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BAŞYAZI

GÖKÇE FIRAT

Gezi’den 6’lı Masa’ya,
6’lı Masa’dan Gezi’ye...
Türk siyaseti Masa ile değil Meydan ile çıkış bulabilecektir.
Gezi, 6’lı Masa’yı yaratmıştı şimdi 6’lı Masa’nın yeni Gezi’lere engel olmasına karşı
uyanık olmalıyız.
Gezi’nin sloganı bugün hâlâ geçerli: Bu daha başlangıç, Mücadeleye Devam!
6’lı Masa’nın toplumsal
dayanağı var mı?
6’lı Masa, kuruluşunu 28
Şubat tarihinde duyurmuş ve
ilkelerini açıklamıştı. 24 Nisan’da
da üçüncü toplantı yapıldı.
Muhalefetin birleşmiş olması
gibi çok önemli ve olumlu bir
adım sonrasında bu birleşmenin
bir heyecan yaratamadığı
dillendirilmeye başlandı, ardından
Yeni Seçim Yasası’nı aşmak için
6’lı Masa içinde bir ikinci 3’lü
İttifak kurulması önerisi yapıldı.
AKP’ye karşı tüm muhaliflerin
birleşmesi elbette çok güzel bir
şey, hele de bu birleşme AKP’nin
bölünmesi ile birlikte olduğu için
çok daha iyi. Sonuçta siyaset,
dost kuvvetleri arttırma, düşman
kuvvetleri bölme sanatıdır. Ama
her sanat gibi bunun da incelikleri
vardır. Ve sanırım 6’lı Masa’yı
kuranlar bu incelikleri hiç hesap
etmiş değiller. 6’lı Masa’dan çözüm
bekleyenler ise bunun farkında bile
değiller.
Öncelikle şunu tespit edelim:
6’lı Masa, güzel bir girişim olabilir
elbette ama bu Masa’nın toplumsal
dayanağı yok. O nedenle 6’lı
Masa’yı toplumsal bir muhalefetin
çözümü olarak görmek en
büyük yanlış olur. Bu Masa’dan
Türkiye’nin toplumsal sorunları için
bir çözüm beklenmemeli.

Türkiye’nin temel sorunu,
Cumhuriyet’ten uzaklaşmak ise
6’lı Masa’nın toplumsal ayağının
da Cumhuriyetçi güçler olması
gerekir. Ama Masa’da 3 parti var
ki üçü de Cumhuriyet’e karşı.
Sadece Davutoğlu ve Babacan
hareketlerinin değil Saadet
Partisi’nin de laiklik, Atatürk ve
milliyetçilik konusundaki tavrını
biliyoruz. Sorumuz şu olmalı:
Atatürk’ü benimsemeyen, laiklik
gibi bir derdi olmayan, hele de
milliyetçiliğe toptan karşı olan
siyasal oluşumlar Cumhuriyetçi
olabilir mi?
Kimse kendini kandırmasın, bir
siyasal hareketin durduğu yeri onun
ideolojisi belirler. Cumhuriyetçi
olmayan siyasal oluşumlar,
siyaseten veya konjonktürel olarak
muhalefette olabilirler, muhalefette
oldukları için belli bir yolu onlarla
birlikte yürümek de mümkündür
ve hatta gereklidir ama sadece bu
kadar. Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne
yani Başkanlık Rejimi’ne karşı
olmak kimseyi Cumhuriyetçi
yapmaz.

Bölünen kim? Birleşen kim?
6’lı Masa, siyasal bir hedef olarak,
Başkanlık Sistemi’nin yıkılması
için kurulmuş ise, ortak bir zemin
vardır ve bu zeminde ortak hareket
edilebilir. Edilmelidir de. Ama
bu hedef ve kapsam kamuoyuna

açıkça ilan edilmelidir. Böyle
yapılmadığı sürece kamuoyu bu
ittifakı bir toplumsal ittifak olarak
algılayacak ve bu nedenle de
sorgulamaya başlayacaktır. Nitekim
ittifakı dağıtacak çatlaklar da
hemen çıkmıştır ve muhtemeldir
ki büyüyecektir. Çünkü bu çatlağın
mevcut olduğu bir toplumda
yaşıyoruz.
İlk hata Masa’nın çerçevesini
belirlemede yapılmıştır. Masa,
bir Cumhuriyet Masası gibi
sunulmuştur oysa bu Masa’da
Cumhuriyetçi bir ittifak yoktur.
Üstelik Masa, ilk adım olarak bir
“Anayasa Taslağı” hazırlamaya
girişmiştir. Bu taslakta Atatürk’ün,
Türklüğün ve laikliğin olmadığını
gördük. Yani Masa’nın taslağı
Cumhuriyet’i kurtarmak ya da
ihya etmek gibi bir hedef de beyan
etmedi: Tersine Cumhuriyet’i
sivil anayasa ile sonlandıracağını
açıklamış oldu.
Sonuçta, Cumhuriyetçi güçler
Cumhuriyetçi olmayan bir
programda birleşmiş oldu. Düşman
cephe eğer Cumhuriyet Karşıtları
ise, Cumhuriyet Karşıtları içinden
iki küçük birlik kopup geldi,
Cumhuriyetçi Cephe’nin iki büyük
partisi olan CHP ve İYİ Parti’yi
teslim aldı. Hem de bütün halinde!
O halde soralım: Kim kimi
bölmüş oldu? Siyaset bu mu?
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üzerine kurulmuştur ve bu hali
ile sonuç alamaz. Elbette buradan
denklemi yeniden kurun demek gibi
basit bir sonuca varmak istemem:
Madem denklemi kısa vadede
değiştiremiyoruz, o halde problemi
yeniden tanımlayalım...

Cumhuriyet Cephesi:
Atatürkçü, Milliyetçi, Laik,
Sol Güçler
Siyaset, iktisadi, toplumsal
çıkarları temsil eder. Bu nedenle
ülke siyasetini analiz etmek için
öncelikle o ülkenin toplumsal
ve iktisadi yapısı analiz edilir.
Türkiye’de toplumsal yapı
neredeyse 100 yıldır aynı şekilde
bölünmüştür. Atatürk’ün
Cumhuriyet’i ilanı ile birlikte
Osmanlı’nın toplumsal sistemi
yıkılmış, ümmet sistemi yerine
ulus sistemi gelmiş, bunun temini
için laiklik ilan edilmiştir. Türkiye
Cumhuriyeti bir ulus devlet olarak
kurulmuştur.
Ulus devletin yani Cumhuriyet’in
iki ayağı ideolojik güçler olarak
milliyetçiler ile laiklerdir. Ulus
devletin emperyalizm karşıtı
doğası nedeniyle aynı zamanda
sol bir ideolojiyi içinde taşır.
Cumhuriyet’in ilanından bu yana
Atatürkçü, milliyetçi, solcu,
laik güçler, farklı partilerde
temsil edilseler bile Cumhuriyet
cephesindedirler. Bu nedenle de
CHP ve İYİ Parti’nin kurduğu
Millet İttifakı, bir siyasal ittifak
değil toplumsal ittifaktı. Toplumsal
tabanı vardı. Bu tabanın sınırı da
vardı elbette. Zaten siyasetin zorluğu
da tam burada başlıyor.

Cumhuriyet Karşıtı Cephe:
Kürt-İslamcılar
Cumhuriyet’in kuruluşundan
itibaren laik-milliyetçi güçlere
karşı Şeriatçılar ve Kürtçüler ittifak
kurdu. Bu, aynı zamanda ulus
devlet modeline karşı bir Ortaçağ
ittifakıydı, açıkça gericiydi ve
Sağcıydı.
Kürt-İslamcılık dediğimiz ortak
bir akımdır bu. Bu akım kimi zaman
farklı siyasal hareketlere bölünse de
birlikte hareket ediyor. Türkiye’de
Kürt-İslamcı Cephe’nin en büyük
partisi AKP ise, ondan ayrılan
Davutoğlu ve Babacan hareketleri,
içlerinden çıktıkları Saadet
Partisi ve HDP de aynı cephenin
partileridir.
Kritik sorun da tam burada
çıkmaktadır: Kürt-İslamcı ideolojik
kimlikleri olan bu partiler nasıl
olacaktır da Laik-Milliyetçi bir
cephe içinde yer alabileceklerdir?
Aslında bunun imkansız
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Temel tek problemimiz
var aslında, öncelikle
Cumhurbaşkanlığı’nı kazanmalı
muhalefet. Cumhurbaşkanı
değişmeden hiçbir adım atılamaz.
O halde 6’lı Masa sadece buna
odaklanmalı, diğer her şeyi sonraya
ertelemeli, diğer sorunların Masa’yı
böleceğini bilmeli ve o bahsi hiç
açmamalı.
olduğunu şuradan anlayabiliyoruz:
HDP bu masanın dışında
bırakılmıştır. Çünkü Millet
İttifakı’nın bünyesinin, yani
toplumsal temelinin HDP’yi
hazmedemeyeceğini herkes
bilmekte, siyaseten HDP oyuna
ihtiyaç duyulsa bile bünye
kabul etmeyeceği için HDP
dışlanmaktadır. Demek ki, siyaset
ne olursa olsun birleşmek demek
değildir ve bazı birleşmeler tümüyle
bölücü ve dağıtıcı olabilir.
Aslında HDP için sorun olan
Davutoğlu ve Babacan partileri
için de geçerlidir. Çünkü bu
partiler AKP’nin içinden çıkmış
olmakla birlikte AKP’den kopmuş
değillerdir. Hatta asıl AKP’yi
kendilerinin temsil ettiğini
söylemektedirler. Asıl AKP’nin
ne olduğunu hepimiz biliyoruz:
Andımız’ı kaldıran, laikliği yok
eden, Atatürk’ü silen bir hareket.
6’lı Masa şunu görmek
zorundadır: Bu Masa’ya oturan
liderler gerçekten birbirlerini
hazmetseler bile bu partilerin
tabanları birbirini hazmedemezler.
Kimileri, “ama doğrusu bu”
diyebilir elbette fakat doğru başka
bir şeydir, siyaset ise sonuç almak
demektir.

Yanlış matematikle
seçim kazanılmaz
Şunu tespit edelim: 6’lı Masa,
laik ve sol kimliği ile öne çıkmış bir
Cumhurbaşkanı adayı gösterecek
olsa, Masa’nın diğer partilerinin
tabanı bu isme oy vermeyecektir.
Nitekim daha önce yapılan seçimde
Saadet Partisi tabanının kendi
liderini dinlemediğini, Tayyip

Erdoğan’a oy verdiğini gördük.
Bu kayıp, en az %50’lik bir kayıp.
Üstelik Saadet seçmeninin tabanı
AKP seçmeninden örgütsel olarak
bağımsız. Şimdi şunu düşünelim,
Saadet tabanı dahi kendi liderliğine
oy vermiyorsa, Davutoğlu ve
Babacan’ın tabanı nasıl versin?
6’lı Masa bir matematik hesap
yapıyorsa, Saadet, Deva ve
Gelecek partilerinin tabanlarının
en az %50 oranında bu ittifaka oy
vermeyeceğini bilmeleri gerekir.
Aslında bu gerçeği herkes biliyor
olmalı ki, adayın muhafazakâr
tabandan oy alacak biri olması
düşünülmektedir. Demek ki CHP
ve İyi Parti oyları ceptedir, mesele
Şeriatçı tabanı ikna etmektir!
Bakın, Kürt oyları ve muhafazakâr
oylardan bahsediyoruz, bu
tabanların toplu oy kullanacaklarını
ve ideolojilerine göre oy
vereceklerini düşünüyoruz. Neden?
Çünkü bu tabanlar Cumhuriyetçi
değildir de ondan! Çünkü bu taban
için, Cumhuriyet’i kurtarmak diye
bir dert yoktur da ondan!
Siyasetin bir yanını AKP seçmeni
kilitlemiştir, diğer yanını ise bu
muhafazakar seçmen. Elbette Kürt
seçmeni de katalım hesaba. Alın
size Cumhuriyet Karşıtı Cephe!
Şimdiden uyaralım: Bu cepheyi
görmeden yapılacak her matematik
hesabı sandıkta yenilecektir.

Tek hedefi cumhurbaşkanlığını kazanmak olmalı
Elbette siyaset bir matematik
hesabıdır ama o matematikte
denklemler doğru tanımlanmalıdır.
6’lı Masa yanlış bir denklem

20 yıldır AKP’nin en büyük
avantajı ne?
Tayyip Erdoğan. Çünkü AKP,
liderine bağlı bir parti. Bu nedenle
de bu partiyi değil bu lideri yenmesi
gerekiyor muhalefetin.
Peki muhalefetin bu güne kadarki
en büyük dezavantajı neydi?
Tayyip Erdoğan’la boy ölçüşecek
bir adayının olmaması.
Ama 20 yıl sonra ilk defa
muhalefet Tayyip Erdoğan’ı
yenebilecek bir değil hem de iki
isim bulmuştur. Ekrem İmamoğlu
da Mansur Yavaş da, tüm
anketlerde Erdoğan’ı aşmaktadır.
O halde 6’lı Masa’nın yapacağı tek
bir şey vardır: Bu iki isimden birini
Cumhurbaşkanı adayı ilan etmek.
Peki 6’lı Masa ne yapıyor?
Masa’nın en büyük lideri olan
Kılıçdaroğlu, her iki ismin
de önünü kesmek için ısrarlı
açıklamalar yapıyor. O zaman insan
ister istemez şüpheleniyor: 6’lı
Masa tek adama karşı mı kuruldu
yoksa iki adama karşı mı?
Biliyorum soru mantıksız gibi
geliyor, biraz da komplo kokuyor.
Ama son 10 yılda Kılıçdaroğlu o
kadar çok seçim kaybetti, o kadar
çok yanlış aday gösterdi ve bizi de
o yanlışları desteklemek zorunda
bıraktı ki, insan ister istemez bunları
getiriyor aklına.

Akıl, mantık, matematik
Ekrem İmamoğlu ve Mansur
Yavaş’ın seçimi kazanabilme
ihtimalleri bu kadar yüksek
ise, 6’lı Masa’nın bu isimleri
destekleyip desteklemeyeceğini
sorgulayalım. Her iki isim de,
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6’lı Masa’nın tabanından çok az
fire verecek karakterde olmakla
kalmaz, AKP’den de en çok oyu
alacak isimlerdir. Bunu İstanbul ve
Ankara seçimlerinde gördük. Yani
elimizde sadece anket sonuçları
yok, kazanılmış iki seçim var. Ve bu
seçimlerde bu iki ismin de AKP’den
çok büyük oranda oy aldıklarını
biliyoruz.
O halde siyasetin matematiğine
dönelim: Kendi cephende en az
fireyi vereceğin, karşı cepheyi en
çok böleceğin iki isim var. Akıl da,
mantık da, matematik de bu isimleri
aday yap der ama görüyoruz ki
Kılıçdaroğlu’nun derdi başka!
Ona göre öncelik Meclis’te
çoğunluk sağlamakmış. Yahu
sistem değişmiş, sen bu sistemin
değişmesinden yakınıyor ve tek
adam rejimi diyorsun ama hâlâ o tek
adamı devirmeyi değil de Meclis’te
çoğunluk olmayı düşünüyorsun.
Akıl, mantık, matematik, hangisi
eksik?
Benim en büyük korkum, 6’lı
Masa’nın en büyük partisinin
başında Kılıçdaroğlu’nun
bulunması. Diğer 5 partinin
lideri de, ideolojik açıdan daha
geride olsalar bile onların aklına,
mantığına, matematiğine daha
çok güveniyorum. Onlar siyaseten
kaybetmenin acısını çekecek
siyasetçiler, Kılıçdaroğlu ise
kaybetme şampiyonu ve kaybettikçe
mutlu olan biri sanki.
Bence 6’lı Masa’dakiler
de CHP’dekiler de artık
Kılıçdaroğlu’nun önüne
geçip onu durdurmalı. Çünkü
Kılıçdaroğlu yürüdüğü zaman
bile muhalefet Cumhurbaşkanlığı
seçimlerini kaybetmeyi başarmıştı!
Kılıçdaroğlu ile yürümek uçuruma
yürümek gibi bir şey olur.

Sağ’ı Sağ ile yenme stratejisi
Şunu biliyoruz: Sol güçler çok
zayıf. Milliyetçi güçler MHP ve
İyi Parti olarak ikiye bölünmüş
durumda. Üstelik sol-milliyetçi
güçleri bölmek için Tayyip
Erdoğan bir adım daha attı: Ümit
Özdağ’ı cepheye sürdü. Muharrem
İnce’yi, Mustafa Sarıgül’ü de
unutmayalım. Yani Erdoğan, siyasi
hamleleri peş peşe yapıyor.
Bu hamlelere karşı 6’lı Masa
ve özellikle de CHP, Sağ’ı Sol ile

6’lı Masa ve 23 Nisan
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın
AKP dönemi sorumlularının cumhurbaşkanı adayı
olmaması gerektiğini belirttiği tweet’i çokça tartışıldı.
Kimileri 6’lı Masa’yı dağıtabilecek bu açıklamayı son
derece yersiz ve zamansız buldu.
Öncelikle şunu söyleyelim: Geçmişi AKP olan hiç
kimse Cumhurbaşkanı adayı olmamalı!
Cumhuriyeti yıkan partinin, cumhuriyeti yıkma
eyleminin faillerini yeniden cumhurbaşkanı yapmayı
düşünmek bile akla ziyan bir öneridir.
Fakat çok daha temel bir sorunumuz var: AKP
döneminin siyasi sorumluları olan Davutoğlu ve
Babacan’dan iştirak ettikleri hukuksuzlukların hesabı
sorulmayacak mı?
Suriyeli mülteciler sorunundan Çözüm Süreci’ne
AKP’nin her suçuna ortak olan, hatta bu suçların bizzat
sorumlusu olan kişi değil mi Davutoğlu?
Hadi hepsini geçtim, AKP’nin kaybettiği 2015
seçimleri sonrası Kanlı Dönem’in sorumlusu değil mi?
O kanlı dönem sayesinde Başbakan olmadı mı?

kapılmayalım, hâlâ padişahçıdırlar hep de öyle
kalacaklardır.
Bu konuda Saadet Partisi’nin 23 Nisan tavrı
muhalifleri uyandırıcı olmalı. 23 Nisan günü, tüm
televizyon kanalları Atatürk ve Türk bayrağının
olduğu logolarla yayın yaparken Saadet’in kanalı TV5
Atatürksüz bir Türk bayrağı logosuyla yayın yaptı. Akit
TV de aynı dizaynı kullanmıştı.
Gerçek bu: En ılımlısından en vahşisine tüm
Şeriatçılar için Atatürk hâlâ bir düşmandır. Atatürksüz
bir Cumhuriyet ise elbette gerçek bir Cumhuriyet
olmaz.
Ama bu Masa’nın Anayasa taslağında da zaten
Atatürk yok!
Atatürk, hanedanı yurtdışına sürdü, bu bir tür
hesap sormaydı. Milletle helalleşmenin yolu padişahla
ve hanedanla hesaplaşmaktan geçiyordu. Meclis
hakimiyeti, milli irade bu demekti.
Hesap sormak yoksa orada Meclis yoktur!3

Ne yani, Kılıçdaroğlu’nu da yanına alıp, o kanlı
dönemde Suruç’ta, Ankara Garı’nda katledilen yüzlerce
yurttaşımızdan helallik mi isteyecek?
AKP’nin 17-25 miladı gibi 6’lı Masa’nın da suçlar
için bir miladı mı olacak yoksa?
Şunu ısrarla hatırlatalım; siyaset sadece iktidar olma
yöntemi değildir önceki iktidarın hukuksuzluklarından
hesap sorma yöntemidir. Bunun adına hukuk denir ve
cumhuriyetlerde olur. Padişahlıklarda, krallıklarda ise
hesabı halk sormaz padişah sorar. O nedenle hanedanlık
rejimlerinde hukuk da yoktur, hesap sormak da. Çünkü
halk yoktur, tebaa vardır.
Eski AKP’liler, şimdi muhalif olmuş olabilirler ama
bu onları hesap sorulmaz yapmaz. Tersine muhalif
oldularsa en başta kendileri bunu istemelidirler, eğer
suçları yoksa bir şey olmaz, yoksa kendi kuracakları
rejime ve Anayasa’ya güvenmiyorlar mı? Ya da daha
kötüsü: Acaba 6’lı Masa onları kurtaracak türde bir
Anayasa mı yapacak?
6’lı Masa ilk önce 28 Şubat’ta toplandı. Tarih
manidardı, 28 Şubat’a karşı bir masaydı çünkü bu. Ama
siz bunu laiklikten vazgeçmiş bir masa olarak anlayın.
24 Nisan toplantısı ise Ermeni iddiaları gününe denk
geldi. Babacan’ın ve Davutoğlu’nun Ermeni Açılımı
döneminin sorumluları olduğunu da biliyoruz.
Peki 23 Nisan’da niye toplanmadılar sizce?
Madem tek adam rejimine karşı parlamenter
sistem istiyorlardı, Meclis’in kurulduğu günü niye
hatırlamadılar?
Çünkü 23 Nisan’da kurulan Meclis, tek adam rejimine
yani saltanata son verdi. Oysa Babacan da Davutoğlu
da hâlâ padişahı hasretle yad ediyorlardır.
Şeriatçıların Cumhuriyetçi olabilecekleri yanılgısına

23 Nisan günü, tüm televizyon kanalları Atatürk ve Türk bayrağının olduğu
logolarla yayın yaparken Saadet’in kanalı TV5 ve Akit TV Atatürksüz bir
Türk bayrağı kullandı.
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yenemeyiz bari Sağ bir adayla
çıkalım ve Sağ’ı bölelim diye
düşünüyor. Fena halde yanılıyorlar.
Elbette bir Sağcı, başka bir Sağcıya
oy verir. Sağ, kimi zaman ikiye
bölünebilir. Hatta bizde olduğu
gibi AKP’yi iktidara getirecek
şekilde dörde beşe bile bölünebilir.
Hatırlayın, 2002’de AKP Meclis’i
ele geçirirken, MHP, DYP, ANAP,
SP vardı karşısında. Yani Sağ
gerçekten bölünmüştü. Ama bu Sağ
partilerden hiçbiri Sol bir partinin
Masa’sından aday değildi!
Bugün, Sol bir partinin, yani
CHP’nin liderlik ettiği bir
Masa’nın altında yer alacak
Sağcı partiler, yeterince sağcı
görülmeyecek, Sol’un oyuncağı
olarak görüleceklerdir ve bu nedenle
de oy alamayacaklardır. O nedenle
Sağcı bir aday gösterelim hele de
Abdullah Gül gibi bir İslamcı
bulalım da oyları bölelim stratejisi
intihar olacaktır. Tabii eğer açık bir
ihanet değilse.
Aslında Sağcıların nasıl
davranacağını yine en iyi onlar
biliyor olmalı ki 3’lü İttifak
önerisi de onlardan gelmiştir.
Seçim Yasası’nın değişmesinden
sonra, bu partilerin liderlerinden
Karamollaoğlu seçilebilmek için
3’lü İttifak önerisi getirdi. Çünkü
CHP çatısı altında bir adaylığa

kendi tabanını ikna edemeyeceğini
çok iyi biliyordu. Deva Partisi lideri
Babacan’ın son çıkışı da benzeri
bir gerçeğe dayanıyor. Sağcılar
başka bir Sağcıya oy verir elbette
ama yeter ki onun gerçekten Sağcı
olduğunu bilsinler ve Soldan uzakta
görsünler.
6’lı Masa’nın yapacağı şey aslında
zor değil: İmamoğlu da Mansur
Yavaş da tam aranılan türde adaylar.
Pek solcu gözükmüyorlar. Çok
laik durmuyorlar. İmamoğlu’nun
milliyetçilikle çok az ilgisi var,
Mansur Yavaş’ın milliyetçiliği
ise daha çok Halkçılık düzeyinde.
Yani herkesten, sadece AKP’den
değil HDP’den bile rahatlıkla oy
alabilecekler.
Anlamıyorum ki daha ne
düşünülüyor ve nasıl bir isim
aranıyor?

Kürt oyları,
muhafazakâr oyları
6’lı Masa’nın özellikle üzerinde
durduğu iki nokta var. Muhafazakâr
oylar ile Kürt oylarını kazanmak, en
azından karşı cepheye kaptırmamak,
tarafsızlaştırmak. Bunlar elbette
haklı kaygılar ve siyasetçiler
bunları göz ardı edemez. Ama asıl
siyaset tam da bu durumu kökten
değiştirmek olmalı.

Modern bir toplumda siyaseti
belirleyen sınıfsal ve ekonomik
çıkarlardır. Kimi partiler işçi
oylarını kazanmayı ister, kimileri
köylü oylarını, bazıları orta sınıflara
seslenir. Yani siyaset, iktisadi
çıkarlar temelinde yapılır.
6’lı Masa’nın da temel tezi
iktidarı tencerenin götüreceği, yani
ekonomik muhalefetle seçimin
kazanılacağı. Fakat ekonomi ile
seçim kazanılacağını düşünüyorlarsa
biz neden muhafazakâr oyları
ve Kürt oylarını konuşuyoruz?
Yoksa muhafazakârlar ve Kürtler
ekonomik çıkarlarına göre tavır
almıyorlar mı?
Tüm muhalefetini ekonomi
üzerinden şekillendiren muhalefet
kendi dediğine kendisi de inanmıyor
olacak ki Masa’yı ekonomik
temellere göre değil siyasal çıkarlara
göre kurdular. Ve temel kaygı da
Kürt oyları ile muhafazakar oyları
kazanmak.
Aslında burada hem bir çıkışsızlık
var hem de büyük bir çıkış...
Klasik siyaset teorisi modern
toplumlar için geçerlidir. Yani
ulus devletler için. Bu tür
cumhuriyetlerde dinsel ve etnik
bağlar çözülmüş ve laik bir
milletleşme yaşanmıştır. Toplum
milli bütünlüğe kavuştuğu için de

bölünmeler iktisadi düzlemde olur.
Partiler de sınıf partileri olur.
Ama bizim gibi modernleşme
süreci yarıda kesilen ve geriye
döndürülen bir ülkede, iktisadi
çıkarlar ile etnik ve dinsel çıkarlar
aynı anda yer alır ve siyaset hep
bölünmüşlük ve çatışma üretir.
Etnik ve dinsel siyaset her zaman
için daha kolay ve sonuç alıcıdır.
Açıkçası bunlar zaten toplumun
temel meseleleridir.
Bizim ülkemizde aç da kalsa ölse
de laiklikten vazgeçmeyecek bir
toplumsal tabaka var. Ama aynı
şekilde aç da kalsa Şeriatçılıktan
vazgeçmeyecek bir tabaka da var.
Aynı şey Türk milliyetçiliği ve Kürt
milliyetçiliği için de geçerli. Tam da
bu nedenle biz, işçiler kime oy verir,
köylüler ne yapar, emekliler kimi
destekler, sanayici kime güvenir
demiyoruz, iktisadi çıkarlar hep geri
planda kalıyor.
Ekonomik muhalefet sonuç
vermediği gibi siyasal muhalefet
de sonuç alamıyor. Çünkü siyaset,
güçlünün dizayn ettiği bir zeminde
yapılıyor. Grup toplantıları
ile şekillenen parlamenter bir
oyun oynanıyor. Bu nedenle de
siyasetin yapısını ve kimyasını
değiştirmek ise Masa’larda olmuyor,
Meydanlarda oluyor.

6’lı Masa’daki Suriyeli kim?
Türkiye’nin toplumsal yapısını Cumhuriyet
Cephesi ile Cumhuriyet Karşıtı Cephe olarak
ikiye bölebiliriz. Aslında bu cepheleşme, bir
dönemlerin Ulusalcı ve “Yetmez Ama Evet”çi
saflaşmasıdır. AKP Cumhuriyet’i yıkarken,
ulusu parçalarken, birileri “Yetmez Ama Evet”
diyordu. Şimdi kimileri pişman olmuş gibi
gözükse de maalesef aynı “Yetmez Ama Evet”çi
cephe hâlâ çok güçlü. Bunu en iyi Suriyeli
meselesinde görüyoruz.
Suriyeli göçmenler, Türkiye’nin ulus devlet
yapısını ve laik toplumsal yapısını değiştirecek
bir sorundur. Yani ulusalcılar ve laikler
açısından, gerçekten de Suriyelilerin varlığı bir
sorundur. Bu nedenle CHP’den İyi Parti’ye,
Atatürkçü, ulusalcı, laik kesimler Suriyelilerin
kendi vatanlarına gönderilmelerini savunuyor.
Kürt-İslamcı Cumhuriyet karşıtları ise
Suriyelilerin entegrasyonundan yanalar. Çünkü
bu şekilde ulus devletten geri dönülecek,
etnik bir mozaik sistemi hakim olacak, laiklik
rafa kaldırılacak, cemaatler hukuku ve kabile
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demokrasisi kurulacaktır. AKP, HDP, Saadet,
Deva ve Gelecek Partileri hepsi Suriyecidir.
Çünkü hepsi Türk karşıtıdır.
Kürt-İslamcı cephenin bu tezlerde yalnız
olmadığını da görüyoruz. Sol Parti’den
EMEP’e, TKP’den TİP’e pek çok irili ufaklı
sosyalist yapı, basında köşe tutan liberaller,
Feministler de Suriyecidir. Çünkü bunlar da
hümanist görünüm altında gizlenen Cumhuriyet
karşıtlarıdır.
Kavramları tekrar tekrar hatırlatmak
zorundayız ama Cumhuriyet ulusal ve laik bir
sistemdir.
Ben milliyetçi olmadan laik olacağım diyenler,
kabileci, etnikçi bakış açısına sahiptirler bu
nedenle de Kürtçü-Şeriatçı cephenin yanına
düşerler. Bu nedenle hepsi Suriyecidir.
Bu bir “yetmez ama evet” çıkmazıdır.
Milliyetçiliğe karşıysan, cumhuriyetçi
olamazsın, çünkü Cumhuriyet’in cumhur’u

ümmet de değildir, halk da değildir, sınıf da
değildir: millettir.
Ben laik olmadan ulusal olacağım dersen,
yine ulusal olamazsın; ümmetçi şeriatçı,
Osmanlı millet sistemi yandaşı olursun. Yani
cumhuriyet’in cumhuru senin için de millet
değildir, ümmettir.
Tam da bu nedenle Türkiye’nin cumhuriyetçi
iki gücü vardır: Milliyetçiler ve laikler. Bu
ikisinden biri eksikse, Cumhuriyet yıkılsın
projesine yuvarlanılır.
Türk Kurtuluş Savaşı’nın temel saflaşması 100
yıldır değişmedi, etnik bölücülük ile ümmetçi
bölücülük hâlâ cumhuriyet düşmanlığıdır.
Anayasada Türklük ve laiklik olacaksa
Suriyeliler gönderilmelidir ama Suriyeliler
gönderilmeyecekse o zaman fiilen laiklik ve
Türklük kalmayacaktır. 6’lı Masa’nın Anayasa
taslağında ise ne Türklük var ne de laiklik. O
Anayasa olsa olsa bir Suriye Anayasası olur ve o
Masa da Suriye Masası olur!3
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Gezi’nin toplumsal sonuçları
Bugün 6’lı Masa varsa, Gezi’de
milyonlar meydana döküldüğü için
var. Türk siyasetinin belirleyici
kırılması Gezi ile birlikte yaşandı.
Gezi, siyasal ve iktisadi olarak
bölünmüş, ayrışmış muhalefeti bir
araya getirdi, tek adam rejimine
karşı demokratik bir başkaldırıydı
bu ama aynı zamanda bir uluslaşma
adımıydı. Siyasal kimlikler
arkada bırakıldı, hatta iktisadi
çıkarlar bile arkada kaldı; millet
ancak böyle dirilirdi. Bu dirilişin
temeli ise ulusalcılıktı. “Mustafa
Kemal’in askerleriyiz” sloganı
herkesi birleştiriyordu. O meydanda
milyonlar birleşmişti.
AKP’nin kaybettiği 2015
seçimleri bundan sonra oldu!
Yani sokağa dökülen milyonlar
AKP’lilerin de oylarının
değişmesine yol açtı. Masa’da bir
araya gelen liderlerin göremediği
tam da bu: Bir masadan yapılan
çağrı ile birleşme ve beraberlik
olmaz, birleşme ve beraberlik
tabanda olur sonra tavana yansır. O
dönemde MHP ile CHP bir araya
gelmişlerdi. Sonra MHP bölündü ve
İyi Parti ile CHP ittifakı kaldı. 2018
Yerel Seçimleri’ni de muhalefet bu
şekilde kazandı.
Bugün darbe olarak suçlanan
Gezi, Türk siyasetini değiştirdi ve
dönüştürdü. Şimdi bu değişime
uyum sağlamak yerine yeni
kanallar açılarak bu değişime tuzak
kurulduğunu görüyorum. İktidarın
Kanal İstanbul’u gibi bir proje
sanki. Doğal Boğaz dururken yapay
bir kanal açmak!
Şunu anlamamız gerek:
Ulusalcılığı Şeriatçılıkla
zenginleştiremezsiniz, böyle
yaparak daha geniş bir taban
yaratamazsınız. Yapmanız gereken
tek şey Şeriatçıların laikleşmesinin
önüne geçmemektir! Gezi’den
bu yana AKP’nin liderlik
ettiği Şeriatçı hareket hep güç
kaybediyor, kendi içlerinde deizm
tehlikesinden bahsediyorlar, artık
İmam Hatiplerden bile laik gençler
yetişiyor.
İşte 6’lı Masa, sanki bu laikleşme
akımının önüne kurulmuştur ve
büyük bir siyasi mühendislik
projesidir. Şeriatçılığa güç verme
adımıdır. Dağılan Şeriatçı cepheyi
toparlama adımıdır. Muhafazakâr
kitlelerin bile Şeriatçılığın şerrinden

kurtulmak istediği bu dönemde,
laikliği yok saymak en başta
muhafazakâr denilen kesime yapılan
büyük bir saygısızlık ve kötülüktür.

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetçi
Dalga’ya karşı
6’lı Masa’da bir siyaset ve
sosyoloji var ama o sosyolojiyi ve
siyaseti ortaya çıkaran Gezi’dir.
Kitlelerin devrimci eylemliliği
halkın farklı kesimlerinin birbirini
tanımasına ve güvenmesine yol
açmıştır. Gezi’de bir araya gelen
halk, siyasal etiketleri bırakmıştı.
Her yer Gezi’ydi, herkes de Gezici.
Şimdi 6’lı Masa’da yeniden bu
etiketler takılmaktadır.
Ve daha önemlisi, Gezi büyük bir
karşıdevrimci darbe ile bastırılmış
olsa bile yarattığı birikim sayesinde
6 partiye de ekmek çıkmıştır. Gezi
olayları sırasında halkın karşısında
yer alan Davutoğlu ve Babacan’ın
bile siyasi geleceklerini kurtarmıştır
Gezi.
Türk siyaseti 20 yıldır AKP’den
kurtulamıyor. Bu doğru. Ama
doğrunun sadece bir yanı. Türk
toplumu 20 yıldır gerilemiyor,
laikleşiyor, ulusallaşıyor,
demokratlaşıyor. Bunu sağlayan ise
bugünkü siyasetçiler değil halkın
kendisi. Cumhuriyet Mitingleri ile
başlayan toplumsal hareket Gezi
ile doruğuna ulaştı, ardından darbe
ile bastırıldı ama Adalet Yürüyüşü
ile gücünü kaybetmediğini ortaya
koydu. Sonra yerel seçimler
kazanıldı. İktidar bu Cumhuriyetçi
dalga karşısında aslında pes etti.
Bu büyük toplumsal dalga
sayesinde CHP kendini
yenileyebilirdi fakat bunu
yapmadı. Ulusalcı siyaset yerine
toplumsal statükoya oynadı,
seçmeni muhafazakâr ve laik
olarak, milliyetçi ve Kürt olarak
kompartımanlara böldü ve orada
statikleştirdi. Buradan aşiret sistemi
geliştirerek her kompartımanın
temsil edildiği çok parçalı bir parti
haline geldi. Sadece Kılıçdaroğlu
gibi etkisiz ve renksiz bir liderin
bir arada tutabileceği bir aşiretler
konfederasyonu haline geldi CHP.
Bu CHP’nin lideri Kılıçdaroğlu
6’lı Masa’ya da aynı statükoculukla,
muhafazakârlıkla, devrim
karşıtlığıyla hükmetmeye çalışıyor.
Toplumsal her muhalefeti bastırmak

Lincoln ve Kılıçdaroğlu
Marks, Amerikan İç Savaşı’nı
desteklemişti. İç Savaş sırasında
Cumhuriyetçi ve özgürlükçü
güçlerin lideri Lincoln’dü.
Fakat buna rağmen Marks,
bu Amerikan Devrimi ile bu
devrimin lideri olan Lincoln’ü
bir tutmaz, ona göre Lincoln bu
devrimin sıra dışı eylemciliğine
karşı sıradan bir eylemsizliğin
trajik bir temsilcisidir.

mücadelesi’ kılığına sokar.
Lincoln, fikirlerle uğraşırken
bile, bunları ‘bir avuç toprak’ için
pazarlığa indirger.

Bugün Türkiye’de olsa benzeri
satırları sanırım Kılıçdaroğlu
için kaleme alırdı:

En son bildirgesi –Özgürlük
Bildirgesi–, Birlik’in
kuruluşundan bu yana Amerikan
tarihinin eski Amerikan
Anayasası’nı paramparça eden en
anlamlı belgesi, aynı sıradanlık
görüntüsünü verir.

“Lincoln’ün temsil ettiği
karakter, tarihin akışı içinde
sui generis’tir [kendine özgü].
Ortada ne atılganlık, ne ideallere
seslenen bir hitabet, ne bir
trajik drama, ne de tarihsel
anlamı vurgulanmış bir dekor
var. [Lincoln] en önemli eylemi,
olabilecek en sıradan biçimde
sunar. Elâlem bir avuç toprak
için pazarlığı bile, bir ‘fikir

için sahte eylemliliklerle ön
plana çıkıp o eylemliliklerin
toplumsallaşmasının önüne geçmeye
çalışıyor.
4 Aralık’ta Mersin mitingi
yapılırken ne demişti Kılıçdaroğlu,
hatırlayan var mı? Kar kış demeden
sürekli mitingler düzenleyecekti
değil mi? Ne oldu o mitinglere?
O zaman da tepki çekmek
pahasına yazmıştık: Kış gelecek
ve CHP o mitingin devamını
getirmeyecek diye. Öyle de oldu.
Şimdi yaz geliyor göstermelik 1-2
miting daha yapıp yine toplumun
dinamizmini yok edecek.
Halk her sokağa çıktığında “aman
ha sokağa çıkmayın” diyecek,
provokasyona gelmeyelim diyecek
ve Türk sosyolojisinin önüne
geçmeye çalışacak. Bakmayın
siz Kılıçdaroğlu’nun bugün
Gezi güzellemesi yapmasına,
Kılıçdaroğlu bir eylemsizlik
abidesidir, eylem saptırıcıdır, eylem
engelleyicidir.
Kendini karanlıkta bıraktığı halde
hiçbir ışık saçamamaktadır.

Düşmanın üzerine savurduğu
ve sonsuza dek tarihte izi kalacak
en dehşetengiz kararnameleri, bir
avukatın karşı tarafın avukatına
yolladığı sıradan bildirimlere
benzer ve tam da böyle olması
amaçlanmıştır.

Lincoln bir halk devriminin
çocuğu değildir. Seçim sisteminin
sıradan işleyişi, kaderinde
onu bekleyen büyük görevlerin
farkında olmaksızın onu, iyi
niyetli sıradan bir adamı zirveye
taşımıştır.”

Gezi’yi mahkûm eden mahkemeye
takılmayalım derim. Gezi’yi asıl
mahkûm eden Kılıçdaroğlu’nun
statükoculuğudur.

Masa’dan Meydan’a
Türk siyaseti Masa ile değil
Meydan ile çıkış bulabilecektir.
Gezi, 6’lı Masa’yı yaratmıştı
şimdi 6’lı Masa’nın yeni Gezi’lere
engel olmasına karşı uyanık
olmalıyız.
Türk toplumunun ileriye doğru
yürümesinin önüne çıkacak her
engeli aşmalıyız.
Gezi’de kafamızdaki tüm
kalıpların nasıl yıkıldığına şahit
olmuştuk, ilk kez halk olarak bir güç
olmuştuk. Şimdi de kafamızdaki
kalıplara mahkûm olmayalım.
Masa’nın, anket şirketlerinin
kalıplarını bu ülke çoktan aştı.
Gezi’nin sloganı bugün hâlâ
geçerli:
Bu daha başlangıç, Mücadeleye
Devam!3
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KAPAK
OKAN İŞBECER

Hepimiz Gezi’deydik!
Gezi’yi savunuyoruz
çünkü hepimiz Gezi’deydik

birlikteliğin en güzel örneğini
vermişti.
Gezi, dayanışmadır!

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin
en geniş katılımlı toplumsal
hareketi olan Gezi, 8. yılını bitirip
9. yılına girerken, geçtiğimiz hafta
Gezi Davası’nda Osman Kavala
ve 7 kişiye verilen cezalarla yine
gündemin ilk sırasına yerleşti.

Yine toplumsal dayanışmanın en
güzel örnekleri Gezi’de verilmiştir.
Gezi’de Türk milletinin gösterdiği
dayanışma, tüm dünyada takdirle
izlenmiş ve dünya çapında destek
görmüştü.

Verilen cezalardan sonra tüm
Türkiye’de karara karşı tepkiler
yükseldi, Gezi’yi sahiplenenler
yeniden sokaklara çıktı, kararı
protesto etti. Yükselen tepkileri iki
cümleyle özetleyebiliriz:
“Geziyi savunuyoruz.”
“Hepimiz Gezi’deydik!”
Bu tepkiler, Gezi eylemleri kadar
tarihi ve Türkiye’nin geleceği
açısından da bir o kadar önemlidir.
Çünkü Türk milletinin Gezi’de
ortaya koyduğu iradenin devam
ettiği bu tepkilerle ortaya kondu.
Gezi, AKP’nin 20 yıllık iktidarı
döneminde AKP’yi en çok sarsan
toplumsal muhalefet hareketi
olarak ortaya çıktı. Gezi’nin
başladığı günlerden bugünlere
kadar AKP’nin her fırsatta Gezi
düşmanlığı yapması, Gezi’nin
AKP’nin korkulu rüyası olduğu
gerçeğini ortaya koyuyor. AKP
Gezi’den neden bu kadar korkuyor
sorusunun cevabını ise Gezi’nin
ifade ettiklerinde aramak gerekiyor.
Gezi, isyandır!
Türk milleti, AKP’ye biat
etmeyeceğini Gezi’de sokağa
dökülerek gösterdi.
01/05/2022

Gezi, sokaktır!

Gezi, sokaktır! Muhalefetin olmazsa olmazı sokaktır.
Gezi, sokak muhalefetinin gücünü ve önemini
göstermesi bakımından önemlidir. Zaten AKP’nin
Gezi’yi bu kadar sert cezalandırmasının başlıca
sebebi, muhalif insanların sokağa çıkmasına engel
olmaktır. İşte tüm bu nedenlerden dolayı bugün bizler
korkmadan, büyük bir gururla “Gezi’yi savunuyoruz”,
“Hepimiz Gezi’deydik” diyoruz.
Gezi, özgürlüktür!
Türk milleti, AKP istibdadında
en özgür olduğu günleri Gezi
eylemlerinde yaşadı. Gezi
eylemleri, üzerine ölü toprağı
örtülmüş gibi tepkisizleşen
Türk milletinin eyleme geçerek
özgürleşmesiydi.
Gezi, milli iradedir!
Türk milleti, sürekli milli irade,
yerli ve millilik söylemlerini
kullanan AKP’ye, Türkiye’nin

her yerinde, “Tayyip istifa”,
“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz”
sloganlarıyla gerçek milli iradenin
ne olduğunu Gezi’de gösterdi.
Gezi, demokrasidir!
Gezi, halk muhalefetinin en
güzel örneklerinden biri olarak
hem Türk tarihine hem de dünya
tarihine geçmiş az sayıdaki
eylemlerden biridir. Toplumun tüm
kesimlerinden insanlar Gezi’de
bir araya gelmiş, toplumsal

Muhalefetin olmazsa olmazı
sokaktır. Gezi, sokak muhalefetinin
gücünü ve önemini göstermesi
bakımından önemlidir. Zaten
AKP’nin Gezi’yi bu kadar
sert cezalandırmasının başlıca
sebebi, muhalif insanların sokağa
çıkmasına engel olmaktır.
İşte tüm bu nedenlerden dolayı
bugün bizler korkmadan, büyük
bir gururla “Gezi’yi savunuyoruz”,
“Hepimiz Gezi’deydik” diyoruz.

“Müebbet”,
Osman Kavala’ya değil
toplumsal muhalefete verildi
Tam da yukarıda sıraladığımız
sebeplerden dolayı AKP
“yargı”sının Gezi Davası’nda
verdiği karar, günlerdir pek çok
yönden tartışılıyor ve uzun bir süre
de tartışılacağa benzer. Çünkü
verilen bu karar, Türkiye’nin
geçmişiyle ilgili değil, geleceği ile
ilgilidir.
Gezi Davası’nda Osman
Kavala ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına; diğer sanıklardan
Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater,

9

Ulusalcılar Osman Kavala’yı niçin desteklemeli?
Osman Kavala, ideolojik ve siyasi olarak
karşı çıktığım biridir. Ancak yine de böyle bir
durumda Osman Kavala’yı yalnız bırakmamak
gerekiyor.
Çünkü Osman Kavala ve diğer ceza alan
isimler özelinde cezalandırılan, bu ülkenin
Ulusalcılarının da bizzat katıldığı bir özgürlük
eylemidir. Osman Kavala’yı yalnız bırakmak,
Gezi’yi, Gezi’ye katılan milyonları da yalnız
bırakmaktır.
Osman Kavala özelinde cezalandırılan, Türk
milletinin gerçek milli iradesidir ve o milli irade,
Gezi’de AKP’yi istemediğini haykırmak için
meydanlara dökülmüştü.
Hakan Altınay, Mine Özerden,
Can Atalay, Tayfun Kahraman
ve Yiğit Ali Ekmekçi de 18’er yıl
hapis cezasına çarptırıldı.
AKP’nin ve Erdoğan’ın Osman
Kavala’ya olan kini malum. AKP
çizgisine yakın durmadığı için
Osman Kavala hedef alınmıştı
ve bir şekilde cezalandırılması
gerekiyordu. Gezi Davası, AKP
için hem Kavala’yı hem de
Gezi’de sokağa dökülen milyonları
cezalandırmak adına bulunmaz bir
fırsattı. Ve AKP, bu fırsatı hukuku
çiğnemek pahasına değerlendirdi.
Osman Kavala üzerinden
değerlendirilecek olursa,
beraat ettiği bir davadan tekrar
yargılanmak ve müebbet cezasına
mahkûm olmak, AKP hukuku
dışında hiçbir kitapta yazmayan
bir garabetti. Ancak AKP’nin
amacı sadece Osman Kavala’yı
cezalandırmak değildi.
Eğer öyle olsaydı, hukukun
emrine amade olduğu AKP iktidarı,
Osman Kavala’yı yargılandığı
diğer davalarda mahkûm edebilirdi.
Ancak Osman Kavala’ya ve
Gezi’yle simgeleşmiş diğer isimlere
verilen bu orantısız cezalar,
AKP’nin hesabının 8 kişiyle değil,
Gezi’ye katılan, “Hükümet istifa”
sloganı atan milyonlarca muhalif
kişiyle olduğunu ortaya koyuyor.

Gezi kararı: AKP’nin seçime
kadar toplumsal muhalefeti
dizginleme çabası
Gezi Davası ve verilen ceza,

Osman Kavala özelinde cezalandırılan, Türk
milletinin muhalefet etme özgürlüğüdür. AKP
iktidarı bu kararla, artık kendisine muhalefet
edenlerin 18 yıldan ağırlaştırılmış müebbete
kadar cezalandırılacağı mesajını vermiştir.
Osman Kavala özelinde cezalandırılan,
Türk milletinin sokağa çıkma, eylem yapma
özgürlüğüdür. AKP yargısının verdiği bu
karar, sokağın, eylemin, örgütlenmenin
cezalandırılmasıdır.
Şimdi klasik cümleyi kurayım: Ben de
Gezi’deydim ve Mücella Yapıcı’larla yan
yanaydım. Şimdi aramızda ideolojik, siyasi
farklar var diye AKP yargısı tarafından
hukuksuz bir şekilde cezalandırılmasına sessiz

AKP’nin Türk milletine karşı açtığı
savaşta önemli bir eşiği aştığının
göstergesidir. AKP’nin halk
düşmanı karakteri, iktidara geldiği
ilk günden beri kendini göstermişti.
Ancak son yıllardaki tavırları,
AKP’nin artık halk düşmanlığını
gizlemeye bile gerek duymadığını
gösteriyor.
En küçük bir eleştiriye bile
tahammülü olmayan Erdoğan
iktidarı, açtığı davalar ve AKP
“yargı”sının verdiği kararlarla en
küçük bir muhalefet kırıntısını bile
cezalandırmaktan imtina etmiyor.
Türkiye’nin seçim sath-ı
mailine girdiği şu günlerde AKP
“yargı”sının verdiği bu karar, tüm
toplumsal muhalefete yönelik bir
gözdağı olarak değerlendirilmeli.
Gezi, Türkiye’de toplumsal
muhalefetin ete kemiğe bürünerek
sokağa inmesidir. Bu anlamda 8
kişiye verilen cezaları Türkiye’deki
tüm muhalif kesimlere verilmiş
olarak değerlendirmek gerekir.
Bu kararla AKP’nin verdiği
mesaj şu; Bana muhalefet eder,
üstüne üstlük bir de sokağa
çıkarsanız, 18 yıldan müebbete
kadar cezalandırırım.
Ancak tam da burada AKP’nin
çıkmazı ortaya çıkıyor. Gezi
dediğimiz olay, Türkiye’nin 80
ilinde, milyonlarca insanın katıldığı
bir toplu muhalefet hareketi. Bu
hareketi cezalandırmak ya da
Gezi’ye katılanları cezalandırmak,
AKP için bile gerçekleştirilmesi
imkansız bir şey. Ama bu karar
üzerinden korku düzeni kurmak,

mi kalacağım?
Bu ülkenin Ulusalcıları, katıldıkları Gezi
yargılanırken, hukuk katledilirken, AKP’ye
muhalefet etmek cezalandırılırken sessiz
kalamaz!
Osman Kavala’yı sevmeyebiliriz, ideolojik
farklarımız olabilir, siyaseten farklı taraﬂarda
olabiliriz ama böyle bir hukuksuzluk karşısında
desteklemek gerekir.
Bugün Osman Kavala için verilecek
her destek, Türkiye’nin özgürleşmesi için
atılacak bir adımdır. Ancak bu adım atılmazsa,
yarın hiç kimse sokağa çıkıp itiraz hakkını
kullanamayacak. Bunu da böyle bilelim.

insanları muhalefet yapamayacak,
sokağa çıkamayacak hale getirmek,
tam da AKP’nin yapacağı bir şey.
En azından seçime kadar hem
muhalefet partilerini hem de
muhalif insanları sokaktan uzak
tutmak, özellikle de ekonomideki
kötü gidişatın etkisiyle yükselen
toplumsal muhalefeti dizginlemek,
AKP için iktidarda kalmanın
olmazsa olmazı. Bunu başarır
da seçimde yeniden iktidara
gelirse, kimsenin muhalefet ettiği
için cezaevine girmesine gerek
kalmayacak. Çünkü Türkiye toptan
bir cezaevi olacak.

Kimse AKP’den yumuşama
beklemesin, hele hele
demokrasi hiç beklemesin!
AKP’nin son zamanlarda
özellikle dış politikada kavgalı
olduğu ülkelerle barışması,
Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle
birlikte “barış” için arabulucu
olması gibi gelişmeler, belli
kesimler tarafından AKP’nin ülke
içinde de yumuşayacağı yönünde
umutlanmasına sebep olmuştu.
Bu kesimlere göre AKP, seçimler
yaklaştıkça yine o çevrelerin çok
özlediği 2008 öncesine dönüş
yapacaktı. Ancak AKP’nin Gezi
Davası’nda verdirdiği karar,
AKP’nin yumuşayacağını, geri
adım atacağını düşünen kesimlerin
umutlarının ne kadar yersiz
olduğunu ortaya koydu.
AKP, yargısına aldırdığı bu
kararla, muhalif kesimlerle hiçbir
şekilde uzlaşmayacağını, tam

tersine bundan sonraki süreçte
baskının ve cezaların daha da
artarak devam edeceğini gösteriyor.
Hoş AKP’nin seçime kadar muhalif
kesime karşı giderek sertleşen bir
tavır alacağı belliydi ama 20 yıllık
AKP iktidarından ders alamayan
ve hâlâ Polyannacılık oynamaya
devam eden “liberaller” yine AKP
ile kol kola gireceklerinden çok
emindiler. AKP’li “yargı”nın Gezi
kararı, en çok onların hayallerini
yıktı.
AKP önümüzdeki seçimi
de kazanırsa, artık Türkiye’de
demokrasinin esamisinin bile
okunmayacağını herkesin anlaması
gerekiyor. Liberaller bunu ne
kadar anlar? Muhtemelen AKP’nin
yumuşayacağına inanacakları
yeni bir gelişmeye kadar. Ancak
özellikle muhalif partilerin artık
böyle bir beklentisinin olmaması
ve buna göre bir muhalefet anlayışı
geliştirmesi gerekiyor.
AKP, Gezi kararıyla esas olarak
muhalif kesimlerin sokaktan
çekilmesini sağlamaya çalışıyor.
Başta CHP olmak üzere muhalefete
düşen ise Gezi’ye ve sokağa sahip
çıkmaktır. Muhalefet partileri
sokağa ve Gezi’ye sahip çıkarsa,
Gezi’de sokağa inen toplumsal
muhalefeti de arkasında bulacaktır.
AKP açısından ise Gezi kararı
ile sokaktan çekmeye çalıştığı
toplumsal muhalefet çok daha
güçlü bir şekilde yeniden ortaya
çıkabilir ve belki de bu kez AKP’yi
yıkacak bir harekete dönüşebilir.
01/05/2022
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Mücella Yapıcı
ve diğer Gezi kahramanları
gerçekleştirilen doğa katliamından
tutun da Emek Sineması’nın
yıkılması kararına kadar bütün
rant inşaatlarına karşı şehrini ve
ülkesini her zaman savunan bir
isim oldu. Vatanını seven aktivist
bir mimarın yapması gerekenleri,
sonunu düşünmeden yapan bir
kadın olarak adını herkesin kalbine
yazdırdı.

Gezi Davası’nda karar
verildi. Çıkan müebbet ve hapis
kararlarıyla Gezi’yi mahkûm
ettiğini sanan bir mahkeme ve
iktidar var şu an karşımızda. Bu
kararın, seçim öncesi toplumsal
muhalefete gözdağı vermek
amacıyla verildiği ortada. Ama bu
kararlarla toplumsal muhalefete
geri adım attırmak mümkün
değildir. Gezi en haklı eylemdir.
Osman Kavala’ya 4 yıl tutuklu
yargılandıktan sonra müebbet hapis
cezası verildi. Yargılanan diğer
7 kişiye, 18’er yıl hapis cezası
verildi. Gezi’ye katılan herkes,
tutuklanan isimlerin Gezi için
öneminin farkında. Topçu Kışlası
yapımı kararının çıktığı ilk andan
itibaren gerek hukuksal alanda
gerek toplumsal muhalefet alanında
mücadele eden bu isimleri tek tek
anmadan Gezi ve bu mahkeme
kararı tam olarak anlatılamaz.
Gezi’ye baştan beri katılan birisi
olarak bu isimlerin önemini ve
o dönem üstlendikleri misyonu
birebir gördüm, gördük. Doğaya,
ağaca, parka, bir şehre ve bir
ülkeye sahip çıkmak nasıl olur
bu günlerde yaşadık. Taksim
Dayanışması’nın Gezi günlerinde
neler yaptığını ve nasıl öncülük
ettiğini gördük.

Mücella Yapıcı
Bu öncülük, Gezi
İddianamesi’nde yer verildiği
gibi mali destek falan değildi
tabii ki. Bir şehrin hafızası
01/05/2022

Davanın son duruşmasında
söylediği sözlerle de bunu
kanıtladı:

Gezi’nin sesini duyurmaya çalışan, bunun için ceza
alan bu isimlere sahip çıkmak Gezi’ye katılan,
destekleyen herkesin görevi olmalıdır. Taksim
Dayanışması çapulcuların sesi oldu, şimdi biz onların
sesi olalım.
ortadan kaldırılmaya çalışılırken
Mimarlar Odası’nın sessiz kalması
düşünülemezdi. Mücella Yapıcı
50 yılını mesleğine vermiş bir isim
olarak buna ilk başta tepki gösteren
isimler arasında yer aldı.
Topçu Kışlası yapımı kararı,
Taksim Meydanı’nı yayalara
açma kararına itirazlarıyla 2011
yılından beri mücadelesiyle ön
plana çıkan Mücella Yapıcı’yı,
Gezi’ye katılan herkes park içinde
yapılan bir toplantıda, forumda
mutlaka görmüştür. Masa başında

değil, eylemlerin içerisinde sesini
yükseltti Mücella Yapıcı.
Eylemcilerin sesini, kendi sesini
duyurmak için hep ön saftaydı.
Milyonlar Gezi eylemlerindeydi,
ama Mücella Yapıcı kelle koltukta
o dönem Başbakan olan Tayyip
Erdoğan’la görüştü, milyonların
talebini ona taşıdı.
Mücella Yapıcı’nın mücadelesi
Gezi Parkı’yla sınırlı değil.
50 yıllık meslek yaşamı hep
mücadeleyle geçti. Üçüncü
köprünün yapılması için

“Son sözüm olduğunu
düşünmüyorum. Hırsızlık,
uğursuzluk, yolsuzluk yapmadım.
Yaşamımdan onur duydum. Aynı
onuru benim yaşıma gelince sizin
de yaşamanızı umuyorum. Başımız
yukarıda, onur duyarak Gezi’yi
savunuyoruz.”
Karardan sonra sarf ettiği
sözler ise kararlı tutumundan
vazgeçmeyeceğinin kanıtı şeklinde:
“ 8 çocuğun ölümünün yanında
18 yıl hapiste yatmamın ne anlamı
var. Vız gelir tırıs gider.”
Gezi olaylarının ﬁnansörü
olmakla suçlanan 72 yaşındaki
Mücella Yapıcı’nın hâlâ kiralık
bir evde oturduğunu, kendine ait
bir evi bile olmadığını mahkeme
kararından sonra öğrendim.
Büyük plazalardaki oﬁslerde
ihale kovalamak yerine, mücadele
etmeyi tercih eden, maddi çıkar
gözetmeyen bir isim olduğu
için kendine ev almayı bile
düşünmemiş.
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Tayfun Kahraman

Ali Ekmekçi. Bu isimler ulusalcı,
Atatürkçü isimlerin ﬁkirsel olarak
benimsemeyeceği isimler. İdeolojik
olarak farklı yerlerde dursalar da
Gezi’nin ﬁnansörleri suçlamasıyla
bu tutuklulukları hak etmeyen
isimler. Yapmadıkları eylemler için
bu cezaları aldılar.

Gezi davasında tutuklanan
isimlerden Tayfun Kahraman,
şehir bölge planlamacısı
bir öğretim üyesi. Taksim
Dayanışması’nın sözcüsü olan
Tayfun Kahraman, 18 yıl hapis
cezası aldı. Meslek Odası’nın da
başkanı olan bu isim tabii ki Gezi
Parkı’nı savunacaktı. Mesleği bunu
yapmasını gerektiriyordu. O da
mesleğinin hakkını verdi.
Tayfun Kahraman da Gezi
olayları sırasında Tayyip
Erdoğan’la görüşen heyet
içerisindeydi. Bunun bedelini
bu mahkeme kararı çıkmadan
önce ödemeye başladı. Kamu
kurumunda çalıştığı için sürüldü.
Çok fazla baskıya maruz kalmasına
rağmen asla pes etmedi.
Diğer sanıklar gibi iki kez beraat
aldığı davada, davanın yeniden
görülmesi sonucunda tutuklanan
bu isim de mesleğinin hakkını
vermeye çalışıyordu. İstanbul’u
talan eden rant inşaatlarına her
dönem karşı çıkmasıyla geri
adım atmayacağını gösterdi.
Özellikle olası İstanbul depremi
için hazırladığı raporlarla derdinin
hükümeti devirmek değil, yaşadığı
kente sahip çıkmak olduğunu
gösterdi.
Tayfun Kahraman’ın son
savunması amacının ne olduğunu
anlatmaktadır:
“Sözün bittiği yerdeyiz. Kent
suçlarına karşı verdiğimiz
mücadele ve Gezi bitmedi. Gezi
Parkı, İstanbulluların hizmetinde.
Demek ki biz başarıya ulaştık.
İddialar bunları görmezden gelse
de Gezi, temsil eksikliği hisseden
vatandaşların yeri haline geldi.
Dünyadaki hiçbir parayla bu
kalabalığı toplayamazsınız.
Taksim Dayanışması, sadece
kitlelere tercüman olmuş, tüm
hükümet görüşmelerinde bunu dile
getirmiştir.”
Tayfun Kahraman’ın son
duruşmalara üç yaşındaki kızını
da getirmesi, böyle bir karara
hazırlıklı olduğunun göstergesi
diyebiliriz. İçeri girmeden önce ona
sarılmak istemesi gibi en naif bir
hareketini bile ‘duygu sömürüsü’
olarak tanımlayan bir kötülükle
mücadele etmekteyiz.

Gerçekten adaletin tesis
edilmesini istiyorsak, onların
tutukluluklarına da sonuna
kadar karşı çıkmalıyız. Gezi’nin
haklı davasını duyurmak için
bunu yapmalıyız. Gezi bir halk
hareketidir, ﬁnansörü de halktır.
Gezi’ye yiyecek taşıyanlar, bu
isimlerden daha çok Gezi’yi
ﬁnanse etmişlerdir.

Can Atalay, yalnızca Gezi’de değil, Soma, Çorlu, Hendek,
Aladağ davalarında da avukatlık yaparak, o davalardaki
ailelerin sesini duyurmaya çalışıyor. Bu davaların herhangi
birine katılanlar, Can Atalay’ın tek tek ailelerle nasıl
ilgilendiğini görebilir. Bu davalardaki ailelere de bir şekilde
gözdağı verilmek isteniyor. Atalay’ın tutuklanmasıyla
Aladağ’daki tarikatlar, Soma’daki, Hendek’teki patronlar,
Çorlu’daki gerçek sorumlular rahat bir nefes aldılar.
Can Atalay
Bu isimlerin yanında hukuki
anlamda mücadele veren avukat
Can Atalay da aynı suçlamayla,
aynı cezaya çarptırıldı. Aktivist bir
avukat olan Can Atalay, yalnızca
Gezi’de değil, Soma, Çorlu,
Hendek, Aladağ davalarında da
avukatlık yaparak, o davalardaki
ailelerin sesini duyurmaya
çalışıyor. Bu davaların herhangi
birine katılanlar, Can Atalay’ın
tek tek ailelerle nasıl ilgilendiğini
görebilir.
Can Atalay’a verilen ceza
yalnızca Gezi için değil, diğer
davalar için de verildi. Bu
davalardaki ailelere de bir şekilde
gözdağı verilmek isteniyor.
Atalay’ın tutuklanmasıyla
Aladağ’daki tarikatlar, Soma’daki,
Hendek’teki patronlar, Çorlu’daki
gerçek sorumlular rahat bir nefes
aldılar.
Can Atalay da Topçu Kışlası
kararı ilk çıktığı andan beri
mücadele ediyor. Verilen
hukuk mücadelesinde meslek
odalarının yanındaydı. Taksim
Dayanışması’nda da yer alan

Can Atalay, meslek odaları
başkanlarıyla ortak savunma verdi:
“Harama el uzatmadık, kul hakkı
yemedik, devleti kendi çıkarlarımız
için kullanmadık, devletin gücünü
ele geçirip yandaşlarımızı zengin
etmedik. Suç işlemedik. Avukatlık,
mimarlık, şehir plancılığı yaptık.
Eğer sorun Gezi direnişini
sahiplenmekse, sahipleniyoruz.
Bu daha başlangıç, mücadeleye
devam.”
Tutuklanma kararı sonrası bir
eli Mücella Yapıcı’nın omzunda
yaptığı konuşma, bu kararla
kimseyi korkutamayacaklarını
gösterdi:
“Zulme boyun eğmeyeceğiz,
zulme karşı direneceğiz. Hukuka
karşı hiçbir şey yapmadık. Elle
gelen düğün bayram. Halep
oradaysa, arşın burada. Bu kararı
verenler de yargılanacak.”

Ali Altınay, Çiğdem Mater,
Mine Özerden, Yiğit Ali
Ekmekçi
18 yıl hapis cezasına çarptırılan
diğer isimler Ali Altınay, Çiğdem
Mater, Mine Özerden ve Yiğit

Belgesel yönetmeni Çiğdem
Mater, çekemediği Gezi belgeseli
için suçlandı ve tutuklandı.
Maddi yetersizlik nedeniyle
belgeseli çekemediğini belirtse de,
suçlamada hükümeti deviremediği
için bu belgeseli çekmediği iddia
edildi. Kaçma şüphesi olduğu
için tutuklama kararı verildi, ama
Çiğdem Mater, Almanya’dan
sadece mahkemelere katılmak için
geldi. suçsuz olduğuna inandığı
için yargılanmaktan korkmadı.
Mine Özerden, Yiğit Ali
Ekmekçi, Hakan Altınay 18 yıl
ceza alan diğer isimler. Bunlara
yapılan suçlama da aynı; hükümeti
devirmeye çalışmaya yardım
etmek.

Hepimiz Gezi’deydik
Gezi, 8 kişiye fatura
edilemeyecek kadar büyük bir
eylemdir, hepimiz oradaydık.
Milyonların sesini duyuran Taksim
Dayanışması gücünü de halktan
aldı. Bu yüzden iktidarın Gezi
korkusu geçmiyor. Tutuklanan
isimler Gezi’den bu yana geri
adım atmadan, Gezi’nin haklılığını
savunduğu için bu cezayı aldı. Gezi
başladığında Sırrı Süreyya Önder
öncülük etti diyenler, onun neden
yargılanmadığını açıklayabilirler
mi acaba?
Gezi’nin sesini duyurmaya
çalışan, bunun için ceza alan bu
isimlere sahip çıkmak Gezi’ye
katılan, destekleyen herkesin görevi
olmalıdır. Taksim Dayanışması
çapulcuların sesi oldu, şimdi biz
onların sesi olalım.
01/05/2022
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1 Mayıs 2022 çağrısı:

Bütün ülkelerin işçileri,
Putin’e ve Rus emperyalizmine karşı birleşin!
Rus emperyalizminin
gölgesindeki 1 Mayıs
ve dünya işçileri
2022’nin 1 Mayıs Bayramı,
Rus emperyalizminin Ukrayna’yı
işgalinin gölgesinde kutlanıyor.
Aşırı sağcı, faşist Putin
diktatörlüğünün, dünyayı yeni bir
Soğuk Savaş’ın içine soktuğu,
hatta nükleer çatışmanın eşiğine
taşıdığı günlerden geçiyoruz.
Üçüncü Dünya Savaşı, çok
uzun yıllardan sonra ilk kez bu
kadar yakın bir ihtimal olarak
tartışılıyor. Ve bu yıl 1 Mayıs’a,
Emek ve Dayanışma Günü’ne,
İşçi Bayramı’na, kapitalizme ve
emperyalizme karşı kavganın
coşkuyla kutlandığı bu güne
böyle koşullar altında gelmiş
bulunuyoruz.
Geçen sayıdaki yazımda,
Batı ülkelerindeki işçi sınıﬂarı
ve bunların sendikaları, kendi
ülkelerinin iktidarlarına,
NATO’ya, savaşa, Batı
emperyalizmine karşı çıkarken;
Rus işçilerinin ve sendikalarının
Rus emperyalizmine, Putin
faşizmine ve Ukrayna’nın işgaline
karşı çıkmamasının nedenlerini
ele almıştım. Rus işçi sınıfının,
henüz erken ve zor bir dönem
olan Çarlık otokrasisi devrinde
gelişen mücadeleci-devrimci
sendikacılık geleneğinin, nasıl
bizzat Bolşevikler ve “işçi
devleti” tanımlı SSCB tarafından
01/05/2022

1 Mayıs, sadece bir bayram değil, aynı zamanda
halkı, işçileri birlik ve mücadeleye çağıran bir gün.
Ve bu yılki 1 Mayıs için de çağrımız yine birliğe ve
mücadeleye olmalı:
Bütün ülkelerin işçileri, Putin’e ve Rus emperyalizmine
karşı birleşin!
bitirildiğinin, sendikaların devlet
organı haline getirildiğinin ve bu
yapının, SSCB sonrasında Putin
Rusyası’na da aynen aktarıldığının
bir tablosunu çizmeye çalışmıştım.
Bu defa da kutladığımız 1 Mayıs
Bayramı vesilesiyle, konunun bir
başka boyutuna değineceğim. Hem
Rus işçilerine, hem de dünyanın
bütün ülkelerinin işçi sınıﬂarına
ve sol hareketlerine hatırlatılması
gerekenler ve yapılması şart olan
bir çağrı var...

Putin, Lenin’den
neden nefret ediyor?
Rus faşist diktatörü, “Neo-Çar”
Putin, Ukrayna’nın işgalinden
hemen önce yaptığı ulusa
seslenişinde özellikle birkaç yerde
ismini geçirerek tek bir tarihî isme
saldırmıştı: 1917 Ekim Bolşevik
Devrimi’nin lideri ve SSCB’nin
kurucusu olan Vladimir İlyiç
Lenin’e...
Putin, bu konuşmasından aylar
önce yayımladığı bir makalesinde

de, daha düşük dozda olsa da
Lenin’i, özellikle Ukrayna
konusunda olup bitenlerden ve
olacaklardan sorumlu tutuyordu.
Fakat Ukrayna’ya karşı başlatmak
üzere olduğu emperyalist
saldırının hemen arifesinde yaptığı
konuşmada adeta Lenin’e nefret
kusmuştu.
Putin’in eleştirisinin temelinde,
Lenin’in Sovyetler Birliği’ni
oluşturan cumhuriyetler için
tanıdığı, ayrılma da dâhil olmak
üzere ulusların kendi kaderlerini
tayin etme hakkı var. Yani Lenin
ve Bolşevikler, daha en başta
SSCB kurulurken böyle bir
haktan hiç bahsetmemiş, bunu
ilk bildirgelerine koymamış
ve ilk Sovyet Anayasası’na
sokmamış olsalardı, bugün
öyle ya da böyle bağımsız olan
eski Sovyet cumhuriyetleri,
Rusya’nın boyunduruğundan asla
kurtulamayacaktı. Ve şimdi Putin
de tam olarak buna hayıﬂanıyor.
Neden Ukrayna, Kafkasların
güneyi, Türkistan Rus sömürgesi

değil diye üzülüyor ve dolayısıyla
Lenin’e kinleniyor.
Ama açıkça ifade etmese
de Putin’in örtülü bir nefret
sebebi daha var: Lenin ve
Bolşeviklerin, özellikle Birinci
Dünya Savaşı sırasında, Rus
Çarlığı’nın emperyalistliğini
defalarca vurgulayarak, bu savaşın
haksızlığını belirtmeleri, kendi
ülkelerinin emperyalizmine ve
saldırganlığına karşı çıkmış
olmaları. Kendini “doğal ve
haklı” olarak, gerici ve saldırgan
çarlarla özdeşleştiren Putin için
bu yaklaşımın tek anlamı olmalı:
ihanet!
Putin’in beklediği herhalde
Lenin’in ve partisinin, Çarlık
yönetiminin yanında saf tutması,
otokratik-feodal-militarist
emperyalizme biat etmesiydi.
Aynı bugünkü Rus işçi sınıfının ve
sendikalarının yaptığı gibi...
Ama öyle olmamıştı.

“Sosyalizm ve Savaş”
Lenin, “Sosyalizm ve Savaş
– Rus Sosyal Demokrat İşçi
Partisi’nin Savaşa Karşı Tutumu”*
adlı broşürü, 1915’in Temmuz ve
Ağustos ayları arasında yazmıştı.
Dünya, tabii Rusya da, savaşın
tam ortasındayken ve Rusya,
açık bir şekilde emperyalist
ve saldırganken, Avrupa’daki
Marksistler gibi Rus solunun
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da ne yapacağına karar vermesi
gerekiyordu.
Avrupa ülkelerinin
sosyalistlerinin çoğu, savaş çıkana
kadar kendi ülkelerinin emperyalist
saldırganlığına karşı çıkacaklarını
beyan etmiş olmalarına rağmen,
daha ilk silahlar patlarken bu
tavırlarından yüz seksen derece
dönerek ülkelerinin iktidarlarının
safına intikal etmişlerdi. Lenin, bu
mesele dolayısıyla dönemin dünya
solunun en kıdemli ve prestijli ismi
Kautsky’yle ve kendi hocası da
sayılabilecek, Rus Marksistlerinin
ilklerinden Plehanov ile ağır
kavgalarla yollarını ayırmış, daha
doğrusu köprüleri atmıştı.
Lenin, “Sosyalizm ve Savaş”ta
savaşlar arasında, ilerici/gerici,
haklı/haksız savaşlar, saldırgan
savaşlar/savunma savaşları
ayrımları yapıyordu. İngiltere,
Fransa, ABD, Almanya ve
Japonya’nın yanı sıra, kendi ülkesi
Rusya’yı da büyük emperyalist
devletler arasında sayıyor ve
bunların giriştikleri savaşların
kesinlikle haksız ve saldırgan
olduğunun altını çiziyordu.
Elbette bu tespiti en çok da içinde
bulunulan Dünya Savaşı ile
ilgiliydi.
Çarlık Rusyası’nı “ulusların
gerçek hapishanesi” olarak
tanımladıktan sonra, buradaki
gerici ve baskıcı rejimin
Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’ndakinden bile
“beter” olduğunu vurguluyordu.
Ve Rusya’nın savaşa katılmasını
haklı gören, Çar’ın yanında saf
tutan eski “yoldaşları” için de en
az Rus emperyalizmi hakkında
konuştuğu kadar sert ifadeler
kullanıyordu:
“Bugünkü savaşa katılmayı kim
haklı gösteriyorsa, o, ulusların
emperyalistlerce ezilmesi
savaşına katılıyor demektir. Kim,
hükümetlerin içine düştükleri
zorluklardan toplumsal bir
devrim adına savaşım vermek için
yararlanıyorsa, o, ancak sosyalizm
altında gerçekleştirilebilecek bütün
ulusların gerçek özgürlüğü için
savaşım veriyor demektir.”

Bolşevik sabotaj,
emperyalist Çarlık

ordularını nasıl çökertti?
Lenin’in ve SSCB’nin devrim
sonrasında, daha iç savaş
döneminden itibaren kendi
ilkeleriyle çeliştiği elbette doğru.
Her ne kadar bugün Putin’in
eleştirilerinin hedeﬁnde olsa da
ulusların kendi kaderini tayin
hakkı ilkesinin dahi gerçekte
hiçbir zaman uygulanmadığı
da bir gerçek. Fakat işte Birinci
Dünya Savaşı esnasında Lenin
ve Bolşevikler, Rus Çarlığı’nı
gerici, saldırgan bir emperyalizm
olarak mahkûm ediyor ve ona karşı
mücadele etmeyi savunuyorlardı.
Rus devletini ve saldırganlığını
savunan solculara ise tek bir isimle
hitap ediyorlardı: “Sosyal şoven”...
Lenin, Çarlığın savaştaki
amacının; Galiçya’yı ele geçirmek,
İstanbul’u almak, Ukraynalıları
ezmek gibi emperyalist hırslardan
başka bir şey olmadığını ve
buna karşı çıkmanın sadece
ahlakî bir mesele değil, Rus işçi
sınıfının kurtuluşu ve toplumsal
bir devrimle Çarlık gericiliğinin
yıkılması için de tek yol olduğunu
söylüyordu. Yöntem olarak da
köylülerden ve işçilerden toplanan
askerlerden oluşan Rus Ordusu
içinde propaganda ve ajitasyon
yapılmasını, askerlerin isyan
etmesinin ve ordudan kaçmasının
teşvik edilmesini ve doğrudan
doğruya sabotajı öneriyordu.
Gerçekten de “Barış, Ekmek,
Toprak!” sloganıyla, doğrudan
siperlerde yapılan bu Bolşevik
sabotaj çalışması, Rus Ordusu’nun
tüm cephelerde yüz binlerce asker
kaçağı dolayısıyla çökmesine,
ardından da 1917’deki Şubat ve
Ekim devrimlerine yol açacaktı...

Çarlık’tan Putin devrine:
Değişmeyen emperyalizm
ve sabotajdan biat etmeye
gerileyen Rus işçi sınıfı
O zamanlardan bugünlere
değişmeyen bir şey var: Rus
İmparatorluğu’nun emperyalist,
yayılmacı, gerici, aşırı sağcı ve
saldırgan karakteri. O dönemde
de bizzat Lenin’in belirttiği
gibi savaş ın amaçlarından biri
“Ukraynalıları ezmek” olan Rus
emperyalizmi, bugün de Putin
liderliğinde her şeyden önce bunu

amaçlamıyor mu?
Günümüzde Türkiye’de de
Lenin’in ilkelerine, ideolojisine
çok bağlı olduğunu iddia edenler,
bu gerçeği tespit etmekten aciz
değiller ama anlaşılan o ki
bunları görmek ve buna göre
bir politika belirlemek hiç de
işlerine gelmiyor. Herhalde
Lenin’in gerçekten izinden giden
bir sosyalist, Türkleri bir yana
bırakalım, bir Rus sosyalisti
olsa bile, bugün Putin gibi
bir faşist, militarist diktatörün
saldırganlığına karşı çıkmalı.

1 Mayıs 2022’nin çağrısı:
Bütün ülkelerin işçileri,
Putin’e ve Rus emperyalizmine karşı birleşin!
1 Mayıs; sol, sosyalist ve işçi
hareketlerinin en önemli günü.
Ve 1914’te, 1915’te olduğu
gibi bugün de emperyalizm
ve emperyalist saldırganlık bu
hareketlerin en önemli gündemi...
2022 yılında emperyalizmin
en vahşi ve rezil örneği ise halen
Ukrayna işgaliyle Rusya ve lideri
faşist Putin tarafından veriliyor.

Ama anlaşılan o ki köprünün
altından yüz yıl zarfında akan
sular, Rus emperyalizminin
gerici, saldırgan karakterini
değiştiremediyse de Rus işçi
sınıfını çok aşındırmış.

1 Mayıs, sadece bir bayram
değil, aynı zamanda halkı, işçileri
birlik ve mücadeleye çağıran
bir gün. Ve bu yılki 1 Mayıs
için de çağrımız yine birliğe ve
mücadeleye olmalı:

1914-1917 arasında Lenin’in
ve Bolşeviklerin çağrısına kulak
vererek Rus emperyalizmine karşı
çıkan, askerden kaçan, subaylarına
isyan eden, barış isteyen, Çar
Ordusu’nun savaş olanaklarını
sabote eden Rus işçi sınıfı, bugün
kravatlı, takım elbiseli ve botokslu
çar karikatürüne biat etmiş
durumda.

Bütün ülkelerin işçileri, Putin’e
ve Rus emperyalizmine karşı
birleşin!
1 Mayıs kutlu olsun!
Rus emperyalizmi yok olsun!
* Vladimir İlyiç LENİN, Sosyalizm
ve Savaş, Ankara: Sol Yayınları, 1992.

Kısacası “Leninistlerin” pek
hoşuna gitmeyecek olsa
da hakiki bir Leninist
tanımlama olan “sosyalşoven” etiketini,
Rus işçi
sendikaları başta
olmak üzere
Rusya’daki tüm
sol, proleter vs.
görünümlü ama
özünde Putinist
olan kesimlere ve
şahsılara yapıştırma
hakkını kendimde
buluyorum.
Peki, Rus
olmayıp yine de
Rus sosyal-şoveni olmayı
seçen Türkiye’nin sosyalist,
komünist ve/veya
Leninistlerine ne
isim verilmeli?
“Komprador
sosyal-şoven”
desem bilmem
hoşlarına gider
mi?
01/05/2022
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Erdoğan, Suriyeliler konusunda
toplumu nasıl ve neden oyalıyor?
Suriyelilere tepkinin
ırkçılıkla ilgisi yok
“Suriyelilerin evlerine
dönüşü” meselesi artık Türkiye’nin
ortak talebi haline gelmiş durumda.
Belki de çok uzun zamandır ilk
defa Türk siyasi tarihinde geniş
kesimler arasında böylesine
bir ortak görüş ortaya çıkıyor.
Kimileri bunu “Türklerin “ırkçı”
olması, bu yüzden de Suriyelileri
istemedikleri” gibi temelsiz bir
argümanla açıklamaya çalışsa bile,
geçtiğimiz günlerde MetroPoll
Araştırma Şirketi’nin yayınladığı
bir anket sonucuna göre HDP
seçmeninde bile görülen ciddi bir
rahatsızlık var.
Artan bu tepki, “ırkçılığın”
yükselişini değil sosyolojik bir
gerçeği gösteriyor. “Mültecilerin
Avrupa’ya yığılması korkusu”
dolayısıyla Suriyelilerin Türkiye’de
kalmasını isteyen “entegrasyoncu”
liberaller ve Suriyelilerin
Kuzey Suriye’ye dönüp Suriye
Kürtlerinin el koyduğu toprakları
geri istemesinden endişe duyan
“sosyalist” kesimler dışında,
“Suriyeliler Türkiye’de kalsın”
diyen neredeyse yok.
Bir de Tayyip Erdoğan’ı saymak
gerek tabii ki. Erdoğan, Suriyeliler
meselesinin siyasi geleceği
açısından sıkıntılı olduğunu görse
bile, siyasal İslamcılıktan gelen bir
reﬂeksle Suriyelileri laik Türkiye
yapısına karşı bir dayanak olarak
görüyor.
“Ensar” söylemi bu
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toplumun tüm fertleri göçmenlerden
kaynaklanan bir sorunu ya
görüyor ya da bizzat yaşıyor. Kimi
mahallesinde artan Suriyeli nüfusu
görüyor, kimi evde otururken
sosyal medyadan izlediği videolarla
Suriyeli gerçeğiyle tanışıyor. Tüm
bu korkular, “milliyetçiliğin”
güçlenmesi sonucu ortaya çıkmış
değil; aksine bu doğal korkuların
sebebi olan büyük göç hareketi
örtbas edildiği için Suriyeliler
üzerinden yapılan siyasetler güç
kazanmaya başlıyor.

AKP’nin “Suriyelilerin varlığını” bir sorun olarak
görmediğini, aksine bunu Türkiye’nin nüfus ve sosyal
yapısını değiştirmek için kullanmaya çalıştığını herkes
görüyor. AKP ve mülteciler arasındaki organik bağı
görüp, bunun üzerinden mücadele vermek herkes
açısından tek gerçek çözüm olacaktır.
dayanışmanın bir kılıfı. Altında
farklı duygular yatıyor. Türkiye’ye
Suriyeli göçünün en yoğun
yaşandığı dönemin, 2012-2013
olduğu ve bu dönemde iktidara
karşı büyük toplumsal eylemlerin
gerçekleştiği düşünüldüğünde,
Erdoğan’ın Türkiye’ye
yönelik büyük göçü “dostların
kucaklaşması” olarak gördüğünü
söyleyebiliriz. Dönemin başbakanı
Ahmet Davutoğlu’nun sınır
geçişleri ilk başladığı dönemde
yaptığı “En fazla 100 bin mülteci
bekliyoruz,” açıklaması yanlış bir

öngörüden kaynaklanmıyordu. AKP
iktidarı, sayının çokluğu üzerinden
doğabilecek tepkiyi bildiği için,
her zaman yaptığı gibi güvenilirliği
olmayan rakamlar üzerinden
toplumu büyük göçe alıştırdı.

Türkiye, Suriyeli gerçeğinin
yeni farkına vardı
Geldiğimiz noktada yalanın
boyutu, saklanabilecek düzeyi çok
aştığı için, ülkenin gözü açılmış
durumda ve tepkinin oluşması da
son derece doğal. Süreç uzadıkça

Ümit Özdağ gibi senelerdir
siyasetin içerisinde olan bir
siyasetçinin öne çıkması,
Bolu Belediye Başkanı Tanju
Özcan’ın bir “kanaat önderine”
dönüşmesi, Kılıçdaroğlu’nun
“Suriyelileri geri göndereceğiz”
açıklamaları; bunların tamamı bir
toplumsal talebin artık kimsenin
kaçamayacağı kadar gün yüzüne
çıkmasından kaynaklanıyor.
Erdoğan’ın bile geçtiğimiz
günlerde söylediği “Suriyelilerin
onurlu biçimde geri dönmeleri
için elimizden geleni yapacağız”
demeci, iktidarın da bu baskıdan
etkilendiği ve geleneksel
söylemlerinden uzaklaşmak
zorunda kaldığı anlamına geliyor.

“Suriyeliler geri döner mi?”
tartışması, Suriyelilerde
umut yaratıyor
Tabii herkesin kafasındaki soru
aynı: “Acaba Suriyeliler geri
dönecek mi?” Genellikle tartışma

15
bunun “kolay mı, zor mu” olacağı
şeklinde yapılıyor. Ancak bu
tartışma yapılacaksa bir ön kabul
olarak “Suriyelilerin, Suriye’ye
dönmek zorunda oldukları” dile
getirilmeli. Toplum ve elbette
Suriyeliler buna hazırlanmalı.
Sadece Suriyeliler de değil elbette.
“Suriyelilerin Türkiye’de kalıcı
olabileceklerine dair” yapılan bir
tartışma ve iktidarın da buna çanak
tutması sadece Suriyeliler için
değil, Türkiye’yi bir göç istasyonu
olarak gören birçok Pakistanlı ve
Afgan’da da “umut yaratıyor”.
Genellikle “Suriyeli” olarak ifade
edilse bile, sadece Suriyelilerle
sınırlı olmayan büyük bir kayıt
dışı göçmen sorunu var artık
Türkiye’nin. Rakamlar son derece
güvenilmez ve gerçekte kaç göçmen
olduğuna dair sadece tahmin
yapılabiliyor.

Suriyeliler konusunda
rakamlar güvenilir değil
Milli Savunma Bakanlığı Basın
ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Plan Subayı Binbaşı Pınar
Kara geçtiğimiz Şubat sonunda
yaptığı açıklamada 1 milyon
Suriyelinin gönüllü olarak evlerine
döndüğünü ifade etmişti. Savunma
Bakanlığı’nın yaptığı bu açıklama
devletin açıkladığı rakamların ne
kadar temelsiz olduğunu ispatlıyor.
Yine devletin açıkladığı sayıya göre
Türkiye’de 4 milyon Suriyeli var.
Bu 4 milyonun 1 milyonu gerçekten
de Savunma Bakanlığı’nın
açıkladığı gibi “dönmüş olsaydı”,
çok ciddi bir tersine göç başlamış
olacaktı ve şu anda tartışılan konu
çok daha farklı olacaktı. Bugün
Türkiye bütün tepkilere rağmen,
göç veren değil göç alan bir ülke
durumunda. Sınırlardan içeri giren
mültecilere ait videoların birçoğu
hem gerçek hem de güncel.
1 milyon Suriyeli gerçekten
dönmüş olsaydı, bu durum “kalmak
isteyenler” için de “gelmeye
çalışanlar” için de ciddi bir mesaj
olurdu. Ancak toplumsal kaygılara
bakıldığında bir “azalma” değil,
ucu çok farklı yerlere gidebilecek
ciddi bir “artış”görülüyor
Her gün mültecilerin yarattığı
sıkıntıları gösteren yüzlerce
videoyla karşılaşıyoruz. Sanki
birileri Suriyelilere yönelik bir
provokasyon zemini hazırlayıp, bu

provokasyon üzerinden Suriyelilerin
kalıcı olmalarını sağlamaya
çalışıyormuş gibi.
Bu provokasyonun temelinde
ise Suriyelilere kalıcı olacaklarına
dair verilen “güvence” yatıyor.
Verilen bu sözler ve yardımlar,
Suriyelilerin kendilerini daha güçlü
hissetmelerine ve uzun vadeli
yatırım yapmalarına yol açıyor.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı
Lütfü Savaş’ın geçtiğimiz günlerde
“Suriyelilerin ticarete atıldıkları,
kanunun etrafında dolaşarak mülk
edindiklerini ve zenginleştiklerini”
vurgulaması “kalıcılaşmanın”
boyutlarını göstermesi açısından
önemli.

6-7 Eylül mü tezgâhlanıyor?
“Suriyelilerin kalıcı olduğunun
düşünülmesi” toplumsal bir
endişeye sebep oluyor ve bu durum
tehlikeli bir çatışmanın da zemini
yaratmış oluyor. Vatandaş böylesine
bir durumda savunmasız olduğunu
düşünüyor ve mültecilere yönelik
tavrını değiştirmeye başlıyor.
Bu durum, Türkiye açısından en
tehlikeli senaryo.
Devletin dışında hiçbir güç
mültecileri geri gönderemez.
Ancak 6-7 Eylül olayları gibi bir
tepkinin olması, süreci bambaşka
bir noktaya götürür ve dünyada
en çok mülteciyi barındıran ülke
olan Türkiye, bir anda “mültecilere
zulmeden baskıcı bir ülkeye”
dönüştürülür. Böyle bir olayda
kimin haklı ya da haksız olduğunun
da bir önemi yok. Bizim amacımız
“haklı çıkmak” değil, Türkiye’nin
başına örülen bir çoraptan bir
şekilde kurtulmak olmalı.
Çatışmalı bir senaryoda
kesilecek ceza, “mültecilerin
Batı’ya gönderilmesi” değil,
“Türkiye’de kalarak siyasi
haklarının tanınması” olur. Yani
Suriyeliler gitmediği gibi, Batı’nın
dayatmasıyla bir Tanzimat Fermanı
da Suriyeliler için ilan edilir.

Asıl provokasyon “Suriyeliler gitmez” demek
Toplumun sinir uçlarıyla bu
kadar oynanmasının başka bir
sebebi olamaz. Örneğin Evrensel
gazetesi, Suriyeli gazeteci Sarkis
Kassargian’la geçtiğimiz günlerde
bir röportaj yaptı. Kassargian

röportajında “göndereceğiz
söyleminin hakikatle hiç
buluşmayan bir söylem olduğunu”
dile getiriyor. Türk ülkesinde bir
Suriyeli gazetecinin çıkıp açıkça
“Suriyelileri gönderemezsiniz”
demesi provokasyona zemin
hazırlayacak önemli bir açıklama.
Daha da kötüsü toplumun artık daha
sık duyduğu bu sözlere iktidarın
sessiz kalması ve hatta destek
olması. En büyük provokasyon da
bu zaten.
İktidar bu tahrik edici yaklaşıma
bir taraftan sessiz kalıyor diğer
taraftan da “ipler Türkiye’nin
elinde” görüntüsünü yaratmak
için “Suriyelileri onurlu biçimde
geri göndermeye çalışacağız”
açıklaması yapıyor. Halbuki
çok değil daha 2 ay öncesinde
muhalefete “Siz isteseniz de onları
gönderemezsiniz, mülteciler bizim
misaﬁrimizdir,” diyen bir Erdoğan
vardı.

Suriyeliler gerçekten
geri gönderiliyor mu?
Bu “ikili” politikanın devlet
açısından bir anlamı var.
Devlet bir taraftan “Suç işleyen
mültecileri hemen sınır dışı
ediyoruz,” propagandasını
yaparak artan tepkinin önüne
geçmeye çalışıyor. Son haftalarda
büyük illerde bulunan “Geri
Gönderme Merkezleri”nin
kapılarının gazetecilere açılması,
otobüslere bindirilen Suriyelilerin
fotoğraﬂarının servis edilmesi
bu düşünceyle yapılıyor. Ancak
sınırları ne ölçüde koruyabildiğimiz
düşünüldüğünde, “sınır dışı”
etmenin çok da inandırıcı olmadığı
açık. Kaldı ki devlet daha büyük bir
çabayı Suriyelilerin suç oranlarının
ne kadar düşük olduğu konusunda
toplumu inandırmak için harcıyor.
Diğer taraftan da Suriyelilere
tepki gösterenlerin arkasında terör
gruplarının olduğu propagandası
yapılarak, tepki gösteren kitle
terörle iltisaklı gösterilmek
isteniyor. Vatandaşın susması ve
tepki göstermemesi amaçlanıyor.
Yine bu dönemde televizyon
dizilerinde Suriyelilere yönelik
eylemlerin PKK tarafından organize
ediliyormuş gibi gösterilmesi bir
tesadüf değil, “devlet aklının”
toplumsal öfke kontrolü için
giriştiği çocukça önlemler.

Geçtiğimiz günlerde Emniyet
Genel Müdürlüğü açıklama yaparak
sosyal medyada aslında Suriyeli
olmayan bazı hesapların kışkırtıcı
bazı paylaşımlar yaptığını, bunun
arkasında da “FETÖ” olduğunu
açıklaması da benzer bir aklın
ürünü.
Suriyeli akınına engel ol(a)mayan
devlet, bu sonu gelmek bilmeyen
göçe tepki gösterenlere engel
olmayı daha kolay buluyor. Peki
vatandaş sussa ve tepki göstermeyi
bıraksa ne olacak? Toplumsal
rahatsızlığın dile getirilmesi ve
her şeye rağmen birilerinin iddia
ettiği gibi bir “pogrom” hadisesi
yaşanmaması, toplumun bu
soruna “barışçı” yaklaştığının bir
göstergesi.
Ancak bu yaklaşım çok kolay
biçimde kullanılabilir ve gerçek bir
provokasyona zemin hazırlayabilir.
Türkiye, AKP’nin besleyip
büyüttüğü bir sorunla boğuşuyor.
Herkesin mutlu olmasını sağlayacak
“mükemmel” bir çözüm bulunması
imkansız. Herkesi memnun edecek
bir çözüm arayışının tek sonucu,
sorunun daha kalıcı hale gelmesi
olacak. Bu bilinçli bir tercih.
“Çözümsüzlük” ve “belirsizlik”
AKP’nin elinde kullanmaya
çalıştığı bir koza dönüşmüş
durumda.
Muhalefetin önünde çok ciddi
bir sorumluluk var. Bir taraftan
toplumsal tepkiyi dile getirmek,
diğer taraftan da bu tepkinin
bir öfkeye dönüşmesine engel
olmak. Bunun için de yapılacak en
sağduyulu şey, “Suriyelilerin geri
döneceğinin” açıkça ve kesin bir
dille söylenmesi.
Bu noktada oluşacak bir tereddüt,
sorunu daha büyük bir kangren
haline getirir. “Suriyelilerin
burada kalıcı olacağını” söylemek
kendisini “barışçıl” olarak
lanse etse de çok daha büyük bir
çatışmanın temelini atar.
Artık AKP’nin “Suriyelilerin
varlığını” bir sorun olarak
görmediğini, aksine bunu
Türkiye’nin nüfus ve sosyal yapısını
değiştirmek için kullanmaya
çalıştığını herkes görüyor. AKP ve
mülteciler arasındaki organik bağı
görüp, bunun üzerinden mücadele
vermek herkes açısından tek gerçek
çözüm olacaktır.
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GÜNDEM
OZAN PEKGÖZ

Aydınlık ve Birgün’ün muteber kaynağı:

Pedoﬁl Amerikan askeri Scott Ritter
Avrasyacılar
Scott Ritter’ı keşfediyor
Karşı taraftan sizin tezlerinizi
dillendiren birileri her zaman
kıymetlidir. Cem Yılmaz’ın
“Anadolu rock” esprisinde
anlattığı gibi, size şüpheyle
bakanlara “Tamam hadi beni bırak,
Karacoğlan diyor” deme şansınız
doğar. Bu Karacoğlan bazen
Edward Snowden oluyor, bazen
Julian Assange, bazen bir başka
Batılı isim. Aydınlık’ta Amerikalı
subay Scott Ritter ile yapılan,
25 ve 27 Nisan’da yayınlanan
röportaj, Rusçu propagandanın bir
“Karacoğlan” gösterme çabasının
en son örneği.
Bundan önce, 14 Mart’ta, sonra 5
Nisan’da olmak üzere Aydınlık’ta
iki Scott Ritter haberine
rastlıyoruz. İlki, Scott Ritter’ın
Mart ayında kapanan Rus devlet
medyası Sputnik UK’ye verdiği
röportajın haberi. Röportajı yapan
Sputnik UK çalışanı ise, MarksistLeninist görünümlü Britanya İşçi
Partisi’nin sıkı Brexitçi lideri
George Galloway. Galloway’in
hemen her Rusya yanlısı gibi
katıksız bir antisemitik olduğunu
anlatmamıza gerek yok.
5 Nisan’ta ise, Ritter’ın bir başka
Rus devlet aygıtı RIA Novosti’ye
verdiği demeç var. Ritter bu
demecinde Bucha Katliamı’nı
yalanlamış. Twitter’ın, Scott
Ritter’ın hesabını askıya alması
ise, tam da ertesi güne, 6 Nisan’a
denk geliyor. Tabii, Sputnik Radyo
01/05/2022

Latuff’un da en önemli müşterisi.

Scott Ritter örneği, Rusçuluğun ve Rusçu propaganda
şebekelerinin tıynetini ortaya koyması bakımından da
yol gösterici. Rusçuluk, Avrasyacılık, düşkün ve refüze
tiplerin mecbur kaldığı bir meslek. Bugün Ritter’ın
reklamını yapan ve Rusçu, Batı karşıtı diye bilinen
isimlerin bir zamanlar Amerwikancı liberal mecralarda
kalem oynatmış, faaliyet yürütmüş olması, Ritter’la
olan duygudaşlıklarının bir başka boyutu.
çalışanı ve BirGün yazarı Ceyda
Karan’ın vakit kaybetmeksizin
Scott Ritter’a sahip çıkması da…
William Scott Ritter, eski bir
Amerikan Deniz Piyadesi (Marine
Corps-USMC) istihbarat subayı
ve BM’nin (UNSCOM) eski silah
denetçisi. Dünya kamuoyunda,
–Ceyda Karan’ın cümlesiyle–
“ABD’nin Irak kitle imha silahları
yalanını ortaya sermiş” olmasıyla
tanınıyor. Ama işin bu tarafı biraz
karışık. Buraya döneceğiz.
Kremlin’deki medya
komiserlerinin, Scott Ritter
gibi isimlere Ukrayna Savaşı
kapsamında özel önem verdiğine
hiç şüphe yok. Rusya Maliye
Bakanlığı’nın ordunun bütçesine
%11 zam yapmakla yetinirken
devlet medyasına ayırdığı bütçe
payını geçen ay boşuna üç katına
çıkarmadı.
Bizdeki Aydınlıkçılar yeni fark
etmiş olabilir ama Scott Ritter
uzun zamandır zaten Rusçu/
Trumpçı bir ilişkiler ağının

ortasında kendine yer bulmuş bir
ﬁgür. Sık sık Trump’ın kanalı
Fox’a, Kremlin’in Sputnik ve RT
kanallarına, boş vakitlerinde ise
mesela Alex Cristoforou gibi
Trump fanatiği köktendinci
komplo teorisyenlerinin Youtube
yayınlarına bağlanıp Rus yanlısı
demeçler veriyor... Ayrıca
Christoforou da diğer Trumpçılar
gibi aşı karşıtlığı dâhil olmak
üzere komplocu tezlerini BitChute
platformu üzerinden yayınlıyor.
Chrisfoforou gibi bir aşırı
sağcının ta 2017’de Mint Press
News’a verdiği, “Rusya’yı öcü
gibi göstermek işe yaramadı”
başlıklı söyleşi, Rusçu propaganda
şebekesinin nasıl bir iç döngüyle
işlediğinin tipik bir örneği. Zira
Mint Press News, her ne kadar
ABD’den yayın yapıyor gibi
görünse de İran ve Rusya bağlantısı
bilinen bir platform. Rus, Çin,
İran (son dönemde İmran Khan)
yanlısı karikatürleriyle bilinen
Brezilyalı karikatürist Carlos

Scott Ritter ne anlatıyor?
Ritter, Aydınlık’taki röportajda
1970’li yıllarda Türkiye’de
bulunduğunu açıklamış. 1961
(bazı kaynaklarda 1960) doğumlu
olduğuna göre muhtemelen asker
babasının görevi dolayısıyla
bulunmuştu. Tabii, Aydınlıkçıların
Ritter’a bu kadar sahip çıkması
işe başka yönden bakmayı da
gerekli kılıyor. Acaba, Ritter’ın
babası 1968-1972 yılları arasında
Türkiye’de görev yapmış, Maocu
partiler kurarak solu bölme
uzmanlığıyla meşhur CIA ajanı
Duane Clarridge ile birlikte
çalışıyor olabilir miydi?
Ritter, Aydınlık’taki röportajında
muazzam bir Rusçu propagandaya
imza atıyor. Fransa’da Le
Pen’den, Almanya’da AfD’ye,
İtalya’da Lega Nord’a kadar
Avrupa’da ﬁnanse edilmemiş
ırkçı-aşırı sağcı bırakmayan Putin
dururken Ukraynalı neonaziler
hikâyesi anlatmak, hele Naziler’in
Ukrayna’da her yerde olduğunu
söylemek çok ucuz bir savaş
propagandası.
Savaş demişken, Ritter,
Rusya’nın Ukrayna’daki
işgal girişimine neden “özel
operasyon” dediğini de kendince
akılcılaştırıyor. Ama “Savaş”
kelimesini ağzına alan yüzlerce
Rus’u şimdiden 15 yıl hapisle
yargılayan aklı açıklamak nedense
aklına gelmiyor.
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Amerikan subayı Ritter’a göre
iki ayda 22 bin askerini kaybeden
Rusya daha asıl vurucu gücünü
göstermemiş. O yüzden sivillere
de azami dikkat gösteriyormuş.
Hatta kayıpları en aza indirmek
için otobüslerle siviller savaştan
uzak alanlara taşınmış! İnsani
koridordan geçirilmek yerine zorla
Rusya’daki kamplarda alıkoyulan
yüzbinlerce Ukraynalıdan
bahsediyor!
Binbaşı Scott Ritter’ın
askeri tarih konusundaki bilgi
eksikliği hemen göze çarpıyor.
Rusya’nın çok başarılı (!)
harekâtının Almanların Fransa ve
Rusya’da uyguladığı “yıldırım
muharebe”den (Blitzkrieg) daha
hızlı ilerlediğini iddia etmiş.
Buna kargalar güler. Alman
ordusu Fransa’yı altı haftada istila
etmişti. Leningrad’a varması da
aşağı yukarı aynı süreyi almıştı.
Rusya, Ukrayna’da 9 haftadır
debelenmekle meşgul.
Ritter’da yok yok. Putin’in
A Haber’i Rossia 1’in rutininde
ne varsa sıralamış. Rusya’nın
muzaffer olacağından çok emin.
Biden çılgın ama neyse ki, Putin
gibi bir lider var! Evet. Aynen
böyle demiş. Rusya hem ekonomik,
hem de askeri olarak çok başarılı
ama aynı zamanda barış isteyen
tarafmış!

Scott Ritter gerçekte kim?
Rusçu şebekenin “bize
inanmıyorsan Scott Ritter’a inan”
taktiği ne kadar işlevsel olur,
bilinmez. Fakat bu isim bir hayli
sorunlu. Scott Ritter 1980 yılında
Amerikan Deniz Piyadeleri’nde
eğitimine başlıyor ve rütbeleri
hızla tırmanıyor. Askerî istihbaratçı
Ritter’ın 1988’de dâhil olduğu ilk
uluslararası görev ilginç bir şekilde
Rusya.
Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler
Anlaşması uyarınca kurulan saha
denetim ajansı (On-Site Inspection
Agency - OSIA) ekibiyle Uralların
eteğindeki Votkinsk’te başarıyla
görev yapıyor. Rusya’nın bu
orta yerinde başka ne oluyor
derseniz, müstakbel karısı Marina
Khatiashvili ile tanışıyor. Çok
romantik, değil mi?
Scott Ritter’in sonraki görevi

ise, Çöl Fırtınası, yani Birinci Irak
Savaş’ında Riyad’daki karargâhta
General Schwartzkopf’a
danışmanlık. Çöl Fırtınası’ndan
sonra ordudan ayrılan binbaşımız
ilk iş olarak bugün artık Trump’ın
medya kalesi haline gelmiş olan
Fox News’a güvenlik danışmanı
oluyor. Aydınlık’taki röportajında
Trump’ı yermesine bakmayın siz.
Kader adeta ağlarını örmüş.
Fakat Scott Ritter’ın adını tarihe
geçiren asıl rolü, BM bünyesindeki
UNSCOM göreviyle 1991’den
1998’e kadar Irak’ta yaptığı silah
denetçiliği görevi.
Ritter’ın görev yaptığı
UNSCOM, Irak Muhaberat’ının
karşı denetimini atlatarak
Bağdat’ta olası yasaklanmış
silahların izini araştırmaktadır.
Scott Ritter’ın görevi ise, BM
adına işin istihbarî faaliyetlerini
üstlenmektir. Buna Amerikan
casus uçakları U-2’lerden gelen
hava fotoğraﬂarını analiz ettirtmek
için İsrail’e gidip gelmek de dâhil.
Ritter bu dönemde FBI’ın oltasına
takılır ve U-2’lerin Irak üzerinde
çektiği fotoğraﬂarı İsraillilere
sattığı da ortaya çıkar.

Aydınlık’ın 25 ve 27 Nisan’da Scott Ritter ile yaptığı röportajlar

Irak’ı savunan barışsever
değil, Irak’ı tuzaklayan
çok taraﬂı casus
Kitle imha silahları
meselesine gelince... O iş hiç
de öyle göründüğü gibi değil.
UNSCOM’daki kafadarlarıyla
birlikte Scott Ritter’ın
Muhaberat’ın perdeleme
taktiklerini aşmak için buldukları
yöntem, şaşırtmacalar ve şok
baskınlar yaparak Saddam rejimini
provoke etmek oldu.
Scott Ritter bir yandan da
sonraları itiraf edeceği üzere
İngiliz istihbarat örgütü MI6 ile
sıkı bir ilişki içerisine girmiş,
Londra’nın Irak’ı ve Saddam’ı
dünya kamuoyunda tecrit ve
hedef etme üzerine kurguladığı
uzun soluklu proje “Operation
Mass Appeal”a (Kitlesel Cazibe
Operasyonu) BM görevi dâhilinde
Irak Hükûmeti’ne ait ele geçirdiği
ne varsa paslamıştı.
Scott Ritter, 7 yıl boyunca adeta
kanına ekmek doğradığı Irak’ta
en sonunda casus ilan edildi ve

Ceyda Karan’ın Ritter’a sahip çıkan tweet’i
görevini yapamaz hale geldi. Ama
zaten Ritter’ın misyonu da Irak’ın
yaptırımlardan kurtulmak adına
razı geldiği UNSCOM görevinde
masayı Irak’a dağıttırtmaktı.
Ritter, UNSCOM görevinden

istifasının akabinde az önce
belirttiğim Kongre araştırma
komisyonunda ise, Clinton
yönetimini Irak’a karşı yumuşak
davranmakla; özellikle Madeline
Albright’ı ise, kitle imha silahı
01/05/2022
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denetimlerini Saddam’dan daha
fazla engellemekle itham etti.
Bu Kongre oturumunda Scott
Ritter’a ağzının payını veren, o
zaman senatör olan Biden olmuştu.
Biden’ın, “Politika yapmak sana
düşmez Scott oğlan, bu iş senin
maaş bordronu aşar” demesi
bugünlerde sosyal medyada çokça
paylaşılıyor. Küreselci Biden’ın bu
“cefakâr Amerikan kahramanına”
reva gördüğü alçaltıcı muamelenin
ajitasyonu epey tuttu. Oysa Scott
oğlanın da mum gibi kalmasından
tahmin edebiliyoruz ki, Biden’ın
maaş bordrosu ile kastettiği,
Ritter’ın Mossad ve MI6 ile
girdiği “duygusal” ilişkilerdi.
Ritter’ın Biden karşısında fanatik
Putinizm sergilemesinde bu
garezin payı büyük.

Aziz Pavlus mu,
Robert Mohr mu?
Takvim yaprakları 2003’ü
gösterdiğinde ise, Aydınlıkçıların,
Rusoﬁllerin, Ceyda Karan’ların,
“Âziz Scott Ritter”ı tarih sahnesine
arzı endam etmeye başlar. Eski
Deniz Piyadeleri istihbaratçısı,
“Kitle İmha Silahları”nın nasıl
bir yalan, nasıl bir sahtekârlık
olduğunu bas bas bağırır çağırır.
Gerçekten de en çok onun sesi
çıkmaktadır. Bugüne kadar
gazetelerde makaleleri çıkar,
televizyonlara demeçler verir,
kitaplar bastırır, Syracuse gibi
önemli bir üniversitede misaﬁr
olarak siyaset dersleri bile verir.
Bush’un ya bizimlesiniz ya da
teröristlerle veciziyle start verdiği
“Terörizmle Savaş” çağında bu
yürek yemiş Florida yiğidosu,
işte o gün bu gündür uluslararası
Amerikan karşıtı ilahi korosunun
diz çöküp mum yaktığı en sevgili
ikonasıdır.
İsa’nın onca yoldaşına,
öğrencisine, onca mümine en rezil
işkenceleri yaptıktan sonra bir
anda aydınlanan ve Hıristiyanlığa
bugünkü temel biçimini verecek
kadar kurumsallaştıran en büyük
Aziz olmayı başarmış bir Pavlus
var artık karşımızda. Durmadan
canlı yayınlara bağlanan,
Amerika’yı, Avrupa’yı, NATO’yu
yerden yere çalan, twitter hesabı
kapandı diye mağdur ve mazlum
olan Irak’ın çilekeş (!) Pavlus’u.
01/05/2022

kamuoyuna yansımamış olması
gerektiğini ve bir adamla ailesi
arasında kalması gerektiğini iddia
etmiş. Bir demediği, “küçüğün
rızası var,” kalmış anlayacağınız.
Ritter bu –bilinen– son
suçundan 2,5 yıl hapis yattı ve
2014 Eylül’ünde şartlı tahliye
ile salıverildi. Şartlı tahliye
komisyonunun onayı olmadan 18
yaşından küçüklere yaklaşması
yasaklandı.
Scott Ritter’ın pek
gündeme gelmeyen
başka bir sırrı
da kronik pedoﬁl
olması.
Şimdi de kurulmuş, evindeki
çalışma masasından Ukrayna’daki
neonaziler hikâyesini satıyor
millete...
Benzer bir örnek de Münih
Üniversitesi’nde savaş karşıtı
bildiriler dağıtarak öğrencileri
örgütleyen Sophie ve Hans
Scholl kardeşlere operasyon
yapıp sorgulayan Gestapo Şeﬁ
Robert Mohr’dur. Mohr,
Beyaz Gül örgütüne operasyon
yapıp mahkemede aleyhlerinde
tanıklık ederek iki kardeşi idama
götürmüştü. Ama savaştan sonra
onları kurtarmaya çalışmış iyi
niyetli Gestapo pozlarında acıklı
hikâyelerini bile yazmıştı. Dahası,
Nazi kurbanlarının yakınları için
oluşturulmuş Amerikan yardım
fonundan destek bile almıştı!

Putin’in
kronik pedoﬁl askeri
Scott Ritter, Pavlus’a mı daha
çok benziyor, yoksa Mohr’a mı,
sizin bileceğiniz iş. Ancak bu
Avrasya uyanığının pek gündeme
gelmeyen başka bir sırrı da kronik
pedoﬁl olması.
Haziran 2001’de NY Albany’de
internetten bulup Burger King’de
buluşmaya çalıştığı 16 yaşındaki
kızın, aslında internet devriyesi
yapan bir polis memuru olduğunu
öğrendiğinde “Scott oğlan”
40 yaşındaydı. Yaşça küçüğe
uygunsuz yaklaşmaktan hüküm
giydi fakat 90 gün hapsin yatarı
yoktu. 6 ay suça karışmayınca

sicili de temizlendi. 2003’ün
ilk aylarında haber kamuoyuna
yansıdığında Ritter’ın tepkisi ne
mi oldu dersiniz? “Zamanlama
manidar.” Tutuklanmasaydı uçak
bileti hazırdı. Irak’a gidip olası bir
Amerikan işgali engelleyecekti.
“Dava kapanmış, hükmün
açıklanması geriye bırakılmış...
Niye gün yüzüne çıkarılıyor şimdi
bu?”
Ne var ki, bu Scott oğlan’ın ilk
pedoﬁli vakası değildi. Bundan iki
ay önce, Nisan 2001’de bu sefer
14 yaşında bir kızla yazıştığını
zannedip polisle karşılaşmıştı.
Scott Ritter’ın 7 Şubat 2009’da
bu defa 15 yaşında bir kız
zannederek Yahoo Chat üzerinden
mesajlaştığı cinsel suçlar devriye
polisi ise, çok daha beter bir
duruma şahit oldu. Ritter, video
görüşmesinde apaçık uyarılara,
itirazlara ve rahatsızlık beyanına
rağmen cinsel içerikli mesajlar
iletip, ekran başında cinsel eylem
sergiledi. Eski Birleşmiş Milletler
silah denetçisinin mahkemedeki
savunması müthiş: “15
yaşındaymış gibi rol yapan yetişkin
biriyle görüştüğümü sanıyordum.”
Bu –bilinen– üçüncü vakasının
dava duruşmalarında Rus (Gürcü)
eşi Marina’ın 18 ilâ 66 ay hapisle
yargılanan kocasına “Başını
eğme, dik tut,” sözleriyle moral
vermesi de bir hayli ilginç. Ritter
ise savunmasında, ailesinin ve
18 yaşındaki ikiz kızlarının onu
affettiğini, böyle bir olayın hiç

Amerikan deniz piyadelerinin
pedoﬁl istihbaratçısı Ritter da
diğer Rusçular gibi bu Ukrayna
sürecinde sıklıkla Oliver Stone’un
dandik komplocu belgeseline atıf
yapanlardan. Oliver Stone’un
bir başka komplocu belgeseli
ise, Ermeni ve Rum lobisinin
paralarıyla çektiği meşhur Gece
Yarısı Ekspresi (Midnight Express).
Parayı verenin düdüğünü çalan
Oliver Stone’un da tıpkı Ritter
gibi rezil bir müptelalığı var:
Uyuşturucu. 2012’de verdiği
bir röportajda kokainden uzak
durduğunu ama ecstacy’le arasının
iyi olduğunu açık açık anlatıyor.
Tabii bu uyuşturucu güzellemesi,
uyuşturucuyu ballandırdığı
“Savages” ﬁlminin güsterime
girmesi şereﬁne!
Sonuç olarak, Ukrayna’da
bebeklere bile tecavüz edip
videoya almaktan imtina etmeyen
Rus askerlerini özgürleştirici
olarak selamlarken vatanını
savunan Ukraynalıları neonazilikle
itham etmek en çok da böyle bir
pedoﬁle yakışır!
Irak’ın işgaline zemin hazırlayan
kirli operasyonlardan kazanan çok
taraﬂı sapık bir Amerikan askerinin
şimdi de Ukrayna’nın işgalinden
yolunu bulması son derece uyumlu.
Scott Ritter örneği, Rusçuluğun
ve Rusçu propaganda şebekelerinin
tıynetini ortaya koyması
bakımından da yol gösterici.
Rusçuluk, Avrasyacılık, düşkün
ve refüze tiplerin mecbur kaldığı
bir meslek. Bugün Ritter’ın
reklamını yapan ve Rusçu, Batı
karşıtı diye bilinen isimlerin bir
zamanlar Amerikancı liberal
mecralarda kalem oynatmış,
faaliyet yürütmüş olması, Ritter’la
olan duygudaşlıklarının bir başka
boyutu.
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“Ukrayna Savaşı uzamasın” diyenler
Vietnam’da, Sakarya’da ne derdi?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
dün CNN Türk’te Ahmet Hakan karşısında
“savaşın uzaması” konusunda ağzından
çıkanlar, aynı gün Evrensel’de yayınlanan
değerlendirme ile örtüşür durumda.
Çavuşoğlu, Ahmet Hakan’ın “Ben bu savaşın
bu kadar uzayacağını düşünmüyordum. Ne oldu
da bu kadar uzadı?” sorusunu şöyle cevaplıyor:
“Ben de bu kadar uzayacağını
düşünmüyordum. Özellikle İstanbul’daki
görüşmelerden sonra… Ama NATO Dışişleri
Bakanları Toplantısından sonra uzayacağı
konusunda kanaat oluştu. Çünkü bu savaşın
devam etmesini isteyenler de var. NATO’ya
bağlı ülkeler içerisinde savaş devam etsin
arzusunda olanlar var. Amaçları Rusya’yı daha
da zayıﬂatmak. Ama bedelini kim ödüyor? Siz
ödemiyorsunuz ki?”
Çavuşoğlu arada Ahmet Hakan’ın sözlerini
de onayladı: “Ama olan Ukrayna’ya oluyor.”
Bu yaklaşım tarzını bire bir onaylayan çok
sayıda haber ve değerlendirme sol basın ağırlıklı
olmak üzere medyada sıkça dile getirildi. İşte dün
en son Evrensel’de çıkan Yücel Özdemir imzalı
yazının başlığı da “NATO savaşı uzatmak için
Ukrayna’yı silahlandırıyor.”
Çavuşoğlu medyadaki bu “NATO savaşı
uzatmak istiyor” söylemlerine kulak verip
etkilenmiş olabileceği gibi, tamamen kendi
değerlendirmesiyle de konuşmuş olabilir.
Çakışan, aynı gibi görünen bu iki söylemin farklı
motivasyonları da olabilir.
Savaşın getirdiği liderler traﬁği ile yükselen,
Antalya Diplomasi Forumu ile genişleyen ve
en son İstanbul görüşmeleri ile zirve yapan bir
diplomatik atak vardı. 2022 yılına dünyanın
selamı sabahı kestiği bir ülke olarak giren
Türkiye’de, AKP iktidarının birkaç hafta içinde
barışın mimarı olarak adını dünya tarihine
yazdırması ihtimali gözler önündeydi.
Ama özellikle Buça Katliamı ile bu süreç
gölgelendi. Çavuşoğlu’nun da bu konuda Buz
Devri’ndeki Sincap Scrat gibi meşe palamudunu
bir türlü yiyememenin hayal kırıklığını
yaşadığı şüphesiz. (Geçtiğimiz günlerde ﬁlmin
yapımcı ﬁrması kapandığı için anlamlı bir
veda animasyonu hazırlayıp Scrat’a o meşe
palamudunu en sonunda yedirdiler.)
Fakat konuya yaklaşım açısından
Çavuşuğlu’nun medyadaki seslerin içeriğini bire
bir kabul ettiği de açık. Çavuşoğlu da AKP’liler
de medyada bu minvalde kalem oynatan, konuşan

eden yazarlar da savaşın uzamasından ötürü
Batı’yı suçlayıp itham ediyorlar. Ama şu soru
eksik kalıyor:
Savaşın kısa sürmesini isteyen kim?
İşte burada isimler çok net. Putin, Lavrov,
Peskov, Zaharova, Şoygu… Yani Kremlin.
Reçeteleri de hakikaten basit ve gayet “barışçıl”:
Ukrayna teslim olsun.
Zelenskiy de “Tamam benim paşama. Al Kiev
de senin olsun, Donbas da, Odessa da. Yeter
ki analar ağlamasın!” deyip çekilsin kenara.
Komedyen ya. Rolü bu kadar olsun.
Mantık hakikaten bu.
Sonra da dakika başı Batı Ukrayna’yı
silahlandırıyor diye ağlayıp zırlıyorlar. Eh, hani
yalnız bırakmıştı be güzelim?
Çavuşoğlu savaşın “bedelini siz
ödemiyorsunuz”, yani bekâra boşanmak kolay
deyince sol tribün alkışlıyordur. Ama ortada
Ukrayna’yı zorla savaştıran yok ki! Hangi ülke iki
ay boyunca “dünyanın ikinci büyük ordusu”nun
istila hareketine gönülsüz karşı koyar? Derler ya,
bağlasan durmaz… İşte Rusya bitiremiyorken
koca ülkenin savaşma azmini sen mi bitireceksin?
Akıl tutulması.
Zelenskiy iki aydır kaçacak... Ölme
Avrasyacım yaz gelsin! Sözümona “esir
Rusları” kurtaracaklardı, en Rus Harkiv bile
Kiev’den daha sıkı direndi... Sonracığıma Rusya
“denaziﬁye” edecekti, Putin Ukrayna ordusuna
darbe çağrısı bile yapmıştı... Ne oldu?
Ne olacak? Koca Moskova battı! İki anlamda
da…
Peki, bu nasıl oldu?
Savaş uzadığı için olabilir mi acaba?
Vietnam bir çeyrek asrı Fransız, Amerikan,
Çinli işgalciye direnmekle geçirdi. Şimdi bu
oturduğu yerde “NATO yayılması” sakızı
çiğneyenlere kalsa Vietnam halen Fransız
sömürgesiydi!
Bunların kafasıyla düşününce o zaman da
Eisenhower’ın “Domino”su yayılıyordu. Amerika
ise, kışkırtılmış olma hakkına dayanıyordu... Yani
Rusçu mantığın, Amerika’da bile bulunmayan
bir Amerikancı mantığın kapısını açtığını görmek
artık zor olmamalı.
Hepsini bıraktım... Yahu biz? Savaşlarla hallaç
pamuğuna dönmüş bir halkı 19 Mayıs 1919’dan
24 Temmuz 1923’e bilﬁil savaştıran Mustafa
Kemal Paşa vallahi de billahi de savaşı uzatmadı

mı?
Kötü mü etti? İşte bu beyzâdelere
hanımzâdelere sorsanız zaten çoğu ideolojik
olarak bu yanıtı vermeye teşne. Hem de
çakıştıkları Çavuşoğlu’nun siyasal İslamcı
geleneği ile %100 uyumlu halde. (Bak yine İkinci
Grup çıktı mı karşına?)
Ankara’daki milliyetçi Kemalistler Londra’ya
göre savaşı uzatıyordu, İstanbul’daki müstemleke
korosuna göre macera peşinde Anadolu ahalisinin
ıstırabını uzatıyordu, Moskova’daki komiserlere
göre ise –tabii Sakarya Zaferi’ne kadar– yardımı
bile hak etmiyordu! İşbirlikçiler zaten bunların
üçünü de onaylıyordu.
Mustafa Kemal, Fransızlarla ve İtalyanlarla
anlaşıp silah alıp 22 gün 22 gece Sakarya’da
dayanınca bunun adı silah endüstrisini ihya etmek
mi oluyor? Evrensel’deki analize göre buna da
evet demeliyiz. Zira NATO Ukrayna’ya silah
yardımı yapınca silah tekelleri bayram etmiş.
Aynen böyle yazıyor. Tabii bu arkadaşların
“Kovid-19 Pﬁzer’a yaradı” diye başlık atıp aşı
karşıtı uluslararası gericiliği selamladığını da
gördü bu gözler... Şaşırmıyoruz.
Fakat büyük resimci zevatın niyeyse gözden
kaçırdığı bir şey var. İnfazları kafaya sıkarak
değil, yere yatırıp omuza, ciğerlere, kaburgalara
onlarca mermi sıkarak, işkence gösterisiyle
gerçekleştiren Husiler, Afrika’da birbirini kıran
kabileler, 40 yılda dünyanın mühimmatını
AK’sını, RPG’sini, Bixi’sini alan PKK, Rusya
için bir gelir kaynağı olabilir. Oysa Batı için
silah satışı temel gelir kaynağı değil, siyasi
tercih. Rusya’nın dünya silah ihracındaki payı
ise, yaptırım tokadını yemezden önceki durumda
dünyada kapladığı ekonomik hacmin tam on katı!
Yani savaşların uzaması muhabbeti yapılacaksa
çitleyecek çekirdeğimiz bol.
Son olarak, ille de savaş kısa mı sürsün? Ama
işte Ukrayna da vazgeçmiyor mu? Öbür taraftan
Putin’in de İnguş, Mordvin, Çeçen, Dağıstanlı,
Tuvalı, Buryat delikanlılara acıması yok mu?
Yetmedi mi bu kadar kan? Peki... O zaman geriye
tek çare kalıyor. NATO girsin! Ama buna da en
başta NATO karşı. Ben medyada ahkâm kesen
güruhun NATO’dan daha gönülsüz olmadığına
yemin edebilirim. İsterler. Yeter ki, Ukrayna
adında bir ülke, Ukrayna halkı, bu halkın kader
belirleme hakkı, Zelenskiy diye kendi seçtiği bir
lideri ve savaşma iradesi olmasın. Çünkü “büyük
resim”cilik, “büyük güç” gerektirir.

OZAN PEKGÖZ
01/05/2022
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Hekim
“Yaşamın yapıtaşı atom
değil yaşamın yapıtaşı
enformasyondur.”
Yeni Bilgi Teoremi
Onkolog Hekim Dr. Murat
Baş; bütüncül tıbbın öncü ve
öğreticilerinden; akademik
unvanlarını kullanmıyor. Bir
bütün olarak günümüz tıbbının
ilaç sanayine dayandığına
dikkati çekiyor. Kadim Üstatları
(meslektaşları) Hipokrat-Farabiİbni Sina gibi düşünür “bilgehekim” ve sanatçılar.
Bir hekim olarak söylem ve
konuşmaları Türk Tıp Tarihi
Perspektiﬁ içinde sıralanıp
düzenlendi.

Düşünme
Her düşünme, bir tasarımdır.
Düşünme; verileri değerlendirip
yeni ﬁkir veya bilgi üretmektir.
Düşünen kişi üretir, üreticidir.
Hazır düşünceleri alan kişi üretmez
ödünç alır, çünkü o, tüketici ve avcıtoplayıcıdır.
Biz toplum olarak düşünmeyi ve
düşünce üretmeyi pek sevmeyiz
elde hazırı varken...
Bu konuda en fazla yapılan;
Batı’da üretilmiş, ﬁkredilmiş bilim
ve teknolojisi, paradigması konmuş
sistemlerin bayiliğini yaparız.
Bizde neden düşünce, ﬁkir
üretilemediğini, son 500 senedir
bilim ve düşünce dünyasına hiçbir
katkımızın olmadığını anlatan bir
anekdot var.
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Bilen Yönetir
Günümüzün önemli felsefe
tarihçilerinden Prof. Dr. İhsan
Fazlıoğlu anlatıyor:
“2013 yılında ‘El-Kanun
ﬁ’t-Tıb’bın (Tıbbın Kanunu)
yayınlanışının bininci yılı idi. İbn-i
Sina bu eserini ilk defa 1013’te
birinci fasikülü yayınlamıştı. Bunun
anısına Medeniyet Üniversitesi’nde
bir panel yapmak istedik.

mukaddestir, diğer mesleklerin
ötesinde farklı bir yeri vardır.
Bir toplum, eğer gerçek anlamda
“Hekim” yetiştirmiyorsa, bilim
insanları yetiştirmiyorsa, o toplum
hastadır. Hayatiyetini devam
ettiremez.

Dr. Murat Baş’ın öyküsü
Doğum: Nisan 1965.
Doğum Yeri: Van.

İbn-i Sina’nın felsefesini
konuşacak adam vardı. Batı’ya
etkisini konuşacak adam da
bulduk. Ama İbn-i Sina’nın tıbbını
konuşacak Türkiye’de bir adam
bulamadık... Tıp tarihçimiz var ama
“tıp” bilmiyorlardı...

Liseyi Van’da bitirmiş, Bursa
Tıp Fakültesi mezunu, evli, eşi tıp
doktoru, 3 çocuğu var.

Tel Aviv Üniversitesi’nde dört tane
İbn-i Sina tıbbı uzmanı bulduk…

Onkoloji bölümleri ve merkezleri
kurdu.

Dünyadaki İbn-i Sina tıbbı
çalışanların %95’i Yahudi idi.

Halen kanser ve kronik toksisite
yönetimi ve ozonterapi, genetik
yatkınlık analizi ile “Kişiye Özel
Sağlıklı Yaşam Yönetimi” Merkezi
yaptığı, kendi muayenehanesinde
“Bütüncül Tıp” ilkesi ile
çalışmalarına devam ediyor.

Çünkü ‘El-Kanun ﬁ’t-Tıb’,
İbraniceye 110 (yüz on) kere
tercüme edilmiş ama Türkçeye
hiç tercüme edilmemişti. Bizde
mecburen İbn-i Sina tıbbı uzmanı
Tel Aviv Üniversitesi’nden
çağırdık.”
Evrensel ve ebedi kuraldır;
bilen yönetir. Şimdi anladınız
mı Yahudilerin neden dünyayı
yönettiklerini?

Hekim, hekimlik
ve Dr. Murat Baş’ın öyküsü
Hekim ve hekimlik bütün
dinlerce kutsanmıştır. İslamiyet’te
de Allah’ın Şaﬁi sıfatı hekimlere
bahşedilmiş, hekimlere verilmiş
bir vasıftır. O bakımdan hekim

Yurt içinde ve dışında bir çok
üniversitede akademisyen olarak
çalıştı.

Dr. Murat Baş’a göre
bütüncül tıp
Bütüncül tıp bir insanın sağlığını
yeniden tanımlayan bir tıptır.

mükemmel olma hali hiç değildir.
O zaman bir insanın kolu yoksa,
hayatının bir döneminde bir organı
bir hastalık nedeniyle çürümüşse o
insana sağlıklı diyemezsiniz.
Sağlık; bir denge halidir. Ne
demek denge hali? Biraz bunu
konuşalım. Sağlık; biyolojik,
psikolojik, sosyolojik, kültürel,
ekonomik ve ekolojik bir iyilik
halidir. Bir denge halidir. Sağlık
mükemmellik hali değildir.
Denge hali olarak tanımlarsak
işimiz kolaylaşıyor. Eğer sağlığı bir
sosyolojik durumdan, arındırırsanız
tarif edemezsiniz. Sosyal bağları
güçlü olmayan bir insanın sağlığı
yerinde değildir. Kardeşiyle üç
yıldır konuşmayan bir insanın
sağlığı bozuktur.
Kronik stresle yaşamını devam
ettiren psikolojisi bozulmuş bir
insanın sağlığı düzgün değildir.
On yıl ev taksiti ödeyen bir adam
sağlıklı değildir.
Bütüncül tıp; kültürel olarak
nevrotik bir kültürde büyüyen, savaş
ortamında büyüyen, sürekli kavga
eden, birbirinin kuyusunu kazan,
bir toplumda büyüyen bir insanın
sağlığı normal değildir.

Sağlık nedir diye sorduğumda
dünya Sağlık Örgütü’nün bir
tanımlaması var:

O zaman bir hekim olarak sizin;
bir kişinin ekonomisi ile sağlığı ile
sosyolojisi ile kültürü ile çevresi ile
yani ekolojisi ile denge halinde olup
olmadığını analiz etmeniz gerekiyor.

“Sağlık; biyolojik, psikolojik iyilik
halidir.”

Ama bizler bunları yapmak yerine
şunu yapıyoruz:

Evet arkadaşlar sağlık bir iyilik
hali değildir. Bir kere bundan
vazgeçmeniz gerekiyor; sağlık
iyi olma hali değildir. Sağlık

Bir laboratuvara bir tetkik
gönderiyoruz, hangi tetkiki
gönderiyoruz; kan aldırıyoruz...
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tadı 100 yaşında da çıkar.

Kan kronik hastalıklarda hiçbir
şey vermez.Kandaki tetkikler
zurnanın son deliği olarak kabul
edilir.

Biz insanlar gençliğimizde
“Aşk”tan, orta yaşımızda
çocuklarımızdan-işlerimizden,
ilerisinde sağlığımızdan, ardından
hastalıklarımızdan 60’lara varınca
da “Ölüm”den bahsederiz.

Ne demek bu; artık hastalık
kan gibi ob…tas dengesinin
organizmada çok yüksek tutan
dokunun bozulması ne demek
biliyor musunuz?

Halbuki gençliğimizde sağlığı
konuşabilsek 60’ında “Aşk”tan dem
vurmaktan bizi kim alıkoyabilir?

Kandan önce temel metriksin
kandan önce hücrenin bozulduğu
anlamına gelir. O zaman biz
bozulmanın son evresindeki bir
kriterle, bir tetkik verisi ile bir
kronik hastalığı tanımlayamayız.
Kronik hastalığı tanımlamanın
tek yolu var: Öyküsünü dinlemek,
muayenesini yapmaktır.
Kronik hastalık; diyabetin, kan
şekerinin kâğıt üzerinde 100-110
arasında olması değildir… Böyle
tanımlarsanız bu sadece endüstriyel
tıbbın tanımlamasıdır.

Bütüncül tıp
bir hastalık hikâyesidir
Hastalık bir öyküdür arkadaşlar.
Kronik hastalıklarla baş edebilmek
için bizim uzmanlaşmak yerine
üçüncü bakış açısına ihtiyacımız
var, oysa bizler genellikle ne kadar
uzmanlaşırsak ne kadar titr artarsa
akademik unvanı ne kadar büyürse
bu hastalıklarla baş edeceğimizi
zannediyoruz ve burada fena halde
yanıldığımızı ben söyleyeyim.
Eskiden alternatif tıp modern tıp
idi. Doktor karar verince istediği
tedaviyi uygulamalıydı. Maalesef
dünyada özellikle Batı tıbbının
modern tıbbın lehine gelişen tedavi
protokolleri …
Biz yıllarca bütüncül tıp
konusunda bir tek hekimi dahi
ikna edemezken bugün bu konuda
yaptığımız kongrelere 300’den aşağı
katılım olmuyor.

Dr. Murat Baş’tan
aforizmalar (özdeyişler)
Kronik enﬂamasyondan (iltihap)
kurtulmak mümkündür!
Kaygınızı azaltın!
Beslenmenizi düzeltin!
Bağırsak ﬂorası ve geçirgenliğini
normalleştirin.
Fiziksel aktivitelerinizi arttırın.
Endüstriyel (süt, şeker, vb. raﬁne)

Aslında, mutlu, huzurlu ve
sağlıklı kılacak o muazzam yaşam
dengesini basit ve sade bir çabayla
yakalayabiliriz.
Dr. Murat Baş, kadim tıbbın ustalarından Galen, Avicenna (İbn-i Sina)
ve Hipokrat tablosu önünde.
(Bütüncül Tıp Usta-Çırak eğitimlerinin yapıldığı toplantı salonu.)

tüm gıdalardan uzak durun!

Hastalık bir etiketlemedir
Hayatımızın en süregelen işidir
“etiketleme”, “doğru”, “yanlış”,
“başarılı”, “başarısız” gibi.
Tıptaki uygulamalarımızda da
aynı şeyler söz konusudur, “hasta”,
“sakat”, “kanser”, “diyabet” gibi
nitelemeler sınırlayıcıdır.
Bir doktor hastalığı nasıl görüyor,
nasıl tarif edebiliyorsa hasta ile o
şekilde ilişki kurar.
Etiketler, kontrolü sağlamaya,
sonlandırma ya da sonuçlandırmaya
ve belirsizliklerle başa çıkmaya
dönük çabalardır. Kendimizi
güvende hissettirebilir ve bir sonuca
ulaştırdığı için bize zihinsel rahatlık
sunabilir ancak iyileşme getirmez.
Andre Mauroıs diyor ki:
“Yaşlanmak, meşgul bir insanın
zaman ayırmadığı kötü bir
alışkanlıktan başka bir şey
değildir.”
Ben de diyorum ki: “Yaşamak,
meşgul bir insanın zaman
ayırabileceği tek iyi alışkanlığından
başka bir şey değildir.”

Duygusal egzersizleri
ihmal etmeyin
Duygusal egzersizleri yapıyor
musunuz?
Kalbinizin de bedeniniz
gibi egzersiz yapmaya ihtiyaç
duyduğunu daima hatırlayın.
Duygularınızı durmadan
törpüleyip köreltmeniz yanlıştır.
Mümkünse yaşlanırken kalbinize

duygusal egzersizler için fırsatlar
yaratmalısınız. Siz yaşlandıkça
mutlaka yaşlananlar damarlarımız,
kemikleriniz veya eklemlerinizdir.
Duygularınız (sevinçleriniz,
sevgileriniz) asla yaşlanmaz.
Bırakın zaman zaman kalbiniz ile
beyniniz biraz tango yapsın. Yeni
heyecanlarla çarpsın.
Hayat arkadaşınıza yeniden âşık
olun mesela; çoktan yitirmişseniz
hayatınızın insanını, o zaman yeni
hevesler, yeni keyiﬂer ve belki de
yeni aşklar yaşamalısınız.
Kalbinizin yeni duygusal
denemeler yapmasına izin verin.
Bu denemelerin kalbiniz için
gençleştirici egzersizler olduğunu
hiç unutmayın! Seçim Sizindir!
Doğru seçimler yapar, bu
seçimleri ısrarla uygularsanız,
kronolojik yaşınızın (doğum
tarihiniz) değil, biyolojik ve
psikolojik yaşınızın temsilcisi olur,
hep genç kalır ve genç hissedersiniz.
Şimdi gerçek yaşınız biyolojik
ve psikolojik yaşınızdır. Doğru
ve akılcı kararlar verip, bunları
uygulayarak, doğru ve güvenli bir
yaşam danışmanlığı alarak takvim
yaşınızı değiştirebilirsiniz.
Peki, bu değişimi sürdürmeye
hazır mısınız?
Hazırsanız, yaşlanırken sadece
bedensel aerobik egzersizlerle
yetinmeyin. Duygusal egzersizleri
yaşlanırken de yapın.

Sağlık erdemdir
Hiç tükenmeyecek yaşam enerjisi
için asla geç kalmış değiliz. Hayatın

Yaşlılıkta asıl sorun; beyaz saçlar,
kırışık cilt, kireçlenmiş eklem veya
bedenin kuvvetten düşmesinden
ziyade, artık çok geç olduğunu,
oyunun sona erdiğini, ruhumuzun
ilgisizliğe ve sahnenin yeni nesillere
bırakılma zamanının geldiğinin
hissedilmesidir.

İyileşme nerede başlar?
Hastalıklar ruh, zihin ve beden
bütünlüğüne bağlı olarak, ruhta
başlar, zihinde olgunlaşır ve son
olarak bedende kendini gösterir.
İyileşme ise bu sırayı izleyen
bütünsel bir yolculuktur.
Bir insanın iyileşmesinin
arkasındaki en önemli dinamo güç
onun zihinsel ruhsal dinamizm
potansiyelidir. Ama bu ölçülemiyor,
yani ölçülebilir bir şey yoksa biz
tıpta zihnin iyileştirici gücünü nasıl
ölçecektik.
İyileşme olduğunda biz bunu
uyguladığımız tedavilerde
bağlıyorduk. İyileştirme
olmadığında da yani istatistik
olarak hastayı iyileşmemiş hastalar
grubuna katıyorduk.
Acaba ölçülemeyen şeyler
nelerdi?
Yani organizma şöyleydi;
dışarıdan ve içeriden sürekli
enformasyon alıyordu, sürekli bilgi
akıyordu ama organizma içeriden
ve dışarıdan aldığı bu bilgiler hep
farklı cevaplar veriyordu.
Her organizma birbirinden
oldukça farklı cevap veriyordu
dolayısıyla da bu şu anlama
geliyordu:
Önemli olan dışarıdan bir etkinin
ya da içeriden bir etkenin bizi
zedelemesi değil bizim o zedeleyici
ye karşı verdiğimiz yanıt.
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İşte az önce bahsettiğim gelenek
potansiyelimiz, sosyal yapımız,
ruhsal gelişimimiz, ekonomik
durumumuz, kültürümüz,
felsefemiz, yaşama olan
bağlılığımız, sosyal bağlılığımız,
sevgi gücümüz bütün bunların hepsi
bizi var eden sistemleri önemli
ölçüde şekillendirir.
Bir insana korku yüklerseniz onun
bütün algısını bozarsınız, aklını
başından alırsınız artık ona neyi
verirsiniz onu kabullenir.
Bu kabul ediş “Tıp Endüstrisi”ne
bizi bağımlı kılan birer müşteri
haline getirir.
Kanser, taşıdığı ölümcül
özelliğinden dolayı bunun için
biçilmiş kaftandır.

Yük ve yüklenme bilimi:
Onko/onkoloji
Geçmişimizde sürekli
sırtlandığımız yüklerimiz “Yük”
kavramı “Onko” anlamına gelir.
Onkoloji yüklenme bilimidir.
Yani bir şey, bir yük birikir birikir
kütleye dönüşür; Onko/Tümör
dediğimiz bu kitledir işte.
Birikmek; mesela normal bir
hücre çoğalır, çoğalırken DNA’ları
mutasyona uğrar bazları bozulur,
bazı yerlerinden kırılır. Diğer DNA
diğer genlerimiz bunları onarır. Ama
kaçaklar olur arada bir, bu kaçaklar
tek başına kanser yapmaz. Bunlar
birikir birikir mutasyonla birlikte
kanserleşme başlatır.
Bir hücrede kanserleşme başlar
ama bir hücre tek başına kanser
yapmaz. Birikir birikir neredeyse
bir trilyon civarında bir miktara
gelir. Yaklaşık bir gramlık bir kütle
oluşturur. Ve o hücre artık bir tümör
gibi davranır
Hücre tek başınayken çoğalsa
da aşırı çoğalsa da bir tümör
gibi davranmaz, bir kanser gibi
davranmaz. Belli bir miktara
geldikten sonra kanser gibi
davranır. Buradan şunu anlatmaya
çalışıyorum:
Çözülmemiş problemlerimiz,
halının altına süpürdüklerimiz,
masamızın altına ittiklerimiz,
toprağın altına gömdüklerimiz...
Bunlar birikir, birikir, sonra bizim
için yük olur.
DNA mutasyonları birikir bizim
için yük olur.
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başkasının etrafında döndük.

Üniversiteden vazgeçtik, ilkokul-ortaokul-lise tahsilini
bile başaramamış, izan, irfan, onur, burhan, haysiyet
ve insaf yoksunu, hakiki anlamda okuryazar olmayan
zavallı, hasut, aşağılık kompleksli ve kindarların;
memleketin en zeki ve en çalışkan, başarılı çocuklarının
seçilerek, geçirildikleri çok ağır ve uzun bir eğitimöğretimden sonra bu mesleğe atılmalarını, canla başla
çalışmalarını ve fedakârlıklarını, itibar görmelerini
hazmedememelerine, bu başarılı çocukların her
mahlûku utandıracak derecede hakaret, taciz, saldırı ve
katliamlara maruz kalmalarına Allah aşkına!
Kim dur diyecek?
Hücrenin çoğalması birikir,
çoğalır bizim için yük olur.
O zaman yükünü sırtlananlar ve
yükünü bir ağacın altında, bir nehrin
kıyısında da bırakanlar zihnini farklı
devreye sokarlar. Yükünü bırakanlar
zihnini devreye sokar. Özellikle
yükünü bırakamayanlar için Pasif
C Tipi yani kanser kişiliğinden
bahsedilir. Tabii burada bir
genelleme yapmak mümkün değil
ama C Tipi kanser kişiliği genellikle
hayatı boyunca hiç onaylanmamış,
şiddet görmüş, istismar edilmiş
sürekli kendini var etmek için veren,
birinin onayına ihtiyaç duyan,
onaylanmanın en kolay yolu da
kendinden veren, kendini unutan,
hep başkasının yüklerini yüklenen
kişidir.
Bu kişi yaşayamadıkları ve
bastırılmış duygularıyla çaresizliği
yaşam biçimlerine dönüştürür.
Şimdi çaresizlik hem tümürün
oluşumunda, hem oluşmuş olan bir
tümörün tedaviye cevap vermesinde
hem de tümörün nüksetmesi ve
mutasyonunda yani yayılmasında
önemli bir faktör. Çaresizlik,
ümitsizlik kanseri kamçılıyor.
Çaresizliği nasıl azaltabiliriz,
çok güçlü bir sosyal yapı, yalnız
olmadığımızı hissettirecek bir aile,
sosyal bağlarımızın güçlü olması,
olumlu inanç, kültüre ve felsefeye
sahip olmamız...

Beden kısa süreliğine ödünç
aldığımız bir kostümdü
Genellikle hayatımız şöyledir:
Hep başkalarına hayatını izleyen

tutkulu bir izleyici gibiyiz.
Sürekli bir X programında sürekli
ﬁlm izleyen bir insana dönmüştük.
Hiçbir zaman kendi ﬁlmimizi
ve kendi ﬁlmimizin yönetmeni
olarak kendi senaryomuzu ve
bu senaryoyu, sahneyi yani
bedenimizin hiçbir zaman farkına
varmadık.
Hiçbir zaman kendi eksenimize
geçip kendi etrafımızda dönmeyi
yapamadık.
Bunun yerine hep başkasının
etrafında döndük. Yani hep
güneşlerimiz vardı, ama biz dünya
olamadık.
Hep güneşlerimiz vardı.
Çocuğumuz bizim için güneşti;
eşimiz güneşimizdi, babamız,
annemiz, güneşimizdi, kardeşimiz,
sevdiğimiz güneşimizdi.
Hep bunun etrafında dönecektik.
Hep başkalarının hayatı
başkalarının yükleri, hep
başkalarının sorunlarını çözmek...
Oysa beden kısa süreliğine
ödünç aldığımız bir kostümdü.
Say ki iki karanlık arasında bir ışık
kıvılcımı yanacaktı, biz o kostümü
kuşanacaktık ve sadece bakacaktık,
çok kısa bir dönem için o kostüm
üzerimizde duracaktı. Ya da biz o
kostüm üzerinde yaşayacaktık.
Şimdi kendi etrafımızda
dönmediğimiz için, bunun sebebi de
kendi çekirdeğimize geçmediğimiz
için bir çekim alanı oluşturamadık.
Hep birilerinin çekim alanında
kaldık, hep başkasının etrafında
başkalarını güneş gibi büyüterek

Kendi etrafında dönmediğimiz
için ya donduk ya da kavrulduk
sıcaktan yandık.
Üstelik güneşin etrafında
dönerken hep tek mevsim yaşadık.
Oysa kendi etrafımızda dönseydik
hayatın bütün mevsimlerini
yaşayabilirdik.
Güneşin etrafında dönerek bütün
mevsimlerini yaşayabilir yani; yazı,
sonbaharı, kışı.
Eğer böyle yaşasaydık kanser
olduğumuzu öğrendiğimizde
aslında bu bizi bu kadar
etkilemeyebilirdi, çünkü kanser bir
fırsata dönüştürülebilirdi. Hayatın
farkına varabilirdik hayatın tadını
çıkarabilirdik.
Şimdi şunu diyebilirsiniz;
Yani hayatın tadını almak için
kanser mi olmak gerekir?
Elbette hayır, ama dış
duyarlığımız bu kadar artmışsa,
kendimizi bu kadar içimizden
bihaber yaşatıyorsak, hep dışa
dönüksek, hep başkasının yükleri ile
uğraşıyorsak, hep hayat ödevlerimiz
varsa, hep koşturuyorsak,
bedenimizin farkına varmayacaktık.
Bedenimizin haykırışını
duymayacaktık.
Aslında kendimizin farkına
varmamıştık, kendimizin farkına
varmadığımız için de bedenimiz
haykırmaya başlıyordu ve kanserli
olduğumuzu öğrendiğimizde ne
yaptık.
Farklı tepkiler verdik.
Bunun sebebi zihnin hayatımızda
ne kadar rolü vardır, ruhsal
hayatımız ne kadar güçlüydü.
Mesela kanserli bedeninin
farkına varıp yaşamın kısalığının
farkına varıp, yaşamın tadını
çıkartabilmek...

Dr. Murat Baş:
“Eskiden doktor olmak
vardı”
Yaşlılarımız eski doktorları
hatırlarlar; teknolojik konfor bu
kadar olmamasına rağmen eski
doktorların her biri alanında müthiş
bir deneyime sahip başarılıydılar.
Bu doktorlar neredeyse halkla ahbap
olmuşlar, düğününde cenazesinde
bulunmuşlardır.
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Zengin olsun fakir olsun defalarca
para almadıklarına ben şahit
olmuşumdur.
Sadece hasta para verdiğinde
alırlardı, para istemezlerdi.
Doktora gitmek düğüne gitmek
gibiydi, birkaç gün önceden
hazırlıklar başlardı. Tıraş ve banyo
yapılır, en yeni elbiseler giyilirdi.
Hasta olmak, berduşluğun, derme
çatmalığın yada kirliliğin asla bir
mazereti olamazdı.
Doktora gitmek başlı başına
saygın bir aktiviteydi. Hasta doktora
gidemeyecek kadar bitkinse mutlaka
doktor hastanın ayağına giderdi.
Yukarda bahsettiğim karakterdeki
doktorların son derece şık gözlük,
kıyafet ve ayakkabılarıyla evimize
defalarca geldiklerini hatırlarım.
Annem bir taburenin üzerine
su dolu leğeni ve temiz havluları
yerleştirir, enjektörleri kaynatmak
için ateşi yakardı. Tüm gerekli
tıbbi malzemelerinin, tansiyon
aletinin, stetoskopunun, cıvalı ateş
derecesi, serum şişesi ve reçetelik
ile kaleminin içinde olduğu kabarık
çantasını koltuk yada masanın
üzerine bırakan doktor, çantasından
ahenk içinde sırasıyla malzemelerini
gerektikçe çıkarırdı.
Muayene ederken hastaya adıyla
hitap eder, işlerinin nasıl gittiğinden,
daha önceki tanıdık hastadan ve o
günün nasıl geçtiğinden başlayarak
sorardı.
Stetoskobu göğsümüze ve
sırtımıza koyar, derin soluk
almamızı ister, gözlerimize,
ellerimize ve dilimize bakardı.
Muayene bittiğinde hastanın tam
tekmil öyküsünü almış ve teşhisi
çoktan koymuştur bile.
Eski doktorlar nedense hiç yanlış
teşhis koymazlardı.
Sonra leğendeki suyla ve
birinin yardımıyla ellerini yıkar,
parmaklarını tek tek özenle
kurulardı. Ben ellerimi yıkarken
hep evimize gelen o doktora
öykünürdüm.
Benim çocuk gözlerimde onun
konuşmasından ve davranışlarından
yansıyan sükûnet ve büyülü hali
vardı.
Eskiden doktorun kendisi ilaçtı.
Ya şimdi?
İlimi, bilimi ve kuruluşlarını

öldürdük, tıbbı öldürdük, hekimliği
öldürdük, hoca ve hasta görmemiş
mezun (!) doktorlar ve hekim
eli değmemiş hastalar, uyduruk
hastalıklar, hasta olmadan hasta
olmak için can atan zekâ ve akıldan
nasibini almamış budalaları,
anamnez, muayene ve hekimlikten
bihaber, teknolojinin esiri
doktorlar(!) dönemine girdik!

Sonuç yerine
Şimdi bu makalenin yazarı
(Necati Gültepe) olarak
günümüzde, doktorların ya da
tüm sağlıkçıların yaşadıklarına
(trajediye) değinmezsem bu yazı
eksik olur.

ADİL YAKUBOV

İBNİ SİNA
Köhne Dünya
İbni Sina’nın Romanı

Ne hikmetse hekimleri döven,
hakaret eden ve hatta katleden
canavar ruhlu, sapık, haysiyetsiz,
namussuz ve şerefsiz, beyinleri irin
dolu iblisi mahlûklara, doktorların
da “memur” ve “insan” olduklarını
öğretemedik!
Bu arada, olaylara kıs kıs gülen
bazı kıskanç, hasut, çanakçı
idarecilerin ve suyun başında
olanların hakkını da yemeyelim!
Allah aşkına, nedir bu hekimleri
itibarsızlaştırma gayretleri...
Nedir bu düşmanlık, bu
çekememezlik böyle!
Her aklına gelen hekimler
hakkında ahkâm kesiyor, doktorlar
üzerinden prim yapma peşinde...
Üniversiteden vazgeçtik,
ilkokul-ortaokul-lise tahsilini bile
başaramamış, izan, irfan, onur,
burhan, haysiyet ve insaf yoksunu,
hakiki anlamda okuryazar olmayan
zavallı, hasut, aşağılık kompleksli
ve kindarların; memleketin en zeki
ve en çalışkan, başarılı çocuklarının
seçilerek, geçirildikleri çok ağır
ve uzun bir eğitim-öğretimden
sonra bu mesleğe atılmalarını,
canla başla çalışmalarını ve
fedakârlıklarını, itibar görmelerini
hazmedememelerine, bu başarılı
çocukların her mahlûku utandıracak
derecede hakaret, taciz, saldırı ve
katliamlara maruz kalmalarına Allah
aşkına!

Adil Yakubov, iki büyük Türk bilgini
İbni Sina ve Birani’yi
aynı romanda buluşturuyor.

Kim dur diyecek?
Acaba diyorum; bu hekim
düşmanlığının bir sebebi de,
tıp fakültesini kazanamamanın
kazandırdığı, haset ve kıskançlık
olmasın!?
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