazdım. Hayvanlar arasında ay-
rım yapan hiçbir yasa devrimci 
olamaz. Yani lütfen kavramların 
içini boşaltmayalım. Her devrim 
kendinden önceki sistemi yıkar, 

onun yerine yenisini kurar. Eğer 
bu sürüyorsa bazı hayvanlar 
için eksik devrim filan da de-
ğildir. Yani çünkü dediğim gibi 
beyazların haklarını savunan 
sadece bir devrim yapılabilir 
mi? Öyle ki bugün görüyoruz 
siyahların ne kadar mücadele 
içerisinde olduğunu. Devrimler 
ancak o ayrımlar bitip herkes 
eşitlendiğinde olur. Dolayısıy-
la bunları söylemek de bize 
düşüyor. Ha seninki çok ütopik 
ideali savunuyorsun denilebilir 
ama birileri de savunacak ki 
ilerleme o yönde olsun. Belki 
birden olmayacak ama bunu 
da birilerinin söyleyerek biri-
kim yaratması, bilinç yaratması 
bence önemli diyorum.

Bu konuda egemenlerin dü-
şüncesi canlıları birer mülk 
gibi değerlendirmek oluyor. 
Sizce genel olarak mücadele 
nasıl sürdürülmeli?

Mesela bugün ben sosyal 
medyada şöyle bir şeye maruz 
kaldım, avcılığa karşı mücadele 
yürütürken çeşitli paylaşımlar 
yapıyorum sosyal medyada 
dün bir doğa koruma ve bili-
yorsunuz Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü var, bu av ihalele-
rini açan zaten kurum Tarım 
Bakanlığı’na bağlı ve onlar bir 
toplantı yapmışlar ve bir fotoğ-
rafla birlikte şu katıldı, hangi 
hayvanların avlanacağını, ne 
kadar avlanacağını, hangile-
rinin korunacağını belirledik 
filan diye bir paylaşım. Tabi ben 
onu görünce altına bir yorum 
yazdım yani av her durumda 
cinayettir ve yaban hayatının 
sahibi devlet değildir diyerek 
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bir yorumda bulundum. Altına 
hemen bir avcı gelmiş bana 
tabi tepki gösteriyor, “Peki bu 
yaban hayatının sahibi devlet 
değilse kimdir? Sahibi HDP mi? 
Soroscular mı? ” gibi acayip 
bir şey yazmış. Yani tabi ona 
gerekli cevabı verdim de, ya-
ban hayatının sahibi devlet de 
değildir hiçbir insan da değildir. 
Her hayvanın bedeninin sahibi 
o bedenin içindeki ruhtur. Yani 
aynı insan gibi kimse kimsenin 
sahibi değildir. Benim karşı çık-
tığım şey bu insanlarda bugüne 
kadar gelen o türcülük dedi-
ğimiz şey öyle bir şey var ki 
yani hayvanların sahibi insanlar, 
hayvanlar insanlar için yaratıldı 
gibi bir algı olduğu için zaten 
bugün bu durumdayız.

İnsanın hayatını sürdürebilme-
si için hayvanları sömürmeye, 
metalaştırmaya ihtiyacı yok-
tur!

Sonuç olarak ben zaten bu 
hayvanların metalaştırılması 
anlayışına karşı bir duruşla 
bunlara yaklaşmak gerektiği-
ni düşünüyorum. Hayvanların 
yaşamının yüzyıllardır ellerin-
den aldığımız için yani kurulan 
sistem baktığımızda onları bir 
ürün haline getiriyor. Yani dün 
de daha yeni bir şey duyurdum, 
tilki postundan yastık yapıp 
satıyor birisi. Yani kendinde 
bunu hak görüyor ama peki 
bu kürkü için karşı çıkılıyorsa 
“kürk cinayettir” deniyorsa 
peki hayvanın bağırsağını niye 
satıyorsun? Bunları tartışma-
mız gerekiyor. Çünkü insanın 
hayatını sürdürebilmesi için 
hayvanları bu şekilde sömür-

meye, metalaştırmaya ihtiyacı 
yoktur. Her şeyin alternatifi, 
daha sağlıklısı ve daha çevreci 
olanı da mevcuttur. İnsanlık 
artık öyle köklü bir sistem var 
ki, kapitalizmin sacayaklarından 
biridir ben hep söylüyorum 
bu hayvancılık sektörü. Çün-
kü onu çektiğinizde bir görün 
nasıl çöküyor o sistem. Tabi 
kendi içinde şimdi inanılmaz 
bir şekilde direnç gösteriyor 
toplum buna çeşitli şekillerde. 
Bu kolay bir mücadele değil. 
Çünkü toplumun çok ciddi bir 
şekilde dönüşmesini sağlamak 
gerekiyor ama insanlık diren-
diği ölçüde de doğa yanıtını 
veriyor. Görüyoruz, hep birlik-
te görüyoruz. Bu sömürülere, 
bu katliamlara mesela COVİD 
sürecinde o kürk çiftliklerindeki 
milyonlarca bizonların katledi-
lişi şu an hala mesela kuş gribi 
dünyanın çeşitli ülkelerinde 
patlamış durumda, milyonlarca 
hayvan kuş gribi olduğu için 
toplu olarak katlediliyor. Yani 
bu sürecek bir şey değil. İn-
sanlığın bunu anlaması ve geri 
adım atması gerekiyor. Doğa-
nın işaretleri bence gelmeye 
devam edecek. Bilim insanları 

da bu böyle devam ettikçe 
yeni felaketlerin geleceğini de 
açıklıyorlar. Yani sadece benim 
görüşüm de değil. Yani hay-
vanların metalaştırılmasından 
kurtulma süreci aynı zamanda 
gezegenin kurtulması sürecidir. 
Bunu insanlar anlayacak, bunu 
anlatacağız. Bu sadece benim 
hayvanları sevmem meselesi 
değil. Hayvanları sevmeyebilir-
siniz. Sevgi meselesi değil bu 
hayvansever tanımı da zaten 
boş bir tanımdır. Hayvan hak-
ları mücadelesi başka bir şey 
yani yaşam hakkı mücadelesi. 
Dediğim gibi bir başka beden 
üzerinde hak iddia etmeme 
mücadelesi. Yani kendi özgür-
lüğünüzü kendi bedeninizle 
sınırlamayı öğrenecek herkes. 
Benim özgürlüğüm benim 
bedenimle sınırlıdır diyebildiği-
miz anda zaten etik bir devrim 
geçirmiş olacağız. Yani çok 
ciddi bir şekilde insanın etik 
açıdan kendini sorgulamasıyla 
ilgili bir süreç bu. Bunun mü-
cadelesi kolay olmayacak ama 
vereceğiz.
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Hayvan Hakları Federasyonu 
Ankara temsilcisi Pelin Sayılgan 
ile Hayvan Hakları Araştırma 
Komisyonu’nun yayınladığı 
raporu, bu rapor çerçevesinde 
olası bir kanun değişikliğinin 
getirilerini ve eksiklerini konuş-
tuk.

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-

Sorun Hayvanlara Mal, 
Mülk Muamelesi Yapan Sistem
Pelin Sayılgan
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patılmayabilir veya kapanması 
için çok uzun bir geçiş süreci 
öngörülebilir. Folklorik dövüşler 
konusunda komisyonda dövüş-
lerin yapıldığı bölge milletvekil-
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.
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Orta Doğu Teknik Üniversite-
si’nde, öğrencilerin her yıl kendi 
çabalarıyla düzenledikleri, dün-
yada evrime dair güncel ve te-
orik tartışmaların konu edildiği 
Aykut Kence Evrim Konferansı, 
bu yıl 15. kez düzenleniyor. 19 

yıldır içerisinde bulunduğumuz 
gerici kuşatmanın ortasında, 
bilime ve akademiye yönelik 
tüm saldırılara karşı, üniversite 
öğrencilerinin herkese evrimi 
öğretebilme, tartıştırabilme 
çabalarının da bir sonucu olan 

konferans; bu yıl pandemi 
koşullarından ötürü, çevrimiçi 
olarak gerçekleşecek. 6 Şu-
bat’ta başlayacak olan, Solsi-
yaset.org’un da günlük aktarım 
yapacağı konferansın çağrı 
metni ise şu şekilde:

Aykut Kence Evrim Konferansı

ODTÜ Biyoloji ve Genetik Top-
luluğu

Aykut Kence Evrim Konfe-
ransı, ülkemizin ünlü evrimsel 
biyologlarından olan ve evrim 
karşıtlığına karşı yıllarca mü-
cadele veren ODTÜ Biyolojik 
Bilimler ’de öğretim üyesi Prof. 
Dr. Aykut Kence’nin emekle-
riyle düzenlenmeye başlayan 
ve vefatının ardından kendisini 
onurlandırmak adına “Aykut 
Kence Evrim Konferansı” adıyla 
bugünlerde 15. yılına ulaşan bir 
konferans. 

COVID-19 pandemisinin hayatı-
mıza girmesiyle birlikte virüsler 
hakkındaki bilgiler sohbetler 
içerisinde daha fazla yer alma-
ya başladı, halk arasında po-
pülerliğini arttırdı. Halbuki bu 
durum, halk arasındaki bilimsel 
bilgi ve evrim mekanizmaları 
alanındaki bilgi yetersizliği ve 
yanlış yayılan bilgiler doğrultu-
sunda birçok kargaşa ve kaygı 
ortamının oluşmasına zemin 
hazırladı. Aykut Kence Evrim 
Konferansı tam da bu noktada 
bilim insanları ve halk arasında 

Aykut Kence Evrim 
Konferansı Başlıyor
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evrimsel biyoloji bilgisini doğru 
bir şekilde aktarma görevini 
üstleniyor. Konferansta farklı 
ülkelerden alanında uzman ko-
nuşmacıların katılımıyla evrimi, 
evrim teorisi kavramlarını ve 
bu kavramlar arasındaki ilişkiyi 
halka anlatmayı ve evrim hak-
kında doğru bilinen yanlışları 
düzeltmeyi amaçlamaktayız. 
Normal koşullarda ODTÜ Kültür 
ve Kongre Merkezinde dü-
zenlenen Aykut Kence Evrim 
Konferansı bu sene pandemi 
nedeniyle online olarak ger-
çekleştirilecektir. Konferansımız 
6 Şubat 2021 tarihinde Aykut 
Kence Evrim Konferansı YouTu-
be kanalı üzerinden yayınlana-
caktır.

Kültürel evrim, paleontoloji, 
adaptasyon genetiği, sentetik 
biyoloji, viroloji, temel evrim 
mekanizmaları ve daha birçok 
konu ile ilgili bilgilendirici bir 
sunumlar içermektedir. Genel 
oturum genel dinleyici kitlesine 
hitap etmekte olup yabancı su-
numlar çeviri seçeneği ile ger-
çekleştirilecektir. Genel oturum 
sunumları kanalımız üzerinden 
ücretsiz olarak yayınlanacak 
olup kayıt yapılmasına gerek 
yoktur. 

Akademik oturum konuşmacı-
larımız son dönemde çalıştıkları 
konular ve projeler üstünde 
duracaktır. Tamamen İngilizce 
sunumlardan oluşan Akade-
mik oturum sunumları kanalı-

mız üzerinden liste dışı olarak 
paylaşılacak olup katılımcıların 
sunumları izleyebilmek için 
kaydolması gerekmektedir. Ka-
yıt ücreti 30 TL olarak belirlen-
miştir. Akademik oturum için 
kayıtların kontenjanla sınırlıdır.

Akademik oturum için kayıt 
formu: https://form.jotform.
com/203184875312960

Konferansımızın geleneği 
haline gelen Primat Evrimi ve 
Jeolojik Devirler sunumları 
Aykut Kence Evrim Konferansı 
Youtube kanalı üzerinden bu 
sene de yapılacaktır.

Bu sene online olacak kon-
ferans için adınıza katılımcı 
belgesi düzenlenmeyecektir.

Alanında uzman, birbirinden 
değerli akademisyen ve araştır-
macıların katılımıyla düzenle-
diğimiz konferansımıza herkesi 
bekliyoruz!

Aykut Kence Evrim Konferansı 
ile ilgili detaylı bilgilere:
https://www.instagram.com/
odtuakek

Tweets by OdtuAkek
https://www.facebook.com/
odtuakek

Youtube kanalımızın linki: 
https://www.youtube.com/
channel/UCbRCgMvn4_wSo-
n3i-9Tl2Mg

(Videolardan haberdar olmak 
için kanalımıza abone olup bil-
dirim zilini açmayı unutmayın!)
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