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İnsanlık ve Güven Bağı

Dostluk

İnsan, yüreğindeki yaşam gücünü yakınlarının, güvendiklerinin sıcaklığıyla korur 
ve sürdürür. Sevgi, saygı ve inan örgülü yakınlık, yaşamı aydınlatıp anlamlandıran bir 
kaynak ve dayanaktır. Başarının ve mutluluğun öğeleri başında gelen dayanışma olgusu, 
insan varlığının desteklerinden biridir. Toplumsal yaşamın değişik gerekleri içinde 
insanın yaşam gücünü dokuyan ve artıran bir değer olarak ilgi güzelliğiyle dostluğun 
önceliği tartışılamaz. Benim zaman zaman yinelediğim “Ne altın gemi, ne gümüş gemi, 
dost gemisi!” sözü ilişkinin önemini vurgulayan bir yaklaşımdır.

İnsanların kaçınılması olanaksız olaylar ve kimi durumlarla, özellikle güçlükler 
ve sıkıntılarda yakınlığın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Yardım, katkı, birliktelik, 
paylaşım ve duygusal destek dayanma ve katlanma gücünü artırdığı gibi başarılarda da 
yakınlığın verdiği güç asla unutulamaz.

Atasözlerinde ve dilimizde dostlukla, dostlarla ilgili çok üzgün, çok anlamlı örnek 
değiniler vardır. Özveri ve güven kaynaklı toplumsal bağ, yaşamın rengidir. Birbirinin 
dayanağı, gücü, hattâ ilâcı sayılma niteliğindeki sıcaklık ve içtenlik, dostluğun önemini 
doğrulayan birlikteliklerdir. Kimi durumlarda kardeşlikten de önde olan dostluk, 
yaşamın sorunlarını aşmada, geleceğe koşmada yadsınamaz bir etkendir. Yaşam 
güvencesi olarak yeri önemlidir ve büyüktür. Nasıl ışık yokken aranıyorsa dostlar da 
yaşam karanlıklarında insana katlanma ve dayanma gücü vererek, sorunları azaltıp 
varlığı destekleyerek önemli katkıda bulunur. Birlikteliğin, dayanışmanın, anlaşmanın 
adı ve mayasıdır.

Sevgi, saygı, güçbirliği, güven, duygu ve düşünce ortaklığı, katkı, dayanışma, özveri, 
paylaşım, yardım, esenlik ve mutluluk kaynağı olarak dostluğun değerini doğrular. 
Dostluk, bir tür yaşam gıdasıdır, yaşam sıcaklığı ve mutluluğudur. İnanç ve çaba 
ortaklığı, birlikteliğidir. TÜRKSOLU’nun dinamik kadrosu övgüye yaraşır birliktelikleri 
ve dayanışmalarıyla toplumumuz için bir güçlü dayanaktır. Yaşamı anlamlı, etkin ve 
yararlı kılan bu tür değerli yapılar içinde yer almak da bir şanstır. Görüş ve düşünce 
birlikteliğinde olanların eylem ve çaba birlikteliği de önemlidir. Dayanışma başlıbaşına 
bir güçtür, etkin bir kaynaktır. Birliktelikleri sözde bırakmayıp gerçekleştirmek kişiliğin 
de gereği ve güvencesidir. “Dinamizm” denilen devingenlik, uğraşkanlık, çalışkanlık 
ve çaba gücü, yaşamı renklendiren ve değerini artıran özelliktir. Gençlerimizin temiz 
ve seçkin kişilikleri yarınlarımız için de bir güvencedir. Tanıdığım GÖKÇE FIRAT ve 
arkadaşlarını çalışmaları nedeniyle içtenlikle kutluyorum.3

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Yekta Güngör Özden’in evinde. 
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3

15/01/2022

ve ona göre konumlanır. Döviz 
kurundaki artış bir felaket 
habercisidir.

Bizde de böyle oldu. Dövizin hızlı 
ve sert yükselişi tüm toplumda adeta 
bir infial yarattı. Bu infialin somut 
bir dayanağı da vardı. Dövizdeki 
her yükseliş fiyat etiketlerine anında 
yansıyarak sadece alım gücünü 
düşürmekle kalmadı, insanlar ilk 
defa kıtlık ve aç kalma korkusunu 
hissettiler.

İşte böylesi dönemlerde kriz 
siyaseti son derece doğaldır, 
gereklidir ama kriz siyasetinin 
ciddi riskleri vardır. Bunu en 
iyi sosyalistler bilirler. Sosyalist 
iktisat, kapitalizmin iktisadi kriz 
nedeniyle yıkılmak zorunda olduğu 
varsayımına dayanır, üstelik 
kapitalizm küresel ölçekte krizlere 
gerçekten de girmiştir ama her 
krizden de sağ çıkmayı başarmıştır. 
Kapitalizm, gerçekten de kriz üreten 
bir sistemdir ama tam da böyle 
olduğu için krizler kapitalizmi 
yıkmaz onu yaşatır. Her kriz, adeta 
bir kalp masajıdır kapitalizm için.

Kriz üzerinden siyasete dayanan 
sol ve sosyalist hareketler bu 
nedenle hep yalancı çoban 
konumuna düşmüşlerdir. Kaldı 
ki bu kriz beklentisinin halk 
üzerindeki etkisi çok da harekete 
geçirici olmaz. Kriz söylemleri 
felaket tellallığı olarak algılanır. 
“Her şey güzel olacak” sloganı ile 

seçim kazanılmasının sırrı belki de 
buradadır, “her şey kötü olacak” 
söylemi insanları korkutur ve 
düzene daha fazla sarılmalarına yol 
açar. İnsanlar krizlerin geçmesini 
ister, krizlerin onların dünyasını 
yıkmasını değil. 

Kriz siyasetçisi bir bakıma 
mehdici hareketler gibidir. Bir gün o 
büyük mehdi kriz kılığında gelecek 
ve tüm sistemi yıkacaktır. Ama 
dinsel olarak bile kitlesel olamayan 
bu mehdici anlayışın dünyasal 
karşılığı da o kadar zayıftır. Hele ki 
krizler aşıldığında kriz siyasetçisi 
için her şey biter.  

Bölüşüm üzerinden siyaset

İktisadi muhalefetin ikinci 
ayağı burada devreye girer. 
Sistem krize girse de krizi aşsa 
da özünde eşitsizlik üretir. Bu 
nedenle yoksulluk hep vardır. Kimi 
dönemlerde yoksulluk artar, bu kriz 
dönemleridir. Kimi dönemlerde 
ise azalır. Ama eşitsizlik üzerinden 
siyasetin her zaman için doğal bir 
tabanı vardır ve bu taban hiçbir 
zaman da bitmeyecektir.

Bölüşüm üzerinden siyasette 
insanlar krizlerin yıkıcılığından çok 
yarattığı eşitsizliklere odaklanır. 
Bunu aslında en çok büyüme 
rakamlarında görürüz. Mesela 
bizim ülkemizde yüksek büyüme 
oranları açıklanır. Krizciler bu 

Kriz siyaseti

Türk ekonomisi tarihi şoklar 
ve zorluklarla boğuşuyor. Artan 

enflasyondan işsizliğe, yükselen 
döviz kurundan kıtlıklara büyük 
sorunlar yaşanırken, ekonomimizde 
yaşanan temel dönüşümü sanırım 
gözden kaçırıyoruz. Hazine Bakanı 
Nurettin Nebati ekonomiyi 
gözlerdeki ışıltı olarak açıkladığında 
ne kadar dalga geçsek de, 
gözlerimizin önünde gerçekleşen 
büyük dönüşüme gözlerimiz kapalı.

Muhalif iktisadi eleştiri iki temele 
dayanır. İlki, bölüşüm ilişkileri 
üzerinden eleştiridir, kapitalizm 
toplumu fakir ve zengin olarak 
böler. Başta sosyalistler olmak 
üzere tüm muhalif kesimler de 
bu eşitsizlikler üzerinden eleştiri 
geliştirir. İkincisi ise, iktisadi kriz 
üzerinden eleştiridir. Marksist 
eleştirinin temeli belki de bu 
sayılabilir. Kapitalizmin kriz yaratan 
dinamiği, sistemin sonunu getirecek 
iç dinamiktir.

Türkiye’de son yıllarda yaşanan 
ciddi ekonomik sorunlar sadece sol 
kesim açısından değil, tüm muhalif 
kesimler açısından ekonomik kriz 
üzerinden muhalefeti öne çıkarttı. 
Krizin en bariz göstergesi döviz 
kurunun önlenemez yükselişi 
oldu. Aslında döviz, ekonomideki 
derin ve büyük sorunların görünür 
kılınmasını sağlayan basit bir 
işarettir. Herkes o işareti görür 

GÖKÇE FIRATGÖKÇE FIRAT

BAŞYAZI

Yeşil Sermayeden Yeşil Oligarşiye

Adamlar eski Türkiye’yi gerçekten yıkıyorlar ve ilk defa bu kadar güçlüler. 
“Yeşil Sermeye” artık “Yeşil Oligarşi” olarak karşımıza çıkmak üzere. Bakan 

Nebati’nin gözleri bunun için ışıldıyor. Biz faizi, dövizi tartışır, Tayyip 
Erdoğan’ın ekonomik cehaletiyle eğlenirken onlar ekonomiyi ele geçiriyorlar. 
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büyüme oranlarını inkâr etmek 
için açıklamalara girişirler, 
bölüşümcüler ise büyümenin 
oranında yanlışlar olsa bile 
büyümenin gerçek olduğunu kabul 
eder ve şunu sorgulamaya açarlar, 
madem büyüdük, o zaman bu 
büyümeden yoksul kesimler neden 
faydalanmadı? 

Gerçekten de ekonomi eğer 
küçüldü ise, patronların işçilere 
dönüp, “bu yıl küçüldük, o 
nedenle size zam veremeyiz” deme 
hakkı doğacaktır. Bu nedenle 
bölüşümcüler, büyüme rakamlarını 
alır ve alt kırımlarına bakarak, kimin 
büyüyüp kimin küçüldüğünü analiz 
ederler. Sınıf iktisadı denilen şey 
biraz da budur.

“Küresel güçler” 
komploculuğu

Bu iki ana akım iktisadi 
eleştirinin dışında bir de fikir 
olarak göremeyeceğimiz komplocu 
“iktisat” vardır. Eskiden Hitler 
her şeyin sorumluluğunu Anglo-
sakson dış güçler ile onların 
yardımcısı Yahudi iç güçlere 
atardı. Günümüzde ise bunu daha 
sol görünümlü “küresel güçler” 
söylemi ile aynı temelde sunan 
akımlar vardır. Söylem çekicidir, 
insanın içindeki ilkel güdüyü 
harekete geçirir, gerçekten de 
Hoffer’in dediği gibi insan Tanrısız 
yaşar ama şeytansız yaşayamaz.

Komplocuların zararı ise 
sanıldığından büyüktür, çünkü 
mevcut iktidar da aynı “küresel 
güçler” temasını işlemektedir. 
Kimse Yiğit Bulutların 
ulusalcılıktan AKP’liliğe nasıl 
dönüştüğünü düşünmüyor mu? Yiğit 
Bulut, gerçekten de değişmedi, 
eskiden küresel güçler diyerek 
AKP’ye karşı çıkıyordu, şimdi ise 
AKP ile birlikte küresel güçlere 
karşı çıkıyor. 

Türkiye’ye baktığımızda tüm 
bu görüşlerin karman çorman bir 
şekilde iç içe geçtiğini görüyoruz. 
İç içe geçerken de sadece görüş 
açımızı bulandırmaya yol açıyorlar. 
Oysa Bakan Nebati’nin gözleri ışıl 
ışıl, o ne yaptıklarını çok iyi biliyor. 

Ben, Nebati’nin gözlerindeki o 
ışıltının sebebini bulma peşindeyim, 
bu adamı bu kadar “kıpır kıpır” 
yapan ne?

artık bu hükümet istemiyordu. 

2013: Dönüşümün başlangıcı

2013 yılını ister iktisadi bir 
zorunluluk olarak görelim istersek 
AKP’nin bilinçli bir karar anı 
olarak, sonuçta AKP kendisini 
iktidarda tutacak adımları adım 
adım atmaya başladı. Bu adımın 
temeli, Gezi’de meydana dökülen 
“büyük Türkiye” koalisyonunu 
iktisadi olarak yıkmaktı yani Beyaz 
Türkler’e açılan savaş. Buna orta 
sınıfların yok edilmesi olarak da 
bakabiliriz. Fakat bu adım atılırken 
eş anlı adımlar atılmaya başlandı.

2013 yılından sonraki grafiklere 
baktığımızda şaşırtıcı bir şekilde 
borçlanma oranlarının son derece 
sınırlı bir şekilde arttığını görürüz. 
AKP; olası bir borç krizi ile 
karşılaşmamak için tedbir almaya 
başlamıştı. Aynı dönemde ülkemize 
doğrudan yabancı yatırımların 
azaldığını da görürüz, sıcak para 
girişinin azaldığını da. Aslında 
bunun iktisadi bir zorunluluk 
ortamında çıkmış olan bir “siyasi 
tercih” olduğunu sanırım görmemiz 
gerek. AKP; istese doğrudan 
yatırımı da sıcak parayı da 
çekecek adımlar atabilirdi ve bunu 
başarabilirdi. Elbette ilk 10 yılı 
kadar dev bir para girişi olmazdı 
ama bugün yaşanan döviz krizini de 
yaşamayacak bir döviz girişi olurdu 
ülkeye. 

Benim gözlemim, AKP’nin dış 
güçler söyleminin bu politikada 
hayat bulması. AKP, dış güçlerin 
yıkamayacağı bir iktidar olabilmek 
için bugünkü krize girmeyi göze 
alarak, yabancı sermayeyi uzak 

tutacak adımları attı. Bu, bir savaş 
hazırlığı olarak da görülebilir. Dolar 
rezervlerinin sıfırlanmasından, 
altın rezervinin artırılmasına 
atılan adımlar da bu hazırlığın 
bir parçasıdır. Bunun sonunun 
döviz kıtlığı ve krizi olacağı ise 
elbette aşikardır ve AKP’liler de 
hiç de iktisat cahili değildirler, 
kriz kaçınılmazsa o krizi fırsata 
çevirmenin yolları bulunabilir.

İhracat ile dönüşen ekonomi

AKP’nin ekonomik dönüşüm 
programı burada devreye girer. 
Bugünlerde Çin modeli olarak 
gündeme gelen model, ülke 
ekonomisini ihracat temelli 
yapılandırmaktır. İhracat, yaşanacak 
döviz kıtlığını aşmanın ilk adımıdır. 
Fakat bu basit parasal bir ekonomik 
tercih değildir, bunun ötesinde 
ihracat odaklı ekonomi, sınıfsal bir 
dönüşüm demektir. 

Türkiye’nin ihracat sektörünün 
temeli KOBİ’ler dediğimiz küçük 
ve orta boy işletmelerdir. Bunlara 
bir dönemler “Anadolu kaplanları” 
da deniyordu, “Yeşil Sermaye” de. 
Türkiye’nin ihracatının en az yarısı 
bu firmalarca gerçekleştiriliyor. 
Elbette büyük sermaye hala kalan 
yüzde elliyi denetliyor ama artık o 
büyük sermayenin de en az yarısı 
Yeşil Sermaye. 

TOBB, MÜSİAD, TİM gibi 
çevrelerin hükümet ile uyumlu 
açıklamalarını bu çerçevede 
değerlendirelim. Buradaki sınıfsal 
dönüşüm, aslında sınıf içi bir 
dönüşümdür. AKP; TÜSİAD’da 
karşılığını bulduğu sermaye 
gruplarının ağırlığını adım 
adım azaltmakta, kendi “Yeşil 
Sermaye”sini güçlendirmektedir. 
İhracat odaklı ekonomi, sermayeye 
hükmetme adımıdır. Bunda çok 
önemli başarılar da sağlanmıştır. 

Kaldı ki bu şekilde sadece 
sermaye egemenliği ele geçirilmez, 
istihdama da hükmedilmiş olunur. 
İhracat odaklı ekonomi elbette 
düşük ücrete dayanır. Kolay ihracat 
yapabilmenin tek yolu ücretleri 
düşürmektir. Ücretleri düşürmenin 
yolu ise enflasyon yaratmaktır. 
Bu enflasyonun, AKP’nin engel 
olamadığı bir iktisadi canavar 
olduğunu sanmayalım. Tersine, 
enflasyon programın bacaklarından 
biridir.

AKP’lilerin Suriyeli aşkının 

2002’den 2013’e AKP’nin 
neo-liberal dönemi

AKP; 2002 yılında işbaşına 
geldiğinde aslında IMF programı 
dediğimiz programı uyguladı. Bu, 
neo-liberal bir reçeteydi ve AKP 
aslında bu neo liberal politikalarla 
ekonomide belli bir büyüme ve 
zenginlik yarattı. Türkiye’nin 
milli gelirinde ilk 10 yıl görülen 
yükselme bunun kanıtıdır. Bu 10 
yıl boyunca yaşanan büyümenin iki 
ayağı vardı, ilki yurtdışından giren 
sıcak paranın bolluğu. İkincisi ise 
özelleştirme ile yaratılan devasa 
kaynak. Bir tarafı borçlanmak, 
diğer yanı ise satıp savmak olan bir 
politikaydı bu ama bol para varsa 
her kriz ötelenebilir, geçici bolluklar 
yaratılabilir. AKP de bunu yarattı.

2013 yılından itibaren ise 
işler değişmeye başladı. 2013 
yılında FED Başkanı Bernanke, 
Amerika’nın para politikasının 
değişeceğini açıkladı, artık bol ve 
ucuz dolar olmayacaktı. Bu, Türkiye 
dahil tüm az gelişmiş ekonomiler 
için kötü haberdi. Nitekim öyle 
de oldu, 2013 sonrası sıcak para 
girişi azaldı ve ekonominin kan 
damarlarından biri tıkandı. İkinci 
damar olan özelleştirmelerin de 
hızı kesilmek zorunda kalınca AKP 
ekonomisi kaçınılmaz krizine girdi.

Fakat AKP krizle gelen bir parti 
olduğu için krizle gidebileceğini de 
çok iyi biliyordu. Ve elbette krizin 
bizim gibi sıcak para cenneti olan 
ülkelere nasıl geldiğini de. 2013 
aynı zamanda Gezi’nin gerçekleştiği 
yıldı. Yani AKP sadece dışarıdan 
gelecek sıcak paranın kesileceği 
haberini duymamıştı Bernanke’den, 
meydanlardaki milyonlarca yurttaş 
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iktisadi izdüşümü de yine buradadır. 
Sadece Türk ulusal ve laik yapısını 
değiştirmiyorlar, Türk ekonomisinin 
istihdam dokusu da değişiyor. 
Sanayide ucuza istihdam edilen 
milyonlarca göçmen hem bir Türk 
tasfiyesidir, hem de Türk işçi 
sınıfının yeniden dönüştürülmesidir. 
Sermaye sınıfını Yeşil Sermaye ile 
dönüştüren AKP; işçi sınıfını da 
göçmenlerle dönüştürmektedir.

Orta sınıfların tasfiyesi

Ama bu ekonomik modelin 
belki de asıl hedefi orta sınıflardır. 
İhracat odaklı ekonomi asgari ücreti 
egemen kılmaktır. Hele ki ihracat 
ve ithalat ülke ekonomisinin ana 
omurgası haline geldi ise, asgari 
ücret artık herkesin ortak ücreti 
haline gelir. 

Ama dahası da vardır, ülke ihracat 
dolayımıyla kurumlaşırken, ister 
istemez sanayi kesimi desteklenir 
ve bunun bedelini de asıl olarak 
hizmet sektörü öder. Bunu kimileri 
“üreten ekonomi” olarak, kimileri 
“sanayileşme hamlesi” olarak 
selamlayabilir, oysa asıl olan 
orta sınıfların bulunduğu hizmet 
sektörünü yıkıma uğratmaktır. Şu 
anda hizmet sektöründeki ekonomik 
bozulma tam olarak istatistiklere 
yansımıyor olabilir. Ama en 
azından şunu biliyoruz, artık 
hizmet sektörünün ücreti de asgari 
ücrettir. AKP’nin, orta sınıflardan 
kaynak çalma yöntemidir bu. Bir 
diğer gelişme hizmet sektörünün 
yaygınlaştırılarak ucuzlatılması ve 
avamlaştırılması ve üstelik bunun da 
halkçılık olarak sunulmasıdır.

Elbette vergi politikalarını da 
bu dönüşümün bileşeni olarak 
görmemiz gerekir. ÖTV, orta 
sınıflardan kaynak transfer 
yöntemdir. Otomotiv fiyatlarındaki 
artış ile benzin zamlarının sınıfsal 
anlamı vardır. Asgari ücretliler 
cenneti yapılacak bir ülkede artık 
otomobil kullanmak pahalı olacaktır 
ve orta sınıflar direndikleri ölçüde 
buralarda soyulacaktır. Buna alkol 
zamlarını da ekleyin. Bunun sadece 
laiklik karşıtı bir adım olmadığını 
bilelim. Orta sınıfları soyarak ayakta 
kalan bir iktidar bu. Eskiden sıcak 
para yabancı sermayeden alınıyordu 
şimdi ise orta sınıflardan.

Tayyip Erdoğan’ın 
faiz tuzağı

hayatta kalabilmeleri ve elbette 
iktidara boyun eğmeleri için bir 
havuç uzatılmış oluyor. 

Ama buna rağmen bankaların 
durumu hiç de güçlü değil. Çünkü 
hükümet sanayiyi sadece hizmet 
sektörünün aleyhinde desteklemiyor, 
bankacılık sektörünün aleyhinde de 
destekliyor. Hizmet ve bankacılık 
sektörünün kârlılıklarının düşük, 
sanayinin yüksek olması zaten her 
şeyi açıklıyor. 

Ama sonuçta bankaların da 
batmaması, yaşaması lazım. MB’nin 
faiz düşürme kararı bu nedenle 
bankalara destek için atılmış bir 
adım. Ama buna rağmen bankaların 
hiç hoşuna gitmeyen bir adım 
bu. Çünkü bankalar bu havucun 
ardındaki sopayı bizden çok daha iyi 
görüyor.

Türkiye’de gözden kaçırdığımız 
bir ekonomik dönüşüm de aslında 
bankacılık alanında yaşanıyor. 
Düşük faiz ile bankaları fonlayan 
MB aslında onlara destek olurken 
onları denetimine alıyor. Kredi 
faizlerine ve kimlere kredi 
verilebileceğine hükmetmeye 
başlıyor. Bu kanal “Yeşil 
sermaye”nin desteklenmesi için 
son derece önemli. Ama bankalar 
özellikle yabancı bankalarla 
ilişkilerde sınırlandırılmış durumda. 
Swap piyasası artık bir bankalar 
arası piyasa değil burada MB var.

MB’nin faizine kimi zaman 
politika faizi denir kimi zamansa 
fonlama faizi. Her iki terim de 
doğrudan gerçekleri görmemizi 
sağlar. MB’nin düşük faizi politik 
bir araçtır ve bu politika aracı ile 
bir kesim fonlanır, o kesim “Yeşil 
Sermaye”dir. Ama MB, artık 
“bankaların bankası” olmuştur. 
Bakan Nebati’nin FED’i beş 
ailenin bankası olarak tanımlaması 
son derece doğaldır, çünkü artık 
bizim Merkez Bankamız gerçekten 
de tüm iktisadi sistemin merkezi 
haline gelmiştir. Bence artık Merkez 
Bankası’na sadece “Havuz” 
diyebiliriz. Çünkü sadece bankaların 
zorunlu karşılıklarına hükmetmiyor 
aynı zamanda desteklediği ihracat 
sektörünün dövizlerini de MB’de 
tutma zorunluluğu getirildi. 

Ortodoksluktan çıkış

Tüm bu düzenlemeler, piyasa 
ekonomisinden oligarşik 
kapitalizme geçişin son adımıdır. 

Neo liberal Batıcılıkla iktidara gelen 
AKP 20 yıl sonra neo liberalizmi 
de, liberalizmi de çöpe atmış, 
Rusya ve Çin tipi bir oligarşik 
kapitalist iktidar olma adımı 
atmıştır. Böylesi büyük dönüşümü 
görmez, gözümüzü küresel güçlere, 
neo liberalizme vb. dikersek, Türk 
ekonomisini anlayamayacağımız 
gibi açıklayamayız da. 

Rusya ve Çin’de de kapitalizm var 
ama yabancı sermaye ile kurulan 
ilişkileri serbest bırakmıyorlar. 
Özellikle Çin, finansal alanı tam 
olarak denetliyor. Çünkü sosyalizm 
yıkılırken finansal piyasaları 
serbestleştiren Rusya’nın başına 
gelenleri gördü. Şimdi iki ülke 
de yabancı finansal sermaye ile 
ilişkileri kısıtlayan ve ekonomik 
güvenliği önemseyen ama yabancı 
kapitalizm ile ihracat-ithalat 
ilişkilerini güçlendiren ve onlara bu 
payı vererek saldırganlaşmalarına 
engel olan bir model izliyor. Tayyip 
Erdoğan, bu modeli Batı’ya kabul 
ettirebileceğini biliyor ve ona göre 
adımlar atıyor.

Adamlar eski Türkiye’yi 
gerçekten yıkıyorlar ve ilk defa bu 
kadar güçlüler. “Yeşil Sermeye” 
artık “Yeşil Oligarşi” olarak 
karşımıza çıkmak üzere. Bakan 
Nebati’nin gözleri bunun için 
ışıldıyor. Biz faizi, dövizi tartışır, 
Tayyip Erdoğan’ın ekonomik 
cehaletiyle eğlenirken onlar 
ekonomiyi ele geçiriyorlar. 

Yine Bakan Nebati, “artık 
Ortodoks politikalar izlemeyeceğiz” 
derken son derece gerçekçi ve 
pragmatikti. Ekonomi sonuçta bir 
savaştır, hem sınıfsal bir savaş hem 
de toplumsal bir savaş. Bizim de 
artık Ortodoks iktisadi analizlerin 
dışına çıkmamız, neo liberalizm 
eleştirisi üzerine kurulu haklı ama 
bugün için bir anlamı kalmamış olan 
ideolojimizi acilen değiştirmeliyiz. 
Küresel güçler komploculuğu 
vasatlığından çıkmalıyız. Bu 
vasatlığa karşı çıkmalıyız. Kriz 
beklentisinin bizi yalancı çobana 
dönüştürebilme riskini görmeliyiz. 
Üstelik bölüşüm eleştirimizin 
tabanının da asgari taban ücretin 
yaygınlaşması boşa düşebileceğini 
görmeliyiz. 

Bu defa işimiz gerçekten zor, artık 
karşımızda oligarşik bir faşizm var!

Biz de artık heterodoks 
olmalıyız...3

Burada belki de en popüler konu 
olan faiz meselesine girebiliriz. 
Tayyip Erdoğan’ın “faiz sebep 
enflasyon sonuçtur” açıklamalarını 
herkes tartışıyor, onun iktisadi 
cehaleti üzerine yazmayan, 
konuşmayan yok. Tayyip Erdoğan 
cahil olabilir ama iktisadi açıdan 
cahil olmadığını bilelim. Ülker 
bayiliği yapan biri ekonominin 
temel dinamiklerini çok iyi bilir. 

Onun faiz söyleminin arkasında 
başka bir iktisadi cinlik var.

Gerçek iktisada dönersek, 
enflasyon sebep, faiz sonuçtur çünkü 
faiz paranın fiyatıdır. Ülkede her 
ürünün fiyatı artıyorsa paranın da 
fiyatı artacaktır. Siz eğer yükselen 
enflasyonu görüyorsanız faizlerin de 
yükseleceğini bilirsiniz. Ama faizler 
yükselecekse bunun sorumluluğunu 
hükümete değil “faiz lobisi”ne 
atmanın yolunu bulmalısınız. 
Bunun yolu da faizleri düşürmek ve 
ideolojik alana çekilmektir.

Yüksek enflasyon politikasının 
sonucunun dövizi yükseltmek 
olduğunu bilirseniz, kendi 
tabanınız zaten dövizde ise, yüksek 
enflasyon ülke içi bir sınıfsal 
tasfiye politikasına dönüşür. Ülke 
içinde sınıfsal tasfiye yaparken 
faiz tartışması açarak gündemi 
saptırırsınız.

Enflasyonla mücadelenin yolu 
yani enflasyonu düşürmenin 
yolu ekonomiyi durgunluğa 
sokmaktır ama bunu yaparsanız 
seçim kazanamazsınız; iktidar 
olamazsınız. Bu nedenle yüksek 
enflasyona rağmen dizginleri 
elinizde utmayı denersiniz. 

Yüksek enflasyonun ise sadece 
ekonomik değil sosyolojik sonuçları 
da olur: Toplum tabana doğru itilir, 
orta sınıflar baskılanır, hizmet 
sektörü geriletilir, böylelikle üretim 
odaklı bir sanayi cenneti kurarsınız. 
İstihdam açığını kapatmak için de 
yabancı işçileri devreye sokarsınız.

Merkez Bankası  
artık “Havuz”

Tayyip Erdoğan açısından 
faizleri düşürmek hem ideolojik 
bir saptırma metodudur hem de 
oligarşik iktidarını kurabilmesi için 
son adımdır. Bugün MB, piyasayı 
yani bankaları %14 ile fonluyor. 
Ama Hazine aynı bankalardan %25 
ile borç alıyor. Böylece bankalara 
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Ekonomik rakamlar neyi gösteriyor?
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MB Faiz 19 21

Enflasyon 19,5 36

Dolar 8,65 13,85

CDS 405 570

10 Yıllık Faiz 17,35 25,10

MB’nin 23 Eylül’de faizleri düşürmesiyle oluşan kriz herkesin malumu. MB’nin faizleri 
düşürmesi ile birlikte aslında Hazine’nin borçlanma faizleri neredeyse 10 puan arttı, ülke 
risk primi CDS de 405’ten 570’e çıktı. Döviz ve enflasyon da tarihi rekorlar kırdı. Ama 
bunlar AKP için bir ekonomik başarısızlık olarak görülmemeli. Bilinçli bir politika bu.

2013 yılı kritik yıl. Türkiye’nin toplam dış borcu bu sene 400 milyar dolara çıktı fakat 
sonrasında durakladı. Şu anda 450 milyar seviyesinde. 2013 öncesi hızlı artış ile 2013 
sonrasını incelemek bir şeylerin değiştiğini bize gösteriyor. Aynı durumu sıcak para gi-
rişlerinde de görebiliyoruz. Sıcak para girişi hızla azalıyor. Buraya alamadığımız doğru-
dan yatırımlarda da benzeri bir eğilim aynen tekrarlanıyor, doğrudan yatırımlar azalıyor. 
Kısaca iktidar, yabancı sermayenin etkinlik alanını sınırlayan tedbirler almış gözüküyor. 
Dış ticaret açığı rakamları ise ihracat odaklı ekonomik dönüşümün göstergesi. 

Tüm bunların sonucu milli gelirin hızla azalması olmuş, 2013’te neredeyse 1 trilyon 
dolarlık ekonomi iken şimdilerde %30 yoksullaşmış durumdayız. 

Bu tablolara bakarak kimileri dış borç ve yabancı sermaye olmadan ülkenin ne kadar 
yoksullaştığını elbette söyleyebilir. Bu kesim yeniden neo-liberal politikalara dönülme-
sini önerir. (Ali Babacan gelsin düzeltsinciler) Karşıt kutup ise sanki yabancı sermaye 
ülkeyi terkederken AKP hâlâ yabancı sermaye için çalışıyor gibi varsayarak küresel çete 
teorileri üretebilir. (Neo liberalizm karşıtı görünümlü apolitik tuzu kurular) 

Ama gerçekte olan, bilinçli bir yabancı sermaye karşıtı tedbir ile ülke ekonomisinin 
dönüştürülerek Rusya ve Çin tipi bir oligarşik ekonominin kurulmasıdır. Yüksek enflas-
yon da yüksek döviz kuru da bunun sonucudur ve bilinçli politikalardır. Ülkenin hızla 
yoksullaşmasının yükünü ise orta sınıflar çekmektedir, çünkü tüm ülke asgari ücrete 
doğru itilmektedir. 

Ülkenin yoksullaşmış olması AKP’nin başarısıdır. Çünkü ancak yoksul ülkelerde bu tür 
oligarşik diktaları egemen kılabilirsiniz.
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Erdoğan’dan TTB’ye hakaret

TURKOVAC üzerinden Türk Tabipler Birliği ve Tayyip Erdoğan arasındaki 
tartışma, Erdoğan’ın Tabipler Birliği’ne hakaret etmesiyle devam ediyor.

Erdoğan’ın Tabipler Birliği’ne yönelik genel tavrı düşünüldüğünde 
“sahtekâr ve yalancı” demesi pek tuhaf gelmese de, Türk aşısı üzerinden 
daha “tehditkar” bir üslup kullandığını görüyoruz.

Bu üslup; aşıya yönelik gelebilecek eleştirilerin önünü kesmek, aşıyla ilgili 
oluşabilecek muhtemel şüphelerin dile getirilmesini engellemek için bilinçli 
olarak seçiliyor.

TURKOVAC bir seçim yatırımı

Erdoğan TURKOVAC’ı bir “sağlık” meselesi olarak değil, iktidarın 
“yerlilik ve millilik” söylemini destekleyici kampanyanın bir parçası olarak 
görüyor. Bu anlamda örneğin “yerli ve milli otomobil TOGG” dan başkaca 
bir anlamı yok iktidar açısından. Bunların hepsi, ileride hükümetin işine 
yarayacak kullanışlı aparatlar olarak tasarlanıyor. 

Seçimlerden önce ilan panolarını süsleyecek, meydanlarda propagandası 
yapılacak siyasi yatırımlar bunlar. Halka fayda sağlayacak, ülkenin 
geleceğine katkıda bulunabilecek kamusal projeler olmadıkları gibi inandırıcı 
da değiller.

Erdoğan, TURKOVAC’ı  bekâ meselesi haline getiriyor

Durum böyleyken, iktidar TÜRKOVAC konusunda da kamuoyunu ikna 
edebilecek hiçbir veri sunmuyor. Veri yayınlamamanın ötesinde, verileri 
sorgulayanlara yönelik düşmanca bir tutum var. TURKOVAC’ın niteliğini 
tartışmak bir “milli güvenlik meselesi” haline getirilmek isteniyor. 

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren ekonomistlere açılan “fi nansal 
spekülasyon” davaları gibi, deneysel sonuçları bilinmeyen aşı uygulamasına 
yönelik eleştirilerin de dava konusu edildiğini görebiliriz. 

Oysa Türkiye, aşı üretimi konusunda “kendine özgü” değil, dünyanın 
genelinde benimsenen prosedürleri izlemiş olsaydı, daha “güvenilir ve ikna 
edici” sonuçlar ortaya çıkabilirdi.

Tayyip Erdoğan’ın, TTB’nin siyasi duruşuna yönelik tepkilerden “istifade 
ederek”, TBB’nin aşıya yönelik eleştirilerini TBB’nin siyasi duruşuyla 
açıklamaya çalışması, konunun asıl yönünü “perdelemek” isteyen bir tavır.  

Erdoğan, TURKOVAC üzerinden TTB’ye yönelik tepkisinin nasıl bir 
kampanyaya dönüştüğünü iktidar medyasının bütün TURKOVAC yazılarında 
okuyabiliyoruz. “Türk aşısını” methetmek için yazılmış ne kadar yazı varsa 
istisnasız hepsinde “hain TTB” vurgusu yapılıyor. Aşı için değil de daha çok 
TTB düşmanlığı için yazılmış siyaset yazıları bunlar.

Tüm bunların dışında yine Erdoğan’ın “Çok biliyorsanız siz üretin!” 
diyerek ifade ettiği, meseleyi “üstencilik” zeminine çekmeye çalışan; 
koronavirüse karşı değil, “Beyaz Türklere” karşı başlatılan bir mücadele 
görüyoruz. Böyle bir durumda Erdoğan’ın “aydın ve elit düşmanlığı” sebep, 
TTB düşmanlığı da sonuç oluyor.

TTB: “Ortada bir aşı yok, bir solüsyon var”

Türk Tabipler Birliği ise TURKOVAC konusundaki haklı sorularıyla, 
kamusal görevini yerine getiriyor. 

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut yaptığı açıklamada, “ortada 
bir aşının olmadığını, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon olduğunu” dile 
getirdi.

TTB’ye göre, TURKOVAC’ın kabul görmesi için yapılması gereken 
faz-1, faz-2 ve faz-3 çalışmaları yok. Bu çalışmalar olmadığı için ortada 
tartışılabilecek herhangi bilimsel bir rapor da bulunmuyor. Faz-1 olarak 
görünen yayının hayvan deneylerinin yapılmış olduğu, ancak bu preklinik 
çalışma üzerinden “acil kullanım ruhsatı” verilmesinin doğru bir uygulama 
olmadığı dile getiriliyor.  

Açıklamada “dünyada dokuz onay almış aşının 80 bin ile 120 bin 
gibi büyük ölçeklerdeki kitlelerde verilerini çok merkezli çalışmalarla 
yayınladıkları ancak TÜRKOVAC için bunun gerçekleşmediği” de 
vurgulanıyor.

Uzmanlar açısından TURKOVAC’ın niteliğini tartışabilecek hiçbir veri 
sunulmuyor. Sadece “Anadolu Ajansı” aracılığıyla kamuoyuna duyurulan 
aşamalar ve “TÜRKOVAC, antikoru hoplatıyor” tarzında ciddiyetsiz bir 
propaganda var.

Böylesine bir çalışmayı yürüten ekibin gelişmeleri paylaşıp, uzmanları 
bilgilendirmesi gerekirken; ön planda olanların ve konuşanların Erdoğan ve 
Varank gibi isimler olması başlı başına bir soru işareti.

“CHP ve Türk Tabipleri Birliği’nin milli aşı TURKOVAC’ı itibarsızlaştırma 
girişimine halk aşı olarak cevap verdi” başlığıyla yaptırılan haberler, 
sokak röportajlarında “TURKOVAC oldum, Türk’e Türk’ten zarar gelmez”,  
“TURKOVAC olmayın diyenlerin söylemleri tamamen çekememezlik. 
TURKOVAC karşıtlığı Türkiye karşıtlığıdır” diyen vatandaşlar, TURKOVAC
propagandasının kime karşı ve neden yapıldığıyla ilgili fi kir veriyor.  

Prof. Özdarendeli neden konuşmuyor?

Ortada “aşının” olması, ancak “aşıyı üretenlerle” ilgili hiçbir bilginin 
olmaması da ilginç(!) bir durum yaratıyor. Erciyes Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli başkanlığında yapılan bir 
çalışma olduğu söyleniyor, ancak basının bu ekibe yönelik ilgisi yok denecek 
kadar az.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’yle kıyaslandığında, Özdarendeli’nin 
adı ulusal medyada bile anılmıyor. İnsan gerçekten düşünmeden edemiyor. 
Bu kadar önemli bir buluş sahibinin her gün yüzlerce röportaj verip, ulusal 
bir kampanya başlatması bir zorunlulukken, sessizliği tercih etmesi (ya 
da az konuşmayı), bir şeylerin aceleye getirilmiş olması endişesinden mi 
kaynaklanıyor?

Ulusal medya ise Hoca ve ekibiyle kamuoyunu ikna edecek programlar 
yapmak yerine, aşının üretildiği fabrikanın tanıtım fi lmini çekmeyi tercih 
ediyor. 

Dışarıdan bakan birisi, dünyadaki bütün icatların Türkiye’de yapıldığını, 
bu yüzden COVİD 19 aşısının da Türkiye’de üretilmiş olmasının son derece 
normal olduğunu, Türklerin de bu yüzden konuyu gayet “doğal” karşıladığını 
ve bu yüzden de tepki vermediğini düşünüyor olabilir.

Böylesine bir “coşkusuzluk”, kafalardaki soru işaretlerini daha da 
arttırıyor.

Erdoğan’ın “Beyaz Türk düşmanlığı” sebep, 
TTB düşmanlığı sonuçtur

ERKAN KARAARSLAN
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Kazakistan 30 yıl aradan 
sonra yeniden Rus postalı 
gördü! Kazak halkı yeni bir 
döneme ve yeni bir sınava 

giriyor. Peki, bu nasıl oldu?

Özellikle Türk kamuoyunda 
sıklıkla dile getirilen o efsunlu 
söylemi hatırlayalım. Neydi 
o? Kazakistan Orta Asya’nın 
yükselen yıldızı olarak parlıyor, 
zenginleşiyor, güçleniyordu. Bunu 
da ulusun bilge babası Nazarbayev
sayesinde gerçekleştiriyordu. 

Kazakistan belki de Türk 
dünyasının asıl büyük lideriydi, 
hatta bir “abilik” yapılması 
gerekiyorsa onu da Kazakistan 
yapmalıydı. Kazak “elbaşı”
Nazarbayev çok büyük bir 
demokratik refl eks göstererek 
2019’da koltuğu Tokayev’e 
bırakıyor ama Güvenlik 
Konseyi’nden ulu bir kartal 
gibi halkı yukarıdan izliyor, 
gözetiyordu. 

İşte bu romantik anlatım 2022’nin 
ilk birkaç gününde paramparça 
oldu. Kazak halkı, 30 yılı aşkın 
süredir akbaba gibi başlarına 
tünemiş ve halen eski Sovyetik 
baskı mekanizmalarıyla çeşme 
başına çöreklenmiş Nazarbayev’e 
ve yağmacı çetesine “Yeter artık!” 
dedi. 2 Ocak’tan beri halen halk 
durulmuş değil. 

Kazak ülkesine adeta çökmüş 
olan bu sülük kadro 30 yıldır doğal 
kaynakların yabancılara peşkeş 
edilmesini, halkın soyulmasını 
organize ediyor ve tek bir muhalif 
ses çıkmasın diye Rus derin 
devletiyle birlikte bir korku 
iklimini yönetiyor, bir yandan da 
kendi küçük derebeyliklerini inşa 
ediyordu. 

Nazarbayev diktasının yabancıya 
“bırakınız yapsınlar”, muhalife 
“durdurun geçmesinler” politikası 
Kazakistan’ı aynı anda hem 
Batı’ya, hem Çin’e, hem Rusya’ya 
yem etti. Yabancı yatırımcının 

“Belarus gibi değil, dışa açık” 
övgüleri bundandı. Gördük dışa 
açılmayı! Şimdi Rus NATO’su 
Kolektif Güvenlik Anlaşması 
Örgütü adına gelenlerin bir kısmı 
Belarus askerleri!

30 yıldır Kazak diktatörlüğü 
muhalifl ere kan kusturuyor, 
uyduruk seçimlerle tiyatro oynayıp 
iktidarını sağlamlaştırıyor. Hiç 
rakipleri yok. Ağzının üstünde 
burnun var diyen yok. Muhalefet 
yok. Ama yoksulluk aldı başını 
gidiyor. Kazak tengesi Türk 
lirası kadar olmasa da sürekli 
değer kaybeden para birimleri 
arasında. Ülke, dünya yolsuzluk 
sıralamalarında Rusya, İran, 
Mısır’la yarış halinde. O konuda 
bizden bile kötüler. 

Büyük enerji kaynakları var ama 
“doğal kaynak laneti” onları da 
yakaladı. Nasıl yakalamasın? Kazak 
halkının hakkı olan zenginlik 
Nazarbayevlerin, Tokayevlerin, 
oligarkların Avrupa’daki lüks 

gayrımenkullerine gömülüyor. 

Ve Kazak halkının on yıllarını 
çalan bu ekip ilk zora düştüğü 
anda halkın üstüne askeri ve polisi 
sürerek gerçek yüzlerini ayan 
beyan gösterdiler. Tüm ülkede 
düzinelerce ölü var. Doğal olarak 
öfke arttı ve artık durumu kontrol 
edemiyorlar. Göstermelik kabinenin 
istifası 10 yaşındaki çocuğu 
bile tatmin etmedi. Yapılması 
gereken yönetimin tepeden tırnağa 
istifa etmesi ve en kısa zamanda 
seçimlere gitmekti. 

Ama Cumhurbaşkanı Tokayev 
önce Nazarbayev’i tasfi ye ederek 
kendi iktidarını sağlamlaştırdı. 
Sonra da vatanını satanın benzersiz 
korkusuyla Rus NATO’su Kolektif 
Güvenlik Anlaşması Örgütü’nü 
göreve çağırdı. 

Bu, KGAÖ için bir ilk! Tamamen 
Moskova’nın güdümündeki bu 
askeri ittifak ilk defa “başarısız 
olmuş” bir üyenin yardımına (!) 

Kazak milleti terörist değildir!

KAPAK

OZAN PEKGÖZOZAN PEKGÖZ

SIRADAN HALKIZ, BİZ TERÖRİST DEĞİLİZ!
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yetişecek. Ve bu “başarısız devlet” 
ne Ermenistan, ne Belarus, ne de 
diğer bir eski sovyet cumhuriyeti! 

Bugün sabaha karşı ilk Rus 
birlikleri Orenburg tarafından 
Kazakistan’a giriş yaptı bile! Aynı 
saatlerde Nazarbayev diktasının 
semirttiği Kazak oligarkları özel 
uçaklarıyla Moskova’ya, Dubai’ye, 
Paris’e kaçmakla meşguldü… 

Kazakların bilge babası (!) 
Nazarbayev’den ise, ses seda 
yok. Belki de KGAÖ’nün dönem 
başkanı Paşinyan’ın yanına 
gitmiştir. Hem Erivan’daki sözde 
soykırım anıtına çelenk de bırakır, 
fena mı? Uzun zaman oldu. 
Özlemiştir! 

Şimdi herkes şaşırıyor. Hatta 
bazıları hızını alamıyor; Rusları 
işgale davet eden Kazak Damat 
Feritlerin, Kazak Anzavurların, 
Kazak Vahdettinlerin yerine 
sokaklarda örgütsüz ve sahipsiz 
kalmış Kazak halkını suçluyor. 
Yıllardır ŞİÖ’ye girelim diye 
bastıranlar bunlar. Eh, ŞİÖ 
dediğiniz bu işte kardeş!

Kazakistan’ın bugün tam bir 
“başarısız devlet” (failed state) 
görüntüsü vermesi şaşırtıcı değil. 
Kazakistan’da cumhuriyet de 
yok, demokrasi de... Herhangi 
bir hataya, yanlışa, hatta bu işgal 
davetine bile karşı çıkacak bir 
siyasi örgütlenme de yok. 

Devletinizin sert olması mert 
olduğu anlamına gelmiyor. En “buz 
gibi bozkır” devlet, işte haftasını 
doldurmadan “Rus abisine” 
sarılıyor! 

Kazakistan’ın düşüşü şunu bir 
kez daha gösterdi. İçeride özgürlük 
varsa dışarıya karşı güçlüsünüzdür. 
İçeride kölelik ve sefalet varsa, 
otoriterlik varsa, tek adam diktası 
varsa işgal her an kapıdadır. 

İçeride demokrasi ve özgürlük 
mücadelesi, içeride hak aramak, 
içeride aykırı konuşabilmek 
dışarıya karşı dik durmanın ve 
bütün kalmanın zafiyeti değil, ön 
şartıdır. Haysiyetine, özgürlüğüne, 
itibarına sahip çıkanlar vatanı 
savunabilir. İstibdat ile ruhu 
sülükleşenler değil.

Başta belirttiğim gibi, şimdi 
Kazak halkını yeni bir sınav 
bekliyor. Hem işbirlikçilere, hem de 
işgalcilere karşı...3

Barışçıl protestoların ülke çapına yayıldığı 4 
Ocak’ta Tokayev polis şiddetini ve gözaltıları 
başlattı. Ama ters tepti. O âna kadar meydanlarda 
toplanıp sloganlar atan halk, görülmemiş bir öfke 
patlamasıyla iktidara karşı gelmeye başladı. 

İşin rengini değiştiren ise, halka otomatik 
silahlarla kurşun yağdırılmasıydı. LPG zammını 
geri almak da, kabineyi görevden almak da fayda 
etmezdi artık. Silahlı çatışma, devlet ve parti 
binalarını kundaklamak, havaalanı baskını ve 
silah yağmalama olayları işte bu devlet terörüne 
tepkiydi.

 Kimse halkın bir gün illallah 
edip kıyama geçeceğine 
ihtimal vermemişti. Kazak 
bürokrasisi Rus abilerinin 
sabit birer kopyası 
belki ama Kazak 
halkı aynı değil. 
Yere çalınıp ikiye 
ayrılan Nazarbayev 
heykelinden ne 
kadar ders alırlar 
bilinmez.

Tokayev ilk defa 5 
Ocak akşamı Kolektif 
Güvenlik Örgütü’nden 
askeri destek istediği 
canlı yayında “eğitimli 
yabancı terör grupları” 
ifadesini kullandı. KGAÖ 
birlikleri ülkeye vardığı gün ise, ilk 
icraatı ülke çapında polise ve askere öldürme 
yetkisi vermek oldu.

Öyle anlaşılıyor ki, Kazakistan’a girdiğinden 
beri kimseyle çatışmayan KGAÖ’nın esas hedefi, 
olası askeri darbe, halk ihtilali vb. durumlarda 
Tokayev’i ve oligarşiyi savunmak. Her diktatör 
gibi Tokayev de kendi ordusuna güvenmiyor. 
Özetle “yabancı terörist” söylemi, Tokayev’in 
bekasını garanti etmek için öne sürülen bir 
argüman. 

 Tokayev, 6 Ocak’ta 20 bin teröristten 
bahsettiği tweetini dalga konusu olunca silmek 
zorunda kaldı. Sonra yaptığı bir konuşmada ise, 
teröristlerin gizlice morglara girerek ölülerini 
toplayıp kayıplara karıştığını iddia etti. 

 Rezaletin büyüğü, Kırgız piyanist Vikram 

Rızahunov gözaltına alınınca yaşandı. 200 dolar 
karşılığında eylemlere katıldığını kameraya 
bakarak söylerse ülkesine teslim edileceği 
söylenmişti. Vikram’ın sahte itirafı devlet 
medyası tarafından “yabancı terörist”in kanlı 
canlı örneği olarak yayınlandı. Tüm dünyaya 
rezil olduktan sonra adamcağızı apar topar 
Kırgızistan’a teslim ettiler.

Bizde de yandaş medya en iğrenç iddialarla 
Kazaklara hakaret yağdırıyordu. İşaret fişeği 
sayılabilecek tweeti Misvak Caps sayfası 5 
Ocak’ta atmıştı. 

Misvak kafalara göre İsveç ve 
Norveç hayali kurup isyan 

çıkaran “Gezi zekâlılar” 
ülkeyi Ruslar’a hediye 

etmişti. 

AKP’nin Kazak 
isyanında bizim 
Gezi direnişimizi 
görmesi çok normal. 
AKP oligarşisi 
de, Tokayev-
Nazarbayev 

oligarşisi de 
halkın gücüne asla 

inanmıyor, halkın ancak 
güdülerek, alet olarak 

tuzağa düşerek hareket 
edebileceğini var sayıyor.

 AKP, Putin-Tokayev 
medyasından farklı olarak bir de “FETÖ” 

hikâyesi uyduruldu. Güya halkın FETÖ’ye 
kanması Rusya’nın Kazakistan’ı işgal etmesine 
sebep oluyordu. O halde “FETÖ”nün arkasında 
ABD değil de Rusya mı var?

 En son AKP’liler zırva iddialarına Soros’u 
da kattılar. Arap Baharı’nın “Rabia”sını 10 yıl 
AKP’ye satan Soros’a bir hafta içinde 20 milyon 
Kazak alet olmuş! Nasıl ama?

Dikta yanlılarının halka inanmaması çok normal. 
Millî uyanışlara ve millî kurtuluş savaşlarına 
inanmayanlar yine onlardır. 2022 isyanı, Kazak 
halkının kendi çağdaş uluslaşma sürecinden 
geçerken tecrübe ettiği bir tarih sayfası oldu. 
İlericilere düşen, gericilerin hurafe ve yaftalarına 
kapılmamak ve şerefli Kazak milletinin isyanını 
selamlamaktır.3

Kazakistan’da Ne Oldu?
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Kazakistan ve Türk 
Dünyası neden çıkmazda?

Hepimiz Kazakistan’da son 
on günde olan bitenle sarsıldık. 
Özellikle bizim gibi Türk 
Dünyası’nı, Türk devletlerini, 
halklarını sevenler ve yakından 
takip edenler, Turan’ı bir hayal 
olarak da olsa aklında ve yüreğinde 
yaşatanlar isyan halindeyiz. 

Komplo teorisyenliğinin Rusçu 
versiyonu, olayların arkasında 
ABD ve AB’nin olduğunu her 
zamanki pişkinliğiyle iddia edip 
halkı ajan-terörist ilan ederken, 
sağcı-Türkçü versiyon ise her şeyin 
Rus tezgâhı olduğunu savundu. Her 
iki teorinin bir ortak noktası var: 
İkisi de 30 yıldır süren bir dikta ve 
yolsuzluk rejiminin, antidemokratik 
idarenin, muhalefetsizliğin ardından 
halkın bir gün gelip kendiliğinden 
bir patlamayla sokaklara 
dökülebileceğini görmezden geliyor. 
Bu sırada Kazakistan diktası, halkın 
üzerine uyarmadan ateş açma emri 
verirken diğer taraftan Rusya, 
Ermenistan ve Belarus askerlerini 
ülkesini işgale ve kendi halkını 
katletmeye davet etmekle meşguldü. 

Peki, ne oldu da 30 yıllık 
bağımsızlığın ardından Kazakistan, 
bu kanlı çıkmaz sokağa girdi? 
Neden şekilsel de olsa bir 
demokrasi kurulamadı? Neden 
adı cumhuriyet olan ama gerçekte 
Nazarbayev ve klanının hüküm 

sürdüğü bir taçsız monarşi rejimi 
hâlâ ayakta? Halk neden bu kadar 
yoksul? Demokratik gösteriler 
neden kanla bastırılıyor? Ve şimdi 
Kazakistan’da patlak verse de Türk 
Dünyası’nın tümünde neden hep 
benzer rejimler var? 

Klancılık ile Rusya’nın gölgesinde 
Kazakistan ve Türk Dünyası

KAYA ATABERKKAYA ATABERK

20 yıllık AKP iktidarına rağmen 
Türkiye nasıl oluyor da Türk 
ülkelerinin tümünden daha normal, 
dünya standartlarında bir ülke 
olarak kalabildi, hiçbiri Türkiye’nin 
içinde bulunduğumuz şu en kötü 
haline bile erişemedi?  

Osmanlı ve Türkiye 
neyi başarmıştı?

Elbette en özet ve doğru cevap, 
Atatürk ve Cumhuriyet’in attığı 
temeldir. O kadar zaman içinde, şu 
kadar karşıdevrimci iktidar gelmiş 
geçmiş, en sonunda ülke AKP 
diktasının eline düşmüştür ama yine 
de şeklen ve hukuken ortada hâlâ bir 
demokrasi, cumhuriyet, parlamento, 
konuşabilen bir muhalefet vardır. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin olumlu 
geçmişini değil, en kötü durumu 
olan hâlihazırını dahi Türk 
devletleriyle mukayese etsek, yine 
de burası ağır basmaktadır. 

Bunun nedenini anlayabilmek için 
biraz daha derine inmek ve tarihte 
daha geriye gitmek gerekir...

Türk tarihi şanlıdır fakat 
olumsuz açıdan okuduğumuzda iç 
kavgaların, taht mücadelelerinin, 
Türk boylarının birbirine yağılığının 
ve hatta birbirini katletmesinin, 
taht mücadelelerinin ve ihanetlerin 
de tarihidir maalesef. Hunlardan, 
Göktürklerden bugüne kadar 
bunlar yaşanmıştır ve hâlâ da 
yaşanmaktadır. Buna klan, kabile ya 
da boy toplumunun istikrarsızlığı 
diyebiliriz. Tarih boyunca atlı 
göçebeler olarak var olan Türklerin 
askeri avantajını da sağlayan bu 
boylara dayalı örgütlenme biçimi, 
büyük bozkır imparatorlukları 
üretmiştir. Ama en güçlüsünden 
en zayıfına kadar tüm bu yapılar 

GÜNDEM

Ne oldu da 30 yıllık bağımsızlığın ardından Kazakistan, 
bu kanlı çıkmaz sokağa girdi? Neden şekilsel de olsa 

bir demokrasi kurulamadı? Neden adı cumhuriyet olan 
ama gerçekte Nazarbayev ve klanının hüküm sürdüğü 

bir taçsız monarşi rejimi hâlâ ayakta? Halk neden 
bu kadar yoksul? Demokratik gösteriler neden kanla 
bastırılıyor? Ve şimdi Kazakistan’da patlak verse de 

Türk Dünyası’nın tümünde neden hep benzer rejimler 
var? 
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aslında istikrarsız boylar, kabileler 
konfederasyonlarıdır aynı zamanda. 

O çok güçlü ve geniş bozkır 
imparatorlukları, maalesef Türk 
boylarının birbiriyle kavgaları ve 
han çocuklarının birbirleriyle taht 
mücadeleleri sonucu aniden çöküp 
ortadan kalkmışlardır. Temelde her 
Türk boyu en soylu boyun kendisi 
olduğunu düşünür, her han evladı 
da hanlık hakkının kendisinde 
olduğunu iddia eder. Bu çok 
güçlü inançların sonu ise yıkım ve 
topyekûn güçsüzlüktür. 

Bu tarihsel döngüden ayrışan, 
daha doğrusu bunu aşmayı başaran 
tek Türk siyasal yapısı Osmanlı 
Devleti olmuştu. Bu aşmada, bugün 
Osmanlı’dan bahsedilirken en çok 
eleştiri konusu yapılan uygulamalar 
etkilidir aslında. 

Osmanlı, Fatih Kanunnamesi’yle 
beraber “kardeş katli”ni meşru 
görmüştür. Padişah, kendisine 
rakip olacak tüm erkek kardeşlerini 
katleder. Bu, günümüzden bakınca 
vahşi bir uygulamadır ama taht 
kavgaları sonucu ölecek yüz binlere 
kıyasla şiddetin hanedan-aile içine 
hapsedildiği bir merhamet olarak da 
okunabilir. Fakat bunun da ötesinde 
devlet ve Türk milleti için bir 
istikrar yoludur. 

Diğer ve daha belirleyici kurumsa 
kapıkulu sistemidir. Bazıları 
“Osmanlı, kendini devşirmelere 
teslim etti” dese de aslında bir 
etnik gruba, boya, klana, kabileye 
değil sadece devlete bağlı olan 
bir devlet mensupları zümresi bu 
sistemle yaratılmıştır. Bu sistemin 
yanında Anadolu’daki diğer Türk 
beylikleri Osmanlı tarafından 
tasfiye edilirken bu beyliklerin 
halkları da bağlı bulundukları Oğuz-
Türkmen boyundan soyutlanmıştır. 
Herkes, Türk’tür, Müslüman’dır, 
Osmanlı’dır o kadar... 

Diğer Türk devletlerinde bugün 
bile durum bunun aksidir. Şimdi 
kendimize soralım hangimiz, 
hangi Türk boyundan olduğumuzu 
biliyoruz? Çoğumuz sadece 
Türk olduğumuzu biliriz. Boy, 
kabile, aşiret, klan unutulmuştur. 
Böylece hepimiz tek bir ulusun 
mensupları olmuşuzdur. Bu 
şimdilerde Türklüğü bile tartışılan 
Osmanlı’nın, Türklüğe yaptığı en 
büyük hizmettir. Türk Dünyası’na 
baktığımızda ise maalesef 
Kırgız’ın Kazak’a, Özbek’in 

Kırgız’a vs. düşmanlılarının 
da ötesinde her Türk ülkesinin 
halkının kendi içinde de klanlara 
ve alt-klanlara ayrıldığını, bu ulus 
öncesi kimliklerin çok diri ve 
etkin olduğunu görürüz. Nitekim 
Kazakistan’ı bilenler kavganın 
temelinde Küçük, Orta ve Ulu Cüz 
adları verilen boyların ve bunların 
alt boylarının kavgası olduğunu 
belirtmektedir. Zaman zaman 
“Kazaklar yedi atalarına kadar 
sayarlar, biz Türkiye Türklerinde 
bu bilinç yok” diye hayıflanırız 
ama bunun zararları da böyledir 
maalesef!

Beğenilmeyen Osmanlı’dan tek 
çağdaş Türk ulusu çıkmıştır!

Türkiye ise Atatürk önderliğinde 
bunun üzerine çağdaş milliyetçiliği, 
laikliği, cumhuriyetçiliği ve 
demokrasiyi koyabilmiştir. Farkın 
diğer belirleyici boyutu da budur... 

Kabile toplumunda olmayan-
lar: Parlamento, demokrasi, 
cumhuriyet ve milliyetçilik 

Bugün Türkiye’de büyük oranda 
yetkisizleştirilmiş olsa da bir 
parlamento hâlâ vardır. Şeklen de 
olsa seçimler yapılır, muhalefetin 
iktidar olma ihtimali düşünülebilir. 
Burada da rejim Erdoğan klanının 
taçsız monarşisine dönüştürülmek 
istenmektedir ama tüm çabalar 
ve baskıya rağmen toplumun 
aktif ve/veya pasif direnişi 
kırılamamaktadır. Rejim öyle ya da 
böyle cumhuriyettir. Tüm bunların 
da dışında ve ötesinde Türkiye’de 
çağdaş bir Türk ulusu ve onun 
ulusçuluğu/milliyetçiliği vardır. 

İşin püf noktası da buradadır: 
Burada çağdaş bir ulus vücuda 
gelmiştir. Osmanlı’dan günümüze 
kadar akan süreçte boylar, klanlar, 
kabileler tasfiye edilmiştir ve bu 
sayede tüm gerici denemelere 

rağmen Türkiye halen çağdaş 
uluslar ve ulus devletler dünyasının 
bir tamamlayıcı parçası olarak 
varlığını sürdürmektedir.

 Bir kabile toplumunda ise 
bunların hiçbirisi yoktur ve 
maalesef diğer tüm Türk toplumları 
bu kategoriye girer...

Rus etkisi, Batı etkisi farkı

Tabii ki Türk Dünyası’nın 
bugünkü tam antidemokratik 
halinden sadece bu boy-kabile 
toplumunun aşılamaması sorumlu 
değil. Buna ek olarak ve çok 
talihsiz bir şekilde tüm Türk 
Dünyası 18. yüzyıldan itibaren 
Rusya’nın etkisine girdi. Sonra 
bu etki, Rus Çarlığı’nın işgaline 
ve bir sömürgeci olarak buraları 
kendine bağlamasına dönüştü. 
1917 Rus Devrimi’nden sonra da 
Sovyet hâkimiyeti olarak devam 
etti. SSCB yıkıldı ama Rus etkisi de 
antidemokratik Rus tarzı da Türk 
Dünyası’nda var olmaya devam etti. 

Rusya; çarlık rejimi ile 
yönetilirken Avrupa’nın “otokrasi” 
olarak tanımlanan en gerici 
rejimiydi. Bunu yıkan Bolşeviklerin 
kurduğu rejim de özellikle 
Stalin itibariyle Dünya’da “sol” 
totalitarizm olarak tanımlanan 
bir rejime dönüştü. Şimdiki 
Rusya’nın nasıl yönetildiği ve 
demokrasi skalasının hiçbir yerine 
konulamayacağı da açıktır. 

Türkiye ise Türk Dünyası’nın Rus 
etkisine girdiği 18. yüzyıl itibariyle 
zaten ilişki içinde olduğu Batı’nın 
daha çok etkisine girmeye başladı. 
Batı, temelde İngiltere ve Fransa 
demekti. Öyle ya da böyle, İngiltere 
demokrasi ve anayasal monarşi, 
Fransa ise cumhuriyet demekti. 
Tanzimat’la başlayan Batılılaşma, 
biz ulusalcıların, milliyetçilerin, 
Atatürkçülerin birçok yönüyle 
eleştirdiğimiz, eleştirmemiz 

de gereken bir süreç olmuştur. 
Kadro’dan, Niyazi Berkes’ten, 
Doğan Avcıoğlu’na, Attila 
İlhan’a sağlam bir teorik eleştiri 
geleneğimiz var. 

Fakat diğer yandan şunu da teslim 
etmeliyiz ki bugün Türkiye’de çok 
yıpranmış ve aşınmış halleriyle 
bulunsa da parlamentoculuk, 
demokrasi, laiklik, cumhuriyet 
kurumlarının varlığının temelinde 
Tanzimat ve sonrasındaki süreçlerin, 
Batı’yla ilişkinin ve Batı etkisinde 
bulunmanın belirleyici etkisi vardır. 

Evet, Batı da Rusya da sömürgeci 
güçlerdir. Her ikisi de etki alanlarına 
kendi kurumlarını, kavramlarını, 
sistemlerini, geleneklerini taşımıştır. 
Fakat sonuçlar işte bu kadar 
farklıdır.  

Türk halklarının da  
Turan’ın da önündeki  
en büyük engel bu yapı

Türkiye, Osmanlı’nın kabile-boy 
toplumunu tasfiye etmesinin, gerçek 
bir merkezi devlet kurmasının 
ardından, Batı etkisi altında 
demokrasi, laiklik, parlamento, 
anayasa gibi kurumlarla tanıştı. 
Tüm bunların üzerine en büyük 
şansımız olarak Atatürk ve 
Cumhuriyet Devrimi geldi. 

Kazakistan ve diğer Türk 
toplumları-devletleri ise kabile-
boy toplumundan hiçbir zaman 
kurtulamadı. Bu yapının üzerine 
Çarlık gericiliği, Sovyet “sol” 
totaliter rejimi yerleşti. 

Şimdi bu yapı dâhilinde buradan 
maalesef ne demokrasi, ne 
gerçek anlamda boyculuğu aşmış 
bir milliyetçilik, ne laiklik, ne 
parlamento çıkmaktadır. 

Herkesin kafasında bir Turan 
belki gerçekten de vardır ama 
bu da kendi boyunun başında 
olduğu, aslında birbirine düşman 
olmuş Türk halklarının gevşek 
bir federasyonundan öte bir şey 
değildir. 

“Ne oldu, neden böyle oldu?” 
demiştik. 

Krizin kaynağını çok uzaklarda 
aramayalım. Bu klancı yapı ve 
tarihsel-güncel Rusya gölgesi Türk 
Dünyası’nın ilerlemesinin de, Türk 
halklarının refahının da, hatta 
Turan’ın da önündeki en büyük 
engeldir.3

“Ne oldu, neden böyle oldu?” demiştik. 

Krizin kaynağını çok uzaklarda aramayalım. 
Bu klancı yapı ve tarihsel-güncel Rusya 

gölgesi Türk Dünyası’nın ilerlemesinin de, 
Türk halklarının refahının da, hatta Turan’ın da 

önündeki en büyük engeldir.
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“İç güç” nedir, 
“dış güç” nedir, güç nedir?

Politik mücadelede amaç devletin gücünü 
kullanarak kendi programını uygulamaktır. 
Devletin gücünü elinde tutana iktidar denir. 
İktidarda olmayan ise programını uygulamak için 
iktidarı ister. Devlet aracını kullanarak “iç güç”
haline gelmeyi amaçlar. Karşı bir güç örgütler. 
Seçimle veya başka yolla iktidara gelmeye çalışır. 
İktidar el değiştirirse, devletin gücü yeni bir 
“gücün” eline geçmiş olur. 

Gerçekten de herkes güç için mücadele eder. 
Gücün neye hizmete edeceği ise ideolojik ve 
felsefi  alana aittir. Dünya üzerindeki tüm politik 
mücadelenin özü bundan ibarettir. 

Şimdi özetlersek, bir ulusal birim içinde, 
devlet erkini elinde tutan iktidar gücüne “iç 
güç” diyebiliriz. Dışarıdaki devletlerin gücü “dış 
güç”tür. Demek ki aslında “dış gücün” zıttı “iç 
güç” değildir. Çünkü dış devlet hep dış devlettir 
ve bunlar da rekabet halindedir. Ancak içeride 
devlette kimin iktidar olacağı yani “iç güç”
olacağı sabit değildir.

Bu yüzden “ulus” denen bir kavram var. Bu 
yüzden Ulus ile Devlet eşit değildir. Ayrıca Devlet eşit değildir. Ayrıca Devlet Halk
denen ayrı bir kavram var. O da Ulus ile eşit 
değildir. Devlet kavramından ayrı bir de Devlet kavramından ayrı bir de Devlet İktidar
kavramı var. Devlet ile Devlet ile Devlet İktidar da eşit değildir. İktidar da eşit değildir. İktidar

Tam olarak bu yüzden; yani “dış güç” ile “iç 
güç” birbirinin zıttı olmadığı için. İçte tek bir güç 
yoktur. Dışta da!

“İç”te güçler birbirine rakiptir. Ve hatta “dış 
güçler” arasındaki rekabetten daha sert olur bu 
rekabet. Ortak bir “devletçi” payda varsa da, o 
devletin gücünü herkes istediği içindir. 

Son olarak biz neredeyiz? Devrimci demek, 
solcu demek halkı güç olarak görmektir. Yani biz 
“iç güç” için ne iç ne dış egemenleri dayanak 
olarak görmeyiz. Biz halkı örgütleyip, halkı 
iktidar yapmayı istiyoruz. “İç güç” halkın eline 
geçsin ve halkın gücü olsun istiyoruz.

Hatta daha da ileri gidelim. Antiemperyalist 
kuram “dış güç”lere karşı “iç gücü” savunmak 
ya da “iç güç” ile ittifak kurmak değildir. 
Tersine antiemperyalist iç güçleri ve egemenleri 
de doğrudan emperyalizmin, “dış güç”ün 
uzantısı olarak görür. Hepsine karşı halkı güç 
kılmak ve ulusal egemenliği ve bağımsızlığı 
bir devrim yoluyla sağlamayı hedefl er. Kimisi 

“bu da solcuların iktidar ve iç güç olabilmek 
için bahanesi” diyebilir. Nitekim Atatürk’e de, 
Mahir Çayan’a da, Deniz Gezmiş’e de böyle 
dendi. Ama nihayetinde onların tezi de bu yolla 
iktidar olmaktı.

Demek ki, dış güç ve iç güçten ayrı olarak bir 
de halkın gücü vardır. 

Halk yok, halk sadece oyuncak diyen aslında 
“ulus da yok” demektedir. Çünkü tarihsel bir 
varlık olan Ulus’un güncel, canlı, kanlı ve 
yaşayan politik vücudu Halk’tır. Sadece dış ve 
iç güç var diyenler aslında dış güç hizmetkârıdır. 
Çünkü “iç güç” için dayanılacak bir halk yoksa o 
zaman siz kime dayanıyorsunuz? 

“Devlet” ve “iç güç” adına ABD’yi işgale 
çağıran gizli anlaşmalar yapan Menderes’i örnek 
verelim. Kazakistan’da da aynısını Tokayev
yaptı. “Devlet” adına Rus Devletini çağırdı. 
Hiçbir fark yok!

Burada artık ulusal politikadan değil, 
sömürgecilik alanındaki diplomasiden 
bahsedebiliriz.  Mandacılığın uç noktası. Herkes 
iktidarda kalmak için dış bir güce oynayacak. 
Herkes de birbirini diğer “dış gücün” kuklası 
olmakla suçlayacak. O zaman “iç güç” de 
kalmayacak.

Peki, ama ayaklanan halka ne hakla “dış güç 
aparatı” diyeceksiniz o zaman? Siz de “dış 
güç” adına oradasınız.

1789, 1848, 1871, 1917 Devrimlerinde 
hep aynı “dış güç” suçlaması

Bazıları bu “dış güç”, “iç güç” tartışmasını 
liberal bir gevreklikle şakaya vuruyor. Bu 
tür politik suçlamaların veya mücadelelerin 
ancak “Türkiye gibi Ortadoğu ülkelerinde”
olabileceğini ileri sürüyor.

Oysa “dış güç”, “İlluminati”, “Küresel 
Elitler”, “yabancı düşmanlar” jargonu 
Avrupa sağcılığının dünya politik literatürüne 
kazandırdığı terimlerdir. Bugün dahi en büyük 
komplo teorileri ABD ve İngiltere’den tercüme 
edilir, dünyaya pazarlanır. 

Tarihten örnek verelim. Avrupa’da halkların 
siyasete girmesi ve ayaklanmalar çağının 
başlangıcını 1789 Fransız Devrimi’ne kadar 
götürebiliriz. 1789 Devrim’i başladığında 
iç otokrat, halkı ve devrimcileri düşmanın 
emrinde olmakla suçladı. Ancak devrim kralı 

tahtından indirdikten sonra, monarşistler bizzat 
İngiliz, İspanya, Rus, Alman monarşist ordularını 
Fransa’ya çağırdılar. 1792’de başlayan ve 2 yıl 
süren savaş boyunca “dış düşman” ve ona sığınan 
monarşistler Fransa’yı kan gölüne çevirdi. Hatta 
kralın idam edilmesi de bu sürecin sonunda oldu. 

Bu olayı not edelim. “Dış güçlere hizmet 
ediyorlar” palavrasını sıkan her otokrat mutlaka 
ama mutlaka başı sıkışınca kendi halkına karşı dış 
düşmana en büyük uşaklığı yapar. Dış düşmanın 
ordusunu ülkeye “davet” eder.

Fransız Devrimi’nden sonra Alman ulusunun 
birleşmesini ve Alman Cumhuriyeti’nin 
kurulmasını savunan Alman devrimcileri için 
bu sefer Alman Prensleri ve Baronları “dış 
ajan” suçlaması yaptı. Meşhur “İlluminati”
ve “Dünyayı Yöneten Gizli Masonik Çete”
mitolojisi Fransız Devrimi’nden hemen sonra 
yaratıldı. Bizzat bu mitin merkezi Britanya’ydı. 
Hatta İngiliz masonlarıydı. Onlara göre Fransız 
Mason locası ihtilalcı Jakobenlerin eline 
geçmişti. Almanya’da ve sonra da İngiltere’de 
bir Cumhuriyet devrimi kışkırtmak istiyorlardı. 
Bavyera’da İlluminati Kulübü de bu amaçla 
kurulmuştu.

Dış güç, iç güç ve halkın gücü
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Dış güç, iç güç ve halkın gücü
“Jakoben Mason Komplosu” İngiltere’nin 

temel teziydi. Çünkü İngiltere-Fransa, 
İngiltere-İspanya savaşları sürerken birden bire 
Amerika’daki İngiliz Kolonilerinde bir ihtilal 
ve devrim hareketi başlamıştı. Washington, 
Franklin, Jefferson, Adams hepsi Fransız ajanı 
olarak görülüyordu. 

İngiliz propagandası şuydu. “Dış düşman” 
Fransız Kralı bunu görememiş ve başta destek 
verdiği bu küresel ihtilal komplosuna kendisi 
kurban gitmişti. İşin komik yanı kendisi de 
Mason olan George Washington, bağımsızlıktan 
sonra, İngiliz Mason Locasının ilkelerine bağlı 
olmasını övünerek açıklıyor, ABD ve Avrupa 
için en büyük tehlikenin İlluminati olduğunu 
belirtiyordu. Aslında Jefferson’ın Jakobenizm 
ve İlluminati taraftarı olduğuna dair bir imaydı 
bu. Daha ABD yeni kurulmuştu ancak burayı 
kuranlar Masonlar bile birbirini “dış güç” 
oyuncağı olmakla suçluyordu.

1848 Devrimi sadece Fransa’da değil tüm 
Avrupa’da yaşanan bir devrimdi. Bütün 
monarklar devrimcileri “dış güç”lerin kışkırtıcısı 
olmakla suçladı. Ancak Polonya’dan Fransa’ya, 
Almanya’dan Macaristan’a kadar bütün ülkelerde 
devrimcileri katletmek için bütün “yabancı” 

krallar işbirliği yaptı. İmparatorlar, krallar ve 
prensler zaten farklı ülkeleri yönetseler de hepsi 
“akrabaydı.” İspanyolca konuşan birlikler gelip 
Habsburg için Macaristan’da katliam yapabilirdi. 
Bu “dış güç” sayılmazdı. Ama bir Macar 
Devrimci bağımsızlık isterse ya Osmanlı ya Rus 
ajanıydı. Ruslar da Polonya’daki isyancılar için 
Alman prenslerinden yardım isteyebilirdi.

1871 Paris Komünü için de aynı suçlama 
devreye girdi. Oysa Almanlara tüm ordusuyla 
birlikte teslim olup Paris’i düşmanın önüne atan 
İmparator Napolyon’du. Ama Paris’teki “serseri” 
yığınları eline silah alıp, şehri ve komünü 
savunuyor olamazdı. “Kesin arkalarında dış 
düşman vardır.” 150 yıl öncesinde Paris Komünü 
karşısında dehşete düşenlerle, Kazakistan’daki 
isyana şaşıranların söylemi tıpatıp aynı! Nihayet 
en büyük düşman Almanya ne hikmetse insafa 
geldi. Bismarck esir aldığı Fransız ordularını 
bırakıp, Fransız karşıdevrimcilerin emrine 
verir. 10 binlerce Parisliye katletmek yine 
Fransız “iç gücüne” bırakıldı. Almanya da 
zaten kocaman Fransız topraklarını yutmuştur. 
Paris ile uğraşmaya, 1792’deki yeni bir gibi bir 
Devrimci Kurtuluş Savaşı kışkırtmaya ne gerek 
vardı. Fransız “iç gücü” için ne büyük bir onur!  

Kendileri katlettiler Paris halkını. “Dış tehdit” 
savuşturuldu!

Ve nihayet 1917 Nisan’ında Lenin ateşi sönen 
devrimi yeniden közlemek için Petersburg’a 
geldiğinde, suçlama hazırdır: “Alman ajanı.”

6 ay sonra Lenin ve devrimciler iktidara el 
koyduğunda, Çarcıların Beyaz Ordusu Fransız, 
İngiliz, Çek ve Romen birlikleri Rusya’ya 
çağırdı. Yıllarca süren bir işgal ve iç savaş 
başladı. 

Garip bir denklem. Çar veya kral veya 
bir diktatör düşmanı ülkeye çağırdığında 
“istikrar ve kamu düzeni” için çağırmış oluyor. 
Devrimciler halk adına ve halk ile iktidarı 
istediğinde “dış güç ajanı” oluyor. Herhalde 
“ajan” olmamak için doğrudan işgal daveti 
yapmak gerekiyor. Vahdettin gibi. 

Atatürk’e de “dış güç” demişlerdi

Ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuna gelelim. Türk Devleti “dış güç”-
“iç güç” dayatmasını reddeden bunun yerine 
Ulusal Egemenlik fikrini her şeyin üstünde 
gören bir Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Devrim ile 

kurulmuştur.

Atatürk için de sayısız fetva yayınlanmış, 
“Bolşevik, sergüzeşt, dış kışkırtıcı, Rus ajanı, 
Alman ajanı” denmiş, hatta Yunan birlikleri 
ve İngiliz uçaklarıyla bu fetvalar her yere 
dağıtılmıştır.

Düşünsenize, Türk ulusu “iç güç” diye saraya 
biat etseydi, “isyancı, dış güç maşası” denilen 
Kuvvacılara destek vermeseydi ne olurdu? “Dış 
güç” olan gerçek düşmanın sonsuza kadar kölesi 
olurdu. Ne Türk diye bir ulus ne de Türkiye 
diye bir yurt kalırdı. Dolayısıyla dış, iç veya güç 
olarak hiçbir şey kalmazdı.

Güç irade demektir. Atatürk “milli iradeyi 
hakim” kılmayı esas alıyordu. Sarayı iç güç falan 
olarak da görmüyordu. Gücü içte ama bir tek 
halkta görüyordu.

Sivas Kongresi’ni bastırıp, Atatürk’ü asması 
için İngiliz Binbaşısı Noel ile işbirliği yapan 
Sadrazam Damat Ferit “iç güç” olsa ne fark 
eder, “dış” olsa ne fark eder? 

Nitekim Sivas Kongresi’nde tam olarak bu 
kararı aldırttı Atatürk:

“Milletlerin kendi geleceğini bizzat kendilerinin 
tayin ettiği bu tarihi dönemde İstanbul 
Hükümeti’nin de millî iradeye bağlı olması 
zaruridir. Çünkü millî iradeye dayanmayan 
herhangi bir hükûmetin keyfi kararlarına milletçe 
baş eğilmediği gibi, böyle kararların dışta da 
muteber olmadığı ve olamayacağı, şimdiye 
kadar geçen olaylarla ve sonuçlarla ortaya 
çıkmıştır. Böylece, milletin içinde bulunduğu 
sıkıntı ve endişeden kurtulmak çarelerine 
bizzat başvurmasına gerek kalmadan, İstanbul 
Hükümeti’nin millî meclisi hemen ve hiç zaman 
yitirmeden toplaması ve böylece milletin, 
memleketin geleceği üzerinde alacağı bütün 
kararları millî meclisin denetimine sunması 
mecburidir.”

İşte durduğumuz nokta tam olarak burasıdır. 
Devrimciler olarak halkı güç olarak görüyoruz. 
Ulusu da tek meşru iktidar sahibi yapmaya 
adayız. Bunun ötesinde, Türk halkını, Türk 
ulusunu özne olarak görmeyen her türlü “dış”-
“iç” tartışmasında herkesi bir görüyoruz.

Saraylara ve uşaklarına duyurulur.3

ALİ ÖZSOY
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Petrol laneti
ve Kazakistan’daki ayaklanma

Kazakistan ayaklanması-
nın hedefi ndeki iki emper-
yalist güç: ABD ve Çin

Kazakistan’daki olayların 
hedefi  iki emperyalist güçtür: 
ABD/İngiliz emperyalizmiyle 
Çin emperyalizmine karşı 
halkın tepkisi olarak görebiliriz. 
Nazarbayev iktidarının ikili bir 
karakteri bulunmaktadır. Birincisi, 
Çin’in Kuşak-Yol Projesi için 
verdiği stratejik hedef. İkincisi, 
Kazakistan’daki petrol ve doğal 
gaz yataklarının işletme hakkını 
ABD ve İngiliz şirketlerine vermiş 
olması. Halkın Nazarbayev
heykellerine saldırmasının nedeni 
budur. Peki, hedefi  ne olabilir? 
Kazakistan’daki devlet yapısı, 
Doğu Kazakistan’daki “büyük 
cüz”ün kontrolü altındadır. 
Petrol ve doğal gaz kaynakları 
ise Batı Kazakistan’daki “küçük 
cüz”ün elindedir. Hedef, bu 
devlet yapısının bölünmesi ve 
Batı Kazakistan’daki “küçük 
cüz”ün Noğay Hanlığı’nın bir 
devamı olarak bağımsız olması 
ya da en azından federatif bir 
devlet olarak petrol ve doğal 
gaz gelirlerine hakim olmasıdır. 
Böylece, Nazarbayev’in ABD 
ve İngilizlerle antlaşmaları 
reddedilecektir. 

Kazakistan’daki
petrol sahaları 
Kazakistan’da yegane büyük 

petrol bölgesi Hazar Denizi’nin 
hemen doğu kenarıdır. Burası 

kendi federatif yapısı içerisinde 
petrol ve enerji kaynaklarına sahip 
olmak isteyen buranın emekçi 
halkı, proleterleridir.

Petrol laneti
Petrol laneti açısından olaya 

baktığımız zaman, Amerikan 
şirketlerinin İngilizlerle beraber 
Kazakistan’daki petrol sahalarını 
işletmesi ve onların üzerinde 
imtiyaz sağlaması Nazarbayev’in 
inisiyatifi yle gelişmiştir. Bu bölge 
Küçük Cüz, Batı Kazakistan 
yani Altın Ordu’nun Ak Orda 
kesimindedir. Kazakistan’daki 
petrol ve gaz yatakları Resim 
4’te görülmektedir. Yeşil boru 
hatları petrol, kırmızı boru hatları 
ise gazdır. Bir kısmı ağırlıklı 
olarak Çin’e doğru yönelmiştir. 
Kuzeyden de Karadeniz’e doğru 
uzanan hatları vardır. Bir yandan 
da Türkmenistan’dan Çin’e 
uzanan boru hattıyla İran’dan 
Çin’e uzanan boru hattı da 
Kazakistan’dan geçmektedir. 
Bu durumda, Kazakistan, 
Türkmenistan ve İran’dan Çin’e 
uzanan boru hatları da aslında 
Sibirya’dan Çin’e uzanan 
Rus boru hatlarının en büyük 
rakibidir. Bu anlamda Amerikan 
şirketleri tarafından yönetilen 
Kazakistan’daki gaz ve petrol 
yataklarının Çin’e ulaşması ile 
Rusya’nın Sibirya’daki petrol ve 
gaz yataklarının Çin’e ulaşması 
arasında bir çelişki vardır.

Kazakistan’daki ayaklanmaya 

esas olarak, Altın Ordu’nun Ak 
Orda kesimidir. Nogay Ordası 
veya “Küçük Cüz” olarak da 
adlandırılır. Zeki Velidi Togan, 
Baskurdistan’ı Tataristan’dan 
ayırırken Kazakistan’ın bu 
bölgesiyle birleştirme mantığı 
gütmüştür. Resim 1’de görüldüğü 
gibi, bu petrol bölgelerinde imtiyaz 
hakkı Nazarbayev iktidarıyla 
Amerikan ve İngiliz şirketlerine 
tanınmıştır. 

Resim 2’de Kazakistan’daki 
etnik yapıyı görüyoruz. 
Kazakistan’ı yöneten sınıf Çin 
sınırındaki “Büyük Cüz”dedir. 
Ancak, asıl maden ve petrol 
yatakları “Küçük Cüz”dedir ve bu 
bölge ülkenin en yoksul kesimini 
oluşturur. 

Çin’in Kazakistan’daki 
hedefi  ise Doğu Türkistan’daki 
Kazakların Çin’den ayrılarak 
Kazakistan’a yerleştirilmesidir. 
Çünkü, Doğu Türkistan’dan 
çıkan Kuşak-Yol Projesi’nin 
ana yolu Doğu Türkistan’dan 
Kazakistan’a giren bu bölgededir. 
(Resim 3) Doğu Türkistan’daki 
Çin yönetimindeki Büyük Cüz 
Kazaklarının Çin’in Nazarbayev 
ile anlaşarak Kazakistan’a 
yerleşmesi, Çin’in bu bölgeyi 
üstü kapalı istilasının işareti 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Nazarbayev bu anlamda, Çin 
ve Amerikan emperyalizminin 
temsilcisi olmuştur. 
Ayaklanmada tepki gösteren, Batı 
Kazakistan’daki “Küçük Cüz”ün 

bu perspektifte bakınca potansiyel 
olarak Türkmenistan ve İran’da 
da destabilizasyon (dengenin 
bozulması) yaşanacağını 
görmemek mümkün değildir.

Avrasyacı dogmatik bakışına 
göre, Rusya ve Çin arasında 
bir uyum vardır, gerçekte ise 
Rusya ile Çin arasında çelişki 
bulunmaktadır. Amerikan 
şirketlerinin Kazakistan’da 
egemenleşmesi ve bu şirketlerin 
Nazarbayev aracılığıyla Çin’le 
de olan ilişkilerini göz önüne 
aldığımız zaman, Çin/ABD’nin 
Kazakistan’daki egemenliği ortaya 
çıkmaktadır. 

Asıl petrol yatakları üzerinde 
yaşayan “Küçük Cüz”, bu yataklar 
üzerinde egemenlik hakkı ve kendi 
kaderini tayin hakkı gibi bir hakla 
ayaklanmaktadır. Bu noktada da 
bunun en büyük destekçisinin 
de Rusya olması gerekmektedir. 
Çünkü Batı Kazakistan dediğimiz 
“Küçük Cüz” arazisi petrolün 
bulunduğu arazidir ve bu 
arazi Doğu Kazakistan’da Çin 
hududundaki “Büyük Cüz”le zayıf 
bir ilişki içindedir. Bu anlamda, 
ayaklanma “Küçük Cüz”ün 
“Büyük Cüz”e başkaldırısı olarak 
da okunabilir. Coğrafyanın bize 
verdiği bakış bunu getirmektedir.

Kazakistan’daki ayaklanmanın 
gerçeğini anlamak için biraz 
tarihsel sürece bakmak gerekiyor. 
Hazar Denizi’nin hemen 
doğusundaki yer alan “Küçük 
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Nazarbayev’in kendi topraklarını 
yabancılaştırmasına sebep oldu. 

Nazarbayev’in bu ikili 
karakteri yani Rusya’dan 
bağımsızlığı sağlayan lider olma 
ama diğer taraftan ise maddi 
imkanları ile Kazakistan’ın 
yer altı kaynaklarının Batı’ya 
peşkeş çekilmesine yol 
açması, başlangıçta Amerika 
ile işbirliği yaparak Rusya’ya 
karşı bağımsızlığı pekiştirme 
çizgisinden giderek Amerika’nın 
çizgisine dönmesi, Rusya’nın 
tekrardan Kazakistan’a egemen 
olmasına yol açmıştır. Burada, 
Orta Asya Türk devletlerinin iki 
ucu keskin bir kılıç üzerindeki 
politikası söz konusudur. 
Rusya’dan kopayım derken 
Amerika’ya dayanmak, 
Amerika’ya dayandığı zaman 
da halkı tarafından devrilerek 
Rusya’nın yönetimine girmek... 

Üçüncü denklemde de aynı 
Amerikan rolünü daha sinsi olarak 
Çin paylaşmaktadır. Bu boyutuyla 
da Orta Asya Türk liderleri üçlü 
denklem içerisinde Çin-Amerika-
Rusya arasında üç ucu keskin bir 
kılıcın karşısında politika yapmak 
durumundadır.

Sorosçu bir ayaklanma mı?
Genel söylem Kazakistan’da 

Sorosçu dışarıdan bir ayaklanma 
yapıldığıdır. Belki Sorosçular 
gerçekten de olabilir, ancak 
ABD’nin buradaki statüyü 
değiştirmek istemesi akılcı 
değildir. Çünkü bütün petrol 
yatakları üzerinde Amerikan 
şirketlerinin zaten mutlak 
egemenliği bulunmaktadır. Bu 
durumda ABD’nin kendi iktidarına 
karşı darbe yapması mümkün 
değildir. Bu, Katar ya da BAE’de 
darbe yapmak istemelerine benzer. 
Oysa Kazakistan’daki bütün 
petrol şirketleri ABD ve İngiliz 
şirketlerinin elindedir. 

Halkın ayaklanmasının yarattığı 
durum, Ruslar açısından ABD 
ve Çin’e karşı bir pozisyon alma 
durumuna dönüşmüştür. Böylece 
kaybetmiş olduğu eski pozisyonu 
yeniden alması söz konusudur. 
Burada da müttefik olarak Batı 
Kazakistan’daki halkın çıkarlarını 
savunma söz konusu olabilir.3

Cüz”, Yedi Urug, Bayoğlu ve 
Alimoğlu gibi üç Kıpçak Nogay 
kabilesidir. “Büyük Cüz” ise 
Çağatay Hanlığı’ndan kalan 
Dulat, Uysun, Celayir gibi Doğu 
Tatar ve Moğol kabilelerinden 
oluşan topluluklardır. Kuzeydeki 
“Orta Cüz” ise ikisi arasındaki 
Sibirya Tatarlarına denk düşen 
Şeybani uluslar olup Nayman, 
Kerey, Argun gibi uyruklardır. 
Tarihsel olarak farklı olan bu 
uyruklar Stalin’in ulus yaratma 
projesinde bir araya getirilmiştir. 
Cüzler arasındaki bu kabile 
farklılığı arada çatışma yarattığı 
gibi “Küçük Cüz”ün maden-petrol 
yatakları açısından en zengin bölge 
olmasına rağmen en yoksul bölge 
olması ve yönetim dışında kalması 
da bir çelişki yaratmaktadır. 

Kazakistan’daki Nazarbayev’in 
egemenliği Cengiz Han 
döneminden kalan bir iktidar 
gücüdür.

İsyancılar ile merkezin 
konsensüsü söz konusudur. Bu 
anlamda, Amerikancı ve Çinci 
Nazarbayev’in fiili olarak 
Kazakistan’ı terk etmesi isyanın 
uzlaşmayla sonlanmasına sebep 
olmuştur.

Rus komandolarının 
Kazakistan’da merkezi devlet 
birimlerinin güvenliğini 
kontrol alma söylemi aslında 
Amerikancı olan Kazakistan’daki 
devlet yapısı ve iktidarın ele 
geçirilmesine en büyük işarettir. 
Rusya’nın Kazakistan’daki 
devlet yapısının ve yönetimi 
üzerinde egemenleşmesinin ortaya 
konulmasıdır.

Ayaklanan Batı Kazakistan’a 
(“Küçük Cüz”e) verilen en 
büyük taviz başkentin tekrardan 
Astana’ya dönmesi ve Nursultan 
şehir isminin değiştirilmesidir.

Orta Asya’daki üç ucu kes-
kin kılıç: Çin-Rusya-ABD
Sovyetler Birliği’nin dağılması 

sonrası ülkelerindeki Rus Genel 
Sekretere karşı direnen Kazak 
halkı, Nazarbayev’i Kazakistan’ın 
Genel Sekreteri seçmişti. Bu 
boyutuyla Nazarbayev Rusya’ya 
karşı bağımsızlığı temsil 
ediyordu. Ama zaman içinde 
petrol yataklarını Amerikan 
şirketlerine bütünüyle vermesi 

Resim 1: Kazakistan’ın 
batısındaki petrol 

yataklarındaki ABD/
İngiliz şirketlerinin 

imtiyazları

Resim 2: 
Kazakistan’ın et-
nik yapısı. Nogay 

Hanlığı’nın ve Altın 
Orda Hanlığı’nın 

merkezini oluşturan 
“Küçük Cüz”, 

bozkırdaki “Orta 
Cüz” ve Doğu Türk-
istan sınırında olan 

“Büyük Cüz.”

Resim 3: Çin’in 
Kuşak-Yol Projesi 
ve Deniz İpek Yolu 

Projesi. Kazakistan, 
projenin Çin’den çıkış 

ayağını oluşturduğu 
için Çin açısından 

önemlidir. Çin, 
Doğu Türkistan’daki 

Kazakları 
Kazakistan’ın 

doğusuna 
yerleştirerek, bir istila 
hareketiyle bu bölgeyi 
sağlama almayı hede-

flemektedir.  

Resim 4: 
Kazakistan’daki pet-
rol ve gaz yatakları. 

Küçük Cüz Orta Cüz

Büyük Cüz

Kuşak-Yol Projesi

Gaz Boru Hattı

Deniz İpek Yolu Projesi

Petrol Boru Hattı

Sondaj aşaması
Derin sondaja hazır
Keşfedilen
Üretim
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denir.”

Böylece karşımıza faşist 
siyasetin en temel argümanlarından 
biri ortaya çıkıyor: Karşıtlarını 
“yalan”cılıkla suçla ve bu şekilde 
sustur. 

Hitler ve Goebbels, iyi 
propagandacılardı ama tabii ki aptal 
değillerdi. “Büyük yalanlar”la 
Almanları inandırmayı başaranlar 
bizzat kendileri olmalarına rağmen, 
“Facebook efsanesi”nde olduğu 
gibi bunu açıkça ifade etmek ya da 
itiraf etmek bir yana, düşmanlarını 
bununla suçluyorlardı.

Otoriter rejimlerin
“yalan” silahı

Rakiplerini “yalancılık”la 
suçlamak, bütün otoriter rejimlerin 
ortak özelliği. Hatırlayalım... 
Trump bütün basın toplantılarında 
işine gelmeyen haberler yapan 
TV kanalları ve gazeteleri “yalan 
haber” yaymakla suçlardı. 

Rusya’da Putin rejiminin de basın 
özgürlüğünü ortadan kaldırırken 
en çok kullandığı söylemlerdendir 
“yalan haber”. Hatta Rusya’da 
bunun yasası bile vardır: Yalan 
Haber Yasası... Bu yasaya göre, 
“yalan haber” yaydığı ortaya çıkan 
bir gazeteci ya da basın-yayın 
organı, ilk “suç”unda para cezasına, 
tekrarı halinde hapis cezasına 
çarptırılıyor. Çok daha fazla tekrar 
durumunda o basın-yayın organı ya 
da internet sitesi toptan kapatılıyor. 

Çin’e baksanız, Doğu 

Goebbels hakkındaki
“Facebook” efsanesi

Bir Facebook “efsane”si 
vardır Goebbels’e atfedilen: 

“Yeterince büyük bir yalan 
söyler ve onu tekrar etmeye devam 
ederseniz, insanlar sonunda ona 
inanmaya başlayacaklardır.”

Aslında Goebbels’in böyle bir 
sözü yoktur. Makalelerinde ya 
da günlüklerinde bu cümlelere 
rastlamak mümkün değil. Aksine, 
Goebbels, 1941 yılında yazdığı bir 
makalede Churchill’i bir “yalan 
makinesi” olarak tanımlamaktadır:

“Asıl şaşırtıcı olan Bay 
Churchill’in (…) kendi yalanlarına 
tutunması ve onları, kendisi 
de inanana kadar her yerde 
tekrar etmesi. Bu eski bir İngiliz 
numarasıdır. (…) İngilizler hâlâ 
yalan söyleyeceksen sonuna kadar 
git ve yalanını asla itiraf etme, 
prensibini izliyorlar.” 

Nitekim Hitler de ünlü Kavgam
kitabında “büyük yalanlar”dan 
bahseder ama o da bu sefer 
Yahudileri “büyük yalanlar”a 
başvurmakla suçlar. 

“En büyük yalanların daima 
bir kısmına inanılır. Büyük halk 
topluluğu, ihtiyari ve şuurlu bir 
şekilde fenalığa atılmaz, fakat 
kalbinin en derin köşesinin 
kandırılmasına imkan bırakır. 
Bundan dolayı büyük halk 
topluluğu, hissiyatının basit sadeliği 
içinde, küçük bir yalana kapılmazsa 
da, büyük bir yalana aldanır. (...) En 

adi yalanlar daima bir iz bırakırlar. 
Bundan aldatma hususunda en 
yüksek mertebeye çıkmış olanlar, 
gayet güzel istifade ederler ve 
bu usulü alçakça kullanırlar. Bu 
durumu en iyi bilenler her zaman 
Yahudiler oldu. Zaten onların 
hayatları, tek ve büyük bir yalan 
üzerine, yani ırk söz konusu 
olduğunda, kendilerinin dini bir 
cemiyeti temsil ettikleri yalanına 
istinat ediyordu. “

Hitler’e göre kitleler kendi 
uyduramayacağı büyüklükte bir 
yalan oldu mu, ona inanma eğilimi 
gösterir. Kısacası, bir söylem ya 
da tarihsel olay, Hitler’in işine 
gelmiyorsa, ancak “yalan” olabilir...

Almanya’nın Birinci Dünya 
Savaşı’nda yenilmesi, Hitler’e 
göre, Yahudilerin ve Bolşeviklerin 
uydurduğu bir “büyük yalan”dı. 
Almanlar savaşta askeri olarak 
yenilmemiş, Yahudi ve Bolşeviklerin 
etkisiyle siyasi iktidar yenilgiyi 

kabullenmişti. Üstelik tam da 
zaferin hemen öncesinde!

Hitler, bütün siyasi rakiplerini 
“yalancılık”la suçlar. Mesela, 
sosyal demokratların siyaset anlayışı 
“yalan” üzerine kurulmuştur:

“Sosyal Demokratların âdeti, 
kendi faaliyeti için en büyük 
tehlike görünen kimseleri, sinirleri 
darmadağın edecek şekilde bir 
yalan ve kuru iftira bombardımanına 
tutmaktı. Bu korkunç taarruz, o 
şahısların ayağa kalkamayacak 
şekilde yere serildikleri 
hissedilinceye kadar devam 
ediyordu.”

Sonuç olarak Hitler, basın 
hürriyetinin “gereksiz”, hatta 
“zararlı” olduğu sonucuna varır: 

“Halka yalan söylemek ve yalana 
inandırmak, onu zehirlemek için 
istifade edilen ve herhangi bir 
cezadan masum kalan usulün 
uygulanmasına basın hürriyeti 

Muhalefet, seçimleri 
“ya hep ya hiç” seçimleri olarak görmeli

ÖZGÜR ERDEMÖZGÜR ERDEM

GÜNDEM

Muhalefet, kendi tabanını öncelikle “mobilize” 
etmelidir. Ardından da AKP’nin yaptığı gibi tek bir 
hedefe kitlenmeli, AKP faşizmine son vermek için 
“konsolide” olmalıdır. Yani, muhalefet için sadece 
“AKP’lileri ikna etmek için” propaganda yapmak 

yetmez, “kendi tabanını harekete geçirmek için” de 
propagandaya devam etmelidir. 

2023 seçimleri “ya hep ya hiç” seçimleri olarak 
görülmelidir...
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Türkistan’da bir soykırım 
uygulanmakta olduğu da koca bir 
“yalan”dır... 

Örnekleri çoğaltmak mümkün. 

Peki ülkemiz?

Twitter’daki AKP’li trollerin 
sinir bozucu faaliyetleri içinde en 
organize olanı “haftanın yalanları” 
kampanyalarıdır. Muhalefetin 
(sözde) “yalan”larını ortaya 
koyarlar. Gazetemizin yazarı Erkan 
Karaarslan, geçtiğimiz günlerde 
Facebook sayfamızda yayınlanan bir 
yazısında güzel bir noktaya işaret 
etmişti. İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun (kendisi Goebbels’e 
öykünür) Türk basınındaki yalan 
haberlerden yakınmıştı. Halbuki 
Altun’un “yalan haber” diye ortaya 
koyduğu istatistikler, bağımsız banı 
kuruluşları tarafından AKP yandaşı 
medyayı eleştirmek için konulmuş 
rakamlardı. Yani, Fahrettin Altun, 
kendi basınının söylediği yalanları 
“bakın muhalif basın ne kadar da 
çok yalan söylüyor” diye sunmaktan 
çekinmemişti. 

“Yalan”ın da bu kadarı, değil 
mi… 

Hitler’in şu sözlerini, bugün 
AKP’liler de benzer bir şekilde 
söylemiyor mu? “Yahudi” 
kelimesini çıkartın mesela, yerine 
CHP ya da “Bay Kemal” koyun… 

“Hareketimizin taraftarlarına ve 
daha genel bir şekilde bütün halka, 
Yahudi gazetelerinin tamamen 
yalanlardan dokunmuş olduğunu 
bildirmek ve daima bunu yaymak 
da gereklidir. Bir Yahudi, doru 
konuştuğu zaman dahi, bu hareketi 
büyük bir iğfali örtmek ve gizlemek 
gayesini taşır. Bu takdirde bile 
Yahudi bile bile yalan söylemede 
büyük üstattır. Yahudi’nin kavga 
silahları ikidir: Yalan ve aldatmak.”

“Yahudi kaynağından çıkmış 
her iftira, bizim mücahitlerimizde 
şerefli birer yara açar. Yahudilerin 
en çok kötülediği kimse, bize 
daha çok yakındır veya daha çok 
bizdendir. Onların öldürücü bir 
kine hedef tuttukları kimse, bizim 
en iyi dostumuzdur. Sabahleyin bir 
Yahudi gazetesini okuyup da, onda 
kendisinin iftiraya uğramadığını 
gören bir kimse, bir gün evvelki 
yirmi dört saatinin boşa gitmiş 
olduğunu anlamalıdır.”

Düşünün, kokain çekerken 
yakalanan bir AKP’li kolaylıkla 

başarısı buydu. 

Nazi orduları tüm cephelerde 
yenilip geri çekilmiş, Berlin’e 
sıkışmışken bile Goebbels zaferden 
emindi: “Büyük Frederick’in de 
böyle yenildiği dönemler olmuştur. 
Ama en dip noktada olduğu 
sanıldığı bir anda ayağa kalkmasını 
da bilmişti.” (Büyük Frederick 18. 
yüzyılda Prusya kralıdır.)

Hitler’in son günlerinde yanında 
olanlar, Goebbels’in bu “dibe 
batan Frederick’in tekrar çıkışı” 
söylemini intihara karar verdikleri 
ana kadar savunmaya devam ettiğini 
anlatır. 

Böyle bir “total” yenilgi anında 
bile Nazi propaganda makinesinin 
çalışmaya devam etmesi son derece 
ilginçtir. 

Aslında bir benzeri, Türkiye’deki 
muhalefet tarafından da yapılmalı. 

AKP, %30-35’lik “çelikleşmiş” 
bir tabana sahip ve AKP 
propagandasının bu kitle üzerindeki 
etkisi her koşulda devam ediyor. 
Le Bon ve Freud’un işaret ettiği 
“kitlesel hipnotizma”nın bir 
örneği...

Peki biz ne yapacağız? Karşı 
tarafından “çelikleşmiş” olması bizi 
umutsuzluğa mı sevk etmeli? 

Hayır. 

“Rakiplerden öğrenmek” dediğim 
şey tam da bu. 

Muhalefet de kendi tabanını 
“çelikleştirmeli”. 

“pudra şekeri” diyebiliyor. 
Başka uygunsuz resimleri ya da 
yazışmaları ortaya çıkan bir AKP’li 
yine standart “yalan!” silahına 
başvurabiliyor. 

Otoriter rejim, muhalefete yönelik 
“yalan” söylemleriyle ikili bir 
sonuca ulaşır: 

Birincisi, üstüne “yalancı” 
damgası yapıştırılan muhalefetin 
AKP tabanını etkilemesinin önüne 
geçilmiş olur.

128 milyar dolar nerede mi? 
Yalan! Yok, öyle bir şey... 

Kolay bir çözüm, değil mi…

İkincisi, karşı tarafı “yalancı”lıkla 
suçlarsan aslında kendi söylediğin 
“yalan”ların da üstünü örtmüş 
olursun. “Efendim, TÜİK rakamları 
inandırıcı değil” deseniz yanıt 
hazırdır: “Ama siz şu konuda yalan 
söylemiştiniz. Zaten her konuda 
yalan söylüyorsunuz.”

Propagandanın  
ikili karakteri

“Yalan” silahını otoriter rejimler 
ikili bir şekilde kullanırlar. Benzer 
şekilde propaganda da öyle bir 
silahtır. 

Propaganda bir yandan kitleleri 
ikna eder. Kendi tarafına çeker. 
Bunun için yapılır. 

Ama bir yandan da zaten kendi 
yanında olan tabanın orada kalmaya 
devam etmesi sağlanır. 

Nazi propaganda makinesinin asıl 

AKP’liler için 2023 seçimleri 
bir “ya hep ya hiç” seçimine 
dönüşmüş durumda. O yüzden bütün 
varlıklarıyla partilerini savunmaya 
devam ediyorlar. 

Muhalefet de 2023’ün “ya hep ya 
hiç” özelliğini görürse, buna uygun 
bir strateji belirlerse, ancak o zaman 
başarılı olabilir. 

Muhalif kesimin her zaman bir 
“tutunacak dal”ı oldu bu AKP 
rejiminde. Daha doğrusu AKP, 
bilinçli bir şekilde muhalefetin 
“ya hep ya hiç” demesinin önüne 
geçmeye çabaladı. Genel seçimleri 
mi kaybediyorsun, olsun, yerel 
seçimlerde şu şu büyükşehirleri 
kazanırsın. Seçimi kayıp mı ettin, 
olsun hayat devam ediyor, zaten 
eğitimli ve yeteneklisin, hayat 
mücadelesine devam et. 

Ancak AKP tabanı için böyle bir 
durum söz konusu değil.

“Yalan”a inanmak aslında 
gerçekten korkmaktan gelir. Yani 
bir AKP’liye “ekonomik kriz var” 
dedirtemezsiniz, çünkü “büyüyen 
Türkiye” yalanına o kadar inanmıştır 
ki, “kriz içindeki Türkiye” gerçeği 
onu dehşete düşürür. 

Bu anlamda, AKP tabanı için, 
AKP’nin kaybettiği bir seçim 
sonrası, hayat çok da devam etmiyor. 
AKP’nin iktidardan düşmesi, onlar 
için öyle büyük bir dehşet senaryosu 
ki, bu gerçekleşmesin diye her şeyi 
göze alabilirler. 

Bizim muhalefeti ısrarla “sokağa” 
davet etmemizin bir nedeni de 
bu. “Sokak” illa da cam çerçeve 
indirmek anlamına gelmez. 
Mersin’de CHP’nin, Denizli’de İyi 
Parti’nin düzenlediği mitinglerin 
muhalif kesimlere nasıl bir umut, 
AKP yandaşlarına nasıl bir korku 
saldığını hatırlayın... Bunun her 
hafta sonu başka bir ilde devam 
ettiğini düşünün... 

Muhalefet, kendi tabanını 
öncelikle “mobilize” etmelidir. 
Ardından da AKP’nin yaptığı 
gibi tek bir hedefe kitlenmeli, 
AKP faşizmine son vermek için 
“konsolide” olmalıdır. Yani, 
muhalefet için sadece “AKP’lileri 
ikna etmek için” propaganda 
yapmak yetmez, “kendi tabanını 
harekete geçirmek için” de 
propagandaya devam etmelidir. 

2023 seçimleri “ya hep ya hiç” 
seçimleri olarak görülmelidir...3
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Kuran kursu tartışması 
nereden çıktı? 

Son bir haftanın önemli 
gündem maddelerinden biri, CHP 
ile AKP arasında yaşanan Kuran 
kursu tartışmasıydı. 

Her ne kadar tartışma iki 
parti arasında yaşanıyor ise de 
tartışmanın odağındaki kurum 
Diyanet İşleri Başkanlığıydı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
2013 yılında başlattığı bir 
uygulama var; 4-6 yaş grubu 
arasındaki çocuklara yönelik okul 
öncesi Kuran kursu uygulaması. 
Bu uygulama yakın zamanda 
zorunluluk niteliğine bürünecek 
gibi duruyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP 
Grup Başkanvekili Özgür Özel, 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu 
uygulamasına eleştirerek “Diyanet 
okul öncesi eğitim birimleri 
kuruyor. Okul öncesi eğitim 
Diyanet’in işi mi Milli Eğitim’in 
işi mi? Sübyan mekteplerini 
kurmuşlar, kurumsallaştırmaya 
zorunlu yapmaya çalışıyorlar. 
Bu kafayla, orada işte bilimin 
B’si, fi ziğin F’si, matematiğin 
M’si de olmuyor üniversiteye 
gidince. Çocukları bütün 
dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle 
yetiştirmek varken bir ortaçağ 
zihniyetine yönelmenin, bunu 
kurumsallaştırmaya çalışmanın 
ne bu Cumhuriyet’e ne bu millete 
faydası var; ne de Anayasa’ya 
uygunluğu var.” demişti. 

Özel’e yanıt, Tayyip 

Erdoğan’dan geldi: “Bre gafi l asıl 
çağ dışı olan sensin, senin bu faşist 
zihniyetin. Asıl gerici olan sen ve 
senin gibiler, marjinal ideolojilerin 
at gözlüğünden bakanlardır.”

Erdoğan CHP’nin din 
karşıtlığından girip, Atatürk 
dönemine yönelik faşist zihniyet 
hezeyanında bulunduktan sonra da 
“Çocukların Kuran’ı öğrenmesi 
sizi neden rahatsız ediyor? 
Yeri geldiği zaman Kuran’a 

sahip çıkacaksınız” diye devam 
etmişti. Tabii bu son sözlerini 
Kılıçdaroğlu’na söylüyordu.

Erdoğan ve partilileri CHP’ye 
din düşmanlığı üzerinden 
yürüyedursun, Kılıçdaroğlu’nun 
konu ile ilgili yorumu bir gün sonra 
geldi. Kılıçdaroğlu, gazetecilerle 
bir araya geldiği toplantıda 
“Diyanet İşleri Başkanlığının, 
çocuklarımıza, isteyen anne 
babaların, ailelerin çocuklarına 

Kur’an’ı öğretmeleri kadar doğal 
bir şey yoktur. Siyaset din, inanç 
alanına asla girmemeli.”

Özgür Özel’in 
çok yerinde eleştirileri

Öncelikle Özgür Özel’in 
açıklamalarından başlayalım. 

Özgür Özel ne diyor? 

Okul öncesi eğitim, Diyanet’in 
değil, Milli Eğitim’in işi diyor 
ki, çok yerinde bir tespit. Diyanet 
İşleri Başkanlığı, anaokulu, kreş 
gibi yerler açamaz. Buralarda 
eğitim veremez. 

Özgür Özel’in dikkat çektiği 
ikinci bir nokta ise, Osmanlı’da 
çocuklara dini eğitim veren 
Sübyan mekteplerinin yeniden 
kurulmaya çalışılmasıyla dini 
eğitimin kurumsallaştırılmaya 
çalışılmasıdır. Bilindiği gibi 
Sübyan mektepleri, Atatürk’ün 
eğitim devrimi olan Tevhid-i 
Tedrisat kanunun kabulünden 
sonra kapatılmıştı. Yani Özgür 
Özel, Diyanet İşleri Başkanlığının 
uygulamasına karşı çıkarak aynı 
zamanda Atatürk devrimlerine de 
sahip çıkmıştır.

Bilimin B’sine, fi ziğin F’sine, 
Matematiğin M’sine gelince, aynı 
eleştiriyi Erdoğan da yapmadı mı?

Tarih 28 Aralık 2021. TÜBİTAK 
ve TÜBA ödül töreninde 
konuşan Erdoğan bakın neler 
söylüyor: “Üniversitelerin fi zik, 
kimya, biyoloji ve matematik 
gibi temel bilimler alanındaki 

Kılıçdaroğlu’nun Kuran kursu açıklaması, 
Atatürk devrimlerine ve laikliğe aykırıdır!

OKAN İŞBECEROKAN İŞBECER

GÜNDEM

Kılıçdaroğlu’nun Kuran kursları ile ilgili açıklaması, 
CHP açısından oldukça talihsiz bir açıklama olmuştur. 

CHP bir an önce Atatürk’ün kurduğu laik parti 
olduğunu hatırlamalı ve ekonomi olsun, laiklik olsun, 
bir noktaya odaklı muhalefeti bırakıp bütün alanlarda 

muhalefete başlamalıdır.



19

15/01/2022

bölümlerine ilginin istediğimiz 
oranda olmadığını en iyi sizler 
biliyorsunuz.” Erdoğan bilim 
derken iyi, Özgür Özel derken 
kötü mü? Son olarak çocukların 
modern çağa uygun bir şekilde 
yetiştirilmesini istemek ne 
zamandan beri din düşmanlığı 
oldu? Özgür Özel’in, çocukların 
yetiştirilmesiyle ilgili eleştirileri 
çok yerinde ve haklı eleştirilerdir.

Anayasa vurgusu ise oldukça 
önemli ve meselenin temelini 
teşkil ediyor. Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın, son yıllarda 
birtakım tarikat ve vakıfl arla 
birlikte yürüttüğü, bu Kuran kursu 
çalışmaları, Anayasanın laiklik 
ilkesine tamamen aykırıdır.

Kılıçdaroğlu, Atatürk 
devrimlerine ve laikliğe karşı

Kılıçdaroğlu’nun konu ile ilgili 
açıklamasında iki vahim yanlış var 
ki, hem Atatürk’ün laiklik ilkesi 
açısından hem de Özgür Özel’in 
altını çizdiği Anayasa açısından 
oldukça önemli.

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuran kursu açabilir, ancak bu 
kursları hiç kimseye dayatamaz, 
hele ki 4 yaşındaki çocuklara. 
Çocuklar, bu konuları anlayacak 
yaşa gelene kadar dini eğitim 
verilemez. Her yerde açılan bu 
kurslar, artık ihtiyaç olmaktan 
çıktığını, dayatmaya dönüştüğünü 
ortaya koymaktadır. Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın 4-6 yaş uygulaması 
ise en hafi fi nden çocukların 
istismarıdır. Kılıçdaroğlu en 
azından bunları dile getirebilirdi. 
“Dine karşı değiliz ama din 
adına yapılan her türlü dayatmaya 
karşıyız” diyebilmeliydi.

Kılıçdaroğlu ikinci olarak 
“Siyaset din, inanç alanına asla 
girmemeli.” dedi ki, çok doğru. 
Kılıçdaroğlu’nun dini siyaset 
alanına sokmama çabasına saygı 
duymakla birlikte, AKP’nin 
her alanda dini siyasete alet 
etmesine yine bu gerekçeyle karşı 
çıkmamasını da anlamak mümkün 
değil. Tamam, sen dini siyasete 
alet etme, ama laik bir partinin 
genel başkanı olarak, laikliğe 
aykırı bir durum ortaya çıktığında 
da tavır koymaktan kaçınma.

Muhafazakâr tabanı da 

kazanacağım, herkesle 
helalleşeceğim diye kendi 
kimliğinden, ideolojinden, 
laiklikten vazgeçme.

Kaldı ki, o muhafazakâr 
dediğimiz taban da, ağzınla kuş 
tutsan sana oy vermez. Yıllardır 
eleştiriyoruz, dilimizde tüy bitti, 
AKP’ye benzeyerek AKP’yi 
yenemezsin.

En önemli nokta da şu ki, 
Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla 
yukarıda bahsetmiş olduğumuz, 
Atatürk’ün eğitim devriminin 
de karşısında konumlanmaktadır. 
Atatürk döneminde çocuklara 
din eğitimi 12 yaşında verilmeye 
başlardı. Sen şimdi çıkıp Diyanet’e 
Kuran kursu icazeti verirsen, 
bunlar yaş sınırı falan tanımazlar, 
kundaktaki bebeğe bile Kuran 
kursu açarlar. 

Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün 
laik cumhuriyetini böyle mi 
taçlandıracak?

Kılıçdaroğlu çıktı, yukarıda 
verdik, Özgür Özel’in yaptığı 
açıklamanın tam tersi anlama 
gelen bir açıklama yaptı. Bir gün 

önce Kılıçdaroğlu’na seslenen 
Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun 
Diyanet’in çalışmalarını olumlayan 
açıklamasını görmemişti ne yazık 
ki. 

Ancak özellikle yandaş medyada 
Kılıçdaroğlu’nun açıklaması ses 
getirdi. Ama Kılıçdaroğlu’nun 
beklediği şekilde değil. 
Yandaş medya genel olarak 
Kılıçdaroğlu’nun isim vermeden 
Özgür Özel’e ayar verdiği 
propagandasını yaptı. 

Kılıçdaroğlu ne bekliyordu sahi?

Özgür Özel’in açıklamasına 
karşı açıklama yapınca yandaş 
medyanın “Kılıçdaroğlu dine, 
diyanete sahip çıktı” diyerek onu 
omuzlara alacağını mı umuyordu. 
Gerçekten bu kadar safsa, ana 
muhalefet partisinin vay haline!

Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün 
kurduğu cumhuriyeti bu kafayla mı 
taçlandıracak?

Gerçi o, Cumhuriyet’i 
demokrasiyle taçlandıracağını 
söylüyor, sanki Atatürk’ün 
kurduğu Cumhuriyet demokrat 
değilmiş gibi. 

Ama Cumhuriyet’i taçlandırmak, 
sadece demokrasiyle olmaz, 
laiklikle de ve Atatürk’ün diğer 
tüm ilkeleriyle de taçlandırmak 
gerekir.

Başta CHP olmak üzere Millet 
İttifakı, uzunca bir süredir 
ekonomik konular dışında elle 
tutulur bir muhalefet yürütmüyor. 
Anlıyoruz, strateji olarak 
ekonomik muhalefeti tercih 
ediyorlar ama iktidarın sadece bu 
yolla yıkılacağını ummak biraz 
safl ık değil mi?

Aynı şekilde belli bir sol çevre 
de yakın zamana kadar sadece 
laiklik üzerinden bir muhalefet 
geliştiriyordu ki, bunu da yanlış 
bulup eleştirmiştik. Sadece laiklik 
odaklı bir mücadele de başarılı 
olamaz.

Bugün iktidarın yanlış ekonomi 
politikaları sonucu Türk milletinin 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ekonomik olarak çökertildiğini 
herkes görüyor. Muhalefeti elbette 
ki bunlarla ilgili eleştirilerini 
yapacak, kendince doğruyu 
gösterecek. Buna kimsenin itirazı 
yok. Ancak Türkiye’nin sorunu 
sadece ekonomiden ibaret değil ki?

İktidarın laiklik karşıtı 
icraatları ne olacak? Onları 
eleştirmeyecekler mi?

İktidar laikliğe karşı 
yapılabilecek her şeyi yapacak ama 
muhalefetimiz muhafazakârları 
kaybederiz diye buna sessiz mi 
kalacak?

Laiklik, muhalefetin kimliğinin 
çok önemli bir parçasıdır. Laiklik 
mücadelesi olmadan esaslı bir 
muhalefet yapılamaz ki zaten 
yapılamıyor da. 

Bu konuda muhalefet, özellikle 
de CHP çok dikkatli olmak 
zorunda. Muhafazakârları 
kaybetmeyelim derken laik 
tabanını da kaybedebilir.

Velhasıl, Kılıçdaroğlu’nun 
Kuran kursları ile ilgili açıklaması, 
CHP açısından oldukça talihsiz 
bir açıklama olmuştur. CHP bir 
an önce Atatürk’ün kurduğu 
laik parti olduğunu hatırlamalı 
ve ekonomi olsun, laiklik olsun, 
bir noktaya odaklı muhalefeti 
bırakıp bütün alanlarda muhalefete 
başlamalıdır.

Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti bu 
kafayla mı taçlandıracak?

Gerçi o, Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandıracağını 
söylüyor, sanki Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet 

demokrat değilmiş gibi. 

Ama Cumhuriyet’i taçlandırmak, sadece demokrasiyle 
olmaz, laiklikle de ve Atatürk’ün diğer tüm ilkeleriyle 

de taçlandırmak gerekir.
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RAHİME CURARAHİME CURA

Ana muhalefet lideri 
olarak Kılıçdaroğlu, genel 
başkanlığa oturduğu andan 
itibaren her fırsatta sokağa 

çıkmayacağını, sokakta siyaset 
yapmayacağını dillendiriyor. 
Liyakatsiz öğretmen atamalarının 
nedenini sormak için Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın önüne gitti. Yanında 
birkaç milletvekili ve atanması 
yapılmayan az sayıda öğretmen 
adayı vardı.

Bunu bir sokak hareketi olarak 
algılayan Tayyip Erdoğan hemen 
bir açıklama yaptı:

“Utanmadan sıkılmadan 
sokaklara döküleceklermiş. 15 
Temmuz’da sokağa dökülenlere 
bu millet nasıl dersini verdiyse, siz 
de aynı dersi evvel Allah alırsınız. 
Bizler Cumhur İttifakı olarak 
hepinizi önümüze katarız ve 
gideceğiniz yere kadar kovalarız.”

Cumhur İttifakı’nın diğer 
bileşeni Bahçeli de açıklama 
yapmaktan geri kalmadı: 

“Hükümeti ve devleti hedef alan 
sokak hareketlerine canımızla, 
kanımızla direnmesini çok iyi 
biliriz.”

Kılıçdaroğlu bir röportajında 
bu açıklamalara şu şekilde cevap 
verdi:

“Beyefendi bizim sokağa 
çıkmamızı istiyor, çıkmayacağız. 
Bizim kitabımızda sokağa 
çıkmak yok. Sabırla seçim 

sandığını bekleyeceğiz, oyumuzu 
kullanacağız, bir otoriter 
yönetimi demokratik yollarla 
değiştireceğiz.”

Millet İttifakı’ndan Meral 
Akşener’in açıklaması da aynı 
eksende:

“Kimsenin ağzından sokağa 
çıkmak diye bir cümle çıkmadı.” 

Sokak tartışmaları
neden gündemde?

Sokak tartışmaları dönem 
dönem gündeme gelir. Özellikle 
son iki aydır bu tartışma 
alevlendi. Bunun hem yandaş hem 
muhalif kesimde görebiliyoruz. 
Birçok kalem olumlu veya 
olumsuz sokağı köşesine 
taşıyor, televizyonlarda sokak 
konuşuluyor.

Bunun temel nedeni ekonomik 
kriz. Artan zamlar, hiper enfl asyon 
her kesimi etkiliyor.  Bu etkinin 

sokağa taşınma ihtimali her zaman 
var. İktidar ve muhalefet sokağın 
ne getireceğini kestiremediği için 
bunu engellemeye çalışıyor. Bu 
konuda aynı tavrı sergiliyorlar. 
Sokağa çıkmayı terörist bir eylem 
olarak tanımlıyorlar. Tayyip 
Erdoğan bunu açıktan söylüyor, 
“terörist” suçlamasını sık sık 
dillendiriyor. Millet İttifakı da 
“sokağa çıkmayacağız” diyerek, 
bu söylemi meşrulaştırıyor. 
Muhalif seçmende bu tutum kabul 
görmeye başladı. Sokak uzak 
durulması gereken bir alan haline 
getirildi.

Oy kullanmak da sokağa 
çıkmak da anayasal haktır

Anayasa’nın 34. maddesi 
toplantı, gösteri, yürüyüş yapmayı 
hak olarak tanımlamaktadır. 
Tayyip Erdoğan, anayasal 
hakkını kullananları  terörist 
olarak tanımladı. Sokağa çıkmayı 
kırıp dökmek olarak görüyor.

Kılıçdaroğlu da sokakta hep bir 
provokasyon olacağını söylüyor.  
Kendi kitlesi provokasyona 
gelmeyecek kadar bilinçli bir 
kitle. Bu kitlenin gücünü Adalet 
Yürüyüşü’nde görmüş olması 
gerekir. Yüzbinlerin 20 gün 
boyunca sokakta olduğu bu 
yürüyüşte bir olay çıkmadı. 
Provokasyonlar yapılmaya 
çalışıldı, yürüyüşe katılanlar bu 
provokasyonları geri püskürttüler.   

Sandık-sokak denklemi

GÜNDEM

Sokağa çıkılıp çıkılmayacağını da Tayyip Erdoğan 
belirlememeli. Muhalefet gücünü sokakta göstermelidir. 

Sokağın güvenliğini sağlamak iktidarın görevidir. 
Güvenliği muhalefet değil, iktidar sağlamalıdır. Kitle 
örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını yanına alan bir 
muhalefet, herhangi bir provokasyona izin vermeden 

halkı sokağa taşıyabilir.
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20 yıldır defalarca sandığa 
gittik. Sandıktan bir şekilde AKP 
çıktı. 2017 yılında mühürsüz 
oyları geçerli saydılar, 2015 
yılında seçimleri tekrar ettiler. 
2019 yerel seçimlerinde 
İstanbul’da yeniden seçim 
yaptılar. Seçimler Tayyip 
Erdoğan’ın belirlediği kurallar 
etrafında şekilleniyor. Sandık 
AKP’nin en güçlü olduğu yer, 
sokak ise en savunmasız alandır. 
Savunmasız olduğu yerden 
saldırmak doğru bir taktik olmaz 
mı?

Halkın sokak talebini “AKP’nin 
ekmeğine yağ sürmeyeceğiz”
diyerek sürekli öteleyen 
muhalefet, ne zaman ve nasıl 
olacağını bilemediğimiz bir 
seçimi beklemeyi tercih ediyor. 

Demokrasi 
sokaktan koparılamaz   

Demokrasiyi yalnızca 
sandığa bağlayan muhalefet, 
sokağı sandığın alternatifi  gibi 
gösterme anlayışını devam 
ettiriyor. Siyaseti yalnızca grup 
toplantılarında konuşmaya, tweet 
atmaya indirgediler. Sokak ve 
sandık muhalefet için birbirini 
tamamlayan etmenler olmalı.

Haklı taleplerle sokağa 
çıkıldığında halk destekliyor. Çok 
uzak bir tarihe gitmeye gerek 
yok. Bunu Boğaziçi Üniversitesi 
eylemlerinde gördük, kadınların 
sokağa çıktığı mitinglerde gördük.

Bizim gördüğümüzü 
muhalefet partisi liderlerinin 
görmemesi mümkün değil. 
Parlamenter sisteme geçmekten, 
demokrasiden, Anayasa’dan 
bahseden Millet İttifakı sokağı da 
hak olarak kabul etmelidir. Bunu 
dillendirdiği ve harekete geçirdiği 
zaman iktidarı geri adım atmaya 
zorlayabilir.

Sokağa inen herkesi dış güçlerin 
maşası olarak tanımlama iktidarın 
ve yandaşlarını kullandığı bir 
silah haline geldi. Halk, muhalefet 
kendi isteğiyle sokağa çıkamaz, 
eylem yapamaz. Eylem yapan 
olursa dile getirdikleri soru şu: 
“Arkalarında kim var acaba?”

Muhalefet bu algıyı yıkacak bir 

eylem yapmadıkça, herhangi bir 
söylem geliştirmedikçe toplumun 
her kesiminde bu hastalıklı bakış 
açısı yerleşecektir.

Şu anda İBB’de İçişleri 
müfettişleri var. İmamoğlu 
hakkında soruşturma iddiaları 
gündemde, görevden alınması 
gerektiği söyleniyor. Bu 
durumda İstanbul halkı sokağa 
inse, arkasında dış güçler var 
mı diyecekler?  Kılıçdaroğlu 
aman provokasyona gelmeyelim 
açıklaması yapmaya devam 
edecek mi? Sokağı öcü gibi 
göstermeye devam eden 
muhalefet, kendi belediyelerine bu 
şekilde müdahale edilirse, halkı 
yanında göremez.

Kazakistan’daki sokak ey-
lemlerinde muhalefetin tavrı

Mesela Kazakistan’da başlayan 
sokak eylemlerinde halk sokağa 
indi. İktidar geri adım atmak 
zorunda kaldı, kabine istifa etti. 
Kazak halkı 30 yıldır süren 
iktidara, yağmacı düzene artık dur 
dedi. Tek adam rejimine isyanını 
sokağa taşıdı.

Rus ordusu Kazakistan’a girdi, 

eylemcilere ihtar yapılmadan ateş 
edilmesi kararı çıktı. Tüm dünya 
Kazakistan’da neler olacak diye 
merakla beklerken, Türkiye’de 
muhalefet partilerinin tavrını 
göremedik. Avrupa ülkeleri, 
ABD açıklama üzerine açıklama 
yaparken Türkiye sessiz kaldı.

İktidarın sessizliğini 
anlayabiliriz, onlar Rusya’nın 
tavrını beklediler. Cumhur 
İttifakı’nın diğer ortağı 
sessizliğini bir hafta sonra bozdu. 
Muhalefetin kimi desteklediğini 
hala bilmiyoruz.

Kılıçdaroğlu ne bir tweet attı, 
ne bir açıklama yaptı. Akşener  
tweet’inde “Kazak halkının ve 
devletinin yanındayız” ifadesini 
kullandı. Türkiye’yi yönetmeye 
talibiz derken, bu konuda siyaset 
yapmamayı tercih ettiler.

Sokak korkusu muhalefette 
temel politika haline geldi. 
Kazakistan’daki  sokak eylemleri 
hakkında bile açıklama yapmaktan 
çekiniyorlar. Böylece “AKP’nin 
ekmeğine yağ sürmeyeceğiz” 
politikasını devam ettiriyorlar. 
Sadece Türkiye’deki değil, 
dünyadaki bütün sokak eylemleri 

AKP’nin işine gelir diye karar 
verdiler sanki.

Sokakları terk etmeden 
muhalefet yapılmalı

Sokak denildiğinde akla kırmak 
dökmek gelmemeli. Aralık ayında 
CHP’nin Mersin’de yaptığı 
miting bir sokak hareketiydi. Bu 
mitinglerin devamını getirmediler.  
Meral Akşener’in tüm 
yurttaki esnaf gezileri bir sokak 
hareketiydi. Günde iki il gezen 
Akşener 15 gündür esnaf ziyareti 
yapmıyor. 

Sokak, protesto eylemlerinin 
yapıldığı yerdir. Bu miting de 
olabilir, esnaf ziyareti de, basın 
açıklaması da. Sokak haktır, 
üstelik Anayasa’yla güvence 
altına alınmış bir özgürlüktür. 
Bunu terörize etmeye çalışan 
iktidara karşı çıkmalıyız. 4 Aralık 
Mersin Mitingi’nde gösterilen 
cesaretin devamı gelmelidir.

Ana muhalefet partisinin geniş 
kesimleri sokağa çıkarma gücü 
olduğunu daha önce gördük. 
Sandığın ayağına gelmesini 
beklemek siyaset yapmak 
değildir. Sandık talebi sokakta 
dillendirilmelidir. Sokak sandığı 
dayatmalıdır. 

AKP’nin yapılacak seçimde 
kesin gideceğine dair bir güven 
var. Bu güvenle sokağı tamamen 
yok sayarak, sandığa kilitlenmiş 
durumdalar. Anketlerde Millet 
İttifakı’nın oyunun arttığını 
görüyoruz, ama bu yeterli değil. 
Muhalefetin kendi yaptırdığı 
anketlerde bile kararsızların 
oranı oldukça yüksek çıkıyor. 
Muhalefetin kararsızları ikna 
etmek için gücünü göstermesi 
gereklidir. Bu gücü de şu anda 
yalnızca sokakta gösterebilir. 

Sokağa çıkılıp çıkılmayacağını 
da Tayyip Erdoğan 
belirlememeli. Muhalefet gücünü 
sokakta göstermelidir. Sokağın 
güvenliğini sağlamak iktidarın 
görevidir. Güvenliği muhalefet 
değil, iktidar sağlamalıdır. 
Kitle örgütlerini, sivil toplum 
kuruluşlarını yanına alan 
bir muhalefet, herhangi bir 
provokasyona izin vermeden halkı 
sokağa taşıyabilir.

Sokak, protesto eylemlerinin yapıldığı yerdir. Bu 
miting de olabilir, esnaf ziyareti de, basın açıklaması 

da. Sokak haktır, üstelik Anayasa’yla güvence 
altına alınmış bir özgürlüktür. Bunu terörize etmeye 

çalışan iktidara karşı çıkmalıyız. 4 Aralık Mersin 
Mitingi’nde gösterilen cesaretin devamı gelmelidir.
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Aklında tek bir düşünce 
vardı Hüseyin’in: “Çocuk 
yavru, ekmeğe kıtlık girdi, 
okutamazsam... Çocuk 

okuyacak, biz adam olamadık o 
olsun, biz ezildik o ezilmesin...”

Ne olursa olsun, ne pahasına 
olursa olsun, hangi şartta olursa 
olsun oğlu Ferhat mutlaka 
okuyacaktı.

Köyden İstanbul’a gidecekler, 
çalışıp para kazanacaklar, daha 
sonra da Ferhat’la birlikte 
kasabaya yerleşecekler ve Ferhat
okula başlayacaktı.

Düşüncesini gerçekleştirdi 
de gariban Hüseyin. Ferhat’la 
çıktılar yola, vardılar İstanbul’a. 
Haydarpaşa Garı’nda indiler, 
vapurla karşıya geçmeleri kalır 
geriye.

Vapurda bir adam dikkatini çeker 
Hüseyin’in; eski püskü kıyafetli, 
değişik, yaşlıca bir adamdır bu. 
Birden şiir okumaya başlayınca 
dikkati daha da artar adama karşı.

“Ne aldımsa onu doğadan aldım
Neyim varsa doğaya vereceğim
Kuşlar böcekler arılar dalgalar
Selamlar olsun aranıza gireceğim
İstemem toprağa gömüldüğümü
Yakın beni ve savurun külümü
Baharda badem ağaçları üstüne
Ben yine ineceğim yeryüzüne
Babamın öldüğü yaşa geldim
Hazırlanın beni uğurlamaya
Bakın ne kadar cesur duruyorum
Değmez üzülmeye değmez 

ağlamaya

Hüseyin’in önünde tek seçenek, 
para kazanıp Ferhat’ı kasabada 
okutmak kalacaktı ekmek teknesini 
zabıtalara kaptırmasaydı eğer.

Başrolünde usta sanatçımız 
Genco Erkal’ın olduğu, 
yoksulluğun bir insanı nasıl çaresiz 
bıraktığını ve bu çaresizliğin bir 
babaya neler yaptırabileceğini, 
daha doğrusu bir babanın evladının 
okuması için “ceketimi satar yine 
okuturum”dan çok daha fazlasını 
yapabileceğini anlatan, toplumsal 
içerikli “At” fi lminden bir kesit 
sadece.

Filmin sonunda ne mi oldu?

Ferhat okumalıydı ve parasız 
yatılı okulda okuması için de yetim 
kalması gerekiyordu.

Peki, neden bunu yazma gereği 
duydum?

Her ne kadar yazının son 
dokunuşu yayımlanmadan birkaç 
gün önce yapılsa da, taslak hali çok 
daha önceden hazırdı ve o halinden 
bir gün önce okuduğum haberdi 
birincisi. Haber, zabıtalar tarafından 
kesilen cezadan sonra bir seyyar 
satıcının arabasını yakmasıyla 
ilgiliydi. Haberin altına yazılan 
“biz vergi veriyoruz” minvalindeki 
esnafl arın yorumları ise, kırk sene 
sonra bu fi lmi canlandırmıştı 
gözümde. 

Kendilerince haklı tarafl arı 
elbette olabilir ama çaresizlik diye 
de bir gerçek var. Arabasını yakan o 
adam da içimizdeki Hüseyinlerden 
biriyse eğer.

Haydi allahaısmarladık 
Siz gelemezsiniz benimle beraber
Güneşlerin battığı yere gideceğim
Bitişlerin yeniden başladığı yer...
İlhami Bekir’in şiirleri... Hediyesi 

çok ucuz, ucuz...”

Gelmişlerdir varacakları yere... 
Sırada ise, para kazanacak bir iş 
tutmak vardır.

Üç tekerli bir araba alır Hüseyin. 
Meyve sebze satmaya başlarlar oğlu 
Ferhat’la.

Her şey Ferhat’ın okulu 
içindir ama zabıtalar da hiç rahat 
vermezler onlara. Bir de çevre 
esnafı vardır onları rahatsız eden. 
Onlar vergi verirken Hüseyin 
vermemektedir, kazandığı kendine 
kalmaktadır. Onlar dükkan kirası 
verirken Hüseyin’in böyle bir 
masrafı yoktur. Ortada büyük 
haksızlık vardır yani.

Esnafl a yaşanan sıkıntılar, 
zabıtalarla köşe kapmacalı 
kovalamacalarla geçen günlerde, 
Hüseyin’in aklı hep Ferhat’ın 
okulundadır.

Günlerden bir gün biri bir akıl 
verir Hüseyin’e. İstanbul’da 
parasız yatılı okullardan bahseder. 
Bir umuttur diyerek varırlar 
okula Ferhat’la birlikte. Parasız 
yatılı okumanın ise bazı şartları 
vardır. Birincisi, Ferhat’ın sınava 
girmesi ve kazanması... Bu, 
gerçekleştirilebilecek bir şarttır 
ama ya ikincisi? İkincisi, sadece 
yetim çocuklara bu hakkın tanınmış 
olmasıdır.

İkinci sebep ise, İlhami Bekir’in 
şirini okuyan kişinin bizzat İlhami 
Bekir’in kendisi olması.

Filmin alâkasız yerinde böyle bir 
sahneye neden ihtiyaç duyuldu veya 
ne anlatılmak istendi bilmiyorum 
ama benim için önemli olan, bir 
dakikalık bu sahnenin aslında 
İlhami Bekir’in bir gerçeği olması. 
Yani kendi kitaplarını sokak sokak 
dolaşarak; vapurlarda, trenlerde 
“hediyesi çok ucuz” şekilde 
satmaya çalışma çabası.

Yine aynı sebep çıkıyor 
karşımıza: Çaresizlik!

Türk Solu gazetesinin bir önceki 
sayısında şöyle yazmıştı Gökçe 
Fırat: “Rafl ar aynı yazarın 80 
farklı yayınevinden çıkmış kitabı 
ile dolu. Hem de sudan ucuz. 
Ülkemizde Sabahattin Ali kitabı 
3 liraya satılıyor. Oysa bu bir 
cinayet!” Ve devam ediyor: “İşin 
acı tarafı şu ki, bugün çok satan 
telifsiz yazarların kitaplarını da 
yaşadıkları dönemde o dönemin 
yayınevleri basmıyordu!”

Bir yazarı, hem de kitabını kendi 
imkânlarıyla bastırmak zorunda 
kalan bir yazarı, kitaplarını sudan 
ucuza satmak zorunda bırakmak 
peki? İşte bu da bir cinayet! 
Düşünceye, akla tecavüz etmeye 
çalışmaktır bunu adı ve 1940 
Kuşağı, bu tecavüze uğramıştır 
yıllarca.

***

İlhami Bekir Tez...

1940 Kuşağı Toplumcu Gerçekçi Şairleri-9

Bir İlhami Bekir vardı

UĞUR ÖZKANUĞUR ÖZKAN

KÜLTÜR-SANAT
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Cemal Süreya’nın takmış olduğu 
lakap ile Afrika Aslanı’dır.

1906’da Trablusgarp’ta doğdu.

Doğum adı El Hami Bekir 
Twebi.

Babası Arap, annesi Türk.

İki yaşında bir bebekken annesi 
ölüyor. Altı yaşına geldiğinde, 
dayısı Türkiye’ye getiriyor onu 
sahip çıkmak için ama o da 1916’da 
şehit oluyor. Yani çaresizliği 
kimsesizlikle başlıyor onda daha 
çocukken.

“İlk doğan yıldızım ben, son 
batan yıldızım ben;

Sormayın kimlerim var, yalnızım, 
yalnızım ben.

Yelim, başı boş gezen, ne yarim, 
ne yerim var;

Sormayın kimlerim var, yalnızım, 
yalnızım ben.

Sevincim gözlerimde, bir gece 
aydınlığı;

Bir gece aydınlığı; sormayın, 
kimlerim var?

Gece aydınlığında akseden 
kederim var;

Yalnızım, yalnızım ben; kimim var, 
kimlerim var?

Fırlatın beni, çarpsın karanlık 
karanlığa;

Ne uzağım ışığa, ne nurdan 
haberim var!”

Rıfat Ilgaz şöyle sesleniyordu 
gençlere, daha doğrusu vermiş 
olduğu bir ödev vardı onlara: “Türk 
edebiyatının, edebiyat kitaplarına 
alınmayacak kadar değerli 
edebiyatçıları var. Öğrenin onları 
gençler!”

İşte onlardan biridir İlhami Bekir 
ama çoktan silinmiş, unutulmaya 
yüz tutmuş, hakkında yazılanlar 
yok denecek kadar az olan bir 
şairdir aynı zamanda.

Dedim ya, çaresizliği 
kimsesizlikle başladı diye... On 
yaşındayken dayısını da kaybedince 
gidebileceği tek yer Darüleytam’dı; 
yani kimsesizler yurdu. O zaman ki 
adı Darülmuallimin olan Öğretmen 
Okulu’na girdiğinde yirmi 
yaşındaydı.

Henüz yirmi üç yaşındayken, bir 
işçinin yirmi dört saatini, emekçi 
kitlenin açlığını anlattığı “24 Saat” 
kitabını çıkardı çıkarmasına ama 
kitap, Zonguldak’ta maden işçileri 
arasında yaygınlaşınca, çıktığı gibi 

yok edildi kitapçılarda.

“Oku!
Oku, oku!
Kesik başlı, dört köşeli bir karaltı
gibi kucaklıyorsa gövdeni yerin 

altı,
kayaların yalçın omuzunda 

kazma sallıyorsan
Oku!”

Kitap basabilmenin 
sıkıntılarından dolayı yazdığı her 
şiiri kitaplaştırmaya çalışmış ve 
çoğu 16 sayfalık olan “Birinci 
Forma A, Herhangi Bir Şiir 
Kitabıdır, Mustafa Kemal, Olduğu 
Gibi, Yeni Can Yeni Işık Yeni Ses, 
Son Buhran, Hürriyete Kaside, 
Birinci Seans, En Güzel Şarkı, 
Küba” kitapların bazıları daha 
basım aşamasında çeşitli sebeplerle 
yok edilmiş ve maalesef tek nüshası 
dahi kalmamıştır.

***

Taşlıtarla, Suadiye taraflarında, 
Bulgaristan göçmenlerinin 
yerleştirildiği, iki odadan oluşan tek 
katlı dairelerin olduğu bir semttir.

Hasan da o bölgede 
yaşamaktadır. Bir gün arkadaşı Ali, 
ona, kendisine birini göndereceğini, 
kaçak olduğunu ve arandığını, 
misafirine hiçbir şey sormamasını, 
o konuşursa sadece dinlemesini, 
kendisini rahatsız etmeyeceğini, 
onu da rahatsız etmemesini söyler. 
Kabul eder Hasan. Bir süre evinde 
misafir eder bu bilinmez adamı. 
Daha sonra vaziyetten işkillenen 
komşularının ihbarı üzerine evden 

ayrılmak zorunda kalır. Belli bir 
zaman sonra Hasan, Ali’ye ona 
ne olduğunu sorar. Aldığı cevap 
yüreğini burkar Hasan’ın: İntihar 
etti. Halbuki intihar etmemiş, 
Ali’nin böyle demesi gerekmiştir 
sadece.

Taşlıtarla’daki Ev romanı, 
İlhami Bekir’in intihar ettiğini 
zannettiği kişinin anısına yazdığı 
kitaptır. Taşlıtarla’daki Ev, 1939 
yılında tefrika edilmiş ve 1944’te 
kitaplaşmıştır fakat eserin birçok 
yeri sansüre uğrayarak, yok 
edilerek... Cumhuriyet tarihinin ilk 
sansüre uğrayan eseri olabilir.

***

“Bir vatan ki
Şimdi
Çemberi paslı
Üç kaburga kemiği kırılmış
Eski bir şarap fıçısı gibi
Gurbetteyiz.”

Hasan, Cezayir’e gitmeye karar 
verir çünkü Cezayir, Fransız işgali 
altındadır. Çocukken İskoçyalı bir 
çavuştan yediği tokadı hatırlar. 
Kendi ülkesinde dost görünümlü 
yabancı askerin olmasının ne 
demek olduğunu iyi bilir. İstediği, 
Cezayir’li çocukların da aynı 
şeyi yaşamamasıdır. Hem orada 
Selim’le de buluşacaktır.

“Bir yürek gibi atıyordu
Eli Selim’in
Avucunda sol elimin
Ve mavi gözlerinden yaşlar 

akarak
Yere gök gibi

Gök gibi bakarak
Ağlıyordu Selim.”

Selim, Hasan’a sarılarak 
gidermeye çalışır vatan hasretini. 
Hasan’ın kokusunda toprağının 
kokusunu hissetme çabasındadır 
çünkü Hasan’ın yarım saat sonra 
varmış olacağı toprağa girmesi 
yasaktır Selim’in.

Ana, vatan, yaşamak... 

Bunlar Selim’in vazgeçilmezi 
olan üç şey...

Ana, doğumda ölümü göze 
alabilecek kadar cesur olduğu için 
kutsaldır onda.

Vatan ise, özlemi en ağır, en 
yakıcı olandır.

Ve yaşamak...  Yaşamaktan 
anladığı, insanca bir yaşam ve 
bunun içinse, şartlar ne olursa olsun 
boyun eğmemektir.

Herhangi Bir Roman Kitabıdır, 
İlhami Bekir’in 1960 sonrası 
Türkiye’yi ve dünyada yaşananları 
anlattığı romanıdır.

Ne olaylar birbirini takip ediyor 
ne de karakterler. Bilinen roman 
tarzından farklı yazılmış bu kitap, 
bir tür deneme de sayılabilir belki. 
Birbirinden farklı karakterlerin 
yaşadığı farklı olaylar anlatılsa da, 
ortak özelliği, olaylara ve dünyanın 
gidişatına toplumcu bir aydının 
gözüyle bakabilmek.

Her iki kitapta da geçen Hasan 
karakteri İlhami Bekir’dir. 
Hasan’a bir X kişisini getiren 
Ali ise, Nâzım Hikmet’tir ve 
ikinci kitapta Selim olarak çıkar 
karşımıza.

***

“İnanıyorum ki yavrularım,
Yarın
Yepyeni bir hayat sürecekler.
Bizden aldıklarını
Daha ileri götürecekler.”

Kimsesiz yaşayan İlhami Bekir, 
78 yaşındayken yine kimsesiz 
olarak 29 Mart 1984’te, Bağcılar 
Huzurevi’nde öldü.

Evet, Türk edebiyatında edebiyat 
kitaplarına alınmayacak, hatta 
ve hatta edebiyat kürsülerinin 
ilgisini çekmeyecek kadar değerli 
edebiyatçılarımız var. Bu isimlerin 
bir şekilde gün yüzüne çıkarılması 
gerekiyor.3
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Adil Yakubov’un son romanı Türkçede!

Vicdan; okurunu, yalnızca “Pamuk bizim gururumuz” sloganıyla tarımsal kolektifl eştirmenin zirvesindeki 
Parlak Yol Kolhozu’na değil, büyük bir kolhoza dönüştürülmüş bir ülkeye, 1970’lerin Sovyet Özbekistan’ına 
götürüyor. Bilim ile şahsi çıkar, üretim fetişi ile doğa, erdem ile yozlaşma karşıtlığı, Yakubov’un kurgusunda 

hakikatli bir sistem eleştirisine dönüşüyor. 

Vicdan; dürüstlüğü, insafı, adaleti ve vicdanı; her daim ödenmesi gereken insani borcumuzu hatırlatıyor.

Evet, insanoğlundan geriye 
bu dünyada yalnızca iyilik 
kalırmış! 

Başka şeylerin 
hepsi, şan şöhret arzusu, 
yüksek mevki için mücadele, 
“yalnız ben” duygusu, 
bunların hepsi gelip geçici 
ve yanlış şeylermiş!

640 sf., 1
3,5x19,5 cm, 58 t
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