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SUNUŞ

9 Şubat 1986 tarihinde seçilen Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu hun Genel 
Kurula sundukları çalışma programında "ülkemizdeki çağdaş, ileri demokratik biri
kimi yansıtan özün korunması ve çalışanların sendikal ve demokratik örgütlerin, aydın 
ve ilerici güçlerin, uyanık halkımızın bu doğrultuda yapmakta olduğu savaşıma katkıda 
bulunmanın, biz Mülkiyelilerin başta gelen ödevlerimizden olduğuna inanıyoruz" 
denilmişti.

Mülkiye tarihi, ülke geçmişinin en bunalımlı dönemleriyle özdeş bir tarihtir. 
Ama bu okul 1859 yılından bu yana, hep halkın çağdaşlaşma, insanca yaşama istemle
rini anlayan, bunların karşılanması ve geliştirilmesini kendi namusu sayan aydın insan
lar yetiştirmiştir. Bu Osmanlı'nln son döneminde ve Cumhuriyetimizin her aşamasında 
böyle olmuştur. Ancak 12 Eylül'den sonra devlet yönetimine egemen olan anlayış, 
S.B.F.'yi anlatılan özelliğinden uzaklaştırıcı önlemleriyle, YÖK yasasıyla) çağdaş bir 
kurumun yok olmasının nesnel koşullarmı oluşturmuştur.

İşe başlarken, hem kendi gücümüzle orantılı olarak demokratikleşme savaşımına 
katkıda bulunma ve hem de nitelikleri yok edilmek istenen okulumuza ve öğrenci 
kardeşlerimize olan ödevlerimizi yerine getirebilme gibi, oldukça güç bir görevle yola 
çıktık.

Mülkiyeliler Birliği'nin 1984 yılından beri düzenlediği "Çarşamba Söyleşileri", 
yaptığımız çalışmaların en özellikli ve yararlı araçlarından birini oluşturmuştu.

Çarşamba Söyleşileri, bu yıl yitirdiğimiz eski Dekanlarımızdan Sayın Prof. Dr. 
Gündüz ökçün tarafından SJi.F.'de 19701i yıllarda başlatılmıştı. YÖK uygulamasın
dan sonra birçok iyi şey gibi bu geleneği de sürdürme olanağı kalmadı. Bu nedenle 
konuyla ilgili bu ilk yayınımızı, sayın GÜNDÜZ ÖKÇÜN hocamızın anısına armağan 
etmiş olmaktan onur duyuyoruz.

Çarşamba Söyleşileri, Mülkiyeliler Birliği Vakfı 'nm Tuzcuoğlu Konferans Salo- 
nu'nda, son derece kısıtlı olanaklar içinde sürdürülmüştür. Salonun küçüklüğü nede
niyle sınırlı sayıda izleyicinin yararlanabildiği toplantılardan beklediğimiz etkilemenin 
tam olarak sağlanabilmesi için bunların yayınlanması bir zorunluluk olarak ortaya 
çıkmıştır. Mülkiyeliler Birliği Vakfı yayın çalışmaları içinde "Çarşamba Söyleşileri" 
ayn bir dizin olarak sürdürülecektir.

Toplantılara ilgisini esirgemeyen değerli izleyicilerimize ve konuşmacı olarak 
katılan değerli bilim, sanat ve siyaset adamlarımıza, eğitimcilerimize ve gazeteci-yazar 
arkadaşlarımıza Mülkiyeliler Birliği adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Alper AKTAN 
Mülkiydiler Birliği 
Genel Başkam
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EKONOMİNİN GELECEĞİ
Sadun AREN 

26 Mart 1986

Bu konuşmada gerçekten ekonomimizin geleceği hakkında bazı tahminler yapa
cağım zannedilmesin. Bir ülkenin geleceği hakkında, hele biraz da vade uzun tutulursa, 
tahminlerde bulunmak kehanet işidir ve genel olarak da bu kehanetler doğru çıkmaz. 
Bu vesileyle yine geleceğe dönük bazı sorunları tartışmak istiyorum. Bu konulardaki 
görüşlerimi açıklamak istiyorum. Geleceğe dönük hangi konular bakımından bir düşün
ce ortaya koymak istiyorum? Bunlar üç temel konu: birincisi gelir dağılımı, öbürü ülke
nin teknolojik düzeyi sorunu, sonuncusu da bağımsızlık sorunu. Yani ekonomimizin 
geleceğini bu üç konu bakımından ele alacağım. Ama daha evvel bir iki noktayı açıkla
mak istiyorum: Bunlardan birincisi, bugüne ışık tutması bakımından, bugün bize yol 
göstermesi bakımından, geleceğe dönük araştırmaların, geçmişe dönük araştırmalar ka
dar önemli olduğu hususudur. Hatta bazı hallerde, bugün bize ışık tutmak, bugün bize 
kılavuz olmak bakımından, geleceğe dönük araştırmalar tarihsel araştırmalardan daha 
da anlamlı olabilir. Bunu niçin söylüyorum? Şunun için söylüyorum: tarihsel araştır
malar, yani geçmişimizin geleceğimizi tayin ettiği konusundaki düşünceler, çok defa 
tutucu oluyor ve çözüm sağlıyamıyor, kafalarımızı sınırlıyor. İnsanlar için de, çok tec
rübeli olmak, bu bakımdan, fazla yararlı değildir. Çünkü o tecrübesinin etkisinden kur
tulamazlar. Hoş bir de değirmencinin tecrübesi vardır, yani bütün ömründeki tecrübe 
yirmidört saattir ve aynı tecrübe altmış sene tekrar edilmiştir. Buna da bazen tecrübe 
denilir. O bütün bütün insanları sınırlar. Bu bakımdan söylüyorum. Bugün bize kılavuz 
olması bakımından tabii tarihin önemi inkâr edilemez. Fakat geleceğe dönük araştır
malar, düşünceler de çok önemlidir ve bu şekilde düşünmek, daha atılımlı düşünmek 
olanağı sağlar.

İkinci değinmek istediğim konu; ekonomik gelişmeyle, toplumsal yaşamın diğer 
yanları arasındaki ilişkidir. Bu hepimizin bildiği bir konu. Yani biz ekonominin gele
ceği diyoruz, fakat aslında toplumun geleceğini kastediyoruz. Çünkü ekonomiyi toplu
mun bütününden ayırmak olanaksızdır. Bir kere ekonomi ile toplumun diğer yanları 
arasında sosyolojik bağlar vardır. Yani işte, aİtyapı-üstyapı ilişkisi vardır. Bu malum 
bir ilişki, fakat buradaki konumuz bakımından önemli değil. Önemli olanı aynı ekono
mik yapı içinde, ekonomi geliştikçe, toplumun diğer yanlarının da gelişmesidir. Bura
da niteliksel değil, niceliksel bir gelişmeyi kastediyorum. Toplumun üretim biçimleri 
değişirse, .üstyapı kurumlan da değişir. Bu, sosyolojik, niteliksel diyebileceğimiz bir 
ilişkidir. Bunun ötesinde de bir ilişki vardır. Toplumsal yapıda, yahut ekonomik üretim 
biçiminde bir değişiklik olmadığı halde, sadece ekonominin gelişmesi, toplumun diğer 
yanlarının da gelişmesine neden olmaktadır. Meselâ: ekonominiz gelişince, ilim yapma 
olanakları da artar o toplumda veya spor yapma olanakları da artar yahut eğlence işle
rine daha fazla para, emek, insan gücü ayırabiliriz. Yani bu anlamda da bir ilişki vardır 
demek istiyorum. Bu anlamda olarak mesela Türkiye'de sporu geliştirmek istiyorsak, 
evvelâ ekonomiyi geliştirmek lâzım gelir denebilir. Çünkü o taktirde gerçekten spora 
daha fazla kaynak ayırma olanağı hasıl olur, daha çok spor salonu açılır, daha çok 
sporcu beslenebilir. Aynı şey bilim için, sanat için, spor için, hepsi için söz konusudur 
ve bu ilişki niceliksel bir ilişkidir. Ekonomi gelişince bunlar da gelişir. Gelişmiş ülkeler
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de her şeyin gelişmiş olmasının nedeni budur. Ekonomisi gelişmiş olan memlekette, 
spor da gelişmiştir, sanat da gelişmiştir, eşkıyalık bile gelişmiştir. Orada gangster de 
daha iyi gangsterdir. Bu bakımdan ekonominin geleceği derken, toplumun geleceği an
laşılmak gerekir.

Değinmek isteyeceğim son konu gelişmenin hemen hemen her zaman (belki her 
zaman değildir diye hemen hemen her zaman diyorum) değişme ile birlikte olmasıdır. 
Gelişme bir değişme ile birlikte olur. Toplumsal gelişmeyi kastediyorum. Yani sadece 
niceliksel büyümelerle gelişme olmaz. Bunun için değişme de gereklidir: Değişme de 
zaten niteliksel bir şeydir. Bu bakımdan gelişmeyi bir niteliksel olay olarak düşünmek 
lâzım. Toplumlar arasında mukayeseler yaparken veya aynı toplumun geçmişi ile mu
kayeseler yaparken veya geleceği ile mukayeseler yaparken, sadece nicel meseleleri dik
kate almamak lâzım geldiğini hiç değilse hatırda tutmak gerekir. Meselâ: diyelim ki, 
bir arslanın gücü beş tane kurtta vardır. Yahut beş tane kurt bir arslan kadar güç sahibi
dir. Bu beş kurt bir araya gelince bir arslan eder demek değildir. Veya bir elemanın ka
lorisi bir armutun kalorisinden iki kat fazladır demek, iki armut bir elma eder demek 
değildir. Gene de o başka şeydir, o başka şeydir. Yani niceliğini bulup bir şeyi ölçüyo
ruz ama, onun sadece bir şeyini ölçüyoruz, asıl kendisini ölçmüyoruz. Onun için geliş
miş bir toplumla az gelişmiş bir toplumu karşılaştırırken, milli gelirleri arasında beş 
kat fark vardır demek, çok bir şey ifade etmez, işte elmanın kalorisi armudun kalorisi
nin yarısıdır demek kadar bir şey ifade eder, elmalık, armutluk konusunda bir fikir ver
mez. Bunu da düşünmek lâzım. Tabii bir yıldan öbür yıla, bir toplumda niteliksel de
ğişme az olur. Yani değişme az olur, onun için nitelik farkı az olur. Araya beş on sene 
girince, artık nicel olarak, meselâ gelir miktarı olarak, yahut tükettiği çelik olarak, vs. 
olarak bu ülkeleri mukayese etmek, veya aynı ülkenin beş on sene evveli ile şimdisini 
mukayese etmek, fazla anlamlı değildir. Böyle bir mukayeseyi vaktiyle bir arkadaş 
yapmıştı, o da Mülkiyelidir; bizim Batı ülkelerine kavuşabilmemiz için şu kadar sene 
lâzımdır, Milli gelirimiz şu oranda artırılırsa diye. Yani bir nicelik olarak düşünüyor far
kı ve bu niceliği kapatmaya uğraşıyor. Halbuki fark nitelikseldir ve öyle niceliklerde 
bir şey yapmadan o fark başka şekilde, bir değişimle, bir dönüşümle kapanabilir.

Yani bu konuda fazla karamsar olmaya gerek yoktur. Aksi halde çok karamsar 
olmak lâzım. Meselâ Türkiye’nin Amerika'ya ulaşması, öyle niceliksel olarak ulaşacak
sa biraz zor. Çünkü onlar da duruyor değil ki. Onlar da ilerleyecek, biz de ilerleyeceğiz, 
aramızda on kat fark var, bu farkı kapatacağız; olacak şey değil. Zaten geriye doğru 
bakarsak, fark mütemadiyen açılmış. Ama fark aslında niteliksel bir fark. O başka bir 
toplum, biz başka bir toplumuz. Geriliği böyle anlamak lâzım. Fatih Sultan Mehmet 
mi zengin, ben mi? Yani yediğimizi, içtiğimizi, niceliksel olarak mukayese ederseniz, 
ben zenginim. Bende onda olmayan bir sürü olanak var. O evine mektup yazıp, seferde 
tartarla gönderiyor, ben telefon edebiliyorum. Ben uçağa binebiliyorum, o atla seyahat 
ediyor filân. Yani bu mukayesenin bir anlamı yok. Nesini mukayese edeceksin? Yemek 
yemekse o benden daha çok yiyor olabilir. Ama arada niteliksel bir fark var; yaşam bi
çimi değişmiş. Artık penisilinle tedavi görülen, televizyon olan, telefonla konuşula- 
bilen, uçakla uçulabilen bir toplumla, öyle olmayan bir toplumu parasal ölçülerle mu
kayese etmenin bir anlamı yoktur.

Bunları söyledikten sonra, şimdi bizim önümüzdeki sorunlar neler olacaktır? 
Toplumumuzun ve ekonomimizin geleceği bakımından önemli sorunlar nelerdir? Bir 
kere biliyoruz ki, Türkiye kapitalist bir toplumdur, kapitalist dünya sistemine bağlıdır,
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onun bir mensubudur. Gene biliyoruz ki, kapitalist toplumlar gelişirlerken, devraldıkla
rı düzeni yani feodal düzeni veya kapitalizm öncesi düzeni, adına ne derseniz deyin, o 
düzeni dönüştürerek, değiştirerek gelişir. O düzeni kendi gelişmesine uygun bir biçime 
sokar. Bankacılık böyle gelişir, işçiler doğar, işçi diye bir insan eskiden yoktu. O yeni 
bir insan türüdür. Bunu kapitalizm yaratmıştır. Yeni tür insanlar yaratılır, kurumlar ya
ratılır, bankalar yaratılır, borsalar yaratılır, iş bölümü gelişir vs. Bu iş olurken hem eski 
toplum tahrip edilmiş olur, onun yerine kapitalist düzen gelir oturur, hem de bu olur
ken sermaye az ellerde toplanır. Buna tekelleşme diyoruz. Tekelleşme, kapitalist geliş
menin zorunlu, daha doğrusu doğal bir sonucudur. Aynı zamanda kapitalizmin kendi 
yarattığı sorunları çözmesinin de bir yoludur. Bu iki bakımdan da zorunludur.

Biliyorsunuz, kapitalizm rekabete dayanır. Rekabet kâr peşinde koşmak ve bu 
koşuda rekabet etmek; buna dayanır. Rekabetin sonunda bazıları, öbürlerini yener ve 
daha büyürler. Onun için kapitalizmin doğal sonucudur diyoruz tekelleşme. Mütemadi
yen tekelleşilir. Evvelâ küçük üreticiler ortadan kalkar, sonra esnaf, zanaatkâr filân, 
onlar kalkar, sonra rekabet devam eder, orta kapitalistler ortadan kalkar, sonra ortanın 
üstündeki kapitalistler ortadan kalkar. Böyle devam eder gider bu iş. Mütemadiyen te
kelleşme olur. Halen Amerika'da büyük tekeller birbirleriyle birleşiyorlar, daha büyük 
tekeller oluşturuyorlar ve bu böyle devam edip gidiyor, önümüzde bu örnek olduğu 
için, yani bizden önce gelişmiş ülkeler olduğu için, bunlara bakarak Türkiye'nin de za
ten böyle gelişeceğini biliyoruz, tahmin ediyoruz. Demek ki, gittikçe daha fazla tekel- 
leşilecektir.

Bu demektir ki, toplumda gelir dağılımı gittikçe bozulacaktır. Çünkü zaten kapi
talizmin kendisi adil bir gelir dağılımı sağlamaz, sağlıyamaz, doğasında böyle bir şey 
yoktur. Çünkü bir tarafta yalnız emeğini satan insanlar olacaktır, ve kapitalistleşme de
vam ettikçe hep böyle olacaktır, bağımsız veya orta zenginler ortadan kalkacaktır, ba
ğımsız üreticiler ortadan kalkacaktır, bir emekçiler olacaktır bir de kapitalistler ve bun
lar arasında gelir bölüşümü, gelir dağılımı adil olamaz. Çünkü kapitalist sistemde serma
yenin emek karşısında doğal bir üstünlüğü vardır. Bu üstünlük ekonominin yöneticisi 
olmasından kaynaklanır. Kapitalist sınıf ekonomiyi yöneten sınıftır. Bundan ötürü 
emeğe üstündür ve kapitalist düzen içinde adil diyebileceğimiz bir gelir dağılımı söz ko
nusu olamaz. Kapitalizm geliştikçe, gelir dağılımı mütemadiyen bozulur. Bugün ileri 
kapitalist ülkelerdeki gelir dağılımı, az gelişmiş kapitalist ülkelerdeki gelir dağılımından 
daha kötüdür. Kötü değilmiş gibi görünen yanı, oralarda asgari gelirin, bizim fukaralık 
dediğimiz sınırın üzerinde olmasından ötürüdür. Yoksa zenginliğin bölüşülmesi olarak 
oralarda daha gayrı adil bir gelir dağılımı vardır. Zaten yatırımların milli gelir içindeki 
payının yüksek olması, yatırımlar yalnız kârdan yapıldığına göre, kâr-ücret bölüşümün- 
de, kârın payının ileri memleketlerde daha yüksek olduğunu gösterir. Tekrar ediyorum 
burada adaletli gibi-görünen şey, bu ülkeler zengin oldukları için, asgari ücretin yüksek 
olmasıdır. Asgari ücret yüksek olunca artık göze batmıyor. Emekçinin de arabası var, 
onun da oturacak bir evi var, o da tatil yapabiliyor. Fakat onun yaptığı tatil ile, onun 
patronunun yaptığı tatil arasındaki fark bizdekinden daha fazla. Ama bizdeki hiç tatil 
yapmıyor, öteki, patronu diyelim, kötü tatil yapıyor.

Şimdi demek ki, karşımızda gelir dağılımının gittikçe bozulması tehlikesi var. 
Gelir dağılımı bozuluyor, bari gelişme olsa, bu bozulma acılı olmaz. Onun için gelişme 
olması lâzım. Bu bir sorun. Bir süredir, artık bunu nereden başlatırsak başlatalım, 24 
Ocak'tan sonra başlayabilir veya 83 seçiminden sonra başlayabilir, bir yerden başlatıla
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bilir, ekonomik gelişmeyi, dışa açılmaya bağlayan, yani ihracata bağlayan bir politika 
izlenmeye başlanmıştır. Kapitalizmin daha arı, daha saf bir biçimde uygulanması poli
tikasına başlanmıştır, Tabii kapitalizm ne kadar arı bir biçimde uygulanırsa, gelir dağı
lımı da o kadar bozuk olur. Kapitalizmin arılığının ortadan kalkması kapitalizme müda
hale edilmesi demektir. Yani gelir dağılımı konusunda, eğitim konusunda, sağlık konu
sunda vs. Şimdi bakıyoruz dünyanın en gelişmiş memleketlerinde bile, bu politikayı 
uyguluyoruz diyenlerin yaptıkları şeyler, devletin kamusal hizmetlerini kısmak oluyor. 
Çocuklara süt verilmesini kısıyor, hastahanelere yardımı kısıyor, fakirlere yardım edil
mesini, eğitimin bedavalaştırılmasını veya burslar verilmesini filân kısıyor. Demek ki 
bunlar varmış eskiden. Yani arılaştıkça, kapitalizm kötüleşir demek istiyorum.

Şimdi bakıyoruz hem arılaştırıyor, hem de ihracata bağlıyor memleketin kalkın
masını, ihracat yapabildiğiniz ölçüde gelişebiliyorsunuz, bunu gerçekleştirmek tabii 
mallarımızı ucuza satmakla mümkün. Malımızı dışarıya nasıl ucuza satabiliriz? Maliyeti 
düşürerek tabii. Maliyet nasıl düşer? Ya teknolojinizi geliştirirsiniz, yahut da işçi ücret
lerini, yani ülkenin hayat standardını düşürürsünüz. Çünkü son tahlilde bir ülkenin mal
larının maliyetini, o ülkenin ortalama yaşam düzeyi belirler. Yani Türkiye'nin malları
nın maliyeti, Türkiye'deki ortalama yaşam düzeyidir. Maliyet budur. Bunu düşürmezse
niz, maliyetiniz düşmemiş olur. Teknolojiniz gelişmiyorsa, rekabeti ancak hayat stan- 
dartınızı düşürerek sağlıyabilirsiniz. Maliyetinizi ancak böyle ucuzlatabilirsiniz. Bu üc
retleri kısmak, taban fiyatlarını düşürmek, ondan sonra öyle şehirlerde filan da rahat 
yaşanmasın yani meselâ hastahaneler fazla gelişmesin, bu da hayat standardına girer, 
eğitime fazla para verilmesin veya eğitim paralı olsun, bütün bunlar da maliyete girer. 
Ücret ve taban fiyatları doğrudan doğruya girer, devletin sosyal masrafları da dolaylı 
bir biçimde girer. Onları da kısıyor. Bu yüzden bu son zamanlarda gelir dağılımı bütün 
bütün bozuldu. Tabii artık, habire kıs kıs Nasrettin Hoca'nın eşeğine dönebiliriz, tam 
açlığa alıştığı zaman ölmek gibi. Onun için artık Türkiye, öyle denebilir ki, teknolojik 
atılım yapma aşamasına gelmiştir. Artık eğer, ihracat yapacaksa, ihracatını geliştirecek
se, mutlaka teknolojik bazı gelişmeler yapması gerekir.

Şimdi bu konu üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Çok sık yapılan, çok dü
şülen bir yanılgıya değinmek istiyorum: Eskiden beri yapılırdı bu; meselâ ücretlere zam 
yapılmasına enflâsyona neden oluyor diye karşı çıkanlara karşı, ücretlerin maliyetler
deki payı ne ki, ücret artışlarına karşı çıkılıyor denirdi. Bu bir yanılgıdır diyorum. Tabii 
demin bu yanılgıyı başka biçimde ifade etmiş oldum. Yani bir ülkenin maliyeti, malla
rının dışa olan maliyeti, o ülkenin ortalama yaşam standardıdır. Ücret de zaten yaşam 
standardını belirleyen bir şeydir. O halde çok önemlidir, öyle önemsiz bir şey değildir. 
Bir malın değeri kâr, ücret ve bir de hammaddeden oluşur. Hammadde, ücret, kâr bu 
malın fiyatını belirler. Kapitalist bakımından (o kendi kârını tabii maliyet saymaz) 
hammadde ve ücretten oluşur. Hammaddeyi üreten adam bakımından vaziyet yine üc
ret, kâr ve hammaddedir. Konsolide ederseniz bu durumu, milli gelir kâr ve ücretten 
oluşur. Zaten milli gelir kâr, rant, faiz, ücrettir. Rant, faiz ve kâra artı değer diyoruz 
veya geniş anlamda kâr diyoruz, bir de ücret.

Demek oluyor ki, ücret kapitalist bakımından çok önemli bir maliyet unsurudur. 
Kapitalist kârını tabii maliyet saymaz. Demek ki, ücret çok önemli bir şeydir. Zaten 
çok önemli bir şey olduğunu kabul edelim ki, memleketin kalkınmasını işçi sınıfının 
sırtına yüklüyorlar diyebilelim. Ücret o kadar önemlidir ki, ondan tasarruf edilmekte
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dir, onun sırtına yükletilmektedir her şey. Yani bunu özellikle belirtmek istiyorum, de
mek ki, ücret bir ülkede çok önemli bir faktördür.

Tabii memleketin dışındaki insanlar için, malın fiyatının içine kâr da girer, ama 
ihracatçı kendi kârını bir maliyet unsuru saymadığı için, ister düşürür, isterse düşürmez.

Demek ki, kalkınmamızı yürütebilmek bakımından ve bu zorunludur, kapitalist 
bir ekonomi gelişmek zorundadır, gelişmezse olmaz, patlama olur. Artık ücretleri, ha
yat standardını düşürmenin zamanı geçmiştir. Teknolojik bir atılım yapmak zarureti 
doğmuştur.

Arkadaşlar, ekonomik kalkınma meselesi, teknolojik geriliği aşma meselesidir. 
Çünkü geri kalmışlık teknolojik bir olgudur. Yani teknolojik bakımdan geri kalındığı 
için, geri kalınmıştır. Geri kalmışlığı aşmanın yolu da, teknolojik geriliği aşmaktır. Bu 
tabii niteliksel bir olaydır. Aynı çimentoyu, aynı teknoloji içinde, iki misli üretmekle, 
başka bir teknolojiyle iki misli üretmek, niteliksel bir değişme anlamına gelir. Aynı an
lama gelmez. O halde teknolojiyi geliştirmek lâzım. Bu pek kolay bir şey değil. Tekno
lojik düzeyimizi yükseltmenin bazı engelleri var. Bunların başlıcaları; bir defa bilgi, ya
ni nasıl yapılır bu iş? Jet motoru nasıl yapılır? Atom enerji santralı nasıl yapılır? Bunu 
bilmek meselesi: bir bu. Bu ileri ülkelerin tekelindedir.

İkinci engel: bunu bilsek bile, bu iş nasıl yapılır bilsek bile, çünkü bazılarının na
sıl yapıldığını bilecek adamlarımız çıkar, ama yapmak zor olabilir, çok büyük bir ser
maye yatırımı isteyebilir. Yani siz bilirsiniz, bir atom reaktörü nasıl yapılır ama, bunun 
için milyarlarca liralık sermayeye ihtiyaç vardır, üstelik çok sayıda başka sanayileri de 
kurmayı gerektirir. Yani bir atom reaktörü yapmak için, yalnız atom reaktörünün tek
nolojisini değil, onun parçalarının nasıl yapıldığının da teknolojisini bilmek gerekir, 
bunlar için de yatırım yapmak gerekir. Yani bu da zor bir iştir. Demek ki yalnız bil
mek yetmez, bir de onu gerçekleştirmenin maddi koşullarının, bilhassa sermayenin de 
sağlanması gerekir. Hani tam benzemiyor ama, bir fıkra vardır: Amerikalının birisi İn
giltere'ye gelmiş. Bakmış çimenler çok güzel. İngiltere'de çok çimen vardır ve üzerinde 
de yürürler. Amannegüzel.. bu çimenlerden biz de yapalım, nasıl yapıyorsunuz? demiş, 
İngiliz; ekiyoruz, sonra üzerinden merdane geçiriyoruz demiş. Amerikalı öyleyse kolay 
deyince, evet ama bunu beşyüz sene devam ettireceksiniz demiş.

Demek ki, bazı şeyleri bilmek yetmiyor. Şöyle şöyle yapmak lâzım, onu nasıl 
yapacaksın? Şukadar milyar lira lâzım deyince olmuyor. Sonra bütün bunları bile aşsa
nız, gelişmiş memleketlerin düpedüz ticari rekabeti var. Bunları yaptınız, kurdunuz, bir 
de pazar arayacaksınız, cebelleşeceksiniz. O da bayağı büyük bir engel. İşte tekstil ya
pabildiğimiz bir şey, adamlar ülkelerine sokmuyorlar. Yapabilmek yetmiyor, bir de sa
tabilmek lâzım. Satarsanız bir işe yarar. Bunlar büyük ölçekli ve çok sayıda yapılacak 
şeylerdir ve dünyada bir işbölümü vardır, bu iş bölümü içinde, bir kısmını içerde kul
lanmak, büyük bir kısmını da dışarıya satarak gelişebilirsiniz. Ancak böyle olabilir. O 
bakımdan da bir güçlük vardır.

Şimdi böyle olunca, yani bu teknolojik güçlük olunca, ülkenin teknolojik düzeyi
ni artırma, yükseltme işini bireysel teşebbüse bırakamayız. Başa çıkamaz. Ne Koç, ne 
Sabancı, böyle bir konunun üstesinden gelemezler. Halbuki, tekrar ediyorum, Türkiye 
artık bir teknolojik aşama yapmak zorundadır. Şimdi tekrar buraya dönmek üzere 
şunları söylemek istiyorum: Bir ülke, bir insan hep aynı şeyleri yiyerek, hep aynı şey
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leri giyerek zenginleşemez. Çünkü bir andan sonra bunun bir anlamı kalmaz. Muhak
kak yeni bir şeyler yapmak lâzım. Yani zenginleşmek bir değişmeyi gerektirir. Zengin
leşme bir büyümedir. Bu büyüme bir değişmeyle beraber olursa bir anlam taşır. Yeni 
yeni mallar, yeni yeni çeşitler olursa zenginlik olur. Türkiye için bu söz konusudur. 
Artık daha fazla pirinç, daha fazla buğday üreterek Türkiye gelişemez, yeni bazı şeyler 
üretmesi lâzım gelir. Kaldı ki, Türkiye aynı teknoloji içinde eski malları daha fazla üret
me olanağını da yitirmeye başlamıştır. Yani eski teknolojide daha fazla pirinç, daha 
fazla koyun üretmek için kaynak kalmamıştır. Toprak azalmıştır artık. Kullanılmıştır. 
Atıl doğa kaynaklarımız kalmamıştır. Ancak teknolojik gelişme ile, ya tohumu ıslah 
ederek daha fazla ürün alabilirsiniz, ya toprağı daha iyi işleyerek ve gübreleyerek ürün 
alabilirsiniz. Bunlar yeni teknolojiler gerektirir. Tarımda teknoloji azımsanmayacak ka
dar önemlidir. Azımsanmayacak kadar önemli ve asimile edilmesi daha zor bir teknolo
jidir. Köylülüğe teknoloji öğretmek daha zordur da ondan. Onun için meselâ diyelim 
bizim köylümüzün gelişmişliği, Batı köylüsünün gelişmişliğinden daha azdır. Yani iş
çimizin gelişmişliği ile köylümüzün gelişmişliğini ölçerseniz, köylümüz daha az geliş
miştir. Köylü daha geleneğe bağlıdır, yeni tohum, hayvan ıslahı falan konularında daha 
tutucudur. Halbuki bu konularda dünyada büyük gelişmeler vardır.

Demek ki, böyle niceliksel olarak da üretimi artırmak artık olanaksızlaşmıştır. 
Doğa kaynakları, atıl kaynaklar azaldığı için. Zaten bunları artırarak ihracatımızı artır
mak da olanaksızdır. O halde teknolojik gelişme şarttır. Bu işi de bireysel teşebbüse bı
rakmayız. Devletin sahip çıkması ve teknolojik geriliği yenmek için bir politika uygula
ması gerekir. Niye böyle bir politika uygulaması gerekir? Çünkü, teknolojik düzeyimizi 
yükseltebilmemiz için, gelişmiş ülkelerin kooperasyonuna, onların işbirliğine, onların 
yardımına, desteğine ihtiyaç vardır, öğrenmek bakımından, kurmak bakımından, ser
maye yardımı filân bakımlarından.. Bunları yabancıların yapması beklenemez. Yani çı
karlarına aykırıdır. Hele biz hep gelişmiş ilerlemiş ülke filan diyoruz ama, bunlar aslın
da gelişmiş şirketler. Yani bir Amerika devleti var, bir de şirketleri var tabii. Bu tekno
loji filan bu şirketlerin elinde. Bu adam niye versin. Türkiye'yi geliştirmek için? Ver
mez, paylaşmaz bunlar. Bir toplum olarak da paylaşmak istemez, hele şirket olarak hiç 
paylaşmak istemez. Bunun için bunlarla cebelleşmek lâzım gelir, karşı koymak filân 
lâzım gelir. Bu da topluca davranmayı gerektirir. Tek müteşebbisi yerler, bitirirler... 
Ona boykot filân yaparlar, mahfederler.. Ama Türkiye'ye boykot yapmak, Türkiye'yi 
ezmek, Türkiye’yi bütünüyle devre dışı bırakmak biraz zordur. Başka olanaklarını, si
yasi olanaklarını vs. kullanır bu ekonomik çıkarı için. Devlet politikası olarak teknolo
jisini geliştirmek istiyorsa, olanaklar ölçüsünde bunu yapmak için başka gücünü de kul
lanabilir, yani devletin bir politika izlemesi gerekir.

Burada bağımsızlık sorununa gelmiş oluyoruz. Bunu yapabilmek bağımsız bir 
devlet gerektirir. Yani çıkarını savunmak, bunun için gelişmiş ülkelerde cebelleşmek, 
diğer olanaklarını, siyasi olanaklarını, askeri olanaklarını bu amaçla kullanmak için 
devlet politikası lâzım gelir. Bağımsız bir ülke yapabilir bu işi. Bağımlı ülke böyle bir 
şey yapamaz. Yalnız bağımsızlıktan ne anlıyoruz, onu tanımlıyalım: Bağımsızlıktan iki 
aşamalı bir şey anlıyoruz; birincisi çıkarlarını belirlemekte özgür olmak. Benim çıka
rım nedir? Bunu belirlemede özgür olacak. Bağımsızlığın birinci ve ayrılmaz koşulu bu. 
İkinci aşaması bu çıkarları savunmada özgür olmak. Yetkin olacak, bunu savunabile
cek. Ama birincisi İkincisinden çok daha önemlidir. Bağımsızlık budur. Bağımsız değil
seniz ülkenizi kalkındırmak için bir şey yapamazsınız. Bağımsızlığı bu şekilde tanımla
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yınca şu olgu ile karşılaşıyoruz: yabancı sermaye.

Türkiye'ye özel yabancı sermaye yatırımı gelirse ve çokça gelirse ve bununla ya
kın işbirliği yapan gruplar çoğalırsa, ülkenin yönetimini etkileyecek kadar çoğalırsa, 
bağımsızlık zedelenir. Ülkenin bağımsızlığı zedelenir. Ama neresinden zedelenir? Can 
evinden zedelenir. Çünkü, artık ülke çıkarlarının ne olduğunu, nerede olduğunu belirle
mede güçlük çekmeye başlar. Binleri gelip onu sapıttırır. Çünkü yabancı sermaye dai
ma çok büyük şirketlerin uzantılarıdır. Yoksa zavallı bir adam gelip Türkiye'ye yatırım 
yapmaz, yaparsa da Türk olur o, ondan bir tehlike gelmez. Bir adam alsın servetini 
Amerika'dan veya Almanya'dan, gelsin Türkiye'ye yatırım yapsın, başımızın üstünde 
yeri var. O buranın adamı olur bir müddet sonra, evlendiririz filan.. Fakat şirket geliyor. 
Bunun çıkarı başka. Bunun çıkarı asıl şirketin çıkarı. Bunun çıkarı ile, Türkiye’nin hal
kının çıkarının aynı olması tesadüf olabilir, bazen denk düşer çakışır, ama çok defa ay
nı olmaz. Onun çıkarı başka halkın çıkarı başka olur. Dolaylı veya dolaysız yönetimi 
etkilemeye çalışırlar.. Yönetim derken bir defa ne yapılacağına karar verme meselesi 
anlaşılmalıdır. BMM bizim bağımsızlığımızın sembolüdür, orada karar verilir. Eğer ülke
de büyük ölçüde yabancı sermaye varsa ve bunlar Millet Meclisine de adam sokarsa, işte 
o zaman yandık. Çünkü artık bizim çıkarımız nerede bunu kararlaştıranlayız. Bağım
sızlığımız can evinden yaralanır derken bunu kastediyorum. Şükür ki, Türkiye’de böyle 
bir durum henüz yok. Ama bu olmaz demek değil, olabilir ileride. Bugün ülkemizde ya
bancı sermaye var ama henüz ülkemizin çıkarlarının ne olduğu konusunda bizi sapıttı
racak kadar etkin değil. Ama bu tehlike daima vardır ve şu sıralarda biliyorsunuz, çok 
davetkâr olunmaktadır. Sadece bu sıralara da hasretmek istemem, epeydir, taa 1954’ 
den beri, ilk yabancı sermaye kanunu o zaman çıkmıştır. Hatta daha eskilere giderse
niz, ilk yabancı sermaye kanununa öncülük yapan, Bakanlar Kararnamesi 1947'de çık
mıştır, o zamandan beri yabancı sermaye gelsin, deniliyor. Fakat yabancı sermaye kâr 
olursa gelir, kâr olmazsa gelmez. Onun için gelmiyor, yani fazla kâr görmediği için gel
miyor. Görse hiç çağırmaya gerek yok.. Rapp diye gelir... öyle bir tabii kaynak filan 
görmüyor. Petrol var, gelmiş geleceği kadar. Madenleri korumuşuz bereket.. Buralara 
geliyor zaten, buralarda büyük kârlar var. Sınayi üretime filan niye gelsin, kendi mem 
leketinde yapıp satmak mümkün. Bu konularda daha talipkar memleketler var, oralara 
gidiyorlar.. Taylant var, Güney Kore var, Singapur var vs. Fakat yabancı sermayeye 
karşı uyanık olmak lâzım gelir ve şunlara aldanmamak lâzım gelir: Efendim yabancı 
sermaye gelse, şurada bir fabrika kursa, şu kadar işsizimize iş verse fena mı olur? E fe
na olmaz. Şimdisi için fena olmaz, sonrası için fena olur. Bağımsızlığı da öyle lâf ol
sun diye söylemiyorum. Bağımsızlık öyle hamasi slogan filan değil. Bu şekilde bir anla
mı yok. Bağımsızlık, kalkınmanın koşulu, aracı.. Bunsuz kalkmamayız. Bağımsız değil
sek kalkmamayız, geri kalırız..

Bağımsızlık; ulusçuluk ya da milliyetçilik insanlarımızın çıkarlarını korumak 
için gereklidir. Şimdi arkadaşlar, hepimiz isteriz ki, Dünya tek bir toplum olsun, tek 
bir Dünya olsun. Orada kardeş kardeş yaşayalım, savaş olmasın filân.. Bunlar büyük 
idealler., insanlığın kaç asırdır ideali.. Ama bunun koşulu var. Bu böyle temenniyatla 
falan olmaz. Bunun koşulu eşit olmak, ulusların arasındaki gelişmişlik farkının kaldı
rılmasıdır. Onu kaldırmadan tek Dünya kurarsanız, bizler o Dünya’da ikinci sınıf vatan
daşlar oluruz. Eşit muamele görmeyiz, horlanırız.. Çünkü eşit muamele görmenin tek 
yolu, eşit olmaktır. Eşit olmadan eşit muamele göremezsiniz, eşitmişsiniz gibi muame
le görürsünüz. Yani kanun nazarında bütün vatandaşlar eşittir gibi bazı lâflar söyleniyor
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ama, eşit değilseniz, eşit muamele edilse bile farklı muamele edilmiş gibi oluyorsunuz. 
Çünkü eşit değilsiniz. Herkesden aynı parayı alsanız, fakir adamdan daha fazla para 
alıyor gibi oluyorsunuz meselâ. O bakımdan bir ülkenin kalkınması demek ki, kendi 
başına çok gerekli olduğu gibi bu idealin gerçekleşmesi için de gerekli. Yani tek bir 
Dünya'ya gitmenin bir yolu olarak da gerekli.

Son olarak bir de yabancı sermaye ile dış kredi arasındaki farka değinmek isti
yorum. Türkiye için yabancı sermaye bugün için acil bir tehlike değildir, bizi sapıttıra- 
maz. Kalkınmanın bir aracı olarak bağımsızlık yalnız azgelişmiş ülkeler için gereklidir. 
Gelişmiş ülkelerin bağımsızlığa gereksinimleri yoktur. Nasıl özgür bir insanın özgürlüğe 
gereksinimi yoksa. Ama özgürlüğü alınmış insanın özgürlüğe gereksinimi vardır. Onun 
gibi azgelişmiş ülkelerin bağımsızlığa gereksinmeleri vardır. Çünkü, o, onların gelişme
sinin aracıdır ve şartıdır. Oysa Amerika bağımsız olup da ne yapacak? Kim bağlıyor ki 
zaten bağımsızlık istesin? Fransa'nın, İngiltere'nin filân fazla yok. Onların da işte azı
cık azıcık var, Amerika'nın bağladığı ölçüde. Demek ki, bağımsızlık bize lâzım. Ta ki, 
biz de bağımsızlığa ihtiyaç duymayacak bir düzeye gelirsek, o zaman mesele kalmaz. 
Hudutları da kaldırırız, falan. Ama onlar gibi olalım. Şimdi Türkiye için yabancı ser
mâye bir tehlike oluşturmamıştır, dikkatli olmak lâzım. Ama dış kredi konusunda du
rumumuz kötü. Bir kere borçluyuz. Ona başka bir vesileyle, sözümü bitirirken yine de
ğineceğim, daha kötüsü cari ekonomik işleyişi sürdürebilmek için borç almaya mecbu
ruz. Yani borçlusunuzdur da, geliriniz, giderinizi karşılıyordur, fırsat buldukça ödersi
niz, durum böyle değil. Bugün gelir gidere yetmiyor ve bugünkü hayat düzeyimizi sür
dürebilmek için birbuçuk milyar dolar civarında bir dış borçlanmaya ihtiyacımız var, 
net olarak. Bu da bağımsızlığı zedeleyen bir durumdur. Çünkü size krediyi veren insan
lar bunun koşulunu da koyarlar. Şunu yapamazsın, teknolojiyi şöyle yapamazsın filân 
diyorlar. Arkasından da azgelişmiş ülkelerde sermaye çok değerlidir, değerli olduğu 
için, ileri ve çok sermaye isteyen yüksek teknolojiler kullanılmamalıdır, emek yoğun 
işler yapılmalıdır diyorlar. Ekonomik argüman budur. Bize hep bunlar söylenmiştir. 
Hatta barajların bile büyük yapılmaması istenmiştir, ben kulaklarımla duymuşumdur 
bunları. Çünkü büyük baraj yapan, sonra büyük fabrika filan kurar, neme lâzım alışsın
lar filân diyorlar. Fakat bu bakımdan, yani krediye muhtaç olduğumuz için demek ki, 
bazı politikaları dayatıyorlar. Bilhassa bu teknoloji konusunda. Yani Türkiye'nin geliş
mesini, kendi gelişmelerinin dümen suyunda yürütecek bazı dayatmalar yapıyorlar. 
Kredi verme olanağına sahip oldukları için. Bu tabii bağımsızlığı zedeleyici bir şeydir 
ama, can evinden zedeleyici bir şey değildir. Çünkü siz yine ülkenizin çıkarının ne ol
duğunu biliyorsunuzdur. Meclisiniz kendi kendine, benim çıkarım şuradadır, buradadır 
diyebilir. Yalnız o çıkarı savunamazsınız, savundurmuyor adam. Ama siz biliyorsunuz 
hiç olmazsa çıkarınızın nerede olduğunu, öbüründe çıkarınızı bilemiyorsunuz, çıkarı
nız konusunda kafanızı bulandırıyorlar. Yahu acaba şöyle mi yapsak daha doğru, böy
le mi yapsak daha doğru? Meselâ: Atom reaktörü yapılmalı mı Türkiye'de, yapılmamalı 
mı? Buna salim karar verebiliyor musunuz, veremiyor musunuz? Veremiyorsanız tabii 
burada bağımsızlığınız can evinden yaralanır. Ama biliyorsunuz yapacağınız şeyi de, 
yaptırmıyor adam. Onun bir gün çaresi bulunur. Bir fırsatını bulursunuz, bu tür bağım
lılıktan kurtulabilmek olanağı vardır, öbüründen yoktur. Gide gide bütünleşirsiniz, 
öbür ülkelerle bütünleşirsiniz, onların bir tâbii durumuna düşersiniz ve gelişmeniz de 
gerekmez. Bir ileri ülkeyle bütünleşmek, bir gelişmek anlamına değildir. Bakın neden 
değildir? Çok basit bir misali, Mülkiyeliler Birliği Dergisinde de yazmıştım başka yer

8



lerde de söyledim, yine söyliyeceğim: meselâ: Muğla'yı alalım. Muğla Türkiye ile bü
tünleşmiştir. Parası aynı paradır, gümrük yoktur, gidiş geliş serbesttir. Fakat Muğla İs
tanbul'dan geridir. Yani Hakkari Türkiye ile ne kadar bütünleşti ise, Muğla ne kadar bü
tünleşti ise, biz de bütünleşiriz Dünya ile, ama mutlaka gelişmiş ülke olmayız, önce ge
lişmeli, sonra bütünleşmeli, bunu tekrar için söylüyorum.

Ekonomimizin geleceğine dönük olarak söylemek istediklerim bu kadar. Yani, 
demek ki, gelir dağılımının bozulması söz konusudur, bununla uğraşılmalıdır. Bununla 
uğraşmanın yolu, bu düzen içinde, teknolojik gelişmeyi sağlamaktır. Teknolojik geliş
me ancak bağımsızlıkla mümkündür ve bağımsızlık tehdit altındadır, yabancı sermaye 
tarafından, yabancı krediler tarafından. Bunlara karşı uyanık olunması lâzım gelir. Bu
güne mazideki bazı olaylar da ışık tutmaktadır. Fakat gelecekteki olaylar da ışık tutu
yor.

Şimdi gözlerimi petrol fiyatlarındaki düşmenin nasıl halkın cari geçimine nasıl 
yansıtılabileceği konusunda bir kaç söz söyleyerek bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz 
petrol fiyatlarında büyük bir düşme oldu. 1974'de de büyük bir artış olmuştu. O za
man çok canım sıkılmıştı benim şahsen. Yani bir çeşit hırsızlık gibi gelmişti bana. O 
kadar ek, biç, sat, eskiden iki dolara aldığın şeyi, şimdi ondört dolara al. Böyle bir ar
tış olmuştu. Yani büyük bir kayba uğramıştık. Şimdi düştü. Bu düşüş, ne kadar hesap
lı kitaplı bir düşüştür, kim düşürdü? Kontrol dışı olduğunu zannediyorum. Yani bin
leri kalkıp da, biz petrol fiyatlarını düşürelim, şuna kazık atmış oluruz, buna şunu yap
mış oluruz dediklerini zannetmiyorum. Ama isterse öyle de olsun. Benim söyliyecekle- 
rimi değiştirmez. Ama böyle şeyler oluyor Dünya'da, dünya her bakımdan kontrol edi
lemiyor. Bu bakımdan da düşünmek, yani herşeyde böyle parmak aramak da fazla ge
çerli bir şey değildir. Bu konularda biraz uyanık olmakta yarar vardır ama, hasta olma
mak gerekir. Hastalık derecesinde uyanık olmamak gerekir. Böyle bazı olaylar kendili
ğinden oluyor ve bunlar bazı olanaklar yaratıyor. Petrolün düşmesi Türkiye için, Baş- 
bakan'ın da ifade ettiği gibi, "Allah'ın bir lutfu"dur. Yani havadan bir kazançtır. Bun
dan Türk milleti, halkı, şu cari geçimi bakımından yararlanabilir mi? Bundan yararlan
manın tek yolu vardır, o da ithalâtımızı artırmaktır. Bu kazanç aşağı yukarı birbuçuk 
milyar dolar oluyr. Üçbuçuk milyar dolar ödüyoruz petrole. Fiyatlar yarıdan aşağı 
düştü, yan düştü derseniz, birbuçuk milyar dolar oluyor. Bu fiyat düştüğünden ötürü 
ihracatımızın bir kısmı azalabilir deniliyor. Petrol satıcısı ülkeler fakirleşeceklerinden 
bizden alımlarım azaltabilecekleri için. Tabii artabilir de. Yani başka memleketlere de 
artabilir. Onlar da petrolü ucuza aldıkları için zenginleşir, bizden daha fazla mal alabi
lirler. Fakat Irak, İran filan azalttı. Kazancımız bir milyar olur diyelim. Bir milyar do
lar başlı başına çok önemli bir rakam. İhracatımızın sekizde biri. Çok büyük bir rakam. 
Büyük ferahlık getirebilir. Bunu iç kaynaklarla kombine ederseniz, beş milyar dolar fi
lan eder. Yani Türkiye'nin ithalatının milli gelire oranı 1/5'dir, aşağı yukarı, ithalat 
milli gelirimizin beşte biri kadardır. Demek ki, ithalatımızı bir birim artırdığımız za
man, milli geliriniz beş birim artıyor demektir. Bir milyar arttığı zaman, bu ortalama 
ithal temayülüne göre, milli gelirimiz beş milyar dolar artabilir. Beş milyar dolar da, 
bayağı büyük bir rakamdır. Çünkü Milli gelirimiz elli milyar dolar civarındadır. Yüzde 
on filan artabilir milli gelir. Birdenbire ve havadan, bedava geliyor. Bu kadar ithalatımı
zı artırırsak, bundan millet yararlanmış olur, ithalatımızı artırmak için ne yapacağız? 
Tüketimi artıracağız, yani memur maaşlarına, ücretlere zam yapacağız, taban fiyatları
nı artıracağız, bir de yatırıma kredi vereceğiz. Böylece hem yatırım, hem tüketim har
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camalarını bira/ artıracağı/. Harcamaları artırınca ithal talebi doğacak tabii, bu artan 
malların bir kısmı yerli mallara, bir kısmı yabancı mallara olacağı için, hemen ithalat
çılar ithal yapmaya başlayacaklar. Böylecc işte millet de hemen yararlanmış olacak. 
Enflasyona neden olmadan milli gelir artırılmış olacak. Veya enflasyon düşürülür, milli 
gelir bu kadar artırılma/. Bir sürü varyasyon yapılır bununla. Ama ithalatı mutlaka artır
mak lâzım. İthalatı artırmadan halkın bundan yararlanması söz konusu olamaz çünkü. 
Döviz başka ne işe yarar ki? Bir de dış borç ödemeye yarar. Eğer borçlarımızı öder
sek veya cari açığımızı kapatırsak, her yıl ithalatımızı finanse etmek için borç alıyoruz 
ya, o borcu almaktan vaz geçip, onun yerine bunu ikame edersek, yani eskisi kadar it
halat yaparsak, halka hiç intikal etmemiş olur bu. Yalnız borç aramak külfetinden kur
tulmuş oluruz. Benzetmek biraz tuhaf ama, diyelim ki, size kayınpederiniz yardım edi
yor, siz çalışıp çabalayıp gelirinizi artırıyorsunuz. O zaman kayınpeder de yardımını 
kesiyor. Yani sizin durumunuzda bir değişiklik olmaz tabii. Maaşınız arttı, kazancınız 
arttı ama, kaç para? Ya fam düzeyiniz aynı kalır. Bağımsızlığınıza yarar tabii. Artık ka
yınpederinize kafa falan tutabilirsiniz, o başka. Onun gibi işlere yarar ama, geçiminiz 
konusunda bir işe yaramaz.

Demek ki, eğer borç ödemeye falan giderse bu para, hiç bir faydası olmaz cari 
olarak. Ama tabii dediğim gibi, borçlarınız azalır. Hükümet rahat olur. Bu konuda bir 
de hükümetin karar verme özgürlüğü olmamış olabilir. Yani, hükümet böyle mi yapa
yım, şöyle mi yapayım demek durumunda olmayabilir. Beni asıl düşündüren o. Yani 
bize öteden beri kredi veren ülkeler, ödemeler dengesi açığımızı kapatan bu ülkeler ve
ya bankalar falan, tabii onlar adına İMF de, diyebilirler ki, Türkiye'ye biz belli bir ha
yat düzeyi sürsün diye bunu veriyoruz, biliyorsunuz 1980'den beri destekliyorlar Tür
kiye'deki düzeni, şimdi havadan bunlara böyle bir para geldi onun için kredileri kısa
lım diyebilirler. Kredileri kısınca zaten hükümetin karar verme olanağı kalmaz. Kredi 
bulamaz, bu olanakla eski ithalatı finanse eder, Türk halkına da cari geçimi için hiç bir 
şey yansımaz. Ne petrolün fiyatını ucuzlatabilirsiniz, hiç bir şey yapamazsınız. Ama 
dediğim gibi kredi bulmak zahmetinden kurtulursunuz, az borçlanırsınız veya hiç borç
lanmazsınız. Bu olabilir. Bu olasılık dikkate alınmıyacak bir olasılık gibi gelmiyor bana; 
şu bakımdan: biliyorsunuz dünyanın likidite, kredi verme olanakları bu petro-dolarlar
la destekleniyor. Petrol üreticisi ülkeler kazandıkları paraları yiyemiyorlar. Sahiden ka
zanmıyorsanız bir parayı onu yiyemezsiniz de. Çünkü hayat tarzınızı filan değiştirme
niz lâzım gelir. Ellibin lirayla yaşamaya alışmış bir adama beşyüzbin lira verirseniz har
cayamaz. Çok tasarruf eder. Veya hayat tarzını değiştirmesi gerekir, mahallesini değiş
tirmesi, giyimini değiştirmesi, ahlâkını değiştirmesi lâzım gelir. Aksi halde yiyemez. 
Onlar da yiyemediler. Bir miktarını kullandılar, gerisini bankalar vasıtasıyla başka ülke
lere borç verdiler. Buna petro-dolar deniliyor. Şimdi bunların paraları azalınca bunları 
geri isteyecekler. Geri isteyebilirler. İthalatlarını devam ettirebilmek için. Irak alacak, 
İran alacak, Suudi Arabistan alacak vs. vs. Bu bankalar biraz sıkışmış da olabilirler. Ha
kikaten kredi vermemek durumu da doğabilir yani. O bakımdan hükümet halka yansıt
mak istese de bu nedenden ötürü o olanak ona verilmeyebilir. Tabii kıssadan hisse, de
mek ki, borçlu olmayacaksın. Borçlu olursan böyle en iyi şeylerden bile yararlandır- 
mayabilirler sizi. Söyleyeceklerim bu kadar.
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EĞİTİM - SUÇ VE CEZA İLÎŞKİSI

Reha ISVAN 
2 Nisan 1986

insanoğlu dünyaya gözünü açtığı ilk andan itibaren suç-eğitim-ceza sorunları, 
birbiriyle ilişkin olarak, varoldu sanırım. Ama şu süreçte ülkemizde olduğu kadar, hem 
birbirine ulanmış hem de bu boyutta önem kazanmış olmadı belki de... Kuşkusuz çağ 
ölçeğinde göreceli olarak oranlıyorum... Belki de "Ateş Düştüğü Yeri Yakıyor" abartı
yorum.

Geçenlerde benimle ABECE Dergisi adına söyleşi yapan bir arkadaştan duydum, 
pek doğru buldum "zor kapıdan girince, eğitim bacadan çıkar" denirmiş.

Sorunların, 12 Eylül'e gelinmesi nedenlerinin temeline inilmesini engellemek için 
12 Eylül öncesi işlenmiş her günahın sorumlusu olarak gençliğimiz suçlandı ve her tür
lü önlem alınarak, sözümona adam edilmeğe çalışıldı. Dehşetengiz gözdağı yöntemleri 
geliştirildi, akılalmaz boyutlarda zora başvurularak gençlerimizi eğitmek yoluna gidildi.

Bu gençleri suçlama kampanyasına, duyuyorum ki giderek bir bölüm yazarlar da 
katılmış, başımıza gelen her şeyin müsebbibi sayılan gençlerimize onlar da ucun ucun 
veryansın etmeğe başlamışlar.

Ben uzun süredir, suç işlemiş oldukları varsayılan, daha yargılanmadan suçlu ilân 
edilmiş olan ve yargılama, delil bulma, kanıtlama işleri uzun zaman aldığından, vakit 
kaybedilmeksizin ceza yoluyla eğitilmeye başlanmış olan çok sayıda gencimizle bera
berdim. Halleri nicedir, nasıl ve ne kadar eğitildiler, zor kapıdan girince eğitime ne ol
du, yaşlı bir eğitimci gözüyle, size gördüklerimi anlatmaya geldim.

Bu fırsatı bana veren Mülkiyeliler Birliği'ne, Sayın Yöneticilerine candan teşek
kür ederim.

Suçlu gibi görülen gençleri önce içeri alıyorsunuz, sonra bu içeri alınanlara, ‘ 'in
sanın suçluluğuna önce kendisinin inandırılması gerektiği" savından yola çıkıp, bu 
doğrultuda türlü türlü yöntemler, yaptırımlar, bilumum mezâlim deniyorsunuz. Suçlu 
varsayılan gençleri dersem, sendikacı, politikacı, meslek örgütleri mensupları, benim gi
bi 60 yaşında barış savunucuları v.b. ni de katmak lâzım suçfu varsayılanlara...

Burada bir nokta koyup suç kavramı üzerinde durmak istiyorum:

Eşim Ahmet İsvan, Türkiye'nin önde gelen aydınlarının birçoğu, ben, terörist 
sayıldık. Anarşist, vatan haini ilân edildik. Yetkili ağızlardan yurt içinde, yurt dışında 
terörist diye tanımlandık, suçlandık. Başbakan ABD gezilerinden birinde, bir soruyu 
yanıtlarken, artık içerde siyasi tutuklu kalmadı, içerde yatanlar, devleti yıkma amacıy 
la eylem yapan teröristlerdir, gibi laflar etti. 12 Eylül harekâtından beri ekranda, basın
da en yetkili ağızlardan, "Cezaevlerinde fikir suçlusu yoktur, anarşist, terörist vardır, 
T.C.'ni parçalamak, yok etmek isteyen hainler vardır" türünden suçlamalar sürdürüldü. 
Oysa, bu sıralarda S yıldır dava açılmasını bekleyen bir koğuş arkadaşım genç, duruş
maya çıktığı ilk celselerde salıveriliyordu örneğin.

Artık basında da sık sık açıklandığı biçimde, sivil ve asker "Güvenlik Kuvvetle
rince'’, zora dayalı yöntemlerle ifade alındığı sürece sorgusu yapılırken, bazılarının şu 
veya bu nedenle yaşamlarından oldukları kabul edilen, sakat kaldıkları yadsınamayan
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sanıklar varolduğu sürece, silâhlı eylemi benimsemiş kesimler de dahil, kimin suçlu ki
min suçsuz olduğu kestirilemez. Bunun saptandığı iddia edilse bile, inandırıcı olamaz.

İşkenceye direnç, inanç gücünden kaynaklanabileceği gibi, bedensel dayanıklılı
ğa, fizyolojik güce, psikolojik sağlıklılığa da bağlı ister istemez...

Suçluluk konusunda uzman olmayan bir kişi olduğum için fazla ayrıntıya girme
den şunu ekliyeyim: Sinir gücü ve sağlam bünyesiyle işkenceye dayanabilen kişi, suç 
sayılan bir fiili işlemiş olsa da aklanabiliyor, salıverilebiliyor. Oysa gençlik coşkusuyla 
önemsiz birtakım ataklıklarda bulunmuş biri, doğası gereği işkenceye yenik düşebili
yor ve bunun sonucu olarak yıllarca özgürlüğünü yitirebiliyor. Hal böyle olunca da, 
suçlu ile suçsuzu ayırdetmek güçleşiyor, hatta işkence ya da kötü muamele, zora baş 
vurma uygulamaları sürdükçe, suçlu suçsuzdan kesin olarak ayrılamıyor.

Suç konusunda, bir de pişmanlık ve itiraf durumu var ki, o da zihinleri karıştıra 
bilecek nitelikte... Her ne kadar 'vatanperverane" girişlerle sunuluyorsa da, Pişmanlık 
Yasası'ndan yararlanmayı içine sindirenler, bunu kendi çıkarı için yapıyor, korktuğu 
için, daha fazla yatmaya mecali kalmadığı için, canını kurtarmak için itirafta bulunu
yor.

Bu kadarla da kalmıyor, itiraf etmede çoğu kez, diğer çeşitli faktörler de etkin 
oluyor. Bakınız bir örnekle belirteyim suçlu ve suçsuzun daha da nasıl birbirine karıştı
ğını Tehdit, gasp, cinayet türünden çok sayıda suç işlemiş biri, zaten peşinen bu suç
ları inkâr etmemiş biri, ölüm cezasından kurtulmak için, "Pişmanım" diyor ve suçları 
beraber işlediğini iddia ettiği arkadaşlarını ele veriyor. Bu listede nişanlısı yer almıyor. 
Kız, bu gencin nişanlısı olduğu için tutuklanmış, zaten adam kızın annesinin evindey
ken yakalanmış ve bu nedenlerle kız da yargılanmakta... Aradan zaman geçiyor, genç 
kız, Metris'teki birazdan sözünü edeceğim, çapraşık amaçlı kültür etkinliklerinden) ya
rarlandığı sırada, bir başka tutuklu gençle arkadaş oluyor. Bu kez, eski nişanlısı kıs
kançlık duygusu ve intikam kastıyla aradan uzun süre geçtiği halde, ihbar listesine kı
zın ismini de ekleyeceğini açıklıyor. "Biz suç işlerken nişanlım da yanımdaydı" diyor. 
Kendisi onca suçu işlemiş olduğu halde çıkıyor, genç kız, kimse hakkında muhbirlik 
yapmadığı, belki de yapacak durumda olmadığı, kimseyle birlikte suç işlememiş oldu
ğu için, idamdan dönüp müebbet hüküm giyiyor, şayet iyi hali görülürse, İnfaz Yasa- 
sı'ndan yararlanıp eksiksiz 20 yıl yatacak...

Suçlu olduğunu yadsımamış, suçu sübut bulmuş birinin sözü kanıt teşkil edebil
diği için... vc anlattığım koşullarda... iyi halli olmak ise şöyle yorumlanıyor: Tutsak ki
şi "benim onurum, insan olarak haklarım yoktur, irademi yok sayacağım, kendimi güç- 
lüye teslim ediyorum, haklı haksız tüm uygulamalar, yasal olan olmayan tüm yaptırım
lar kabulümdür" diyecek. Kurallara, ülkenin yasalarına, uluslararası yasalara uysun uy
masın, tüm keyfiliklere, zorbalıklara eyvalah diyecek ki, iyi hali cezaevi yöneticilerince 
onaylansın.

Bu ne biçim eğitim?! Böyle iyi hal mi olur? Gençleri edilginliğe zorlamakla ülke
mizin, insanlığın, gençlerimizin yararı ne olacak? Onuru, iradesi kırılmış insan, ne işe 
yarar? Kendi onuruna sahip çıkamayan insan, ailesinin, toplumunun, ülkesinin, inanç
larının onuruna nasıl sahip çıkar? Direnci kırılmış, zora teslim olmuş bir genç, iradesiz 
bir yaratık, yurduna nasıl yarar sağlayabilir? Sindirilmiş bir gençlikten maddi manevi 
cesaret, yurt savunmasında kahramanlık beklenebilir mi?
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Yukarıda "Tutsak" dedim. Çünkü: yargılandığım davada yargıç "savaş hali uygu
laması içinde sanığın lehine olan her şeyin gözönünde tutulması, diye bir şey yoktur", 
lafını hem söyledi., hem de resmen zapta geçirdi. Dondum kaldımdı! Sanık benim! Sa
vaş hali ilân edilmiş, savaş psikolojisi içinde benim lehimde olan her şeyin değerlendi
rilmesi lâzım gelmezmiş! Sormuştum heyete: "Kim bu savaşın tarafları? Bana düşman 
gözüyle mi bakıyorsunuz?" diye! Her celsede mutlaka tekrarlanırdı: Savaş Hali, Savaş 
Hali!

Ama, savaş halinden söz edince, artık taraflar varoluyor... Düşman taraflar! Bu 
durumda sanık olmak değil, tutsaklık söz konusu. Zaten içerideyken maruz kaldığımız 
muamele, yetkililerin, görevlilerin tavrı da tutsak olduğumuzu, hiç kuşkuya yer bırak
mayacak açıklıkla kanıtlıyordu.

İçerdekiler, tutsak olmasına tutsak da, Cenevre Antlaşmaları maddelerinin güven
cesinden bile yoksunlar.

Umarım artık bu savaş hali sona ermiştir, ama askeri ders kitaplarında tutsaklara 
uygulanması öngörülen yöntemler, ders kitabındaki başlık isimleriyle, uygulanıyor hâlâ.

"Esirin mukavemet azmini kırma" amacıyla önerilen yöntemlerin, benim tutsak
lığımda uygulandığını gördüğüm yöntemlerle bu denli çakışması rastlantı olabilir mi 
bilmem. Tutsaklara, savaş tutsaklarına uygulanması gereği ders kitaplarında "bilimsel" 
sözcüğü ile takviye edilerek anlatılan yöntemlerle, üç yıl iki aylık tutsaklığımda, zaman 
zaman, tanık veya maruz olduğum uygulamalar arasındaki paralelliği sergilemek isti
yorum.

Ders kitabında hücrede tutulmayı kastederek, "esir şikayet ederse" diyor, "ken
disine bunun bir hücre cezası olmadığı, idari işlemler tamamlanıncaya kadar bekleme
si gerektiği sık sık tekrarlanır" diyor. Tesadüf bu ya örneğin ben, bir koğuşta tek başı
ma tutulduğumda, bunun ılımlı da olsa, hücre cezası olduğu yadsınamazdı, ama idare
nin yorumuna göre, koğuş arkadaşlarım hücreye atılmıştı, ben yalnız kalmıştım o ka
dar... İkinci tutsaklığımın ilk 60 saatini de böyle tek başıma geçirmem uygun görül
müştü, bu da yalnız tutularak yıpratılma yöntemi olarak yorumlanmamalıydı; hangi 
koğuşa verileceğimi kararlaştırmak biraz zaman alıyordu o kadar. Sanırım, kitapta yaz
dığı üzere "manen çökeceğim" umulmuştu! Oysa her koşulda özgür ve dirençli oluna
bileceğini içerdeki gençlerde görmüş öğrenmiş olmak, yaşayarak öğrenmiş olmak, in
sanı çok güçlü kılıyor.

Ders kitabında tutsakları çok soğukta ve çok sıcakta tutarak dirençlerinin kırıl
ması öneriliyor.

Koğuşta karşılıklı konuşurken, ağzımızdan çıkan buharlar, eldiven, başlık, ço
raptan başka, tam sekiz kat yün giysiyle yattığımı, şiltenin rutubeti insanı çok üşüttü
ğü için battaniyeyle kundaklanır gibi yattığımı anımsıyorum da... Kaloriferler, bozuk 
denilerek, 1982 kışında hiç yakılmamıştı Metris'te (Tabii idare bölümünde değil, tut
saklar bölümünde).

Ders kitabında şu da yazıyor: "Temizlik vasıtaları, sigara, kahve, okuma veya 
yazma malzemesi vesair günlük ihtiyaçların hiçbiri verilmez". Tüp bittiği için çay içile- 
mezdi günlerce, para ödemeleri —tabii işlerin çokluğu, PTT'nin azizliği öne sürülerek — 
aksadığı için sigara içilemezdi; kantinde mevcudu tükendiği savıyla kırtasiye satılamı- 
yordu ve genç kızlarımız aylarca pamuk alamadılar. Bunlar elbette keyfi yaptırımlar
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değildi. Kitabında yeri olan savaş tutsaklarını çökertmek, çözmek yöntemleriydi... Sa
vaş hali yöntemleriydi.

Düşman tutsaklarına uygulanan teslim alma yöntemlerinden bir diğeri de "yakın
lık gösterme usulü". Metris yönetiminden kimsenin bu tür yakınlak göstermesine tabii 
ki fırsat vermedim. Denemediler değil, bir iki denedilerse de çabuk vazgeçtiler. Metris' 
teki gençlerin büyük bir bölümü de bu yöntemi boşa çıkardılar. Diğerlerini olduğu gibi.

"Tehdit ve kurtarma usulü" başlığı altında şöyle diyor ders kitabında: "Birisi esi
ri tehdit ederek yıldırmaya çalışırken, daha üst rütbede olan diğeri gelip kurtarır (...) 
Böylece yakınlık gösterme usulü kullanır. Bu şekilde maksadına kavuşamazsa, birincisi 
işi tekrar ele alır ve nihayet esir dize gelir." ve sürdürüyorum ders kitabından alıntılar 
vermeyi; "(...) Bir düşmandan ise insaf ve merhamet beklenemez" diyor ders kitabı. EI- 
hak doğru... "Esiri dize getirmek için kullanılan usullere, gerektiği kadar devam oluna
bilir" Bu, acaba, ömrü yetinceye kadar anlamına da geliyor mu? Ne yazık ki, sanırım 
geliyor...

Mamafih, teselli de yer alıyor kitapta, "Esir düşmek kimine bir kazadır ve ekseri
ya tıpkı bir motor arızası gibi, hiç ümit edilmedik bir zamanda vuku bulur. İnsanı üzer, 
yaralar ve bu yaranın acısı başka acılar gibi de değildir. Velhasıl esirlik bir talihsizliktir."

Aktarmayı sürdürüyorum: "Asıl mesele esir düştükten sonra ne şekilde hareket 
edileceğini bilmektir." Bu bilgiler neler ise, her yurttaşın, ne olur ne olmaz, bilgilenme
si sağlansa.çok yerirde olacak galiba!

"Tutsakları dize getirmek" üzere tatbik olunan geliştirilmiş ilmi usullerden biri 
de "kokteyl usulü. Bu, adından da anlaşılacağı gibi, içki içirerek direnci kırma yönte
mi, ders kitabının kökü dışarda olduğu, bir yabancı dilden tercüme edildiği, bu başlık
tan da belli, ya da öyle bir izlenim veriyor. Yerli literatürde içki deyimi yerine "kok
teyl" denilmez, dense dense "rakı" denirdi herhalde...

İlk tutsaklığımda ve 3. koğuştaydım, günün birinde kantinci er mazgaldan "ko
lonya ister misiniz?" dedi. Çok şaştık, çünkü o güne kadar kolonya kesinlikle yasaktı. 
Yaramıza sürmek için revirden ispirto alamazdık. Ama çok kısa bir süre önce kantine 
boğaziçi kolonyası geldi ve aldıktı. Ere "var kolonyamız," dedik, bu kez er "Ama bu 
"Selin" marka, içimi güzel" demez mi? Şaka ediyor desek, "Teşekkür ederim, günay
dın v.b." demeleri ve dememiz bile yasak! Derken, bir de baktık bir üzüm bolluğu, iste
diğin kadar üzüm satın alınabiliyor, idarenin bol bol verdiği de cabası... Keza, o günlere 
kadar çok seyrek bulunan ve bağımsız koğuşlar dışındakilere az miktarda satılan plas
tik su bidonları bol bol satılmaya başladı. İstediğin kadar!

Oysa, su biriktirmek için çok gereksinim duyardık plastik bidona, çok gereksini
mimiz olduğu için de kantinde çoğu kez bulunmazdı, bulunsa da herhalde benzer ders 
kitaplarından yararlandırılmış iç güvenlik görevlileri tarafından siyasi koğuşların ver
dikleri kantin listelerinden silinirdi.

Neyse, gelelim üzüm ve "Selin" kolonyalarına: Ekmek içi de ilâvesiyle çok lez
zetli bir imalat koğuşlarda aldı yürüdü, tam alışır gibi olmuştuk ki, bu kez aramada o 
bidonların (muhtevası) ile şilteler sulandı, boş bidonlara da el kondu, eski deyimle mü
sadere edildi.

Gelelim uygulanması önerilen ve 2. maddenin "D" bendinde yer alan yönteme, 
"Tuzak Usulü" deniyor. Bu tuzak usulünde, "esir" diyor kitap, "kampa bırakılır" yani
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geniş mekana geçer, serbest gezerken, "bir esir grubuna rastlar onlara katılır, grup, esi
rin malumat sahibi olduğu (...) bir konuda konuşmaktadır. Esir de konuşmaya katılır. 
Halbuki, bütün konuşmalar gizli bir dinleme aletiyle dinlenmektedir. Grubu teşkil eden 
kimseler ise, ya kıyafet değiştirmiş 'sorgulayıcılardır veya düşmana hizmet eden 'satıl- 
mışlar'dır."

Bir barış savunucusunun size, savaş halinde tutsaklara uygulanacak "bilim
sel" (!) yöntemlerden uzun uzadıya söz etmesine şaşanlar varsa diye, hemen belirte
yim: Metris'te uygulanan eğitim ve kültür hizmetleri konusunda uzaktan izlediklerim, 
yukarıda söylenilenler açısından bakılınca, yoruma açıktır. Metris'te eğitim koşullan
dırmayla, psikolojik ve sosyal yaklaşım, beyin yıkamayla karıştırılıyor.

Arada sırada, gazetelerde, süslü resimlerle, cezaevlerindeki kültürel etkinlikler yer 
alıyor. Diğer tutukevlerini bilmem, ama Metris'teki kültür faaliyetine, yukarıda sözü ge
çen ders kitabından öğrendiklerimiz açısından değinmekte yarar var.

Metris'te ilk tutsaklığım döneminde bu kabil bir faaliyet henüz başlatılmamıştı. 
Kültürel faaliyetlerin 'ihdası', eylemsiz siyasiler için ayrı bir koğuş açıldığı sıralara rast
ladı. Kanımca, ilkin bir depolitizasyon yöntemi olarak başlatıldı, giderek çok boyutlu 
amaçlar doğrultusunda gelişti. İçinde kasalar, rahat iskemleler bulunan bir kütüphane, 
kadife perdeli bir tiyatro salonu, zengin olanaklarla donatılmış bir müzik odası içinde 
bol malzeme bulunan resim, seramik, vitray atölyeleri! Yani her şeyden önce koğuşu- 
nuzdakilerle aralıksız ve burun buruna yaşama zorunda olduğunuz karanlık, daracık, 
havasız, sıkışık mekânın tam karşıtı, sonsuz özendirici bir mekân! ve "esirler", 2. mad
denin o fıkrasını ister istemez anımsatacak biçimde, salıveriliyor buralara. Düşünün bir 
koğuştaki tutsak başka koğuştakini göremezken, havalandırmada dolaşırken, pencere- 
dekilere el sallamak bile yasaklanmışken, bu konforlu mekânda kızlı, erkekli biraraya 
gelebiliyorsunuz ve kitapta dendiği gibi "esirin malumat sahibi olduğu bir konuda", ör
neğin tiyatro konusu, örneğin şiir, edebiyat, vitray, seramik, resim, müzik hakkında 
konuşulmaktadır. "Esir konuşmaya katılır. Halbuki bütün konuşmalar gizli bir dinleme 
aletiyle dinlenmektedir. Grubu teşkil eden kimseler ise..." böyle yazıyor 2. maddenin 
(D) fıkrası. Paralelliği yalnız ilginç buluyorum. Bir şey imâ ediyorum, bir suçlamada 
bulunuyorum sanılmasın. Ben bir eğitimciyim, tarafsız bir gözlemciyim; gördüklerimi, 
duyduklarımı ve Talat Turan'ın savunması kitabından aktardıklarımı karşılaştırıyorum, 
ilginize sunuyorum.

Düşman esirleri kampa özgürce salındıklarında, onları esir almış olanlar uzman
laşmış personelleri ve satmalınmış esirlerle neyi saptarlar, neyi amaçlarlar? O dersleri 
okumadığım, okuyanlarla da elimden geldiğince yüz yüze gelmekten kaçındığım için, 
o bilim dalı benim ilgi alanım dışında. Ancak, Metris'teki kültürel faaliyetin bazı duy
gusal sonuçlarına, adaleti olumsuz etkileyiş biçimine yukarıda değindim. Biraz daha 
açabilirim konuyu. Bu özendiricilik, bilebildiğim kadarıyla iki türlü kullanılıyor: Birin
cisi, bilgi edinmek için : birbiriyle görüşmeleri, haberleşmeleri, duruşma salonlarında 
merhabalaşmaları bile dehşetli bir biçimde yasaklanan kişiler aynı yerde, ama görevli
ler ve yetkililerle birlikte, aynı mekânda alabildiğine serbest buluşturuluyor.

Bu özendiriciliğin karşılıklı bir çıkar aracı olarak, kullanıldığı yadsınamaz, orası 
çok kesin ve açık.

Zaten öyle olmasa daha tutuklanır tutuklanmaz, daha kapıdan girerken, ilk müla
katta "oraya çıkarsan benden yanasın, ben de seni kollar rahat ettiririm, bir sorun çık
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maz, infazın sigortalanır, kültür faaliyetine katılmak iyi halli olmanın başta gelen gere
ğidir; yok, çıkmazlardan olursan, seni saçından, sakalından tutar koğuş koğuş sürük
ler, varını yoğunu talan eder, inim inim inletirim, sana eziyetlerden eziyet beğenirim" 
demeye getirirler mi adama? Üstelik geçeceğin tezgâhın tadını da, "Hoşgeldin Dayağı" 
veya onur kırıcı, göz korkutucu tatbikatla, az buçuk tattırdıktan hemen sonra!

İkincisi; kültür faaliyetleri ve yan yararlarının özendirici niteliğinin ikinci yararı, 
ya da zararı şu: tutsak o kültürel ve de sosyal ve de yarı-özgür ortama bir alıştı mı, hele 
bir de kız ya da erkek arkadaş edinmişse, kantinden özel yararlanma durumu da onun 
için önemli ise, v.s. v.s. oraya çıkmasının engellenmesi olasılığı, çok etkili bir yaptırım 
gücü oluşturuyor.

(Parantez içinde anlatayım: Günün birinde 3. koğuştan, önce 5. koğuşa, oraya 
tam yerleşmiştim ki —yani 1 saat içinde— 7. koğuşa nakledildim. Bu arada ayağıma 
ranza düştü, ciddi biçimde sakatlandım, revire çıkarıldığım sırada, TV'dan antenimizi 
koparıp elinde dürteç ve göstergeç gibi taşıdığı ve öteki berikini çenesinden dürtükledi- 
ği için, adı "anten" kalan görevli ile bir süre konuştuk. Bana erkeklerin doğaları gereği, 
kızlarla bir arada olmalarının yararlı olduğunu, kültür faaliyetinin bir amacının da bu 
olduğunu anlattı, ve bir eğitici olarak, söylediklerini onaylamamı bekledi; ayrıca, kül
tür faaliyeti konusunda katkımı esirgememi yadsıdığını belirtti.)

Bu kültür faaliyet tuzağının başka bir yönünden de söz etmek gerekir: Bir tutuk- 
lunun kitaplığa, tiyatroya müzik odasına, resim atölyesine çıkıp çıkmamasına, bu ola
naklardan ve yan avantajlarından yararlanıp yararlanmamasına, benim "Egemen Tutuk- 
lular" diye ad taktığım tutuklular karar veriyor. İdare bu konudaki yetkilerini, her ne 
hikmetse, ne karşılığında ise, bir tür tutuklulara devretmiş. İdare bu etkili ve yetkili 
tutukluları da kıskıvrak mamafih avucunda tutuyor. Sırtını güçlülere dayamış bir ka
badayı, prestij kaybını kolay kolay gözüne alamayacağı için, tümüyle uyumlu ve gü
dümlü kalmakta kararlı oluyor.

Bu gibiler suçları hiç kuşku duyulmayacak kadar sabit olmuş, tetiği çekmiş, in
sanları suça yönlendirmiş kişiler, ama icabında bir yetkiliye, amirane üslupla, iki satır 
yazı yazması, dileğinin gerçekleşmesine yetiyor. Böyle bir not bir gün elime geçti de 
ondan biliyorum; 2. koğuşa, yani tecrit koğuşuna nakledilmemiz kargaşalığında, be
nim kontrol bahanesiyle darmadağın edilmiş, kimi yırtılmış, kâğıtlarıma, torunumun 
çiğnenmiş fotoğraflarına karışmış olarak elime geçti de ondan biliyorum.

Israrla nöbetçiyi mazgala çağırıp, özel evrakını, dalgınlığından ötürü küçük düş
memesi için, eline teslim etmiştim.

Bu egemen tutuklular, genellikle pişmanlık Yasası'ndan yararlandılar; 7-8 can 
aldığını kabul edip arkadaşlarını, yandaşlarını da ele vererek, çıkıp gittiler. Şimdi yeni 
egemen tutuklular yetişiyor. Pişmanlık duygusu böyle satın mı alınmalı? Cezadan kaç
mak için, ödüllendirilmek için rüşvet karşılığı pişmanım demek, ne değer taşır?

Yeni edindiği deneyler açısından inançlarını yeniden ölçüp tartıp, uygulanmış 
yöntemleri, ülkenin ve dünyanın yeni koşulları ölçeğinde, yeniden değerlendirecek ol
gunluğa erişmek değil midir aslolan? Daha iyiyi, daha doğruyu, daha güzeli düşleyebil- 
diği için pişmanlık duymak insanoğlunu yüceltir... Ama öyle bir etiketle sunuldu ki bu 
pişmanlık meselesi, onurlu insanlar pişman oldum diyemiyeceklerdir.

içerde kul olmağa zorlanmamızın amaçlandığını, sorgu sualsiz boyun eğmeye ta
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lim ettirildiğimizi gördükçe, bunun bir sistemin parçası olduğunu düşünüyor insan. Biz 
içerdekiler el yordamıyla amaçlanan yöntemlerin büyük bir bölümünü saptamıştık. Me
ğer zaten kitabı, yeri, maddesi varmış.

Kaldı ki, o ders kitabındaki öneriler paralelinde, içerdeyken bizleri "iyi halli tut
sak" haline dönüştürmek için denenen yöntemler, dışardakileri de, "iyi halli" yurttaş
lar haline getirmek için yaygınlaştırılıyor. Eğitim sistemi, aile düzeni bu amaca yönelti
liyor. Depolitize insan tipi yaratmak ne demek? Gelenekler, töreler, çağdaş uygarlık 
düzeyi ile uyumlu yönde, geliştirileceği yerde, hatta çarpıtılarak edilgin insan tipi ya
ratmak çabasına girişiliyor... Dehşete kapılmamak olanaksız! Zaten ailelerimizde genel
likle bebeklikten, çocukluktan başlayarak baskı yoluyla otorite esas alınıyor. Eğitim, 
öğretim yoluyla bu yanlış tutumun, bu sakıncalı anlayışın izleri silinmeğe, etkisi azal
tılmaya çalışılacağı yerde, eğitim biliminde pedagoji, psikoloji kitaplarında ne ki yanlış 
diye saptanmış ise, çocuklarımıza, gençlerimize, suçlu, suçsuz tüm insanlarımıza onu 
zorunlu kılacak yasalar, yöntemler peş peşi sıra kurallaştırılıyor, kurumlaştırılıyor. 
Adeta özene bezene suçlu insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü herkes bilir ki, hak
sız baskının öcünü, çocuk büyüyünce başkalarından çıkartmaya çalışacağı gibi, insanlar 
her yaşta baskı yöntemlerine kin, nefret, intikam duygularıyla tepki gösterirler.

Aileler büyüklere itaat eden çocuklar istiyorlar. Sorgu sualsiz, tartışmasız itaat! 
Oysa, aslolan çocuğun ikna yoluyla söz dinlemesini sağlamaktır. Dayakla, zorla, cezay
la söz geçirmek isteyenler çocuğa yalancılığı, korkaklığı belletmiş olurlar, yüreksiz, sı
radan insanlar yetiştirirler; sadistler, despotlar böyle zorbalığa dayalı bir aile içi eğitim
den geçenlerdir.

Oysa, okullarımızda, tutukevlerimizde, giderek tüm toplumumuzda, bu zora, bas
kıya, itaate dayanan sistem yerleşmekte, daha yaygınlaşmaktadır.

Tek bir vatandaş yaratma tutkusu akıl almaz boyutlar kazanıyor. Tek tip fikir 
yapısı, tek tip giysi.

Eğitimcilerde, yöneticilerimizde "Tek Tip", oldum olası saplantı haline gelmişti... 
Öğretmenlerin elinde mezura etek boyu ölçerler, takım elbise, saçım şöyle kes, böyle 
topla, okula girerken çıkarken kravat kontrolü! v.b. v.b.

Bu konuda çok anım var ki içimi sızlatır, birini anlatayım: Hiç unutmam, öğret
menliğimde, nöbetçi olduğum bir gün çocukları, adet olduğu üzere, koyun gibi dizi di
zi içeri sokuyorduk, kapının bir yanında ben, öbür yanında da çok halim selim görü
nüşlü, sessiz nazik biri gibi görünen din dersi öğretmeni, duruyorduk. "Sağa bakma, sola 
bakma, doğru yürü" diye sokuluyor çocuklar içeri... Cin gibi ama çelimsiz bir Cemil 
vardı öğrencim, bir de ne göreyim? Arkadaş, çocuğu yakasından kavramış, ayağım 
yerden kesmiş veryansın ediyor tokadı. Ne yapacağımı şaşırdım, "Ne Yaptın Cemil?" 
diye sormak bahanesiyle çekip aldım çocuğu. Pençe pençe yanakları, çakmak çakmak 
gözleriyle bana bir bakışı var, bugüne dek yüreğimde dikendir. Kazağının yakasını st- 
yırdı, "Kravatım vardı ama ceket alamıyoruz... Yakanın altında kalıyor" dedi, yürüdü. 
Kıştı, anacığı, sırtı pek değil bari boynu üşümesin diye balıkçı yakalı bir kazak örmüş
tü oğluna... ve oğlu bu nedenle dayak yedi.

Tutsaklar kışlasında suç, eğitim, ceza, suçluluk yaklaşımlarına değindikten son
ra, halkımızın içine itildiği suçluluk kompleksi, cezalandırılma fobisi ve kötüye koşul
landırılma durumuna da değinerek, dışarıda bulunduğum kısacık süreç içinde, gözle
diğimi, bana çarpıcı gelen bir örnekle simgelemek istiyorum.
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Hapisten çıktığımın hemen ertesinde bir hanım telefon etti, benimle ivedilikle 
görüşmesi gerektiğini bildirdi. Fazla vaktimi almayacağını, fakat kesinlikle benimle gö- 
düşmeye mecbur olduğunu, öyle bir ısrarla ama yürekten, sıcak, yakın bir sesle söylü
yordu ki, gerçi randevular çakışacaktı, lâkin başka çarem yoktu. Nitekim öyle oldu. 
Kalkıp Danimarka’dan gelmiş bir genç bayanla söyleşimiz sırasında, o da gelmişti... 
Beraber sürdürdük görüşmeyi. Sonra DanimarkalI konuğum gitti. İkimiz kaldık tanıma
dığım misafirimle.

Heyecanlı görünüyordu, gözleri çok sevecen, çok derin duygularla bakıyor ama 
oturduğu yerde kıpır kıpırdanıyordu, rahat edemiyordu bir türlü. Sonunda, "Sorunu
nuz neydi?" gibilerden yüzüne baktım. Sadece beni görmeye gelmiş, "Bunu mutlaka is
tiyordum, mutlaka gerçekleştirmeliydim bu isteğimi" diyor; biraz şaşırıyordum, "iyi 
ya işte görüşüyoruz" diyesim geliyor... öğretmenmiş, eşi de öğretmenmiş, Cumhuri
yet Gazetesi alırlarmış öteden beri. Nokta Dergisi de alıyorlarmış, ve iki çocukları var
mış okuyan... Aslında... Susuyor diyeceği lafı toparlayamıyor... Anlıyamıyormuş, hoş 
haklı da bulurmuş ya... öyle diyorlarmış... işte. (Evet ben de tıpkı sizlergibi lâf nere
ye gelecek diye dinliyorum, çok duygulu bir yüzü var, gözlerinin ardında sanki kendi
nin de çözemediği nedenlerle zaptedilmiş, onu derinden kavrayan sorunları var, soru 
işaretleri saçılıyor sanki etrafa benliğinin ta derinlerinden; söyleyeceğini söylemeye çe
kiniyor, ama söylemesi de zorunlu onca; birikmiş bir sürü sual... Soramıyor, yanıtlaya- 
mıyor).

Bir yandan sevgiyle yüzüne bakıyorum, bir yandan rahatlaması için ne yapabile
ceğimi saptamaya çalışıyorum. Belli ağır geliyor ona yükü... Bir bölümünü olsun yük
lenmek, bölüşmek istiyorum ama gergin çok, yüreğindekileri kolay koyveremiyor.

Dostça, "Evet?" diyorum, "Okuduğunuz gazeteden, dergiden söz ediyordunuz..."

Birden "Yakıyoruz Onları" dedi. Öyle bir dedi ki bunu, sanki kelimeler tak diye 
düştü, kaskatı bir ses çıktı... "Yakıyoruz onları..." utanıyordu öğretmen arkadaşım, 
ama yakıyordu. Bu derdini benimle paylaşmak istemişti. Başka hiçbir nedeni yoktu zi
yaretinin...

öyle dehşetli bir arzuyla istiyordum ki sizi görmeyi sizi... siz"

Her zaman şaşıyorum insanlar bana bu tür yaklaşınca, yolumu kesip buna ben
zer şeyler söylediklerinde, tiyatroda, lokantada, kalkıp gelip elimi tuttuklarında hep, 
"ne yaptım ben?" diye, onlara, kendime, kocama soruyorum.

öğretmen arkadaşım, insan kardeşim, ellerini, teker teker parmaklarım, sıkarak, 
"Biliyorum, vaktinizi alıyorum, işleriniz var biliyorum. Söyleşinizin ortasında geldim 
biliyorum" diyor, susuyor. Sonra bir nefeste yineliyor, "Ama benim için çok önem
liydi."

O gerilim içinde susup, susup söylerken, ben de zihnimden kendi sorunlarımı ge
çiriyorum, galiba derinden derine kendi dramımı yaşıyorum:

Ağır yükümlülüklerimi eksiksiz yerine getirmem insanlık borcum. Bana çiçekler 
sunan gençlerin, sayfalar dolusu dizeler gönderen tutukluların, telgraf, mektupla, kart
la hal hatırımı soran halkımızın, yazmamı, konuşmamı isteyen aydınlarımızın, dışarda- 
kilerin, içerdekilerin, eşimin dostumun benden umdukları, bekledikleri nedir? Sevgi, 
yüreğimi ısıtmaktan öte, dağlıyor; sorularıma yanıtlar sorunlarıma çözümler bulmalı
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yım ve benimkiler ilmik ilmik öğretmen arkadaşımınkilere, telefondakilerinkine, yüzü
me sevgiyle dostça bakan herkesinkilere bağlı ve bağımlı içiçe...

Konuğum, eşinin çok namuslu, dürüst olduğunu söylüyor, "Bir de" diyor, "Mü
fettiş bir arkadaşımız var, eşimle ona gittik dün akşam; korkak biri değildir, bilinçlidir, 
akıllıdır da ama, gerçekçidir o da 'gitme' dedi. Kızlarımız okuyor. Bir lisan öğrensinler 
isterdim. Büyüğü konservatuara da gidiyordu, binlerce liraya özel ders alanlardan daha 
başarılıydı. Belediye konservatuarı Türbe’deyken ne yapıp edip gönderebiliyorduk" di
yor, "ama Kadıköy'e taşınınca kaldı, yol parasına gücümüz yetmedi; oysa, eşim de ben 
de gürevimiz dışında da her dakikamızı değerlendiriyoruz —utançla, başkaldırma arası 
bir biçimde başını eğip kaldırıyor... Dim dik azıcık soğuk yüzüme bakıyor—namuslu 
insanlarız biz, dürüst yaşamaya çalıştık hep, fakat mecburuz suç işliyoruz: Ders veriyo
ruz ayrıca-elimden iş gelir, öğretmenlikten ayrılıp konfeksiyonda çalışayım diyorum... 
Kıyamıyorum... Ama olacak gibi değil, çok yetenekliydi kızım... Olmadı... Bir lisan öğ
renseler diyoruz bari... Neye yaradı bizim ömrümüz? Hiçbir işe yaramadık biz.

Hâlâ bekliyorum, onu bana iten o müthiş güç ne? Ne bekleniyor benden?

Müfettiş arkadaş da 'Gitme', dedi bana, Reha Hanım'a ben de saygı duyuyorum 
ama bu zamanda dedi, 'Gerçekçi olmak lazım' dedi, kocam da ama ikisi de... Yolda 
evinizi sorduklarım! Sizi nasıl tanımazlar? 'Bilmiyoruz' dediler, korkuyorlar. Başkala
rında kınadığı korkuyu yendiğini kanıtlamak istercesine, "Ne olursa olsun dedim, gel
dim işte, çok önemliydi benim için bu..."

Kalktım, sıcacık sarıldık birbirimize, derdini anlamıştım:Onu neredeyse suçlulu
ğuna inandıracaklardı. Bana dert yanmaya gelmişti. Severek, güvenerek okuduğu gaze
tesini, mecmuasını yaktığını söylerken sanki günah çıkarıyordu. Bana gelmekteki ikir
ciği yendiği için, kıvançlıydı. Ama okumasının suç olmadığını bile bile, okuduğunu 
yakıyordu ve davasına ilgi duyduğu, özgürlüğüne sevindiği birini görmeye gitmek isteği
nin, çevresinde uyandırdığı endişe, onu üzüyordu. Kendini, çevresini, bakkalı suçlu gö
rür olmuştu. Bu duyguya direniyordu ve ona destek olmamı umduğu için gelmişti bana.

Geçen gün bir başka söyleşide konuşurken, bir cümle sarfetmiş, sonra bu cümle
yi evirip çevirmiştim aklımda, insanın suç işlediğine önce kendisinin inandırılması ge
rekir.

İçerdekilere uygulanmak istenen yöntem bu idi. Sistemli olarak bunalıma, dola
yısıyla suç işlemeye, kendimizi suçlu hissetmeye sevkedilmek isteniyorduk.

Gençler işte asıl buna direniyorlar. Onurlarını savunurken, bu tuzağa düşmemek
te de direniyorlardı.

Karşımda oturan o tertemiz yürekli, inançlı, bilinçli, kadına, öğretmen arkadaşı
ma, onurlu kardeşime de uygulanan aynı yöntemdi. Onun eşine, müfettiş arkadaşına, 
adresi söylemekten çekinen bakkala da suçluluk duygusu ve giderek suçluluk kompleksi 
aşılanıyordu. Eyvah! dedim. Anlamıştım o güzel-duygulu kadının ezikliğe direnirken 
çektiği acıyı. O tutarlılıkta kararlı, ama, kararın yükü altında çaresiz kadını bir kez da
ha kucakladım.

Benden dileği ona, onun gibilere manen arka çıkmamdı.

Cumhuriyet Gazetelerini, Nokta Dergilerini okuyup yakmak! Toplumumüz için 
halkımız için öngörülen bu mu? Haydi öngörüldü, karı-koca lise öğretmeninde, oku
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duklarım yakma zorunluluğunu geliştiren nedir? O savunma güdüsünün temelinde han
gi çağdışı mezâlim tehditi yatıyor? Demokrasiden, insan haklarından, eşitlik, özgürlük
ten söz edilip dururken, insanlarımız barış ve sosyal adalet özlemiyle bekleşedursun, 
Serbest basılıp satılan Cumhuriyet Gazetesi'ni, Nokta Dergisi'ni nasıl bir duygudur yak
tıran?..

Bu soruları soruyorum ama yanıtını bildiğim için, yanıtı çok ürkütücü olduğu 
için, bir kez daha bir kez daha soruyorum. İnsanlarımızın onurunu, iradelerini zedele
yip mekanik uydular, robotlar oluşturmak amaçlanıyor... Okumayan, konuşmayan, 
görüşmeyen, tartışmayan, eleştirmeyen insanlardan oluşan depolitize bir toplum.

Nasıl aydın kişiler acı çekerek dergilerini, gazetelerini yakarlar? Mapus yatmış 
ablalarını görmeye gidenlere duyurulan endişe nasıl salınır ruhuna? İnsan yaşamını sür
dürmeyi meslek seçmiş aydınlarımız, ölüm cezasına karşı tavır koydukları için nasıl 
yargılanırlar.

ilk ve Orta öğretimde tek tip giysinin, sözünü ettiğim yöntemlerle dayatılmasın! 
kim amaçlar? Ve siyasi tutuklulara zorlanan tek tip giysiye tepki gösterenlere, hasta ol
dukları zaman, tabiplerin bakmaması emrini kim verebilir?! Üç yıl çıplak yaşayan, ara
malarda (ki bu akıl almaz derecede sık oluyordu) saatlerce kar, yağmur, fırtınada açık
ta tutulan çıplaklara onca eziyet kimin aklına gelir?! Oysa, altında Türk Devleti'ni tem
sil edenlerin imzası olan İnsan Hakları Beyannamesinde, tek tip uygulamasının siyasi 
tutuklulara zorlanamayacağı da yazılı...

Kimin aklına geldiği sorusu bir kısır döngüde yinelenip duruyor. Ama gençleri
miz insan onuruna sahip çıkmada kararlı. Genç kuşaklar halkımızın çektiği bunca ezi
yetin son bulması için çözüm arama çabasını sürdürüyor, sürdürecek... Gençlerimiz so
runların temeline inilmesi gereğini duyuyorlar, acaba bunun için mi, 12 Eylül öncesi
nin her türlü vebalinin sorumlusu olarak gösterilmek isteniyorlar? Politikacılar, Sendi
kacılar, Meslek Kuruluşları, Barışçılar ve Gençlik...

Bir kez daha vurgulamama izin verirseniz yineleyeceğim: Gençlerimizin inançla
rını, davranışlarını, ilgi alanlarını sıkı kontrol altında kalıplaştırma eğilimi, memleketi
mizin geleceği için tehlikeli bir şey. Onların gururlarına, dirençlerine özen, hatta saygı 
göstermeliyiz. Onlara zorla, kaba güçle değil, anlayışla, ikna yoluyla yaklaşmalıyız. 
Eğitimciler ve aileler olarak, başta gelen görevimizin onlara iyi örnek olmak, onları 
doğruya, iyiye, güzele yönlendirmek olduğunu unutmamalıyız. Ama sadece yönlendir
mek ve inandırmak... Zorlamak asla! Onları ceza ile değil, ödül ile, kin ve öçalma duy
gularıyla değil, sevgiyle, bağışlayıcı, sınırsız ve gerçek sevgiyle eğitmeliyiz. Kendi de
ğer ölçülerimizi onlara dayatmaktan kaçınmalıyız. Görevimiz, onların kendi değer öl
çülerini oluşturmalarında yardımcı olmaktan ileri gitmez. Bir de onlara tutarlılığımızı 
kanıtlamak zorundayız. Onlara elimizden geldiğince iyi örnek olmamız gerekiyor.

Gençlerimizi çağdaş uygarlık düzeyinde eğitmek istiyorsak, kanımca, tek ve tar
tışmasız yöntem, onlara sevgiyle yaklaşmak, sorunlarını anlamak ve çözümlenmesinde 
sonsuz sabırla yardımcı olmaktır.

Onların bir bölümü içerde. İçerdekilerin sorunlarına da özenle eğileceğiz, onlara 
affetmeyi öğreteceğiz, belki de içerdekilerin dışardakileri, bizleri, hepimizi affetmeleri
ni sağlayacağız. Bunu başarmadan, tüm kesimleriyle onurlu gençlerimizi yanımıza al
madan, geleceğimize umutla, geçmişe utanmadan nasıl bakarız?
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TÜRK SİNEMASI
Mahmut Tali ÖNGÖREN 
30 Nisan 1986

Ben Türk Sineması üzerinde biraz gözlemlere, biraz izlenimlere dayanan bir ko
nuşma yapmak istiyorum. Sanırım böyle bir konuşma önerisi bana yapıldığı zaman, 
belki daha çok TRT ya da "Kitle İletişim Araçları ve Demokrasi" üzerine konuşmam 
bekleniyordu. Ama ben özellikle Türk Sineması üzerinde konuşmayı yeğledim. Çünkü 
Türk Sineması genellikle Türkiye'de tanınmayan bir sinema ve de içyüzü hiç bilinme
yen bir sinema. Hatta içyüzü hiç ön plâna ya da basına yansımayan bir çevre bizim si
nemamız. Biraz da onun için, perde arkasındaki bazı gerçeklerden ve sorunlardan dem 
vurarak burada kısa bir sohbet yapmak istiyorum.

Sinema artık dünyada, Doğu'da da, Batı'da da ciddi bir iş olarak ele alınıyor. Ya 
sosyalist ülkelerde görüldüğü gibi devlet doğrudan doğruya sinema yapıyor, yaptırıyor, 
sinemayı destekliyor ya da kapitalist ülkelerde gördüğümüz gibi özel girişim bu işi yapı
yor. Ama devlet de özel girişime, özellikle sinema konusunda, birtakım destekler, bir
takım yardımcı faktörler tanıyor ve bunu sinemasından esirgemiyor. Bir kez, bizim si
nemamız taa başlangıcından beri ve günümüzde de devlet desteğinden yoksun olan bir 
sinema. Ama elbette sinemamızın tek sorunu bu değil. Bazı aydınlarımız, özellikle ya
zılarıyla, sinema dergilerindeki, gazetelerdeki makaleleriyle, "devlet gölge etmesin de 
biz yine sinemamızı yaparız ya da sinemamızı nasıl olsa yapacak olan kimseler çıkar" 
diye de bazı görüşler ileriye sürdüler. Ama öyle değil. Bir devletin hangi ideolojiye sa
hip olursa olsun sinemasını desteklemesi gerekiyor. Çünkü herkesin bildiği gibi; sinema 
teknik, sinema sanat, sinema ticaret, sinema bilim, sinema kısacası bir endüstri. Türki
ye'de yetmiş yılın üzerinde bir geçmişi var sinemanın. Ama hiçbir zaman bir endüstri 
olamadı. Sanat olabildi mi? Evet... Bazı tek ve yalnız kalan çabalarla, sinemanın sanat 
olduğunu kanıtlayan yaratıcılar Türkiye'de de çıktı. Sinema ticaret olabildi mi? Çok 
vahşi bir ortamda, çok ağır koşullar altında sinemanın ticareti yapıldı bugüne kadar 
Türkiye'de, bugün de öyle yapılıyor. Kısaca bilgi vermeye, özellikle sinemanın ekono
mik yapısını tanımlamaya çalışırken, bunu da belirtmeye çalışacağım. Sinemayla ti
caret, yani sanatla ticaret bir araya geldiği zaman yine bizde bazı aydınlarımız biraz bu
run kıvırırlar ve "ticaret olmamalı, bu sadece sanattır" görüşünü ileri sürerler ama, her 
ülkede gördüğümüz gibi, sosyalist ülkeler de dahil, sinemanın bir de ticaret yanı var. iş
te devletin de alacağı bazı önlemlerle sinemanın tecimsel yanının da bir düzene kavuş
turulması gerekiyor. Türkiye'de bu da bugüne kadar hiç yapılmamış. Sadece film üre
ten yapımcı şirketlerin ya da film üreten aynı zamanda da kendi yapımcısı olan bazı 
yönetmenlerin, tek başlarına, gerçekten çok haksız, çok zor, sözcüğü tekrar kullanaca
ğım, çok vahşi bir alanda at oynatmaları sayesinde belli bir noktaya kadar yürütülen 
bir çaba gösterilmiş.

Türkiye'de sinemayı izleyen çevreler, çeşitli adlarda Türk sinemasını belirlerler. 
Bazıları "Yeşilçam" der sinemaya. "Yeşilçam" diyenler sinemayı küçümseyen taraftır. 
Yani sinemanın gerçekte sanat düzeyine eriştiğini kabul etmeyen, arada sinema sanatı 
olarak kabul edilen bazı filmler varsa da, çoğunlukla bunun henüz gerçekleşmediğini 
düşünerek, "Yeşilçam" diye ananlardır. Gerçekten de Yeşilçamı tanımak gerekiyor. 
Onu küçümsemek için değil ama, hangi koşullar altında Türkiye'de sinema yapılıyor, 
film üretiliyor, bunu bilmek gerekiyor. Yeşilçam bildiğiniz gibi bir sokağın adı. Istan-
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bul'daki Beyoğlu'nda. Türkiye'de sinemanın merkezi İstanbul. İstanbul'daki Yeşilçam 
çevresinden başka yerde Türkiye'de sinema yapılmıyor. Evet, Yeşilçam bir sokağın 
adı. Bu sokakta yıllarca önce film yazıhaneleri kurulmuş ve sinema ile ilgili alışveriş, 
sinema ile ilgili işler, sinema ile ilgili görüşmeler bir yerde bu yazıhanelerde değil, daha 
ziyade bu sokakta, ayak üstü yapılan görüşmeler sayesinde yürütülmüş. Bugün artık Ye- 
şilçam'da sanıyorum ki, film yazıhanesi yok, kalmadı. Gece bu sokakta sokak kadınları 
dolaşıyor, kadın kılığında erkekler dolaşıyor, polis baskınları oluyor vs. vs... işte zaten 
buradan yapılan çağrışımla da, kötü olarak nitelendirilen filmlerimizden söz edilirken 
"Yeşilçam" sözcüğü kullanılıyor. Peki bugün Yeşilçam nereye gitti? Yani Yeşilçam so
kağındaki sinema merkezi nereye gitti? Çok uzağa gitmedi. Beyoğlu'nun öbür tarafın
da bir Alyon sokağı vardı. Yazıhaneler çoğunlukla ortaya taşında. Orada çok büyük 
bir han var. Erman Han... Bu yerleri söylüyorum, çünkü sık sık Yeşilçam'a gitmek iste
yen, artist olmak isteyen ya da çok ciddi olarak bizim Basın Yayın Okullarımızda oku
yup, yönetmen olmak isteği ile, çok iyi niyetle, Yeşilçam'ı keşfedip orada çeşitli iliş
kiler kurarak, tanışıklıklar sağlayarak sinemaya girmek isteyen gençler de var. Onlar da 
soruyorlar: Yeşilçam neresi? Nereye gidelim? İşte bu Alyon Sokağı'na gitmek gereki
yor. Ama öyle elini kolunu sallayarak gitmekle olmuyor. Çok tuhaf bir sinema bu. Biraz 
sonra daha başka özelliklerini de söyleyeceğim. Bu sokağa çıkan başka sokaklar da var. 
Yazıhaneler... Film yazıhaneleri ki, çoğunluğu bunlar birer odadan meydana gelir. Da
racık bir odadır. Büyükçe bir masa vardır. Büyükçe bir masa olması yapımcının önemi
ni aşağı yukarı ortaya koyar. Tabii bunlar da yavaş yavaş değişiyor, modernleşiyor, 
Türkiye'nin batılılaşma süreci içinde geçirdiği çarpık ilişkiler sonucunda. Ama yine de 
o yazıhaneler orada duruyor ve yine de çoğunlukla görüşmeler sokakta yapılıyor. Çün
kü sokakta iki tane de çok önemli yer var. Bunlar birer kahvehane. Bu kahvehanelerin 
bir tanesine girerseniz yeni Melek sinemasının sokağını bilenler gözlerinin önüne getirir
ler, sinemanın belli başlı oyuncularını her gün özellikle yaz ayları dışında orada görme
niz mümkündür. Hatta bir film çekilirken ya da bir filmin çekim hazırlığı yapılırken 
oyuncu aranıyorsa, telefonla ya da evinde bulunamamışsa, bu kahveye gidip, hemen 
kendisini orada bulurlar ve apar-topar alıp götürürler. Bir de figüranlar kahvesi vardır. 
Bizim sinemamızda figüranların da çok önemli bir yeri var. Çünkü Yeşilçam filmleri
nin, (şimdi ben de Yeşilçam'ın sözcük anlamını biraz açıkladığım için o anlamda kulla
nıyorum) Yeşilçam filmlerinin figüranları değişmez. Hep aynı tiplerdir. Hatta Yeşil
çam sokağına girdiğiniz zaman biraz şaşırırsınız. Ben bu adamları tanıyorum, nereden, 
filân diye. Hemen figüran olduğunu anlamazsınız ama sonra anımsarsınız. Bunlar belirli 
tiplerdir. Hiçbirinin sosyal güvencesi yoktur. Ama yıllardan beri çalışıp dururlar, ör
neğin bir tanesi her filminde mutlaka dayak yiyen bir tiptir, öbürü mutlaka dayak atan 
bir tiptir vs. vs. Sinema böyle kalıplaşmış. Pis bir sokak içinde, genellikle onun bunun 
pek girmek istemeyeceği bir yerde oluşur ne yazık ki... Ama bu sinemanın, bizim sine
mamızın küçümsenmesini gerektiren bir durum değildir.

Ben Türk sineması üzerinde konuşma yapabilme yetkisini kendimde şunun için 
görüyorum. Ben de sinemanın sürekli bir parçası değilim. Arada sırada sinema içinde 
bulunup çalışan, zaman zaman dışına çıkan, ama çeşitli nedenlerle sinemayla ilişkisini 
yürüten bir kişi olduğum için, bu gözlemleri aktarmak istiyorum. Amacım da şu: sine
ma bugün öyle bir noktaya geldi ki, Türkiye'nin tüm sorunlarına koşut sorunlara sahip 
olan bu sinemayı, bu pislikten, bu yetersizlikten, çevresinde bulunan kirlerden kurtar
mak gerekiyor. Ama bunu salt devlet gücüyle ya da iyi niyetle "sinemayı kurtaralım da
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şuraya taşıyalım" diye yapmaya olanak yok. Çünkü sinemanın ekonomik yapısı son 
derece bozuk ve üzerindeki politik baskı da son derece ağır. Sinemanın kendi içinde de 
garip bir tutkusu var. Türk sineması lonca gibi. Yani dışarıdan kimseyi pek almak iste
miyor. içine çabucak girmek için bir tek özelliğe sahip olmak gerekiyor ve bu özellik 
ne sinema eğitimi yapmış olmak, ne iyi film yapıyor olmak, ne de herhangi bir olumlu 
üstünlük ve iyi bir olguya sahip olmak. Hayır... Bunlardan hiçbiri, ne yazık ki, sinema
nın içine girmek isteyen gençlere ya da yetişkinlere kapıları genelde açan bir yol değil.

Sinema çevresi bu gibi niteliklere sahip olan kişileri hemen kendi içine kabul et
miyor. Bir tek şekilde ve çok rahat olarak sinemaya girmek mümkün; eğer çok büyük 
bir paraya sahip iseniz... Yani filmi yapacak kapitale sahip bulunuyorsanız, sinemanın 
içinde hemen yer almanız mümkün. Nitekim hiç bugüne kadar sinemayla ilgisi, ilişkisi 
olmayan bir, iki büyük işadamı sinemaya bu şekilde girmiş durumda. Hatta bir tanesi 
sanırım ortaya koyduğu kapitaliyle çok kuvvetli bir şekilde sinemaya girmek üzere. 
Hatta girdi. Ama daha filmler yapılmadı, ortaya çıkmadı da, onun için varlığını henüz 
kamtlayamadı. Ama o da olacak.

Şimdi böyle bir durum varken ortada, özellikle son yıllarda birdenbire yepyeni 
yönetmenler çıkıverdi sinemamızın içinden. Bunlardan bir tanesi Mülkiyeli, Siyasal Bil
giler Fakültesi'ne bağlı Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu. Adı Nesli Çölgeçen. Şimdi 
Nesli gibi yetenekli kişilerin parası yok, balıklama sinemanın içine girmek için. Ancak 
yeteneğini kullanarak girecek. Onun gibi daha başka genç yönetmenler de var. Geçen
lerde bir başka yönetmenin filmi TV'de yayınlandı. Kırlangıç Fırtınası adlı bir film. 
Yönetmeni Atilla Candemir. Eski bir TRT'ci. Çok genç. O da Yeşilçam'a, sinemamıza 
yeni giren bir yönetmen. Ama ne yazık ki, ortada çok büyük bir çelişki var. Nesli'nin 
ilk filmi gösterime giremedi, ancak İkincisi gösterime girebildi Türkiye'de. Fakat Kır
langıç Fırtınası hiç gösterime giremedi. Ancak TV'de gösterildi. Yani sinemalarda oy
nayamadı. İşte sinemamızın içindeki çarpık yapı bu olguyu da ortaya çıkarıyor. Yete
nekli olmak, hatta çok büyük engelleri aşıp film yapmak da Türk sineması içinde eko
nomik bakımdan yer etmeye yetmiyor ne yazık ki. Çünkü filmi yapabilecek kadar 
adım atabiliyorsunuz, çok büyük zorluklara göğüs geriyorsunuz, ama filminizi" göster
me olanağını size vermiyorlar.

Şimdi burada ekonomik çarpıklıklar var ama, biraz da bizim sinema izleyicimi
zin, daha doğrusu sinema izleyicimizin aydın kesiminin de, benim görüşüme göre, bazı 
kusurları var. Çünkü sinemaya gitmiyor. Türkiye'de, Türk sineması için kullanılan bir- 
başka deyim de var. Türk sineması için "yerli sinema" diyoruz. Yabancı sinema var, 
yerli sinema var. Yabancı sinema daha iyi filmler getiriyor. Onun karşısında yer alan 
Türk sinemasına "yerli sinema" diyoruz. Yerli malları da, eşyayı da beğenmiyoruz. Dı
şarıdan geleni beğeniyoruz. Bu nedenle yerli sinema deyimini de çok sık kullanıyoruz. 
Bu, kompleksten kaynaklanıyor. Yabancı sinemanın üstünlüğünü duyumsayarak Türk 
sineması küçümseniyor ve yerli filmlere gidilmiyor. Bir örnek vermek istiyorum: At di
ye bir film var. Ali Özgentürk'ün. Bu film üç yıl önce gösterime girebilmek için uzun 
bir süre sinema aradı ve bulamadı. Değişik bir film, değişik türde bir film. Türk sinema
sında, daha doğrusu Yeşilçam'da her zaman yapılan filmleri andırmayan bir film. Si
nema salonu sahipleri bu filmi tutmaz. Çünkü içinde çok iyi oyuncular var, ama çok 
ünlü bir kadın oyuncu yok, çok ünlü bir sinema "star"ı yok. Onun için "tutmaz, buna 
sinema vermeyelim, zarar ederiz" dediler ve bu filme ancak Ankara'da, şimdi Metro
polün bulunduğu yerde, o zaman Sanatevi vardı, orası galiba üç haftalık bir yer verdi.
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Üç hafta iyi iş yaptı film. Ama tabii üç haftayla filmin kendisini kurtarmasına, bütçe
si bakımından, olanak yok. Sonra ne oldu? Aradan iki yıl geçti, bu film Japonya'da 
çok büyük bir ödül kazandı. 250.000 dolar kazandı. Bunun tepkileri büyük oldu. Tele
vizyon bile —ki bu tür filmlerle ilgili haberleri vermiyordu — ödülün verildiği günün ak
şamı bunun haberini duyurdu. Ve film Ankara'da Eti Sanat Merkezi'nde bir ay oynadı. 
Boş yer yoktu. Ben gidip izlemedim. Çünkü o güne kadar dört beş kez gördüğüm bir 
filmdi. Fakat sinemanın kapısına birkaç kez gittim özellikle. Kimler gidip görüyor bu 
filmi diye. Gençler. Gerçekten Türkiye'de sinema izleyicisi arasında gençlerin büyük 
bir yeri var, büyük ilgisi var. Ama bu ilgi ancak ödül aldıktan sonra yani filmle ilgili 
biraz da tecimsel bir ün ortaya çıktıktan sonra oluştu ve film o zaman gerçekten yalnız 
Ankara'da değil, yine aynı nedenlerle İstanbul'da, İzmir'de de gösterime girdi ve hatırı 
sayılır bir gelir de sağladı sanırım. Şimdi Kırlangıç Fırtınası da aynı durumda herhalde. 
Sinemacılar tarafından kabul edilmedi ve gösterime girmedi. Çok kötü bir şey. Bir film
cinin dünyada başına gelebilecek en kötü şey budur. Buna emin olun. Aynı olay Fran
sa'da da bir filmin başına geldi. Tüm yönetmenler ve sinemanın yaratıcı kesimi toplan
dı, birlik oldular ve önce Le Monde'da, sonra da diğer gazetelerde bir bildiri yayınladı
lar ve halkı bu filmi izlemeye çağırdılar. Sonuçta da film gerçekten sinema buldu ve 
büyük bir izleyici topladı.

Şimdi Türkiye'de sinema izleyicisinin yapısı üzerinde de kısaca duracağım. Ama 
gerçekte okur-yazarların, gençlerin, olanakları elverdiğinde, ille de beğenmek koşuluy
la değil elbette, ama iyi olduğuna inandıkları filmleri izleyerek, bilet alıp izleyerek des
teklemeleri bile Türkiye'de çok şeyi değiştirebilecek, en azından bir alışkanlığın yara
tılmasına yol açacaktır, öyle garip bir olay ki bu At filminin başına gelen olay. At fil
minin yapımcısı aynı zamanda yönetmeni de. Fakat çeşitli yerlerden borç almıştı bu 
filmi yapabilmek için. Borç aldığı yerlerden bir tanesi de Adana'daki sinema sahiple
riydi. Adana'daki sinema sahipleri de belli oranda para koymuşlardı bu film yapılsın 
diye. Fakat kendileri para koymalarına karşın, filmi izledikten sonra, bu filmi Adana' 
da göstermekten kaçındılar. Kendi paraları var işin içinde. Kendi paraları batıyor. Ol
sun diyorlar... Halk bu tür filmlere gitmesin, yeter onlar için...

öyle bir durum oluşmuş ki yıllardan beri Türkiye'de, Yeşilçam türü filmlerden 
ötürü, ancak bu tür filmlerin genelde gösterimi desteklenmiş. Onlar gösteriliyor. Halk 
bunlara koşullandırılıyor ki, halkın beğeni düzeyi değişmesin, ancak o tür filmler sine
malarda müşteri bulsun ve büyük paralar kazansın iştenmiş. Şimdi burada Türk sine
masının ekonomik yapısına kısaca bakmak gerekiyor. Ekonomik altyapıyı şöyle bir in
celemeden önce belirtilmesi gereken bir nokta var. O da şu: bizim sinemamızın teknik 
altyapısı yok. Yani Türkiye'de bugün bir film yapımında kullanılacak tüm aygıtları içe
ren bir stüdyo yok. Stüdyo dediğimiz zaman, bir büyük hangır gibi oda, ya da salon ve 
onun içinde film çekiliyor demek değil. Aynı zamanda bu filmi çekmek için gerekli 
tüm aygıtları, aydınlatma kaynaklarını, film çekildikten sonra kullanılan yıkama maki
neleri, montaj makineleri, seslendirme stüdyoları falan, tüm bunları içeren bir terim 
"stüdyo." Böyle bir yer yok Türkiye'de. Bunun kurulmasını hiçbir zaman sinemayı ya
pan özel girişim düşünmemiş, daha doğrusu göze almamış. Ama Türkiye'de yıllarca ön
ce küçük stüdyolar da kurulmamış değil. Hatta televizyonda izlediğimiz Türk sineması 
tarihi ile ilgili izlencede adı da geçiyor. Kemal Film deniyor. Ya da İpek Film Stüdyosu 
deniyor. Bunun gibi stüdyolar var. Fakat onları kuranlar ancak sinemadan ellerine ge
çen paranın bir kısmıyla çeşitli aygıtlar almışlar. Ne yazık ki, bu aygıt zincirini hiçbir
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zaman tamamlamak istememişler. Çünkü sinemaya güvenemiyorlar. Kendi yaptıkları iş 
bu. Ama bu işin gelişmesini sağlayacak altyapıyı kurmak için gerekli olan sermaye biri
kimine hiçbir zaman gitmemişler. Niçin? Sinemadan yeterince para kazanamıyor muy
du yıllarca önce bu yapımcılar? Çok büyük paralar kazandılar. Nitekim İstanbul'daki 
Yeşilçam'ın merkezinde Erman Han'dan bahsetmemin nedeni şudur: Erman Han Tür
kiye'nin çok büyük yapımcılarından Hürrem Erman'a ait olan bir bina. Artık kendisi 
film de pek yapmıyor. Gerçekten çok büyük bir şirketi var. Kazandığı parayı mülke 
yatırmış. Başkası başka işe yatırmış. Sinemaya o paranın dönüp, altyapıyı kurmasına 
hiçbir zaman olanak tanınmamış. Devlet de bu işi düşünmemiş. Bunun dışında bir de 
sinemanın üzerinde siyasal baskılar var. Sansür gibi... Tüm bunlardan sonra da ekono
mik yapı geliyor. Sinemadan çok büyük paraların kazanıldığı dönemlerde, bazı yapım
cılar bu parayla çok sınırlı olarak teknik altyapı kurmaya önem vermişler. Sonra film 
karaborsacılığı başlamış. Çünkü o yıllarda Türkiye'ye ham film, çekilmemiş film yurt 
dışından geliyor ve kota sistemiyle dağıtılıyordu. Belirli kimseler bu filmi satın alıyor
du. Bu ham filmleri satın alacak yapımcılar da ancak büyük yapımcılardı. Dolayısıyla o 
yıl çekeceği film sayısından çok daha fazla gereksinimi karşılayacak film alıyor, bunu 
ikinci derecedeki daha alçakgönüllü bütçeye sahip olan, hatta bütçesi bir yerde hiç ye
terli olmayan yapımcıya karaborsadan veriyor, kendisi kâr elde ediyordu. Aynı dönem
lerde film yapabilmek için yapımcılar işletmelerden borç alıyorlardı. İstanbul'dan An
kara'dan, Adana bölgesindeki işletmecilerden... En güçlü işletmeciler Adana'daydı. 
Çünkü Adana bölgesinde yıllardan böri tek yabancı film oynamaz. Öyle sanıyorum ki 
bu hâlâ devam ediyor. Hep Türk filmi oynuyor, dolayısıyla çok geniş bir pazar. Filmin 
maliyeti bir milyonsa, üçyüzbini Ankara'dan almışsa yapımcı, belki altıyüzbini Adana' 
dan alıyor ve bu şekilde verilen avanslarla bir milyon tamamlanıyor. Film çekiliyor, 
oynuyor, gelir geliyor.

Ondan sonra yapımcı avansları ödüyor, kâr kalırsa kalıyor ya da zarar ediyor. 
Ekonomik düzen bu. Ama aynı zamanda filmin sanatsal yanını da etkileyen bir düzen. 
Aynı zamanda konuyu da etkileyen bir düzen. Hattâ filmin oyuncularının seçimini bile 
etkileyen bir düzen. Çünkü Adana'daki adam, yani sinemaların sahibi, avansı verirken 
diyor ki: "Türkânlı film olsun" ya da "Cüneytli film olsun" ya da "Cüneyt altı defa da
yak atsın". Şimdi yönetmen çok iyi neyitli diyelim ve iyi film yapmak istiyor. Parası 
yok ama. Büyük yapımcı değil. Yani o karaborsacılık yapan yapımcı değil. Dolayısıyla 
film yapmak için borcu nereden alabilir? Bu gibi yerlerden alacak. Ama onların da ko
şulları var. Rahatlıkla çıkarıp vermiyorlar parayı. Parayı verdiği zaman koşullarını da 
ileri sürüyordu.

Türkiye'de 24 Ocak kararları dönemine kadar olan süre içinde genelde filmler 
böyle yapıldı. Böyle yapıldığı için de ancak belli kalıplara uygun öyküler çekildi. Ge
nelde işletmecinin kendi görüşüne, kendi ölçüsüne, kendi beğenisine bağlı filmler yapıl
dı. Fakat 24 Ocak kararlarından sonraki Türkiye'de bu ekonomik düzen de değişti. Bu 
da yürümedi. 24 Ocak kararlarından sonra yavaş yavaş Türkiye'de birçok alanda beli
ren tekeller sinema içinde de belirlenmeye başladı ve işletmeciler avans verecek durum
larını yitirdiler. Bu yalnız ekonomik düzenin getirdiği bir kısıtlama da değildi. Aynı za
manda Türkiye'de televizyon da çok yaygınlaşmıştı. Sinemanın izleyicisini çalıyordu. 
Sinema salonları boşalıyordu yavaş yavaş. Video da çıkmıştı. Video, sinema izleyicisi
ni elbette çok etkiledi. Televizyonun da, videonun da katkısı bu ekonomik bunalımın 
daha da büyümesine yol açtı ve işletmeciler film üzerinde hem borç para verme olana
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ğını yitirdiler, hem de söz sahibi olma olanağım yitirdiler. Bu iyi miydi, kötü müydü? 
Aslında yıllardan beri Türk sineması, daha doğrusu Yeşilçam, izleyiciyi koşullandıran 
filmler yaptı. Biraz ağlatan, biraz heyecanlandıran, biraz üzen, biraz sevindiren. Bazı
sında çok açındıran film yapma alışkanlığı yıllarca Türkiye'de sürdü. Ama buna karşı 
çıkan sinema yaratıcıları da çıktı. Bu da Türkiye'deki toplumsal yapının biraz değişme
sinden ötürü ve kişisel zorlamalar sonucunda oldu. Bunu 1969 yılında Umut filmiyle 
Yılmaz Güney başlattı ve 70'li yıllardan başlayarak da Türk sineması içinde konu ba
kımından (yalnız konu bakımından. Yoksa ekonomik düzen sürüyordu) yeni bir dünya 
görüşü girdi işin içine. Hattâ Yeşilçamcılar yeni terimler de ürettiler ve bu türfimlere, 
yani yeni bir dünya görüşüne uygun öyküleri içeren filmlere , "ideolojik film" demeye 
başladılar. Bu filmlerde oynayan sanatçılara "ideolojik sanatçı" demeye başladılar ve 
hemen sansür geldi ve bunları yasaklamaya başladı. Fakat o zaman Danıştay’a başvur
ma olanağı sayesinde, bu tür filmlerin yaklaşık hepsi sinemalara kadar yansıdı.

Yalnız burada çok önemli bir konu vardı. Danıştay karar veriyordu filmin lehin
de ve film sinemalarda gösteriliyordu. Ama bu filmler yalnız Danıştay karar verdi diye 
sinemalarda gösterilmiyordu. Sinemacılar isterlerse Danıştay kararma karşın bu filmle
ri gösteremeyebilirlerdi. Çünkü daha önce söylediğim gibi, sinema salonu sahipleri bu 
tip konulan sevmiyorlardı. İstemiyorlardı öykünün yapısı değişsin. Ama ne oldu? Bu 
filmlerle de para kazanıldığı keşfedildi ve o zaman anlaşıldı ki, bu da bir kazanç yolu, 
öbür öykü nasıl para getiriyorsa bu da para getiriyor. Yeşimçam'da büyük patlamalar 
yarattı bu. Ne oldu? Bu filmler yapılırken bunların kopyaları da çekilmeye başlandı. 
Çünkü tüm dünya sinemasında olduğu gibi, Türkiye'de de öykü çok önemli bir rol oy
nuyor. Ama bir de öykünün "anlatım biçimi" var. Biraz sonra değineceğim gibi, "anla
tım biçimi"ni geliştirmeye çalışan yaratıcılar da çıktı.

Başta da dediğim gibi, şimdi büyük işadamları tek tük sinemaya giriyorlar. İyi mi 
olacak, kötü mü olacak? Bunu zamanla göreceğiz. O işadamlarının hangi açıdan olaya 
el attıklarını anladığımız zaman bir değerlendirme yapma olanağını bulacağız. Fakat 
şöyle bir durum var: Yılmaz Güney'den sonra aynı türde film yapmaya çalışan yaşlı, 
orta kuşak ya da genç kuşak yönetmenler, yani belli bir dünya görüşüne sahip olan ya
ratıcı insanlar da, bizim sinemamızda yine Yeşilçam koşullarıyla film yapıyorlar. Bir 
filmi Yeşilçam koşulları ile hazırlıyorlar çekime, Yeşilçam koşulları ile para buluyor
lar, Yeşilçam koşullarıyla gayet tutarsız, gayet dağınık bir düzende çalışmak zorunda 
kalıyorlar. Çünkü düzen değişmiyor dört beş kişinin katkısıyla. Temel olduğu gibi kalı
yor. Şimdi bu işadamları para kazanmayı amaçladığı için, ticaret yapmanın kurallarını 
Yeşilçamcılardan daha iyi bildikleri için, acaba hiç olmazsa bu düzeni sağlamaya ça
lışacaklar mı? Belirli bir ticari amaca uygun sistemi ortaya çıkaracaklar mı? Bu Yeşil
çam sokağının temizlenmesine bile yol açabilir. Ama ortaya çıkan filmlerin içeriği ne 
olacaktır? Elbette bunu zamanla göreceğiz.

Yalnız şurası çok önemli: Biliyorsunuz Nisan'da İstanbul'da Sinema Günleri şen
liği yapıldı. Onaltı Türk filmi yarışmaya girdi. Bunlardan üç tanesi Yeşilçam filmi idi. 
Ama geriye kalan onüçü gerçekten seçiciler kurulunu çok zor seçim yapmaya iten 
olumlu filmlerden meydana geliyordu ve bunların içinde yaşlı kuşak yönetmenler de 
vardı. Atıf Yılmaz gibi örneğin. Orta kuşak yönetmenler de vardı. Ömer Kavur, Ali 
özgentürk gibi ve bir de Nesli Çölgeçen, Atillâ Candemir, Muammer Özer, Yusuf Kur- 
çenli gibi çok genç yönetmenler de vardı. Bu onüç film Türk sinemasını ne yazık ki,
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temsil etmiyor. Çünkü belki yüz film daha var geride. Varlığından haberdar olmadığı
mız, ama hiçbir nitelik taşımayan Yeşilçam filmi bunlar. Fakat bu onüç film işte bir 
umut, bir sıçrama. Birşeyler yapılabilir, daha önce yapılmış olumlu filmler devam ede
bilir düşüncesini insana veren, gerçekten insanı heyecanlandıran filmlerdi.

Şimdi Türk sinema izleyicisini de göz önünde tutmak gerekir. Yeşilçam filmleri 
de, olumlu dediğimiz az sayıdaki bu filmler de, kime gidiyor? Kim izliyor bu filmleri? 
Genelde bu kortunun bir araştırması, bir bilimsel incelemesi ve değerlendirilmesi yapıl
mış değil. Ama sezgiler, gözlemler, izlenimler bize şunu söylüyor ki, Türkiye'de sine
mayı izleyen, dar gelirli, orta sınıf, orta sınıfın altındaki sınıf hattâ. Yani genelde eğiti
mi az da olsa varolan ya da olmayan sınıf. Bildiğimiz nedenlerden ötürü sesini çıkarma
yan kitle. Bunlar yalnız bugün değil, geçmişten beri olan izleyici özellikleri. Bu insan
lar sinemaya gidiyorlardı. Okumuşlar, aydınlar gitmiyorlardı. Hâlâ da, ne yazık ki, ye
terince gitmiyorlar. Bu orta sınıf ve orta sınıfın altındaki sinema izleyicileri kendilerine 
verilen umutları tartışmasız kabul eden bir kitle oldu bugüne kadar. Ve filmler çoğun
lukla onlara, onların istediği düşünceyle, Yeşilçam türü öyküler verdi. Yani ağladılar, 
yerine göre çok kaba, ama çok kaba güldürülere güldüler. Sonra üzüldüler. Üzülmek da
ha bir önem kazandı. İzleyici böyle koşullandırıldı Türkiye'de yıllardan beri. Ama aynı 
izleyici gördük ki, yeni, taze bir dünya görüşü olan filmlere de gitti. Ve onlara büyük 
bir tutkuyla da bağlandı. Onları da istedi, onlara da gereksinim duydu. Halen de duyu
yor. Eğer o tür filmler rahatlıkla sinemalara girebilirse... Ama bu sinemalara girebilme
leri için şimdi kurulmuş olan tekelleri kırmaları gerekiyor. Nesli Çölgeçen "Züğürt 
Ağa" adlı bir film yaptı. Bu film komedi olduğu için geniş bir izleyici kitlesi buldu ve 
sinemalara çıkabildi. Ama daha önce "Kardeşim Benim" diye bir film yaptı. Çok deği
şik, bizim izleyicimizin alıştırılmadığı türden bir film. Bu film gösterime giremedi.

Bu gibi olaylar yalnız Türkiye'de olmuyor tabii. Gelişmiş ülkelerde de oluyor. 
Fakat orada başka faktörler var. Sinemacılarla işbirliği yapan, sinemayı kurtarmak için 
birtakım girişimlere giren kurumlar var. Bunların başında televizyon geliyor. Şimdi ne 
yazık ki, biz böyle bir televizyona sahip değiliz. Niçin böyle bir katkıya gereksinim 
var? Sinemada gösterme olanağı ortadan kalktığı için değil. Artık sinema izleyicisi de 
çok azaldı Türkiye’de. Şu sırada sinemamız genelde büyük bir bunalım içinde. Ama bu 
bunalım yalnız bugün yok, yıllardan beri var. Çok garip bir sinema bizimki. Devamlı 
bunalım içinde. Ekonomik bakımdan da devamlı bunalım içinde olan bir sinema. Ama 
yine de üretiyor. Borca giriyor üretiyor. Ama insanlar bu korkunç kıskacın içinde yoğ
ruluyorlar, parça parça oluyorlar, yok oluyorlar, intihar ediyorlar. Bunu yalnız iyi film 
yapanlar için söylemiyorum. Yeşilçam dediğimiz zaman aklımıza gelen filmleri yapan
lar da bugün çok zor durumda. Çünkü sinema izleyicisi her tür filme artık gitmek iste
miyor.

Şimdi burada önemli olan şu nokta var: Tüm bu sorunlar içinde sinema sanatı 
olarak ne yapılıyor? Bu çok önemli. Bir kez, sanat olarak sinemanın Türkiye'de yarata
bildiği etki, heyecan, bilgi ya da kısaca kültür çok az, çok sınırlı Ülkemizde bu başka 
ülkelerde de böyle özellikle öykü üzerinde duruyoruz. Filmdeki öykü üzerinde duruyo
ruz. Ama sinema izleyicisi olarak, o öykü nasıl anlatılıyor, sinema olarak nasıl anlatılı
yor, bunun üzerinde hiç durmuyoruz. Çünkü bunun üzerinde durmak üzere ne okullar
da eğitim görüyoruz ne de bizim kültür birikimimizde bu var. Bir ressam bir konuyu 
şöyle anlatıyor boyasıyla, çizgisiyle, lekesiyle. Başka bir ressam aynı konuyu bambaş
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ka bir şekilde görüyor. İki tabloyu yanyana koyduğunuz zaman, evet konu aynı diyor
sunuz, öykü aynı, ama her iki ressam da aynı konuya başka açılardan bakmış, başka 
yorum getirmiş. Şimdi sinemada da bu var. Ama benim söylemek istediğim, aynı öy
küyü o yönetmen şöyle işlemiş, bu yönetmen böyle işlemiş meselesi değil. Nasıl işle
miş? Nasıl anlatmış bunu? Sinema dili giriyor işin içine. Bizim sinemamızda son yıl
larda meydana gelen en önemli olgu budur. Yılmaz Güney'le çok büyük bir çığır açıl
mıştır Türk sinemasında. Yeni bir dünya görüşü gelmiştir, ideoloji de gelmiştir. Elbette 
gelecektir. Bu çok önemli bir nokta, ama benim söylemek istediğim bambaşka bir nok
ta. Yönetmenin anlattığı çok ideolojik bir konu, çok toplumsal bir konu, çok beğeni
yoruz. Fakat bunu nasıl anlatıyor? Bunu anlatmak için ne gibi sanatsal yollara başvu
ruyor? Yeniliklere başvuruyor mu? Değişik bir biçimde mi anlatıyor? Ve bu yeni ve 
değişik biçim gerçekten sinema sanatı mı? Bu anlattığı bizim yaşamımıza dayanan bir 
temel üzerine mi oturmuş? Yani bir Amerikan film yönetmenini kopya ederek mi anla
tıyor? Yoksa bizim yaşamımızdan kaynaklanan esinlerle mi yoğurmuş bunu anlatırken?

İşte bunu yapan yönetmen Türk sinemasında çok az. Ama az sayıda olmasına 
karşın Türk sinemasını gerçekte temsil eden yönetmenler bunu yapanlardır. Bunları ka
ba taslak şöyle değerlendirmek mümkün olabilir. Bu yönetmenler filmleri içindeki an
latım yollarını deneyen, araştıran, kurcalayan insanlardır. Zeki Öktcn, Ali özgentürk, 
Ömer Kavur, Şerif Gönen gibi... Bunların bazılarının çok kötü filmleri de var. Onları, 
demin belirtmeye çalıştığım ticari nedenlerden ötürü, yaşamak için, çekmek zorunda 
kalmışlar. Ama fırsatını bulduklarında, kendi benliklerini ortaya koymaya çalıştıkla
rında başka ve üstün ürünler yapmışlar. Bu yönetmenlerin filmleri arasında gerçekten 
sinema sanatına yenilik getiren, özgünlük getiren ve bunu kafadan atarak değil, ya da 
bir başka yönetmene öykünerek değil, Türk insanının olgularına dayanarak yapanlar 
var. Ama ortada şu da var: bir sanat yapıtının her zaman her bakımdan, teknik bakım
dan, sanatsal bakımdan mükemmel olmasına olanak yok. Hele Türkiye'deki sinemada... 
Çünkü bir yönetmeni engelleyen, demin belirtmeye çalıştığım bir sürü sorun var. Ne 
var ki, bunları gözönünde tutarak filmi değerlendirdiğiniz zaman çok şey bulabiliyor
sunuz. Öyle sanıyorum ki, iyi niyetle bakınca az sayıdaki bazı filmlerimizde bunları ya
kalamak ve sevinmek mümkün.

Sonuç olarak sinemamızın içinde umutsuz olmayı gerektiren çok nedenin yanın
da, umutlu olmayı da gerektiren çok neden bulunduğunu söylemeliyiz. Bunlar Türk 
sinemasının bulunduğu noktadan ileriye gittiğini değil (çünkü sinemanın içinde çoğun
luğu oluşturmuyorlar), çok ileri noktaya gelebileceğini göstermektedirler.

Son bir noktayı belirteyim. Bir Sinema Yasası çıktı. Bu Sinema Yasası şöyle ol
malı, böyle olmalı diye büyük umutlarla çok yazı yazdık. Ama sinema işte öyle bir ka
palı kutu ki, sinemayı anlatmak da çok zor oluyor, sinemayı anlamak da zor olduğu gi
bi. Anlatılamadığı için, anlaşılamadığı için bu yasa da kabul ediliverdi. Kültür Bakanlı
ğı bu yasa için sansür kalktı dedi. Ama sansür kalkmadı. Türkiye'deki düzenin değişme
si gerekiyor sansürün kalkması için. Sansür daha önce İçişleri Bakanltğı'ndaydı, yani 
polisteydi, şimdi Kültür Bakanlığı'na geçti. Sansür Kurulu'nda yine İçişleri Bakanlı
ğından biri bulunacak. Ama isterse sansüre sokarmış filmci filmini... Yeni yasa böyle 
diyor. Ben şu anda hiçbir yapımcı düşünemiyorum ki, filmini sansüre sokmasın. San
süre sokup "gösterilebilir" iznini almak bir çeşit güvence olacak. Öte yandan, film sine
mada oynarken herhangi bir polis gelip "Sansür belgesi var mı?" diye soracak. Yok
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dendi mi, yeni yasaya göre polis "Ben beğenmedim şu sahneyi" deyip, filmi gösterim
den kaldırabilecek. Vali de aynı şeyi yapacak. Yani sansür birdenbire kalkmış gibi olur
ken daha da ağırlaşacak. Bu daha uygulamaya geçmedi. Sanırım yönetmelikleri hazırla
nıyor. Daha da önemli bir yanı var yasanın. Bir sinema fonu kuruluyor. Büyük para ge
lecek bu fona. Kültür Bakanlığı'nın emrinde olacak bu fon. Bu fondan kim yararlana
cak? Bilmiyoruz. Eğer Bakanlık kendine yakın gördüğü yapımcıya ya da kendine yakın 
gördüğü konuya verirse bu parayı —ki öyle olacaktır— o zaman ortadaki bu büyük pa
radan demin adlarını saydığım yaratıcı yönetmenlerin yararlanması zor, ama çok zor 
olacaktır.

TRT ile bitirelim sözü. Bir de TRT'nin koyduğu para var. TRT bugün bir dizi çe
kiyor. Yeşilçam çekiyor TRT için bu diziyi. Dizinin adı "Osmancık". Osmanlı İmpara
torluğumun kuruluşu ile ilgili. Hiçbir itirazım yok. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuru
luşu hakkında dramatik bir dizi elbette yapılır. Bir milyar lira ayrılıyor. TRT Genel 
Müdürü televziyonda söyledi, "Biz gerekirse bunu ikiye de katlarız" dedi. Şimdi bu di
zi TV olayı değil, sinema olayı. Çünkü sinemacılar çekiyor, Yeşilçamcılar çekiyor bu 
filmi. Çekim bir yıl sürecek. İki milyara çıkacak. Çıksın...

O film de yapılsın. Ama bu kadar büyük bir olanağı yaratıcı yönetmenlere de ta
nımak gerekir. Bu sağcısı yapıyor, solcusu da yapsın konusu değil... Bu bir ideolojik 
sorun değil... Olmamalı. Ama öbür yanda gerçekten sağlam bir dünya görüşü olan yö
netmen ya da yapımcı da var. Bu olanağın ona da gitmesi gerekiyor. Sorun yalnız bir 
para meselesi de değil... Sonunda ortaya çıkan yapıt geniş kitleleri gerçekten etkileye
cek.

Şimdi bugün televizyonda "Çalıkuşu’nu izliyoruz. Benim görüşüme göre feci bir 
film. Bundan daha kötü bir film olamaz. Ama ben eminim yine büyük başarı sağlaya
cak. Çünkü Reşat Nuri'nin öyküsü önemli, sürükleyici. Öykü izleyicinin ilgisini kesinlik
le çekecek. Ama acaba kim düşünecek? Ne biçim anlatılıyor bu öykü? Çekim nasıl? 
Kamera nasıl kullanılmış? Nasıl yorumlanmış tüm olay? Ne gibi anlatım hataları var bu 
filmde? Çok büyük övgüler gelecek TRT'yc ben e/ninim. Bundan önceki kötü dizilerde 
de geldiği için eminim. Kitlelerin kültür düzeyini yükseltmek ya da aşağılamak işte bu
rada yatıyor. Yalnız dünya görüşünü değiştirmek de değil sorun. Anlatım nasıl? Nasıl 
anlatıyor? Bizim sinemamız izleyicisini bu noktaya getirememiş bir sinema. Çok yazık... 
Ama bu düzeye getirebilecek yaratıcılara da sahip bir sinema. İşte umudumuz da bura
da yatıyor.
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DEMOKRASİ EKONOMİK BUNALIM 
VE EMEKÇİLER
Erdoğan SORAL 
7 Mayıs 1986

Uzun yıllardan beri Türkiye'nin gündeminde iki sorun var. Bunlardan birincisi ve 
bize göre en önemlisi demokrasi, İkincisi Türkiye'nin ekonomik kalkınması. Türkiye'de 
otuzbeş yıldır klâsik demokrasinin yaşaması için Türk halkı uğraş veriyor ama, bu 
otuzbeş yıl içinde bunu başaramadı, başaramıyor. Üç kez askeri müdahale ve üç kez 
demokratik hakların elden alınması. Her on yılda aynı olay dönüp dolaşıp Türkiye'nin 
başına geliyor. Acaba bu neden böyle oluyor? Bu konuda çeşitli çevrelerin, özellikle 
Türk burjuvazisinin, Türk halkına sürekli bir mesajı var. Aydınlarımızın bir kısmının, 
seçkinlerimizin bir kısmının Türk halkına söyledikleri, ya da duyurmak istedikleri bir 
mesaj var. Diyorlar ki; "Önce Türkiye ekonomik kalkınmasını tamamlayacak, ondan 
sonra klâsik demokrasiyi temel kuralları ve kurumlarıyla yaşamaya başlayacak." Kısa
cası "ekonomik kalkınma gerçekleşmeden Türkiye'nin demokrasiyi yaşaması mümkün 
değildir" diyorlar. Bu tabii çok büyük bir aldatmaca... Bu büyük aldatmaca, sürekli ola
rak topluma kabul ettirilmeye çalışılıyor. Oysa, kapitalist gelişmenin tarihine, evrim 
içinde geldiği noktalara baktığımız zaman, bugün ulaşılan "refah toplumu" olgusunda, 
demokrasiyi yadsımak mümkün değil. Demokrasinin dışında, dünya kapitalizminin bu 
noktaya varması olanaksızdı. Dünya kapitalizmi klâsik demokrasi dışında hattâ ayakta 
kalmayabilirdi. Dolayısıyla olaya bu gözle bakmak gerekiyor.

Olaya kapitalist üretim ilişkileri açısından baktığımızda şunu görüyoruz: (özel
likle ekonomik büyüme açısından. Çünkü batı kapitalizminin bugün geldiği evrede kal
kınma birinci sorun değil. Birinci sorun büyüme. Kalkınma aslında, büyüme ile birlikte, 
Türkiye için, üçüncü dünya ülkeleri için, geri kalmış ülkeler için bir sorun olmaya de
vam ediyor) kuramsal olarak ve özde üretim sürecini gerçekleştirmek yetkisi bu sistem
de kapitalist firmaya verilmiştir. Yani temelde, üretimle görevlendirilmiş olan ekono
mik işletmeci, firmadır. Dolayısıyla toplumun kıt olan kaynaklarını akılcı bir biçimde 
üretime aktarmak işlevini yüklenen bu firma, bu isteneni yapmak zorundadır, bu ama
ca ulaşmak zorundadır. Şimdi firmayı başıboş bıraktığımız zaman, yani denetlemedi
ğimiz zaman, bu olabiliyor mu diye bakıyoruz. Tarihi akışa bakıyoruz. Olmuyor... Ya
ni kapitalizm firmanın yönetimine karışmıyor ama, denetimine karışmak zorunluluğu
nu duyuyor. Bu denetimi nasıl sağlıyor. Bunlardan biri hepimizin bildiği rekabet, öte
kisi klâsik demokrasi. Rekabet dediğimiz zaman, 19'uncu asrın öyle doludizgin rekabe
ti artık günümüz kapitalizminde yok. Ama kapitalizmin geçirdiği evrim içinde ortaya 
çıkmış piyasalara baktığımız zaman, gördüğümüz şu: tekelci rekabet piyasaları ile karşı 
karşıya kalıyoruz. Adı üzerinde tekelci, ama rekabet var. Türkiye olgusuna dönüyoruz. 
Türkiye'de tekelci rekabet piyasalarından ziyade, fiili tekeller var. Yani onu dahi kura
mamış Türk kapitalizmi. Birey olarak değil, toplum olarak karşı çıkıyor. Yani fiili te
kellere karşı sürdürülen büyük savaşımlar var. Bu mücadeleyi neyle veriyor? Bu mücade
leyi ikinci araçla veriyor. Yani klâsik demokrasinin kurallarıyla, klâsik demokrasinin 
işlerlik kazanmasıyla veriyor. Türkiye'de bakıyoruz, tekelleşme derecesi oldukça yük
sek, hattâ çok yüksek. Kırılma dönemine, bir miktar yumuşama dönemine bakıyoruz; 
(1960-1970 arası yapılan araştırmalardan aktarıyorum) bu dönemde Türkiye'deki te
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kelleşmede bir miktar gerileme gözleniyor. Bunun nedeni, Türkiye'de demokratik ku- 
rumların verdiği savaşım. Bunların içinde sendikalar önde gelir. Yani sendikal hakları 
tanıdığımız zaman, sendikaların yapmış olduğu mücadele, tekelleşme derecesini engel
lemede, önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Demek oluyor ki, ikinci aracı mut
laka kullanmak lâzım. İkinci araç da klâsik demokrasi. Klâsik demokrasinin temel öğe
si, bildiğimiz gibi, özgür, açık, tek dereceli seçimle, toplumun çeşitli kesimlerindeki 
görüşlerin toplumdaki sosyal sınıfların görüşlerinin, parlamentoda temsil edilebilmesi, 
toplumda temsil edilebilmesi. Son kararı toplum veriyor ve hangi görüşü benimsemişse, 
o görüşü parlamentoya getiriyor. Demek ki, siyaset yelpazesi içinde, tüm görüşlerin yer 
aldığı partiler, özgürce kurulmadan ve bu partiler tek dereceli, özgür seçimlere katılma
dan o ülkede demokrasinin olduğunu söylemek mümkün değil. Demokrasinin yolunu 
tıkarsanız, demokrasiye açılan kapıyı kaparsanız, bir başka kapıyı açıyorsunuz demek
tir. Bu açılan kapı soygun kapısıdır, bu açılan kapı vurgun kapısıdır. Dolayısıyla 24 
Ocak kararlarını bu çerçeve içinde değerlendirmek gerekir. Soygun, birey düzeyinde, 
bir adamın varlığının şu ya da bu şekilde elinden alınması demektir. Bir başka söyle
yişle bireyin yoksullaşması demektir. Toplum düzeyinde alırsanız, toplumun yoksul
laştırılması demektir. Şimdi 24 Ocak kararlarına dönüyorum.

24 Ocak kararlarının temel gerekçesinde, yani 1980'den sonra Türkiye'de uygu
lanan iktisat politikasının temel gerekçesinde ne var? Enflasyon var diyorlar, doğru. Bu 
enflasyonu önlemek istiyoruz diyorlar. Kendi deyimleriyle "belini kıracağız bu enflas
yonun" diyorlar ve onun için de Türk toplumunu yoksullaştıracağız diyorlar. Bunu 
saklamıyorlar. Bunu açık açık söylediler. Toplumun talebini, toplam talebi düşürmek 
demek, bir başka söyleyişle, harcamaları kısmak demek, aslında ulusal geliri azaltmak 
demektir. Çünkü toplam talep, toplam harcamalarla özdeştir. "Harcamaları kısacağım" 
diyorlar. Nedir bu harcamalar? Hemen sayalım: Hane halklarının yaptığı harcamalar, 
yani çeşitli tüketim malları için yaptığımız harcamalar ki, bunlara biz tüketim harca
maları diyoruz, bu bir, İkincisi firmaların yatırım için yaptıkları harcamalar, üçüncüşü 
devletin cari harcamaları, devletin transfer harcamaları, devletin yatırım harcamaları. 
Bunları, enflasyonu önleyeceğim gerekçesiyle azaltırsanız, kısarsanız, ulaşacağınız nok
ta, toplumun yoksullaştırılmasıdır.

Evet, gerçekten bakıyoruz ve irdelemeye çalışıyoruz. Bir irdelemeyi yaparken, 
bir karşılaştırma yapmak lâzım. Türkiye'de ulusal gelir örneğin, 1980'den önceki beş 
yıl zarfında nasıl bir büyüme gösteriyordu? 1980'den sonraki beş yılda nasıl bir büyü
me göstermiş? Türkiye'de enflasyon hızı 1980'den önce nasıl bir gelişme göstermişti?, 
1980'den sonra nasıl bir gelişme göstermiş? Bir beş yıl öncesiyle bir beş yıl sonrasını 
karşılaştırıyoruz ve olaya bakıyoruz:

Birinci beş yıl dediğim, 1975-1979 döneminde Türkiye'de enflasyon vardır ve 
enflasyon hızı oldukça da yüksektir. Çünkü Türkiye, yine bilindiği gibi Dünya ekono
mik krizine 1974'de girmeye başlamıştır. 1970'de başlamıştır Dünya ekonomik buna
lımı. Bu bunalımın serpintilerini Türkiye 1974'de taşımaya başlayacaktır. 1974 bildiği
niz ilk petrol şokunu getiriyor, 1979'da ikinci petrol şoku yaşanıyor ve bu arada koa
lisyon hükümetleri var. Bu dönemin bir kesitinde sosyal demokrat bir hükümet var baş
ta, ve bu beş yıl gerçekten yüksek enflasyonun yaşandığı bir beş yıl aslında. Bu enflas
yonun nedeni konusunda 1980’den sonra konmuş olan teşhis şuydu; toplam talep çok 
yüksek, enflasyonist baskı yüksek, dolayısıyla yapılacak iş toplam talebi kısmaktır. Bu
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neoklâsik düşüncenin parmak izlerine yalnız o dönemde değil, daha önceki dönemde 
de rastlıyorsunuz. Çok acı ama, öyle... o zaman da tartışılıyor. Ücretlerin yüksekliği 
enflasyon getiriyor, deniliyor o zaman da. Hatta o kadar deniliyor ki, DPT'de tartışılı
yor, çok ciddi tartışılıyor. Bu söylediğim 1980'den önceki dönem. 1980'den sonraki 
dönemde zaten lâfı yok. Onu açık açık söylüyorlar. Evet 1974-1979 arasındaki dö
nemde Türkiye'de enflasyon hızı % 34.4. İkinci beş yılın ortalamasını alıyorum. Hani 
şu enflasyonun düşürüleceği beş yılın ; 1984 yılında ilân edilmiş olan büyüme hızını 
esas alıyorum ki, % 5.6 dediler, bu hesaplamaya göre enflasyon hızı % 48 .8 .1984'deki 
büyüme hızına Merkez Bankası da inanmıyor. O da yapmış hesabı ama, açıklamadı. 
1984 yılındaki büyüme hızı % 2.9. Bunu onlar biliyorlar, bilmemeleri mümkün değil. 
Biraz irdeleyelim dedik, gerçekten de öyle. Çeşitli göstergeler bunu gösteriyor. Üzerin
de durmayıp, geçeceğim. Şimdi, enflasyon hızında bir değişme yok, hatta artmış, yük
selmiş. Gelelim büyüme hızına, önemli olduğu için o iki rakamı da vereceğim. Birin
ci beş yıllık dönemde, Türkiye'nin büyüme hızı, dönem ortalaması olarak, % 4.4. İkin
ci beş yıllık dönemde, bu istikrar ve kalkınma döneminde, bir hesaba göre, (yani 1984' 
ün büyüme hızını % 5.6 olarak aldığım zaman) % 3.2, % 2.9 aldığım zaman, % 2.7. De
mek ki, Türkiye ikinci beş yıllık dönemde daha az büyüyor. Demek ki, göreli olarak 
Türk toplumu yoksullaşıyor. Daha az büyüdüğüne göre, göreli olarak daha yoksullaşı
yor.

Bu noktaya vardık. Ama bu noktadan sonra diğer makro-ekonomik göstergelere 
de bir miktar bakmak lâzım. Tasarruflarda ne olmuş? Bakıyoruz... Birinci beş yıllık 
dönemde Türk toplumunun gayrı safı milli hasıladan, toplam tasarruflara ayırdığı kıs
mın, toplam gayri safi milli hasılaya oranı % 17,4, ikinci dönemde ayırdığı % 17. Tasar
ruf paternindc çok büyük bir değişme yok. Zaten beklememek de lâzım. Bir asansörde 
bazı insanlar inerken, bazı insanlar hızla yükseliyorlar.

Şimdi, toplam tasarruf dediğimiz zaman, bir toplam iç tasarruflar, bir de dış ta
sarruflar var. Toplam dış tasarruflara bakıyorum, birinci dönemde aldığımız borçlar ta
bii ki, ikinci dönemle kıyaslanmayacak kadar az. İkinci dönemde Türkiye borç alabili
yor.

İç tasarruflara bakıyorum. İç tasarruflar çok önemli. Halkın tasarrufları. Milli ge
lirden tüketim harcamaları ayrıldıktan sonra geriye kalan kısım iç tasarrufu veriyor. 
Onları da ikiye ayırıyoruz, özel tasarruflar, yani halkın kendi yaşamından yapmış ol
duğu tasarruflar, kamu tasarrufları, özel tasarruflara bakıyorum; birinci dönemde özel 
tasarruflardaki artış hızı, dönem ortalaması olarak % 10.7, ikinci dönemde % 0.4. Gör
düğümüz gibi toplum yoksullaşıyor. Toplum daha az tasarrufta bulunuyor.

Kamu tasarruflarında büyük bir artış var. Beklenmedik bir artış. Kamu-gelirleri 
göreli olarak azalıyor ama, kamu tasarruflarında önemli bir artış var. Bilindiği gibi, ka
mu tasarruflarında üç türlü harcama hemen gündeme gelir; bir cari harcamalar, iki trans
fer harcamaları, üç yatırım harcamaları. Bakıyoruz bu tasarruflar nereden doğdu? Aca
ba kamu gerçekten büyük bir gelir mi elde etti ki? Toplam gelirleri arttı da dolayısıyla 
kamunun tasarruf imkânı mı arttı? Yok öyle bir şey... Öyle önemli bir artış, büyük de
ğişme yok. Ama ne var? Harcamalarda önemli düşme var. İki harcamada çok önemli 
düşmeler var. Bunlardan biri cari harcamalar çok düşmüş, transfer harcamaları çok 
düşmüş. Gerçekten birinci dönemde koalisyon hükümetleri, kamuda çalışan insanlara, 
kamudaki emekçilere olabildiğince daha iyi bir yaşam sağlama kararı almışlardır. Trans
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ferlerde çok önemli bir pay var. önemli transferler yapmışlar. Transferler içinde üst 
gelir gruplarından alt gelir gruplarına yapılan transferler birinci dönemde oldukça 
önemli bir pay almış. İkinci dönemde bunların ikisi de yok. Yani gerek cari harcama
larda, gerek transfer harcamalarında çok büyük düşüşler var. Öyleyse kamu yatırımları
nın artması lâzım. İki dönemi sabit sermaye yatırımları açısından bir karşılaştıralım; 
1975-1979 döneminde toplam sabit sermaye yatırımları dönem ortalaması % 8.2. İkin
ci dönemde % 0.4. özel yatırımlara bakalım; birinci dönemde % 5.8, ikinci dönemde 
— %0.2. Yani bu beş yılda özel sektör, değil yatırım yapmak, hatta menfi yatırım diye
ceğim, yatırımlarda bir azaltma yapmış. Yıllık artış eksi olarak karşımıza çıkıyor.

Kamu sabit yatırımına bakıyorum; birinci dönemde % 12.2, ikinci dönemde % 0.3. 
O zaman bir soru çıkıyor karşımıza. Bu tasarruflar ne oluyor? Nereye gidiyor? Yatırı
ma gitmediğine göre bir yerde kullanılması mutlaka şart. Bir yerde mutlaka kullanılıyor.

Birinci dönemde Türkiye'de iyi kötü bir sermaye piyasası doğmaya başlamış. 
Tahviller çıkıyor. % 20 faizle, % 30 faizle.. .  v s ... Sermaye piyasası böyle biraz can
lanırken 1980'de büyük bir dert, büyük bir felâket, bir banker felâketi yaşandı. Ar
tık Türk halkına kısa dönemde hisse senedi satmanız, sattırmanız, bana öyle geliyor 
ki, mümkün değil. Olay bu kadar canlı. Bu kadar güvensiz bir topluma Sermaye piya
sasını bu kadar az bilen bir topluma bir de banker derdi geldi. Bu banker olayından 
sonra ne oldu ? Bir defa bankalarda büyük bir tasarruf, yani mevduat artışı olduğu
nu görüyoruz. Faiz hadleri hızla yükseltildi. Evet 1980'den sonraki dönemde mevdu
at o kadar hızla artmış ki, toplam mevduatı, gayri safî milli hasılaya oranlıyoruz, 
% 48'i bankalarda duruyor. Peki bu bankalardaki mevduat ki, çoğu vadeli, ne bekler
siniz vadeli mevduat olunca? Hep o beklenir. Uzunca bir vade olduğuna göre, ban
ka bunu ticari kredi olmaktan ziyade, ihtisas alanlarına, yatırıma yöneltir, öyledir 
de, öyle de beklenir. Hiç öyle bir şey yok. Çünkü zaten yatırımlar artmıyor. Banka
da yığılan bu tasarruflar nereye gidiyor? dediğim zaman, karşımıza bir olay çıkıyor. 
Geriye doğru gidişin simgelendiği bir olay... Türkiye sanayii bırakmış, ticaret kapi
talizmine doğru yelken açmış. Ticari kredi olarak kullanılıyor. Bununla da kalmıyor, 
bankaları bir başka şekilde kontrol altına almaya çalışıyor bugünkü hükümet. Diyor ki; 
"barajları satışa çıkardık, işte baraj hisse senetleri, ya da kâr payı senetleri, halka satı
yorum". Halka filân sattığı çok az. Aslında bankalara satıyor. Bankalar da bu işten 
çok memnun. Durduk yerde % 50 faizini alıyor. Fakat başka bir şey var. Bankalar de
vamlı devlete kaynak aktarmaktadırlar. Halkın parasını devlet, bir de bu yoldan alıyor. 
Peki devlet alıyor ama, yatırım yapmıyor, ne yapıyor? Devlet ya da bugünkü iktidarın 
bir tek tutkusu var: ticaret tutkusu. İşte Türkiye'de gerçekten bir dış ticaret olayı çık
tı. Çok parlak bir olay. Vergi iadeleri, ihracatta vergi iadesi, hayali ihracat, hayalsiz ih
racat, güzel günler yaşanıyor. Başka nereye gider bu tasarruflar? Lojman yapılıyor. 
Başka, başka? Çok şeylere gidiyor. Silâh alınıyor, dayanıklı tüketim malları alınıyor 
ve böylece Türk toplumu bir ticaret toplumu haline getiriliyor. Türkiye bu iktidar ka
dar, bu hükümet kadar, gözüpek bir hükümet hiç görmedi. Hiçbir hükümet Türkiye'de 
sanayii bir tarafa bırakamadı. Yani sanayi aşağı yukarı Türkiye'nin bir tabusuydu. Bü
tün siyasi partiler için bir tabuydu. Sanayileşmekten vazgeçmek diye bir şey düşünüle
mezdi. Ama şimdi iktidarın bir tarafı var. Olumlu diyelim o tarafına. Ne dediyse hepsi
ni yaptı. Bir gecede Türkiye'nin dış ticaret politikasını ters-yüz etti, kambiyo rejimini 
ters-yüz etti. Bu da önemli bir olay. Bir de "yapacağım, yapacağım" deyip hiçbir şey 
yapmayanlar var. Sonra da ağlaşanlar var. Büyük bir ümit kırıklığı ile insanları yüzyüze
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bırakanlar var. Siyasi parti çocuk oyuncağı değil, öyle berberler cemiyeti falan gibi bir 
şey değil. Siyasi parti çok önemli bir şey. İlkelerin vardır, ideolojin vardır, kurarsın ve 
dersin ki; ben bunu, bunu, bunu yapacağım ve yaparsın. Yapıp da gitmek var, yapıp 
başaramamak, bu olmadı deyip gitmek var, bir de hiçbir şey yapmadan gitmek var. Acı 
olanı o zaten.

Şimdi meseleye şöyle bir başka açıdan bakmak lâzım: Bu çok önemli bir şey. 
Yeni bir yapılanma, yani Türk kapitalizminin yeni bir sıçramaya kalkması, tabii bir ser
maye birikimi olayı. Haydi sermayeyi bulduk diyelim, bir de kadro olayı var. Türkiye' 
de bugün yerleşik kadrolara bu iktidar inanmıyor. Yani sanayiciye inanmıyor. Sanayi
cinin kendisine yan çıkmayacağı kanısında. Bunlar başka bir kadroyla çalışmak isti
yorlar. Bu kadro sanayici olamaz. Sanayici olabilmesi için, belli bir deneyimi yaşaması 
lâzım. Herkes tüccar olur ama, herkes sanayici olamaz. Böyle yeni birtakım kişilere, 
yeni yeni birtakım kadrolara kaynak aktarıyorlar. Bakıyorsunuz, holding bolluğu var. 
Yeni yeni şirketler kuruluyor, bir akşamda kuruluyor. Eee bunu güzel yapıyorlar doğ
rusu. Kendi doğrultularında yapıyorlar, kendi kadrolarını kurmaya çalışıyorlar. Bu 
kadro mukaddesatçı olacak, islâmcı olacak, Türk-İslâm sentezinde yoğrulmuş olacak 
vs... Böyle bir kadro gelişiyor Türkiye'de.

Şimdi biraz da dış ticarete, dış ekonomik ilişkilerimize bakalım, hızla geçelim. 
Dış ekonomik ilişkilere bakmak, ödemeler bilânçosuna bakmak demektir. Bakıyoruz; 
elhak, Türkiye'nin ihracatı, eskiden olduğundan daha fazla ithalâtını karşılıyor. Birinci 
dönemde % 35 civarında, ikinci dönemde % 56. Bu ne demek? Bu ihracatın değer ola
rak arttığını gösteren bir gösterge. Buna hiç kimsenin, hiçbir şey söylemesi mümkün 
değil. Şimdi bu artışın ne ile olduğu sorusunu sormak lâzım. Daha çok yaptı, daha 
çok sattı, daha çok gelir elde etti; buysa, buna zaten söyleyecek bir söz yok. Bu özle
mimiz bizim, istediğimiz bu zaten. Ama milli gelir göreli olarak azalırken, yani üretim 
göreli olarak azalırken, dışarıya daha fazla bir şey sattıysak —ki sattık— bu daha az tü
keterek satmaktır. Türk toplumu daha az tüketti ve ağzından alınan lokmalarını dışarı
ya sattı. Nedir sattığı? Bakıyoruz, dengelerin tepetaklak olması... Neoklâsik iktisadın 
da buna yurum getirmesi mümkün değil. Yüzdebinbir oranında Türk parasının dolara 
karşı değerini düşürmüşsünüz. Diyorsunuz ki; "bedava vereceğim. Ne kadar ucuz isti
yorsan, o kadar ucuz vereceğim." Eeee, alıcı bulunur tabii... Böyle bir satışta elbette 
ki, alıcı bulunur ve siz de ihracat yaparsınız. Peki... güzel... Ödemeler bilânçosunun bu 
kalemi iyi. İkinci hesaba bakalım: görünmeyen işlemler. Birinci dönemde parlak yıllar 
yaşıyor Türkiye o anlamda. İkinci dönemde işçi gelirleri son üç senedir giderek azal
mış. önemli olan, Türk ekonomisinin performansını ölçecek olan, cari kalemler denge
si. Bakıyoruz bu denge on yıldır eksi. Şimdi yedi milyar dolarlık bir ihracat, on milyar 
dolarlık bir ithalât gerçekleşmiş. Soruyorum, bütün iktisatçılara soruyorum... Bilge ki
şilere soruyorum... Televizyonda konuşanlara soruyorum... Bu on milyar dolarlık mal 
nereye gidiyor? Yatırım da yapılmıyor, nereye gidiyor? diyorum; kimse cevap vermi
yor. Nereye gittiğini de bilmek mümkün değil. Gerçekten fevkalâde ilginç bir olay... 
Ya ihracat rakamları bir garip, ya ithalât rakamları bir garip... Bir gariplik var ama, bul
mak çok kolay değil... Bir şeyi bulmak kolay; ödemeler dengesinin ücüncü kalemine, 
sermaye hareketlerine geliyoruz, birinci dönemde, Türkiye dönem ortalaması itibariyle 
% 43 civarında her yıl borçlanırken, ikinci dönemde daha fazla borçlanıyor (% 123.2). 
Bütün bu gelişmenin arkasındaki olay; Türkiye'nin biraz daha borçlanması. Evet... bü
tün bunların bedelini birtakım insanlar elbette ki, ödüyorlar. Bu bedeli ödeyen insanla-
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rın, emekçilerin durumuna biraz baktığımız zaman, yaşamını emeğiyle ya da küçük 
toprağı ile, küçük sermayesi ile kazanmaya çalışan insanların durumuna biraz baktığı
mız zaman, gelir bölüşümüne biraz baktığımız zaman, gerçekten ortada bir yangın var. 
öyle küçük bir yangın filân da değil, bayağı da büyük bir yangın.

Türkiye'de son gelir bölüşümü çalışması 1973 tarihini taşıyor. Elimizde işçiler ve 
memurlar için birtakım rakamlar var, ötekiler için rakam bulmak mümkün değil. Bun
lar Devlet Personel Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu rakamları. Mete Törüner arka
daşımızın yaptığı çalışmada işçilerimizin durumu şöyle bir gelişme gösteriyor: 1973 
yılında, 1973 fiyatları ile, işçilerin ortalama net gelirleri, 13.250,- lira. 1979 yılında or
talama yıllık net gelirleri 18.030,- lira. İşçilerin net yıllık gelirlerindeki dönem olarak 
ortalama artış % 36. Bizim görüşümüze göre, Türk işçisinin gönencinin arttığı dönem 
bu dönem. Herşeye rağmen, bu dönemde bir miktar işçimizin yüzü gülmüştür. Gelelim 
1980'e. 1984 yılında işçilerin ortalama net yıllık gelirleri 1973 fiyatları ile 9.002,- lira, 
1973 yılına göre azalma % 32.1979 yılına göreyse % 49.9. Demek ki, 1973 fiyatları ile 
işçiler 1979’a göre, 1984'te % 50 oranında satınalma gücünü yitirmiş bulunuyorlar.

Gelelim memurlarımıza: Memurlarda bir fark var. Memurlar başlangıçta aşağı yu
karı üst gelir grubunun hemen altında yer alıyorlar. Dolayısıyla 1973'ten sonra memur
larda hızlı bir düşüş var. 1980'den sonra düşme azalıyor. Memurlarda yoksullaşma de
vam ediyor ama nisbeten daha küçük oranlarda bir yoksullaşma bu. Sonunda yoksul
lukta ikisi de buluşuyorlar. Satınalma güçlerinde birinde % 49.9 ise, İkincisinde % 50 
düşme var.

Çiftçilerin durumunun işçilerden ve memurlardan daha iyi olması mümkün de
ğil. Çiftçilerin satınalma gücünün artması devletin saptadığı taban fiyatlarıyla yakından 
ilgilidir. Taban fiyatı piyasada oluşacak tarımsal ürün fiyatlarının belirleyicisidir. Enf
lasyonun hızla yürüdüğü dönemlerde taban fiyatları sürekli olarak gönenç yitiriyor. 
Çiftçimizin mutlu olduğu yıllar demokrasinin göreli de olsa varolduğu yıllardır. Türki
ye'de sanayileşme-gelişme programının uygulandığı yıllardır. Bunu yadsımak olanak
sızdır. Yirminci yüzyıla girerken toplumumuz tüm çözümlerin demokratik rejim içinde» 
olduğunu biliyor.

35



SİYASET KURUMUNDA ÇÖZÜM FUKARALIĞI..

İsmail CEM 

14 Mayıs 1986

Türk siyaset kurumunun yapılanmasında, işleyinde, özünde ciddi bir "yanlış" var:

Siyasetin varoluş gerekçesi, bir toplumun sorunlarına çözüm üretmekken, bizim 
siyasetimiz bütün kritik dönemlerde genel bir çözümsüzlüğü sergiliyor, olağan dönem
lerde ise olabileceğin belki en zayıf çözümleriyle yetiniyor, örneğin, bunalımlı 1978- 
1980 yıllarında, siyaset kurumunun ortaya koyabildiği tek bir tutarlı, kapsayıcı çözüm 
plânı yok. Olaylar hem de kan dökerek sürüp gidiyor, siyaset kurumu ise çözüm niyeti
ne sadece partilerin birbirine yönelik kanıksanmış suçlamalarını üretiyor... Ya da günü
müzün ortamında pahalılık kasıp kavuruyor, siyaset kurumundan gene çözüm gelmi
yor. Güneydoğumuzda üzücü ve tehlikeli gelişmeler var, siyaset kurumu sanki buna çö
züm bulmak kendi üzerine vazife değilmiş gibi, olaylar kendi dışındaymış gibi durumu 
izlemekle yetiniyor.

Temel görevi ülke sorunlarına çözüm üretmek olan siyaset kurumu, bu görevini 
yerine getirmiyorsa, o ülkede insan ve siyaset ilişkileri de, ekonomi de, demok.asi de, 
her zaman şirazesinden çıkmaya yatkın olacaktır. Türkiyemizde yaşanan durum özetle 
budur...

Siyaset kurumunun, siyasal partilerin ve siyaset anlayışının "eksik" olduğu bir 
toplumda, kimi önemli uygulamanın ciddi yanlışlara düşmesi doğaldır. Aynı şekilde 
doğal olan, sakınılabilir olumsuzlukların sık sık karşımıza çıkmasıdır. Böyle bir çerçe
vede, aslında "yapılabilir" ve "başarılabilir" olanın hayli eksiğiyle yetinmenin zorunlu- 
ğu vardır.

Peki, parlamentosu, partileri ve diğer unsurlarıyla Türk siyaset kurumu "neden" 
kendi asli görevinde eksik kalmış, "neden" zaman zaman çözümsüzlüğün ifadesi olmuş
tur?

Bu soruların cevabı üç düzeyde araştırılabilir:
1 - Türk siyasal partilerinin yapısal "modeli";
2 - Türk siyaset kurumunda ilke ve farklılaşma eksikleri;
3- "Üretim-Paylaşım" anlayışından doğmuş çelişkilerin siyasal ayrışımlarda 

nisbeten etkisiz kalması.

- I -

Siyaset kurumunun temel zaafı, yani, varoluş nedeni "çözüm üretmek" olan bir 
kurumun çözüm üretmedeki yetersizliği, öncelikle şu nedenden kaynaklanıyor:

Türkiye'nin siyasal partilerinde, "siyaset yapmanın" asli bir işlev değil, en sonlar
da gelen adeta zoraki bir yan-görev olması...

ister sol, ister sağ partiler olsun, bizim partilerimiz üyelerin siyaset yapması ve 
siyasal çözüm üretimine katkılarını getirmesi esası üzerine kurulmamıştır.

Geleneksel olarak particilik ve üyelik, öncelikle "siyaset yapacak üst düzey yöne
ticilerini seçmek" göreviyle kendini sınırlamıştır. Merkezden gelen tebligatı ve poiitika-
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lan çevreye yaymak, kongre hazırlamak, seçim zamanı propaganda yapmak ve tabii, 
yöneticilerle milletvekili adaylarını seçmek, siyasetin çerçevesini oluşturmuştur.

Böyle bir çerçevede, ülke sorunlarına çözüm getirmek çabası tabandan başlaya
madığı, tabandan ivme kazanamadığı gibi, üst düzeyde gerçekleşme şansını da büyük 
ölçüde yitirmiştir. Gene böyle bir çerçevede, çözüm üretmek ya da çözümlerin üretil
mesine katkıda bulunmak, parti üyelerini üst görevlere yükseltmenin öncelikli faktörü 
olamamıştır. Üst düzeylere yükselebilmek, çözüm üretmekten ve çalışmaktan çok, hi
zip özellikli beraberliklerde yer almaktan geçmiştir. Dolayısıyla, çözüm üretimi, bu 
özendirici faktörün ivmesinden de yoksun bırakılmıştır. Sonuçta, siyaset yapmaya el
verişli olmayan, çözüm üretmeye yatkın olmayan yapısal özellikler ve bu özelliklerin 
çözüm getiremeyen partileri, bu partilerin topluma çözüm sunamayan siyaset kurumu 
meydana çıkmıştır.

Bütün partilerimizde varolan bu olumsuz özellik, bizdeki particiliğin "tek parti 
modeli" üzerine bina edilmiş olmasından kaynaklanır:

Demokrasi öncesindeki CHP, "tek parti" anlayışıyla uyumlu özelliklerle ve o gü
nün ihtiyaçları doğrultusunda biçimlenmiş bir partidir. Anlayışları ve yapılanmasıyla,
o günlerin koşullarında kendinden beklenenleri cevaplamaya dönüktür. Doğal olarak, 
yukarıdan tebliğ edilmiş politikaları yaymaya, "direktif" almaya, kendisine söyleneni 
yapmaya dönük bir yapılanmadır bu. "Edilgen" bir particilik anlayışıdır. Ülke sorunla
rına çözüm üretmeye, hele üyelerden, parti örgütlerinden başlayarak çözüm getirmeye 
hiç bir özelliğiyle yatkın değildir.

Ne var ki, Türkiye çoğulcu bir sisteme yöneldiğinde, Demokrat Parti, kendi siya
set anlayışına, parti yapılanmasına "model" olarak tek parti dönemi CHP'sini almıştır. 
CHP modeli üzerinde kendi partisini kurmuştur. Aynı tek parti modeli, CHP'nin ilerki 
tarihlerde geçireceği değişimlere rağmen, CHP'nin temel yapılanma ve siyaset biçimi 
olmaya devam etmiştir. Daha sonra kurulan partiler de, bu "temel modelin" çerçeve
sinde algılanıp gerçekleşmiştir.

Sonuç, değişen bir dünyada, çoğulculuğa yönelik bir toplumda, gelişmenin ge
tirdiği daha karmaşık, daha zorlu sorunların ortamında, bu yeni ihtiyaçlarla tümden 
tutarsız bir particilik modeliyle, siyaset anlayışıyla yetinilmesidir. Siyasetin ve particili
ğin, gelişen toplumun ve yeni ihtiyaçların çok gerilerinde kalmasıdır. Bu anlayışlardan 
ve yapılanmalardan, bu partilerden meydana gelen siyaset kurumunun, ülke sorunları 
karşısında çözümsüz kalması, çözüm üretemeyişi, olabileceğin en eksiği çözümlerle ye
tinmesidir. Toplumun ihtiyaçları ile, siyaset kurumunun getirdiği çözümler arasında, 
zaman zaman demokrasiye malolan çelişkilerin doğmasıdır.

Tek parti döneminin koşulları ve talepleri çerçevesinde doğal ve belki de doğru 
olan bir particilik anlayışıyla modelini günümüzün çok partili, nisbeten çoğulcu orta
mına taşımış olmak, Türk siyasetini tabandan-tavana bir sağlıksızlık zincirine mahkum 
etmiştir.

- I I -

Türk siyaset kurumunun ülke sorunlarına çözüm getirmekte zaman zaman ciddi 
şekilde geri kalmasının ikinci nedeni, siyaset kurumundaki "farklılaşma eksiğidir"; var
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olan farklılaşmanın ise ilkeler ve politikalar zemininde değil, daha çok, "isimler-grup
lar" çerçevesinde oluşmasıdır.

Genellikle şöyle bir yanlış kanaat geçerlidir:

iki siyasal parti arasında yahut aynı partideki farklı kümeler arasında siyasal gö
rüş ayrılığı ne kadar azsa, mücadelenin o ölçüde yumuşak geçeceği sanılır; İktidar ve 
muhalefet temel tercihlerde farklı düşünmüyorsa, siyaset kavgasının durulacağına, en 
etkili "çözümlerin" parlamentodan çıkacağına hükmedilir; parti içinde kimse birbirin
den değişik yönlerde çalışma geliştirmiyorsa, patırtısız-gürültüsüz, verimli particiliğin 
yapılması beklenir...

Bu görüşler tümüyle yanlıştır.

Siyasette farklılaşanların değil, benzeşenlerin mücadelesi işin kördöğüşüne dö
nüşmesine yol açar. Partilerin ya da parti içindeki grupların benzeşmesi, işlevsizliğin 
de çözümsüzlüğün de başlıca nedenidir.

Meselenin özünden konuya yaklaşırsak, şunu görürüz:

Partilerin işlevi, öncelikle dayandıkları toplumsal güçlerin doğrultusundaki çö
zümleri ülke gündemine getirmektir. Parlamentoların işlevi ise, bu farklı çözümler ara
sında, ülkede geçerli olan ve parlamentoda yansıyan sosyal-sınıfsal-siyasal dengeler 
uyarınca sentezler yaratmak ve sonuç almaktır.

Bu sistemin sağlıklı işlemesi ve ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üret
mesi, hem parti düzeyinde hem de parlamento düzeyinde farklılaşmaların sağlıklı olma
sına bağlıdır. Partinin içindeki farklılaşma ilkelere, programlara, çözüm önerilerine da
yalı bir farklılaşma değilse, taraflar, üretilecek çözümler üzerinde bir yarışma içinde 
değilse, o zaman, tümüyle partinin çözüm üretmek işlevi sınırlanmaktadır. Bir partinin 
çözüm üretmesi, o parti içinde değişik çözüm üretilerek, bu çözümler arasında partiyi 
temsil edecek sentezlerin oluşumunu gerektirir.

Aynı şekilde, bir parlamentonun çözüm getirmesi de, anlayışlarında, ilkelerinde, 
doğrultularında ciddi şekilde farklılaşan siyasal partilerin kendilerine özgü temel ter
cihleri, politikaları ve birbirinden değişik, hattâ birbiriyle çelişebilen çözümleri öner
miş olmasına bağlıdır.

Oysa, Türk siyaset kurumunun gerek parlamento, gerekse parti-içi düzeyindeki 
farklılaşma eksiği, bu kurumun çözüm üretme işlevini ciddi şekilde engellemektedir:

Partide yahut parlamentoda, taraflar zaten temelde benzeşen öneriler getirmek
teyse, partide yahut ülkede iktidar olmaları halinde yapacakları işler birbirinden pek 
farklı değilse, ilkeler ve çözüm üretimi üzerine siyaset yapılmıyorsa, o zaman, çözüm 
üretimine dönük sağlıklı farklılaşmalar yoktur. Siyaset, bünyesi gereği farklılaşma ya
rattığından, bu durumda, sağlıksız ve verimsiz bir alana farklılaşmalar taşınmaktadır. 
Tarafların benzeşen genel yaklaşımlarının tartışıldığı parlamentolarda, tarafların yapa
cağı çoğu durumda benzer şeyler olmasına rağmen, bunu "kimin" yapacağı üzerine 
çok şiddetli kavgalar verilebilmektedir. Yaklaşık aynı uygulamayı partide yahut parla
mentoda "ötekilere" yaptırtmayıp bizzat gerçekleştirmek için sürdürülen bu mücadele 
öylesine sert ve engelleyicidir ki, çoğu kez sonuçta kimse ve hiç bir şey yapamamakta, 
çözümsüzlük artmaktadır. İlkelere ve çözümlere dayalı farklılaşma söz konusu değilse, 
herkes zaten benzer şeyleri söylemekte yahut yapmaktaysa, bu kez kişisel hesaplar, 
sen-ben kavgaları, soyut mücadeleler ve inatlaşmalar ön plâna çıkabilmektedir.
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özünde sağlıklı biçimde farklılaşamamış yapılanmalardan ise, ülke sorunlarına 
çözüm değil, demokratik anlayış ve diyalog değil, verimsiz bir kördöğüşü doğar. Ye
terli çözümler ve demokratik uzlaşmalar, birbiriyle benzeşenlerin değil, birbirinden 
farklılaşanların daha kolay ulaşacağı sonuçlardır.

- m -

Siyasetin temel konusu, "üretim" ve "paylaşım"dır. "Gelirin nasıl oluşacağı, na
sıl artırılacağı", sağlıklı siyasal mücadelenin ve farklılaşmanın ilk ayrışım noktasıdır. 
Söz konusu gelirin sosyal sınıflar ve tabakalar arasında nasıl paylaşılacağı, "paylaşımın 
hangi ölçülerle gerçekleşeceği", paylaşımda kimlere, hangi ağırlığın tanınacağı, sağlıklı 
siyasal mücadelenin ve farklılaşmanın ikinci ayrışım noktasıdır.

Siyaset kurumu, bu iki temel nokta üzerinde farklılaşmışsa, o zaman, kaçınılmaz 
şekilde "çözüm üretmeye" dönük duracaktır:

Taraflar, toplam gelirin nasıl artacağına ilişkin farklı çözümleri ve bu gelirin nasıl 
paylaşılacağına dair gene değişik çözümleri, kendi doğrultularında üretecek, ortaya ko
yacaktır.

Türk siyaset kurumu öncelikle "gelirin üretimi ve paylaşımı" esası üzerinde oluş
mamıştır; kendi iç farklılaşması, öncelikle bu ölçülerden hareket etmemiştir. Siyasal 
tarihimize baktığımızda, bir vakıa olarak bu özellik ortaya çıkmaktadır. Türk siyaseti, 
değişik ve çağdaş sınıfların üretim modellerindeki paylaşım ölçülerindeki farklılaşma
lar üzerinde gelişmemiştir. Tek parti döneminde, hattâ 1950 sonrasının önemli kesitin
de, böyle bir ayrışım siyasette ikincil bir yere sahiptir. Hattâ, böyle bir yere sahip olup 
olmadığı bile tartışılabilir.

Bu temel ve ülke sorunlarına çözüm üretmeye elverişli ayrışım noktasından Türk 
siyaset kurumunun geleneği bakımından yoksun bulunması, çözüm üretmeye elverişli 
olmayan zıtlaşmaları, siyaset kurumunda öne çıkarmıştır. Nitekim, siyasal tarihimizin 
büyük mücadeleleri ve köklü ayrışım noktaları, "ekonomi dışı" alanlarda, üretim ve ; 
paylaşım sorunlarının dışında gelişmiştir. "Laiklik-irtica" tartışmaları, "çift meclis- 
tek meclis", "ispat hakkı", en fazlası, demokrasi kavgaları gibi...

Siyaset kurumunun, "gelirin oluşumu ve değişik sınıflarca, zümrelerce paylaşı
mı" gerçekleri üzerine dün olduğu gibi bugün de yeterince bina edilmemiş bulunması, 
çözüm yetersizliğinin başlıca bir nedenidir. Üretimin hangi değişik yaklaşımlarla arta
cağı ve hangi ölçülerle paylaşılacağı siyasete temel alınmadığında, sınıfsal ve sosyolojik 
özellikler siyasette belirleyici olmadığında, ortaya verimsiz, çözüm üretimi yetersiz bir 
siyaset kurumu çıkmaktadır. Bu kurumun özelliği ise, ya geçmişte yaşandığı gibi, üre
timden ve paylaşımdan çok, dar anlamlı siyaset kavgaları, inatlaşma ve suçlamadır, ya 
da, günümüzdeki işlevsizlik ve yetersizlik belirtileridir.

Ortak sonucu "çözümsüzlük" olan her iki durum da, toplum ve ülke adına kayıp
tır...

SONUÇ

"Ne yapılabilir?"in cevabı, bu konuşmamızın genel tahlilinden ve kendiliğinden 
ortaya çıkıyor:
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Türk siyaset kurumunun ülke sorunlarını cevaplayan çözümleri yeterince ürete
bilmesi için, siyasal partilerin kendi yapılanmalarını çözüm üretimine dönük biçimde 
geliştirmesi gerekir. Hem parlamento hem de parti düzeyindeki farklılaşmaların çözüm 
üretimine elverişli özelliklerde oluşması gerekir. Nihayet, "... nasıl üreteceğiz, nasıl pay
laşacağız" sorularının, siyasal ayrışımlarda temel bir ölçüye dönüşmesi gerekir.

Bu önerilerin, sadece birer iyiniyetli istek, gerçekleşmeyecek özlem olduğunu 
sanmıyoruz.

Türkiye ve Türk toplumu hızlı bir gelişme içindedir. Bu gelişme, siyasetin kural
larını değiştirmektedir. Bundan böyle, bir partinin siyasette başarılı olması, onun "çö
züm üretme" kapasitesiyle daha yakından bağlantılı olacaktır. Bir siyasetçinin kişisel 
düzeydeki başarısı da, ancak siyaseti düşünce ve çözüm zemininde yapmasıyla sağlana
bilecektir. Çünkü toplumun gelişen özellikleri, siyaset kurumunu ve siyasetçiyi farklı 
bir zemine zorlamaktadır.

Türk toplumunun gelişme sürecindeki bu ileri aşamanın siyasetin önüne çıkardığı 
farklı zemine en kısa sürede geçebilmek, partilerin de, tek tek siyasetçilerin de yararı
nadır...
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SESİNİ KAYBEDEN ŞİİR
Can YÜCEL
1 Ekim 1986

DAR WİN ÜZRE

Devrimcilik gibi Şairlik de 
İnen darbeyi duyabilmektir.
Kaslarının liflerinde,
İster copların darbesi olsun,
İster bilincin...
Gelerek, binbir işkenceden 
—İnsanlık gibi tıpkı—
Çığlıklarla türeyen Devrimci Şiir 
Giderek, sömürüye ve zulme 
Karşı akımıdır Sevincin...
Hani Gayret Tepe'den
Verilip verilİD de
Dal bedenlerimize elektrik,
Tüm tükendiğini sandığımız yerde direncin.
En çelimsiz kızımızda bile baş veren 
O silkiniş var ya,
O türkü, o öfke o erkeklik 
Kıvılcımlarla üreyip güçlenecek,
Güçlenecek yann bamtellerimizde,
Güçlenecek,
Güççlenecek,
Güçççlenecek...
Ve de birden tepti miydi geriye,
Tepti miydi o yüklü yürek 
Gözüne, yuvasına, kaynağına zulmün,
Bir gökgürültüsüdür, bir şimşek,
Bir sevinçtir akıp gidecek 
Şebekelerin sigortası atıncava dek...

İşte böyle bir şiir bizim yazmak istediğimiz...

Ben sadece şiir okumayla yetinmek isterdim. Biz bu ara pek şiir okumak fırsatı 
bulamıyoruz. Ama arkadaşlar konuşmamı istediler. Demek ki bir miktar mensur söy
leşmemiz gerekecek.

Benim bu söyleşiye bir başlık uydurmam gerekirse, Nazım'ın şiir kitabından ga
lat, "Sesini Kaybeden Şiir" diyeyim. Bugünkü Türk şiirinin toplumumuzdaki yerini ir
delemeye çalışacağım. Ama tersinden söylenebilir ki, yeri yok bu şiirin. Şiirimiz yer
sizlikten muzdarip. Adeta bir Nasrettin Hoca'nın bir hikâyesinde olduğu gibi; nasıl ho
ca yersizlikten minarenin üzerinde, biz de artık, minare mi olur, şeytan minaresi mi 
olur, neredeyse kendi başımıza şiir düzüyoruz.

Bu pişmaniye faslı bir tarafa, denilebilir ki, bugünkü ortamda daha başka nasıl 
olabilir? Elbette, bu iki ileri bir geri, bir geri iki ileri mehter marşına eşlik içinde, şiir 
de bu kadar olur. Bu Kütür-Kütür kültür akıllarıyla, bu has bahçe gülleriyle bu kadar bu
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iş yürür. Bir bakıma da bu işlerin sorumlusu gibi görünenler, bundan da gayet hoşnut 
olsalar gerektir. Aklıma Melih Cevdet'in bir tarihte anlattığı bir olay geldi: "Melih ye- 
dcksubaylığmı yapıyormuş. Mahfelde otururken Albay çağırıyor demişler, albayın ya
nına gitmiş. Albay: -Otur teğmen.. Yahu ben duydum, şiirde yenilikler yapıyormuş- 
sunuz. Nedir bu yenilikler? demiş. Melih de: -  Efendim biz kafiyeyi attık, demiş, vez
ni attık, teşbihi attık, mazmunları attık, istiareyi attık... Albay: -  Ha yaşa be teğmen, 
zaten ben bu boku sevmem demiş." Onun için memnundur tabii.

Adeta şiirin yeri kalmadığı gibi, şairin de yeri kalmıyor. Yavaş yavaş serserilik 
hüviyetiyle karışık bir görünümü olmaya başlıyor. Bir tarihte, arkadaşlar anıtkabir için 
aslan heykeli yapıyorlardı. İslâm Eserleri Müzesi'nde, İlhan Korman, Sadi Özışık, Şadi 
Çalık... Ben oraya gider onları seyrederdim, oturur şarap içerdik filân... O günlerde Sa
lih Acar var ya, bugünkü Kelaynak Ressamı, o da bunların arasında çıraklık ediyor. 
Yeni muhacir... Geldi birgün muhacir ağzıyla: — Can, sen ne iş yaparsın? dedi. Dedim 
ki; — Ben şiir yazarım, çeviri yaparım, yazı yazarım filân. — Abe desene sen serserisin, 
dedi... Yani bizim için dediği o zaman yerinde değildi ama, bugün yerinde. Bizim hali
miz bayağı bir serserilik hali.

Bizde hep böyle olur. Sayıya vurulur. Okunmuyor, şu kadar kitap satar, bu ka
dar satmaz, istatistiki bir çözümlemeye götürülür. Ben işin bu tarafının geçerli olmadığı 
kanısındayım. Zannederim Türkiye'de şiir öteden beri büyük sayılarda satan, okunan 
bir şey değildir. Yine dönüp söyleyeceğim, bizde şiirin okunması meselesi değil, esa- 
mesinin okunmaması meselesi önemlidir... Rakama vurursanız, dillere destan Namık 
Kemal'i, Ziya Gökalp'i, Servet-i Fünun şairlerini. Öyle ahım şahım bir satış söz konu
su değildir. Biz lisedeyken, Üniversitedeyken Nazım'ın şiirleri ellerde dolaşırdı, bir te
cessüs, bir merak konusuydu. Nazım kaçıp yurt değiştirdikten, gurbete çıktıktan son
ra, 60'larda okunması yolu açıldıktan sonra, bir rakama vurursanız koskoca Nazım'ın 
250-300 bin arasındadır bütün sattığı kitaplar. Bundan dolayı işin bu yanına bakma
mak lâzım. Dediğim gibi, Türkiye'de şiirin esamesinin okunmaması bugün yoğunlaş
mış olarak karşımızdadır.

Bunu yine geçmişe dönük örnekleri ile irdelersek, bakın Namık Kemal'i, Ziya 
Gökalp'i, Tevfik Fikret'i, Mehmet Akif'i, Ziya Paşa'yı, bütün bunlar Tanzimat sonrası 
Türk dünyası içinde, kendilerinden söz edilen, yaptıkları işler olay olan, tarihe de bi
leklerinin hakkıyla geçmiş adamlardır. Türkiye'nin Batılılaşmaya, özellikle bunun için 
gerekli birikime yönetici zümre içinde sahip olmaması yüzünden, bir yanda jurnalizm, 
bir yanda şiir ağır basıyordu, bu zümreye, ondan da öte birtakım kitle parçacıklarına 
efkârlarını iletmek istediklerinde. Yani Türkiye'de, Almanların tabiriyle, politikaya el 
atmış, politikanın içinde hareket eden, kendi alınyazılarıyla halkının alınyazısını bir 
sayan, bir başka tabirle kavminin sözcüsü görevini yüklenen Dichler emsali kişiler çık
mıştır. Onun için Türkiye'de siyasi şiire (bir kısmı haklı olmakla birlikte) yönetilen 
atıp tutmalar, bu tarih gözönüne alındıkta da biraz yersiz kaçmaktadır.

Bu hep böyle gitmemiştir tabii... Belli dönemlerde şiirin bu sözcülükten, halkın 
alınyazısıyla kendi alınyazısını birleştirme çizgisinden kaydığı da görülmüştür. Umumi 
harp dönemleri bu arada sayılabilir.

Cumhuriyetin ilânıyla kurulan düzenin resmi bir şiir temsilciliği söz konusu ol
muştur. Faruk Nafiz'ler, Ahmet Kudsi Tecer'ler, Behçet Kemal'ler filân... Bunların 
yanı sıra Yahya Kemal gibi, Ahmet Haşim gibi, çok daha geniş bir tarih perspektifi ile
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işe vaziyet etmiş şairler de vardır. Bunlar Cumhuriyet politikasına pek yandaş olma
makla birlikte, Cumhuriyet idaresinin desteğine ve iltifatına da mazhar olmuşlardır. Se
fir olanları çıkmıştır, Milletvekilleri çıkmıştır, yani şiirin bir bakıma esamesi okunagel- 
miştir. Hatta bir dönemde Nazım bile, bütün ortalığı yadırgatmasına rağmen, değeri bi
linip, takdir edilmiştir. Siyasi bakımdan işlerliği olmayan sosyalizmi adeta tek başına 
sevecen kılması tehlikesi karşısındadır ki, Nazım adli hatalarla sonuçlanan bir soruştur
ma cenderesine itelenmiştir.

Harp içerisinde de dikkat edilirse (40 kuşağı deniliyor, doğru mudur, değil midir 
tabir bilmiyorum) yine Türkiye'nin, bu insanlığın dönüm noktasında oluşu dolayısıyla, 
sol kanattan büyük deneyimi paylaşma arzusuyla, siyasi ve sosyal vicdanı ağır basan bir 
şiir akımı doğmuştur. Ama bu yüzden uğradığı bütün baskıyı gözönüne alsak dahi zan
nederim çok başarılı olmayışını sadece bu genel nedene bağlamak mümkün değildir.

Daha sonra Garip şiiri ortaya çıktığında ki, bunun sosyal, politik yanının az ol
duğu iddia edilegelmiştir, ama ölçülere bakılırsa, küçük adamı anlatma ve sade bir dille 
anlatma yolunda yürüyerek şiire yenilikler getirmesine paralel olarak, belli ölçülerde 
bir politik tutuma doğru gidiş her zaman sözkonusu olmuştur.

Bundan sonra Türkiye'de 50 dönemlerinin sıkıntıları, 60 sonrası gelen nisbi ra
hatlık ve bu nisbi rahatlığın yol açtığı birikim, 70’lerde 12 Mart sonrasında, Türk top- 
lumunun karşılaştığı oldu bittiye bir direnç dile getirmekte etkin olmuştur. Yani bu
gün göremediğimiz direnç ve şiir yangınlığı diyebileceğim şey bu dönemde çıkmışsa, 
dediğim gibi bunda 12 Mart öncesinin birikimi ve 12 Mart hareketinin çok uzun sürme- 
yişi ve bu kadar plânlı ve şedit olmayışının dahli bulunmaktadır.

Ama işi bu sığ plânda ele almaz da, Türk şiirinin bugünkü o sesini kaybetmiş 
kimliğinin başlangıcını derinlerde ararsak, tarih derinliklerinde ararsak elimize bazı ip
uçları zannederim geçebilir.

Her şiir kendi başına bir özgürlük atılımıdır. Yani alınyazısına sahip çıkma girişi
midir. Nasıl bir ülkede yaşamak istediğimizi, nasıl bir dünyada yaşamak istediğimizi, 
yaşamın nasıl olması gerektiğini şiir yoluyla örneklemektir. Şiirin kendi kanunlarıyla 
örneklemektir. Bu şiirin kendi yapısı içinde, nefesin getirdiği bir ölçüylen, organik bir 
ölçüylen ve bütün kültürümüzü, geçmişle bağımızı, geleceğe açık dünyamızı içinde top
layan bu büyük yetişim bütünlüğünden de yararlanarak, şiir bize, nasıl yaşayacağımızı, 
nasıl bir dünyada yaşamak istediğimizi bir bütün olarak kendi çapında vermededir. Bu 
her zaman da böyle olmuştur. Şiir, bilindiği gibi, sanatların en yoğunu, en eskilerin
den biri oluşunu buna borçludur. Bunda tabii politik ölçüler girer, girmez, öyle devre
ler olmuştur ki, uzun değişmezlikler. İşte Çin şiiri gibi... Çok ağır gelişen toplumlarda- 
ki şiir gibi...

Buralarda değişme hızı az olduğundan ötürü, şiirin durağan oluşu sözkonusudur. 
Ama yine, o katı kurallar içinde bile, şiir yine o çerçevenin içinde bir yaşama önerisi 
getirmededir. Tabii bugünkü dünyamızda değişme hızlanmış... Alabildiğine giden bu 
dünyada, bu yaşama önerisi görevini bütün ağırlığı ile yüklenen şiirin, bir özgürlük plâ
nında ele alınması gerekecektir.

Biz tarihimize bakarsak, Tanzimat öncesine genel olarak bakıldığı zaman, bir im
paratorluk varisiyiz. İmparatorluk dediğiniz, ne kadar iddia edildiği gibi medeni, hoş
görülü bir imparatorluk dense dahi, bayağı despotluk düzenidir. Müstebit bir düzendir.
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Halkları ezen bir düzendir. Sultasına aldığı ülkeleri, azınlıkları ezen bir düzendir. Bu ya
pısı gereği kaçınılmaz bir şeydir. Bizim bu imparatorluktan Cumhuriyete dönüşümüzde 
büyük mücadeleler olmamıştır. Yani bizim sultamızda yaşayan Bulgaristan gibi, Yu
nanistan gibi, Romanya gibi, Arnavutluk gibi, Bosna gibi ülkelerin halklarının yaşadığı 
bir deneyimden geçmiş değiliz biz. Uzun süreli bir özgürlük mücadelesi vermiş değiliz. 
Belki de o yüzden, bir türlü efendiliği, askeri zart zurtumuzu sırtımızdan çıkaramıyoruz.

İstiklâl Harbi tabii bir özgürlük mücadelesidir. Ama yine askeriyenin öncülüğün
de, kalem ve kılıçbay öncülüğünde, ağalarla yapılmış bir ittifakın sonucu verilmiş bir 
özgürlük mücadelesidir. Kitlelere intikali iyi irdelenirse sanıldığı kadar büyük değildir. 
Büyük çete harpleriyle sürüncemeli bir mücadele olmamıştır ve derhal nizami orduya 
geçiş sözkonusu olmuştur. Dolayısıyla İstiklâl Harbi de bizim özgürlük mistiği gelene
ğimizin pek sağlam, sürekli bir gelişme içinde olmadığı yazgısına bizi götürmektedir. 
İkinci bir özelliği de, Türkiye'de öbür sınıf ve zümreleri de peşinde sürükleyecek bir 
burjuvazinin başı çekemeyişi de, bu özgürlük mücadelesinde bizim pek becerikli olma
dığımızı göstermektedir. Yani özgürlükte biz pek yedi tula sahibi değiliz. Belki devlet 
kurmada ustayız. Onaltı tane kurduğumuza göre... Onaltı taneyi de batırmış oluyoruz 
aynı zamanda tabii... Böylelikle denilebilir ki, şiire temellik edecek olan bu özgürlük is
teği, özgürlük kararlılığı, Türkiye'de, öbür ülkelere kıyasla, pek sağlam değil gibi geli
yor bana.

Sonraki döneme gelince: Atatürk'ün II. Dünya Harbi arifesine rastlayan ölümün
den sonraki dönemde de, Türkiye bir felâket anaforunun, Dünya Harbi anaforunun 
içinde, suyun üstünde kalmaya çalışma badiresini geçirmiştir. Bu badirede, kimi o tara
fa, kimi bu tarafa yalpalayarak kendini kurtarmıştır ama, öbür ülkelerin faşizme karşı 
verdiği özgürlük mücadelesinin yoğun geçirdiği deneyimi, Türkiye geçirmemiştir. Der
kenar kalmıştır. Bu da bizim şiiri bir özgürlük atılımı olarak ele alışımızdaki direşken- 
liğe pek elvermeyen bir durumdur.

Bir başka gelişim ise; Türkiye'nin 65 sonrasında şehire büyük akınlarla başlayan 
gelişim sürecidir. Montaj sanayii, yolların yapımı, şu, bu, hepimizin bildiği süreç... Bu
nun sonunda kapkaçla yürütülen bu gelişim, Türkiye'nin süratle lümpenleşmesine yol 
açmıştır. Şehirlerin köyleşmesine, köylerin de (acaip kaderine) şehirleşmesine müncer 
olmuştur ve bundan acaip bir kültür ucubesi çıkmıştır. Bu kültür ucubesi, televizyon 
gibi, radyo gibi, birtakım iletişim araçlarının da araya girişiyle acaip bir piç bünye orta
ya çıkarmıştır. Ve bu piç bünye, bu gününü gün etme, paradan başka değer tanımama, 
bu süreç içinde şiir gibi temelli bir yaşama tarzını, elbette hor görmeye vardırtmıştır 
işi. Buna bizi yönetenlerin kültür bütünlüğüyle on yılda okullarımızın haline bakıldığın
da, kendilerine göre bir seçme ile, çocukları şiirden soğutmak için herşey yapılmıştır. 
Elbette Türkiye'de sağlam bir şiir eğitiminin çocuklarımıza verilmesi sözkonusu ola
maz. Çocukların iyi şiire karşı soğutulması yüzünden, şiir yayılmada, okunmada, daha 
baştan büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır.

Bunun ötesinde de bu sefer, şiirin kendi yapısından köklenen bir etken daha söz- 
konusudur. Bu da mekiği hızlı işleyen, çok hızla değişen, çok değişik olguları içeren 
bugünkü modern dünya gidişi içinde, anlatılması gereken olayların giriftliği bir yana, 
yaşamın kendi griftliği, şiirde anlaşılmayı güçleştirici birtakım durumlar ortaya çıkar
mıştır. Yaşama giriftleştikçe bu yaşamın içinden oldu bitti kuran şiir, anlaşılmakta 
güçlük çeker olmuştur. Anlatılması gereken, kurulması gereken olayın yapısı gereği...
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Ama bunda bazı hatalar olmamış değildir. Doğal sayacağımız bu güç anlaşılırlık hali, 
bazı şairlerimizde, bazı akımlarda, adeta anlaşılmazlığın bir fazilet olduğu noktasına 
doğru sürüklenmiştir. Nasıl olsa büyük kitle tarafından anlaşılmıyoruz deyip, sayısı sı
nırlı bir okuyucu (500 mü olur, 1000 mi olur?) bunlar madem beni anlıyorlar, oh ben 
de anlaşılmazlığı büsbütün ileri götürürsem, bunların gözünde büsbütün makbul olurum 
anlayışı, anlaşılmazlığı kendi başına bir fazilet haline sürüklemiştir. Böyle dönemlerde 
meselâ resimde de aynı şey olmuştur. Ben şimdi hatırlarım, burada sergiler açıldığı za
man, bütün liseliler, üniversiteliler gider doluşurdu sergilere. Şimdi bakıyorsunuz ufak 
ufak galeriler, bu galerilerin etrafında birtakım sanatseverler, alıcılar, eleştirmenler. 
Böyle bir seyirci kitlesinden ibaret kaldı. Halbuki ben meselâ Devlet Resim Sergilerin
de yığın yığın genç görürdüm. Resim Avrupa paralelinde bir soyut resim denemesine 
girdi ve bu birdenbire resimin eski seyircilerinden kopmasına yol açtı. Şiir de aşağı yu
karı bu çıkmaza toslamış gibidir.

Bütün bunları anlatıyorum ama, işin vehametini, yani bugüne has olayı, yahut or
tamın vehametini küçümsediğim için değil. Türkiye bugün gerçekten (şiir bakımından 
diyelim sadece) vahim durumdadır. Bu öyle kolay geçiştirilecek bir durum değildir. 
Türkiye'de kalembay ve kılıçbayların askeriye ile kurdukları bu ittifak öyle kolay ko
lay yerini sivil toplum özgürlüklerine bırakacak gibi değildir. Bundan dolayı ben şiirde 
de, bunun öyle kolay umutlara bağlanmasından yana değilim. Ama bu bazı genç arka
daşların saplandıkları gibi, kesin ve koyu bir umutsuzluk yüzünden değil. Ama veha
metini işin kavrayıp, bu çıkmazdan nasıl bir umut koparacağımızı, tırnaklarımızla sö
ke söke bulmamız gerekiyor. İşte bu, zaten bütün aydınların görevi olsa gerek.
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DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI
Erbil TUŞALP 
8 Ekim 1986

Sevgili arkadaşlar,
Dün akşam TRT televizyonu aracılığıyla aldığımız son uyarının ışığı altında, ağız

larından demokrasi sözcüğünü eksik etmeyenler suçlamasından sonra demokrasi ve in
san haklarını konuşmanın, tartışmanın sorumluluğunu ve bu bağlamda zorluğunu bile
rek konuşmaya çaba göstereceğim.

Bizden, yani ağızlarından demokrasi sözcüğünü düşürmeyenlerden talep edilen 
hoşgörüye bir tek koşulla evet diyebileceğimizin, herkesçe bilinmesini istiyorum, dili
yorum.

Tam bağımsız ve gerçek demokratik bir Türkiye için katlanamayacağımız özveri, 
gösteremeyeceğimiz hoşgörü zaten yoktur.

Altı yıl öncesinin o karanlık günlerini, toplu katliamları, ihtilal provalarını biz de 
unutmadık. Ama biz, altı yıl içinde demokrasi adına, insan hakları adına yapılanları da 
unutmadık. Unutamayacağız, unutmayacağız.

Daha 18'ini bitirmeden, hakkında tek somut kanıt bulunmadan, asılanların, seni 
affedeceğiz diye ağzından itiraf alındıktan sonra darağacına gönderilenlerin de hoşgö
rüye gereksinmeleri vardı.

Gece girdikleri sorgu odalarına, yaşamlarını bırakanların da hoşgörüye gereksini
mi vardı.

Altı yılını tek başına bir hücrede geçiren insanların da, hoşgörüye gereksinimleri
var.

Vurdumduymazlığımız, yeni Anayasal düzeni, yeni toplumsal siyasal ve ekono
mik düzeni içimize sindirdiğimizden kaynaklanmıyor.

Korkumuzdan, kurumlaştırdığınız korkunuzdan kaynaklanıyor.

Ama hiç kimsenin kuşkusu olmasın, önce korkumuzu yeneceğiz, sonra antide
mokratik düzeni. Hoşgörümüzün fidesini daha sonra ekeriz ülkemizin her köşesine. Her 
istenildiğinde destek veren bir insan topluluğu değiliz biz, demokrasi isteyen bir toplu
muz artık.

Arkadaşlar,

Demokrasi kadar, insan hakları kadar değeri yaşanarak bedeli ödenerek anlaşıla
bilir bir başka toplumsal ve siyasal deney olduğunu sanmıyorum. Cumhuriyet tarihinin 
en ağır baskı dönemi olarak niteleyebileceğimiz 12 Eylül 1980'den günümüze dek uza
nan süreçte kanımızla, tenimizle ve canımızla bu deneyin yaşandığına artık inanmak is
tiyorum. Değerin anlaşıldığına, bedelin ödendiğine inanılmasını zorunlu görüyorum.

Demokrasi etiketi yapıştırılarak sunulan rejimin, aslında, totaliter özü ağır basan 
demokrasi biçimselliğine ustaca yerleştirilmiş kapalı bir rejim olduğunu bilmeyenimiz 
yok.

Ancak, bana öyle geliyor ki, bu duruma, toplumun içinde bulunduğu ve haket- 
mediği bu siyasal-toplumsal ve ekonomik duruma pek aldıran da yok.
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ilkelerden vazgeçilerek, inançlar yadsınarak büyük bir aymazlık içinde yeni du
ruma uyum sağlamayı yeğleyenlerin, çoğunluğu oluşturduğu bir süreç yaşanıyor.

Bu aymazlığı bir kez daha dile getirmek, rejimin antidemokratik özelliklerini ka
nıtlarıyla sergilemek, kısaca 1986 sonbaharında bir durum saptaması yapmak için Mül
kiyeliler Birliği yöneticilerinin yarattığı bu olanağa, yürekten teşekkür ediyorum.

GELECEĞE MÜDAHALE HAKKIMIZ...

Bence, hemen söylenmesi gereken bir durum var; Demokrasi ve insan hakları ile 
ilgili sorunları inceleyerek, tartışarak, irdeleyerek ve sorgulayarak geleceğe müdahale 
hakkımızı kullanabileceğimize inanıyorum. Demokrasi ve insan haklarını birbirleriyle 
ilişkileri bağlamında ele aldığımızda, son tahlilde, insan onurunun korunması, insan bi
lincinin yerleştirilmesi anlamına indirgenebilecek bir uğraşın çerçevesini çizebiliriz. Bu 
uğraşa hepimizin, herkesin tek tek katılmasını, ben, bir zorunluluk olarak görüyorum. 
Bence, hemen söylenmesi gereken şey bu.

Böyle bir tavırla, böyle bir ortak tavırla geleceğe müdahale hakkımızın olabilece
ğini, anımsatmak istiyorum. Yoksa hiç kimse bize durup oturduğumuz yerde temel 
hak ve özgürlüklerle donanmış demokratik düzeni geri vermeyecektir. Demokratik dü
zenin gerekli kıldığı araçları geri vermeyecektir.

Sivil toplum örgütlerinin içinde bulunduğu duruma bakarak, geleceğe müdahale 
pratiğimizin bu kürsülerden, bu platformlardan geçtiğini, geçeceğini rahatlıkla söyleye
biliriz. Barış, özgürlük, insan hakları, hukuk devleti ve demokrasinin gerçekleştirilmesi 
ve giderek geliştirilmesinde, izlenecek politikaların, yarınlarımıza ilişkin önerilerin bu 
ve benzeri toplantılarla oluşacağına inanıyorum.

Sevgili arkadaşlar,

Arjantin, Şili, G. Kore, Filipinler, Endonezya, G. Afrika gibi ülkelerde demokrasi 
ve insan hakları gibi konularda konuşmak, tartışmak, örgütlenmek, politikalar belirle
mek ve bu doğrultuda eylemler gerçekleştirmek çok zordur. Bunu hepimiz biliyoruz. 
Bu konulardaki kendi zorluklarımızı da biliyoruz. Bunları gerçekleştirmek bizde de 
zordur.

Demokratik rejimlerinin işleyişi, demokratik kurumlarmın yapısı, demokrasi an
layışlarının kuralları bakımından uygulama farkları dışında ayrılıklar görülmeyen bu ül
kelerde; demokrasiyi anlatmak, demokrasiyi tüm kurum ve kuralları ile savunmak, in
san haklarının varlığını iddia etmek, aykırılıkları dile getirmek, kısaca bu konulara de
ğinmek; devlete, yönetime, asker ve sivil güvenlik güçlerine karşı bir cephe oluşturmak, 
anlamına geliyor.

Bu kategoriye giren ülkelerde, demokrasiyi, insan haklarını konuşturmamanın 
hatta düşündürmemenin önlemleri alınıyor, sistemleştiriliyor, kurumlaştırılıyor.

Kendi zorluklarımız içinde var bunlar. Örneğin; ülkemizde, Türkiye'de, demokra
si görüşünüzü, işçi sınıfı bilimi çerçevesinde açıklayamazsınız. Demokrasi anlayışınızı, 
Marksizmin üç bileşeninden biri ile, diyalektik ve tarihi materyalist görüşle, Marksist 
ekonomi vc politik görüşle veya sınıf mücadeleleri tarihi açısından, bırakın açıklamayı, 
düşünemezsiniz bile. Sosyalist demokrasiye sosyalist ekonomiye inanan bir insan, "iç 
hukuk belgelerinde ve TC'nin taraf olduğu uluslararası belgelerde temel bir hak olduğu
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belirtilmesine karşın; bu siyasi inanç ve görüşünü serbestçe açıklamaya kalkarsa TCK' 
nun ünlü 141, 142. maddeleriyle karşılaşır. DİSK davasından, Barış Derneği davasına, 
TİP davasından TİKP davasına kadar ve TKP, TÖB-DER, KÖY-KOOP gibi çok sayıda 
örneğin yeni yaşandığını hepimiz biliyoruz.

DEMOKRASİNİZ BU MU? DİYE SORABİLİRİZ...

Yine bizden bir örnekle sürdürelim dilerseniz; konuşturmama, düşündürmeme 
konusunda toplumun baskı altına alınması önlemlerini, örneğin; ülkemizde, Türkiye'de 
polis jandarma işkence yapıyor diyemezsiniz, Başbakan, İçişleri Bakanı işkenceden ya
na diyemezsiniz, işkence bir iç güvenlik politikasıdır diyemezsiniz.

Hatta; işkence sanıktan doğru cevap almak için yapılmaktadır diye ifadelerin iş
kence altında alındığı kabul edilse bile, sabit görülse bile, bu ifadenin gerçek dışı oldu
ğunu, itibar edilemeyeceğini ortaya koymaz diye gerekçeler taşıyan hükmün altına im
za koyan bir yargıç için bile hiçbir şey diyemezsiniz.

Derseniz; Türklüğe, Cumhuriyete, Büyük Millet Meclisi'ne, hükümetin manevi 
şahsiyetine, bakanlıklara, devletin askeri ve emniyet muhafaza kuvvetlerine, adliyenin 
manevi şahsiyetine alanen tahkir ve tezyif suçlaması ile yargıç karşısına çıkarılırsınız.

Ama devlet adamları, bu bağlamda konuşmalarından ve söylediklerinden sorum
lu olmazlar. Üstelik ağızlarından çıkan sözlerle anti-demokratik girişimlere, işkencele
re yol açarlar.

örneğin "DİSK'in komünistlerden mali yardım aldığını" söylemek ya da "14'ü 
cezaevinde yatarken, Barış Derneği davası sanıklarından tutuklu sanık kalmadığını" 
söylemek ya da "işkencelerini itiraf eden polisin solcu olduğunu" söylemek ya da "ayak
larından bağlı bir insanın kaçarken vurulduğunu” söylemek, "74 kişinin değil 15 kişi
nin işkence ile öldürüldüğünü" söylemekten ve "kendisi gibi düşünmeyenlere vatan hai
ni" demekten kimse sorumlu tutulmaz, tutulamaz. Bu ülkeyi yöneten insanların De
mokrasi anlayışlarının insan haklarına bakışlarının örnekleridir bunlar. Somut örnek
lerdir.

Böyle bir ortamda yapılacak Demokrasi ve insan hakları tartışmasından çıkarıla
cak sonuçların, açıklamasının kolay olmadığı ortada sevgili arkadaşlar.

Ama biz böyle bir zorluğu aşmanın da yolunu, yöntemini bulabiliriz diye düşü
nüyorum.

Cumhuriyet tarihinin en ağır baskı dönemi olarak niteleyeceğimiz 12 Eylül 1980' 
den günümüze uzanan süreçte neler olduğunu yansız bir biçimde sergileyebilsek, suç iş- 
lemeksizin, demokrasinin de insan haklarının da somut durumu kolayca ortaya çıkar.

Onlara, yapılanları sıralayabilirsek demokrasiniz bu mu? İnsan haklarına saygınız 
bu mu? diye sorabiliriz. Bu yöntemi, aynı zamanda, unutturulmak istenmeyen yakın 
geçmişimizden sözedenlere, 12 Eylül öncesi yeniden gelir tehdidi savuranlara, geçmişle 
ilgili bizim de söyleyeceklerimizin olduğunu anlatmak bakımından da yararlı buluyo
rum. Onlara, siyasetin boşluk affetmeyeceği gerçeğini, bu yöntemle anlatabilir, "hesap 
vermedikleri, hesap vermeyeceklerine inandıkları" konularla, bir gün karşılaşabilecekle
rini de anlatmış oluruz.

Neler oldu? sorusunu şöyle yanıtlayabiliriz:
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Nereden kaynaklandığı açık seçik ortaya konulamayan, gerçek kaynaklarına im
lemeyen, belki de inilmek istenmeyen terör eylemlerinden demokrasinin kendisi sorum
lu tutularak, demokrasinin evrensel değerlerinin içi boşaltıldı, demokrasi evrensel ku
rum ve kurallarından uzaklaştırıldı.

Bunu şöyle gerçekleştirdiler:

* Yargı kararı olmaksızın yurttaşların hakları kısıtlandı.
* Siyasal haklar elden alındı.
* Tartışılması mümkün olmayan tek yanlı idari işlemlerle suç oluşturuldu.
* Genel suçlamalar yapıldı.
* Sendikalara siyasi partilere, dernek, kooperatif, vakıf ve meslek odalarına girmek suç 

sayıldı.
* Açıklandığı zaman suç olmayan, düşünceler sonradan MGK'nin anlayışına göre suç 

sayıldı.
* Yargısız, peşin ve ilkel bir ceza olan işkence bir alışkanlığa dönüştü.
* Cezaevi koşulları özgürlüğü sınırlama amacını aştı.
* Savunma, soruşturma ve kovuşturmalarda hukuk devleti dışına çıkıldı.

ANAYASA DA ÖYLE BİR MADDE VAR Kİ...

Demokrasinin temel belgesi olan 1982 Anayasası'na baktığımızda da durum bun
dan farklı değil. Öngörülen düzenlemeler, savlarımızı haklı çıkarıyor. Anayasayı hazır
layanlar yakınıyorlar. En başta, ünlü anayasa hocası Prof. Aldıkaçtı yakınıyor demok
rasi anlayışının ve unutkanlıklarının yansısı olan mimarı olduğu metin için. Yine hazır
layıcılardan bir başkası "Anayasanın ceza yasasına çevrildiğini" söylüyor. Anayasa ko
misyonu üyelerinin hemen hemen tümü Geçici maddeleri kendilerinin hazırlamadıkları
nı söylüyorlar, eksikliğin tümünü, çağdışılığın tümünü geçici maddelerde göstermeye 
çalışıyorlar, suçsuzluklarını kanıtlamaya çalışıyorlar.

Bir ceza yasasını andıran Anayasa'nın 175. maddesinin, getirip götürdüklerini ya
şayarak biliyoruz, öğreniyoruz. Onların, tümü ile Anayasa'nın bütünü ile bir gün deği
şeceğini, tarihin çöp sepetine atılacağını da biliyoruz. Ama bu Anayasa’da öyle bir bö
lüm var ki, demokrasimizin siyasal tarihimizin yüzkarası olarak dünya durdukça dura
cak. Bu bölüm geçici hükümlerden oluşuyor. "12 Eylül yöneticileri hakkında dava açı
lamaz" hükmünden "anayasanın kabulü ile birlikte MGK başkanının 7 yıl süre ile Cum
hurbaşkanı sıfatı kazanacağı hükmüne" kadar birçok yaptırımla totaliter bir mizah ka
leme alınmıştır bu bölümde.

Bu madde ile, bir siyasi parti liderine, Cumhurbaşkanı olmak için ihtilal yapıla
maz dedirtecek bir mizah yaşatılmıştır ülkemizde.

Şu ilişki ne kadar gerçekçi ise Geçici I. madde de o kadar gerçekçidir, sevgili ar
kadaşlar.

Örneğin, "Mülkiyeliler Birliği genel kurulunca seçilen genel başkan 7 yıl süre ile 
SBF dekanı olur" denilemezse böyle bir mantık, bir önerme yürütülemezse, geçici I. 
maddede "Cumhurbaşkanı seçilmiş sayılır" hükmü bir yasa metnine, hele hele bir ana
yasa metnine konulamaz. 1982 Anayasası’nı değiştiririz, ama geçici maddelerini değiş-
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tiremeyiz. Demokrasi tarihimizin bu yüzkarası Anayasa hükmünü söküp atamayız, sev
gili arkadaşlar.

insan hakları açısından, hukuk devleti açısından, özgürlükler açısından 1986 son
baharında Türkiye toplumunun getirildiği noktayı biliyoruz. Bu noktanın "Günde 25 
kişinin öldürüldüğü günlerden" daha iyi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ancak günde 25 
kişinin nasıl öldürüldüğünün incelenmesinden sonra bu yargı bence biraz boşta kalır. 
Buna ileride değineceğim. Şimdilik günde 25 kişinin öldürülmemesine karşın, bugün 
temel insan hak ve özgürlükleri açısından varılan yerin çağdışı olduğunu söylemekle 
yetiniyorum. Bu görüşün karşısında olanlar da, bize böyle bir demokrasiyi reva gören
ler de, bize böyle bir yaşam tarzını hazırlayanlar da, korkuların hayaletlerin kolgezdiği 
bir rejimi, demokrasi diye yutturmaya kalkanlar da, varılan noktanın vehametini bili
yorlar. Ama gözümüzün içine baka baka, gerçek dışı konuşuyorlar, deyim yerindeyse, 
yalan söylüyorlar.

BİR TEK TARAFA ZORUNLUYUZ; DEMOKRASİ...

Binlerce örnekten hareketle biz de, Türkiye'de demokrasi kavgasına gönül veren 
herkes de bunun böyle olmadığını biliyoruz. Ülkemizde demokratik hak ve özgürlükler 
ne kadar geçerliyse, temel insan hak ve özgürlüklerinin de o kadar geçerli olduğunu bi
liyoruz.

Bu ikilemin getirdiği sonuçlara katlanıp, kendimizi bu yeni ve anlaşılmaz bize 
göre diye tanımlanan demokrasi türüne entegre edecek miyiz, etmeyecek miyiz?

Sorun bu bence.

Yürürlükteki rejimin demokratik olduğunu, verilen hak ve özgürlüklerin temel in
san hak ve özgürlüklerinin tümü olduğunu kabul edecek miyiz, etmeyecek miyiz?

Bence temel sorun bu.

Bunun için yaşadığımız günlere denk düşen bir formül bir seçenek geliştirmek 
zorundayız.

Bu da şu, bence; Türkiye'de insan haklarını, hukuk devletini, örgütlenme hakları
nı, ekonomik ve siyasal özgürlükleri, yaşama hakkını, çalışma hakkını, düşünce ve inanç
larını açıklama hakkını ve benzeri temel hak ve özgürlükleri tartışırken, düşünürken ar
tık bir tek ölçüye bir tek tarafa zorunluyuz; Ölçü ve taraf demokrasi ve antidemokrasi- 
dir arkadaşlar. 1986 sonbaharında bu seçeneğin tek seçenek olduğunu söylemekten 
çekinmemek gerekiyor. Bu seçeneğin boyutlarını tartışmadan, bugün politik mücadele
lerin ana eksenini demokrasi kavgası oluşturduğunu kabul etmeliyiz.

Bu zor bir iş arkadaşlar. Zorluğu şöyle özetlemek mümkün: İlk zorluk: kurum
laştırılan korkudan kaynaklanıyor. Çevremizde kimse yokmuş gibi geliyor ilk baktığı
mızda. Eski arkadaşlar, eski örgütler, eski dayanışmalar uzak birer anı gibi geliyor. Kor
kudan sıyrılıp, daha net daha açık bakabildiğimizde başka şeyler görmek mümkün ola
biliyor. Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti gibi başlıklarla çevremize baktığımız
da, bu konuda yatay ilişkiler geliştirilebildiğinde, bizim dışımızda da, bizim gibi düşü
nen, politik kavganın ortak paydasını demokrasi kabul eden yüzlerce, yüzbinlerce insan 
olduğunu göreceğiz. Hepimizi bağlayan ortak ve güçlü iradenin demokrasi olduğunu 
göreceğiz.
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Korkunun bir tarafı bırakılması zamanının artık geldiğini de söylemek istiyorum, 
antidemokratik uygulamalar şokunun, devlet terörü dalgasının önemli ölçüde geride bı
rakıldığını, sanırım, herkes kabul ediyor.

Bir de şu. var: Ülkemizde toplumsal barışın sağlanmasına, çağdaş anlamda özgür
lüklere ulaşılmasına, kısaca demokrasinin kurulmasına ve işlemesine süreklilik kazan
masına katkıda bulunmak isteyenlerin bazı tehlikeleri, bazı riskleri göze almak zorunda 
olduklarını bilmeleri gerekir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bedeli ödenmeden kurulan ve 
yaşatılan bir demokratik rejim yoktur. Bedeli ödenmeden kullanılan temel hak ve öz
gürlük yoktur. Bedeli ödüyormuş gibi görünmenin de bir anlamı yok artık. Bedeli öde
meyi göze alamayanların sonradan nasıl kıvranıp, kıvırdıklarını görüyor artık halkımız. 
Kimin neyi savunduğunu, kimin neyi savunuyor gözüktüğünü çok iyi biliyor. Demok
ratları da sahte demokratları da çok iyi biliyor.

Sevgili arkadaşlar,

Bugün, politik mücadelenin ana ekseninin demokrasi olduğunu kabul etmedeki 
zorluklardan başlayarak geldik buraya: Zorluklardan ilkinin kurumlaştırılmış korku ol
duğunu anlatmaya çalıştım. İkinci zorluğun Demokrasi adına gördüğümüz ve yaşadığı
mız gariplikler dizisi olduğunu sanıyorum. Birkaçını sıralamak istiyorum:

* Yarım yüzyıla yaklaşan çok partili demokratik yaşamdan sözedilen bir ülkede, siya
si partilerin en büyüğü üç yaşında olur mu arkadaşlar? Demokratik yaşam 40 yaşında, 
demokratik yaşamın vazgeçilmez parçası siyasi partilerin, en büyüğü 3 yaşında, olmaz 
böyle şey.
* 100. doğum yılı nedeniyle dağa taşa, kurda kuşa Atatürk adının konduğu ülkemiz
de 1981 yılında, kendi reformlarını ve düşüncelerini yaşatmak için kurduğu CHP'ni, 
Türk Tarih Kurumu’nu kapatmak, olur mu arkadaşlar ? Her on yılda bir partilerin kay
dını silmekle yürütülen bir demokratik rejim olur mu? Olmaz böyle şey.

* Anayasanın 10. maddesinde herkesin kanun önünde eşit olduğu, hiçbir kişiye, aile
ye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz deniyor. Ama aynı anayasanın 15. maddesi
ne dayanılarak, hakkında yolsuzluk iddiasında bulunulan bir MGK üyesi için soruştur
ma açılamıyor. Olmaz böyle şey arkadaşlar.

* Ulusal egemenliği oluşturanların yüzde 70’i iktidardaki siyasi partinin karşısında 
olur da, iktidar partisi zora dayalı bir yöntemle ele geçirdiği hükümette ayak direrse, 
hiç kimse, o ülkede demokratik bir rejimden söz edemez. Seçim sandıkları düşen ora
nını anlatmıyorsa, seçimin niçin yapıldığını sormazlar mı insana.

Bilimsel olarak gerekçelerini, belki birbiri ardına sarılayamam ama, bir başka ül
kede, böylesi bir rejimin adına olsa olsa: gözetim altındaki parlamenter demokrasinin 
kimi unsurlarını barındıran bir askeri rejim ya da daha iyimser bir görüşle parlamenter 
demokrasi görüntüsünde devlet başkanlığı diktatörlüğü denilebilir, sanıyorum.

Şunu söylemek istiyorum; kendisine demokratik ülke etiketini yapıştıran birçok 
ülke var dünyada. Ancak bu niteleme tek başına yetmiyor, tek başına bir işe yaramı
yor. Demokrasiden, insan haklarından yana olan ülkeler, bu etiketi, kitap fiyatı değişti
rir gibi, yırtıp atıyorlar ve yukarıdaki etiketlerden birini ya da benzerini vapıştırıveri- 
yorlar.
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KİMSENİN KİMSEDEN FARKI YOK ASLINDA..

Sevgili arkadaşlar, buraya kadar insan hakları ve demokrasi konusunu tartıştığı
mız ortamı anlatmaya çalıştım. Bundan sonra yine neler oldu sorusunu yanıtlamaya 
çalışacağım. Yanıtlarım, insan haklarına aykırı davranışlardan derlediğim örneklerden 
oluşacak.

Konuşmamın son bölümünde ise insan haklarına aykırı davranışların kurumlaştı
ğı askeri müdahale dönemleri ile ilgili düşündüklerimi anlatmayı istiyorum.

önce "Nedir insan hakları?" ndan başlayalım dilerseniz. Kısaca: Bütün insanlara; 
insan olmaları nedeniyle, insan onurunun gereği olarak tanınan zorunlu hakların bütü
nüne insan hakları diyoruz. Bu tanım bana en sıcak, en doğru gelen tanım oluyor. Ya
şama hakkından, çalışma hakkına kadar geniş bir yelpazeyi anlatıyor. Ama ne yazık 
ki, dünya uluslar ailesinin tümü için gerçekleştirilmiş bir durumda daha çok, ulaşılmak 
istenen bir ideali, bir amacı anlatan bir kavram bu.

Bizde daha değişik bakılıyor konuya, daha değişik anlaşılıyor. İnsan hakları de
nilince, toplum olarak, insan haklarına aykırılıkların en çarpıcısını, işkenceyi, dayağı, 
küfrü, aşağılamayı, horlanmayı anlıyor ve algılıyoruz. Dünya; sağlıklı çevrede yaşam 
hakkı için uğraş veriyor; biz işkencenin durdurulması için Dünya; Barış hakkı, silahsız
lanma hakkı için uğraş veriyor; biz barışı savunanları yargılıyoruz.

insan hakları deyince, işkenceyi anımsatmakta, algılamakta haklıyız bunun için. 
Zaten, devlet de, yönetim de, bunun böyle anlaşılması için öteden beri elinden geleni 
ardına koymuyor. Kimsenin kimseden farkı yok kısaca.

örneğin hepimizin savunduğu 1961 Anayasası'nın hazırlanmasında, üniversite 
öğretim üyelerince gerçekleştirilen Anayasa öntasarısının başlangıç bölümünde, "Türk 
Devletinin, BM Anayasası ve İnsan Hakları Beyannamesinin umdelerine bağlı olduğu 
belirtilmesine karşın, bu bölüm metinden çıkarılmış, Anayasannın bazı maddelerinde 
"İnsan hakları" deyimine yer verilebilmişti.

Devletin ve yönetimlerin insan haklarına bakışının anlaşılması için birkaç örnek 
daha verebilirim, örneğin 1966 yılında imzalanan BM insan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne 
ek Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'ni 1966'dan beri her nedense imza
lamıyoruz. Birbirlerini insan haklarına uymamakla suçlayan bunca iktidar, bunca siya 
set adamı gelip geçiyor ve böyle bir sözleşme imzalanmıyor, örneğin; BM'in sosyal ve 
kültürel haklar sözleşmesini de 1976'dan beri imzalamıyoruz.

En sonunda, bunca olaya, bunca belgeye, bunca tanığa kısaca bunca suçlamaya 
karşı, bir fırsat olarak değerlendirilebilecek, ayağımıza kadar gelen bir belgeyi de imza
lamıyoruz. Bu belge hazırlıkları 1975'lerden beri sürdürülen 1984 yılında üye ülkelerin 
imzasına açılan işkence ve başka zalimce insanlık dışı ya da onur kırıcı davranış ya da 
cezaya karşı sözleşmedir. Bu sözleşmenin yaptırımlarına uyamamaktan korkuyor ve 
çekiniyor olmalıyız.

Avrupa Konseyi çerçevesindeki bazı önemli belgelere karşı aynı kayıtsız tavrı 
sürdürdüğümüz de rahatlıkla söylenebilir.

örneğin; 1963'lerden beri imza bekleyen insan haklarını ve teme! özgürlükleri 
koruma sözleşmesinin bir protokolü olan Avrupa İnsan Hakları Divanına Danışsal Gö
rüş Bildirme Protokolünü imzalamaktan kaçınmışız.
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5 Avrupa ülkesinin Türkiye'de insan haklarının çiğnendiğine ilişkin Avrupa Kon- 
seyi'ne yaptıkları başvuruyu geri aldırma koşulları arasında kabul ettiğimiz kişisel baş
vurma hakkına ilişkin protokole de 1963'den beri imza koymamışız. Doğal ki, 8 Ekim 
1980'den 5 Haziran 1984'e dek 48 vatandaşımız için idam sehpası kuran bir devlet ola
rak, bir yönetim olarak ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkin 6 nolu protokolü imzala
mayacaktık. Bu protokol 1983'den beri, yani bizim 21 kişiyi astığımız yıldan beri, im
za için bekliyor.

O bekleyedursun, TBMM'de Adalet komisyonunda bekleyen idam cezaları ile 
dosya sayısı yeni yasama yılı ile birlikte 72'den 90'a çıktığı söyleniyor.

TÜRKİYE’DE İŞKENCE VAR...

Durup dururken konuşmuyoruz Türkiye'de insan haklarını. Belgeleri, tanıkları, 
sanıkları ve yargı kararları ile Türkiye'de işkence var.

Dolaylı dolaysız kabülleri ile var.

Hükümet sözcüsü bakanların, hatta başbakanların anlatımları ile var. Askeri hükü
metin sözcüsü Prof. İlhan öztrak'ın "İşkenceden 74 değil 15 kişi ölmüştür" deyişi ile 
var. Sivil dönemin başbakanı Turgut özal'ın "Birkaç asabı bozulmuş emniyet görevlisi
nin yaptığı iştir, disiplindir" deyişi ile var.

Hepimizin ilgi ile izlediğinizi sandığım o ünlü, İcraatın İçinden programında bile 
konuşulmadı mı işkence? özal, işkencelerin icraatın dışında olduğunu anlatmak için, 
kalemini gözümüze uzatmadı mı?

Sayın Cumhurbaşkanımız, anlaşılması güç birtakım oran hesapları yaparak, iş
kence savlarını yadsımadı mı? Polis sayısını işkence olaylarına bölüp, BİNDE 17 oranı
nı bulup, ulusumuza ve bütün dünyaya "BİNDE 17 gibi bir oranla işkence var" iddia
sında bulunanların emellerinin Türkiye'yi bölüp parçalamak olduğu söylenmedi mi? 
"Eskiden de vardı, şimdi de var, ama biz sorumluları yakalayıp yargı karşısına çıkarı
yoruz" denmedi mi?

Eskiden olanları sayıp, sıralamaya sürenin elvermeyeceğini sanıyorum, özal ikti
darı döneminde, sözde demokrasiye geçtiğimiz dönemde, ölümle biten olaylardan bir
kaçını kısaca sıralamak istiyorum, "boş konuşuyorlar" demesin diye, birkaç isim ver
mek istiyorum. Ve bu insanların, niçin öldüklerini kimlerin öldürdüğünü soruyorum: 
Mustafa Çakaş, İbrahim Çakabay (Bingöl, Aralık 1985), İbrahim Polat (Nusaybin, Kut- 
lubey köyü, Eylül 1985), Haşan Akan (İdil Sulakyurt köyü, Nisan 1985), Ahmet Bü- 
yükorhan (Ankara, Şubat 1986), Şehmuz Begeç (Diyarbakır, Ocak 1984), Yaşar Dur
maz (Samsun, Şubat 1986), Haşan Çelik (Çorum Sazdeğirmeni, Şubat 1986), Enver 
Şahan (Kilis, Kasım 1983), Ramazan Güncü (Pötürge, 1984), Şah İsmail Süt (Kars, 
Ocak 1986), Dede Oğuzhan (Akşehir Şubat 1986), Haydar Öztürk (Ankara, Mayıs 
1985), Yıldırım Özkan (Ankara Mayıs 1985), Kemal Gezgin (Ankara Mart 1985), 
Hamza Titan (Hakkari, Kasım 1985), Şerafettin Tiriç (Fatsa, Ağustos 1985), Sazuman 
Kansu (Çanakkale, Ekim 1985), Şeyhmuz Durgun (Çanakkale, Ekim 1985), Teoman 
Samanlı (Bartın, Haziran 1985), Halil Çelik (Mut, Mart 1985), Sevgili arkadaşlar, görü
yorsunuz ki "Boş konuşmuyoruz". Çok şükür "dış mihraklarla" da bir ilişkimiz sap
tanmadı şimdiye değin. Türkiye'yi bölüp parçalamak amacımızın olmadığı da ortada.
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Arkadaşlar, insan hakları kavramına yabancılığı ortadan kaldırıncaya kadar, insa
na saygı ortamını oluşturuncaya kadar konuşacağız. Sormaya devam edeceğiz. Suçlu 
ya da suçsuz, adi ya da siyasi, sağcı ya da solcu her insanın insan hakkını savunacağız. 
Ölülerimize sahip çıkacağız, kayıplarımızı aramayı sürdüreceğiz, sakat kalanları koru
yup gözeteceğiz, işkenceyi ve işkenceciyi toplum vicdanında ve yargı önünde mahkum 
edene dek bu çabamızı sürdüreceğiz.

Şimdi de adlarını sıralayacağım şu insanların ne olduğunu soruyorum; Haşan 
Mesken, Ali Çetiner, Hüseyin Engirek, Ali Ovayolu, Fidan Yıldırım, Ali Taşyurdu, 
Hayrettin Eren, Battal Evren, İsmail Cüneyt'in 12 Eylül sonrası evlerinden polis tarafın
dan alındıkları ve kendilerinden bugüne dek "İyi - Kötü, Yaşıyor-öldü" haberi alınama
dığını biliyoruz.

Bu sorulara yanıt verilmeyebilir, verilmiyor da, TBMM'de ilgili bakana yöneltilen 
sorular hasır altı edilebilir. Ediliyor da. Ama hiç kuşkunuz olmasın, tarihin tekerleği 
geri çevrilemez. Bu gün olmaza yarın ya da bir gün mutlaka bu insanların ne oldukları
nı, yaşayıp yaşamadıklarını, yaşamdan nasıl ayrıldıklarım, hangi yöntemle koparıldık- 
larını tek tek öğreneceğiz.

12 EYLÜ L ÜN ÖNCESİ VARSA, SONRASI DA VAR, UNUTULMAYACAK...

Sevgili arkadaşlar,

Şimdi bugünden başlayarak 12 Eylül 1980'egeri dönerek hafızalarınızı zorlama
nızı, anlatacaklarımı hafızalarınıza yerleştirmenizi istiyorum. Türkiye'de unutturulmak 
istenmeyen bir 12 Eylül 1980 öncesi varsa, unutulmayacak bir 12 Eylül sonrası da var.

İnsan hakları açısından birkaç çarpıcı örnek vermek istiyorum. Anlatacaklarım 
bazılarına masal gibi geldiği için, bazılarına da inanılmayacak, düş ürünü şeyler gibi gö
ründüğü için insan hakları masalları diyorum, bunlara.

Bir varmış bir yokmuş diye başlıyorum:

Deve tellal, pire berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallarken diyo
rum, masala başlıyorum: OsmanlI'dan bu yana 110 sadrazamın başı vurulduktan sonra, 
son otuz yıl içinde üçüncü kez askeri bir darbe daha yapılarak, ülke uçurumun kenarın
dan III. kez kurtarılmış, ölümler, öldürmeler, soygunlar, işgaller, kurtarılmış mahalle
ler hatta enflasyon bile tık diye durmuş.

Masalın bu yanını 6 yıldır birlik ve beraberlik içinde hergün dinliyor ve okuyoruz.

Duymadıklarımız da var. İnsanın içini söküyor, içini çürütüyor. İnsanlığından 
utandırıyor:
* Aynı kelepçeye vurulan iki kardeşten birinin ağzına tabancasını sokup tetiği çeken 

elin masalı var.

* "Annemi ben öldürdüm" diyecek kadar işkenceye uğrayan Elif ananın oğlunun Ke
mal'in masalı var.

* Çocuklarına çarmıha gerilmiş durumda "işte babanız" diye gösterilen Mehmet Çer- 
alan'ın masalı var.

* Ayağının altına çivi çakılan Abuzer'in, elinden duvara çakılan Mehmet Çakır'ın ma
salları var.
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+ Gördüğü işkence sonucu felç olan ve belleğini yitiren "polis tarafından nerede ve na
sıl yakalandığımı anımsamıyorum" diyecek duruma getirilen Haşan Bayrak'ın masalı 
var.

* Mamak askeri cezaevinde 6 tutukluyu kaybeden Albay Raci Tetik'in masalı var.

* Devlet Başkanından ve Başbakandan yardım isteyebilen "300"ü aşkın polis ve subay 
hakkında, devlet adına hakaret ettiklerine inandığı için işkence soruşturması açma
yan yargıç binbaşı Halit Cengiz'in masalı var.

* TKP davasının, Barış derneği davasının Amerika Birleşik Devletlerine tetkik ve ince
leme gezisine giden duruşma yargıçlarının masalı var.

* Kararlarına "Her nasılsa Türkiye’de doğmuş ve Ermeni oğlu Ermeni" cümlesiyle baş
layan yargıçların masalı var.

* İçişleri Bakanının peşinen yalanladığı bir gazeteciye yazdığı haberi yedirtecek boyu
ta varan Şebinkarahisar işkence olayına karışan 12 polis için istenen 123 yıl cezanın 
masalı var.

* İşkence çığlıklarının bastırılması için İbrahim Tatlıses'in bantlarının dinletildiği sor
gu odalarının masalı var.

* İşkence uygulamasında İleri Yöntemler öneren milletvekillerinin, cezaevlerini dola
şan TBMM'nin yalanlarına alet eden inceleme komisyonunun masalı var.

* Askeri cezaevlerinde tutukluların endoktirine edilmesi ile görevli genç subayların, bir 
süre baskı programına uymadıkları için Anayasal nizamı silah zoru ile değiştirmeye 
teşebbüs suçundan aynı cezaevlerine konulmalarının masalı var.

* Cezaevlerinde kundaklı bebekleri ile dövülen annelerin, anne ve babaları ile birlikte 
sorgulanan küçük çocukların masalı var.

* Babaları ile cinsel ilişki kurmaları istenen iki gencin masalı var.

Bunların ulusumuza yakışan yanı yok, tarihimize yakışan yanı yok, çağımıza, 
yüzyılımıza yakışan yanı yok. Bunlar arasından birkaçını anlatmak isterdim.

BOZAN ÇİMEN İN İNANILMAZ ÖYKÜSÜ...

Beni en çok etkileyen kardeşinin dizi dibinde vurulan Bozan Çimen’in öyküsü
dür. İnanılacak gibi değil: Bu masal "Gaziantep ili Araban ilçesi Yeni Altıntaş mahalle
sinde oturmaktayım" diye başlıyor.

Ömer, Bekir ve Bozan adlı üç kardeşin Şubat 1981'de gözaltına alınmaları ile sü
rüyor.

Gözaltında elektrik, cop, yumruk tokat, açlık, susuzluk, uykusuzluk gibi işken
cenin vazgeçilmez unsurları ile tanışılıyor.

Ömer Çimen şöyle anlatıyor daha sonra :

" ...2  Nisan 1981 tarihinde yine bizi sorgulamaya çekmişlerdi. Kardeşimin ve be
nim ellerimi bağladılar, polis ağzımıza tabancayı dayadı. Ben korktuğum için konuşa
madım. Bu sırada kardeşim Bozan herhangi bir örgütle ilişkimiz yoktur dedi. O zaman 
polis benim ağzıma dayadığı tabancayı çekerek Bozan'ın kafasına boşalttı. Gözümü aç
tığımda kardeşim kanlar içinde yatıyordu. Daha sonra beni alıp tek başıma nezarete 
koydular". İşkence yöntemleri konusunda sinir bozucu şeyler söylemek istemiyorum.
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Kars Emniyet Müdürlüğü 2. Şubede görevli Komiser Mehmet Haytan'ın kendi 
başına bulup geliştirdiği yöntem, yüzyıllar önceki zalimlikleri aratmayacak cinsten.

Komiser Haytan'ın bir çift dövüş horozu var. Her gittiği yere birlikte götürüyor. 
Karakolun bir köşesinde besliyor, tırnaklarını keskinleştiriyor, gagasını biliyor boş za
manlarında. İyi dövüşsünler diye aç bıraktığı da oluyor zaman zaman. Ancak hiç kim
se, komiser Mehmet'in hozorlarını koltuğunun arasına sıkıştırıp dövüştürmeye götürdü
ğünü görmüyor. Mehmet Haytan horozlarını alıp sorgu odalarına gidiyor sık sık. Sorgu
ladığı, orasını burasını kanattığı insanlara gösteriyor horozunu, "Bu benim sorgu ale
tim, isterseniz konuşmayın" diyor. Horozu hücrenin kapısından bırakıp "Hadi aslanım 
utandırma beni" deyip, bekliyor. Ve sonuçta dönemin en geçerli kanıtı olan ikrar ve 
itiraflarla sanık yargı önüne çıkarılıyor. Komiser Haytan için yargılandığı bu suç nede
niyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı veriliyor.

Cezaevlerinde "disiplin sağlamak için" başvurulan en ilginç yöntemlerden biri de 
Erzurum'daki bir askeri cezaevinin yöneticilerince bulundu:

Eğitilmiş güvercinlerle seçiliyor falakaya yıkılacak tutuklular. Havalandırmada 
dolaşmak bir korku tutuklular için. Volta atarlarken, bir güvercin konuveriyor omuzla
rına. Bir güvercine bakıyor insanlar, bir elinde falaka sopası olan insanların yüzüne. Ce
zaevleri konusunda söylenecek çok az şey var, yazılıp çizildi ve çok konuşuldu. Deği
şen pek az şey var. 3-4 yıldır havalandırmaya sanık çıkarmayan, görüş yaptırmayan, 
mektuplaştırmayan, haberleştirmeyen bir cezaevi politikasının olduğu bir ülkede, in
sanların kılı kıpırdamıyorsa, o ülkenin tümüne cezaevi demenin bir yanlışı olmaz diye 
düşünüyorum. Bizim ülkemizde de dışardakiler ve içerdekiler diye bir ayrım yapmaya 
gerek yok bence.

Cezaevlerindeki baskı ve işkenceler, sorgu odalarında başlayan bir sürecin parça
sı. Duman olup uçmak Nazi Toplama Kamplarından kalma bir deyimdi. Heba olup git
mek ise bizim cezaevlerimizde yaşayan insanlarımızın yazgısı olacak sanıyorum.

Farkındaysanız, ben de, insan haklarına aykırı davranışlardan, sadece işkence ve 
kötü davranışlara ilişkin örnekler verdim. Bitip tükenmek bilmiyor çünkü. Ve sıra hiç
bir zaman siyasal haklarla, ekonomik haklarla, kültürel haklarla ilgili aykırılıkları ko
nuşmaya gelmiyor, gelemiyor.

TÜRKİYE BÖYLE BİR UÇURUMA NASIL SÜRÜKLENDİ?...

Arkadaşlar, bu acıları yaşayan insanların yaklaşık kaç kişi olduğunu belirleye
rek, insan haklarına aykırılıkların boyutu ve ödenen bedelin büyüklüğü konusunda bir 
ipucu vermek istiyorum:

12 Eylül 1980'den 19 Kasım 1985'e dek 8654 anarşik olay meydana geldi, 972 
yurttaşımız öldü, 994'ü yaralandı. Bu süre içinde 67.304 kişi tutuklandı.

Gözaltında bulundurma sürelerinin 90, 45, 30 ve 15 gün olduğunu ve gözaltına 
alınanların hesabının tutulmadığı bir dönemden geçildiğini biliyoruz. Tutuklananların 
yaklaşık 70 bin kişi olduğunu düşünürsek, gözaltına alınıp yasal sürelerinde "gözetim 
evlerinde, emniyetlerde" tutulan, bir anlamda cezalandırılan insanlarımızın sayısını bu
labiliriz.
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Bu konuda yapılan bir çalışma son altı yılda Türkiye'de yaşayan her 150 insan
dan birinin bu acı ile karşılaştığını gösteriyor.

Türkiye nasıl böyle bir uçuruma sürüklendi, insanlar kendi yurttaşları, kendi va
tandaşları için bu akılalmaz tuzakları nasıl hazırladılar?

Kimden cesaret aldılar, hangi politikalar onları yüreklendirdi?

Bu soruların bir yanıtı olmalı diye düşünüyorum. Şimdilerde hoşgörünün erde
minden sözedenler bir süre önce nasıl hoşgörüsüz davrandılar bunun bilinmesi ve bence 
unutulmaması gerek. Şu sözleri duyan bir güvenlik görevlisinin işkence yapmaması, ya 
da işkenceyi doğal karşılamaması olanaksız arkadaşlar:

"O korkunç günleri atlattık, fakat bu savaş bitmemiştir. Bu savaşı başlatan te
rörist ve anarşistlerin uyguladıkları taktikler korkunçtur. Acımasızca insan öldürmek
ten katiyen çekinmiyorlardı. Onlara da aynı lisanla cevap vermek gerekiyordu. Savaşın 
bir kaidesi vardır, karşısındaki hangi usulü kullanıyorsa, aynı usulle cevap verilmezse, o 
zaman mağlubiyeti kabul etmiş oluruz. Bunu 12 Eylül'den önce anlatamadık, 12 Eylül’ 
den sonra o tedbirlerle bu günlere ulaştık."

Bu sözlerin sahibi, bizden, dün hoşgörü isteyen Sayın Cumhurbaşkanımızdır ar
kadaşlar. 19 Haziran 1983 tarihinde Giresun'da halka böyle seslenmiştir.

İş daha sonra öyle bir noktaya tırmandırıldı ki, tutuklu ve hükümlülerin hâzineye 
maliyetleri hesaplandı. Bir hükümlü hâzineye 282 bin liraya maloluyordu. Oysa devlet 
ilk ve orta öğretimde gündüzlü öğrencilere 63 bin yatılı öğrencilere ise 213 bin lira ayı
rabiliyordu.

Ve bir gün Türkiye'de ölüm cezalarının kaldırılması konusundaki toplumsal iste
min ifade edildiği bir gün, sayın Cumhurbaşkanımız bunları asmayacak mıyız, besleye
cek miyiz? diye sordu, meydanlarda. Halkımızdan beklenen yanıt geldi: Asacağız diye 
hep bir ağızdan bağırdı Mardinli yurttaşlarımız. Bu ülkede yaşayan insanların temel in
san hak ve özgürlüklerinden hangi politikalarla uzlaştırıldığını anlatmak ve insan bilin
cinin niçin yerleşmediğini, yaygınlaşmadığını anlatmak için bu örnekleri verdim.

İnsanları yaşam hakkından bile vazgeçirecek politikaların, istendiğinde nasıl yü
rürlüğe konulabileceğini anlatmak için verdim.

insanların asılarak öldürülmelerine özgür iradeleriyle katılan bu vatandaşlarımı
zın, evlerine döndükten sonra "asılan, vurulan, işkence gören" her insan için yürekleri
nin dağlandığını, gözyaşı döktüklerini hepimiz biliyoruz.

Türkiye insanından bunca acıdan sonra hoşgörü istemenin bence bir tek yolu var:

Kimsenin yaptığını yanına kâr bırakmayacak politikalar izlenirse, halkımız de
mokrasi için engin hoşgörüsünü yeniden gündeme getirir ve Ülkemiz Türkiye'de de
mokratik bir ülke olma yolunda olumlu adımlar atılabilir diye düşünüyorum.

DEVLETİN ÜRETTİĞİ BİR TERÖR TÜRÜ BU...

Son bölüme geldik. Askeri müdahalelere bakışımızı anlatmaya çalışalım dilerse
niz.

Arkadaşlar,
Demokrasinin sağlanmasında atılacak ilk adımın, eskiye dönük tortuların ortadan 

kaldırılması ile başlaması gerektiğine inanıyorum.
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Demokrasi ve insan hakları arasındaki ilişkiye bu açıdan bakmanın daha doğru 
olduğuna, hatta, bunun bir zorunluluk olduğuna inanıyorum. Yakın tarihimiz, son 
otuz yıllık bir zaman dilimi içinde, iç barışın bozulduğu demokrasinin yozlaştığı her 
dönemde askeri müdahalelerle karşılaşıldığını gösteriyor.

insan hakları açısından, her müdahale dönemi,geriye, ortak acılar ve ortak utanç
lar bırakarak tarihe geçiyor.

Başbakan ve hükümet üyesi bakanlar asılıyor.

On yıl geçiyor.
TBMM üyelerinin oyları ile yürekleri insan sevgisi dolu gençlik liderlerinin asıl

ması onaylanıyor. Ve üç genç insan asılıyor.

On yıl daha geçiyor.
İşkence sonucu yaşamını yitirmiş yurttaşların sayısı, hükümet sözcüsü bir bakan 

tarafından TRT televizyonundan halka açıklanıyor.

Akılcı bir önermenin tam tersine, süreç içinde, insan haklarına aykırı davranışla
rın azalmadığını, tersine arttığını görüyoruz.

Ve iç barış bence bu nedenle sürekli kılınamıyor.

Bu niçin böyle oluyor, peki?

Kısa ancak, karmaşık bir yanıtı var bu sorunun :

İç barışın bozulmasına katkısı olan kişi ve kurumların bıraktığı tortular açığa çı
karılıp, tartışılıp, sorgulanamıyor ve sonuçta her müdahale döneminin tortusu bir önce
kinin üstüne ekleniyor.

Şöyle açıklamak olası bu karmaşık yaklaşımı, tortu nasıl birikiyor sorusunu şöy
le anlamak olası:

12 Eylül'ü inceleyen, irdeleyen araştırmalardan, derlemelerden öğrendiğimize gö
re, 1979 yılında, genel seçimlerden bir yıl sonra, askeri müdahalenin çalışmaları başla
tılıyor.

Genelkurmay Başkanı, son askeri müdahaleden, 12 Mart 1971 'den yedi yıl sonra, 
karargahına "Bu aşamada, silahlı kuvvetlerin müdahalesine gerek var mıdır? Varsa böy
le bir müdahalenin temeli ne olabilir?" sorusunu soruyor ve kurmay çalışmalarını baş
latıyor. (M.A. Birand, 12 Eylül Saat: 04.00, Sayfa 62).

1978 yılında terör olaylarından 848 kişi ölüyor, 7132 kişi yaralanıyordu.

1979 ara seçimlerinden önce, Milli Güvenlik Kurulunun son toplantısında konu
şan Genelkurmay Başkanı "Ordunun tamamını kullanmaya hazırlanıyorum" diyerek 
seçim için aldığı güvenlik önlemlerini açıklıyordu. (Birand,age, sayfa 120).

"13 Aralık 1979'da ordunun nasıl hareket edeceği artık kararlaştırılmıştı. Müda
hale hemen yapılmayacaktı. Politikacılar iyice batmalıydı ki, ordu müdahale ettiği za
man içerden ve dışardan kimse hiçbir şey diyemeyecek duruma gelsin, ordunun müda
hale haklılığı yüzde yüz biçimde anlaşılmış olsun." (Cüneyt Arcayürek açıklıyor. 12 
Eylül’e Doğru Koşar Adım, Sayfa 265).

1979 yılında terör olaylarından 1252 kişi ölüyor; 5900 kişi yaralanıyordu.
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1980 yılının Mayıs ayının 24’ünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren 
not defterine şu satırları yazdı:

"Bugün görüştüğüm, kolordu ve akademi komutanları, artık müdahale etmekten 
başka çare yok dediler."

Müdahale tarihi 9 Ağustos 1980 tarihinde, Genelkurmay Başkanının makam oda
sında, kuvvet komutanları ile birlikte 12 Eylül olarak kararlaştırılıyordu (Birand, age, 
sayfa 199).

1980 yılının Ağustos ayı sonuna dek ise terör olaylarından Türkiye'de 1972 kişi 
ölüyor, 3898 kişi yaralanıyordu.

12 Eylül sabahı askeri müdahalenin ana nedeni olarak gösterilen terör olaylarına 
ilişkin son veriler MGK başkanı Orgeneral Kenan Evren tarafından şöyle açıklanıyordu:

"Son iki yıllık dönem içinde terör 5241 can almış, 14152 kişinin yaralanmasına 
ve sakat kalmasına sebep olmuştur."

Bu sayısal trafiğe şöyle bir gözattığımızda, müdahalenin pekâlâ 1978 yılında ya
pılması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

Çünkü 1978 yılında 848 kişi ölmüş, 7132 kişi yaralanmıştır, iki yıl sonra, sayı
lar, ölüm olaylarında 4393 yaralanma olaylarında ise 7018 kişi daha artmıştır. Bir geo
metrik artış izlenimi uyandırmaktadır. 4393 canın hesabının verilmesi gerekmez mi?

Müdahaleden önceki son hükümetin başkanının, Başbakan Süleyman Demirel'in 
söyledikleri bu sayısal trafiğin, siyasal analizini şöyle yaparak, Türkiye'deki askeri mü
dahalelerin yapısını anlatıyordu:

"Hükümet yangın söndürmeye çalışırken, başkalarının ne yaptığı hazindir. Baş
kaları "Devlete El Koyun" çalışması yaparken hükümetin 'Anarşi ile Mücadelesini' 
gözden kaçırmaya kalkışır gibi bir tavır, hakşinaslıkla bağdaşmaz."

12 Eylül öncesinin sayılarla yorumu bir bakıma korkunç, bir bakıma ise çok dü
şündürücüydü.

örneğin 12 Eylül 1980'den 3 gün önce Başbakanlığa ulaşan raporlarda Türkiye' 
de sadece 8 ilde asayişe ilişkin olaylar yeralıyordu. Türkiye'nin 59 ilinin hizasında asa
yiş normal notu vardı. (Arcayürek age. sayfa 133).

Arkadaşlar,

Şimdiye dek, birçok kez denenmesine karşın, demokrasinin iç barışın sağlanma
masının, sürekli kılınamamasınm en belirgin nedeni bence, askeri müdahalelere bakış 
açımızı genişletememizdir, değiştiremememizdir.

örnek aldığımızı amaçladığımızı söylediğimiz Batı demokrasilerinde, işkence, 
zulüm, toplumda kimi insanların zararlı olacaklarını varsayılarak izlenmesi, polise evle
re girerek arama ve zapt yetkilerinin verilmesi, haksız tutuklama ve düşüncenin suç sa
yılması gibi uygulamalar da terör sayılıyor. Devletin ürettiği bir terör türü bu.

Bu bağlamdan "iç barışın bozulmasına katkısı olan kişi ve kuruluşlar" tanımla
ması içine bir başka boyut daha katabiliriz. Ve rahatlıkla "Terörün Mimarının Devlet 
Olduğuna Tarih Tanıklık Eder" diyebiliriz.
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Konuşmamı sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin kişisel görüşümü belirterek bitir
mek istiyorum.

Çözüm için, gelecek için bir reçete yazmak mümkün değil.

Ancak, yaşanan bu çelişkili süreç ve bu sürecin varacağı sonuç ve kaçınılmaz ola
rak gündeme gelecek çözüm, bugüne kadar geliştiği koşullar içinde olmayacaktır.

Şunu da belirtmek zorundayım, üzülerek belirtmek zorundayım:

Türkiye'de hiçbir insanın yüzünde, yeni bir dünyanın doğabileceğine ilişkin bir 
belirti görülmüyor.

Yeni karmaşık bir gebelik süreci yaşanıyor. Onlar hoşgörü istiyorlar, biz demok
rasi istiyoruz. Günlerin neler getireceği bir bilinmez olarak açıklanıyor.

Bu gebelikten, Demkoratik, bağımsız, iç ve dış sömürüden kurtulmuş yepyeni 
bir toplumun dünyaya gelmesi niçin beklenmesin?

Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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KÜFÜR ROMANLARI VE ROMAN ÜZERİNE
Yalçın KÜÇÜK 
15 Ekim 1986

12 Eylül'den sonra Türk sanatı devrimcilere ve devrimciliğe düşman kesildi. "Ey- 
lülist" rejimin idamlar, hepisler ve işkencelerle başlattığı, Türk ilericileri ve ilericiliğini 
mahkum etme politikasını sanatçılar yazdıkları ve yaptıkları ile sürdürmeyi bir görev 
bildiler. Yayıncılar, Holding Sanat Dergileri eleştirmenleri ile, propagandist fıkra yazar
larından oluşan bir üçgen, hiçbir estetik değeri olmayan ürünleri, yalnızca başkaldırıyı 
ve başkaldıranı karaladığı için, okuyucuya kabul ettirmeye çalışıyorlar. Sadece Türki
ye'de üretilen sanat ürünlerinin çoğunda değil, aynı zamanda ithalâtı da aynı yönde ya
pıyorlar. Kundera adındaki dejenere yazarın kitabını, yalnızca sosyalist sisteme düş
manlık saçtığı için propaganda etmek, yaptıklarını hafife almaktır. Bu dejenere yazar, 
antisovyetizm kayığına binerek, insanın alçalmasını edebiyatını deniyor. Bireye, geliş
mesine ve var olmasına küfrediyor. Acil görevim anti-insan bir edebiyatın öncülüğünü 
yapan, Kundera adındaki dejenere yazarı öven ve propagandasını yapan yazar arkadaş
larımı utandırmaktır.

Arkadaşlarım, Türk estetiğinde, bu dönemde, köydeki cehalete karşı bir edebiya
tı dile getirmiş olan bir Fakir Baykurt'un, yahut doğanın veya ağalığın baskısına karşı 
roman, edebiyat üretmiş olan bir Yaşar Kemal'in tekrarlanma şansı yok. Benim asıl di
le getirmek istediğim budur. Bugün bütün edebiyatta, sanatta başkaldırıya, her türlü 
haksızlığa, adaletsizliğe yönelik bir estetiğin var olma şansı ortadan kalkmış görünüyor. 
Bunu bir üçgenle sağlıyor, Türkiye. Bu üçgeni şu şekilde açıklamak mümkün; Bir yan
da yayıncılar var, diğer yanda holding sanat dergilerinin eleştirmenleri var, bir üçüncü 
köşesinde de, benim propagandist fıkra yazarları dediğim, yazarlar var. Bu üçgenin için
de yazar, sanatçı, sadece başkaldırıyı, haksızlığa karşı mücadeleyi karalayan edebiyatın 
geçerli olduğunu düşünüyor ve buna göre yazıyor. Ortaya çıkarmak, saptamak istedi
ğim gerçek bundan ibaret.

Kuşkusuz, bir yanında yayıncı, öbür tarafta eleştirmen, diğer tarafta propagan
dist fıkra yazarı üçgeninin etkin olabilmesi için, buna uygun bir ortama hitap etmesi 
gerekiyor. Bu da Türkçe'ye "yenikçi" diye çevirdiğim başka dillerde de var, İngilizce 
"defeatist" deniyor, bir psikozdur. 12 Eylül Türkiye'de ilericiyi, devrimciyi bir yenikçi 
psikoz içine itti. Bu psikoz içinde birçok devrimci, ilerici, kendisini karalayan, yaptığı 
işin yanlış olduğunu söyleyen, yaptığı işin yanlış olduğunu göstermeye yönelik, ede
biyata, sanata çok alıcı bir duruma geldi. Dolayısıyla böyle bir ortam var. Hapishanede
ki arkadaşının bir eksikliğini görüp, içine girdiği devrimci mücadeledeki bir yanlışı ge
nelleme eğilimi var. Bu eğilim, 12 Eylül'ün fiili baskısından doğdu.

Bu doğduktan sonra altını çizmek istediğim ikinci noktaya geliyorum: Bu tür 
sanat ürünlerini ortaya çıkartanların, ne 12 Eylül'ü yapanların, ne tekellerin, ne de em
peryalizmin ajanları olmasına gerek yok. Daha açık olarak söyleyeyim; herhangi bir ya
zarın, herhangi bir yerden emir aldığını düşünmemiz gerekmiyor. Herbirini bütün bun
lardan tenzih ediyorum. Eleştirdiğim yazarların, eleştirdiğim sanatçıların hiçbirine öz
nel olarak kötü niyet yüklemiyorum. Ancak bunları aklamak da istemiyorum(l) Türki
ye'de artık çok basit genellemeleri aşmak durumundayız. Çok basit çözümlemeleri aş
mak durumundayız. Türkiye artık daha karmaşık bir ülkedir. Türkiye artık tekelci aşa
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madadır. Tekelci aşamada benim Küfür Romanları'nda verdiğim bir örnekle artık in
sanlara bir şeyi yaptırmak için mutlaka onun ajan olmasına gerek yok. Nedir? Bugün 
Türkiye'de veri kabul ettiğimiz üçgen içinde başarılı olmak istiyorsanız, eğer sanatta 
başarılı olmak istiyorsanız, eğer ürününüzün yayınlanmasını istiyorsanız, eğer sizi bu 
holding sanat dergilerinin eleştirmenlerinin övmesini istiyorsanız, mutlaka devrimci ha
reketi karalayacaksınız.

Artık Türkiye bundan 20-30 yıl önceki durumda değildir. Bundan 20-30 yıl ön
ceki durumda, sanat ürünlerini bir tür basit meta üretimine benzetebilirsiniz. Taşrada 
hâlâ bir ayakkabıcıya gittiğiniz zaman, kundura yaptırmak istersiniz,ayağınızı uzatır
sınız, tokası şöyle olacak, köselesi böyle olacak dersiniz. Çünkü bu basit meta üretimi
dir. Ama kapitalizmde ve onun daha ileri bir aşaması olan tekelci aşamada, buna gerek 
yok. Piyasanın normları kendisini kabul ettiriyor. Bu piyasaya girmek isteyen insan, bu 
piyasanın normlarını kabul etmek durumunda kalıyor. Başka bir başarı şansı olmadığı 
için, bu reçeteye uygun sanat ürünleri üretiyorlar. Bunun Küfür Romanlarındaki bir 
benzetmeyle şöyle de açıklayabiliyorum: Köyde her akşam sürülerin ağıla girmesi is
tendiğinde her koyuna ayrı bir irade yüklemiyorlar. Her koyunun, sahibinin ajanı oldu
ğu da düşünülemez. Sadece koyunun girebileceği bütün diğer kapıları kapatıp, bir tek 
kapı açıyorlar. Bir tek kapı açık bırakınca, bütün koyunlar o ağıla giriyor. Bugün Türki
ye'de eğer sanatta, estetikte başarılı olmak istiyorsanız, kendinize küfür edeceksiniz. 
Budur. Benim "küfür romanları" dediğim türden romanları yaratanların kendileri de 
böyle bir ortamda yaşıyorlar, bunu duyuyorlar.

Şimdi, ilâve edeceğim nedenler var. Bunlardan bir tanesi şu: Eski bir çalışmam
dan 12 Mart edebiyatı ile ilgili yazdıklarımı izin verirseniz okuyacağım. Ancak bunu 
okumadan önce şunu söyleyeyim; 12 Mart edebiyatı ile 12 Eylül edebiyatı, birbirinden 
farklıdır. Birbirinden farklı olmasının çok çeşitli nedenleri var. Bunlardan bir tanesi şu
dur: 12 Mart edebiyatı ve eleştirisi, 1960 yıllarının görkemli eylemlerini, ortak ve ro
mantik bir yanlışlık olarak görüyorlardı. Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve önde gelen 
arkadaşları, siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyorlardı, Orta Doğu'da okuyorlardı, Hu
kuk Fakültesi'nde okuyorlardı. Küçük burjuva aileden gelmiş, aydın çocuklardı. Ama 
12 Eylül'ün eylemcileri bunlar değil. 12 Eylül'ün eylemcileri çok büyük ölçüde yoksul 
köylü çocukları, işçi çocukları. Hapishanelerde, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarına, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerine 12 Eylül'de rastlamıyorsunuz. 12Mart'ta 
bütün hapishaneleri Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, Orta Doğu Teknik Üniversite
si öğrencileri doldururken, 12 Eylül’de doğrudan doğruya bu fakültelere girme şansı 
olmayan, ancak liseyi okuyabilme şansı elde etmiş kimseler var. Türkçesi bozuk Doğu
lu gençler var. On, onbeş yıl önceki, SBF, ODTÜ daha romantik. Eylemciler rakı içme
sini biliyor. Nitekim bugünün devrimcileri rakı içmesini bilmiyor. Onlara daha roman
tik bakmamıza imkân yok. Onlar ailelerinden seks sorununu almış, sorunlu insanlar. 
Benim tepkim buna. Artık toplumdaki tam ayrışmanın, mücadele edenlerle, mücadele 
etmeyenler arasındaki tam ayrışmanın edebiyata, estetiğe yansımasına. Buna meydan 
vermemek lâzım, biz de meydan vermemek için elimizden geleni yapıyoruz.

12 Mart edebiyatının iki tane örneğini vereceğim: Bîr tanesi Erdal öz'ün Yaralı- 
sın'ıdır, diğeri Çetin Altan'ın Büyük Gözaltı'sıdır. Her ikisinde de, daha önceki estetik 
yazılarımda da var, direnç yoktur. Yaralısın'da da direnç yoktur, direnen insan yoktur. 
Bugünkü aşamada insan, direnen insandır. Direnmeyen insanın edebiyatı da olmaz, ro-
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manı da olmaz. Çünkü artık insan, direnen insana dönüştü. Erdal öz'ün Yaralısın'ında 
ve Çetin Altan'ın Büyük Gözaltısı'nda, tipik iki 12 Mart edebiyatıdır, baskı var. Devam
lı baskı var; ancak direniş yok. Baskı mekanizması ortaya çıkarılıyor. Zulüm mekaniz
ması ortaya çıkarılıyor. 12 Eylül edebiyatında bu yok. 12 Mart edebiyatında baskı var, 
direniş yok; Eylülist edebiyatta baskı bile yok.

12 Eylül edebiyatının bir özelliği şudur: Belli bir fıkra var. Adamın evine hırsız 
girmiş, parasını çaldırmış, karakola gitmiş, karakolda komiser demiş ki; kapıyı kapat
tın mı? Kapatmadım. Parayı kasaya koydun mu? Kasam yoktu. Gizli bir yere koydun 
mu? Koymadım. Komiser kırk tane soru sormuş, hepsinin sonunda azarlamış. En so
nunda adam demiş ki, "Yahu hırsızın hiç mi kabahati yok?" Şimdi 12 Eylül edebiyatı
nın temel özelliği budur. Bütün kabahat mücadele edenlerdedir. Onların aile sorunları 
var, seks sorunları var. Bu kadar. Bu aile sorunlarından, seks sorunlarından, idama gi
den yahut beş yılı altı yılı gık demeden yaşayan insanın toplumuna, halkına daha güzel 
bir Türkiye'ye bağlılığı, bir kalemde atılıyor. Seks sorunu var; halkına bağlılık yok. öz
veri yok. Böyle bir estetik olmaz. Ben bunun için buna Küfür Romanı diyorum.

Şimdi vaktimi iyi kullanmak için 12 Mart romanı ile ilgili kısmı bırakıyorum.. 
Okuyacaktım ama zaman kalırsa okurum. Ancak özetini çıkartıyorum: Bugün Türkiye’ 
de sorun şudur; edebiyatla, bilimle, politikayla Türkiye'de radikalizmin kökü kazınmak 
isteniyor. Küfür Romanları olarak söylediğim, işaret ettiğim, ortaya çıkarmak istedi
ğim romanlar bu. Artık Türkiye’de radikal bir çözümü devrimci bir çözümü, tamamen 
sansür etmek, tamamen ortadan kaldırmak isteniyor. Burada şunu da belirteyim; Be
nim Küfür Romanları’nı yazdığım zaman, çok büyük tepkilerle karşılaştım. Aslında bir 
yazıcı olarak, Küfür Romanları ile ilgili aldığım tepkiler beni son derece mutlu etti. İki 
tarafıyla da mutlu etti. Bir tarafıyla yazılı olmayan bir tepki var ki, yani telefonla, yol
da... Gerçekten söylüyorum toplumun tamamen ikiye ayrıldığını gördüm. Bir yazarı, bir 
yazıyıcı, benim gibi yazar olmaya çalışan bir yazıcıyı çok mutlu eden bir tepkiyle karşı
laştım. Bir de yazılı basında tepkiler geldi. Doğrusunu isterseniz, o tepkilerin bir kıs
mından da son derece memnunum. Şu yönden memnunum; onları ben başka kitapla
rımda da yazdım, bir buzkıranın, buz denizinde hareketinde, buzların çıkarttığı seslere 
benzetiyorum. Ancak bana söylenenler şunlardır: Hepsi bütün yazılarda benim üslu
bum üzerinde duruyorlar. Hepsi şunu söylediler: "Evet biz de beğenmiyoruz, çok kötü 
romanlar ama, Yalçın Küçük'ün üslubu kötü. Bu kadar da acımasız olunmaz." Bunu 
çok açık olarak söyledim: Yüzbinlerce gencin doğru veya yanlış, daha iyi bir Türkiye 
için yapmış olduğu mücadeleye, akıl almaz karalar çalan insanlara karşı, benim davra
nışım çok daha yumuşak olmuştur. Yumuşak bile olmuştur. Ve bir de biçimle öz iç- 
içedir. Ama bunları söylemiyorlar.

Şu anda çok uzaktan Türkiye'ye bakıyorum ve beni şaşırtıyor. 12 Eylül oldu, 
Orgeneral Kenan Evren Paşa yönetimi aldı ve bu arada meydanları, radyoyu, televizyo
nu istediği gibi kullandı. Bütün radyo, televizyon yayınlarında, meydanlarda hep, "kav
ga ettiniz" dedi. Kenan Paşa iki üç yıl sürekli bir adab-ı muaşeret dersi verdi. "Aman 
şöyle davranın, kibar olun, bunlar birbiri ile kavga ediyor" dedi. Tabi radyo, televiz
yon, iktidar ondaydı, elindeydi. Beni şaşırtan Türkiye'de ikiyüz üçyüz tane Kenan Pa- 
şa'nın öğrencisi çıktı şimdi de. Bunların bir tek işi var;adab-ı muaşeret dersi veriyor
lar. Aman öyle yapmayın, aman Turgut Özal çok kötü konuştu, TurgutÖzal'ın sözk 
rinin içeriği hakkında hiçbir sözleri yok. Adab-ı muaşeret dersi, bir kamuflaj oluyo.
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Bakın şimdi, birçok sanat eleştirmeninin yaptığı da budur. Yirmisekiz yaşında bir 
genç kızın mesleğini karartmışım ben. Bu kadar acımasız. Hakkımda kitaplar yazıldı. 
Daha kibar, daha yumuşak davranmalıymışım. Bunların hepsi Kenan Paşa'nın öğrenci
leri. Yani görgü dersleri veriyorlar. Birbirinize daha kibar davranın, daha yumuşak dav
ranın. Bunları aşacağız. Yavaş yavaş aşıyoruz.

Kesinlikle ben bir aydın eleştirisine karşı değilim. Türk solcusunun eleştirilme
sine karşı değilim. Tam tersine eleştiri olmadan biz gelişemeyiz. Mutlaka eleştiri ola
cak. Birbirimizi eleştireceğiz. Ve birbirimizi eleştirmemiz yeni bir kitabın önsözünde 
söyledim, bizim kendimizi eleştirmemiz, aslında karşımızdakini eleştirmemizdir. Çün
kü içimizde hastalık varsa o karşınızdakinden bize yansımalıdır. Biz birbirimizi eleşti
receğiz; ve eleştirinin özü ne kadar şiddetli ise biçimi de öyle olacak. Benim buna hiç
bir itirazım yok. Tam tersine Türkiye'de eleştirinin olmadığını söylüyorum. Bu bir. Bu 
noktaya geleceğim. İki: "Efendim Yalçın Küçük siyasi olarak bakıyor". Siyasi olarak 
baktığım doğrudur. Ama siyasi olarak şöyle bakıyorum; "Eğer siz bir sol politika/ı ve
ya solculuğu eleştirecekseniz, makale yazarsınız, bir tiyatro oynayacaksanız, tiyatro 
yaparsınız. Sanat olmalıdır. Eğer makale ise onu biz daha iyi yazarız. Eğer siz Türkiye' 
deki devrimcileri, solcuları beğenmiyorsanız, örgüt olursunuz, bunlarla örgütlü mücade
le edersiniz, yazarsınız. Ama bunu bir sanat ürünü haline getirdiğiniz zaman içinde este
tik olacak. Sanat değeri olacak. Sanat değeri olmadan, her işin kolay ucunu yakalaya
rak, biraz politika ve biraz estetik yazarak, estetik eksikliğini politika ile politika eksik
liğini estetikle kapatmaya çalışarak sanat ürünleri sürülmek isterse, artık, buna izin ver
meyiz." Söylediğimiz budur; yayıncılar, holding sanat dergileri eleştirmenleri ve propa
gandist fıkra yazarları tarafından kurulan üçgene karşın, böyle bir estetik sürüme izin 
vermeme gücümüz var.

Suda İz'i alın; gayet basit bir mantığı ve mantıktan ötede bir nakaratı var. "Kah
ramanlan" var; biri kekeme, kekeme olduğu için solcu olmuş. Birisine babası daktilo 
almamış; o da solcu olmuş. Bir başkasının öğretmeni kulağını çekmiş; kızmır, solcu
lukta karar vermiş. Bir diğerinin seks sorunu var; çözememiş, solculukta çözüm ara
mış. Hepsi böyle; CIA Raporları'nda da böyledir. Ancak bu estetik değildir.

Bakın arkadaşlarım; insan sürekli olarak gelişir. Sanat, insanın gelişmesi içindir. 
Yüce sanat, insanı yücelten sanattır. İnsan eylemde ve sanatta gelişir. Gelir aydın olur. 
İnsan doğduğunda aydın değildir. Aydın olma insanın bir gelişme aşamasıdır. Solcu ol
ma ise aydından daha sonra gelen bir aşamadır. İnsan gelişir aydın olur, biraz daha geli
şir solcu olur. Solculuk böyledir. Gelişmedir solculuk.

Hiç kimse annesinden doğduğu için solcu olmaz. Hepimizin içinde bir tür denge
sizlik vardır. Bir tür dengesizlik olmadan hiç kimse düzeni değiştirmek istemez. Ya aile
nizde sorununuz vardır, ya sevdiğinizde sorununuz vardır, ya okulunuzda sorununuz 
vardır. Solculuk bu sorunları reddetmez. Bu sorunları alıp düzene bağlar, o düzeni de
ğiştirmeye çalışır. Bütün sorunların çözülebileceği, daha akılcı, cennet türünden bir dü
zenin insan tarafından yaratılabileceği düşüncesidir, solculuk. İnançtır, solculuk. Yok
sa, solcular peygamberler değildir. Hepimizin sorunları olur. Ben bunu reddetmiyorum. 
Ama her zaman söylediğim gibi; bu toplumu için, halkı için bu kadar meşakkate katla
nan, beğenilsin beğenilmesin inandıkları yolda yürüyen, acıya ve sevince dayanıklı bu 
büyük kütlenin sıcaklığını, toplumu değiştirme sıcaklığını, duymadan karalanmasını 
reddediyorum. Yaptıklarının bir bölümünü ben de eleştiriyorum; onlar beni, çok daha
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fazla eleştiriyorlar. Hiçbir itirazım yok; biz, eleştiriden ve katılımdan çıkacağız ve bü
yüyeceğiz. Eleştiri var; bugün az bile ve artması gerek. Karalama var; bugün yalnızca 
karalama var ve kalkması gerek. Sorunumuz bu kadar basit.

Ancak eğer sanatçı iseniz, eleştirinizi ve gücünüz yetiyorsa da karalamanızı bir 
estetik bütünlük içinde yapmak zorundasınız. Küfür Romanları'nda ele aldığım, fırsat 
oldukça alacağım, ürünlerde bir estetik değer bulamıyorum. Şimdi bütün sorun budur; 
bu, eleştiri olacak, birbirimizi eleştireceğiz, sert bir şekilde eleştireceğiz. Buna hiç 
kimsenin itirazı yok. Benim en çok sevdiğim romanlardan bir tanesidir. Pek roman da 
değildir: "Yaban... Yaban bütünüyle bir aydın eleştirisidir." Kemalist Gerçekçilik adını 
verdiğim bir türün en iyi örneğidir, içinde en ağır bir şekilde aydın eleştirisi vardır. 
Son derece seviyorum. Zaten aydınımızı eleştirmezsek bir yere gelemeyiz.

"Kuşlar nasıl sevişir, kediler nasıl sevişir? Biliyorum. Lâkin bu köy halkının nasıl 
seviştiğini tahmin edemiyorum. Bizim gibi göz göze bakışırlar mı?, el ele tutuşurlar 
mı? Dudak dudağa gelirler mi?, okşayışları nasıldır?, kalbin, bir süt çanağı gibi kabarıp 
taştığı dakikada ağızlarından çıkan sesin, anlamı ve ahengi nedir?" Güzel değil mi? 
Başka bir yerden devam ediyorum: "Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum; Türk entellek- 
tüeli, Türk aydını, Türk ülkesi denilen bu engin ve eşsiz dünyanın içinde bir garip yalnız 
kişidir.

Bir münzevi mi? Hayır. Bir acaip yaratık demeliyim, öyle ya, bir insan tasavvur 
edin ki, hangi ırktan, ne cinsten olduğu belli değildir. Kendi vatanı addettiği memleke
tin dibine doğru ilerledikçe, kendi kökünden uzaklaştığını hissediyor. Hissetmese bile 
etrafında hasıl olan boşluk, soğuk ve itici, acaip nebat olduğunu bildiriyor.

Her memleketin köylüsüyle, okumuş yazmışı arasında aynı derin uçurum var mı
dır? Bilmiyorum. Fakat okumuş bir İstanbul çocuğuyla, bir Anadolu köylüsü arasında
ki fark bir Londralı İngilizle, bir Pencaplı Hintli arasındaki farktan daha büyüktür.

Bunu yazarken elim titriyor"

Yakup Kadri'nin Yaban’da yazdıklarını her okuyuşumda benim içim titriyor.

1980 yılında, ODTÜ'de verdiğim master dersinde, iktisat derslerimde, Yakup 
Kadri'nin Yaban'ını da okutuyordum. Her okuyuşumda titriyordum; bu titremeyi öğ
rencilerime geçirmek istiyordum.

Solculuğun temelinde yurt sorunları için titreme var.

Devam ediyorum: Buna "Kemalist Gerçekçilik" adını verdim. Anadolu Devrimi 
yapılmış; 1930 yılında burjuva-demokratik platformda eksiklikler gözleniyor. Köyün 
değiştirilmesi gerektiğine inanılıyor; burjuva-demokratik eksiklikler tamamlanarak re
jim güvenceye alınacak, program böyle çıkıyor. "Yaban" bir edebiyat ürünü olduğu ka
dar, bir burjuva-demokrat çağrıdır.

Devam ediyorum: Yazar, sanatçı çağının tanığıdır. Bugünlere gelirken, madem ki 
romanımız adına konuşuyoruz, romanla ilgili bazı ipuçlarını, tartışma ipuçlarını ver
mek istiyorum. Sevdiğim bir yazarın romanlarını ele alarak, romana nasıl bakılabilece- 
ğini göstermeye çalışacağım. Bir nokta daha var, arkadaşlarım, şudur: Sanatla bilimin 
işlevleri farklı değildir. İkisi de aynıdır. Ancak sanat, imajlarla kendisini gerçekleştirir, 
imgelerin diyalektik ilişkisini kurar, sanat. Bilim ise kavramlarla çalışır. Kavramların 
birbiriyle ilişkisinin, kavramların karşılıklı ilişkisinin sürecidir bilim. Eleştirmenler sa
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nat ürünlerindeki imajları, kavramlara çevirebilen insanlardır. Ve bu iş yazarından ba
ğımsızdır. Yazarı, eleştirmenin yaptığına katılır, katılmayabilir. Yazar kendi eleştir
menin yaptığına katılır, katılmayabilir. Yazar kendi yarattığını bile, eleştirmen kadar, 
aynı açıdan, aynı açıklıkta görmeyebilir.

Bu girişten sonra üç romandan söz edeceğim. Bir: Sanatçı çağının tanığıdır. Ama 
bizim sanatçılarımız biraz daha ampirisist görünüyor. Güncelle fazla ilgileniyorlar, gün
celin fazla etkisinde kalıyorlar. Çok sevdiğim bir romancının, üç romanını, tarih için
deki üç romanını, çok kısa olarak özetleyerek, bu söylediklerimle neyi kastettiğimi an
latmaya çalışacağım. Adalet Ağaoğlu'nun üç romanından söz edeceğim. Birincisi "ö l
meye Yatmak." İkincisi "Bir Düğün Gecesi" ve üçüncüsü "Üç Beş Kişi". Bakın roman
cı nasıl etkileniyor, nasıl toplumdan aşırı ölçüde etkileniyor, eğer benim bu üç romana 
bakış açım doğruysa bunu görebileceğiz, imajları, kurguyu, tipleri doğru anladıysam.

ölmeye Yatmak, bir üniversite profesörü hanımla, bir öğrenci arasındaki aşk iliş
kisidir. Üniversite öğretim Üyesi hanım profesör veya doçent bunun rahatsızlığını du
yar. Ve bunun için intiharı düşünür. Bütün roman bunun üzerinedir. Ve benim Adalet' 
in yazdıkları içinde en çok sevdiğim, hâlâ "ölmeye Yatmak"tır. Nedir bu roman? Bu 
roman şudur: 1960'lı yılları dünyada ve Türkiye'de devrimci hareketin yükseliş döne
minin romanıdır. Devrimci, sahneye hakimdir.

Doçent Aysel, dünyada ve Türkiye'de tartışma gündemini oluşturan, akademik 
yaşamı sarsan, yeni bir dünya için ortaya çıkan, yeni insana takılıyor. Devrimci öğren
cisinden "gebe" kalıyor. Bilim kadını Aysel, "Gebeysem, bu çocuk ondandır, öğren- 
cimdendir" diyor.

Bu dönemde, Türkiye'nin sıcak toprağına yeni bir tohum atılıyor; genç öğrenci 
ve işçiden. Eski kuşak, bu tohumla sarsılıyor. İkirciklidir. İntihar girişimi bir güvensiz
liği yansıtıyor.

Adalet, bu anlamda kullanıyor mu, değil mi; eğer "Eleştirici" işlevini üstlenmiş 
isem, Adalet'in düşündükleri, beni, birinci derecede ilgilendirmiyor. Şunu söyleyebili
yorum; "Conception" sözcüğü, hem hamile olma ve hem de kavram anlamına geliyor. 
Şimdi romanı sözcük oyunu düzeyine getirdiler; Ölmeye Yatmak'ta bu var. Kavramın 
doğuşu ile ana rahmine düşüş, iki ayrı olgunun, bir tek gösterge ile soyutlanmasına yol 
açabiliyor, ölmeye Yatmak'ı bunun için de seviyorum.

Ayrıca ölmeye Yatmak'ın her zaman geliştirici olduğuna inanıyorum.

Devam etmeden önce bir parantez açmam gerekiyor. Devrimciliğin bir bütünlü
ğü vardır. 1960 yıllarının dünyada ve Türkiye'de devrimci çizginin yükseliş dönemi ol
duğunu ifade ettim. Bu yükseliş, bir bütünlük anlayışı içinde, hem yerli ve hem de çe
viri edebiyatta kendisini gösteriyor. 1960 yıllarında Dimov'un Tütün'ü çevriliyor. Tü
tün, bir yeni toplum kuruluşu için yaşanan bir saga'yı anlatıyor. Şolohov, çevriliyor. 
Bir başka görkem, bir başka insanın oluşumu ve yücelişi okunuyor. John Reed'in Dün
yayı Sarsan On Gün'ü aktarılıyor.

Bunlar aktarılıyor; Çünkü 1960 yıllarında Türkiye'de ve dünyada başını kaldıran 
insan var. Büyüyen, başkaldıran birey var.

1980 yıllarında ise Kundera var. Anti-Sovyet mi? Kuşkusuz evet. Ancak bu Kun- 
dera'nın asıl özü yanında ikinci derecede önemli oluyor. Kundera, insanın alçalmasının
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yazıcısı olarak ortaya çıkıyor, insanı, başkaldıran yaratık olarak değil, ezilen ve sürü
nen canlı olarak yazıyor.

Bu konuşma için Kundera'yı okudum. Bugünden sonra konum Kundera oldu. 
Bunu övenleri utandırmayı görev biliyorum. Bunu gösterebileceğim.

Arkadaşlarım, ben, Kundera'yı öven diğer arkadaşlarımdan ne daha fazla zeki
yim, ne de daha fazla bilgiliyim. Kundera'yı propaganda edenlerden iki farkım var. 
Bunları söyleyebilirim. Bir: Türkiye, benim işim. Günün yirmidört saatini Türkiye'yi 
düşünmeye ayırıyorum, iki: Ben onların tersiyim. Onlar, 12 Eylül'ü, Kundera'yı öven
ler, propaganda edenler, Eylülist düzeni kabul ediyorlar. Küçük, küçük değiştirmeler
den yanalar. Benim soyadım Küçük olduğu için, büyük değişikliklerden yanayım. Kü
çük değişikliklere sabrım da yok. Radikal büyük adımlardan yanayım. Kundera ise de
ğişiklik düşüncesine karşı çıkıyor, ilerlemeyi reddediyor. Bütün kahramanlarını bunun 
için yaratıyor. Türkiye'de de bunun için kampanya haline getiriliyor.

Bir tezimi tekrarlamak zorundayım. Tez şu: Türkiye'de eğer Türk basını bir ürü
nü kampanya hatine getirmişse, bu ürün ya boştur ya da halkına zararlıdır. Bu tezin uy
gulamalarını ortaya çıkardım. 1983 sandık sayımından hemen önce sevgili arkadaşım 
Emin Çölaşan, bir kitap çıkardı. Bütün basın, Cumhuriyet'teki fıkra yazarı arkadaşla
rım övdüler, göklere çıkardılar. Daha sonra okudum; bunun bir IMF ve Turgut özal 
propagandası olduğunu gördüm. Oturdum; Quo Vadimus adını verdiğim, "Nereye Gi
diyoruz" anlamına geliyor, çalışmamı hazırladım. Bir propaganda malzemesi olduğunu 
gösterebildim. Hazırlarken, Emin'i övmüş olan Aziz Bey'e de, Aziz Nesin'e, gönderdim. 
Mektup yazdı; kitaba ekledim. Bana, "ne yapayım, sen dedektif gibi okuyorsun" di
yor. Emin Çölaşan'ı yerecek yerde beni övüyor.

Sonra Latife Tekin kampanyası geldi. Kampanya yazarları okumuyorum. Sonun
da okudum "Küfür Romanları" ortaya çıktı, övenler yalnızca, benim haklı olduğumu 
ancak çok acımasız davrandığımı söylediler. Daha önce de söylenmiştir. (2) Bu konuş
ma için Kundera'yı okudum. Anti-sovyetizm yani ikinci derecede kalıyor; tüm deği
şikliğe cephe alıyor. Bir kitap yazmayı düşünüyorum.^), Yalnız burada, bu örnekler 
ile şunu söylemek istiyorum: Bütün bunlar, benimle, bir arkadaş topluluğu arasında ba
kış açısı ayrımı olduğunu ortaya çıkarıyor.

Kundera kampanya yapılıyor: Kundera, "ben misyonlu insana karşıyım" diyor. 
"Ben Sovyetler Birliği'ndeki sosyalizme de razıyım, ideali gelirse, kitaplardaki gelirse 
daha kötüdür" diyor. Bunun için çevriliyor ve yayılıyor.

Şimdi tekrar geliyorum, ölmeye Yatmak'a. ölmeye Yatmak'ta başkaldırı var. 
Fakat Bir Düğün Gecesi'ne glediğimiz zaman bir değişiklik görülüyor. Ömer diye bir 
profesör var. Plâncı-profesör ve bir de Ayşen diye bir kız var; ölmeye Yatmak'ın kah
ramanı olan Aysel'in yeğeni olan Ayşen ve bu kez Ayşen Profesör Ömer'e âşık. Hikâ
ye tersine dönüyor. Artık Profesör Ömer'den ilham alacağız. Artık 12 Mart gerçekleş
miştir; Ömer siniktir. Ömer, toplumsal sorumluluklara yabancılaşan bir imaj veriyor.

Bir Düğün Gecesi'nin tip'i profesör ve eski plâncı Ömer’i sevmiyorum. Yenikliğin 
ilk tohumlarını içeriyor. Yazılırken de, doğarken de, sevmedim. Adalet, dostumdur; 
tartışıyorduk. Romanın sonunda Ömer'in yaşamına son vermesini önerdim. Pek kıya
mamış. Romanın sonunda bir tabanca patlıyor ve Ömer yaşıyor mu, ölüyor mu; pek 
belli olmuyor. Romanda, bu tür dayanıksız insanlara kıymak gerekiyor.
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ölmeye Yatmak, devrimci çizginin yükseliş dönemine denk geliyor. Devrimci, 
romanda da belirleyici imaj olarak ortaya çıkıyor. Bir Düğün Gecesi, bir bükülmüş za
manda yazılıyor; insanımızda tümden bir yenikçi psikozu yok. Böyle olduğu için, Bîr 
Düğün Gecesi'ni dolduran Ömer de tümden yenikçi değil; toplumsallıktan, ülkülü in
sandan bir kopuşu ve bir yabancılaşmayı anlatıyor. Üç Beş Kişi ise Eylülist dönemde 
yazılıyor; sanayicinin başarılı oluşunu anlatıyor. Eylülist dönem de, yalnızca sanayiciyi 
ve hatta ithalat ve ihracatla uğraşanı başarılı sayıyor. Bir anlamda Orta Çağ’ın "efendi" 
adamı, bezirgan, tekrar ön plana geliyor.

Başka yerlerde de yazdım; bütün dillerdeki "risk" sözcüğü, Arapça'daki "rızk" 
sözcüğünden türüyor. Rızk'ını arayan, uluslararası ticaretle uğraşan ve her gemide bir 
kez yaşamını "risk" eden tüccar oluyor. "Risk" alan aynı zamanda "bilen" adamdır; 
Yirminci yüzyılın orta çağıolarak nitelendirdiğim 1980’lî yıllarda ön plana geliyor.

Uluslararası "kahraman", Kundera'da, Berger'de, Türkiye'de Fena Halde Leman 
ile Atilla Ilhan'da ve Suda İz ile Ahmet Altan'da, Mehmet Eroğlu'nda hep var. Yani; 
Fakir Baykurt'ta roman mekânı Bir Yamaç'dır ve Yaşar Kemal'de ise, Kadirli Dağları 
olarak ortaya çıkıyor.

Romancı, çağının tanığı'dır. Aşırı tanıklığı geçerli bulmuyorum. Çağın çok gün
cel tanıklığı sanatçıyı fotoğrafçıya ya da istatistik uzmanına yaklaştırabilir. Bunlar da 
gerekiyor. Ancak estetik'in işlevi bunların dışına düşüyor.

Sanatçı, güncel'de kalıcı olanı görebilendir. Gelen dalgayı hem duyan ve hem de 
dalganın arkasını görebilendir.

Estetik, hiçbir zaman olumlu'yu göstererek gelişmiyor. Hep olumsuzu göstermek 
durumundadır. Orta öğretimde resim derslerinden de hatırlanabilir, resim öğretmeni, 
nasıl yapılması gerektiğinden daha çok yapılmaması gerekenleri işaret etmek durumun
da kalıyor.

Sanatçımızdan, bir Faust, bir Don Kişot ya da bir Julien Sorel yaratmalarını is
temiyorum. Ancak gelecek insanımızın ipuçlarını görmenin hakkımız olduğuna inanı
yorum. Gelecek insanımızın ipuçları, bugünün eyleminde var; yansıtmak durumundalar.

Cumhuriyet Kitap Kulübü'nün dergisi Çerçeve'de bir söyleşide ifade ettim. Akta
rıyorum: "Romanımızın temel işlevi, gelecek insanımızı, embriyonik ölçüde, yazmaktır. 
Gelecek insanımız, paylaşıma bağlı, becerili, bilgiye vurgun, karar vermekten çekin
meyen, sorumluluğunu alan, insanı ve sanatı seven, dirençli, acıya ve sevince dayanıklı 
insanımız, yaşadığımız eylemin içindedir; romancımız bunu yazmak durumundadır." 
Bu insan türü Batı'da tükenmişse, bu bizim sorunumuz olamaz. Batı'da bu insan türü, 
gittikçe gelişen birey, tükendiği için roman bunalımını yaşıyor. Eğer Avrupa'da roman 
bir sanat, bir anlatım kolu olarak kendini bitirmişse, bu bizim kabahatimiz değildir. 
Biz eğer geri kalmışsak, geri kalmışlığın bazı avantajları var.

Dünya'daki roman üzerine çok genel sözler etmek istemiyorum. Ama bir noktayı 
söylemek gerekiyor. Yazdıklarımı okuyan arkadaşlarımdan özür dileyerek tekrarlamak 
durumundayım, o nokta şu: Tekelci aşamayı kapitalizmin son aşaması, daha ileri aşa
ması olarak tarif ederler. Bu kişi, birey söz konusu olduğu zaman, bu tarifin yetersiz 
olduğunu düşünüyorum. Birey söz konusu olduğu zaman tekelci aşama kapitalizmin 
reddidir. Tekelci aşamada birey, her hücresi iltihapla dolu bir yaratıktır. Hiçbir istenci, 
hiçbir iradesi olmayandır. Bu söylediğim sadece teorik değil. Batılılar bunu yaşıyor.
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Avrupa son elli yıldır bir tek aydın yetiştiremiyor, burada tarif edilen anlamda. Avrupa' 
da İspanya iç savaşından sonra, Chomsky yazıyor, bir tek aydın çıktı: Bertrand Russel. 
O da daha çok silahsızlanma konusunda, aydınca davranışlar gerçekleştirdi, tek başına. 
Bir filozof Lord olmasına karşın, komiteler kurdu tek başına, yürüyüşler yaptı. Aydın 
davranışına uygun davranış gösterdi. Batı Avrupa'da, Amerika'da aydın bitmiştir. Bi
rey bitmek üzeredir. Kafka'nın Metomorphoses romanı, romanda Samsa, bunu gösterir.

Romanda kapitalizm içinde AvrupalIyı alacak olursak, bir ucunda Stendal'ın Ju- 
lien Sorel'i var. Sorel, kapitalizmin bütün nimetlerini isteyen ve hepsinden tiksinendir. 
Robespier'in izdüşümüdür; Jakoben izler taşıyor. Diğer uçta, emperyalizmin başında, 
AvrupalI Kafka'nın Samsa'sına dönüşüyor. Kafka'nın dönüşümünde Samsa, kendisinin 
hamamböceğine dönüşmesini izliyor. Batı dünyasında, tekelci aşamada, insan hamam
böceğine dönüşüyor. Hamamböceğinin romanı yazılmaz. Bir kez yazılır; Kafka yazdı. 
İkincisi yazılmaz, aslında. Bir de Kundera yazıyor. Kundera'da önemli kahraman Sabina. 
İhaneti seviyor.

Böyle yazıyor. İhanete tutkun Sabina'yı bulan Kundera, Türkiye'de övülüyor. 
Türkiye'de nasıl övülür, sevilir? Şimdi tekrar tekelci aşamaya dönüyorum. Bireyin ge
lişimi tekelci aşamada durmuş olduğu için, Batı'da roman bitmiştir. Yazdıklarımı tek
rarladığım için özür diliyorum; Bittiği için Batı İnce Mehmet'i okuyor. AvrupalInın 
başka okuyacağı "imaj" yok artık; bu ortaya çıkıyor.

Yaşar Kemal, Toros Dağları'nı yazıyor, onlar okuyor. Latin Amerika romanını 
okuyor. Başkaldıran adam var orada. Savaş romanı okuyor. İnsan savaşta gerçekleşir. 
İnsan sadakat duyan bir yaratıktır. Savaşta sadakat vardır. Her an insan mısınız? değil 
misiniz? Yanınızda ölen bir arkadaşınızı kurtarıyor musunuz? Kurtarmıyor musunuz? 
Kurtarırken siz de ölebilirsiniz, yahut kurtarabilirsiniz. İnsan budur. Bir mayın tarlasın
da gezen yaratıktır, yirminci yüzyılda insan. Batı'da bu yok. Bir de polisiye romanları 
okuyor. Çünkü birey yok; soyutlanacak. Soyutlama, somutun zenginliğinden çıkıyor. 
Artık Batı'da birey somutu yoksuldur.

Batı'da şimdi en iyi romanmış! Nerede? Onüçüncü yüzyılı yazıyor: Gülün Adı. 
Polis romanı tekniğini orta çağın manastırına getiriniz; linguistik eklemeler yapınız, iş
te, "Gülün Adı" ortaya çıkıyor.

Yanlış anlaşılmak istemiyorum : Gülün Adı veya G'nin çevrilmesine ya da okun
masına karşı değilim. Tam tersine çevrilmelidir ve okunmalıdır. Burada söyleyecekle
rim üç'tür. Bir: Çevirisine bakmak gerekiyor. Güzel çeviri sorununu bir kenara bırakı
yorum; doğru çevrilmiş mi, neden hiç sorulmuyor ve ben buna şaşıyorum. "Biz bir 
tröst müyüz?" Neden, çevrilerden kuşku duymuyoruz. Kundera'nm yabancı dilden 
baskılarını arkadaşlarımdan rica ettim, henüz gelmedi, çeviriyi kontrol edeceğim. (4) Bu, 
kuşkusuz benim işim değil. Ancak kimse yapmazsa, benim işim oluyor. İki: Bunların 
kampanya haline getirilmesine tepki duyuyorum. Eleştirmenlerin bir "sürü kompleksi" 
ile birinin beğendiğini, açık artırmaya çıkararak, daha çok beğenme yarışına girmeleri
ni reddediyorum. Üç: Bunların içeriğini ve mesajını ortaya çıkarmanın eleştirinin göre
vi olduğuna inanıyorum. Bu yapılmıyor.

Bir parantez açıyorum: Yayıncı, holding sanat dergileri eleştirmenleri, propagan
dist fıkra yazarları üçgeninden söz ettim. Etkinlikleri var. Ancak bu etkinliğin ötesin
de bir çizgi var, ortaya çıkarmaya çalışıyorum. "Bizim" içimizde "yenikçi" psikozu
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var. "B iz", ölümle, işsizlikle, işkence ile hapislikle, toplumumuzu değiştirme ve daha 
ileriye götürme mesleğimizi, bizimki bir meslek'tir, bilerek kullanıyorum, "yanlış" bul
maya başladık. "Biz" tümden olmasa bile kısmen "çözüldük". Bizler kısmen "çözül
müş" olduğumuz için, dünyanın her yanında insanı alçaltan yazılara daha yatkınız. 
Bunu değiştirmek istiyorum.

Devam ediyorum. Batı'dan çevrilen romanları, bu konuşma için okudum. Hepsi 
linguistikten, yapısalcılığa atlayan bir çizgiye dayanıyor; dil'i bir başlangıç sayıyorlar. 
Dil, toplumun zenginliğinin yerine geçiyor ve dil oyunlarını ön plâna çıkarıyorlar.

Bu konuşma için okuduğum, Batı ülkelerinde moda olan ve Türkçe'ye çevrilen 
romanlar, beni düşündüren bir soruya açıklık getirdi. Yeni ve yerli romanları okuyor
dum, bir parantez sevdasıdır, şaşırtıyor. Romancılarımız, yazılarında parantez açma, 
gerekli gereksiz yere iki nokta koyma, iki nokta kayıp parantez kapama tutkusuna ka
pılmışlar; nedenini bilmiyordum. Moda çeviri romanları okuyunca öğrendim, aydınlan
dım: Parantez açma, Batı'da yeni moda olmuş. Bizimkiler, Batı'da ne moda ise alma 
sevdasıyla, bunları ithal etmişler.

Buna itiraz ediyorum. Milan Kundera veya John Berger ya da Umberto Eco pa
rantez hastalığına yakalandı diye, Latife Tekin de ikide bir parantez açarsa, buna tepki 
duyarım. Tepkimi dile getiriyorum. Bu tür taklitçiliğe son vermemiz gerekiyor. Artık 
"Ah ne güzel! Batı'daki gibi parantez açıyor" diyerek bir romancıyı övemeyiz.

Devam ediyorum. Şimdi, devam etmeden önce, yazmakta olduğum Aydın Üze
rine Tezler'in beşinci kitabının önemlice saydığım bir tezini anlatmak istiyorum. Çok 
kısa olarak özetlemek istiyorum.

"Resmi Sanatçı" veya "Resmi Estet" kategorisini ileri sürüyorum. 1940 yılların
da Türkiye'de bir resmi sanatçı vardı. 1940 yıllarında resmi sanatçı, Ankara'da devlette 
çalışan kimseydi. Orhan Veli resmi sanatçıdır. Orhan Veli Milli Eğitim Bakanlığı'nda 
tercüme bürosunda çalışır. O dönemin önemli bir esteti olan Nurullah Ataç, bir resmi 
sanatçıdır, ismet Paşa'nın Çankaya köşkünde çalışır. Ahmet Hamdi Tanpınar önemli 
bir estettir. Milletvekilidir, resmi sanatçıdır. Yahya Kemal önemli bir şairdir, resmi sa
natçıdır, Büyükelçidir, milletvekilidir. Ruşen Eşref Ünaydın, milletvekilidir, büyükelçi
dir. Oktay Rıfat, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışır. Melih Cevdet, Milli Eğitim Bakan- 
lığı'nda çalışır. Onları sayıyorum Orhan Veli ile beraber, Garip akımını çıkarmışlardır. 
Garip akımı, Kundera türü bir akımdır. Mücadeleyi reddetmeye, bireyi ortadan kaldır
maya, insanı ortadan kaldırmaya dayalı bir şiir akımıdır. Benim dışımda da söylenmiş
tir, biz bunlara resmi sanatçı, resmi yazıcı diyoruz.

Resmi sanatçı, Kemalist rejimin estetik görüşünü yaymaya çalışıyor. Sabahattin 
Eyüboğlu da buraya giriyor. Ben Sabahattin Eyüboğlu'yla, Nurullah Ataç'ı İsmet Paşa' 
nın estetik ajanları sayarım. O da Ankara'dadır, memurdur. Hepsi memurdur.

Bakın arkadaşlarım, resmi sanatçı, düzenin estetiğini, ideolojisini yayan kimse
dir. Bu kimse sınıflı toplumlarda mutlaka vardır. Ne oluyor? 1940 yıllarında Ankara' 
daki devlette çalışan resmi sanatçı, 1980 yılında Bab-ı Ali'de çalışan aydın oluyor. Ge
lişme dolaylı'dan doğrudan olana doğru gerçekleşiyor. Düzenin resmi sanatçısı 1940 
yıllarında devlet memuru iken, 1980 yıllarında büyük şirketlerin yayın organlarında ça
lışana dönüşüyor. Artık, düzenin sanatçısını ve estetiğini savunma doğrudan doğruya,
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tekelci yayın kuruluşlarının, büyük yayın kuruluşlarının bordrosundan maaş alanlara 
geçiyor.

Bunun önemli bir açıklık olabileceğine inanıyorum, örnek vermeyi sevmem; an
cak bir soyutlama olan resmi sanatçı kategorisini zenginleştireceği için ve İstanbul'da 
yayına başlayan bir dergiye de söylediğim için tekrarlıyabiliyorum.

YÖK üniversitesinden ayrılan Emre Kongar arkadaşım bugün çalıştığı Hürriyet 
Holding'te, Doğramacı'nın YÖK üniversitesinde olduğu kadar bile özgür değildir. Em
re arkadaşım, artık üniversitede olduğundan çok daha fazla düzenin sanatını, ekinini, 
ideolojisini savunmak durumundadır.

Tekeller aşırı artık değerlerle çalışıyorlar. Yediyüz bin tirajı olan gazete çıkaran
lar, üçbin satamayan sanat dergileri yayınlıyorlar. Bunun için yayınlıyorlar.

Ne için yayınlıyorlar? Arkadaşlarım, bakın, Bab-ı Ali'de çalışan bir eleştirmen, 
bana cevap yetiştirirken, benim Latife Tekin'in "sure" benzeri yazıya özendiğini ileri 
sürmeme nasıl karşılık yetiştiriyor? Latife Tekin, bir konuşmasında bunu söylemişmiş. 
Bu nedenle benim bu bulgum da "yeni" değilmiş! Şaşırmamak mümkün değil! Latife 
Hanım'ın nerede ne konuştuğunu izlemek benim görevim değil. Ayrıca yazılı tartışma
da bu ilk kez ileri sürülüyor. Latife Tekin'in, islâmik baskılara göz kırpışını anlatmak 
için bu noktayı ortaya çıkardım.

Mukoska'nın bir Sovyet yurttaşı olabileceğini ileri sürdüm. Küçültülmüş isimlerin 
bu türü Rusya'da ve Rusça'da yaygın. Alyoşa, Katya; bunlar, Dostoyevskiy veya Tols
toy okuyucuların bildiği dimunutif'Ier oluyor. İngilizce'de William için Bill, Robert 
için Bop kullanılıyor. Bizde yeni çıktı; İbo var, Naco var. Mukoşka'yı hiç duymamışım. 
Rusça'ya yaklaştırdım; "olabilir" dedim.

Benim "eleştirmenlerim" çok kızıyorlar. "Aaa, bilmiyor, Mukoşka, Latife'nin en 
yakın arkadaşı Mukaddes'dir, Yalçın Küçük bunu bile bilmiyor" diyorlar. Kabul edi
yorum: Cahillik ettim. Mukoşka'nın, Mukaddes'ten gelme olduğunu ve Mukaddes'in de 
Latife'nin çocukluk arkadaşı olduğunu bilmiyordum, öğrendim. Bir dergi, Yenigün- 
dem, Mukoşka'nın bir de çocukluk resmini yayınladı. Gördüm. Cahilliğimi bir kez da
ha anladım. "Cevabımı" aldım.

Yazık!

Konuşmamı bitiriyorum. Kundera ile bitireceğim.
Tekelci aşamanın iltihaplı düzenine ve dönemine denk düşüyor.
Bu dönemde özellikler ve çizgiler var.
GAzete, okumamayı öğretiyor.
Tiyatro, seyretmemeyi öğretiyor.
Üniversite, cehaleti öğretiyor.

Kundera, bütün bu söylenenlerin ve ileri sürülenlerin doğrulaması oluyor. Bunun 
için üzerinde duruyorum. Bir de, Türk basınının kampanyalarının ya boş ya da halkıma 
zararlı olduğu yolundaki tezime bir yeni pratik getiriyor.

Kundera'yı övenleri utandırmak artık benim acil görevim'dir. Hep övdüler; çok 
az yeren oldu. Yerenler, iyi roman olduğunu ve ancak anti-sovyet çizgi taşıdığını 
söylediler. Böyle yerenler, övenler kadar yanılıyorlar. Anti-sovyet olduğu kesin; ancak 
anti-sovyetizm bu roman olmayan yazıyı sunmaya yarıyor. Kundera'nın yazdıkları an-
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ti-sovyetizmden çok daha ötede, insanın hamamböceği olmasını dile getiriyor.

Dayanılmaz Hafiflik'in dört kahramanı var. Hepsini ve kısaca size tanıtacağım. 
İşimi böylece bitiriyorum.

önce Tereza ile başlıyorum. Kadının bir derdi var; güçsüz olmak istiyor. Güçsüz
lük için yalvarıyor: "Güçsüz olmanı istiyorum. Benim kadar güçsüz" (s. 81) Türkçe çe
virisinin sayfa numaralarını veriyorum. "Göz kararmasına güçsüzlerin esrimesi de diye
biliriz. Güçsüzlüğünün farkına varan bir kişinin güçsüzlüğüne karşı çıkmak yerine ona 
boyun eğmeye karar vermesi.. Güçsüzlükten sarhoştur, daha da güçsüzleşmek ister, 
kentin en büyük meydanında herkesin gözü önünde yere yuvarlanmak, daha da alçal
mak, aşağının aşağısı olmak ister" (s. 84). Bu Kundera’nın baş kahramanı Tereza'dır; 
aşağının aşağısı olmayı istiyor.

Karakolda yediği iki sopa karşısında çözülmüş ve bozulmuş bir lümpen ortaya 
çıkıyor. Çözülmüş insanı anlatıyor. Bir çözülmüşlük ortamında piyasaya sürülüyor.

Sabina’ya geliyorum. Kundera'nın ressam kahramanı oluyor. Franz’ın "bilmediği 
şey Sabina'nın bağlılıktan çok ihanetle baştan çıktığıydı" (s. 99). Birinci kadın Tere
za, aşağılanmayı seviyor. İkinci kadın Sabina, ihanete tutkun olarak ortaya çıkıyor.

Herhalde artık Dayanılmaz Hafiflik, kendisini belli etmeye başlıyor. "Güçsüzlük" 
"alçalma" ve "ihanet" bir yazıcılık malzemesi yapılıyor ve dünyada yirminci yüzyılın 
orta çağında ve Türkiye'de bir Eylülist yılgı döneminde piyasaya sürülüyor. Eğer kısmi 
bir çözülme psikozu olmasa, yayıncı, holding sanat dergileri eleştirmenleri ve propa- 
gandist fıkra yazarları, böyle bir kitabı bir kampanya haline getiremezlerdi.

Anti-sovyetizm, şu aşamada, yalnızca yoz estetik ölçüleri gizlemeye yarıyor.

Bu yoz estetik ve ahlak programına karşı çıkma, Sovyet yanlısı olmakla özdeş 
tutulabiliyor, öyle sanıyorum belli bir açıklık sağladıktan sonra "anti-sovyet" yanlıları 
bile, mücadele ve direnç ölçütlerine bağlı kaldıkları ölçüde, Kundcra'dan uzaklaşacak
lardır.

İlk işimiz, içimizdeki kısmi yenikçi psikozunu atmaktır. Bunu yaptığımız ölçü
de, çoğunuzun sevdiği Dayanılmaz Hafiflik, çoğunuzun tiksindiği bir romana dönüşe
cektir.

Devam ediyorum.

"İhanet. Küçük yaştan başlayarak babamız, öğretmenimiz bize ihanetin düşünü
lebilecek en alçakça suç olduğunu söyleyip dururlar. Peki ama nedir, ihanet? İhanet 
setleri yıkmak ve bilinmeyenlere doğru başını alıp gitmek demektir" (s. 99). İhanet'in 
bir alçaklık değil bir özgürlük olduğu yazılıyor. Kondera'nın Sabina'sı için, "ihanet, 
setleri yıkmak ve bilinmeyenlere doğru başını alıp gitmek" oluyor. Daha devam etme
mi istiyor musunuz?

Kaldığı yerden devam ediyorum: "Sabina bilinmeyene doğru başını alıp gitmek
ten daha başka bir şey düşünemiyordu." Prag'da ressam Sabina, ihanetten başka bir 
şey düşünemiyor. Prag'da hastabakıcı Tereza, yalnızca alçalmayı ve yerlerde yuvarlan
mayı istiyor.

"O zaman yine bir ihanet özlemi duydu." Sabina hep ihanet özlemi duyuyor. 
Devam ediyorum; dar anlamda bu kitabı anti-sovyet ile sayamıyorum. Hitler ile Stalin'i,
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faşist Almanya ile buna karşı savaşan Sovyetler Birliği'ni aynı sepete koyan bir kitaba 
anti-sovyet diyemem. Anti-sovyetizmin de bir ölçüsü var; olması gerekiyor.

"Fransız arkadaşlarına bundan söz ettiğinde, kulaklarına inanamadılar. 'Yani ül
kendeki işgale karşı savaş istemediğini mi söylüyorsun?' Onlara, komünizmin, faşiz
min, bütün işgallerin, bütün istilaların ardında çok daha temel, yaygın bir kötülüğün 
yattığını ve kötülüğün havaya kalkmış yumruklar ve dillerinde bir ağızdan haykırılan 
bir örnek hecelerle uygun adım yürüyen insanlardan oluşan bir resmi geçitte en somut 
görünümüne kavuştuğunu anlatabilmek isterdi. Ama onlara bunu hiçbir zaman anlata
mayacağını biliyordu" (s. 108-109). Kundera, her türlü başkaldırıya, havaya kalkan 
yumruklara, ve dolayısıyla insan’a karşı çıkıyor. Çoban türünden kendi halinde yaşa
yan bir insan türünü özlüyor.

"öğrenimini sürdürürken yurtta kalıyordu, Sabina. 1 Mayıs sabahı bütün öğrenci
ler resmi geçite katılmak üzere erkenden boy göstermek zorundaydılar. Öğrenci görev
lileri eksik bulunmadığından emin olmak üzere tüm binayı tepeden tırnağa ararlardı. 
Sabina helada saklanırdı" (s. 108). Sabina, 1 Mayıs gösterileri yerine helayı tercih edi
yor.

Bir kısmı yenilmişlik, bir kısmı çözülmüşlük psikozuna denk düşürülüyor: 12 Ey
lül geldi, 1 Mayıs gösterilerini mi yasakladı? Siz pek üzülmeyin. Sosyalist ülkelerde ay
dınlar 1 Mayıs’ı helada geçiriyorlar. Eylülist dönemde havaya kalkan yumruklar kırıldı 
mı? Üzülmeyin. Yumruklar önemli değil. "Bedensel sevgi şiddetsiz düşünülmez" (s. 120). 
önemli olan budur. Sabina, şiddeti yalnızca yatakta istiyor. Yumrukları kaldırmasanız 
da olabilir.

Sanki Dayanılmaz Hafiflik, bir Eylülist Türkiye için yazılmış!

Ben Kundera'yı öven arkadaşlarımın tersi olduğumu tekrarlıyorum. Onlar, ken
dilerinin doğrularıdırlar.

Felsefe artıklarından bir sebze çorbası yapan Kundera, "kitseh" felsefesini öne 
sürüyor. "Bok" demek oluyor. Kundera'ya göre komünizm, sosyalizm, 1 Mayıs, yum
ruklar, yürümek hepsi hepsi "kitseh" sayılıyor.

Bir tek "olumlu" tip var: Franz. Franz'ı da okuyacağım. Bir profesör. Öğrencili
ğinde Costrocu ve sonra Maocu olmuş; daha sonra bırakmış ve eski tüfek'liği seçmiş. 
Sabina, 1968 yılından sonra Batı'ya ve özgürlüğü setleri yıkınca Franz ile tanışıyor. Se
vişiyorlar. Franz solculuğunu hatırlıyor. Franz, solculuğu bir Büyük Yürüyüş olarak gö
rüyor.

Sabina'ya "senin eski ülkendeki bir tek yasaklanmış kitabın bile bizim üniversite
lerimizde çiğnenen milyarlarca sözcükten daha değerli" olduğunu anlatmaya çalışıyor. 
Sabina, bütün bunları "kitseh" sayıyor; bok olarak görüyor. Sevgileri uzun sürmüyor. 
Sabina, yeniden Büyük Yürüyüş sevdasına düşen Profesör Franz'ı bırakıyor. Franz da 
genç bir öğrenci ile sevişmeye başlıyor. Öyküsü de asıl burada başlıyor.

O kıza kendini göstermek için ve Kamboçya'da "Sovyetler'in köpeği Vietnam'ın 
esiri" olduğu için, Kamboçya'ya giden bir aydınlar kuruluna katılıyor. İlaç götürecek
ler. Hani bize de geliyorlar ya aydınlar. Franz da Kamboçya'ya gidiyor. Anti -Sovyetli- 
ği ayrı. Franz, bir aydınca davranış içine girmek istiyor. Tek yaptığı işi bu, ancak Franz 
oraya gidince, Türk romanlarında da, Türk filmlerinde de olmaz bir şey oluyor. Tam gi
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dip Kamboçya halkına yardım edecokkcn, karşısına iki tane hırsız çıkıyor.

Kundcra lıcr tür aydın davranışa karşı; Franz'ı, Sovyetler Birliği'nin "köpeği" 
saydığı Vietnam'ın esiri Kamboçya halkına yardım için bile göndermek işine gelmiyor. 
Bu nedenle, Kamboçya'ya giden Franz’ın başına bir iş açacak; başına bir kiremit düşü
rerek öldürebilir. Bunu yapmıyor. Karşısına iki hırsız çıkıyor.

Hırsızlar, Franz'a, "ver paranı" diyorlar. Vermiyor. "Birden başına ağır bir şey 
indi ve o an ikiye büküldü. Bir yere götürülmekte olduğunu hayal meyal seziyordu. 
Sonra boşluğa fırlatıldı ve düşmeye başladığını hissetti. Şiddetli bir çatırtı, sonra bilin
cini kaybetti" (s. 277). Bir daha da kendisine gelemedi. Büyük Yürüyüş'c yeniden he
veslenen Franz, kitseh yoluna gidiyor.

Buna estetik denmez, ilkellik deniyor. Büyük Yürüyüş'e çıkan Profesör Franz'ı 
iki hırsıza öldürtmek yeni Türk romancılarının bile aklına gelmiyor.

Son olarak Tomas'ı anlatacağım. Alçalmış bir alçak’tır; görülüyor. Prag'da ünlü 
bir cerrah olarak başlıyor ve sonra sonra Sovyetler Birliği'nin müdahalesi üzerine Çe
koslovakya'yı bırakıyor. Geri dönüyor. Hepsi bu; işini yapıyor. Bir süre sonra da alçal
ma süreci başlıyor. Bütün estetik bu alçalma süreci üzerine kuruluyor.

Dubçek dönemindeki bir yazısından dolayı gözden düşüyor. Taşraya gönderile
cek; hiçbir itirazı yok; bir tek sorunu olabiliyor, her gün sevişecek kadın bulamamak
tan korkuyor.

"Taşraya taşınırlarsa hayatlarının neyi andıracağını gözünün önüne getirmeye ça
lışıyordu. Her hafta başka bir kadın bulmakta zorluk çekecekti. Erotik serüvenlerin so
nu demekti, bu” (s. 237). Yalnızca bunun için istemiyor; ancak yine de taşrada dok
torluğa başlıyor.

Alçalması sürüyor. Doktorluğu da gidiyor. Mesleğini sevmeyen Dr. Tomas, eski 
dönemde yanılmış olduğunu açıklayan bir kâğıdı imzalamayarak çok büyük aydınca 
bir davranış içine giriyor. Cam silicisi oluyor.

Dayanılmaz Hafiflik, böyle bir estetik üzerinedir: Tomas, artık apartman camları 
siliyor. Her cam sildiği evde ev sahibesi ile sevişiyor. Türlü türlü sevişiyor ve roman 
bunları yazıyor. Tomas işinden memnun görünüyor.

"Açıklarken Tereza'nın ses tonu yaslı, hınçsız, neredeyse sevecendi. 'Aylardır 
saçın ağır bir koku saçıyor. Kadın cinsel organı kokuyor, sana söylemek istemedim 
ama gecelerce sevgililerinin apışaralarının kokusunu solumak zorunda kaldım” (s. 239). 
Tomas işinden hoşnut görünüyor.

Tercza ise artık Tomas'ın yıkanmasını bile istemiyor. Kendisini suçlu sayıyor. 
Tomas'ın tekrar ülkesine dönüşünü kendisine bağlıyor.

Bitiriyorum. Tereza ile Tomas'ın konuşmasıyla bitiriyorum.

"Burada mutluyum, fark etmedin mi Tereza?" dedi Tomas.
"Cerrahlık senin misyonundu" dedi Tereza.
"Misyon dediğin sersemce bir şey Tereza. Misyonum yok benim. Kimsenin yok. 

Özgür olduğunu, bütün misyonlardan arınmış olduğunu fark etmen o kadar büyük bir 
ferahlama ki."
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Hepsi hu kadar. Bu konuşmadan yarım sayfa sonra Dayanılmaz Hafiflik, sona
eriyor.

Bu konuşmayı bitiriyorum.

Hepinize teşekkür ediyorum.

DİPNOTLAR

(1) Yalnız Türkiye'de mi? 1848 Devrim Rüzgârı'nm arkasından gelen yenikçi dönemde edebiya
tı aktarabiliyorum.

"Kırklar, demokratik düşüncelerin hâlâ yayıldığı ve geliştiği bir dönemdi"

"Zamanın edebiyatının ve edebiyat eleştirisinin büyük bölümü devrim korkusu içinde, daha 
önceki dcvrimci inançlarına ihanet halinde bulunan ve bütün ülkelerde gercilerle uzlaşmış olan 
Almanya'da Hohenzollern'lerle, Fransa'da III. Napolyon'la İngiltere de Victorian'larla —önde 
gelen Avrupa burjuvazisinin yönettiği gerici yolu izler".

"Caryle’in 1848'dcn önce ve sonraki yazdıklarını karşılaştırmak yeter, ötekiler, dönemin 
gerçekten büyük yazarları — Flaubert gibi, son yıllarındaki haliyle Dickens gibi — derin bir sar
sıntıya ve umutsuzluğa batmışlardı. Bir başka bölüm ise — hem de çoğunluktadır bunlar— geri
cilikle ideolojik bir uzlaşmaya girmeyi seçmişlerdi."

G. Lukacs, Avrupa Gerçekçiliği, İstanbuy, 1977, s.136.

(2) "Bielinski'nin eleştirel çözümlemeleriyle çağdaşlarının birçoğunun edebiyat kariyerim yık
tığı doğrudur."

"Bielinski’nin eleştirisinin sözüm ona zalimliği Rus edebiyatında havayı temizleyen şimşekli, 
yıldırımlı bir havaydı, tıpkı Lessing'in eleştirisinin Alman edebiyatında olduğu gibi."

G. Lukasc, Avrupa Gerçekçiliği, op. cit., s. 151.

(3) Teyp çözümünü düzeltirken ekleyebiliyorum: "Estetik hesaplaşma" adını verdiğim bu yeni 
çalışmayı, Aralık başında yayınevine teslim edebilmeyi umuyorum.

(4) Düzeltme sırasında ekliyorum: Kundera'nm İngilizcesini arkadaşlarım getirdiler. Adı, "The 
Unbcarable Lightness of Being" Bunu, "Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği" olarak çevirmek 
mümkün; ancak pek doğru olmuyor. Kundcra, zıtlıklar ile sözcük oyunları yapıyor. İngilizce 
“bear", taşımak sözcüğünü karşılıyor, ağırlıkla ilgili yanı var. "Ayı" sözcüğü de "bcar" göstere
ni ile anlatılıyor. Doğrusu "taşınılmaz" oluyor. "Varlığın Taşınılmaz Hafifliği" uygun başlık 
olarak çıkıyor.

Dil oyunlarım ön plâna alan bir metni neden çeviriciliğini kanıtlamamış birisine veriyorlar 
ve daha sonra da neden bu çeviri üzerinde durulmuyor.

Bundan sonrasını, yeni çalışmama ayırıyorum.
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DEMOKRASİ VE SENDİKAL ÖZGÜRLÜKLER

Abdullah BAŞTÜRK 
5 Kasım 1986

Türkiye'de temel gündem maddemiz demokrasi. Peki, Demokrasi nedir ?

Genel olarak demokrasi, bütün özgürlüklerin somutlanabildiği, insana kendini ge
liştirme olanaklarının sağlandığı, tüm halkın siyasi iktidarın kullanılmasına katılma 
hakkının bilinçli, sürekli ve etkin biçimde gerçekleştirildiği bir yaşam biçimidir.

Demokrasi tüm kurum, kural ve ilkeleriyle bir bütündür. Demokrasinin "olmazsa 
olmaz" koşulları vardır. Örneğin Sendika özgürlüğü de demokrasinin temel ve vazgeçil
mez bir koşuludur.

Demokrasinin koşullarından bazılarım kabullenmek, bazı kurumlarını ve ilkeleri
ni, örneğin sendikaları ve özgür sendikacılığı fiilde değil, sözde kabul etmek, Batı de
mokrasisinin inkârıdır.

Batı demokrasisinin temel nitelikleri özgürlükçülük, çoğulculuk, eşitçilik, katı
lımcılık, diyalog ve uzlaşmadır.

Batı demokrasisi farklı sosyal sınıf ve tabakalar arasında uzun yıllar süren ekono
mik, sosyal, siyasi ve ideolojik mücadele sonucunda oluşmuştur. Bu oluşumda işçilerin 
mücadelesinin son derece önemli bir payı vardır.

Batı demokrasisi kendini oluşturan farklı ya da karşıt toplumsal sınıfların varlı
ğını, hukuki eşitliğini ve birbirleri arasında özgürce mücadeleyi kabul eder.

Toplumsal sorunlar için farklı çözüm yolları öneren farklı ya da karşıt toplumsal 
sınıfların ve tabakaların varlığını; bunların iktidara gelmelerine, siyasi iktidarı etkileme
lerine olanak sağlayan düşünce ve örgütlere yaşam hakkı tanımak, Batı demokrasisinin 
çoğulculuk yanını oluşturur.

Çoğulcu demokrasilerde tüm yurttaşlar kendilerini ilgilendiren kararların alınma
sına ve uygulanmasına her düzeyde ve gerçek anlamda katılırlar. Bu da Batı demokrasi
sinin katılımcılık ilkesidir.

Bir ülkenin demokratik olabilmesi o ülke yurttaşlarının siyasal katılımı yoluyla 
yönetimi etkileyebilmesi ile mümkündür.

Çağdaş demokrasilerde toplumun yönetim üzerinde etki yapan araçları temelde 
siyasi partiler ve toplumsal çıkar örgütlenmeleridir. Toplumsal çıkar örgütleri yani Bas
kı Grupları ise sendikalar, odalar, birlikler, kooperatifler, derneklerdir.

Yurttaşlar siyasi partiler aracılığıyla parlamentoyu ve siyasi iktidarı oluşturur ve 
baskı grupları aracılığıyla da siyasi iktidarları, onların karar alma sürecini ve kararların 
uygulanmasını etkilerler.

Çoğulcu model, siyasi iktidar, siyasi partiler ve baskı grupları arasında eşit, özgür 
ve dengeli bir ilişkiler ağı gerektirir. Siyasi partiler ile baskı grupları, yani toplumsal çı
kar örgütlenmeleri birbirlerinden farklı, ancak birbirlerini tamamlayan iki katılım ara
cıdır.

Baskı gruplan seçime katılmaya, iktidarı ele geçirmeye değil, siyasal karaılar sü
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recine katılma işlevine sahiptirler. Çoğulcu toplumların işlerlik kazanmasında toplum
sal örgütlerin işlevi büyüktür. Batı demokrasileri örgütlenmiş, örgütleri kurumlaşmış 
toplumlardır. Örgütleri yeterince kurumlaşmamış, dolayısıyla yurttaşları siyasete katıl
ma yerine, siyasetten uzaklaştırılmış toplumlarda demokrasi de zaaf içinde kalmaktadır.

İşçi sendikaları gibi baskı grupları çoğulcu ve katılımcı demokrasinin kaleleridir. 
Özgürlüklerin bekçileridir. Baskı gruplarının işlevini yerine getiremediği ülkelerde tota
liter rejimler var demektir.

Türkiye'de karşıtlarını kabul etmeyi, çoğulculuğu, çoksesliliğe katlanmayı hâlâ 
içine sindiremeyen işverenler, sermaye sınıfı, kendi toplumsal örgütleri ya da kendi dü
zen sularındaki toplumsal örgütler dışındaki toplumsal örgütlere hayat hakkı tanımak 
istememektedirler. DİSK'in de kurumlaşmasına bu yüzden karşı çıkmak istemişlerdir.

Batı demokrasisi karşıt görüşlerin mücadelesine, rekabetine dayanır. Bu nedenle 
Batı demokrasilerinde karşıtlarına katlananlar ve karşıtlarınca katlanılanlar vardır.

Farklı çıkar ve görüşlere sahip toplumsal sınıf ve tabakalar kendi görüş ve çıkar
ları yönünde yönetim üzerinde etkili olmak için mücadele ederler. Karşıt toplumsal 
güçler arasındaki sorunlar diyalog ve uzlaşma ortamında çözülür. Bu anlamıyla Batı de
mokrasisi mücadele ve demokratik uzlaşma arasında bir dengedir.

İşte Türkiye'de tekellerin, holdinglerin, egemen sınıfların kabullenmek istemedi
ği Batı demokrasisinin bu nitelikleridir.

Demokrasiyi kabullenmek demek, temel hak ve özgürlükleri kabullenmek demek
tir, çünkü demokrasi insan hakları temeli üzerinde yükselir. Özgürlük, kişinin insan ol
masından gelen serbestçe davranma gücüdür. Hak ise özgürlüklerin yasalarca güvence al
tına alınan kısmıdır.

Temel hak ve özgürlüklerin bir parçası olan ve 1961 Anayasası'nca teminat altına 
alınan sosyal haklar ise ekonomik ve toplumsal dengesizlikleri azaltmaya yönelmiş hak
lardır.

Sendika hakkı, toplu pazarlık hakkı ve grev hakkının oluşturduğu sendikal hak
lar da sosyal hakların bir parçasıdır. Bu üç temel hak sosyal hakların gerçekleştiricisi, 
güvencesi durumundadır. Bu haklar olmaksızın sosyal hakların yaşama geçirilmesi söz 
konusu olamaz.

Sendika özgürlüğü ve sosyal haklar, temel hak ve özgürlüklerin sınıfsal içeriğe sa
hip en önemli alanıdır. Temel hak ve özgürlüklerin gerçekten kullanılıp kullanılmadığı
nın ana göstergesidir. Demokrasinin "olmazsa olmaz" koşuludur.

Demokrasinin temelini oluşturan hak ve özgürlükler bütünseldir. Temel hak ve 
özgürlükler olmazsa, sendikal hakların kullanılması söz konusu olamaz. Sendikal hakla
rın olmadığı ya da kısıtlandığı yerde ise temel haklar da kısıtlanmış, dolayısıyla de
mokrasi de rafa kaldırılmış demektir.

Bir ülkedeki demokrasinin ölçüsü sendikal hak ve özgürlüklerdir. Bir ülkede sendi
kal hak ve özgürlükler ne denli geniş ise, demokrasi de o denli güçlüdür.

Türkiye'de bugün herkes "demokrat" olduğunu iddia etmektedir. Demokrat 
olmanın ölçüsü nedir? 1982 Anayasası'ndaki siyasi haklara karşı olmak mı, demokratlı
ğın ölçüsüdür? Yoksa, miting meydanlarında konuşma hakkının verilmesi mi, demok
ratlığın ölçüsüdür?
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Bcncc tutarlı demokrat olmanın ölçüsü, işçi hakları ve genel grev konusundaki 
yaklaşımdır. Her kim ki, işçilere genel grev hakkının verilmesine karşı değildir, o ger
çek bir demokrat olabilir.

Çünkü sınıfsal nitelikli sosyal hakları gerçek anlamda tanıyanlar demokrasinin 
tüm kurum ve ilkelerini de tanırlar.

Çağımızda demokrasiye örnek gösterilen Batı demokrasilerinde toplum katman
ları, birbirleriyle sıkı bir bağlantı içinde olan çok çeşitli ilişki ve süreçlerin oluşturdu
ğu karmaşık bir bütündür.

Bu bütünün herhangi bir bölümünde ortaya çıkan bir gelişme bütünün diğer bö
lümlerini de doğrudan ya da dolaylı biçimde etkiler. Bu yüzden toplumsal yaşamın 
herhangi bir alanında —örneğin işçilerin ücret ve çalışma koşullarında— çıkarlarını sa
vunmak isteyen bir işçi örgütü başka alanlarla da ilgilenmek ve o alanlarda ortaya çı
kan gelişmeleri de elinden geldiğince işçilerin çıkarları doğrultusunda etkilemeye ça
lışmak zorundadır. Bu, işçi sınıfının gerçek sendikaları için bir seçiş sorunu değil, bir 
zorunluluktur.

Bu zorunluluğu görmezlikten gelen ve çalışmalarını tek bir alana örneğin sadece 
ekonomik alana hapseden sendikalar, veya diğer toplumsal güçler başarısızlığa düşme
ye mahkumdur.

Bu gerçek gözönüne alındığında, işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve (kültürel) hak 
ve çıkarlarını savunan sendikal örgütlerin, toplumsal yaşamın her alanında bağımsız ta
vır almaları görevlerini yerine getirebilmeleri açısından zorunludur.

Sendikal mücadeleyi tek bir alana hapseden sendikal örgütler, sendikal mücade
leyi baştan yenilgiye mahkum edeceklerinden, işçi sınıfının gerçek sendikaları olmak
tan çıkarlar.

Birkaç örnek verelim. Türkiye'de memurların sendikalaşma hakkı 1971 dönemi 
Anayasa değişiklikleri sırasında geri alınmıştır. Yasalara göre sadece işçileri örgütle
mekle yetkili kılınmış olan sendikaların, farklı bir toplumsal grup olan memurların sen
dikalaşma hakkıyla ilgilenmesi ilk bakışta gereksiz gibi görünebilir. Oysa, çalışan iki 
kitle arasında hak arayışı konusunda dayanışma gerekliliği bir yana bırakılsa bile, me
murların sendikalaşma hakkı gerçekte işçilerin çıkarlarıyla doğrudan doğruya ilgilidir. 
Çünkü sendikalaşma hakkının olmadığı durumda memurların gelirleri göreli olarak da
ha düşük olacak, bu da sermaye ve sermayeye yakın çevreler tarafından "memurlar dü
şük maaş alırken, işçiler çok yüksek ücret alıyor" türünden bir propaganda ile işçilerin 
ücret mücadelesi aleyhinde kullanılacaktır. Yani tam tamına sendikal mücadelenin ko
nularından biri olan ücret pazarlığı, memurların sendikalaşma hakkının varlığı/yokluğu 
sorunundan doğrudan doğruya etkilenmektedir.

İkinci örnek, toprak reformu ile ilgili olarak verilebilir. İlk bakışta bu ve tarımsal 
üretime ilişkin başka konular kentlerde yoğunlaşmış bulunan işçi kitlesini hiç ilgilen
dirmezmiş gibi görünebilir. Oysa, gerçek çok farklıdır.

İktisat biliminin neredeyse ikiyüz yıldır saptamış olduğu bir nokta, tarımsal ürün
lerin, özellikle gıda maddelerinin, fiyatları ve üretim koşullarıyla, işçilerin beslenme ve 
refah düzeyleri arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu ortaya koymaktadır. Yani, ta
rımla ilgili konular işçi sınıfı için yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu yüzden, sendikal bir
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örgütün toprak reformu ve tarımla ilgili öteki konulara ilişkin bağımsız bir tavır benim
semesi sadece olağan değil, kaçınılmazdır.

Üçüncü bir örnek uluslararası ilişkiler alanından verilebilir. Bugün ABD’de işba
şında olan yönetimin yüksek faiz oranı politikası izlemesi, tüm dünyada, bu arada Tür
kiye'de de işsizliğin yükselmesine katkıda bulunacak bir niteliğe sahiptir. Yani ABD 
kadar uzak bir ülkede uygulamaya konan politikalar Türkiye'de ve diğer ülkelerde işçi 
sınıfının çıkarlarını doğrudan doğruya etkileyebilmektedir. Bu durumda, işçi sendika
larının uluslararası sorunlarla ilgilenmemesini önermek, bunun "parlamentonun görevi" 
olduğunu ileri sürmek son derece anlamsızdır. Uluslararası ilişkilerden bir başka örnek, 
hiç akla gelmeyecek bir konuda verilebilir: Avrupa ülkelerinde nükleer silahlanmaya 
karşı gelişen tepki. Nükleer silahlanma bu ülkelerde devlet bütçesinin daha büyük bir 
bölümünün bu alana ayrılmasına, dolayısıyla da eğitim, sağlık, konut gibi işçi kitleleri
ni doğrudan ilgilendiren alanlara daha az harcama yapılmasına yol açacaktır.

Bu durumda bu konuda gösterilen tepkiye, yapılan gösterilere, "komünist propa
gandası" deyip çıkmak işin aslını kavrayamamak demektir. Nitekim, son aylarda Batı 
Avrupa’nın birçok başkentinde nükleer silahlara karşı yüzbinlerce kişinin katıldığı gös
terilerin büyük bir bölümünü işçi sendikaları düzenlemiştir.

Uluslararası sorunlar işçi sınıfının çıkarlarıyla, doğrudan veya dolaylı biçimde, 
yakından ilgilidir.

İşçi sınıfının sorunları ile toplumumuzu oluşturan diğer toplumsal grupların, 
tüm emekçi halkımızın sorunları bir bütündür.

Yukarıda verdiğimiz örnekler sonsuza kadar çoğaltılabilir. Bu örneklerden orta
ya çıkan gerçek şudur: Artık çağımızda toplumsal yaşamın farklı alanları arasında sıkı 
bir bağıntı vardır.

İşçi sınıfının sorunları ile emekçi halkımızın sorunları arasında bir bağıntı vardır. 
Bu temel gerçek yadsınamaz.

Ülkenin siyasal yaşamındaki gelişmeler de sendikaların işçi haklarıyla ilgili ola
rak verecekleri mücadeleyi yakından ilgilendirir. Bunun nedeni, işçilerin çıkarlarıyla 
ilgili birçok konunun (ücretler, çalışma süresi ve koşulları, yan haklar, iş güvenliği vb.) 
sadece belirli bir işyerinin sermayedarı ile işçileri arasındaki ilişkiler tarafından değil, 
genel düzeyde belirlenmesidir.

Sendikal faaliyetleri düzenleyen yasalar, öteki ücretleri de büyük ölçüde etkile
yen asgari ücret, işyerinde çalışma ve sağlık koşullarına ilişkin hükümet kararları, işçi
lerin refah koşullarını doğrudan doğruya etkileyen iktisat siyasetleri vb. konularda tüm 
kararlar siyasal süreçler sonunda alınır. Dolayısıyla, sadece tekil sermayedarla veya bir 
kesimin işveren örgütüyle pazarlık ile sınırlanan bir sendikacılık başarısızlıkla karşılaşa
caktır. Bu gerçeğin işçi sınıfının çıkarlarını gerçekten korumaya yönelik bir sendikal 
hareket için kaçınılmaz sonucu, sendikanın siyasal gelişmelerle ilgilenmesi ve bu konu
larda bağımsız bir tavır almasıdır. Siyasal konularda bağımsız bir tavrın sendikal hare
kete yasaklanması, bu hareketi yenilgiye hükümlü kılmaktan başka bir anlam taşımaz.

İşçilerin çıkarlarını ilgilendiren konuların sadece işyerindeki sorunlarla ve ücret
lerle sınırlı olduğunu düşünmek de yanlıştır. İşçi ve ailesi için yaşamsal önem taşıyan 
sağlık, konut, eğitim, sosyal sigorta gibi konular da sendikal mücadelenin vazgeçilmez
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bir alanıdır. Dolayısıyla, sendikaların bu konularda tavır almaları, bu alanlardaki geliş
meleri etkileyebilmek için girişimlerde bulunmaları ve siyasal güçleri işçi sınıfının çı
karları doğrultusunda yönlendirmeye çalışmaları kaçınılmazdır.

Çağdaş toplumun doğası, sendikal hareketin, başarıya ulaşabilmesi için, toplum
sal yaşamın her alanında ve bu arada siyasal gelişmeler karşısında bağımsız bir tavır al
masını gerekli kılmaktadır.

O halde, Sendikal hareket siyaset de dahil her alanda tavır alacaksa, bir sendikayı 
bir siyasal partiden ayıran nedir? Bu soruya verilecek cevap, bu konuda varolan büyük 
bir karışıklığa ışık tutmak bakımından son derece önemlidir. Sendikaları siyasal parti
lerden ayıran siyasetle uğraşmamaları, ilgilenmemeleri değildir. Sendikaların siyasetle 
hiçbir ilgisi olmadığı, olmaması gerektiği yolunda bir görüş, çağdaş toplumun gerçek
lerine tümüyle aykırıdır.

Sendikal bir örgütün, toplumsal ve siyasal yaşamın tüm alanlarıyla, emekçi halkın 
sorunlarıyla ilgilenmesi, bu konularda bağımsız tavır alması kaçınılmaz bir görevdir.

Bağımsız sınıf sendikacılığının zorunlu bir yönü olan bu durum, 1961 Anayasası' 
nın 21., 174 Sayılı Sendikalar Yasası'nın 1., 10., 14. maddeleri ve ILO sözleşme ve il
keleri gereği aynı zamanda Sendikalar için Yasal zorunluluk olarak hükme bağlanmıştı. 
Aksine, bu gibi araştırma ve çalışmaları yapmayan sendikal örgütler Yasaya aykırı dav
ranmış sayılmalıydılar.

274 ve 275 Sayılı Yasaların yerine 1983 yılında kabul edilen 2821 sayılı Sendika
lar Yasası ve 2822 sayılı T.İ.S. Yasası, Sendikal mücadeleyi toplumun tüm diğer alanla
rından soyutlayarak, sadece ekonomik mücadeleye mahkum etmeyi hedeflemiştir.

Bu ise demokrasinin, çağdaş toplum ilişkilerinin doğasına aykırıdır.

Böyle olduğu içindir ki, işçilerin sorunları, emekçi sorunlarının bir parçasıdır.

İşçiler için demokrasi sorunu iş sorunudur, aş sorunudur.

İşçilerin sorunları ile, emekçilerin sorunlarının bütünlüğü, en güzel ifadesini DİSK 
ilkelerinde bulmuştur. Bu nedenle DİSK yalnız işçilerin değil, aynı zamanda diğer 
emekçilerin de umudu haline gelmiştir.

Bugün demokrasinin önemli ölçüde zedelendiği, bir yasaklar ülkesinde yaşıyoruz.

Elbette bu noktaya kolay gelinmedi.

Demokrasinin de bir tarihi olduğunu hatırlamakta yarar var, çünkü, demokrasi 
dünyamıza ellerini kollarını sallayarak gelip yerleşmemiştir. Demokrasinin karşıtları ve 
düşmanları vardır, demokrasi bunları yenilgiye uğratarak ve ancak uzun bir mücadele 
döneminden geçildikten sonra, insan değer yargılarının doruğuna yerleşmiş, insanların 
kafalarında ve gönüllerinde yer etmiş toplumların yaşamlarında şu ya da bu ölçüde bir 
yaşama biçimi alarak benimsenmiş, gerçekleşmiş ve somutlanmıştır.

Gene Batı demokrasilerinin tarihine bir bakacak olursak, aydın kafalarda doğan 
demokratik düşünceler ve düşünce plânında yürütülen mücadele ile emekçi sınıfların 
yaşama ve çalışma koşullarını düzeltmek için verdikleri hak ve özgürlük mücadeleleri
nin nasıl birbirini tamamladığını, soyut düşüncenin çalışan kitlelere dayanarak nasıl so
mut bir güç haline geldiğini görürüz.

Batının tarihi; demokrasinin toplumsal maddi temelinin, toplumun çalışan ve
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üreten insanları, sınıfları olduğunu kanıtlıyor. Demokrasinin asıl gücünün ve dayanağı
nın gerçek sahibinin onlar olduğunu kanıtlıyor. Öyleyse Batılı emekçilerin verdiği mü
cadeleyi, onların taleplerini ve kazanımlarını dikkate almadan Batı demokrasisinden 
söz etmenin pek bir anlamı olmasa gerek.

Aynı şekilde Batı demokrasisinden söz edip, onu somutlaştıran kanunları redde
derek de demokrat olunmayacağını belirtmek gerekir.

Batılı emekçilerin yaşama ve çalışma koşullarını düzeltmek amacıyla verdikleri 
mücadelenin içinden sendikal örgütlenmeler doğdu. Temel niteliği ekonomik olan ör
gütlenmeler ilk başta şiddetle karşılaştı; yer yer ve zaman zaman kanla bastırıldı.

Biz, bugün bu mücadelenin sonuçlarını yaşıyoruz. Bugün hemen hemen her ülke
de ve ülkemizde sendikalar var. Göstermelik demokrasilerde bile hiç olmazsa gösterme
lik sendikalar bulunuyor.

Sendikalar, demokratik ülkelerde insan hak ve özgürlüklerinin vazgeçilmez unsur
larıdır. Bu nedenle, bu hakların geçmişinin ve günümüzdeki evrensel kanunun yanı sıra 
ülkemizdeki durumunun ve sendikalara, sendikal haklara yönelik saldırıların hangi zih
niyetten geldiğini irdelemek gerekir.

1980'den bu yana ülkemizde başta Anayasa olmak üzere birçok yasal değişiklik 
yapıldı. DİSK'in ve ona bağlı sendikaların faaliyetleri durduruldu. Ülkedeki "tehlikeli 
gidişin" önlenmesi gerekçesine dayandırılan bu operasyonların emekçi insanlar açısın
dan sonuçlan neler olmuştur?

1980'de bir işçinin 1 kilo ekmek için 18 dakika çalışması gerekirken, bugün 
(1986'da) 32 dakika çalışmak zorundadır.

Bu yıllar arasında bu süreler 1 kilo şeker için 21 dakikadan 54 dakikaya, 1 kilo 
et için 4 saat 30 dakikadan 6 saat 4 dakikaya, 1 çift ayakkabı için 32 saat 34 dakika
dan 59 saat 40 dakikaya çıkmıştır.

DİSK'in faaliyetinin dondurulduğu bu süre içinde işçilerin yaşama koşullarında
ki değişiklikler özetle bunlardır.

İşte bu maddi yapıdır ki, patronları, işçilere, emekçilere karşı sürdürdükleri 
amansız mücadeleyi sertleştirmelerini getirdi. Ve işverenler, patronlar özellikle 1978' 
lerde sendikalara, bu arada DİSK'e karşı yoğun bir savaş verdiler.

Anarşi ve terörü körüklediler...

Sendikaları grevlere zorladılar, lokavta gittiler...

Ülkemizdeki gelişmeler, evrensel bir gerçeği bir kez daha somutlamaktadır. De
mokrasinin ortadan kalktığı her yerde, işçi sınıfının kazanılmış demokratik hak ve öz
gürlükleri ve örgütleri öncelikle hedef alınmıştır. İşçinin sofrasındaki ekmekle demok
rasi arasında doğrudan ve kopmaz bağlar vardır.

Bütün bu saldırılar karşısında, o zamanlar gerek demokrasi mitingleri ile, gerekse 
çeşitli kuruluşlar arasında yapılan toplantılar ile tezgâhlanan plânlar açığa vuruldu... 
Mücadele yolları gösterildi...

Çözüm olarak günümüz Başbakanı Özal tarafından 24 Ocak Kararları gündeme 
geldi. Demokrasi rafa kaldırılmadan bu kararlar uygulanamazdı.
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Tok tok tiiı» ünlomloı .ılm.ır.ık or.ıy.ı varıldı.

Bu noktaya varışta, TÜ RK-İŞ  vc üyesi sendikaların yönetimleri işçi haklarının 
budanmasında, sendikal hak vc özgürlüklerin kısıtlanmasında ortak çalıştılar. Çünkü kı
sıtlı sendik.' haklar, her biçimde susturulmuş işçi sınıfı onların koltuk garantisi idi.

Bu uygulamada sendikalar, yani gerçek işçi sendikaları günah keçisi yapılmak is
tendi. İşçi haklarının kısıtlanmasının gerekçesi olarak DİSK ve üyesi sendikalar göste
rildi. 1 Mayıs demagojileri yapıldı. İdeolojik grev sözü her yerde kullanıldı.

Ancak 1980 sonrasının grevsiz, sendikasız günleri, üretimdeki düşüşlerin, verimli
likte bir türlü gerçekleşmeyen artışların, işyerlerindeki huzursuzlukların kaynağının 
sendikalar, yani gerçek sendikalar olmadığını gösterdi.

1980 sonrasının ekonomik göstergeleri DİSK ve DİSK sendikalarını her yönden 
akladı. DİSK'in dediklerini haklı çıkardı.

Sonuç olarak,

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin ilkelerini gözardı edeceksiniz.

Ülkemizin de temsil edildiği Birleşmiş Milletler Teşkilâtı'nın yan örgütü, Uluslar
arası Çalışma örgütü (ILO)'nun aldığı ve Uluslararası platformda bağlayıcı niteliği olan 
karar ve ilkeleri tanımayacaksınız, uygulamayacaksınız.

Diğer taraftan sermaye sınıfını tüm örgütleriyle donatacak ve her türlü devlet ola
naklarını emrine vererek halkı soyduracaksınız.

İşçilerin ve emekçilerin ağızlarına bant, ayaklarına kelepçe vuracaksınız, işveren
lere başta TRT televizyonu olmak üzere her türlü araçla propaganda yaptıracaksınız, 
sonra da oluşan bu düzene demokratik düzen diyeceksiniz. Buna kimseyi inandıramaz
sınız.
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MEMURLARIN ÖRGÜTLENME SORUNU

Musa ÜZDEMlR
24 Aralık 1986

Memur olarak adlandırılan emekçilerin örgütlenme sorununu gerek sınıfsal, ge
rek yasal açıdan doğru değerlendirebilmek için çok kısa olarak devlet ve hukuk kav
ramlarına değinmek gerekmektedir.

Devlet, sosyal ve tarihsel bir gerçeklik olup insanların toplum yaşamında başvur
dukları bir örgütlenme biçimidir. Bir başka anlatımla devlet toplum içinde en geniş, 
yaygın ve kapsayıcı bir işbölümüdür. Bu nedenle devlet toplumun üstünde ve dışında 
değildir.

Hukukun oluşumu da devletin oluşumundaki çizgiyi izlemiştir. Devlet ile aynı 
zamanda doğmuş olan hukuk, toplumsal gelişmeye koşut olarak günümüzde iki yönlü 
işleve ulaşmıştır. Çağımızda hukuk bir yandan iktidarı örgütler, kurumlaştırır, onu 
meşrulaştırırken öte yandan iktidara karşı bireyin hakları için güvence unsurları oluş
turmuştur. Bu kısa anımsatmadan sonra toplumsal gelişim evrelerinde memurların ko
numuna geçebiliriz.

Özel mülkiyetin bulunmadığı ilkel toplumda devletten iz ve eser yoktur. Doğal 
olarak ister işçi ister memur densin sömürülen bir sosyal sınıf veya katman da yoktur.

Sosyal sınıflar ve devlet bir insanın kendisine yetecek miktardan fazlasını ürete
bildiği dönemde ortaya çıkmıştır. Kabile ve Klan işbölümünün doğa üzerindeki ege
menliği artırdığı ve bazı gereksinmelerin daha iyi karşılanabildiği farkedilmiştir. Bu dö
nemde köle sahipleri kölelerini çalıştırırken, yönetirken yardımcılara gereksinme duy
muşlardır. Bürokratın atası köleci toplum dönemindeki bu yardımcılardır dersek sanı
rım abartmış olmayız.

Feodal topluma geçişle birlikte devlet aygıtı daha bir belirginleşmiştir. Ekono
mik erke egemen olmalarının doğal sonucu olarak devlet denen aracı elinde tutan feo
dal beyler iç ve dış güvenliği sağlamak, vergileri toplamak ve adalet hizmetleri için me
murlar çalıştırmışlardır.

Kapitalist toplumda devlet, jandarma devlet fonksiyonunun dışına taşarak, eko
nomik ve sosyal alanlarda düzenleyici girişimci, müdahaleci bir rol kazanmaktadır, özel
likle 19. yüzyılın başlarından itibaren kapitalist toplum yapısında önemli değişiklikle
rin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu değişiklikler iki yönde olmaktadır. Bunlardan biri 
işçi sınıfının bilinçlenmesi, güçlenmesi ve mücadeleye girmesi sonucu devletin bazı hak 
ve özgürlükleri tanımasıdır. İkinci önemli değişiklik, burjuvazinin belli bir düzeni yürü
tebilmek ve koruyabilmek için, devlet aygıtı aracılığıyla, birtakım yeni işlevleri üstlen
mesidir. İç ve dış güvenlik, maliye, adalet gibi geleneksel görevlerin yanı sıra eğitim, 
ulaşım, enerji, sağlık, bayındırlık, sosyal güvenlik vb. alanlarda devlet birtakım yeni gö
revler üstlenmiş ve bu görevleri yerine getirebilmek için giderek artan sayıda personel 
çalıştırmaya başlamıştır. Böylece bir yandan kamu görevlilerinin sayısı hızla artmış, di
ğer yandan kamu görevlileri arasında üretken emek harcayanlar giderek çoğalmıştır.
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YAKIN GEÇMİŞE DEK MEMURLAR NEDEN ÖRGÜTLENME 
GEREKSİNMESİ DUYMADILAR ?

Emeği ile geçinen kimilerin kendilerini çalıştıranlara karşı ortak çıkarlarını koru
mak için örgütlenmeleri vazgeçilmez bir hak ve özgürlük olduğu gibi önlenemez ve kar
şı konulamaz bir olgudur. Nitekim işçi sınıfı 18. yüzyılın başlarından itibaren hak ve 
özgürlükleri için mücadele vermiş ve örgütlenme kavgasını kazanmıştır. Memurlar ise 
50-55 yıl gibi yakın zamana dek benzer hak ve özgürlükler için bir harekete girişme
miştir.

Memurların köleci toplumdan kapitalizmin gelişme çağı başlangıcına (sanayi 
devrimine) dek, örgütlenme gereksinimi duymamalarının nedenleri şöyle özetlenebilir:

a) Bu dönemlerde memurların büyük çoğunluğu savunma, adalet, maliye, asayiş 
gibi belli bir düzenin zorla korunmasına yönelik bir görev yapmışlardır. Halkın üzerine 
uyguladıkları baskıya karşılık belli ayrıcalıklara sahip olmuşlardır.

b) Bu dönemlerde memurlar genellikle, ekonomik erki elinde tutanlarla birlikte 
siyasal erki paylaşmıştır.

c) Kamu kesiminde çalışmanın belirli formasyonu gerektirmesi, toplumun seç
kin tabakalarından gelen kişilerin memur olabilmesi, iyi ücret ve itibar memurların 
mevcut sistemi benimsemesini sağlamıştır.

d) Yön verici değerler olarak devlete sadakat ve üstlere itaat benimsenmiştir.

Görüldüğü gibi o dönemlerde memurlar kiraladıkları işgücü karşılığında son dere
ce önemli yetki ve olanaklara sahiptirler.

Kuşkusuz bu ortam ve olanaklar içinde memurların daha iyi yaşama koşulları 
için mücadele vermelerini beklemek anlamsız olurdu.

KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ VE MEMURLARIN YOKSULLAŞMASI
Bu ortam ve olanaklar kapitalizmin gelişimiyle son bulmaya başlamıştır.

a) 19. yüzyıldan itibaren hak ve özgürlükleri için mücadele veren işçi sınıfı bazı 
hak ve özgürlükleri elde etmiş, örgütlenme kavgasını kazanmıştır. Bunun doğal sonucu 
olarak iki temel sınıf burjuvazi ve işçiler toplumsal yaşama damgalarını vurmaya başla
mıştır. Burjuvazinin belirli bir dönemde bürokrasi ite zorunlu olarak kurduğu iş ve güç- 
birliği çözülmeye başlamış, iktidar ortaklığı bozulmuş, burjuvazi bürokrasinin sadece 
belirli bir kesimini koruma ve kollama gereğini duymuştur. Kapitalist gelişmenin bir 
ürünü olarak ortaya çıkan güçlü sermayedar sınıf, memurların toplum içindeki ayrıca
lıklı yerlerini sarsmıştır.

b) Sermaye sınıfının daha çok kâr amacıyla enflasyonu pompalaması, nitelikli 
emek için eğitime göreli bir ağırlık vermesi sonucu öğretim görmüşlerin sayısının art
ması, işçi sınıfının örgütlü mücadele sonucu ekonomik haklarını genişletmesi memurla
ra iyi ücret ve itibar ile övünme olanağı bırakmamıştır. Memurların büyük kesimi yok
sullaşma sürecine girmiştir.

c) Kapitalizmin tekelci aşamaya ulaşması, emperyalizmin belirginleşmesi tüm 
dünyada yeni oluşumlara yol açmıştır. Sosyalizmin doğuşu ve ulusal kurtuluş hareket
leri kapitalist sisteme bağlı ülkelerin dış sömürü olanaklarını sınırlarken o ülke işçi sını-
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finin verdiği mücadele de iç sömürüyü belli oranda sınırlamıştır. Daralan olanaklar bur
juvazinin memurlara aktardığı payları kısması, azaltması sonucunu yaratmıştır.

d) Devletin niteliğiyle ilgili değer yargıları sarsılmış, geleneksel deyimiyle kral 
hata yapmaz, onun için krala karşı hak aranmaz anlayışı yerine devletin sınıfsal bir ol
gu olduğu ve devletin emrinde çalışanların da haklarını korumak için örgütlenmesi ge
rektiği gerçeği öğrenilmeye başlanmıştır.

e) Tüm bu nedenlerle üretken emek harcayan memurların sayısının artması ve 
bunların işçi sınıfı mücadelesinden dersler çıkarması da eklenince örgütlenme hakkına 
ilişkin talepler belirmeye başlamıştır.

MEMURLARIN MÜCADELESİNİN ULUSLARARASI BOYUTLARI

Bu talepler, ulusal ve uluslararası düzeyde, sonuçlarını 1907 yılından sonra ver
meye başlamıştır. Uluslararası düzeyde, kamu kesiminde çalışanların örgütlenme hak
ları konusunda birçok sözleşme ve andlaşma düzenlenmiştir. Hiçbir ayırım yapılmadan 
tüm kamu çalışanlarına örgütlenme hakkı tanıyan uluslararası bazı metinler şunlardır:

1- Uluslararası Çalışma Örgütü Konferansı tarafından 1946 yılında kabul edilen 
"Sendika özgürlüğüne ve Sendika Hakkının Korunmasına Dair 87 No.lu Sözleşme"

2- TBMM tarafından onaylanarak yasa niteliği kazanan ve Resmi Gazete'de ya
yımlanarak yürürlüğe giren, Birleşmiş Milletler Kurulu'nun 1948 yılında yayınladığı 
"İnsan Hakları Bildirgesi" RG. 27.5.1949

3- Türkiye'nin de içinde yer aldığı Avrupa devletleri tarafından 1950'de Roma' 
da imzalanan "insan Haklarını ve Ana özgürlükleri Korumaya İlişkin Sözleşme" TBMM 
tarafından 19.3.1954'te onaylanmış, yasa niteliği kazanmış ve Resmi Gazete'de yayım
lanmıştır.

4- Altında Türkiye'nin de imzası bulunan ve 18.10.1968'de kabul edilen "Avru
pa Sosyal Yasası"

5- Türkiye tarafından da imzalanan Helsinki Sonuç belgesi

6- Türkiye'nin de üyesi bulunduğu UNESCO ve ILO'nun 1966 yılında ortaklaşa 
kabul ettiği "öğretim Personelinin Durumuna ilişkin Tavsiye Kararı"

7- 7.6.1978'de ILO'nun kabul ettiği, Türkiye'nin de imzaladığı "Kamu Kesimin
de örgütlenme Hakkının Korunmasına ve Çalışma Koşullarının Belirlenmesi Yöntemi
ne İlişkin 151 sayılı Sözleşme"

Bu tür uluslararası nitelikteki metinler bir yandan ulusal mevzuattaki bir evrimin 
sonucu olduğu kadar bu evrimi belirleyen unsurlar olarak da işlev görmektedir. Ancak 
üzülerek belirtmek gerekir ki bu evrim ülkemizde yaşanmamıştır. Oysa 1961 Anayasa- 
sı'nın 65,1982 Anayasası'nın 90. maddeleri usulüne uygun olarak yürürlüğe konan ulus
lararası andlaşmaların yasa hükmünde olduğunu belirtmiştir. Bu hükme rağmen ulus
lararası andlaşma ve sözleşmelerin uygulanmaması hukuk devletini, insan haklarını hi
çe saymakla eş anlamlıdır.

Bu uluslararası metinlerin dünyaya yansıması ise kısaca şöyle olmuştur:

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun verilerine göre dünyada içlerinde Türkiye'
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nin de yer aldığı birkaç ülkede kamu görevlileri örgütlenme hakkından yoksundur (Ek
vator, Peru, Ürdün, Etyopya).

Bu ülkelerin dışında kalan ülkelerde memurların örgütlenme hakkı küçümsenme
yecek boyutlar kazanmıştır. Memurları da kapsayacak grevli toplu sözleşmeli sendikal 
hakkın yürürlükte olduğu bazı ülkeler ve bu hakkın kazanıldığı yıllar aşağıdadır. Kana
da 1967, Norveç 1958, Fransa 1963, Finlandiya 1970, Gine 1959, Yukarı Volta 1960, 
Nijer 1959, Portekiz 1974, Togo 1968, Fildişi Sahili 1964, Meksika 1963, İsveç 1965, 
(ABD'de ise 7 eyalet hariç grev hakkı vardır.)

Ancak hemen belirtmek gerekir ki, kamu görevlilerine örgütlenme hakkı tanın
mış olmasına rağmen bu haktan belirli kısıtlamalarla yararlanılabilmektedir. Uluslara
rası andlaşmalara da yansıyan bu kısıtlamaları 4 ana noktada toplamak mümkündür.

a) Memurlara sendikal hak tanımak ama grev ve toplu sözleşme hakkını verme
mek veya sınırlamak,

b) Silahlı kuvvetler mensuplarını, polis ve kolluk kuvvetlerini, devletin yönetim, 
denetim kademelerinde bulunanları örgütlenme dışı bırakmak,

c) örgütlenme hakkının tanındığı hallerde bile özel kesim işçileriyle birlikte ör
gütlenmelerine kısıtlamalar getirmek,

d) Meslek kategorileri veya çalıştıkları kuruluşlar, hatta kısımlar itibariyle par
çalı örgütlenmelerini yasa ile zorunlu hale getirmek.

Bazı ülkelerde örgütlenmenin önüne konan bu tür kısıtlamalara rağmen birçok ül
kede bugün varılan düzey küçümsenmeyecek boyutlardadır.

örneğin memurlarla işçilerin birlikte, aynı sendikalarda örgütlendiği ülkeler var
dır. F. Almanya, Avustralya, Avusturya, Kostarika, Tunus, İsviçre, Danimarka, Finlan
diya.

işçilerle memurların farklı sendikalarda örgütlendiği ülkelere ise Belçika, İngil
tere, ABD, Fas, Kanada, Japonya ve Meksika örnek verilebilir.

Silahlı kuvvetler mensuplarına sendika hakkı tanıyan ülkeler arasında Almanya, 
Avusturya, İsveç, İsrail, Lüksemburg, İngiltere, Norveç vs. bulunmaktadır.

Polis teşkilatında çalışanların mesleki çıkarlarını savunabilmeleri için diğer kamu 
görevlileriyle aynı statü içinde sendikal hak tanıyan ülkeler arasında Gine, İrlanda, Fil
dişi Sahili, Danimarka, Tunus, İrlanda, İsrail, Hollanda, Belçika bulunmaktadır.

Bu bölümü noktalamadan önce çeşitli uluslararası sözleşmelerden ve çeşitli ülke
lerin uygulamalarından vardığım sonuçları özetlemek isterim:

— Kamu kesiminde çalışanların işçi ve memur olarak ayrılmasının yapay olduğu 
genel bir kabul görmekte ve bu yapay ayrımın kaldırılması yolunda ciddi gelişmeler ya
şanmaktadır.

— ILO tarafından 1978 yılında kabul edilen "Kamu Kesiminde örgütlenme Hak
kının Korunması ve Çalışma Koşullarının Belirlenmesi Yöntemine" ilişkin 151 sayılı 
sözleşme daha önceki sözleşmelerin boşluklarını doldurucu niteliktedir.

— Memurların örgütlenme hakkını elde etmesi ve örgütlülük düzeyini geliştirme
sinde işçi sınıfı hareketinin çok büyük katkıları olmuştur.
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— Sermaye sınıfı ile işçi sınıfının güç dengesi örgütlülük düzeyinin boyutunu be
lirlemektedir.

-  Tüm kısıtlamalara karşın kamu görevlilerinin siyasi örgütlere girebilme hakkı 
küçümsenmeyecek gelişme göstermektedir.

TÜRKİYE'DE DURUM

Memur kavramlarıyla ilgili genel değerlendirme ve dünyada varılan düzeye ilişkin 
bu açıklamalardan sonra Türkiye'yi ele alabiliriz.

Osmanlı İmparatorluğu'ndan devralınan bürokrasinin önde gelen niteliklerinden 
biri Bonapartizm olarak tanımlanabilir. Bu bürokratik yapının temelleri 1839 Tanzimat 
Fermanı ile atılmıştır. Kamu yönetimi için model olarak Fransa'nın seçilmesi, uzman
laşmış, meslekten memurlar yetiştirilmek üzere 1859 yılında Mekteb-i Mülkiye'nin 
açılışı birer rastlantı değildir. Burjuvazinin yokluğunda, yönetici sınıf niteliği taşıyan 
Osmanlı bürokrasisi Cumhuriyetin ilk yıllarında da bu özelliğini sürdürmüştür. Kısacası 
güçlü bürokrasi bu gücünü sermaye sınıfının güçsüzlüğünden almaktadır.

Bunun doğal sonucu olarak siyasal erkle bütünleşmiş olan yöneticiler üstün statü 
ve parasal olanaklara sahiptirler, örneğin Cumhuriyetin ilk yıllarında kamu gücünü sü
rekli abartan, işçilik statüsünü (ameleliği) küçük gören bu güçlü bürokrasi 1950 yılına 
kadar yaşamıştır.

1908-1950 dönemi olarak da adlandırabileceğimiz bu dönemde konumuza iliş
kin önemli düzenlemeler ise şöyle özetlenebilir:

Ülkemizde çalışma ilişkilerine ve sendika hakkına ilişkin ilk yasa sayılabilecek 
Tatil-i Eşgal Kanunu, kamu kesiminde çalışanların sendikal haklarını yakından ilgilen
dirmekteydi. 1908 yılında çıkan bu yasayla Kamu Kesiminde Sendikalaşma tümüyle 
yasaklanmıştır.

1923 İzmir İktisat Kongresi, 1925 yılında yürürlüğe giren Takrir-i Sükun Kanu
nu, 1931 yılında oluşturulan KİT'ler bu dönemin ekonomik ve toplumsal yapısını be
lirleyen olgulardır.

Bu dönemin önemli tarihlerinden birisi de 1938 yılıdır. O yıl çıkarılan 3008 sayılı 
İş Yasası'yla bedenen çalışan işçi sayılarak kamu görevlilerinden bir kısmının işçi bir 
kısmının memur olarak istihdam edilmesi yolu açılmıştır.

Bu dönemin bir bölümü de savaş yıllarına rastlamaktadır. Ülkemiz savaşa girme
mesine rağmen savaş ekonomisini tüm boyutlarıyla ve sonuçlarıyla yaşamıştır. Bu dö
nemde burjuvazi gelişmeye başlamış, tarımda makinalaşma ve kapitalist işletmecilik, 
dış ticaretten ejde edilen büyük kârlar sermaye birikimini ileri boyutlara ulaştırmıştır. 
Sanayi burjuvazisi yavaş yavaş politik ağırlığını hissettirmeye başlamıştır. Bu geliş
meyle birlikte fiyatlar alabildiğine yükselmeye başlamış, memur kesiminin yaşam dü
zeyinde gerileme görülmüştür. Bu arada 1945 yılında 50000 olan memur sayısı 1948'de 
67000'e yükselmiştir. İşçi sınıfı ise büsbütün yoksullaşmıştır.

1947 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı ilk Sendikalar Yasası'yla çok dar sınırlar 
içinde işçi ve işverenlere sendika kurma hakkı tanınmıştır.
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1950-1960 DÖNEMİ

Türkiye'de bürokrasinin bağımsızmış gibi davranması ve siyasal erki elinde bulun
durma süreci 1950'lerde son bulmaya başlamıştır. 1950-1960 arası bürokrasinin çöküş 
ve bunalım dönemi olarak adlandırılabilir.

Bu bunalım üç noktada toplanabilir.

Birincisi siyasal süreçteki değişim ve bunun etkileridir. Kapitalizmin önce tarım 
ve ticaretle sonra sanayide gelişimini hızlandırmış, uluslararası kapitalizm ile bağ kur
muştur. 1950 yılında Demokrat Parti'nin iktidara gelişiyle, bürokrasi kendi dışında 
oluşan siyasal iktidara bağımlı hale gelmiştir. Burjuvazi, tarihsel misyonunu tamamla
yan bürokrasiyi terk etmeye başlamıştır.

Bunalımın ikinci boyutunu yönetsel yapıdaki değişiklik yaratmıştır. Mülki yöne
timde yapılan düzenlemeler sonucu bürokrasi yetkilerini yitirmiştir.

Bürokratik sistemin içine düştüğü bunalımın üçüncü boyutu gelir gerilemesi ve 
toplumsal statü kaybıdır.

Bu üç olgu sonucu memurluk mesleğinin saygınlığı giderek azalmıştır. Memur ol
mak artık orta ve dar gelirli kümelerin çocuklarının beklediği bir istek durumuna gel
miştir.

Kırsal alanda ve kentte sermaye sınıfı karşısında güçsüz duruma düşüş, gelir ve 
statü kaybı sonucu, burjuvazi ile bütünleşmiş üst düzey yöneticileri hariç, memurların 
büyük çoğunluğu örgütlenme ihtiyacı duymaya başlamışlardır. Ancak, siyasal iktidarı 
rahatsız edecek boyutta, ciddi bir mücadele verdikleri söylenemez.

27 Mayıs 1960 olayı toprak ve ticaret burjuvazisine karşı sanayi burjuvazisinin 
etkinliğidir. Emekçilerin ve aydınların desteğini de alan bürokrasinin asker kesiminin 
girişimiyle gerçekleştirilen 27 Mayıs'ın ve onun 1961 Anayasası'nın temel hak ve öz
gürlüklere çağdaş bir yaklaşım getirmiş olması bu gerçeği değiştirmez.

1961 Anayasası'nın 46. maddesiyle tüm çalışanlara, bu arada memurlara da sen
dika kurma hakkı verilmiştir. Altını çizerek yinelemek isterim. 1961 Anayasası'nın ta
nıdığı sendika kurma hakkı uğrunda mücadele edilerek kazanılmamıştır. Bu hak veril
miştir. Geçmiş deneyler ışığında memura güvence ihtiyacından doğmuştur.

1961'de Anayasa koyucu "Kamu hizmeti görenlerin sendika kurma hakkı şüphe
siz ki işçilerinki gibi kayıtsız olamaz. Bu alanda konacak sınırları, gereksinmelere göre 
kanun koyucu saptayacaktır" gerekçesiyle memurların işçilerden ayrı sendikalar kur
maları sonucunu yaratan ayrı bir yasanın çıkarılmasını öngörmüştü.

Bunun üzerine 1965 yılında 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu yü
rürlüğe konmuş ve ülkemizde ilk memur sendikaları kurulmuştur.

624 sayılı yasanın grev ve toplu sözleşme hakkını, protesto ve gösteri yürüyüşleri
ni yasaklaması, kamu kurumlan içinde sendikal faaliyeti kısıtlamış olması, sendika yö
neticilerinin güvenceden yoksun bulunması, etkin bir örgütlü mücadelcyi engellemiştir.

624 sayılı yasanın getirmiş olduğu sınırlamaların aşılamaması dağınık ve güçsüz 
örgütlenmeye yol açmıştır. Tüm bunlara karşın özellikle eğitim emekçilerinin sendikal 
örgütleri İLK-SEN ve TÖS'ün örgütlülük ve mücadele düzeyi burjuvaziyi ürkütmeye 
başlamıştır.
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Nitekim 12 Mart örtülü askeri rejim döneminde yani 1971 yılında Anayasa'da 
birçok anti-demokratik değişiklik yapılırken memurların sendika kurma hakkı da elle
rinden alınmıştır.

1961 Anayasası'nın 46. maddesindeki "çalışanlar" ifadesi "işçiler" olarak değiş
tirilmiş, ayrıca 119. maddeye konulan bir hükümle memurların sendikalara üye olmala
rı yasaklanmıştır. Memurların örgütlenme aracı olarak sadece dernekleşme kalmıştır, 
örgütlülük düzeyinin eksikliği nedeniyle sendikal hakkın alınmasına karşı önemli sayı
lacak bir tepki olmamıştır.

İŞ Ç İ -MEMUR AYIRIMI

1971'de Anayasa değişikliği ile memurların sendikal örgütlenme hakkı kaldırılın
ca memur tanımı ve dolayısıyla Anayasa'nın 117. maddesi olağanüstü bir önem kazan
dı. Zira, bu tanımın kapsamının daraltılıp genişletilmesiyle sendikal örgütlenme hakkı
na sahip olabileceklerin sayısını azaltıp çoğaltmak, dahası kamu kesiminde mevcut işçi 
sendikalarının hareket alanlarını daraltıp genişletmek mümkün olabiliyordu. Siyasi ikti
dar bu olanağı 1975 yılında çıkardığı 657 sayılı yasayı değiştiren, 1897 sayılı yasa ile 
kullanmaya başladı. Söz konusu yasa hangi görevlerde çalışanların memur veya işçi sa
yılacağının tesbitine ilişkin yeni bir yöntem getiriyor ve yetkiyi siyasi iktidara veriyor
du. Ve siyasi iktidar bu yetkiyi memur tanımının kapsamını geniş tutacak biçimde kul
landı.

Hepimizin "işçi-memur ayırımı" olarak bildiğimiz bu uygulama ile memur tanı
mının dar tutulması ve memurların ezici çoğunluğunun işçi sayılması yoluyla hem sen
dikal hem de siyasal haklarının tanınması da mümkündü. Ancak bu böyle yapılmadı. 
Çünkü yasayı çıkaran ve uygulayan siyasi iktidarların bu işi hangi sınıfın çıkarları için 
yaptığı biliniyordu. O dönemin işçi sendikalarının verdiği mücadele birçok işçinin me
mur yapılmasını önlemiştir.

Benim burada vurgulamak istediğim 657 sayılı yasadaki ve Anayasa'nın 128. 
maddesindeki memur tanımlarının daraltılması sonucu memurların önemli çoğunluğu
nun işçi sayılmasının ve bunların sendikal ve siyasal haklara kavuşturulmasının bugün 
de mümkün olduğudur. Kaldı ki demokrasiye işlerlik kazandırılmış ülkelerde tüm çalı
şanlara sağlanan sosyal haklarla (temel hak ve özgürlüklerle) bu sorun çözümlenmiştir. 
Çünkü işçilik sosyo-ekonomik bir olgudur. Statü ve kategoriyle değişmez. İşçi, bir üc
ret karşılığı, işverene bağımlı olarak çalışan insan demektir. Bu tanım memurlar için 
de geçerlidir.

1982 ANAYASASI

12 Eylül yönetimince oluşturulan 1982 Anayasası'nın ve diğer bazı yasaların me
mur örgütlenmesine ilişkin hükümlerini de özetle anımsatmak isterim.

1982 Anayasası'nın 51, 53 ve 54. maddeleri sendika kurma, toplu sözleşme ve 
grev hakkını işçi ve işverenlere tanımıştır. Fakat memurların sendika kurma hakkını 
açıkça yasaklayan bir hüküm yer almamış bulunmaktadır.

Ancak hemen belirtelim ki, toplu sözleşme ve grev hakkından yoksun bir sendi
kalaşma dernek kurma hakkından ileri bir hak değildir.

1982 Anayasası memur güvencesi ve idarenin yargısal denetimi konularında da
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oldukça geri hükümler getirmiştir. (Md. 125).

Kaldı ki 657 sayılı D.M.Y.'nın 26. maddesi toplu eylem ve hareketleri, 27. mad
desi grevi yasaklamaktadır.

1982 Anayasası'nın 33. ve 34. maddeleri sendikaların, meslek kuruluşlarının, 
derneklerin dayanışmasını ve ortak hareket etmesini ve ülke sorunlarıyla ilgilenmesini 
engellemeye çalışmaktadır.

Bir bütün olarak temel hak ve özgürlükleri sınırlayan 1982 Anayasası'nın siyasi 
partilere girmeyi yasaklayan 67. ve parlamenter seçilmeyi güçleştiren 76. maddeleri de 
özelinde memurları yakından ilgilendirmektedir.

7.10.1983'de yürürlüğe giren 2098 sayılı Dernekler Yasası'nın getirdiği yasakla
ma ve sınırlamalar da memurların örgütlenme sorununu yakından ilgilendirmektedir.

2098 sayılı Dernekler Yasası'nın 4, 5,16. maddeleri memurların önemli bir bölü
münün dernek kurma ve derneklere üye olma hakkını kaldırmıştır.

Derneklerin yurt ve dünya sorunları hakkında görüş bildirmesi, toplantı düzenle
mesi 37, 43 ve 44. maddelerle oldukça sınırlanmış, 7,11 ve 12. maddeleri yurt içinde 
ve yurt dışında kurulmuş derneklerle işbirliği engellenmeye çalışılmıştır.

2821 sayılı Sendikalar Yasası'na konan hükümle özel okullarda öğretmenlik ya
panların sendika hakkının yasaklandığını da bir not olarak söylemek isterim.

1982 Anayasası'nın meslek odalarına ilişkin 135. maddesi ve dernekler yasası hü
kümleri öylesine çarpıktır ki insanın ölümüne, idam edilerek öldürülmesine karşı çıktığı 
için Tabip Odaları Merkez Konseyi üyeleri mahkemeye verilmiş, yargılanmıştır.

öylesine bir Dernekler Yasası getirilmiştir ki bir profesör insan Hakları Derneği' 
ne ve Resim sevenler Derneği'ne üye olabilmek için Rektörden izin almak durumunda 
bırakılmıştır. Ya Rektör İnsan Haklarını, resim sanatını sevmiyorsa ne olacaktır?

Anayasanın amacı TMMOB ve TTB gibi örgütleri içe kapanık konuma getirmek
tir. Kamu kesiminde çalışanların bu örgütlere üyeliğini ihtiyari kılmak, güvencesi olma
yan memuru örgütten de koparmak ve örgütleri zayıflatmaktır.

ÜLKEMİZDE ÖRGÜTLENME DÜZEYİ VE SORUNLAR

Türkiye'de 1960-1980 dönemindeki örgütlenme düzeyini ortaya koyabilmek 
için memur sayılarını ve memurların hizmet sınıfları itibariyle değerlendirmek yararlı 
olacaktır.

Yıllar itibariyle memur sayıları yaklaşık şöyledir :

1965 500.000
1970 800.000
1975 1.000.000
1980 1.300.000
1985 1.689.000

Bu arada hemen belirtelim ki gelişmiş kapitalist ülkelerde kamu görevlilerinin ak
tif nüfusa oranı % 10 dolayındadır. Ülkemizde ise bu oran 1980 yılında % 6.9 dolayın* 
dadır.
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Ancak, memurların sayısal artışını hizmet alanlarıyla birlikte değerlendirmek da
ha anlamlı olacaktır.

Maliye Bakanlığı'nın 1985 yılı başında yaptığı bir çalışmada bütçelere göre me
murların sayıları aşağıdadır.

Genel ve Katma Bütçe 1.283.712
Döner Sermaye işletme. 25.405
Fonlar ve Kefalet Sandık. 1.304
K İT ’ler 230.051
Belediye ve İl özel İd. 80.609
özel Bütçeli Kuruluşlar 68.715

1.689.796

Bu rakam ülkemizdeki toplam memur sayısıdır.

1986 yılı bütçesinden aylık alan memurların hizmet sınıflarına göre dağılımı şöy-
ledir

Genel İd. Hizmetleri Sınıfı 268.613
Teknik Hizmetler 
Sağlık
Eğitim " 
Avukatlık "
Mülki İd. " 
Emniyet "
Din
Akademik Personel 
Yargıç ve Savcılar 
Yard. Hizmetler

73.912
103.127
426.834

1.509
1.559

94.562
56.259
32.252
9.387

215.643

Toplam 1.233.707

Bu sayıya 926 sayılı TSK Personel Yasası'na tabi yaklaşık 70.000 askeri personel 
dahil değildir.

624 DÖNEMİ 1965-1971

Memur sayılarına ilişkin bu bilgilerden sonra örgütlülük düzeyine geçebiliriz.

1975 yılında çıkan 624 sayılı sendika yasasından sonra 1.5 yıl içinde 332 adet 
memur sendikası kurulduğu ve daha sonra bu sayının 407'ye kadar yükseldiğini araştır
malardan öğreniyoruz. Sendika enflasyonuna 624 sayılı yasa hükümleri yol açmıştır. 
Bu örgütlerin % 50'sine yakınının üye sayısı 100 kişinin altındadır. Sendika üyeliğine 
düşük gelirli memurlar önem vermiştir. Ancak genel bir isteksizliğin olduğu gerçeği de 
yadsınamaz.

Bu sendikalar içinde en etkin olanlar şunlardır.

İLK  —  SEN (ilkokul Öğretmenleri Sendikası)
TEK-SEN  (Teknik Elemanlar Sendikası)
TÖS (Türkiye öğretmenler Sendikası)
TÜ R K-PER -SEN  (Türkiye Kamu Personeli Sendikası)

91



ÜNAS (Üniversite Asistanları Sendikası)
Kamu Jeologları Sendikası
Üniversite Öğretim Üyeleri Sendikası

Memur sendikalarının bir bölümü Türk-Per-Sen Federasyonu'nda biraraya gel
miştir. Ancak federasyon tipi örgütlenme iyi işlememiş, federasyona üye sendika kadar 
genel merkez doğmuştur. Ayrıca işyeri sendikalarıyla iş çığrından çıkmıştır. Bu du
rum çok başlı sorumsuzluğu getirmiştir. Kitleler kaynaşamamıştır. Bu sendikalar eko
nomik demokratik mücadele vermek yerine idare-i maslahatçılıkla yetinmişlerdir.

Demokratik hakların korunması ve geliştirilmesi için mücadele verilmiş, işçi sen
dikalarıyla dayanışmaya girilmemiştir.

Kısacası memur sendikaları aslında dağınık ve etkinlikten uzaktır.

Yalnız öğretmenlerin örgütlenmelerini bu değerlendirmenin dışında tutmak gere
kir. TÖS ve İLK-SEN 'in örgütlülük düzeyi ve mücadele anlayışı burjuvaziyi ürkütmüş
tür.

Aslında 624 sayılı yasanın olumsuzluklarını da anımsatmak gerekir.

Memur sendikaları gerek yönetime gerekse siyasal iktidara karşı direnme olanak
larından yoksundur. Çünkü 624 sayılı yasa, toplu sözleşme, gösteri yürüyüşü gibi yol
ları kapamıştır. Sendika yöneticilerinin yönetime karşı güvenceden yoksun olması, ku
rum içinde sendikal faaliyet yasağı sendikal çalışmaları olumsuz yönde etkilemiştir.

DERNEKLER DÖNEMİ 1971 -1980
1971 yılında Anayasa'da yapılan değişiklikler sonucu sendikal hak geri alınınca 

bu defa memurlar dernek çatısı altında örgütlenmek durumunda kalmışlardır. Göreceli 
de olsa 1974 yılından itibaren demokratik kuralların yeniden işlemeye başlaması sonu
cu memur örgütlenmesinde bir canlılık başlamıştır.

TÜRK P E R -S EN ...............  TÜM - PER-SEN - KOM
T Ö S .........................................  TÖB-DER
TEK SEN ................................  TÜTED

adı altında yeniden örgütlenirken, 1975'de kurulan TÜM - DER memur örgütlenmesin
de önemli açılım yapmıştır. Keza sağlık hizmetleri sınıfını örgütleyen TÜS-DER'de 
bu yıllarda kuruldu. Sayısız işyeri derneğinin, birçok işkolu derneğinin, kurulduğu bu 
dönemde demokratik kitle örgütlerinin bir platform oluşturmaya çalışmaları, işçi sen
dikalarının desteğini alma çabaları gözlenmektedir.

Sayısız derneğe karşın memurların örgütlenme sorunu çözülememiştir. 1,5 mil
yon memurun yaklaşık 200.000 kadarı örgütlü mücadeleye katılmıştır, örgütlülük dü
zeyinin bu cılızlığının nedenleri üzerinde durmak gerekir.

Bunu iki başlık altında incelemek istiyorum.

A) Ortamdan Kaynaklanan Nedenler
-  1961-1980 döneminin yani 15 yıllık sürenin önemli bir bölümünde ülkemiz sı

kı yönetim koşulları altında yaşamıştır (özellikle memurların yoğun olduğu büyük 
kentler). Örgütlerin kendilerini yenileyip aşacakları demokrati. ortam kısa fasılalarla 
bulunabilmiştir. Sendikaların açılıp kapanması 5 yıllık bir süredir. Derneklerin faaliyet
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süresi ise sadece 7 yıldır. Demokrasinin sık sık kesintiye uğramış olması, örgütlenme 
arayışları, kitlelere bunun benimsetilmesi elbetteki zor olacaktı ve olumsuz etkileye
cekti.

Bu olguya geçmişten miras kalan bir bilgi ve deney birikiminin olmayışını da ek
lemek gerekir. Sürekli arayış içinde olmak zorunluğu zaman kaybına ve yanlışlara yol 
açmıştır.

— Memurların kendi ürettikleri hizmete, mesleklerinin özüne yabancılaşması için 
egemen ideolojinin sürekli çaba harcaması, sendika ve dernek düşmanlığı kitlelerin ör
gütlere uzak kalmasında etkili olmuştur.

— Ülkemizde siyasal ve demokratik katılım geleneğinin olmayışı, kitlelerin bilinç 
düzeyinin düşüklüğü kuşkusuz memur örgütlerinin de karşılaştığı bir güçlük olmuştur.

— Siyasi partilerin ve işçi sendikalarının memur örgütlenmesine yeterli desteği 
veremediğini de belirtmek gerekir. Ülkemizde memur sendikalarının yerleşip gelişme
mesinin önemli bir nedeni bu gerçeği özümseyip, benimseyen bir partinin iktidar olma
yışıdır.

B) Örgütlerden Kaynaklanan Nedenler

Kuşkusuz bu bir özeleştiri. Ancak özeleştiri içten ve gerçekçi olmalı. Yasak sav- 
macı değil.

1971-1980 döneminin derneklerinin yanlışları ile doğrularını tartmak geleceğe 
ışık tuttuğu oranda yararlı olur. Bunu kısaca yapmak, soru işaretlerini koymak gün
cel görev olmalıdır.

Kanımca en ciddi sorunlardan biri kitleselleşme alanında yapılan yanlışlardır. 1,5 
milyon memurdan 200.000 kişiyi örgütlemiş olmanın demokratik kitle örgütü anlayı
şıyla bağdaşmadığı konusunda hemfikir olunmadıkça mesafe almak bir düştür. Hele 
bu rakamın içinde aynı anda birkaç örgüte üye olan kişi sayısının olduğu gerçeğini de 
bilince konunun önemi ve dünün yanlışları daha da büyümektedir.

Demokratik kitle örgütlerine siyasi misyon yükleme, sendika fonksiyonu gördür
me yanlışlarının da altı mutlaka çizilmelidir. Kısa dönemli, geçici utkuların heyecanı
nın yanıltıcılığı bir yana, verdiği zararların boyutu küçümsenmemelidir.

Demokratik kitle örgütlerinin işlevlerine ilişkin teorik doğrularda birleşilmesine 
karşın, uygulamada yapılan yanlışların bedeli sadece bugün ödenmemiş, yarını da mut
laka etkileyecektir.

Dünün önemli bir yanlışı da birbirini tamamlayan, destekleyen, bütünleyen ve so
nuna kadar izleyen, savunulan talepler yerine güncel birbiriyle çelişen taleplerle kamu
oyu önüne çıkıştır.

NEDEN SENDİKALAŞMA ?

Toplumsal hayatta herşey belli ihtiyaçları karşılama kaygısından ve belli neden
lerin sonucu olarak doğar, özellikle sendikacılık gibi vazgeçilmez olduğu ve kalıcılığı 
tarihsel olarak defalarca kanıtlanmış bulunan toplumsal bir kurum çok derin bazı ne
denlerin ve çok temel bazı ihtiyaçların dürtüsüyle doğrulup gelişmiştir.
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Sendikacılık bazı toplumsal sorunların çözümü için doğmuştur ve bu yüzden var
lığını sürdürmektedir.

Bu sorunların başında demokrasi gelmektedir.

Demokrasi geniş kapsamlı kurumlar ve ilkeler bütünüdür. Çalışmaların örgütlen
mesi demokrasinin doğal uzantısıdır ve aynı zamanda çalışanların örgütlenmesi demok
rasinin gerçekliğinin ve geleceğinin güvencesidir.

Sendika özgürlüğü, demokrasinin vazgeçilmez bir koşuludur. Demokrasinin te
mel nitelikleri özgürlükçülük, çoğulculuk, eşitçilik, katılımcılık ve uzlaşmadır.

Çalışanlara örgütlenme hak ve özgürlüğü sağlandığı takdirde, bazı grupların sayı
sal ağırlıklarıyla orantılı olmayan güçlerine dayanarak ülkenin yargısını çizmeleri önle
nebilir. Keza çalışanların örgütlü gücü varlıklı azınlığın siyasal hayatı yönlendirmesini, 
paranın egemenliğini dizginleyebilir. Egemen güçleri korkutan kitlelerin örgütlü gücüdür.

işçiyi belirleyen temel nitelik onun gelirinin kaynağıdır. Bu kaynak onun emek 
gücüdür. İşverenin devlet olması bu gerçeği değiştirmemektedir. Devletin üstlendiği ka
mu görevlerini yerine getirirken, maliyetleri asgariye indirmesi isteği ve bu maliyetlerin 
bir unsuru olan ücretleri düşük tutma çabası kaçınılmazdır. Kapitalist toplumda sendi
kacılığın amacı ücret düşüşlerini önlemek, sömürü düzeyini frenlemektir. Memurların 
sendikalaşmasının bir nedeni de ücretlerini artırmak, milli gelirden gerçek payını al
mak, konut, sağlık, eğitim, beslenme, kültür sorunlarına çözüm arayışlarına katılmak
tır. Örgütsüz ve dağınık olunduğu sürece sömürünün kolaylaştığı bilinen gerçektir.

Çalışanların yaşam düzeylerini yükseltmek kadar önemli bir konu da iş güvence
sini artırmaktır.

SOSYAL GRUPLARIN ÖRGÜTLENMESİ

Sorunlarını yönetime ve kamuoyuna duyurmak, ekonomik çıkarlarını korumak, 
somut talepleri rasyonelleştirmek, hataların çabuk görülüp düzeltilmesi, iş verimini artır
mak, kendi kendini yönetme ve denetleme gibi sorunların çözümüne de katkıda bulunur.

Sendikalar hem çıkar uyuşmazlığı yaratarak yeni haklar elde etmenin hem de 
hak uyuşmazlığı yaratarak mevzuattan doğan hakların korunmasında önemli bir araçtır.

"Yalnız ekmekle yaşanmaz, özgürlükler de ekmek kadar önemlidir" düşüncesi 
çağımız insanlarının bilincinde derin bir yere sahiptir, insan hakları, temel hak ve öz
gürlükler memur olduğu için değil, insan olduğu için kişinin sahiplenmesi gereken de
ğerlerdir. Bu değerler kişiyi kapıkulu olmaktan kurtarır gerçek bir yurttaş yapar. Yaz
gısını başkasının değil kendisinin çizmesine olanak verir.

Sendikalaşmanın yararlan kuşkusuz bunlarla sınırlanamaz. Ancak ülkemizdeki 
gündem; sendikaların işlevi değil sendikal haklara kavuşma yollarının aranmasıdır.

Bu ise demokrasi mücadelesidir. Demokrasi mücadelesi yumuşak bir mücadele 
değildir. Mevzi kaybetmeme değil kazanma mücadelesidir. Demokrasi mücadelesi yı
ğınların ileri atılımı olmalıdır. Zorlayıcı olmalıdır. Bu nedenle memurların dernekçilik 
oynamaktan kurtarılması, demokrasi mücadelesinin iktidar perspektifinden soyutlan
maması gerekir.

örgütlenme hakkını başlıca iki düzeyde anlamak gerekir. Bunlardan birincisi grev
li, toplu sözleşmeli sendikal örgütlenme hakkı, diğeri siyasi partilere girebilme hakkı
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dır. Demokrasinin ve tutarlı demokratlığın ölçüsü bu haklardır.

Uluslararası Çalışma örgütü ILO'nun 1978 yılında kabul ettiği 151 sayılı sözleş
menin yaşama geçirilmesi için işçi sendikalarının ve demokrasiden yana siyasi partile
rin açık desteği mutlaka aranmalıdır.

Memurlara sendika hakkının sağlanması için gerektiğinde Avrupa Konseyi Ada
let Divanı nezdinde kişisel şikayet hakkı yapılmalıdır.

1,5 milyon insanın ülkenin ve kendisinin yazgısında söz ve karar sahibi olması 
mutlaka sağlanmalıdır. Bu konudaki görev mevcut işçi sendikalarına, demokrasiden ya
na partilere ve açık bulunan demokratik kitle örgütlerine düşmektedir. Güçlerini birleş
tirip mücadele etmelidirler. Bitirirken bir güzel sözü anımsatmak isterim.

Düşünmek değiştirmektir. Değiştirmek örgütlenmektir. örgütlenmek toplumsaldır.
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Işınımlar, sözlük anlamı ile, ışıyıcı hale getirilmiş bir maddenin ç tw u in t yayın
ladığı dalgaların taşıdığı «nenidir. Bunun en çok bilinenleri göze görünen ya da görün
meyen ışık, radyo, radar, X-ışınbri ve gamma ışınlarıdır. Verdiğim bu örnekler elek
triksel ve mıknatısal alan dalgalandır. Bu dalgaların uzayda yayılma hızlan hep aynı ve 
3 x 1010 cm/s'dir. Işınımların belirleyici niteliği, sıklık (ya da frekans) dediğimiz, sani
yedeki titreşim sayısı ile verilir. Bu sayı, en düşüğü, uzun boylu radyo dalgaları için 10* 
titreşim/s sıklığından, gamma ışınları için 1022 titreşim/s sıklığına değin gider. Bu dal
galar boşlukta da yayılarak, güneşten bize dek aydınlatıcı ve ısıtıcı enerji taşırlar.

Maddenin ışıyıcı hale gelmesi, yani çevresine enerji yayabilmesi için, bu enerjiyi 
bir yerden alması gerekir. Bu en yakın biçimde ışınım kaynağını ısıtarak, yakarak, am
pul teli gibi kızdırarak, ya da X ışınlarında olduğu ve floresan lambalarında olduğu gibi, 
elektron denilen, elektrik yüklü taneciklerle döverek sağlanır. Konumuz olan ışımetkin 
maddelerde kaynak, kendiliğinden ışıma halinde olabilir.

Bu son durumdaki enerji kaynağı üzerinde aşağıda duracağız.
Işıma olayının görünür kaynağı, ışıyan cisimlerin yüzeyi, güneşin, ampulün ya da 

bir antenin yüzeyi de olsa, ışımanın kendisi, bu kaynağı oluşturan maddenin molekül
leri, atomları ya da atom çekirdekleri, düzeyinde geçen süreçler sonucudur. Bu açıdan 
ışınımlar konusunu ele alırken, maddenin temel yapısı üzerinde biraz durmak zorunlu- 
ğu vardır.

MADDE NEDİR?
Madde dediğimiz varlığın ne olduğunu anlamak için eski Yunan filozoflarına ya 

da çağdaş kuramcılara dek gitsek, son yanıtı alamayız. İsa'dan 400 yıl önce yaşamış 
olan Aristo gibi ünlü bir filozofun, evrenin yapı taşlarının su, hava, ateş ve topraktan 
olduğunu ve gök cisimlerinin değişik bir maddeden oluştuğunu ileri sürebilecek 
kertede yanılgılara düştüğüne şaşmayalım. Çünkü Aristo doğa sorunlarını anlamak için 
yalnız aklını ve mantığını kullanıyor, doğayı yoklamak aklından geçmiyordu. Oysa 
ondan az önce yaşamış olan Demokritus, doğadaki tüm varlıkların atomos (bölüne
mez) diye nitelediği, çok küçük temel taneciklerden olduğunu sezebilmiştir. Ama bu 
ve daha sonraları daha ünlü fencilerin de ileri sürdüğü, benzer görüşler sezilerinden Öte 
hiçbir deneysel tabana oturmadıkları için, ayakta kalamamışiardı.

Atomsal yapı üzerinde deneylerle bağdaşık, gerçekçi ilk model, kimyacı Dalton' 
un (1803) geliştirdiğidir. O, kimyanın kütle korunumu yasası gibi, elementlerin mole
küller oluştururken, sabit ağırlıklı oranları ile birleşmeleri gibi, iki element çeşitli bile
şikler oluştururlarsa uydukları artan ağırlık oranları kuralı gibi, deneyden çıkma yasa
lara dayanıyordu. Bunların da temelinde bir elementin bölünmez, özdeş taneciklerden 
oluştuğu düşüncesi yatıyordu. Bu nedenle Dalton modeli 19. yüzyılın sonunda J.J. 
Thomson'un maddenin elektronlu yapıda olduğunu ortaya koyduğu döneme değin ge
çerliliğini korumuştur. Dahası, Thofnson'un elektron katılarak yoğurulmuş bir madde
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topağı gibi tasarladığı atom modeli, Dalton modelinden çok daha değişik değildir. Dal* 
ton modelinin önemli başka bir hizmeti, o dönemin kimyacılarının bağıl atom ağırlık
ları dizgesini, yani en yeğni atom olan hidrojenin ağırlığını 1 (ya da oksijeninkini 16) 
¿aymak ve tüm elementlerinkini bunlardan birine oranlayarak bir atom ağırlıkları düze
ni kurmak olmuştur.

1895 ile 1914 yılları arası fiziğin, çok hızlı geliştiği bir dönemdir. Maddenin en 
önemli temel parçası olan elektronun, X - ışınlarının bulunması bu dönemde gerçekleş
miştir. Atom ve çekirdek fiziği konularında çalışmaya elverişli gereçler, sayaçlar, sis 
odaları, kabarcık odaları bu dönemde geliştirilmiştir. Böylelikle Thomson maddede 
yalnız elektron denilen negatif yüklü tanecikler bulunduğunu değil, bu tàneciklerin 
yüklerini, kütlelerini de ölçebilmiştir. Böylece atom modeline yeni bir öğe, elektron 
katılıyordu. Einstein'in özel göreklik kuramı ve ilgili kavramlar da bu dönemde ortaya 
çıkmıştır. Bütün bunlar arasında Becquerel'in uranyum elementinin kendiliğinden, da
ha önce bilinmeyen ışınımlar yayması, yani ışımetkinlik (radyoaktiflik) olayının bu
lunması da bu dönemde olmuştur. Becquerel (1896) fotoğraf filmlerini bozan, bir me
tal yaprağını geçebilen, gazları iyonlaştıran bu ışınlar zamanla hiç bitmiyor gibi idi. 
Bundan iki yıl sonra (1898) Maria Curie ve Pierre Curie çifti kimyasal analizlerle uran
yum içinden 1 milyon kez daha ışımetkin olan bir element, Radyum elementini polon
yumu ve daha başka ışımetkin elementleri ayırabilmişler, dahası bu elementlerin kim
yasal analizlerin ortaya koyduğu gibi bir ışımetkin elementler dizisi oluşturduğunu 
saptamışlardır.

IŞIMETKİN ELEMENTLERİN IŞIMASI
İngiliz fizikçisi . Rutherford (1899), Becquerel ışınlarının en azından iki çeşit ol

duğunu ve bunlardan birinin az girgin ve havada bile çok uzağa gitmeden yitip gittiği
ni, İkincisinin ise çok girgin, yani madde içinde derinliğine epey ilerlediğini saptadı ve 
bunlara a  (alfa) ve 0 (beta) ışınları adlarını taktı. Bundan iki yıl sonra da Villard (1900) 
bu ışınlar arasında üçüncü bir cins ışınım daha bulunduğunu, y  gamma ışınımları adı 
takılan bu ışınımların madde içindeki girginliğinin daha da güçlU olduğunu gösterdi. 
Kabaca belirtmek gerekirse a , 0 ,7  ışınımları alüminyum bir kütle içine, ilki 1/100 cm, 
İkincisi 1/10 cm ve öçüncüsü 10 cm derinliğe dek girebildiklerini vurgulayalım. Bu ışı
nımların elektriksel ve mıknatısal alanlar içinde a  ' ların +  elektrik yüklü tanecikler gibi, 
/3'lar — elektrik yüklü tanecikler gibi etkilendikleri ve yörüngelerinin buna göre bükül
düğü gösterildi. Curie çifti ile Rutherford ise bu nitelikleri doğrulayıcı yönde jS'ların 
çok hızlı devinen elektronlardan, a'ların ise artı değerli, yani elektronun iki katı yük 
taşıyan helyum atomu iyonlarından oluştukları saptandı. Bu dönem içinde Thomson 
daha önceki çalışmalarla elektron yükünün ölçülmesini sağlanmış ve e — 1,6 x 10-19 
coulumb, kütlelerinin m =  0,9 x 10’  27 g, çapının ise a =  1,5 x 10” 13 cm basamağında 
olduğunu göstermiştir. Aynca gamma ışınları üzerinde yapılan ölçümlerle, bunların 
tümden X ışınları nitelikleri taşıdığını, dahası o sırada yeni geliştirilen kristal kırınım 
yöntemleri ile bulunan dalga boylarının X ışınlarınınkinden de kısa, yani sıklıklarının 
10» titreşim/s basamağında olduğunu gösterdi. Bunlar daha yukarıcia değindiğimiz 
elektromıknatısa! dalgaların tam özdeşidir. Yalnız taşıdıkları enerji tutarı çok daha bü
yük; EM dalgalarının enerji değerini veren E =  hf bağlantısı, f sıklığı büyüdükçe dalga
nın taşıdığı enerjinin arttığını gösterir. Burada ne evrensel bir sabittir. Bu'bakımdan 
gamma ışınları ışımetkin maddelerden saldığı ışınımlar içinde en girgin, en yakıcı, can-
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Iı dokularına en çok zarar verenidir.

Doğal ışımetkinliğin ortaya çıktığı geçen yüzyılın sonundan bu yana EM dalga
larla onlardan farklı olan alfa (a) ışınları ile beta (0) ışınları da genel ışınımlar kapsamı 
içinde sayılır. Bu ışınımlar gözle görülmedikleri içingözlenebilmeleri özel fotoğraf film
leri üzerinde bıraktıkları izlerle ya da içinden geçtikleri maddelerde iyonlaşmalara yol 
açma özelliklerine dayanarak geliştirilen aletlerle tanınırlar, sayılırlar, enerjileri (hızları) 
ölçülebilir. Günümüzde ışınım ölçümlerinde kullanılan çok çeşitli, çok duyarlı aletler 
geliştirilmiştir.

Deneysel analiz işlemlerinin olağanüstü güçlük gösterdiği çalışmalar sonunda, ay
rılan çeşitli elementlerin gelişigüzel bir karışım olmadığı elementlerin birinden ötekine 
sürekli dönüşümler olduğu, bunların belirli kurallar uyarınca yürüdüğü ve böylelikle bir 
başlangıç elementi olan uranyumdan ve ışımetkin parçalanma dizilerinin sonunda da
yanıklı bir element olan kurşunun yerdeşlerinden birine ulaşıldığı saptanmıştır.

Işımetkiniik olayının fiziğin gelişim aşamaları içinde olağanüstü bir önem taşıdı
ğını belirtmemiz gerekir. Bacquerel'in ortaya çıkardığı ışımetkiniik olayına değin atom 
modelleri çok ilkeldi. Çünkü bir model geliştirmeye elverişli deneysel veriler yoktu. 
Onun için atomlar yuvarlak çok çok küçük ~ 10-8 cm boyutlu parçacıklar olarak dü
şünülüyordu. Bu atomlar elektriksel yapıdaydı. Ama ışımetkiniik olayında çıkan ve He 
çekirdeği olduğu deneylerle saptanan alfa (a) ışınları nereden geliyordu? Bunların çok 
hızlı devinen büyük enerjili olanlarının enerjisi nereden kaynaklanıyordu? Ya elektro
mıknatısa! dalgalar olduğu anlaşılan gamma ışınlarının korkunç büyük enerjisi nereden 
geliyordu?

Işımetkiniik olayının yüze çıktığı 1896 yılından 1918'lere değin yapılan deney
sel araştırmalar bu olayların gizlerini çözme olanakları sağladı. Bu çabaları ana çizgile
riyle özetlemeye çalışalım.

Işımetkin maddelerin saldığı alfa ve beta ışınımları yüklü mermiler olarak madde
yi dövmekte ve o günlerde yapısı pek bulanık görünen atomlar üzerinde bilgi edinilmek
te kullanılmaya başlandı. Bu atomsal mermiler bir metal yaprak üzerine gönderilirse, 
çevreye saçıldıktan gözlenir. Saçılan parçacıkların yörüngelerinin biçimleri üzerinde 
birtakım varsayımlarla yola çıkarak yeni atom modelleri geliştirilebilirdi.

Bu deneyler ve değerlendirmeler sonucunda İngiliz Fizikçisi Ruthorford atomla
rın çekirdekli yapıda olduğunu, yani, atom tüm kütlesinin orta bölgesinde yerleşmiş 
tıkız, artı elektrik yüklü maddesel bir çekirdek ile çekirdek dışında ve çapının yüzbin 
katı uzaklıklara yerleşmiş elektronlardan oluştuğunu kanıtlamıştır.

Eksi yüklü olan elektron, artı çekirdeğin çekim alanı içinde oldukları halde du
ramayacakları için çekirdeğin çevresinde dolanırlar. Tıpkı güneşin gezegenleri gibi çe
kirdek ile bir dinamik denge içindedirler.

Artı yüklü çekirdeğin toplam yük tutarı atomdan atoma değişir. Ama bu yük do
lanan elektronların toplam yüküne eşittir. Şöyle ki, normal halde bulunan atom elek
trikçe ılındır. Bir atomun çekirdek dışı elektron sayısına, dolayısıyla çekirdeğin artı 
yük sayısına o atomun sıra numarası diyoruz.

Az önce değindiğimiz bağıl atom ağırlıkları genellikle tam sayılara yakındır. Her 
element için atom ağırlığına en yakın tam sayı atom numarası olarak kullanılır. Bu hid
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rojen için 1, He için 4, oksijen için 16, uranyumun bir yerdeşi için 238’dir. Atomların 
kimyasal niteliklerini, yani birbirleriyle birleşerek moleküller oluşturma özelliklerini 
belirleyen çevre elektronları ve özellikle en dış yörüngelerde dolanan bağ elektronları
dır. Başka bir deyimle birbirine benzeyen alkali metallerin, toprak alkali metallerin 
benzerlikleri de çevre elektronlarının benzer düzenlenişlerinden kaynaklanır. Bu ba
kımdan çekirdek yükü ve ona bağlı olan atom elektronları sayısı bir atomun ırasını be
lirleyici sayılardır. Bu sayı H için 1, He için 2, Li için 3, C için 6, Oksijen için 8 olarak, 
ağırlaştıkça artarak gider ve Uranyum için 92'ye, İheryum için 90'a çıkar. Su sayılara 
atomsal sıra numarası denir ve çekirdeksel olaylarda kütle numarası ile atom numarası, 
onu gösteren simgenin sağ yanında, sıra numarası sağ alt başa, kütle numarası sol üst 
başa yazılır.

1 1 4 4 238 234 234 234
Hidrojen çekirdeği H (ya da /3 ), He (ya da a ), U , U , Th , Pa

1 Y °  1 w  l "  2 2 92 92 90 91 »

230 220
Th^ , Pb^ olarak gösterilir. Bu gösterime göre Th dizisi aşağıya her dönüşümün hangi 

ışıma ile olduğu ile birlikte çıkarılmıştır :

a  fi fi «  J
t  t  t  t  t  

232 228 228 228 224
T h ---------► Ra---------- ► A c---------- ► Th ----------*• Ra.

90 88 89 90 88

212
■* P rO \

216 ?  212 / 212 T 8 4 V „,  
Rn------ »-Po------- >-Pb-------->-Bi V Pb

86 '  "84 . 82 83 T )  2° B  ̂ 82

81

Böylece kimyadaki etkileşim denklemlerine benzer, çekirdek dönüşüm denklem
leri elde edilir.

Işımetkin elementlerin birtakım ışınımlar salmaları yapılarında bir değişiklik ol-
4 238

duğunu belirtir. Örneğin Hê  etkinliği gösteren U^ çekirdeği a parçacığının ancak

çekirdeğinde oluşabilir Çekirdek dışı bölgede yalnız elektronlar bulunduğu için orada 
a parçacığı yapmaya yarar bir yapı taşı yoktur. Bu ancak çekirdekten kaynaklanabilir. 
Çekirdekler bir a parçacığı üretip salınca, kütlesinde 4 birimlik, yükünde ise 2 birimlik 
azalma olmalıdır. Bu artık başka bir çekirdektir. Bu olayı denklem halinde gösterirsek,

238 4 234 4 234
U ------ ► He + X ------► He + Th

92 2 90 2 90

yazabiliriz ki, burada X ile gösterdiğimiz Thorium (Th) elementidir. Th çekirdeği de
O 234 O 234

ışımetkindir. ışını salarak, Th—— >(l_i + Pa j (Proactinium), yani sıra numarası
o

bir artarak 91 sıra numaralı Proactinium elementi oluşur. Birer elektron olan 0'ları, p i 

göstermemizin nedeni, kütlesi protonunkinden yaklaşıkça 2000‘de birine eşit olan kütle
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sayısının sıfır sayılması, yükünün de — Ve eşit olmasıdır. Th'un çekirdeği eksi imli bir
234

elektron salarak yükü bir birim artar. Bu zinciri bir adım daha öteye götürürsek Pa  ̂

elementi de /? etkinidir. Öyle ise çekirdeğin yükü bir birim daha artacak 92 olacak, yeni
234  0 234

baştan Uranyuma dönüşecektir: Pa --------» (S ı + U ^

Dikkat edilirse yeniden oluşan bu uranyumun kütle numarası baştakinden 4 bi
rim eksiktir. Bu iki çeşit uranyuma yerdeş (izotop) elementler denir. Uranyumun böy
le 227'den 240'a dek 15 tane yerdeşi var. Hepsinin kimyasal özellikleri tümden özdeş, 
ama atomsal kütleleri farklı elementlerdir. Bu zincir boyunca yedi kez a parçalanması,

206
altı kez /? parçalanması sonunda bir kurşun yerdeşi olan PB 'ya ulaşır. Bu geçişler

82

bir maddeden ötekine dönüşümler sırasında gamma ışınımları da salarlar. Ama gammala
rın kütlesi ya da yükü olmadığı için bu dönüşüm çekirdeğin cinsini değiştirmez. Bu ola
yın üzerinde bunca durmamın nedeni, atom çekirdeklerinin değişmez, katı yapıda ol
madıklarını, iç dengeleri kararsız olunca ışınımlar salarak kendiliklerinden bozunuma 
uğradıklarını, bunun dışında çekirdeksel mermilerle vurulunca başka çekirdekler hali
ne geçebildiklerini vurgulamak içindir.

Gamma ışınlarında çekirdek kütlesinde değişim olmaz demek, çok kaba bir yak
laşımdır. Çok küçük değişimler olur bu kuşkusuz. Bu küçük değişimler kütle yitiği bi
çiminde olur ve yitik kütle enerjiye dönüşerek gamma ışımasına yol açar. Buna aşağıda 
değineceğiz.

IŞINIMLARLA ÇEKİRDEK DÖNÜŞÜMLERİ

Işımetkin maddelerin verdikleri a  , 0 ve y  ışınımlarını mermi gibi kullanıp, nor
mal atomlar bunlarla dövülecek olursa, merminin hızına (yani enerjisine) bağlı olarak 
ya vurulan atomun dış kılıfından elektron sökülür, bu bir genleşmedir, ya da çekirdeğe 
dek sokulma olanağı çıkarsa, bir çekirdek etkileşimi oluşur. Böylesi etkileşimleri fo
toğraf filmleri üzerinde ya da sis odalarında izlemek olasıdır. Bunlar birtakım yapma 
çekirdek dönüşümlerine yol açar.

Bunların en ilginç olanlarından birkaç örnek vermek yerinde olacaktır :

4
a) İçinde azot gazı bulunan bir iyonlaşma odasına büyük enerjili a parçacıklar

2

gönderilecek olursa bunlar yolları üzerinde N atomlarına çarparak iyonladıkları için, 
oda içinde belirgin bir sis izi bırakırlar. Böyle bir deney sırasında Rutherford, resmini 
çektiği bir izin, bitim noktasında çatallaşarak daha ince bir iz ile kalın kısa bir iz oluş-

ı ı
turduğunu gözledi. İnce iz üzerinde yapılan ölçümler bunun proton p] (ya da H )̂ izi

olduğunu gösteriyordu. Oysa sis odasında hiç hidrojen yoktu. Bu proton, sis odasında
ki çatallaşma noktasında ortaya çıkmıştı. Çatallaşma noktasında bir de kalın kısa iz

4
vardı. Bunun çözümlenmesi oksijen çekirdeği olduğunu gösteriyordu. Gelen He ise
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çarpışma yerinde, yitmiş, yok olmuştur. Bu çekirdek etkileşimini denkleme koyarsak:
4 14 1 1 17

He + N ------------- > p (H ) + O
2 7 1 1 8

(Blackett - Rutherford) yazabiliriz. Böylece sol yandaki He ve N atomlarından, sağdaki 
proton ve oksijen oluşmuştu. Bu yeni elementler oluşturan yapma çekirdek dönüşü
müdür. Benzer iki örnek daha verelim :

7 1 4 11 1 4
Li + p ------- > 2 He B + p --------► 3 He

3 1 2 S ı  3

Böylece 1910'lu yıllarda hemen tüm atomlarla çekirdek etkileşimleri gerçekleştirilmiş, 
bir elementten komşulara geçişler gözlenmiş, sonraları daha ilginç çekirdek etkileşim
leri gerçekleştirmek için milyarlık cyclotron, betdtron, bevatron gibi yüklü tanecik hız
landırıcı aletler yapılmış, bunların hızlandırdığı parçacıklarla başka çekirdekleri pa
ramparça eden deneyler gerçekleştirilmiştir. Böylece doğada bulunmayan yeni çekir
dekler, dahası sayısız atomaltı temel parçacıklar elde edilmiştir.

Yazdığımız çekirdek etkileşimi denklemlerin iki yanındaki kütle sayıları toplam
larının ve sıra numarası toplamlarının eşit olduğuna dikkat edelim. Çok ilginç bir baş
ka çekirdek etkileşimi berilyum a etkileşimidir.

9 4 12 12 1
Be + a ------- ► C + ? + 7  (enerjisi 5 Mev) ------ > C + n + 7

4 2 6 6 0

1932’de Chadwick tarafından gerçekleştirilen bu etkileşim ilk denklemine göre denk-
ı

leşmemiştir. Ama soru işaretinin yerine n̂  yazarsak, denklem düzeliyor. Bu deneysel

çekirdek fizikçileri epey uğraştırmış bir olaydır. Tepkileşmede çıkan ikinci çekirdeğin
kütle numarası 1 ama çekirdek sayısı 0 olmalıdır. Sıfır yüksüz bir parçacık demektir.
Onun için adına nötron denilir. Kütle numarası ise H gibi 1. Böylece bu tepkileşimden
hidrojen büyüklüğünde ılın (yüksüz) yeni bir parçacık ortaya çıkıyordu. Demek ki, çe-

ı
kirdeklerin içinde, bir yapı taşı olarak n̂  simgesi ile gösterdiğimiz bir parçacık, bir ya

pı taşı vardı, ömrü kısa olduğu için çekirdek dışında sürekli olarak gözlenemeyen 
t

bu n̂  parçacığı p̂  ile birlikte tüm çekirdeklerin kurucu öğesi oluyordu. Bunlara 

nükleonlar denir.

ATOMLARIN KİMYASAL NİTELİKLERİ

Çekirdekteki proton sayısı ile, ya da aynı şey demek olan, dış kabuktaki elektron 
sayısı ile belirlenir. Nötronlar çekirdek içindeki protonlar ile bir enerji alış-verişi için
dedirler ve durmadan mezon denilen birkaç yüz elektron büyüklüğünde parçacıklar üre
terek, öteki cinsten parçacığa atarlar ve böylece çekirdeğin dayanıklılığını sağlarlar. 
Çekirdekteki nötron sayısı, ağır çekirdeklerde proton sayısından daha fazladır. Aynı 
bir elementin, diyelim Uraniumun çekirdeğindeki proton sayısı sabit 92'dir. Ama nöt-

238  1 235  1ron sayısı daha değişik olabilir. U92 (146 n0)>U92 (143 nQ) gibi bunlar uraniumun 

ikiz kardeşleridir, yerdeşler denilir. Tüm elementlerin böyle yerdeşleri vardır. Hidroje-
. 1 2  3 2

nin üç yerdeşi : Ht , Dt (döleryum) tj (trityum) bulunur. Dj yerdeşi oksijen ile birle-
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şerek ağır su molekülünü oluşturuyor. Kimi elementlerde yerdeş sayısı onu, onbeşi bulur.

KÜTLE YİTİĞİ
Genellikle atomların, özellikle protonlarla nötronların özgür kütleleri çok sağlıklı 

olarak ölçülmüştür. Bunlar atomsal kütle birimi (AKB) denilen doğal birimler cisimden
| ı

değerleri pj = 1,00814, nQ — 1,00898 ama bunların oluşturduğu herhangi bir çekir

değin, örneğin He* 'ün doğrudan ölçülen kütlesi 4,00278 AKB'dir. Oysa 2pj ile 2n* 

kütleleri toplamı 4,03424 AKB eder. Buna göre :
1 1 42 pj + 2 nQ---------- *• He2 birleşiminde bir kütle eksilmesi olmaktadır.

4,03424 -  4,00278 = 0,03146. Başka bir deyimle He atomunun oluşumunda 0,03146 
AKB kadar bir kütle yitiği olmuştur. He çekirdeğini parçalamak, nötron ve protonlara 
özgürlük vermek istersek 0,03146 kütlesine eşdeğer enerjiyi geri vermek gerekir. He çe

kirdeğinin kütle yitiğini grama çevirip, Einstein'in ünlü E = Am . C2 bağıntısına gö
re eşdeğer enerjiyi hesaplayabiliriz. Burada C ışığın yayılma hızıdır. Bu yakın hesap, 
E = 28,7 Mev'lik enerji eder ki, bu He çekirdeğinin bağlanma enerjisidir. He atomunu 
dağıtmak için bu enerjinin geri verilmesi gerekir.

ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ
235

Birçok etkileşimler arasında uranium U 92 yerdeşi de nötronlarla dövüldü (Hahn,
231 1Strassman 1939). U 92 + nQ------ *• ? bu etkileşim sonunda çok karmaşık ışınımla

rın çıktığı gözlendi. Bunlar arasında çeşitli enerjide gamma ışınları ve nötronlar da bu
lunuyordu. Ama önemli olan etkileşim ürünlerinin kimyasal analizinin hiç beklenme

dik yepyeni birtakım ürünler, örneğin orta atom ağırlıklı Ba1̂ 7 , Kn®* elementlerinin
de bulunduğunun gözlenmesi idi. Demek ki, uranyum atomu ikiye bölünmüştü. Bölün
meden çıkan elementler yalnız bu ikisi değil, elementler listesinin ortalarına düşen bir
çok çiftler de oluşuyordu. Bölünme ürünü çiftlerin sıra numaraları toplam hep 92 olu
yordu :

N b 41 + S b S, * Z r40 + T e »  > S r38 + X 54 • R b 37 +  C î SS -

gibi. Üstelik etkileşim başına, yani her U atomu için ortalama 2 ~ 3 nötron açıkta ka
lıyordu. Çünkü U gibi ağır atomların çekirdeklerinde bulunan Nötron/proton sayıları 
oranı yaklaşık 1,5 olduğu halde, bölünme ürünü çekirdeklerde bu oran ortalama 1,3'dür. 
Bu nedenle her U bölünmesi iki üç nötronu açığa çıkarır. Böylece bir nötronla başla
yan olay, ikinci kuşakta iki, üç yeni parçalanma olayına, bunlar ise üçüncü kuşakta se- 
kiz-yirmiyedi yeni parçalanmaya yol açar. Bu çok hızlı gelişen bir zincir etkileşimidir. 
Çok kısa bir süre içinde tüm U atomlarının parçalanmasına yol açar. Bu korkunç bir 
patlama halinde olur. Bu konu ile ilgili en ilginç olay, U atomu başına 178 (Mev) mil
yon elektron-volt gibi çok büyük bir enerji çıkmasıdır. 235 gram uranyum ile çalışı
yor olsak, bunun içinde 6 milyon kez, milyar kez milyar tane atom vardır. Bunun kısa
cık süre içinde tümü parçalanacağı için, korkunç bir patlama ile büyük bir enerji açığa 
çıkar (atom bombası). Bu enerjiyi denetim altında tutarak, elektrik enerjisine çevirme 
yolları geliştirilmiştir. Ama çeşitli örneklerin gösterdiği gibi, böyle bir düzeneğin cane-
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vinde bulunan uranyumun denetimden çıkması büyük tehlikelere yol açabilir (Çemobil).

Parçalanmadan çıkan ürünlerin hepsinde nötron fazlalığı olduğu için ondan kur
tulma eğilimi kuvvetlidir ve hepsi ışımetkindir, hepsi güçlü ışınımlar kaynağıdır. Çer- 
nobil olayından beri bölgemizi tedirgin eden ve havaya karışan bu parçaların küllerinin 
verdiği zararın neye vardığını kestirmek pek kolay değil.

Bölünebilen çekirdekler yalnız uranyumun 235 yerdeşi değil. Ağır atomlardan 
U'nun 234 yerdeşi, Thoryum, Plotoryum gibi birçok atom çekirdekleri de nötronlara 
bölünebilir.

Bu yazıda ışımetkinlik olayının ve ışımaların yapıları üzerinde çok genel bilgi ve
rilmeye çalışıldı. Söz konusu ışınımların ikisi a'lar atomsal boyutta 0'lar elektronun 
kendisi, 7 'lar ise EM dalgalarıdır. Bunlar madde üzerine özellikle organik maddeler üze
rine düşecek olurlarsa, atomaltı boyutta mermiler gibi kimi geçip gider, kimi ise orga
nik maddeyi oluşturan moleküllere bağlı atom elektronlarını yerlerinden sökerek o 
atomun yük dengesini bozar, artı yüklü bir iyon oluşturur. Bu iyonlar hücre içinde 
anormal kimyasal etkinleşmelere yol açar. Oysa canlı örgülerin yaşamı karmaşık ama 
dengeli kimyasal etkileşimler dizisine bağlı olduğu için, iyonlayıcı ışınımlar normal sü
reçleri etkileyerek onları kötürüm eder ve iç yaralanmalara neden olur. Gelişik organiz
malar, düzenli yaşamları olan yalın organizmalara bakınca ışınımlardan daha fazla etki
lenirler. örneğin küçük tek hücreli bakteriler, çok yeğin ışınımlara dayandığı halde, 
memeliler gibi gelişik yapılı hayvanlar bu yeğinliklerde öldürücü etkilenmelere uğraya
bilirler.

Bu konu ayrıca incelenecektir.

Bu yazıda verilen temel bilgiler fiziğin kuantum mekaniği öncesi düzeyindedir. 
Işınımlar konusunda temel sorunları anlamaya yetecek ölçüde tutulmaya çalışılmıştır.
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RADYASYON VE SAĞLIĞIMIZ
Dr. Ata SOYER 
Radyoloji Uzmanı 
14 Ocak 1987

Çernobil nükleer santral kazası, toplumun gündeminden radyasyonun uzun süre
den beri inmemesinin nedeni oldu. Yeterli olmasa da, kamuoyu, söz konusu kaza ne
deniyle radyasyona ilişkin pek çok kavram ve bilgi ile tanıştı. Ancak, ne yazık ki, rad
yasyon tartışması, giderek dar bir alana, "çaydaki radyasyon sağlığa zararlı mı, değil 
mi?", "Avrupa, fındığımızı siyasi nedenlerle mi, bilimsel ölçütlere dayanarak mı geri 
çevirdi?" türünden sorulara indirgendi. Oysa, radyasyon oldukça geniş çerçevede tartı
şılması gereken ve ülkemizde uzmanların, yetkililerin de yeterince bildiğinden kuşku 
duyduğumuz bir olgu. Dolayısı ile radyasyonu, temel kavramlarından itibaren tartış
makta yarar var.

Günümüzde, radyasyon denince, akla İyonlaştırıcı radyasyon gelmekte. İyonlaştı
rıcı radyasyon, bir cismin içinden geçerken doğrudan doğruya ve dolayısı ile İyonlaştı
rıcı etkisi olan elektromanyetik veya parçacık ışınları olarak tanımlanabilir. Çeşitli sü
reçlerde kullandığımız ya da karşılaştığımız İyonlaştırıcı radyasyonun, canlılar üzerin
de oldukça çeşitli biyolojik etkileri vardır. Bu ise, radyasyon enerjisinin canlı hücre ve
ya dokular tarafından soğurulması ve bu enerjinin dokulara dağılması ile oluşur. İyon
laştırıcı radyasyon, enerjinin dokuya aktarılması ile, hafif bir kızarıklıktan kansere, 
hatta ölüme kadar varan sonuçlara yol açmaktadır.

Radyasyon enerjisinin hücreye aktarılması ile biyolojik etkilerin oluşması arasın
da geçen süre, 4 aşamada incelenebilir, fiziksel, fiziko-kimyasal, kimyasal ve biyolojik 
aşamalar olarak nitelendirebileceğimiz bu aşamalarda, radyasyon enerjisinin hücrenin 
atom ve moleküllerine aktarılması ile ortaya çıkan iyonlaşma ve buna bağlı olarak daha 
sonra oluşan ürünler, hücre düzeyindeki biyolojik hasarın nedenleridir. Bu tip etkiye 
radyasyon doğrudan doğruya biyolojik hedef molekül ile (DNA veya enzim) etkileşi
me girerek de etkide bulunur, ki buna doğrudan etki diyoruz. Radyasyonun etkilerini 
hücre düzeyinde karşılayabilecek onarım mekanizmaları ve savunma sistemi de vardır. 
Ancak, özellikle büyük dozda ve sürekli alınan radyasyon durumlarında bu mekanizma
ların etkisi çok az olur.

Radyasyonun biyolojik etkisi konusunda, radyasyonun şiddeti, tipi, verildiği sü
re vb. özellikler ile radyasyona maruz kalan biyolojik yapının özellikleri etkileyicidir. 
Bu çerçevede, biyolojik yapının radyasyonla etkileşimi sonucu, somatik ve genetik di
ye sınıflandırabileceğimiz iki tür etki ortaya çıkar:

A)Radyasyon Somatik Etkileri : Maruz kalman toplam radyasyon dozu, bu do
zun alındığı süre, vücudun ışınlanan bölgesi ile paralel olarak değişebilen bu etkiler, 
akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılabilir.

1) Akut etkiler; kanda geçici hafif değişikliklerden ani ölüme kadar değişebilir. 
Ayrıca, organlar ve sistemler düzeyinde sıralayacak olursak, deride kızarıklık, saç ve 
kıllarda dökülme, geçici veya sürekli kısırlık; bulantı, ishal ve kusma, kansızlık, vb. sayı
labilir. Temel olarak, akut radyasyon etkileri kısa süreli olup, en geç bir ay sonra orta
ya çıkabilir.
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2) Kronik etkiler; bir kez veya yinelenen radyasyon durumlarından uzun bir süre 
sonra ortaya çıkabilen etkilerdir. Bu etkiler kanser, yaşam süresinin kısalması, cenin ve 
gelişmesi üzerindeki etkilerdir.

a) Kanserleşme etkisi : Radyasyon, hemen hemen bütün dozlarda ve bütün doku
lardan tümörlerin oluşmasına yol açabilir, ancak bazı tip tümörler, diğerlerine oranla 
daha yaygın görülürler. Genellikle sık bölünen hücrelerden oluşan doku ve organlar, bu 
konuda daha elverişlidirler. Radyasyonun kansere neden olduğu, genellikle deneysel 
hayvan çalışmaları ve bazı gözlem ve epidemiyolojik çalışmalar sonucu ortaya çıkarıla
bilmiştir.

özellikle radyasyonla çalışanlarda daha çok meydana gelen deri kanserleri; yine 
radyasyonla çalışanlar, atom bombası felaketzedeleri, çeşitli nedenlerle X ışını ile te
davi edilenler, Bikini Marshall adalarında yapılan nükleer denemelerden etkilenenlerde 
ortaya çıkan lösemiler; tiroid tümörleri; akciğer tümörleri ve kemik tümörleri radyas
yonun neden olduğu tümörler arasında en önemlileridir.

b) Radyasyona maruz kalmanın yaşam süresini kısalttığı çeşitli araştırma sonuç
larına dayanarak, öne sürülmektedir, örneğin, 1956'da 80 bin Amerikalı hekimde yapı
lan bir araştırmada, ortalama yaşam süresinin radyasyonla çalışanlarda 60,5, radyas
yonla çalışmayanlarda 65.5 yıl olduğu; Japon bomba felaketzedelerinin ortalama ya
şam sürelerinin diğer Japonlara kıyasla çok daha kısa olduğu belirlenmiştir.i1)

c) İlk gelişme safhasında, cenin, radyasyona karşı çok duyarlıdır. özellikle, ha
mile bir kadının tedavi dozlarında radyasyona maruz kalması halinde, ölü doğum ya da 
anormal bir çocuğu doğurma olasılığı çok yüksektir. Yine ana rahminde radyasyon al
ma, daha sonraki yıllarda kansere yakalanma riskini artırabilir.

Bu etkilerin yanı sıra, doğurganlığı azaltması, gözde katarakt meydana getirmesi 
gibi etkileri de vardır.

B) Radyasyonun Genetik Etkileri : Üreme hücrelerinin ışınlanmasıyla ilişkili olan 
genetik etkiler, daha sonraki kuşaklarda çok önemsiz etkilerden, ölüme neden olabile
cek anormalliklere kadar değişebilir. Tam olarak, etki mekanizması bilinmemektedir.

Tüm bunlara ek olarak, sindirim ve solunum yolu ile vücuda giren bazı radyoaktif 
maddelerin de sağlığa önemli ölçüde zararlı etkileri vardır, özellikle, Çernobil kazası 
sonrası gündeme gelen bu etkiler arasında en önemlileri, bu yolla olanlardı. Bu madde
ler arasında en önemlileri; Cesium 137 (kaslar, dalak ve karaciğerde birikmeye eğilimli, 
yarı ömrü 30 yıl) İyot 131 (tiroid bezinde yoğunlaşır, bu bezde tümör yapabilir, yarı 
ömrü 8 gün), Krypton 85 (lösemi ve lenf bezi kanserlerine neden olabilir, yarı ömrü 10 
yıl), Baryum 140 (kemikte yoğunlaşır, kemik kanserlerine yol açabilir, yarı ömrü 13 
gün), Stronstum 90'dır (kemikte oturur, kemik tümörlerine neden olabilir, yarı ömrü 
28 yıl).

ÖNEMLİ ÖRNEK OLAYLAR

Tüm bunları sıraladıktan sonra, Çernobil kazası benzeri, çevrede uzun süre etki 
yapan örnekleri incelemekte yarar var. Çünkü, radyasyonun akut etkileri hemen hemen 
bilindiği için, bu konuda çok fazla spekülasyon yapma olanağı yok. Etkiler kısa sürede 
gözle görülebiliyor. Ancak, uzun süreli etkiler çeşitli olduğundan ve spesifik bir özellik 
gösteremediğinden, bu konuda birbirine zıt savlar rahatlıkla ileri sürülebilmektedir. Do-
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layısı ile Çernobil kazası sonrası tartışmalara bir parça ışık tutabilmek amacı ile, ben
zeri kaza ve olayların sonrasında ortaya çıkan sağlık sorunlarını ve yapılan hesaplama
ları aktaracağız.

En bilinen örnek, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasından sonra, ha
yatta kalan 100.000 kişide löseminin ve diğer kanserlerin çok fazla artmasıdır. Halen, 
Japonya'da kanser ölümleri normalin 2.4 katıdır.i2) Bu sırada, 8-15 haftalık gebe kalan 
kadınların çocuklarının hemen hemen tümü sakat doğmuştur. I3)

Ayrıca, 1950-74 yılları arasında Atom bombası nedeniyle ölen 4339 kişi üzerin
de inceleme yapan Dr. Alice Stewart, bu kişilerin 2/3’ünün kanserden öldüğünü, bunun 
da beklenen sayının yaklaşık 10 katı olduğunu belirtti.

Sternglass adlı bir bilim adamı da, 1969'da, atom bombası denemelerinin yakla
şık 375.000 Amerikan bebeğinin ölü doğum, düşük şeklinde telef olduğunu hesapla
mıştı. Andrei Sakharov ise, bir atom bombası atıldığında, çevreye saçılan radyoaktif 
izotoplardan, sadece Carbon-14'ün bir milyon kişinin ölümünden sorumlu olacağını 
ileri sürmüştür. W

1954'de Bikini Mercan adalarında nükleer denemeler yapıldığında 10 yaşın altın
da olanların % 77'sinde, on yıl sonra tiroid tümörü ortaya çıktık5)

1957'de İngiltere’de Windscale'de meydana gelen, 39 kişinin öldüğü nükleer ka
zadan 17 yıl sonra, İrlanda'nın doğu kıyılarında doğuştan zeka geriliği oranı 1/600’den 
1/5'e yükselirken, bu bölgede lösemi ve kanser sıklığı oldukça a r t t ı .Y in e , bir başka 
nükleer santral kazasında, 1979'da Three Mile Island'da kazadan önceki yıllar 1977 ve 
78'de binde 11,7 ve 9,8 olan bebek ölüm hızı, kazadan hemen sonra binde 19,3'e ulaştıJ7)

İlginç bir başka örnek ise, 1951 -62 yılları arasında yaklaşık 600 nükleer deneme
nin yapıldığı ve kanserin büyük artış gösterdiği Nevada bölgesinde 1954'de çevrilen 
"The Conqueror" adlı filmin 220 kişinin 91'inin 1980'de kansere yakalanmasıdır.(8) 
Benzeri olaylar olurken pek sesini çıkarmayan yöneticiler, kansere yakalanıp ölenlerin 
biri başkanın yakın arkadaşı John Wayne olunca oldukça üzülmüşlerdi I

Hindistan'da, % 10 thori bulunan monosit kum yataklarında çalışan işçilerde 
kanser sıklığının, tüm Hindistan ortalamasının 7 katı olması da radyasyonun ne denli 
etkili olduğunun bir başka kanıtı sayılabilir. P)

"KÖTÜMSER" SOVYET RAPORU
Bu örnekleri, iç karartmak için değli, konuyu yeterince ciddiye almama yaklaşı

mının çok bilimsel olmadığını gösterebilmek için sıraladık. Oysa, bu konuda uluslar
arası ve ulusal düzeyde çeşitli bilimsel kuruluşlar, ciddi araştırmalar yapmış ve kamuo
yunu aydınlatmaya çalışmışlardır, örneğin, 25-29 Ağustos 1986'da Viyana'da topla
nan Uluslararası Atom Enerji Komisyonu toplantısında, Çernobil kazası sonrası çeşitli 
görüşler tartışılmıştır. Bunların arasında, Sovyet bilim adamlarının hazırladığı rapor, 
kanserden beklenilen ölüm sayısının yüksekliği nedeniyle "kötümser" olarak nitelendi- 
rilmiştir.i10)

Yaklaşık yarısı uzun süreli etkili olan 100 milyon curie'llk radyoaktivitenin çev
reye yayılmasına yol açtığı ileri sürülen Çernobil kazası, dış kaynaklı (external) radyas
yon nedeniyle 70 senede 5000, iyot 131 nedeniyle 30 senede 1500, Cesium-137 nede
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niyle 70 senede 40.000 ölüme neden olacağı hesaplanmıştır. Ancak, bu hesaplamaya 
bazı bilim adamları itiraz etmiş ve ölüm sayısının 25 bin dolayında kalacağını söylemiş
lerdir. Bu arada, ölüm sayısının 5-10 bin olabileceğini belirtenler de olmuştur. Tüm bu 
farklılıkların nedeni, hesaplamada seçilen kriterlerin ve Cesium-137'ye yüklenen etkile
me düzeyinin farklılığıdır.

Farklı olmasına karşın, yukarıdaki olayın en önemli yanı, hiç kuşkusuz çok 
olumsuz da olsa bazı yaşamsal sorunların açıkça tartışılmasıdır. Görüldüğü gibi, önem
li olan olguya ilişkin verilerin farklılığı değil, bu olgulardan hareket ederken seçilen 
yöntem ve kriterlerdeki farklılıklardır. Bu da, ülkemizdeki, "çayda şu kadar radyasyon 
var ortamda bu kadar radyasyon var, demlenince şu kadarı çaya geçiyor" türünden tar
tışmaların, henüz temel kavramlarda bile anlaşılamadığını göstermektedir.

TEMELSORUN

Belirli noktaları vurgulamakta yarar var. Doğru radyasyon hesaplamaları için, 
doğru ölçümlere gereksinim var. Bu doğru ölçümleri yapabilecek ve kamuoyuna doğru 
olarak açıklayacak bağımsız-bilimsel kurumlara gereksinim var. Bu bilimsel kurumlar- 
da, iş güvencesi ya da başka nedenlerle temel bilimsel kavramları tahrif etmeyecek, 
"radyasyonun azı sağlığa yararlı", "radyasyonun çok azı çaya geçiyor" vb. sözler söy
lemeyecek bilim adamlarına gereksinim var. Bu temel gereksinimler sağlandıktan sonra, 
Çernobil benzeri bir felaketin sonuçlarını daha sağlıklı tartışmak mümkün olabilir.

Çernobil sonrası gündeme gelen sorun, şu ya da bu besin maddesinde ne kadar 
radyasyon olduğu değil, işte yukarda belirttiğimiz temel kavramların tahrif edilerek, 
kamuoyunun yanlış ve eksik bilgilenmesine ve gereksiz bir korkuya neden olunmasıdır, 
örneğin, çayla alınan radyasyonun bir akciğer filmi ile alınan radyasyonla aynı düzey
de olduğundan yola çıkarak, söz konusu radyasyonun zararsızlığını kanıtlama girişim
leri, herşeyden önce farklı iki şeyin birbirine karıştırılmasıdır. Bir akciğer filmi sırasın
da maruz kalınan radyasyonun çok kısa süreli olmasının yanı sıra, bu sırada kaynaktan 
gelen radyasyonun vücudu delip geçmesi, yani vücuda girmemesi söz konusudur. Oysa, 
çay benzeri bir besin maddesi ile alınan radyoaktif madde, oturduğu vücut bölümünde, 
biyolojik ömrü tükenene dek tahribat yapabilir. O zaman, her ikisinin de düzeyi aynı
dır demek, etki mekanizması farklı olan iki süreci birbirine karıştırmak demektir.

Yine, yıllık izin verilen doz düzeyine ulaşmadığından hareketle, çaydaki veya 
başka besin maddelerindeki radyasyonun zararsız olduğunu ileri sürmek de, pek bilim
sel sayılmamalı, özellikle düşük doz radyasyonun uzun süreli etkilerinin, henüz araştır
ma aşamasında olduğu da dikkate alınırsa, söz konusu izin verilen dozun, hatta onun 
çok altında olan düzeylerin zararsız olduğunu, 2-3 kuşak sonra olumsuz sonuçlara yol 
açmayacağını kim söyleyebilir? Askeri ve ekonomik politikaları nükleer enerji üzerine 
inşa edilmiş ülkelerin, kendi çıkarlarını korumak koşulu ile finanse ettikleri bilim ku
ruluşları mı? Sınırlı da olsa bazı araştırmalar, izin verilen radyasyon düzeyinin çok al
tında düzeylerde çalışan işyerlerinde, örneğin Hanford, Windscale, Maine Yankee nük
leer santrallerinde kanser ölümlerinin normale kıyasla anlamlı bir şekilde yüksek oldu
ğunu göstermiştir. (J1> 12>13)

Ülkemizde ise, devletin en yetkili kuruluşlarının sorunu örtmek yerine, kamuo
yuna doğru bilgi vermeyi tercih etmesi, seçilmesi gereken yol olmalıdır. Doğal ki, bu 
bilgiyi dış ticaretten değil, sağlıktan sorumlu kuruluşun yapması beklenir. Ayrıca, ül-
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kcmizdeki gibi konunun tekelini sadece, ülkenin resmi enerji politikasından sorumlu 
bir kurumun insafına terketmek de doğru olmasa gerek. Bu konuda üniversiteler, mes
leki kuruluşlar, sivil çevre örgütleri ne denli etkin olabilirlerse, kamuoyunun doğru bil
gilenmesi o kadar olanaklı olacaktır. Bu çerçevede doğru elde edilebilen verilerin yo
rumlanması da o denli sağlıklı olabilir.

Sonuçları açısından Çcrnobil kazasını değerlendirirsek, ülkemiz için Sovyetler 
Birliği'nin yakın komşuları kadar sorun olabileceği pek mümkün görünmüyor. En kö
tümser hesapta bize, kaza bölgesinde yılda yaklaşık 600-700 dolayında bir ölüm bekle
nirken, Türkiye için böyle bir tehlikenin olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Ancak, sorun 
salt ölüm ya da kanser değildir. Radyasyondan etkilendiği Dünya Sağlık örgütü rapor- 
larında^14) ve resmi yetkililerin ifadelerinde bile kabul edilen Trakya ve Doğu Karade
niz bölgesinde, radyasyona ilişkin önlemler alınabilirdi, halen de alınabilir. Söz konusu 
bölgelerde, radyasyon ile ilgili bilgi birikimini toparlayarak, kullanabilecek bir merkez 
kurulabilir. Bu bölgedeki halkın izlenmesi, aralıklı tetkikler yapılması, şikayetlerin de
ğerlendirilmesi için, bu konuda yetkili yabancı uzmanlardan ve kuruluşlardan yardım 
istenebilir.

Ayrıca, az da olsa radyasyonun ülke düzeyinde sağlığa olumsuz etkileri olabile
ceğini söylemek, bizlere ne kaybettirir? Eğer olayları salt ekonomik ve nükleer politi
kalar açısından değerlendirmiyorsak, olumsuz etkiler ve alınabilecek/alınması mümkün 
olmayan önlemler halka açıklanabilmelidir. Yoksa, şimdiye değin, yapılan bu kadar 
nükleer denemeden haberi olmayan, ses çıkarmayan kamuoyunun Çernobille "bilinç
lenip", ülkemizde kurulması düşünülen nükleer santrallara ya da varolan nükleer başlık
lı füzelere tepki göstermesinden mi çekiniliyor, acaba?
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ORDU -  SİVİL İLİŞKİLERİ

M. Ali BİRAND 
4 Şubat 1987

Aslında ordu konusunda kitap yazmama rağmen, buraya gelirken hafif rahatsız
dım. Acaba ne dersem kabul görür, ne dersem yanlış anlaşılır diye düşünüyordum. Bu 
da çok saçma. Bütün uygar ülkeler içinde en fazla askerlik ve savunma konularını tar
tışmaktan kaçınan Türkiye'dir ve o kadar ilginçtir ki, bu Türkiye NATO'nun en büyük 
ordularından birini besler. Yani daha fazla tartışması gereken, daha fazla üstünde ko
nuşması gereken bir ülke, maalesef bunu yapmaz.

Milli Savunma konularında herhalde Türkiye kadar sivilin (sivil derken ünüfor- 
masız herkezi kastediyorum) katkısının olmadığı başka bir ülke yoktur. Hiç yoktur 
demiyeyim çok az katkısı vardır diyelim. Ve bu dünyada, en nadir görünen olaylardan 
biridir.

Bizde "gizlilik" en başta gelen unsurdur. Fakat ilginci, neyin gerçekten gizli, ne
yin gizli olmadığı da bilinmez. Ben çok iyi biliyorum La Monde gazetesinde, yahut 
Washington Post gazetesinde çıkmış olan çok iyi bir makale, iyi dökümanter bir maka
le, bizim için çok gizli bir belge ile eşdeğerde görülebilir.

Batı'da sivil toplumun askeri konulara iki türlü katkısı oluyor. En başta, "tehdit 
değerlendirmesine" katılıyor. Çünkü tehdit değerlendirmesi her şeyin başı.

Tehdit değerlendirmesi nedir?

Sorulan soru şudur: Etrafımızdaki hangi ülkeden tehlike gelir? Bunun için şu 
stratejileri uygulamam lâzıın. Bu stratejileri de, ancak şu şu şu silahlarla yapabilirim 
diyorsunuz. O zaman bütçe, silah, asker sayısı bu tehdit değerlendirmesinden kaynak
lanıyor. Sorun da burada başlıyor. Tehdit değerlendirmesini bugüne kadar Türkiye'de 
yüzde doksan oranında Genel Kurmay Başkanlığı yapıyor. Herkese bu son derece nor
mal gelebilir. Tabii işleridir diye. Halbuki öyle değil. Batı'yı incelediğimiz zaman tam 
aksi çıkıyor. Genel Kurmay Başkanlıkları, ellerindeki bilgileri, hem askeri bilgileri, hem 
istihbarat bilgileri ile birlikte bir öneride bulunuyorlar. Ondan sonra, işte sivil kadrolar 
devreye giriyor. Yani strjtejistler giriyor, üniversite öğretim üyeleri giriyor, bu konu
nun uzmanları giriyor. Yavaş yavaş bu tehdit değerlendirmesi, Genel Kurmay'dan çı
kan halinden değişmeye başlıyor. Çünkü genelde asker şöyle bakar; Suriye'nin kaç 
tankı var? 1.200 tankı var. Kaç uçağı var? 500 uçağı var. Tamam bu durum, B oranın
da tehdit oluşturuyor denilir. Sivil sadece o şekilde bakmaz. Sadece elindeki silaha gö
re bir ülkenin tehdit oluşturduğunu diKünmez. Onun niyetleri, onun kapasiteleri dış 
politikası, diğer ülkelerle ilişkileri politik yaklaşımlarını katar. Herşeyi de değiştiren 
budur zaten. Amerika'da özellikle ve Avrupa'da Genel Kurmay daima tehdit değerlen
dirmesini yapar, ondan sonra Milli Savunma Bakanlıkları yani sivil kanat, yani hükü
metler, onu kendi görüşlerini, siyasi görüşlerini ve politik diğer verilerini gözönüne ala
rak değiştirirler. Gerçek tehdidin nereden geldiğini böyle çıkarırlar. Bizde değerlendir
me böyle olmuyor.

İkinci nokta, stratejilerin oluşturulması. Tabii eğer tehdit değerlendirmesi böyle 
başlatılırsa, ister istemez stratejilerin saptanması da, çarpık olacaktır. Siz her taraftan
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tehdit gördüğünüz taktirde, stratejinizi de o her tarafa karşı yapacaksınız. Görülüyor ki, 
yine de stratejilerin oluşmasında basının, parlamentonun ve eksperlerin çok büyük kat
kıları vardır. Stratejilere sadece askeri yönden bakılmaz. Toplumun sosyolojik yönün
den, ekonomisinden, moraline kadar çok yönlü bakılır. Bütün bu verileri Genel Kur- 
may'ın tek başına bilmesine imkân yoktur. Tabii böyle bir yaklaşım olmayınca da tar
tışma ortamı doğmuyor. Yani bir nevi tabulaşma başlıyor. "Milli savunma konuları" ko
nuşulmaz, bilen insanlar (askerler) vardır, o bilen insanlar tartışır, deniliyor. Batı'nın 
sivil katkısını artırmasının temei nedeni de aslında toplumun mümkün olduğu kadar bu 
konuda bilgili olmasını sağlamaktır. İkincisi, bilgili olduğu zaman, toplum yanlış so
nuçlara da gitmez. Ne kadar fazla bilgi verirseniz, toplum bir olayı o kadar çok benim
ser, yanlış sonuçlara gitmez. Çünkü emin olun bilgisiz toplum kadar tehlikeli bir şey 
yoktur. Toplumu bilgisiz bırakmak belki hükümetlerin hoşuna gider "biz istediğimizi 
söyleriz, onlar da kafa sallarlar" derler. Ama birisi çıkıp o bilgisiz topluma, hiç gerçek
lerle ilgili olmayan, bambaşka bir şeyi de, tek kelimeyle satabilir. O zaman hiç bir hü
kümet, ne kadar doğruyu söylerse söylesin, o toplumu tekrar doğrulara götüremez. Bu
gün emin olun Türkiye'de öyle konular tartışılıyor ki ve o konularda öyle sözler söyle
niyor ki, çok cehalet demesem de ona yakın yazılar okunuyor, konuşmalar yapılıyor.

Mecliste dikkat ederseniz, özellikle bu son Milli Savunma bütçesi, parlementoda iki 
tane, üç tane şükran mesajı ile kapatıldı, milli savunma bütçesi ile ilgili hiç bir doğru 
dürüst, elle tutulur eleştiri yapılmadı, görüş getirilmedi. Sadece hamasi bir şekilde Lim- 
ni konusunda milli menfaatlerimizi gözetmemiz lazım gibi, hiç bir anlama gelmeyen 
konuşmalar yapıldı ve iş kapatıldı. Halbuki Türkiye'nin bütçesinin % 25'i, bir trilyon 
lira harcanıyor. Bu ülke de fakir bir ülke. Gelişmekte olan ülke değil, az gelişmiş ülke.

Sivilin etkinliği olmadığı diğer konu "askeri denetleme". Asker kendi kendini 
denetler. Ve emin olun asker bundan pek memnun değil, çünkü denetleme olmadıkça, 
insanlar dışarıda kaldıkça, hep kafalarında soru işareti var. "Eeee maşallah koskoca
man da binalar yaptırmışlar. Oooo F 16'lar da gelmiş, nelerine yetmiyor F 104'ler, ne
den F 16 alıyorlar?" denir. Çünkü topluma doğru dürüst bilgi verilmemiş o zamana 
kadar. "Tüık ordusu güçsüzmüş gibi gösterilmek isteniyor" şapkası altında, Türk Hava 
Kuvvetlerinin büyük ihtiyacı söylenmemiş. Onu nerden duyuyoruz biz? Amerikan 
kongresinde Richard Perle, senatörlerden, temsilciler üyelerinden yardım alabilmek 
için Türkiye'yi orada anlatıyor. "Aman Türk ordusu hurda halinde mutlaka yardım 
etmeliyiz" diyor. Bunu yazamazdınız. Yavaş yavaş yazılır hale gelmeye başladı. Ama 
niçin kendi ordumun durumunu ben bilmeyeceğim. Niçin ben üzerinde fikir yürütme
yeceğim de, başka yerlerde bu gerçekler gayet rahat bir şekilde bilinecek? Biz ise bun
ları tartışacağımıza şükran mesajları geleneğini sürdürüyoruz. Bir kere başlanmış şimdi 
vazgeçilemiyor. Ve en ilginci, araştırma yaparken farkına vardım. 12 Mart olayından 
bir gün önce Milli Savunma bütçesi geçmiş meclisten, grupların ayrı şükran mesajları 
yetmemiş de, bir de bütün gruplar ortak şükran mesajı yollamışlar. Ertesi gün de bili
yorsunuz, 12 Mart müdahalesi oldu. Söylemek istediğim ordu aslında bunun bir oyun 
olduğunu biliyor. Yani, "sayın parlamenterlerimiz bizi çok sevdikleri için bu mesajı 
gönderiyorlar" demiyorlar. Bu mesaj geleneği özellikle 1960'dan sonra başlatıldı. Çok 
ilginçtir CHP de bu başlatanların çok önünde gelir. CHP'nin yaptığı bir başka şey daha 
var: Milli Savunma Bakanlığı'nın statüsünün, Genel Kurmay'ın altına düşürülmesi için 
en güçlü mücadeleyi CHP vermiştir. Sebebi de basit; Orduya siyaset sokulmamasını sağ
lamak. Milli Savunma bakanları mecburen politikacı olacağı için, Milli Savunma Bakan-
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lığı'nı Genel Kurmay'ın altına düşürmek için gayret sarfetmişlerdir. Sonunda, bu tıp 
yaklaşımlarla askeri konular ve askerimizi, bizler tabu ettik, mümkün olduğu kadar bu 
konuları tartışmamaya çalıştık. Doğrusu, siz böyle bir ortamda ve ordu içinde olsanız. 
"Aman ne olur tartışın" diye ısrar eder misiniz? Etmezsiniz. Ordu da tartışılmamasm- 
da bir sakınca görmedi. Şimdi yeniden geriye bir dönüş başlıyor. Çünkü gittikçe, Milli 
Savunma Bakanlığı-Genel Kurmay ilişkilerindeki yanlışlık ortaya çıkmaya başladı. 
Milli Savunma Bakanlığı bugün maalesef posta kutusundan öteye gitmiyor. Daha doğ
rusu M.S.B'lığı Genel Kurmay'ın ihtiyacı olan paraları bulma yeri durumunda. Mesela 
Milli Savunma Bakanlığı hiçbir şekilde stratejilerin saptanmasında veya kuvvet değer
lendirmesinde bir söz sahibi değildir. Bu düzenlemede tehlike çok fazla. Birincisi: Son 
derece karışık bir bölgede yaşıyoruz. İkincisi:Son derece büyük ve biraz da gereksiz de 
sayabileceğim bir savunma yükü var sırtımızda.

Bunun önünde Türk ordusunun 15 milyar dolarlık bir modernizasyon ihtiyacı 
yatıyor. Ve bunu da Amerika'dan yahut Almanya'dan almamız imkânı yok. Çünkü ar
tık onlar, "biz yapacağımız kadar yaptık, bundan sonra "siz ödemeye başlayın" diyor
lar. Bundan önce Batı’ya stratejik değerimizi ikna edebilmiştik. Hoş aslında biz ikna 
etmedik, onların bize biçtikleri bir fiyat vardı. Diyorlar ki, "Türkiye'nin bize sağladığı 
yarar, şu kadar milyon dolar eder. Şunları şunları da yaparsa, bu fiyat daha da artar." 
Ve çok basit, bugün Amerika, "Türkiye çevik kuvveti kabul etsin, Voice of America, 
Radio Liberty gibi propoganda radyolarının antenlerini kabul etsin veya eski Şah dö
neminin İran’ına dönsün, yılda iki milyar dolar veririz" diyor. Yani karşıdan alabilece
ğimiz para, vereceğiniz servise bağlı. Bizim de daha fazla servis verecek halimiz yok.

Bugün artık stratejiler de değişmeye başladı. Evet, Türkiye'deki üslerden Sovyet- 
ler Birliği'ni dinlemek iyi bir şey, ama artık Sovyetler Birliği'ni yukarıdan da dinleye
biliyor.

Stratejik gereksinmelerin de şekli değişmeye başladı. Meselâ, İran-Irak savaşın
da çok rahat şu tartışmalar ortaya çıkıyor: İran'ı durdurmak için müdahale etmek zo
runda kalırsa, Amerika İncirliği kullanır mı?

Bence kullanmasına hiç gerek yok. Çünkü bölgeye yerleştirdiği üç uçak gemisi, 
Amerika'ya İncirlik'ten çok daha fazla esneklik verebiliyor. Dolayısıyla "stratejik de
ğerimizi" ileri sürerken biraz dikkatli olmak zorundayız. Bazen kendimizi çok abartı
yoruz. Biz olmazsak NATO batacak, biz olmazsak bölgeye komünizm giriverecek diyo
ruz. Hayır, bu kadar kolay değil, öyle dengeler üzerinde öylesine başka unsurlar rol 
oynuyor ki... Tabii bir taraftan da, tam tersini yaptığımız oluyor. Bizden daha akılsız 
ülke yok, bizden daha beceriksiz ülke yok, deyip gerçek değerimizi çok küçültüyoruz. 
İkisi de yanlış...

Artık yeni bir yaklaşım benimsemek zorundayız. Savunma politikalarından Türk 
ordusunun, konumunu, işlevini, içeriğini, asker sayısını, her şeyini modernize etme zo- 
runluğunu tartışmamız gerekir. Türkiye, bugüne kadar sürdürülen yöntemlerle, bu yükü 
kaldıramaz. En son örnek ortada: Üç milyon lira tazminat ile asker fazlalığını eritme 
çabasına giriyoruz. Aslında çok önemli bir sorunu, palyatif önlemlerle geçiştirmeye 
çalışıyoruz. Türk ordusunun mevcudu ve bundan sonra askere alma politikasının ne 
olacağını saptamak yerine, bu yola başvuruyoruz. Oysa bu nüfus artışı sürdükçe ve 
"yirmi yaşında herkes vatan hizmeti yapar" yasa hükmü oldukça, yakında bu asker 
fazlalıkları bir milyon kişiye ulaşacaktır. Türk ordusu yakında ister istemez modern
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silahlar almak zorunda kalacaktır. Ve o zaman da mevcut küçülüp, profesyonel bir or
duya gitmek zorunda kalınacaktır. İşte bu sivil katkısının son olarak değinmek istedi
ğim nokta, ordunun sivil toplum ile arasındaki görüş farklılığı, yaklaşım farklılığı, Tür
kiye'ye bakıştaki farklılıklar. Türk askerinin Türkiye'ye bakış şekli bambaşka, bizlerin 
bakış şeklimiz bambaşka. Bu da eğitimimizden geliyor. Türk askeri ile konuştuğunuz 
zaman, hepsi söyler "Biz gece korkulu rüyalar görürüz." "Sen nasıl rahat uyuyorsun"

Çünkü subayımıza öyle bir eğitim veriliyor ki, sanki etrafımız her an bıçağı çe
kip gelecek insanlarla dolu. Bu tabii tartışılabilir. Ama bizlere hiç öyle bir eğitim veril
miyor. Hiç demesem bile çok az veriliyor. O zaman tabii yaklaşımlarımız, yani Türki
ye'ye bakışımız değişik oluyor. Bir subayın Türkiye'ye bakışında "yangın" var. Türki
ye'de yangın var veyahut da çıkabilir bakışı. Bizdeki bakış ise, güllük gülistanlık, her
kes yaşıyor, bakışı. Tabii abartıyorum. Ama temeldeki sorun bu temel eğitimden kay
naklanıyor. Türkiye nasıl ilerleyecek, nasıl gelişecek konusunda da asker ile sivilin yak
laşımları çok farklılaşıveriyor.

Eğer bu farklılıkların ileride sürtüşmeye dönüşmesini istemiyorsak, her uygar ül
kede olduğu gibi, sivil toplumun artık kendi kendine sahip çıkıp, bu konulara ilgi duy
ması, konuşmaya başlaması, tartışması gerekir. Çok iyi hatırlıyorum Anadolu Kulü
bünde geçen yıl bir konferans vardı. Eski bakanlar Haşan Işık Bey, İhsan Sabri Bey fi
lân vardı. Ege konusu tartışılıyordu. Türk ordusunun durumunun hiç iyi olmadığına, 
modernizasyon gerektiğine değindim. Eski bir parlamenter konuşmamın yarısında kalk
tı, vatan hainliğine götürmese bile ona yakın bir şekilde, böyle konuların, böyle yerler
de konuşulmayacağını, bunun son derece hatalı bir şey olacağını belirtti. Adını unut
tum, önemli de değil, önemli olan, bir parlamenterin, hangi partiden olursa olsun, böy
le bir reaksiyonu gösterebilmesi. Ve ilginci, orada oturanların arasında paşalar da vardı. 
Onlar hiç bir şey söylemedi. Yani onlar rahatsız olmamışlardı. O zatı muhteremi rahat
sız etti, önemli olanı, bir parlamenterden böyle bir tepki gelmesiydi...

Sözleri, Ordu-Sivil ilişkileri ile ilgili olarak son yazdığım "Emret Komutanım" 
adlı kitabın incelemesi sırasında edindiğim izlenimlerden bazı bölümlere, çok özetle de
ğinerek yansıtmaya çalıştım, ünümüzdeki tehlikelere dikkat çektim. Daha saatlerce 
konuşabilirim, ancak sorularınıza yanıt vermeyi yeğlediğim için, burada kesmek isti
yorum.
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GÜNEY AFRİKA ÜZERİNE GÖZLEMLER

Prof. Dr. Korkut BORATAV 
21 Şubat 1987

- I -

Bu konuşmada, bir Afrika uzmanı olarak değil, Afrika'nın güneyinde, Zimbabwe' 
de iki yılı aşkın bir süre yaşamış ve çalışmış bir sosyal bilimci olarak, Güney Afrika'dan 
söz edeceğim. Ben Güney Afrika'ya hiç gitmedim. Ancak, Zimbabwe, bilindiği gibi Gü
ney Afrika'nın gölgesi ve tehdidi altında yaşayan bir ülke, Bağımsızlığın nimetlerini ye
di yıldan beri tatmakta olan Zimbabwe halkı, Güney Afrika halkının bağımsızlık ve öz
gürlük mücadelesini yakından izlemekte ve desteklemekte; ancak, bu desteğin aktif si
lahlı bir destek haline gelmemesi için ırkçı Güney Afrika rejiminin çeşitli baskıları ile 
karşı karşıya gelmekte. Sömürge döneminin bir mirası olarak, dış dünya ile ticaret ka
nalları güçlü güney komşusu tarafından denetlenen küçük Zimbabwe, Güney Afrika'nın 
ekonomik şantajlarını göğüslemek durumunda bırakılmakta; zaman zaman Güney'den 
sızan komandoların sabotajlarını sineye çekmekte. Zimbabwe'nin Güney Afrika'yla 
ilgili, coğrafi yakınlık ve siyah ırkın dayanışması olgularının ötesine giden etkenlere de 
dayanıyor: Zimbabwe'nin iki kavminden birini oluşturan Nabele'ler, Güney Afrika'nın 
büyük kavmi Zulu'larla etnik bakımdan akraba ve aynı dili konuşuyor. Dolayısıyla 
Zimbabwe'de herkes gibi ben de Güney Afrika olgusuyla içiçe yaşadım ve bu ülkede 
yaşanmakta olan trajik olaylar üzerindeki bazı gözlem ve izlenimlerimi burada kısaca 
aktarmak istiyorum.

Güney Afrika halkının mücadelesi, ülkeyi günümüz dünyasındaki ateş merkezle
rinden biri haline getirmiş bulunmakta. Bu olguyu sadece Güney Afrika’nın stratejik 
yeraltı kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olması ile açıklaya
nlayız. Bu ülkede halk çoğunluğunun siyasi iktidara el koymasına imkân verecek bir 
değişme, (Amerikalıların Vietnam Savaşı'nda geliştirdikleri "domino teorisi"ni doğru- 
larcasına) Afrika kıtasının tüm güneyinde de büyük dönüşümlere yol açacaktır. Bunu 
doğrulamak için kısa bir hatırlatma yapayım: Bilindiği gibi, Güney Afrika bugün Na
mibya'yı —uranyum, elmas gibi yeraltı kaynakları bakımından çok zengin olan bu ge
niş, fakat tenha ülkeyi — işgal altında bulunduruyor. Namibya'dan yolladığı birlikler, 
Angola'nın güney kesimini zaman zaman istila ediyor ve bu bölgelerde faaliyet gösteren 
UNITA çetelerine aktif askeri destek sağlıyor. Mozambik'teki FRELIMO iktidarı da 
yıllardan beri Güney Afrika ordusunun eğittiği, desteklediği, silahlandırdığı (ve Porte
kizli sömürgeci artıklarının örgütlediği) MRP çetelerine karşı savaşmaktan bitap ve ha
rap düşmüş durumda; lider Machel'in ölümünün arkasında da Güney Afrika parmağı 
bulunduğuna en azından Afrikalılar kesin gözle bakıyorlar. Zimbabwe'nin Güney Afri
ka'dan çektiklerine de yukarıda değindim. Onlara ek olarak, Zimbabwe'nin güney böl
gelerinde sabotaj ve haydutlukla ün yapmış, "Super Zapu" çetelerinin de Güney Afri
ka destekli olduğunu belirteyim. İşin diğer ilginç yanı, Güney Afrika ile doğrudan ihti
laf halinde bulunan bu üç ülkenin, yani Mozambik, Angola ve Zimbabwe'nin sosyalist 
programlı ve Marxist eğilimli (ancak, programlarını güç koşullar altında uygulayama
yan) partiler tarafından yönetilmekte olduğu; Namibya halkının kurtuluş mücadelesi
nin de benzer eğilimli SVVAPO tarafından örgütlendiği olgusudur. Güney Afrika'da halk
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mücadelesinin de sosyalist dünya görüşünün egemen olduğu örgütler tarafından yürütül
mekte olduğu dikkate alınırsa, ırkçı rejimin "düşmesi"nin, Afrika'nın güneyinde güçlü, 
zengin, 60 milyonluk bir "sosyalizme dönük ülkeler grubu"nun oluşmasını gündeme 
getireceği söylenebilir. Büyük çokuluslu yatırımların ekonomik hayata egemen olduğu 
bir bölgede ve ideolojik saplantıların dış politikayı biçimlendirdiği Reagan'cı bir dün
yada, böyle bir olasılığın önlenmesi için olağanüstü kaynaklar harcanacağı şüphesizdir 
ve çeşitli göz boyama çabalarının gerisinde, ırkçı Güney Afrika rejimine sağlanan Ame- 
rika-İngiliz desteğinin arkasında da bu teşhis yatmaktadır.

- I I -

Güney Afrika, geniş halk kitlelerini oluşturan insanların siyasi haklardan yoksun 
olduğu bir ülke. Emekçilerin siyasi haklarının bulunmayışı bu sınıfların sosyal haklar
dan da yoksun olması sonucunu getiriyor. Bu doğaldır; zira, tarih bize sosyal hakların 
egemen sınıflar tarafından ihsan edilmediğini; çalışan insanların siyasi mücadelesine 
bağlı olarak adım adım genişlediğini gösteriyor. Dolayısıyla, bugün Güney Afrika'da 
gözlenen mücadele, sanayi devrimi yıllarında Batı'da işçi sınıfının siyasi ve sosyal hak
lar için yaptığı sınıf mücadelelerini andırmakta. Ancak, aradaki farklar da ortadadır: 
Halk çoğunluğu ile egemen sınıflar arasındaki sınır çizgisinde "ırk" faktörü önemli bir 
rol oynuyor; egemen sınıflar tümüyle beyaz ırktan; emekçi sınıflar ise ezici çoğunluğu 
ile beyaz olmayan ırklardan oluşuyor. Buradaki "ezici çoğunluk"un dışında kalan ana 
kategori ise, ileride ayrıca ele alacağım, beyaz işçi sınıfıdır. Dolayısıyla, klasik öğeler 
taşır görünen bir sınıf mücadelesi, Güney Afrika'da ırk etkeninin eklenmesiyle renkle
niyor. Ve ırk sorununu, ırkçılık olgusunu anlamadan bu toplumu, çelişkileri, dinamik
leri ve sorunları ile kavramak imkansız, öte yandan, Güney Afrika, 20. yüzyılın ikinci 
yarısına damgasını vuran "sömürge halklarının bağımsızlık mücadeleleri"ne de benzeti
lebilir ve bu ülke, son önemli Avrupa sömürgesi olarak görülebilir. Ancak, bu noktada 
da Güney Afrika'nın özel bir durum gösterdiği saptanmalıdır. Bir kere, sömürgecilik ta
rihiyle uğraşanların "yerleşik beyaz sömürgecilik" diye adlandırdıkları özel bir tarihi 
süreç söz konusu Güney Afrika için. Bu, Avrupalı nüfusun, sömürgeye sürekli olarak 
yerleşmek amacıyla kaydığı; bir süre sonra çift-çubuk, emlak ve iş edinerek kök saldı
ğı; zamanla anavatanla bağlarının gevşediği sömürgeler için söz konusu olan bir süreç. 
Bunun sonunda, Avrupalı, beyaz nüfus, sömürgeyi vatanı olarak da görmeye başlar; 
hatta kendi kültürünü, tarih mitlerini yaratmaya başlar; ana dilini dahi şurasından bura
sından değiştirmeye başlar. Bu süreçlerin, Avrupalı nüfusun zamanla yerli nüfusu aşa
rak sonuçlandığı Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya örnekleri bizi ilgilendirmiyor. 
Olayın, ilginç ve farklı boyutlar oluşturduğu durumlar; "yerleşik beyaz sömürgeciler" in 
Hindistan, Endonezya, Hindiçini gibi klasik sömürgelerdeki beyaz (ve çoğunluğu yöne
tici, asker ve şirket memuru olarak "geçici" statüde olan) nüfusa kıyasla daha yüksek 
oranlara ulaştığı; ancak yine de yerli halka kıyasla belirgin bir biçimde azınlıkta kaldı
ğı koloniler için söz konusudur. İyi bilinen tarihi örnekler, Cezayir'de "kara ayaklılar" 
diye anılan Fransız asıllı, Zimbabwe'de 1965'te İngiltere’ye karşı "bağımsızlık"larını 
ilân eden Britanya asıllı beyazlar ve bir de Güney Afrika'nın beyaz halkı, işte bu ülke
lerde, halk çoğunluğunun bağımsızlığa kavuşması, sadece sömürgeci ülkenin karşı koy
masıyla değil; yerleşik —ve görece kalabalık- beyaz nüfusun da şiddetli direnmesi yü
zünden çok daha sancılı olmaktadır. Ancak, buradaki Cezayir ve Zimbabwe örnekleri
ne Güney Afrika'yı katmakta hevessiz olduğumu da itiraf edeyim. Zira, bu yönden de,
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Güney Afrika'nın bazı bakımlardan özel bir hal olduğu gözlenecektir.

Bu özelliklerden ilki, salt nicel -ancak çok önemli — bir fark oluşturuyor. Güney 
Afrika'nın yerleşik beyaz nüfusu, diğer örneklerle kıyaslanmayacak kadar yüksek bir 
oran oluşturuyor, Örneğin, bağımsızlık öncesinin Zimbabwe'sinde bu oran % 3-4 civarın
da oynarken, Güney Afrika'nın beyaz ahalisi, 30 milyonluk toplam nüfusun % 15'ini 
aşmakta. Bu nicel fark, doğal olarak ırk sorununu —neredeyse— niteliksel olarak de
ğiştirecek boyutta.

İkinci fark, Güney Afrika'nın sömürgeleşme tarihi ile ilgili ve beyaz azınlığın bile
şiminde yansıyor: Beyazların büyük çoğunluğu Hollanda asıllı (ve orijinal adlarıyla 
Boer, bugünkü resmi adlarıyla Afrikaner denilen) bir grup. Boer'ler Güney Afrika'ya 
1652'den itibaren yerleşmeye başlamışlar. Çoğunluğu orta ve küçük çiftçi; bir bölümü 
madencilik ve ticarete yönelen küçük sermayedar olarak bu ülkeye yerleşen Boer'ler, 
zamanla anavatanları Hollanda ile siyasi, ekonomik ve kültürel bağlarını koparmışlar. 
Dilleri dahi Felemenkçe'den iyice farklılaşmış; Afrikaans denilen adeta yeni bir dil ha
line gelmiş, ikiyüz elli yıl süren uzun bir süreç sonunda ve ülkenin yerli halkı olan siyah 
kabileler ve krallıklarla çetin ve kanlı çatışmalardan geçerek, Güney Afrika'yı fethet
mişler; kendilerince "uygarlığa açmışlar". Dolayısıyla bir tarih bilinci geliştirmişler.

Bu tarih bilincinin oluşmasında ülkenin siyahlarından fethedilmesinin yanı sıra, 
sürekli olarak İngilizlerle olan çelişki ve çatışmaların da özel bir yeri var. Zira, 1806'da 
Cape eyaletini Hollanda'dan devralan İngiltere, 1865 sonrasında ülkenin içlerinde dün
yanın en zengin altın ve elmas yatakları keşfedilince, sadece siyah halka değil; Boer nü
fusa karşı da emperyalist bir politikanın içine giriyor. 1899-1902 yıllarındaki Angola- 
Boer savaşı bu çelişkilerin bir sonucudur ve 30.000 Boer kadın ve çocuğun İngiliz 
kamplarında telef olduğu bu savaşın bugünkü Afrikaner bilincinde köklü izler bıraktığı 
kesindir.

Böylelikle, yirminci yüzyılın ortalarına doğru Güney Afrika bağımsız bir cumhu
riyet olurken, madencilikle, büyük sanayide ve büyük ticarette İngiliz kökenli beynel
milel sermayenin egemen olduğu; yerleşik İngiliz nüfusun bu alanlarda ve ekonominin 
kilit noktalarında konumlandığı; Boer'lerin ise, çiftçilik, küçük ticaret ve iş alanların
da, nitelikli kol işçileri ve (sonraki yıllarda giderek) ordu, polis ve kamu yönetiminde 
konumlandıkları bir yapı ortaya çıkıyor. Ve Boer'ler için, vatan Güney Afrika demek
tir. Zimbabwe'nin beyazlarının aksine, ülkenin siyah çoğunluğun yönetimine geçmesi 
halinde de gidecekleri ikinci bir vatan onlar için artık yok. Güney Afrika'daki mücade
leleri, Üçüncü Dünya'daki diğer bağımsızlık mücadelelerinden ayıran kritik bir farklılık 
da burada yatıyor:Siyah çoğunluğun nesnel hayat koşullarında herhangi bir fark yarat
mamakla birlikte, ortada bir sömürge yönetimi yok; her ikisi de kendini ülkenin sahibi 
gören iki ayrı sınıf/ırk, ülke yönetimine egemen olmak için dişe-diş bir iktidar müca
delesi içine girmiş dürümdalar.

Sömürgeciliğin esas olarak askeri istila, üst yapı kurumlarına egemen olma ve sö
mürü mekanizmalarını kurumlaştırma öğeleriyle gerçekleştiği ülkelerin aksine, Avrupa
l I  nüfusun bizzat yerleşmesine dayalı bir sömürgeleşme sürecinde, beyaz nüfus, Ameri
kan filmlerinin popüler tema'sı olan "Batı'nın kızılderililerden fethi"ndc olduğu gibi, 
yerli halka karşı bir ölüm-kalım mücadelesine bizzat girişir. Kendi varlığı ve ileri ku
şaklarının bekası, yerli halkın yenilmesine; Güney Afrika'da olduğu gibi yokedilemi- 
yorsa, ırk üstünlüğüne dayalı bir siyasi rejimin kurumsallaştırılmasına bağlı görülür. Biz-
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de ırk ayrımı diye anılan apartheid rejiminin ardında yatan tarihi etkenler bunlardır. 
Tabii ki, bu rejim ideoloji düzleminde de kendisini rasyonalize etme durumunda ola
caktır. Bizlere çok ilkel gelen ırk üstünlüğü tezlerinin yaygın bir kitle tabanı oluşturma
sı da bundandır.

-III -

Irk ayrımı rejiminin ana çizgileri nelerdir? Bunları birazdan açıklayacağım. An
cak daha önce bugünkü biçimiyle ırk ayrımının Güney Afrika'da göreli olarak yeni bir 
olgu olduğunu belirtmekte yarar görüyorum. Şüphesiz ki ırk ayrımı, Güney Afrika'nın 
beyazlarca istila edilme tarihinin her aşamasında varolagelmiştir; ancak apartheid'ın bir 
rejim olarak kurumsallaşması, Boer'lerin aşırı-sağ, Nazi yanlısı kanadını temsil eden 
Milliyetçi Parti'nin 1948'de iktidara gelmesinden sonra gerçekleşmiştir. Ülke siyaseti
ne uzun yıllar egemen olan Smuts'un temsil ettiği, İngiltere ile işbirliğine ve Afrikaner - 
İngiliz uzlaşmasına dayanan siyasi çizgi, 1948'den bugüne kadar ülkeyi yöneten Milli
yetçi Parti iktidarları tarafından ortadan kaldırıldı. Bu iki çizgi arasındaki farklılıkları, 
beyaz nüfusu oluşturan tabakaların nesnel çıkarları açısından ifade edecek olursak, bü
yük sermayenin "serbest" siyah emeğine dayalı klasik bir kapitalizmi yeğlediği; çiftçi, 
küçük burjuva ve beyaz işçilerden oluşan (ve Afrikaner nüfusun büyük çoğunluğunu 
içeren) bir diğer blokun ise ırk ayrımına dayalı emek kontrolünün ağırlaştırılıp kurum
sallaşmasını yeğlediği söylenebilir. Bu gruplaşmanın arkasında yatan nesnel ve öznel 
etkenleri ileride kısaca tartışacağım. Bu noktada şu kadarını saptamakla yetineyim: 
1948 yılından itibaren, siyasi rejimle ilgili sorunlarda "ılımlı" çizgiyi temsil eden be
yazlar sürekli olarak azınlıkta kalmışlardır ve Afrikaner fanatizmi zaman zaman büyük 
ve beynelmilel sermaye gruplarından gelen uzlaşma telkinlerine inatla karşı koymuştur.

Son kırk yılda fiilen ve hukuken oluştuğu biçimiyle apartheid sisteminin ana 
öğelerini gözden geçirelim: Bu sistemin en belirgin özelliği, insanların belli ırklara göre 
sınıflanmasının zorunlu olmasıdır. Ana "ırk" grupları, Beyazlar, Hintliler (veya AsyalI
lar), Renkliler ve Siyahlardır. "Renkli" olarak nitelendirilen grup, ya siyah-beyaz karı
şımı melezlerdir; ya da Güney Afrika’nın en eski kavmi olan —ve Negroid ırklarından 
sayılmayan— Hottentot'ların bugünkü kalıntılarından oluşur. Irklar arasında evlilik, ay
nı yerlerde oturma, işyerlerinde aynı statüde olma hukuken yasaklanmış veya fiilen ön
lenmiştir. Bu ayrım içinde, doğal olarak, en ayrıcalıklı konumu beyazlar işgal etmekte
dir; o kadar ki, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin vatandaşlık haklarının tümüne sahip 
olan tek grubu beyazlardır.

Sistemin bu ilkelere dayanarak işleyebilmesi için, ülkenin en kalabalık grubunu 
oluşturan siyah nüfusun yaşama biçimlerinin belli bir biçimsel düzenlemeye tabi tutul
ması gerekir. Irkçı yönetimin getirdiği çözüm, siyah nüfus için Güney Afrika arazisi 
içinde belli "yurtluk"lar (homelands) tahsis edilmesi biçiminde ortaya çıkar. İki bu
çuk yüzyıl süren bir dizi savaş, istila ve mülksüzleştirme süreçleri sonunda siyah halkın 
sürgün edilmiş olduğu, ülkenin en işe yaramaz ve verimsiz yerlerine "yerli rezervleri" 
veya "yurtluklar" denmekte. Rezervlerden bazıları zamanla statü olarak yükseltilerek 
birer bantustan yapılmış. Irkçı rejim, halen dört adet olan (Bophutiıatswana, Transkei 
Ciskei ve Venda) bu bantustan'larm birer bağımsız devlet olduğunu iddia etmekte; ne 
var ki, bu iddianın Güney Afrika'nın en sadık dış dostları tarafından dahi ciddiye alın-
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madiğini söylemeye gerek yok. Bantustan arazilerinin pekçoğu, birbiriyle sınırdaş ol
mayan küçük toprak parçacıklarından oluşuyor ve fiilen Güney Afrika tarafından ata
nan yozlaşmış; hemen hemen tümüyle kriminal siyah liderler ve onların çeteleri tara
fından yönetiliyor. Böylece Güney Afrikalı 25 milyon siyah insandan herbiri ülkenin 
sadece % 13'ünü oluşturan "yurtluk" veya "bantustan"lardan birinin yurttaşı sayılıyor 
ve Güney Afrika'nın diğer bölgelerinde, kentlerinde yaşama ve çalışma koşulları ancak 
birer "yabancı statüsü içinde mümkün oluyor.

Bantustan'lar ve "yurtluk"lar, bu çerçeve içinde, Güney Afrika ekonomisinin 
emek depoları işlevini görüyorlar. Madenler, çiftlikler, fabrikalar ve tüm hizmetler an
cak siyah insanın emeğiyle çalışabileceğine göre, bantustan ve "yurtluk"ları ancak 
"göçmen işçi" statüsündeki insanlar ve sadece çalışan bireyler terkedebiliyor. Böylece 
işçiler karılarını (kadın hizmetçiler ise kocalarını), çocuklarını geride bırakarak çalış
maya gelebiliyorlar. Güney Afrika aile yapısında ağır çarpıklıklara sebep olan bu siste
min sonucu olarak kadınların çiftçi, erkeklerin ise işçi olduğu bir garip "cinsiyetler 
arası işbölümü" gözlenmekte. Bu yapının sermaye için bazı avantajlar taşıdığı ortada
dır: Klasik kapitalizmde işveren sadece bireysel işçinin değil, onun ailesinin de geçim 
giderlerini ücretten karşılamak zorunda olduğu halde Güney Afrika'nın "bağlı emek" 
yapısı içinde üretim, işçi ailesinin zorunlu tüketimini karşılama zorunluluğu yoktur; zi
ra çocuklar, yaşlılar ve kadınlar kırsal bölgelerdeki geçimlik tarım sayesinde "kendi 
kendilerini finanse etmektedirler."

Göçmen işçiler, madenlerin ve işyerlerinin yatakhanelerinde barınırlar. Ancak, 
bir de büyük kentlerin dışında ve çevresinde konumlanmış (ve en büyüğü Sovveto adım 
taşıyan) "tovvnship'Mer ("kentlik"ler) var. Konutların yerel yönetimlere ait olduğu ve 
siyah işçilere kiralandığı bu sefalet beldelerinde oturabilmek için, (a) orada doğmuş 
olmak; (b) 10 yıl aynı işyerinde çalışmış olmak; (c) 15 yıl birden fazla işyerinde —an
cak müsaadeli olarak— çalışmış olmak gerekir. Bu koşulları karşılayanlara veya barın
ması işveren tarafından karşılanan işçilere birer ikamet izni veya paso (İngilizce "pass") 
verilir. Bu belgeye sahip olmayanlar, Güney Afrika hayatının günlük bir parçası olan 
polis kontrollarında yakalanırlarsa, yurtluklarına yollanırlar. Kendi ülkelerinde serbest
çe dolaşabilecekleri yanıltısında ısrar ederek bu "suç"u tekrar işlerlerse, hapisle ceza
landırılırlar.

Böylece, Güney Afrika halkını kendi vatanı içinde yabancı kılan; işgücünün "öz- 
gürleşmesi"ne dayalı klasik kapitalizmin normları ile çelişen ve ancak bir polis dev
letinin zorbalığıyla ayakta durabilen bir "bağlı emek sistemi" oluşmuştur. Bu sistemin 
içinde, Güney Afrika toplumunun diğer iki büyük "beyaz olmayan" ırk grubunun, 
Hintlilerin ve Renklilerin yerleri tanımlanmamıştır; zira kırsal kökenleri olmayan bu 
gruplara "yurtluk" bulmak imkansızdır. Gerçi Hintliler ve Renkliler de kendilerine tah
sis edilmiş belirli "township"ler dışında oturamazlar ama yine de bunların statüleriyle 
ilgili bir boşluk olduğu açıktır. İşte ırkçı rejim bu boşluğu 1983 yılında yaptığı bir 
anayasa değişikliğiyle doldurmaya; Hintli ve Renkli nüfus için iki ayrı (ve istişari) mec
lis oluşturarak bunları beyazların parlamentosuna yamamaya kalkıştı. Ancak Hintli ve 
Renkli nüfusun % 80'i, bu meclisler için yapılan seçimleri boykot ederek, kendi gele
ceklerinin siyah çoğunluğun kaderinden ayrı olarak düşünülemeyeceğini ırkçı rejime 
duyurmuş oldu.
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- IV -

Son olarak, ırkçı ideolojinin Güney Afrika'daki toplumsal ve günlük hayata yan
sıma biçimleriyle ilgili bazı saptama ve gözlemler yapmak istiyorum.

Bir kere, bu toplum her katmanı ve öğesi ile aşırı bir ırk ve kavmiyet bilincine 
saplanmıştır. Bu bilinç salt siyah/beyaz ayrımı üzerine değil; Afrikaner/ingiliz, Afrika- 
ner/Yahudi gibi çeşitli alt ayrımlar için de geçerlidir. İngilizce konuşan beyaz nüfus da 
ırk üstünlüğü safsatalarının (ve bu arada "köylü, hödük ve cahil Boer'ler"le ilgili bir dizi 
saplantının) tutsağı olmakla birlikte, ırkçılığın en tipik ve aşırı tezahür biçimleri Afri- 
kaner'ler için geçerli olduğundan, örneklerimi bu grubun zihin yapısı üzerinde yoğun
laştıracağım.

Boer'lerin ırk üstünlüğü ideolojisinin doktriner çerçevesi 17. yüzyıldan itibaren 
(Güney Afrika'nın en büyük kilisesi olan) Hollanda Reform Kilisesi tarafından "ırkla
rın üstünlüğü hiyerarşisi" diye anılan bir safsata ile formüle edilmiştir, örneğin, bu 
doktrinin ilk ifade biçimlerine göre, Güney Afrika'nın ilk kavimlerinden biri olan Bush- 
man'lar, bu hiyerarşinin en altında yer alırlar; skepsel denen insandan aşağı, hayvandan 
üstte bir konumda görülür. Ve "tecrübeyle sabit" olana dek, "insan"ların Bushman'lar- 
la çiftleşmesinden çocuk peydahlanamayacağı inancı Boer'ler arasında yaygın olmuş
tur. Siyah ırkın tümü, bizim bildiğimiz "kâfir" sözcüğünden bozma "kaffir" terimiyle 
nitelendirilir. Ancak, Türkçede "kâfir" ve "gâvur" sözcüklerinin kazandığı yumuşak 
anlamların aksine, "kâffir" Güney Afrika'da tamamen aşağılayıcı bir anlamda kullanı
lır ve bir siyah için kullanılabilecek en hararetamiz ifadedir.

Irkçılığın Boer'ler nezdlnde tamamen yaygın ve popüler bir ideoloji olduğunu 
belirtmek gerekir. Aslında "yerleşik beyaz sömürgeciliği"ne dayalı bir sistemin popüler 
bir ırkçı ideoloji üretmesi kaçınılmaz görünüyor. Siyah Afrikalı’nm herkesle eşit mede
ni haklara sahip bir vatandaş statüsüne kavuşması, nesnel çıkarlar bakımından en ziya
de beyaz orta halli çiftçileri ve vasıflı beyaz işçileri (farklı bir ifadeyle Boer nüfusun 
büyük çoğunluğunu oluşturan sosyal grupları) tedirgin edecektir. Beyaz çiftçi, verimli 
topraklarda mülkiyet hakkından yoksun bırakılmış bulunan Afrikalı köylünün rekabe
tiyle karşılaşacak; yarı-feodal görünüşlü "bağlı" tarım işçiliğinin sağladığı rehavetten 
kurtulacaktır. Vasıflı beyaz işçi ise, kendi statüsüne ulaşması yasaklanmış ve sadece 
düz işçiliğe "mahkum" edilmiş bulunan siyah emeğin rekabetini ensesinde hissedecek
tir, ideolojik düzlemde tehdit altındaki nesnel çıkarlardan ziyade, "onlarla aynı mahal
lede oturmaya bizi zorlayamazlar"; "benim çocuklarım bu pis, cahil ve geri zekalı ço
cuklarla aynı okula gidemez" gibi tepkilerle ifadesini bulur. Buna karşılık, büyük ser
maye, beynelmilel şirketlerin temsilcileri ve yüksek burjuvazi kendini hayat tarzı ola
rak kendini bu tür "tehdit"lerden tecrit edecek maddi imkanlara ve ekonomik güce sa
hiptir. Çocuklarını paralı ve çok pahalı okullarda ve ülke dışında okutabilir. Kendi 
günlük hayatını, yüksek üyelik ücretleriyle girişi sınırlanmış elit klüplerin ortamında dü
zenleyebilir. Yaşadığı mekanlar bir özgürlük ortamında bile siyah nüfusun (veya "ayak- 
takımının") yerleşmeyi göze alamayacağı kadar pahalı ve lüks mahallerdir. Hal böyle 
olunca, siyah halkın taleplerine karşı daha alicenap, daha anlayışlı ve liberal olabilmeyi 
göze alırlar. Zira, nesnel ekonomik çkıarlar bakımından, "bağlı emek" sisteminin, ka
pitalizmin normal işleyişine ters geldiğinin; küçük ve orta sermaye lehine yapay avan
tajlar sağladığının; vasıflı emek kullanımını aşırı maliyetli bir hale getirdiğinin bilincin
dedirler. Ve bu yüzden, Güney Afrika'nın en büyük şirketlerinden Anglo-American'ın
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genel müdürü Harry Oppenheimer, ılımlı-liberal "ilerici Federal Parti"yi uzun yıllar ba
ğışlarıyla desteklemiştir.

Nihayet, Güney Afrika'daki ırkçı ideolojinin, aşırı tutucu ve anti-komünist diğer 
öğelerle de iyice desteklenerek, faşist, daha doğrusu Nazi doktrinleriyle iyice akrabalık 
kazandığını da belirtelim. Bu konuda, Güney Afrikalı gençlerin nasıl "endoktrine" edil
diklerini gösteren iki örnekle yetineceğim. Birincisi, Johannesburg College of Educa- 
tion'daki bir sınavda sorulan soruların aynen aktarılmasından oluşan bir örnek. "Ay
nen" aktardığımı vurgulamak istiyorum; zira, pekçoğunun yanıtı sorularda ifade edil
miş olan böyle bir metne "sınav" demek biraz güç olsa gerekir.

Soru 1 - Yurt dışında Güney Afrika hakkında saptırılmış haberler çıkmaktadır. 
Bunları nasıl eleştirmeliyiz veya bu konuda neler yapabiliriz?

2- Siyah "yurtluk" ları komünizme karşı korumak için ne gibi önlemler önerebi
lirsiniz?

3- Batı, özellikle ABD, Rusya’nın yayılmacılığını önleyebilir mi? örnekler verin.

4- Grevcilere karşı ne gibi önlemler alınmalı?

5- Siyahların yaktıkları okulları yeniden yapmalı mıyız? Bunların yeniden yapım 
masraflarını kim karşılamalı?

6- Bir siyanın hükümeti desteklemesi nasıl sağlanabilir?

7- Darwin, evrim kuramında insanın şebekten türediğini ileri sürer. Sevgili genç
ler, Darwin'in ataları belki şebektir, ama benimkiler kesinlikle değildir! Bilim bu kura
mı reddeder; zira, hiçbir hayvan bir cinsten diğerine dönüşmemiştir. Tartışın.

8- Göçmen Afrikaner'ler Cape'ten ülkenin içine yollandıklarında Johannesburg' 
da bir Avrupa uygarlığı yoktu. Bantu'lar sizce Johannesburg’u yapabilirler miydi? Ha
yır, bu kenti AvrupalIlar inşa etmiştir. Tartışın.

9- Beyaz olduğum için kendimi suçlu mu hissetmeliyim?

Bu sınav "sorulan" üzerinde ayrıca durmaya gerek yok. Sadece, Türkiye'de 1980 
sonrasında resmi söyleme ve eğitim programlarına egemen olan bazı tema'larla (Darwin 
tartışması dahil) yukarıdaki metnin benzerliği, gerici ideolojilerin de "uluslararası" ni
teliğini gösteriyor olsa gerektir.

İkinci örnek, orta öğretim öğrencilerine yönelik bir yaz okulunun ders notların
dan:

"Bugün Güney Afrika topyekün bir saldırıyla yüzyüzedir. Düşmanlarımız sîzleri, 
ülkemizin gençliğini hedefliyorlar. Siz ülkemizin gençliğisiniz. Onlar eski kuşaklarla 
ilgilenmezler. Komünist, 'bana küçük bir çocuk verin, harbi kazanayım' der. Tahrik
çilerin amacı anarşi yaratmaktır. Bunu Soweto nümayişlerinde gördük. Bunlar komü
nist saldırının bir parçası idi... Kendilerine hürriyet savaşçısı diyenler, hürriyet için de
ğil, komünizm için savaşıyorlar. Soweto'da yüzlerce terörist vardır. Bunlardan haber
dar olmanız gerekir. Hizmetçinizle konuşun, size anlatacaktır; ama durumunu şüpheli 
görürseniz onu çekinmeden polise ihbar edin. Komünistlerin üstesinden gelmek için 
üstün bilgimizi kullanmalıyız. Bu bilgiyi nasıl elde ediyoruz? Radyoyu dinleyin; gazete
leri okuyun. Goliath karşısındaki David gibi olmalıyız ki, Güney Afrika kızıl saldırıya 
karşı muzaffer olsun." Burada da, üslup ve içerik olarak 12 Eylül sonrasına egemen
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olan resmi söylemle benzerlik herhalde dikkatleri çekmektedir.

İşte, Güney Afrika halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin genel çerçeve
sinin tarihi, ideolojik ve kurumsal öğeleri ile ilgili gözlem ve saptamalarımdan bazıları 
bunlar. 20. yüzyılın ilk ulusal kurtuluş savaşını veren Türkiye'nin ve Türk halkının ak
tif olarak desteklemesi gereken çetin ve sancılı bir mücadele söz konusudur. Bu konuş
ma bu doğrultuda bir katkı yapabildi ise, amacına ulaşmış olacaktır.
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1986 YILI EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ VE
1987 YILI BEKLENTİLERİ
özün AKGÜÇ
18 Şubat 1987

Türk ekonomisi hakkında bilinen bazı hususları yineleyeceğim. Ekonomiyi, yıl
lara göre ayrı ayrı değerlendirme bir bakıma yapay. Aslında Türkiye'de izlenen bir poli
tika var, bu politika 1980'den beri sürüyor. Bu nedenle 1986 yılını, bu genel politika
dan ayırmak bir ölçüde bana yapay gibi geliyor. 31 Aralık ekonominin gelişimini kesin, 
fiziksel olarak ayıracak bir tarih değil. Bir bütün içerisinde olayları görmek düşünmek 
lazım.

O halde iktidar belli olduğuna göre, tutumu, izlediği politikalar da bilindiğine 
göre 1987 yılında alınacak sonuçlar da aşağı yukarı bellidir. Bunun geçmişte alman so
nuçlardan çok büyük bir farklılık göstereceğini düşünemeyiz. Yine de ekonomik gös
tergelere dayanarak, 1986'da ne oldu, 1987'de neler olabilir. Sayısal olarak bunları or
taya koymaya çalışalım.

1986'mn ekonomi açısından en önemli olayı, iktidar açısından da en vurgulanan 
olayı, büyüme hızının Kasım 1986 ayı itibariyle % 7,9 olarak tahmin edilmesidir. Bu 
% 7,9 hakikaten önemli bir büyüme hızı. Çünkü Türkiye'nin son on yılda gerçekleştire
bildiği en yüksek büyüme hızı oluyor. Türkiye ancak en son 1976 yılında bu düzeye ya
kın bir büyüme hızına ulaşmıştı. Bu büyüme hızı % 7,9 konusunda bazı kuşkular var. 
Bu kuşkuları çeşitli toplantılarda çeşitli tartışmalarda dile getiriliyor. Fakat bunun ter
sini kanıtlamak da son derece zor bir olay. Bu % 7,9'lık büyüme hızı nasıl oluşuyor? 
Bir kez tarım sektöründeki geçen yılki büyüme % 7,2. Bu son derece yüksek bir büyü
me hızı. Çünkü Türkiye'de tarım kesiminin yıllık büyüme hızına baktığımız zaman 
uzun dönemli olarak, bunun % 3-3,5 arasında kaldığını görüyoruz. Bu nedenle tarımda 
% 7,2'lik bir büyüme, bazı kuşkular uyandırıyor.

Geçen yıl, ekonominin büyüme hızını % 7,9'a ulaştıran bir başka gelişme, ima
lat sanayiindeki % 10,5'luk büyüme olmuştur. İmalat sanayiinde gerçi bir hareketlen
me var, bunu kabul etmek lazım ama, reel büyümenin % 10,5 dolayında olması yüksek 
gözüküyor. Sebebi de şu: İmalat sanayii yatırımları 1980'den sonra göreli olarak azal
mıştır, yavaşlamıştır. İmalat sanayii yatırımlarının payı toplam içinde % 18'e değin ge
rilemiştir, kapasite kullanım oranlarının da ancak % 1 -2 arttığının hesaplandığı bir dö
nemde imalat sanayiinde % 10,5'luk bir reel büyüme son derece yüksek olarak gözükü
yor.

İnşaat sanayiinde % 5,6'lık bir büyüme tahmin ediliyor, inşaat sanayiinde haki
katen bir canlanma var: bu nedenle % 5,6'lık büyüme gerçekçi olabilir. Gerek inşaat 
ruhsatlarında, gertkse yapı kullanım izinlerinde 1986'da önemli boyutlarda artış gözle
niyor.

Sanayii ve tarım gibi mal üreten iki temel sektörde büyüme yüksek tahmin edilin
ce buna bağlı olarak hizmetler sektöründeki büyüme de, otomatikman artmış oluyor. 
Böylece geçen yıl % 7,9 gibi oldukça yüksek bir büyüme hızına ulaşmış gözüküyoruz. 
Bu tahminlere göre 1986 yılında Türkiye'de gayrı safı milli hasıla 278 milyar lira olmuş 
1968 fiyatlarıyla cari fiyatlarla da 39 trilyon TL'ye ulaşmış. Geçen yılki büyüme hızını 
böylece özetledikten sonra, "geçen yıl yatırımlar ne oldu" sorusunu yanıtlamaya çalı
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şalım. Yatırımların tahmininde, yatırımların gayrı safi milli hasılaya oranının % 22'ye 
yükseldiği hesaplandı. Bu oldukça yüksek bir oran. Biliyorsunuz 1980 kararlarından 
sonra, yatırımların gayri safi milli hasılaya oranı % 20'lerin altına düşmüştü, % 17'lere, 
% 18'lere kadar. % 22 oranı, yatırımlarda 1980 öncesi düzeyine 1986'da ulaşıldığını 
gösteriyor.

Gerçekte yatırımların geçen yıl hızlandığı konusunda bazı göstergeler var. Bir 
kez yatırım malları dışalımında bir artış var ve geçen yılki ithalat artışının önemli bir 
kısmı, yatırım mallarından kaynaklanıyor, bu bir gösterge. İkincisi, DPT tarafından ve
rilen yatırım teşvik belgelerinde de bir artış görünüyor; teşvik belgeleri, yatırımların 
muhakkak gerçekleştiği anlamına gelmez ama, en azından bir gösterge, örneğin 1981' 
de reel olarak bu teşvikler 100 kabul edilirse, 1986'da 111 olmuş, yatırımların 1986 
yılında arttığı konusunda bu da bir gösterge olarak kabul edilebilir. Diğer bir gösterge 
yatırımların canlandığı konusunda, geçen yıl çimento, demirçelik üretim ve tüketimin 
artmış olmasıdır. Bunlar 1986 yılında yatırımlarda bir hareketlenme olduğunu göste
ren göstergeler. Ancak yatırımların GSMH ya oranı % 22'ye ulaşmış mıdır, onu da tabii 
irdelemek son derece zor.

Geçen yıl fiyat artışlarına baktığımızda fiyat artışlarının çeşitli indekslere göre, 
değişik oranlarda olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz, toptan fiyatlar, Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı indeksine göre ortalama olarak % 26,7 oranında arttı. Bu rakam DİE' 
de biraz daha yüksek; % 29,6. Bir önceki yıl DİE'nin indeksine göre, ortalama fiyat ar
tışı % 43,2 idi toptan fiyatlarda. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına göre de % 40. 
Sözkonusu indeksler geçen yıl, 1985 yılına göre on puan dolayında toptan fiyatlarda 
bir yavaşlama olduğunu gösteriyor. Fiyat artışlarında bu yavaşlama nereden kaynak
landı? Yine resmi istatistiklere baktığımız zaman, şuradan kaynaklandığını görüyoruz: 
Tarımdaki fiyat artışı 1985'de % 30,6 iken geçen yıl bu artış hızı % 18,7'ye düştü. Bir 
diğer önemli düşüş, tabii petrol fiyatlarına bağlı olarak enerji sektöründe görüldü. 1985' 
de fiyatları büyük ölçüde yukarı çeken, enerji sektöründeki fiyat artışları idi.

Enerjide % 95, gazda % 93, elektrikte % 97,6 olan fiyat artışı, 1986'da ortalama 
% 13,1'e düştü. Bu da gösteriyor ki, 1986'da fiyat artışlarını yavaşlatan en önemli et
ken dışarıdan petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanıyor. Bir önceki yıl % 95 oranın
da artan fiyat 1985 yılında % 13 oranına düşünce, bu tabii toptan fiyatlardaki artışı da 
önemli boyutta aşağı doğru çekiyor. Diğer bir önemli etken biraz önce vurgulamaya 
çalıştığım gibi tarım fiyatlarındaki artış hızının geçen yıl yavaşlaması, yıllık artış hızı
nın % 18,7'ye gerilemesi.

Toptan fiyatlar böyle gelişirken, enflasyon açısından daha anlamlı olan tüketici 
fiyatlarındaki artışa baktığımızda, tüketici fiyatlarındaki artış hızının da on puan düş
tüğünü görüyoruz. Yine DİE'nin tüketici fiyatları indeksine göre 1985’de % 45 olan fi
yat artışı, 1986’da % 34,6'ya düşmüş. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının rakamları
na da baktığımızda 1985'de Ankara'da fiyat artışı % 44 ,9 ,1986'da % 35,2. Burada da 
dokuz puan civarında bir düşüş var. İstanbul'da da 1985'de % 45 olan tüketici fiyatla
rında artış 1986'da % 34.8'e düşmüş. Tüketici fiyatlarında da, toptan eşya fiyatlarına 
paralel düşüşler var.

Şimdi bu fiyat artışlarındaki düşüş gerçekçi mi? Dış faktörlerin etkisine değin
dik, gaz ve elektrikte özellikle kimya ürünlerinde, büyük ölçüde petrole bağlı olduğu 
için, fiyat artışları çok ılımlı ölçülerde kalmış, örneğin 1985'de petro-kimya alanında
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fiyat artışları % 33,3'ken, 1986'da bu artış % 15,5'e gerilemiştir. Ama yine de bu açık
lanan fiyat artışları, geçen yıl ekonomideki likidite genişlemesiyle pek tutarlı gözükmü
yor. Geçen yıl fiyatlardaki gerçek artışın, açıklananlardan daha yüksek olduğu kanısın
dayım. Fiyat artışlarının tümüyle indekslere yansımadığı gibi bir kanı taşıyorum. Çün
kü geçen yıl Türk Ekonomisinde önceki yıllara kıyasla önemli bir likidite genişlemesi 
olmuştur.

Para arzı ile ilgili bazı rakamlar sunayım: ilk önce banknot miktarındaki genişle
meden başlıyayım. Geçen yıl banknot miktarı % 48 oranında artış göstermiş. Ocak 
1987 başında banknot miktarı 2 trilyon 68 milyar olarak gözüküyor. Bu, bir önceki yı
la göre % 48'lik bir artış ifade ediyor. Geçen yıl banknot miktarı, fiyat artışlarının çok 
çok üzerinde genişlemiş.

Yine parasal genişlemeyle ilgili olarak diğer önemli bir gösterge; M x dediğimiz, 
vadesiz tasarruf ve vadesiz ticari mevduatı da içeren dar anlamda para arzındaki artışa 
baktığımız zaman, 1985’de % 32 olan artışın geçen yıl % 57,2'ye yükseldiğini görüyo
ruz. Bu da gösteriyor ki, ekonominin likiditesi geçen yıl büyük ölçüde artmış. Çünkü 
Mı likit değerleri, herkesin her an kullanabileceği vadesiz mevduat ile dolaşımda bulu
nan parayı içeriyor.

Buna karşılık M2 dediğimiz, vadeli mevduat ile mevduat sertifikalarımda içeren 
büyüklükte ise, geçen yıl bir daralma görülüyor; M2'de artış, 1985'de % 51,1 iken, 
1986'da % 38,8'e düşmüş. M2'deki yavaşlamanın nedeni, bildiğiniz gibi geçen yıl va
deli tasarruf mevduatı artışının Türkiye'de önemli ölçüde gerilemesidir. Geçen yıl mev
duat ve kredi gelişmeleri konusunda da özet bilgi sunayım: Konsolide mevduat, banka
lar arası mevduat hariç, 1985'de % 55,6 artmışken, 1986'da artış hızı, geçici verilere 
göre, % 41,8'e düşmüş. Geçen yıl mevduat artış hızında bir yavaşlama gözleniyor. En 
belirgin, en göze çarpıcı yavaşlama vadeli mevduatta olmuş. Vadeli tasarruf mevduatı 
1985'de % 65 artmışken, geçen yıl artış hızı % 27'ye düşmüş. Vadesiz ticari mevduat
la, vadesiz tasarruf mevduatında artış daha büyük oranlarda. Vadesiz tasarruf mevdua
tındaki artış % 84, ticari mevduatta da % 60. Demek ki, şöyle bir özetleme yapabiliriz, 
geçen yıl mevduat artış hızı genelde yavaşlamış, özellikle vadeli mevduat artış hızı ya
vaşlamış ve bankalarda mevduatın yapısı bir ölçüde değişmiş, vadesiz mevduatın top
lam içindeki payı bir miktar yükselmiştir.

Denilebilir ki, döviz tevdiat hesaplarındaki artış geçen yıl bankalardaki mevduat 
artışı yavaşlamasını kısmen giderdi. Doğrudur, yalnız döviz tevdiat hesaplarındaki ar
tış, reel artışı değil, kur değişikliklerini de içermektedir. Geçen yıl dikkatimizi çeken 
bir olay, yine mevduatla ilgili olarak, 1982'den bu yana mevduatın kamu bankalarında 
toplanma eğiliminin sürmesidir. Geçen yıl kamu bankalarının toplam mevduat içerisin
deki payı % 48,7'ye ulaştı. Kamu bankası deyince, T . İş Bankası'nı kamu bankası ola
rak saymıyorum. Kamu payının ağırlıklı olduğu İş Bankası'nı da kamu bankası olarak 
sayarsanız, kamu bankalarının mevduat içindeki payı % 75'e yaklaşıyor, Türk Bankacı
lık sisteminde Yabancı bankalar son yıllarda Türkiye'ye büyük ölçüde giriyor, biliyor
sunuz sayıları hergün artıyor, sanıyorum en son olarak sayıları 17'ye ulaştı. Ancak bu 
piyasadaki payları henüz düşük, yani % 1 ,6 'lık bir pay almış dürümdalar mevduat paza
rında. Geçen yıl mevduat-kredi alanında en ilginç olay, kredi stokundaki hızlı büyüme 
olmuştur. Tüm banka kredileri geçen yıl % 75 oranında artmıştır. Bir önceki yıl ise 
banka kredileri % 48,5 oranında bir artış göstermiş idi. Kredilerin bu denli büyümesi
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de, geçen yıl ekonominin oldukça kızıştığını, hareketlendiğini gösteriyor. Böyle ısın
mış, hareketli bir ekonomide, fiyat artışlarının, bir önceki yıla nazaran on puan düşme
si, pek tutarlı gibi gözükmüyor. Gerçi derhal vurgulamakta yarar var; petrol fiyatlarının 
düşüşü hakikaten bir ölçüde etken olmuştur fiyat artışı yavaşlamasında ama, bu olay 
tek başına on puanlık düşüşü açıklamaya yetmiyor.

Kredilerde son derecc hızlı bir gelişme var. % 75'lik bir büyüme, önceki yıllarla 
karşılaştırıldığında hızlı bir artışı ifade ediyor. Mevduat bankalarındaki artış biraz daha 
da yüksek; söz konusu bankalarda % 76,7'ye yükseliyor, kredi genişlemesi. Geçen yıl 
bütçe açığına baktığımız zaman, bütçe açığının da büyüdüğünü görüyoruz. Bu denli 
büyüyen bir bütçe açığıyla da enflasyonun aşağıya çekildiği savı, pek tutarlı gözükmü
yor. 1986 bütçesinin 504 milyar açıkla kapanacağı tahmin edilmişti, en son açık raka
mı 1 trilyon yüzyirmiyedi milyar lira olarak sayın Maliye Bakanı tarafından açıklandı. 
Bu da kesin rakam değil, henüz kesin rakam oluşmadı ama anlaşılıyor ki, geçen yıl büt
çe açığı 1,1 ile 1,2 trilyon arasında kalacaktır. Bu da bütçe açığının ulusal gelire oranı
nın da büyüdüğünü ortaya koyuyor. Açık rakamları doğruysa bütçe açığının ulusal ge
lire oranı % 3'e yükseliyor.

"Bütçe açıkları nasıl finanse ediliyor?" sorusu sorulabilir. Bütçe açıklarının fi
nansmanının iki kaynağı var. Bir yandan devlet para basıyor, geçen yıl bunu yaklaşık 
675 milyar lira olarak ifade ettik, açığın bir kısmını para basarak karşılıyor, diğer bir 
kısmım da sürekli olarak, bildiğimiz hazine bonosu, devlet tahvili ve benzeri menkul 
kıymetler çıkartarak karşılıyor. Nitekim geçen yıl emisyon genişlemesinin nedenlerini 
araştırdığımız zaman, bunu gayet açık olarak görüyoruz. Krediler, özellikle Hazine'ye 
açılmış olan kredilerde büyük bir artış gösteriyor. Geçen yıl Hazine'ye açılan avanslar
da 270 milyar liralık bir artış gösteriyor.

Hazine bir taraftan Merkez Bankası'ndan kredi alarak, diğer bir yandan da ban
kacılık sistemine ve hane halkına borçlanarak bu açıklarını kapatıyor ve bunun doğal 
sonucu olarak da, bir yandan emisyon artıyor, diğer yandan da Hâzinenin kısa süreli 
borçları büyük tutarlara ulaşıyor. Tabii Hâzinenin kısa süreli borçlarının büyük tutarla
ra ulaşması, bütçeye yeni yükler getiriyor, örneğin 1987 bütçesini ele aldığımız za
man, transfer ödeneklerinin, bütçenin % 44'üne ulaştığını görüyoruz. Bu transfer öde
neklerinin büyük bir kısmını faiz ödemeleri oluşturuyor. Konsolide bütçe ödenekleri 
içerisinde, faiz ödemelerinin payı % 20'ye ulaşmıştır. Bunun fiilen % 20'nin de üzerine 
çıkması da olasıdır. Öyle bir bütçemiz var ki, ödeneklerin en az % 20'sini anapara öde
mesini bir tarafa bırakın, sadece faiz ödemesine ayırıyor. 1987 için Hazine yeniden 3 
trilyon liralık bir borçlanma öngörüyor. Bunun bir kısmı dış borç ödemesinde kullanı
lacak ama, iç borçlar bunun sonunda yine iki trilyona yakın bir artış gösterecek. Bu
nun anlamı 1987 yılı sonunda Türkiye'nin iç borçlarının toplamının 10 trilyona yakın 
bir büyüklüğe ulaşacağı ve belki de aşacağıdır. Tabii bunun getirdiği birikimli bir yük 
var bütçe üzerine, bütçenin büyük bir kısmı iç ve dış borç ödemesine ayrılmak zorunda 
kalıyor.

Bu zorunluluk, devletin genel hizmetlerini görmede son derece engelleyici bir du
rum yaratıyor. Şöyle bir bilgi sunayım: Türkiye'de eğitim hizmetlerine ayrılan ödenek
ler, toplam ödeneklerin % 10'u hatta bunun bile altına düşüyor fiilen, başlangıç öde
nekleri itibariyle % 12 civarında gözükse dahi. Sağlık ödenekleri ise toplam içinde % 2,5’ 
lara kadar düşmüş durumda. Devlet elindeki olanakların büyük bir kısmını faiz ödeme
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ye ayırdığı için diğer hizmetlerini yeterince yerine getirememek gibi bir durumla karşı
laşıyor. Geçen yılın en olumsuz gelişmeleri dış ekonomik ilişkilerde gözlenmiştir. Bi
liyorsunuz dışsatım artışı 24 Ocak politikasının simgesidir; en çok övülen konusudur. 
Geçen yıl son 11 aylık rakamlara göre ihracatımız bir önceki yıla göre % 7-8 arası bir 
gerileme göstermiştir. Bu eğilim son ayda da devam ederse 1986 yılı fiili dışsatımı bir 
önceki yılın da gerisine düşmüş olacaktır. 7,3 milyar dolar civarında bir dışsatım düze
yi beklenebilir. Buna karşı dışalımdaki azalış ise son derece sınırlı kalmıştır. Bunun do
ğal sonucu olarak da, dış ticaret açığımız büyümüştür. Geçen yıl için 3,8 milyar dolar 
olarak tahmin ediyoruz, bu açığı; ancak henüz Aralık rakamları kesin değil. Bu nedenle 
açık, 3,8 milyar doların biraz altında veya üstünde olabilir. Kaldı ki, bu dış ticaret açı
ğı, petrol fiyatlarının büyük ölçüde düştüğü bir dönemde olmuştur. Ham petrol alımın- 
da değer olarak % 46'lık hemen hemen yarıya yakın bir düşüş oldu. İlk on ay için ke
sin rakamlar var elimizde; ham petrol ithalatı bir önceki yıl 2,8 milyar dolar iken, 1986' 
da bu 1,5 milyar dolara düştü. Yıllık olarak hesaplarsak 1,5 milyar dolar kadar yıllık 
petrol faturamız hafifledi. Bu hafiflemeyi % 46,8-47 oranında kabul edebiliriz. Ham 
petrol fiyatlarında inme, kimya sanayiinde de, petrole bağlı diğer ithalatta da fiyat dü
şüşü sağladı. Yani petrol yalnız enerji olarak değil, bir de hammadde olarak da kullanı
lıyor. Burada da bir fiyat düşüşü gözlendi. Bütün bu olumlu dış konjoktüre karşın, ge
çen yıl Türkiye'de dış ticaret açığı büyüdü. Dışsatımın dışalımı karşılama oranı tekrar 
% 65'lere kadar düştü. Dışsatım gerilemesi büyük ölçüde sanayi ürünlerinden kaynak
landı. % 12 oranında sanayi ürünleri dışsatımında bir azalış oldu. Buna karşılık tarım 
ve hayvancılık ürünleri dışsatımında ise % 6'lık bir büyüme oldu. Geçen yıl sorun sana
yi ürünleri dışsatımından kaynaklandı. Dışsatımın ülkeler arası dağılımına baktığımız 
zaman; OECD ülkelerinin payının biraz yükseldiğini görüyoruz, % 52'den % 55'e yük
selmiş, İslâm ülkelerinin payı da % 42'den % 37'ye düşmüş geçen yıl. Görüyorsunuz İs
lâm ülkelerinin payı çok büyük bir değişme göstermiyor. Yalnız şu olgu gözleniyor, 
İslâm ülkeleri grubunda Ortadoğu ülkelerinin payı azalırken, diğer İslâm ülkelerinin pa
yı yükselmiş, bizim dışsatımımız içerisinde. Türkiye, Ortadoğu pazarlarındaki kaybını 
kısmen, diğer Arap ülkelerine ve Afrika ülkelerine dışsatımını artırarak karşılamış du
rumda.

Cari işlemler dengesine baktığımız zaman, cari işlemler açığı daha büyümüş, dış 
ticaret açığına kıyasla 1985'in ilk on ayında 534 milyon dolar açık vermişken, bu yılın 
eş döneminde % 156'lık bir artışla 1 milyar 367 milyon dolar olmuş. Cari işlemler den
gesindeki açık niçin bu kadar büyüyor? Sebebi şu: Turizm gelirlerinde % 16'lık bir geri
leme var. 1985 yılının ilk on ayında 978 milyon dolarken, bu yılın eş döneminde 824 
milyon dolara düşmüş, işçi dövizlerinde % 7,2’lik bir gerileme var. 1 milyar 453 mil
yondan 1 milyar 349'a düşmüş. Buna mukabil dış borç faizleri 1,4 milyar dolardan 1,7 
milyar dolara yükselmiş. Tüm bu etmenler bir araya geldiğinde cari işlemler açığımız, 
tabii çok büyük boyutlarda artmış. % 156 oranında.

Türkiye, bu açıklarını nasıl karşılıyor? Sürekli olarak borçlanarak. Bildiğiniz gibi, 
son yedi yıllık uygulama; dış borç kullanmak suretiyle bu açıkların karşılandığını gös
teriyor.

Böylece dış borçlarımız Kasım 1986 ayı sonu itibariyle 29,3 milyar dolara ulaş
mış oluyor. Yalnız bu rakamlara Türkiye'deki vatandaşların açtırmış oldukları döviz 
tevdiat hesapları dahil değil. Döviz tevdiat hesapları da bu tutara dahil edilir ise, aşağı
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yukarı bizim dış borcumuz Kasım 1986 sonu itibariyle 32 milyar dolara ulaşmış olu
yor.

Bu gelişmelerin Türk ekonomisine getirdiği önemli bir takım yükler var. Onu da 
1987 bekleyişlerine ilişkin olarak açıklamaya gayret edeyim.

1987 bekleyişleri neler? 1987 programında yer almış, yahut da hükümet yetkili
lerinin açıkladığı hedefleri özetliyeyim: Gayri safi milli hasıla artışı 1987 için % 5 ola
rak öngörülüyor. 1986 yılının % 7,9'una karşılık, % 5'lik büyüme yavaşlama ifade edi
yor. Ancak % 5'lik bir hedef daha gerçekçi gözüküyor. Çünkü geçen yılki % 7,2'lik bir 
tarım kesimi büyümesinden sonra, bu yıl tarımda çok büyük bir büyüme olmaz, olma
ması daha gerçekçi. Yine geçen yıl özellikle kamu kesimindeki yatırımlarındaki hare
ketlenme bir canlılık getirmişti ekonomiye, bu canlılığın bu yıl devam etmemesi veya 
yavaşlaması da doğal. Bütün bunlar dikkate alındığında ekonomide % 5'lik bir büyüme, 
fazla abartılı bir hedef gözükmüyor. Ancak resmi enflasyon hedefi son derece abartılı. 
Çünkü resmi enflasyon beklentisi yıl sonu itibariyle % 20, yıl ortası itibariyle de % 24 
resmi hedef % 20 ancak programda kullandıkları deflatör % 24. İster % 20, ister % 24 
olarak düşünelim hedefi, 1987 yılı için bence gerçekleştirilmesi son derece zor bir enf
lasyon hedefi.

Bir kere geçen yıl fiyatları büyük ölçüde aşağı çekmiş olan, petrol fiyatlarındaki 
düşüş bu sene sözkonusu değil. Çünkü şimdiden biliyoruz ki, petrol fiyatları varil başı
na 18-19 dolar olarak saptandı OPEC ülkelerince, diğer ülkeler de buna uymak zorun
da. O halde geçen yıl 12-13 dolar, hatta daha az düşmüş olan ham petrolün bir varilini, 
bu yıl ortalama 18-19 dolardan alacağız. Bunun anlamı, petrol fiyatlarının bu yıl, bir 
önceki yıla kıyasla % 25 dolayında yükseleceğidir. Bir kere dışarıdan kaynaklanan bu 
olumlu etki, bu yıl görülmeyecektir. İkincisi, geçen yıl, dolar sürekli değer kaybediyor
du ve dolara bağlı olarak yapmış olduğumuz dışalım göreli olarak ucuzluyordu. Bu yıl 
doların, geçen yıl ölçüsünde değer kaybetmesi sözkonusu değil gibi gözüküyor veyahut 
kaybetse bile, çok sınırlı ölçüler içinde kalacak, hatta doların istikrar kazanması bile 
büyük bir olasılık, böyle bir durumda da, doların değer kaybetmesinin getirdiği bazı 
avantajlar ortadan kalkacaktır.

İç etkenlere baktığımız zaman da bu yıl konsolide bütçe açığının 1 trilyon sınırı
nın çok üstünde olacağı anlaşılıyor. 1986 yılında bile bütçe 1 trilyondan fazla açık ver
di. Her ne kadar resmen 1987 bütçe açığı 930 milyar lira olarak gözüküyorsa da bunun 
bir takım çok iyimser beklentiler sonucu hesaplandığını dikkate aldığımızda, bütçe 
açığı herhalde 1,5 trilyonla 2 trilyon arasında kalır diyoruz, fazla abartılı bir rakam 
vermemek için. 1987 bütçesi için 1,5 trilyon liralık açık aslında iyimser bir tahmindir.

Kaldı ki, geçen yıl ekonomi son derece kızışmıştı, ekonomide büyük bir likidite 
genişlemesi, büyük bir kredi patlaması vardı. Bunlar fiyatlar üzerinde etkisini muhak
kak 1987'de de gösterecektir. Çünkü konuşmamın başında da ifade etmeye çalıştığı
mız gibi, yılları böyle fiziksel olarak kesemezsiniz, birbirinden ayıramazsınız. 31 Aralık 
tarihi bir fiziki engel değil, olaylar devam ediyor. 1986 yılındaki bu likidite genişlemesi 
etkisini 1987'de gösterecektir. O nedenle çok abartılı bir rakam vermemek için % 35'lik 
bir enflasyon, yine de iyimser bir tahmindir diyorum 1987 yılı için. Enflasyon bunun 
üstünde olabilir, bunun altında olması olasılığı hemen hemen yok gibidir. 1987 Bütçesi 
ile ilgili beklentileri vereyim. Bu yılın bütçesi ödenekler toplamı olarak 11 trilyon lira 
gelirleri 10 trilyon olarak tahmin ediliyor, 1 trilyon lira açık resmen öngörülüyor. Ama

126



önümüzdeki yıl harcamaların 11 trilyonu aşması, buna karşı normal gelirlerin 10 tril
yon liranın altında kalması büyük olasılık. Bu da bize 1,5 tirilyonla 2 trilyon arasında 
bir bütçe açığı gösteriyor.

Dışsatım hedefi 1987 yılı için, transit ihracat dahil, 8,7 milyar dolar olarak sap
tanmış. Transit ihracatı dikkate almazsak, dışsatım hedefi 8,5 milyar dolar. Bu hedef 
bu yıl gerçekleştirdiğimiz dışsatıma göre % 15 reel bir büyüme ifade ediyor. Bunun da 
önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesinin bir hayli zor olduğunu düşünüyoruz. 7,3 milyar 
dolardan 8,7 milyar dolara sıçrama oldukça önemli bir gelişme. Dışalım 12,1 milyar 
dolar olarak öngörülmüş. Ancak, petrol fiyatlarında artış hesaba katıldığında 12 mil
yar doları geçmesi olasılığı var. Dış ticaret açığında, Hükümetin 2,9 yani 3 milyar do
ların altında bir dış ticaret açığı beklentisi var, ama Türkiye, bildiğiniz gibi 1980'den 
bu yana hiçbir yıl dış ticaret açığını 3 milyar doların altına düşüremedi. Bu nedenle 
önümüzdeki yılda, dış etkenler de olumlu olmadığına göre, 3 milyar doların altında bir 
dış ticaret açığı beklentisi gerçekçi değil. Bu açığı yine 1986'da olduğu gibi 4 milyar 
dolara yakın bir rakam olarak düşünmek lazım, 3,7-3,8 belki. Dış ticaret açığının 1986' 
dan daha az olacağını düşünmemek gerekir.

İşçi dövizlerindeki bekleyiş 1,7 milyar dolar, fazla abartılı bir rakam değil, son 
yıllarda buna yakın neticeler alındığına göre, gerçekleşebilir. Turizmde % 25'e yakın 
bir artış olabilir. Önümüzdeki yıl bizi büyük ölçüde sıkıştıracak olan olay, dış borç faiz 
ödemeleri ile dış borç taksit ödemeleridir, önümüzdeki yıl ihracatımızın 8,5 milyar do
lar olacağını düşünürsek, iyimser olarak ödeyeceğimiz dış borç ödemeleri de 4,7 milyar 
dolar borç ve faiz olarak. Şimdi bunu dışsatım gelirlerimize oranladığınız zaman, aşağı 
yukarı % 50'nin üzerinde bir rakam ortaya çıkıyor, % 60'a yaklaşıyor. Demek ki, biz 
önümüzdeki yıl, dışsatım gelirlerimizin yaklaşık % 60'ını borç ödemeye ayıracağız. Bu 
çok yüksek bir oran, çok tehlikeli bir oran aynı zamanda. Bu da gösteriyor kî, önümüz
deki dönem Türkiye ılımlı ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmek için dahi, önemli 
ölçüde dış kredi almak zorundadır. Bunun da tutarı en az 2 ile 3 milyar dolar arasında 
değişiyor. Bu hedefleri gerçekleştirmek açısından, bu tutarda yeni bir dış borçlanma
ya gereksinme var. Bu aşamada Türkiye'nin normal döviz girdileriyle, dış borçlarını 
ödemek gücü yoktur, benim kişisel kanıma göre, öyle bir ülke düşünün ki dışsatımının 
% 56'sını dış borç ödemesine ayırmak zorunda, o ülkenin büyük ölçüde dış gelirleri 
ipotek altına alınmış demektir. Kaldı ki, bizim dışsatım dışındaki diğer gelirlerimiz, ol
dukça ılımlı kalıyor. 1,7 milyar dolarlık bir işçi dövizi gelirimiz var, hükümet 1987 yılı 
için turizm gelirini 1,2 milyar dolar olarak öngörüyor. Bunu da gerçekleştirmek bir 
hayli zor net olarak, turizm giderleri karşılandıktan sonra.

Yatırımlar ne olur? 1986 yılında yatırımlarda bir gelişme oldu. Önümüzdeki yıl 
içinde % 7'lik bir yatırım artışı öngörülüyor, bunun gerçekleşebileceği kanısında deği
lim. % 5'lik bir gayri safi milli hasıla büyümesi ve % 1'lik bir dış kaynak artışı öngörüsü 
var. Buna karşı % 7'lik reel bir yatırım artışı bana tutarlı gözükmüyor. Bunun sonucun
da yatırımların ulusal gelire oranı % 23'lcre ulaşır ki, bunun gerçekleştirilmesi bir hayli 
güç. Çünkü iç tasarruf oranının önümüzdeki yıl çok yükselmesi lazım ki, milli gelir artı
şının çok çok üstünde bir yatırım artışı olabilsin. Türkiye'de marjinal tasarruf eğilimi
nin bir önceki yıla nazaran bu denli artacağını düşünmek gerçekçi değil. Bu nedenle sa
bit sermaye yatırımlarındaki artışın, reel % 7 olması iyimser bir tahmin olarak karşımı
za çıkıyor.
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Sonucu şöyle özetlemeye çalışayım: Türk ekonomisinin işlerliği, biraz kötümser 
gibi gözükecek ama, artık dışarıdan alınacak kredilere bağlı kalmıştır. Dışarıdan kredi 
aldığımız sürece bu sistem yürütülebilecek. Dışarıdan kredi alınamadığı takdirde, rakam
lar onu gösteriyor ki; Türk ekonomisi 1978'lerde 1979'larda yaşamış olduğu bunalım
dan daha zor, daha derin bunalımlara düşebilecektir. Türk ekonomisinin geleceğini çiz
mek, ABD'nin etkisindeki dış ulusal finans kurumlarmın eline geçmiştir diyebiliriz.

Not: Bu konuşmadan sonra, 1986 yılı için Türk ekonomisinin büyüme hızı % 8, 
dışsatımı 7.456 milyon dolar, dışalımı 11.104 milyon dolar, dış ticaret açığı 3.648 m 
yon dolar, cari işlemler açığı da 1.518 milyon dolar olarak açıklanmıştır.
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ORTODOKS KİLİSESİ

llber ORTAYLI 
25 Şubat 1987

Türkiye, bugünkü sınırları içinde dahi Dünya'da pek az ülkede, rastlanacak dini 
bir çeşitlilik gösterir. Bu Hıristiyanlık açısından özellikle böyledir. Ülkemizde var olan 
bütün kiliseleri (yani cemaatleri) saymaya kalkarsam, iki elin parmakları yetmez. Bu bir 
mübalağa değil, isterseniz sayalım; Rum Ortodoks Kilisesi, Ermeni Gregoryen, Ermeni- 
Katolik, Ermeni-Protestan, Süryani Kadim dediğimiz Süryani Ortodoks, Süryani Kato
lik, Kaldani eski kilisesi ve Kaldani Katolik, Nasturi Kilisesi (bizde şu sıra hemen he
men hiç üyesi kalmadı ve Nasturilik de bir ara Uç patrikliğe ayrılmıştı). Gördüğünüz gi
bi iki el bitti, kiliseler bitmedi. Bu saydıklarım, üstelik bu topraklarda doğan ve gelişen 
veya önemli merkezleri burada olan kiliselerdi. Roma-Katolik, Anglikan, Protestan gibi 
Avrupa kökenli kiliselerin Türkiye'de küçük de olsa bulunan cemaatlerini saymaya kalk
sak, iki elin parmakları da yetmez.

Yine aynı şey Museviler için sözkonusudur. Hem bildiğimiz Talmud-Torah gele
neğini izleyen Museviler hem de Karaim dediğimiz, ayin ve gelenekleri, duaları itibariy
le onlardan farklı uygulamaları olan Museviler vardır. (Sayıları epey azalmakla birlikte 
Karaimlerin İstanbul Hasköy'de eski bir sinagogları da vardır.)

Çok tekrarlanan ve şuursuzca söylenen bir şey de; "memleketimizin yüzde dok- 
sandokuzu Müslüman" sözüdür. Laik prensipleri yumuşatmak için ileri sürülen bu ge
rekçe doğru değildir. Mezheb, akide, ibadet biçimleri itibariyle renklilik ve bölümlen
me Müslümanlar için de sözkonusudur. Yani Türkiye aslında sayılmayacak kadar çok 
dini cemaatin ülkesidir. Bu dinler buna rağmen aynı akideye; Hazreti İbrahim'in öğre
tisine, tek Tanrıya, aynı inanç sistemine dayanır. Yani Budizm. Konfüçyonizm vs. gibi 
ayrı dini kültürel çevreler sözkonusu değildir. Ama sayılamayacak kadar bölümlenmiş, 
üç büyük dinin parçalarının çoğuna Türkiye'de rastlanır. Bu kadar çeşitlilik nerede ola
bilir? Amerika'da olur, ama orası göçmen ülkesidir, burası ise dinlerin otokton toprağı
dır. Tüm bunlara rağmen, Türkiye'de insanlar dinleri tanımazlar ve merak etmezler, ör
neğin, İstanbul'da doğar, yaşar, ölürler, ama bir kilisenin içine girip de burada Pazar 
ayini nasıl yapılıyor, bunların inancı nedir, duaları nedir, bayram günleri nedir, inançla
rı nasıl açıklanır diye merak etmezler. Hıristiyanlar da Müslümanlığı tanımazlar. Kısa
cası kapalı kompartımanlar halinde yaşayan bir toplumuz. Sokaktaki insandan vazgeç
tik, okumuş-yazmışların da konudaki ilgisizlikleri, bürokrasiye de yansımaktadır. Bu
nun bence en mahzurlu örneği, hepinizin bildiği gibi, son din dersleri hikâyesidir. Tür
kiye gibi bir ülkede, resmen mekteplerde din dersi okutulmasının önemli sakıncaları 
vardır. Çoğumuz Müslümanız, Müslüman dinini öğrenelim demek yanlıştır. Çünkü dik
katlice bakılacak olursa, Müslümanların hepsinin aynı şeye itikad etmediği, mezheble- 
rin birbirlerine, hatta bazan Hıristiyanlarla olduğundan daha fazla ters düştükleri bir 
gerçektir.

Bir din bilgisi dersinde öyle şey öğretebilirsiniz ki, bunu bazen Sünni Müslüman, 
Hıristiyan ve Musevi çocuğu kabul edebilir, ama Müslümanların bir kısmına çok ters ge
lebilir. Bu gerçeği bilmek lazımdır. Yani din kültürüne karşı ilgi ve bilgilenme olayı bi
zim toplumumuzun üyelerine gerçekten uzaktır. Dinle ilgili, laik bir tutum merak ve

129



hoşgörü ciddi bilgiyle temellenmiş değildir. Dinin sözü buna rağmen çok ediliyor, eksik 
bilgilere göre tarih yorumlanıyor. Ortodoks kilisesi ve inancı da bu havanın dışında ele 
alınmış değildir. Ortodoks Kilisesi aslında Türkiye topraklarında, orta çağlarda yeşe
ren, gelişen bir müessesedir ve elan bu dinin mühim merkezlerinden biri İstanbul’dadır. 
Bunun üzerinde de çok tartışma yapılıyor. Meselâ biz lâikliği ilân ettik, 1924'te de 
Halifeyi attık, Patrikhaneyi niye tutuyoruz diyorlar. Bunu diyenler hem sadecc belli 
bir görüş sahibi değil, tam ters politik görüş sahibi olanlar da aynı şeyi söyleyebiliyor. 
Bilmiyorlar ki, hilâfetle, patriklik aynı şey değildir. Hilâfet bir müessesedir ve bu mües- 
sesenin her şeyden evvel siyasi erk sahibi olması gerekir. Yani Müslümanların halifesi 
olan kimsenin, imam olması, Müslüman cemaatinin, Dar'ül İslâm'ın yöneticisi olması 
gerekir. Böyle bir vasfı yoksa halifenin, zaten onun artık halifeliği de sözkonusu değil
dir. Dolayısıyla 1922 ile 1924 arasındaki hilafet bu anlamda temelsiz bir müessesedir. 
Tarihte halifenin yönetici olmadığı, kukla gibi bir başka yöneticinin yanında durduğu; 
gibi durumlar var. Moğol zamanında, Selçuklular zamanında Bağdat Halifesi bu du
rumdaydı. Memlûk zamanında Mısır'da Abbasi Halifesinin durumu budur. Ama hiç ol
mazsa titüler olarak ona bir yöneticilik vasfı veriliyordu. Hilafet bunun gibi bir şey ol
muş bizde de kısa bir süre. Meclis ve Cumhuriyet rejiminin yanında güçsüz bir kurum 
olarak yaşamış. Ama hilafet aslında, yöneticilik olmadığı anda bitmiştir. Yönetici ol
madığı zaman hilafet denilen müessesenin böyle bir uhrevi, ruhani bir makam gibi de
vamı sözkonusu değildir. Halbuki patriklik için durum böyle değildir. Patrik dünyevi 
makamdan ayrılarak her zaman var olabilir ve öyle de olmuştur.

Bir diğer yanlış da, Patrikhaneyi Dünya'daki bütün ortodoksların Roma'sı gibi, 
Papalık gibi düşünmektir. Bu hata çok yapılıyor. Hatta rahmetli Avcıoğlu bile bir ma
kalesinde "yüzyirmimilyon ortodoksun başı" diyor Fener'deki Patrikhane için ki, hele 
makaleyi yazdığı tarihte hiç geçerli bir rakam değildi. Herhalde Rusya, Bulgaristan, 
Yunanistan vs. hesaplanarak, yüzyirmimilyon nüfus ortaya konuluyor ve Fener de 
onun başı sayılıyor. Halbuki Ortodoksluk için böyle bir vahdet, böyle bir büyük kitle 
olmak durumu hiç bir zaman sözkonusu değildir. Biraz sonra konuya girdiğimizde gö
receğiz ki, Katoliklikle Ortodoksi arasında büyük fark vardır. Hem kilisenin birliği bakı
mından, (yani vahdet) hem dayandıkları kültür ortamı bakımından, hem itikad bakı
mından çok farklıdır; biri birisine eşitleştirilemez ve Patrik'in durumu ile Papa'nın du
rumu arasında; gerek iki kilisenin ruhani hiyerarşisi, dünyevi kuvvetlerle ilişkisi ve ge
rekse iç idarelerinde dünyevi kurumların temsili bakımından çok büyük ayrılıklar vardır.

Evvelen; Ortodoks kelimesi yanlış değildir, fakat tam doğru da değildir. Orto
doks hepinizin bildiği gibi, sapmaz inançlı adam demektir. Bu bir vasıflandırmadır. 
Yani siz bu dinde olan birisine; "Siz ortodoks musunuz?" dediğinizde, tabii ki, hayır 
demez, evet ben ortodoksum der. Ama patrikliğin adı ortodoks patrikliği değildir; bel
ki görmüşsünüzdür, ökümenik Patriyarkadır. (üniversal) Kilise bütün dünyaya hükmet
tiği iddiasındadır. Tabii bu iddia gerçekle bağdaşmamaktadır.

Dünyada XVI. yüzyılda tutunan protestantizmi gözönünde tutmazsak, Katolik ve 
Ortodoks kilisesi niye ayrıdır? Niçin bir Katolisizm vardır, niye bir Ortodoksi vardır? 
Bu aralarındaki ayrılık ne zaman ortaya çıkmıştır?

Tarihe baktığınız zaman, aslında Roma'daki Papa ile, İstanbul'daki Patrik'in ça
tışmasının aşağı yukarı Şarlman devrinde başladığını görürsünüz. Şarlman devrinin de 
Bizans'ta, Makedonya sülalesi dediğimiz bir Rönesans Dönemi'ne; yani Bizans'ın yeni
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den kuvvetlendiği, Arap'lara kaptırdığı bazı toprakları yeniden aldığı, büyük bir diplo
matik beceri ve propogandayla pagan, yani çok tanrılı Slavları Hıristiyanlaştırdığı, Bi
zans'ın medeniyetinin, hukuk sisteminin, isminin yeniden parladığı bir döneme rastla
dığını görürüz. Yani aslında Şarlman ile Makedonya sülalesi Bizansı arasında bir patla
ma sözkonusudur. Bu dönemde Batılıların, yani Şarlman ekolünün ve Roma'daki Papa' 
lığın ileri sürdüğü bir gerekçe; İstanbul'da toplanan bir konsülün ikonaklastları, yani 
putkıranları reddetmesi sırasında, ortaya çıkan teolojik yorumlardır, ikonaklast hareket 
VIII. asırda, özellikle Anadolu'da ve Suriye'deki Hıristiyan ahalinin; aziz tasvirleri ve 
İsa tasvirlerini, dinsizlik, zındıklık olarak nitelemesidir. Aslında sorun o kadar kolay de
ğil. ikonları yapan ve satan manastırların da bunu satamıyacağını, bunun küfıir olduğu
nu, ruhban sınıfının bir takım toprakları da elde tutmasının mümkün olmadığını söyle
yerek isyan çıkarmalarıdır. Anadolu karışmıştır o devirde. Bizans Trakyası ise bu görüş 
ve harekete karşıydı. Nihayet asrın başında Bizans, karar vermiştir: ikonaklastisizm 
(putkırıcılık) kâfirliktir diye ve bu hareket bastırılmıştır. Oysa Batı kilisesi (Roma) bu 
konsülün kararını reddediyor. Şarlman kendi öyle pek ikon seven biri değildir ama, as
lında bugün hepimiz biliyoruz ki, Katolik Kilisesi içinde putların, tasvirlerin bir takım 
aziz kalıntılarının (relique) kutsiyeti vardır. Demek ki bu bir sebep olamaz.

Sonra IX. asrın ortasında 850'lerde, Roma'daki Papa I. Nicola ile İstanbul'daki 
Patrik Photios (St. Photios denir, Ortodoks Kilisesi'nin azizlerindendir) arasında bir di
ni tartışma ve karşılıklı aforozlaşma sözkonusudur. Papa I. Nicolas'ın ileri sürdüğü ge
rekçeler doğrudan doğruya, Ortodoksların Roma'nın üstünlüğünü tanımamalarıdır. Ya
ni Roma'daki papa; Aziz Peter'in ve Aziz Paul'un Roma'da çarmıha gerildiğini, dolayı- 
siyle Roma'daki Papa'nın onların vekili olarak kutsiyet ve öncelik kazandığını söylü
yor. Papa devamla; "Patrik bu vekaletimizi tanımıyor, dolayısıyla kiliseye ve Hıristi
yanlığa karşı, Bizans ruhbanı küfür içindedir" diyor. St. Photios ise diyor ki; "Hayır 
biz Papayı tanırız, hatta saygı da gösteririz ona ruhban arasında birincilik de tanırız. 
Fakat papanın bizim üzerimizde ruhani ve uhrevi bir üstünlüğü olamaz."

Aslında St. Photios devrinin tanınan bir hümanistidir, yani Yunan-Lâtin gelene
ğini bilen, kilise doktrini üzerinde etkili fikir ve yazıları olan bir rahibdir ve sonradan 
azizlik mertebesine çıkarılmıştır. Fakat başlayan kavga kesintilerle sürmüştür. Nihayet 
X I. asrın ortalarında 1054'te Roma'daki Papa, Kardinal Humbert'i yollamıştır İstan
bul'a ve Kardinal Humbert, doğrudan doğruya bir aforoz fermanını Papa adına, Aya- 
sofya’nın mihrabına bırakıp çıkmıştır, yani Bizans ruhbanıyla konuşmamıştır bile. Bu
nun üzerine Bizans da tabii karşı vaziyet almıştır. Böylelikle iki kilise birbirlerini din
sizlikle, küfürle itham ederek, afaroz etmiş oluyorlar. Ama bütün bu olaylara rağmen, 
kavga geniş halk kitlelerine yayılmış değildi ve aslında iki kilisenin ilişkileri devam ede- 
gelmiştir zaman zaman. Hatta biliyorsunuz, XIII . ,  XIV.  ve XV. asırlarda iki kiliseyi bir
leştirme çabaları da vardır. Asıl Ortodokslarla Katoliklerin birbirleriyle kan düşmanı 
olmaları, geniş kitlelere nefretin yayılması bildiğimiz gibi, 1204 Haçlı Seferi'nden son
radır. 1054'teki afaroz vakasının nedeni ise; o zaman Katolik İtalyanların ticaret yap
mak için Bizans'ta koloniler kurmaları, hatta İstanbul'da Galata'ya yerleşip, beraberle
rinde rahipleriyle Katolik tipi bir ibaret ve liturjiyi getirmeleridir. Bu olay Patrikliğin 
hoşuna gitmedi ve o kiliselerdeki o tip ayinleri yasak edip kiliseleri kapattı. Sebep bu- 
dur. Fakat 1204'te Haçlılar İstanbul'u adamakıllı talan edip, ahaliyi kılıçtan geçirince, 
bundan sonra iki dünya, iki millet arasında derin bir nefret başladı. Ortodokslar kendi
lerini o kadar ayırdı ki, Katolik olanlara komünyon ekmeği vermezler. Oysa herhangi
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bir Katolik kilisesine kim giderse gitsin, rahibin önüne çöktüğü zaman komünyon verir
ler, dinini sormazlar. Ama Ortodokslar, Ortodoks olarak vaftiz edilmemişlere vermez
ler. Bu adet bu dönemden kalma, "seni İsa'nın ümmetinden saymıyoruz" görüşünün bir 
ifadesidir.

İki dini grup arasındaki nefretin nedenleri derindir. Bir kere Papa'nın üstünlüğü 
meselesi vardır, bu hiç değişmemiştir. XII .  asırda İznik yani Nikomedya piskoposu 
olan Niketas'ın yazdığı bir denemeye baktığımız zaman; "Roma'daki Papa kim oluyor 
da, kendisinde uluhiyyet görüp bizim üstümüze çıkıyor? O bizlerin kardeşi değil de, 
efendisi oluyor ve bizleri köle olarak addediyor" gibi bir ana fikir vardır. 1846 yılında 
Rus düşünürü, Slavyanofillerden ve kilisenin önemli teologlarından Aleksis Chomiakov' 
un bir İngiliz'e yazdığı mektuba bakarsak gene aynı fikirleri görürüz; "bütün Katolik'ler 
cryptopapistir, yani Tanrı'nın kulları değil, Roma'daki keşişe kulluk etmektedir ve 
bunlar hangi hakla Hıristiyan camiası ve Tanrı'nın insanları üzerinde bir üstünlük kuru
yorlar?" diye sormaktadır.

Demek ki, iki camia arasındaki asıl mesele, Papa'nın uluhiyet iddiası ve üstünlüğü
dür. Papaya hitap edildiğinde; "Eb-i mukaddes" "gat-ı kudsiyetpenahileri" gibi deyim
ler kullanılır. Bunu kabul etmiyor Ortodoks Kilisesi. Çünkü Ortodoks Kilisesi'ne göre, 
üç tane derece vardır ruhban arasında; bildiğiniz (asket) keşiş, sonra papaz, yani cema
ati aydınlatan ibadeti yaptıran ve nihayet piskopos. Piskoposun ruhani bir vasfı vardır 
ve rahiplerin üstünde bir yöneticidir. Patrik ise ilahi bir makam değildir, piskoposlardan 
bir tanesinin bir idareci-koordinatör olmasıdır. Yani Ortodoks kilesesinde aslında ulu
hiyet kesbetmiş tek bir yüksek ruhani yoktur.

Halbuki Roma Kilisesi'nde Papa'ya bu uluhiyet verilmektedir. Hele XIX. yüzyıl
da Papanın yanılmazlığı da kabul edilmiştir ve hükümleri tartışılmaz. Ortodoks kilise
sinde piskoposlar (metropolit) bekâr olmak zorundadır. Papazlar evlenebilir. Katolik 
kilisesi ruhbanı ise toptan bekârdır ve rahip olmayan manastır üyeleri dahi evlenemez- 
ler. Tabii ikinci önemli sorun kültür ve dil meselesidir. Yani İtalya'da merkezleşen, Lâ
tin diline ve kültürüne dayanan ve o iklimin havasıyla yeşeren bir din; Doğu Akdeniz 
için yabancıdır. Yani Doğu kilisesi her zaman için Yunancayı kullanmaktadır veya Sür- 
yaniler gibi Aramcayı, ölü dillerden birini kullanmaktadır. Dil farkı önemlidir. Gerçi 
Bizans'da Justinianus devrinde Latince üstün bir dildir. Justinianus hatta (Institutiones) 
denen Roma hukukunun teorik bölümünü Latince tertip ettirmişti. Kanunları Yunanca 
derlettiği için çok üzgündür. Mamafih bu Latin etkisi çabuk silinmiştir. VIII .  asırda 
meselâ, imparator III. Mikhael'in nazarında; Latince İskitlerin konuştuğu bir Barbar 
dilidir. Yine X I. asrın çok alim ve çok fazıl ve çok derin yazan bir başka Bizanslısı 
Psellus ise Latince bildiğini de iddia ediyor, ancak Cicero ile Caesar'ı birbirine karıştıra
cak kadar bu dünyanın kültüründen habersizdir.

Dolayısıyla Latin diliyle ibadet eden, Latince yazan, bütün doğmaları Latince 
tartışan bir dünya; doğu kilisesi için çok uzaktı. İnsanların arasında dialog kuracak bir 
araç olmayınca, ayrılık da kaçınılmazdır.

Sonra kuşkusuz siyasi nüfuz sözkonusudur. IX. asrın başında Şarlman İmpara
torluğu ortaya çıkmış Batı Avrupa'da; Doğu'da da Bizans var. Bunlar artık iki ayrı 
kuvvetti ve maruz kaldıkları tehlike aynı değildi. Bizans Araplarla mücadele halindeydi. 
Şarlman ise tam tersine Araplarla iyi geçinmekteydi. Bunların misyoner faaliyetleri de 
birbirleriyle çatışmaktaydı. Papalık Bulgarları ve Rusları kendine bağlama çabasınday-
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dı. B izans da aynı şeyin  peşindeyd i ve başardı. Pagan dünya üzerindeki nüfuz mücade

lesi başka kavgaları da kaçınılm az kıldı.

Tabii bütün bu deruni kavganın da filozofik, dogmatik bir görünümü vardı ki, 
"filioque" diye ifade edilebilir. Ortodoksi ve katolisizmin günümüzde dahi birleşmesi 
sözkonusu olduğunda bu terim ortaya çıkıyor. Bu "filioque ve oğludan" anlamına ge
lir ve VIII .  asırdan beri büyük tartışma konusudur. Aslında tam tartışılacak bir şey de 
değil, gayet basit bir olay. Daha ziyade dediğim gibi, iki kilisenin artık çoktan parça
lanmışlığını ifade eden bir deyim. Ulühiyyet-i selâse (trinite) Baba, Oğul, Ruh'ül Ku- 
düsü ifade eder. Katolik ve Ortodoks herkes için bu aynı şeydir. Fakat ortodokslar için 
Oğul, Babanın uluhiyyetini alan onun bir parçası olarak vardır. Katolik kilisesi ise 
Babadan Oğuldan (filioque) sözettiği için; bu terim yüzünden Ortodokslarca Tanrı'ya 
ortak koşmak, Tanrı'yı ikiye eşitlemekle küfürle suçlanıyor. Gerçi bu filioque'nin de 
sadece bir yanlış tercüme ile ortaya çıktığı söyleniyor. V. yüzyıldaki konsül kararları
nın Yunancadan Latinceye yanlış tercümesi olmalıymış. Hulâsa kılı kırk yaran ve nite
liği karanlık bu teolog kavgası iki kilisenin dogma ayrılığı gibi görünüyor. Hulâsa "filique" 
sorunu iki kilise arasında çatışma kadar, birleşme de sözkonusu olunca ortaya çıkmak
tadır.

Bütün bu görünümün ve ayrımın dışında; Katolik kilisesi büyük bir dünyevi kuv
vettir. Roma'daki Papa'nın yanında en güçlü rahip-Kardinal olan bir devlet sekreteri 
vardır. Aynı zamanda Dış İşleri Bakanıdır. Vatikan'ın her yerdeki temsilciliklerini görü
yoruz. Bunlara ambassadeur değil, "nunciatur apostolicus" denir. Kordiplomatiğin ba
şında yer alırlar. Bütün dünyada yatırımları olan, bankaları ve bütün dünyada emlâki 
olan, hayır kurumlan, propoganda misyonları, sağlık kurumlan vs. olan bir teşkilattır 
Vatikan. Kiliseye renk renk insanlar bağlı. Conclau (Kardinal meclisi) toplandığında 
Afrika zencisinden, Hintli kardinalden, Çinli ve Japondan Güney Afrikalıya, Amerikalı
ya kadar, hepsi oradadır ve bu bir bütün dünyadır aslında. Buradaki hiyerarşi belirlidir. 
Bu hiyerarşinin içinde insanların dereceleri belirlidir ve bu bütün kalabalığın yaptığı 
her iş Vatikan'ın denetimindedir; kaç kuruş alırlar, kaç kuruş sarf ederler, nerede ne 
işe yatırım yaparlar, nasıl hayır yaparlar bunların hepsi Vatikan'ın bilgisi dahilindedir 
ve bütün dünyada muazzam bir misyon teşkilâtı vardır, bu da Vatikan'ın bilgisi ve yö
netimi altındadır.

XV. asırdan, XVI.  asırdan beri bütün dünyanın dillerini öğrenen ilk büyük filolog
lar Katolik rahipleridir; nereye hangi dili bilen adam yetiştirilecek bu planlanır. Meselâ 
Strasbourg civarında bir Benedicten manastırı vardır, içindeki her bir rahip birinci sınıf 
filologtur; nadir Kafkas dillerinden, Çinçeye kadar bilen insanlardır.

Katolisizmde bir özerk yapı var gibi görünür. Yanıltıcıdır. Bakarsak Afrika'daki 
kilisede yerel adetlerin, tam tam çalmak gibi, yerel eski pagan adetlerin güya ayine so
kulduğunu görüyorsunuz. Ama hiçbir şekilde o bir otonomi değlidir; itikatta ve duada, 
her şey Vatikan'ın bilgisi, müsaadesi, anlayışı nisbetinde olmaktadır. Düşünün ki, II. 
Dünya Savaşı sonrasına kadar bu kilisede her yerde Latince ibadet ediliyordu; ister 
Şanghay'da, ister Bavyera'da, ister Ispanya'da bir kiliseye gidilsin, Latince, aynı dilden 
ibadet ediliyordu. Ancak 1960'larda milli dillere müsaade ettiler, istisnası bunun, Şark 
Katolikleriydi, yani Ermeni-Katolik, Süryani-Katolik, Maruni, Kobt-Katolik gibi daha 
çok Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Katolik Kiliselerine, Roma'daki Papa, kendi dillerini 
kullanma müsaadesini daha evvelden vermişti, onlar kendi dillerinde ibadet ederlerdi,
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beğendikleri adamı da Patrik olarak Roma'nın tasdikine sunarlardı, orası da tasdik eder
di. Ama bunun dışında Roma her şeyi kontrol ederdi, halen de öyledir. Guya milli dil
lerle ibadet ediliyor ve yerel dini önderlere itimat ve saygı gösteriliyor, artık hiç bir za
man Krakov Başpiskoposluğuma bir İtalyan tayin edilmiyor, böyle bir şey sözkonusu 
değil, ama gene her şey o dünyanın içindedir ve bu monolitik büyük bir müessesedir.

Halbuki Ortodoks Kilisesi için böyle bir renklilik ve güç sözkonusu değildir. Or- 
todoksinin yayıldığı alanlarda göreceğiz ki, idari yönden de, itikat yönünden de, dil 
yönünden de, hiyerarşi yönünden de çok büyük farklılıklar vardır. Bugünkü Ortodoks 
Kilisesi'nde belki bir tek standart unsur vardır, bir tek renk vardır, o da Hellenizmdir. 
Yani bu kilisenin, bu itikata sahip olanların bir bölümünde Yunanlılık ve Yunan dili ha
kimdir. Bu bir gerçektir. Görünüşte Ortodoks kilisesi dünyevi iktidarla, siyasetle kato- 
liklerden daha fazla uğraşıyor gibidir. Görünüşte diyorum; Katolikler siyasetle daha az 
uğraşmıyorlar, ama onu örtüyorlar, daha kozmopolit bir görünümleri vardır. Halbuki 
Ortodokside bir Hellenizm, bir Helen ulusçuluğu, Helen rengi sözkonusudur. Ama bu 
konuda da aslında yine büyük farklılıklar olduğunu göreceğiz.

Herhangi bir ortodoks din adamına rastladığınız zaman; isterse dağdaki manastı
rın basit bir keşişi olsun, isterse bir metropolit olsun, biraz konuştuğunuz zaman, Ka- 
tolikleri; Kryptopopist, yalancı, Papa'nın zayıf imanlı mensupları olarak itham eder. 
Dahası var; "bütün bu Hıristiyanlık'taki bölünmeler, bu saçmalıklar, Amerika'da çıkan 
mezhepler, bu Yehova Şehitleri gibi budalalar, Katolisizmin günahıdır, bölünme bu ka- 
toliklikle başlamıştır ve devam etmektedir, sebebi Katolisizmdir" der. "Ortodoksluk ise, 
hiç bir zaman bölünmeyen, güçlü tek kilisedir, itikatdır" der size. Fakat tabii bu aslın
da ortodoksi için hiç doğru olmayan bir görüştür.

Bir kere itikat yönünden alalım, Hıristiyanlığın ilk büyük konsülü (Nicea) İznik'te 
oldu (325 yılı). Orada bir bölünme başlamıştır. Rahip Arius çıkmıştır; Arius'un fikirle
ri ve ilahi teslis üzerindeki çok maddeci görüşleri kabul edilmemiştir ve afaroz edil
miştir ve Arianizm böylece Kuzey'deki barbar kabileler arasına itilmiştir.

431'de Efes konsülünde, monophysism kavgası çıkmıştır. Antakya ve İskenderi
ye patrikleri, İsa'daki uluhiyetle, Tanrı'daki uluhiyetin ayrılamayacağını, ikisinin bir 
olduğunu ileri sürmüşlerdir; yani görünen İsa düpedüz Tanrı'nın kendisidir. Bu görüşü 
ve inancı o zamanki Ermenistan Kilisesi ve İskenderiye Kilisesi kabul ettiği için, konsü
lün reddetmesine rağmen tutunmuştur. Bu ayrılıktan, bildiğiniz gibi, Ermeni-Gregorien 
Kilisesi yani Ortodoks Ermenistan Kilisesi ve Mısır'daki Kobt Kilisesi oraya çıkmıştır 
(veya Kıbti Kilisesi, bizdeki kıbti kelimesi yanlış kullanılıyor, Çingeneler için diyoruz). 
Kıbtiler aslında Şark dillerinde Mısır'daki Hıristiyanların önemli bir kısmıdır ve bunlara 
bugünkü bir Ortodoks rahip, bir Yunanlı veya Rus rahip monophysist diye küçümseye
rek bakar. Hem kilisenin resmi doktrininde hem de halk arasında bu monoflsizme ve 
monofisist kiliselere karşı bir yabancılaşma vardır. Yani kilise teşkilatları, adetleri iti
bariyle Ermeni-Gregoryenin, Rum Ortodoksun, Mısır Kobtlarının arasında bir yakınlık 
var gibi görünüyorsa da bir ayrılık ve aralarında didişme de var. Sonra Mısır Kobtların- 
dan da Habeşistan Kobt kilisesi ayrıldı ve Habeş kilisesi 1960'tan beri müstakildir. Bir
birlerini gördükleri yerde de kavga ederler. Mesela Kudüs'teki mukaddes yerleri nasıl 
paylaşacaklarını bilemiyorlar. Araya İsrail'i koyuyorlar. İsrail hem Habeşlerle iyi, hem 
Mısır'la iyi şimdi; o da ne yapacağını bilemiyor. Kamame kilisesinin damına manastır 
kurmuş Habeşler, içinde yer alamayınca büyük kilisenin. Sonra tabii Süryani dediğimiz
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kilisenin ayrılığı sözkonusudur ve nihayet 461 Kadıköy Konsülü'nden beri Nasturiler 
de yine İsa'nın uluhiyet-i selasedeki yerine yönelik bir münakaşayla İstanbul patrikin- 
den ayrılmışlardır.

Demek ki, Ortodoks Kilisesi itikat bakımından bir birlik içinde değil ve Katoli- 
sizm'le Protestantizmden çok evvel bölünmelere uğramış bir kilisedir.

İkincisi, bu kilise doğrudan doğruya dil ve hiyerarşi bakımından bölünmüştür. 
Bugün dünyadaki Ortodoks kilisesinin durumuna baktığımız zaman bunu görürüz.

Şimdi normal olarak Hıristiyanlığın başından beri beş tane Patrik vardır. Patrik 
dediğimiz aslında yalnız bölge piskoposları arasında önde gelenleridir. Bunlar Roma, İs
tanbul, Antakya, Kudüs ve İskenderiye patrikleridir.

Roma dediğim gibi bu beş patrik içinde protokolde önde geleniydi, imparator 
Justinien de bunu böyle tanırdı o zaman, öbürleri de yine büyük patriklerdi. Bu en bü
yük beş piskoposun içinde İstanbul hariç, diğerleri, yani Roma, Antakya, Kudüs ve İs
kenderiye; Hıristiyanlığın neşet ettiği, St. Paul'un ve St. Pierre'in kiliseler kurduğu, ilk 
cemaatleri kurduğu, apöstolik piskoposluklardır; yani havarilere ait episkopal makam
lardır. Bunların içinde sadece İstanbul'un bu vasfı yoktur. Çünkü İstanbul bildiğiniz gi
bi, Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde kilise kurulan St. Paul'un veya St. Pierre'in gelip 
cemaat kurup, vaaz verip, mektup yazdığı bir yer değildir. Bu çok ilginçtir. Yani An
kara meselâ mukaddes bir yerdir; çünkü St. Paul burada Galatyalılara hitaben vaaz ver
di ve yeni ahdin, yani Incil'in bir bölümünde, Galatyalılara mektup diye bir epistula yer 
alır. Ankara Hıristiyanlık akaidinin, inancının vaaz edildiği bölümlerden, yerlerden biri
dir. Korinth böyledir, Selanik böyledir, Efes böyledir, Antakya böyledir, ama İstanbul 
için bu sözkonusu değildir. İstanbul doğrudan doğruya Konstantin devrinde, Büyük 
Roma İmparatorluğu'nun ve artık Hıristiyanlığın resmen tanındığı ve teodosius'tan be
ri de resmen din olduğu, bir imparatorluğun başkenti olduğu için oradaki piskoposa 
da patriklik izafe edilmiştir.

Bu patriklerin içinde, Roma Kilisesi önce geliyor, bir tür "primas inter pares". 
Roma ayrıldığına göre, bugün geride dört tane patrik var. Ortodoks Kilisesi de bu esasa 
göre bölünmüştür. Antakya Patrikliği sözkonusudur, Kudüs Patrikliği sözkonusudur, 
İstanbul Patrikliği sözkonusudur, dördüncü İskenderiye. Fakat bu İskenderiye'deki 
patriklik, biraz önce sözünü ettiğim Kobt Kilisesi değildir, Kobt'luğa, yani monofisiz- 
me geçmeyen, Grek-Ortodoks inanca sadık kalan, Mısır'daki çok az sayıdaki Yunanca 
konuşanın bağlı olduğu bir Patrikhanedir; elan vardır.

Demek ki, bu dört patriklik vardır, bunlar birbirinden müstakildir görünüşte. As
lında ilişkilerine Ortodoks inancın ve Hellenliliğin getirdiği bir bağ egemendir. Bu dört 
patrikliğin daireleri bellidir. Antakya aşağı yukarı bugünkü bütün doğu Arap dünyası 
yani (Maşrtk'ı) kapsıyor. İskenderiye Patrikliği ise güya bütün Afrika'yı içeriyor. Kudüs 
Filistin'le ilgilidir, sadece Filistin, yani İsrail ve Ürdün’ün Batı'sıyla sınırlı bir dairedir ve 
İstanbul Patrikliği dediğimiz zaman da güya dünyanın diğer bölgeleri üzerindeki bir ru
hani örgüt sözkonusudur. Tabii bu geniş alan için "güya" deyimini kullanmak gerekir. 
Fakat bu patrikliklerin dışında autocephal dediğimiz özerk kiliseler vardır. Bunlar Kıb
rıs, Yunanistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Çekya, Polonya, Rusya, Rusya'nın 
içinde Gürcistan ve Sina kiliseleridir. Sina dediğimiz yer bir coğrafi mekan değildir; sa
dece dağın eteğindeki St. Catherine manastırıdır, bu ayrı bir cumhuriyet gibidir ve 
autocephal bir kilisedir. Bunların üzerinde durmak gerekir.
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Büyük patriklikten, İstanbul'daki patriklikten Yunanistan kopmuştur. Çünkü 
Yunan ayaklanmasından hemen sonra, bu kilise bir kere milli sınırları itibariyle ve orto- 
doksinin tek hür bölgesi olarak ayrılmıştır. Bulgaristan ise, hepinizin bildiği gibi, 1840' 
larda çıkan bir mücadele ile 1870'de ayrıldı. Hatta, bir takım Bulgarlar, artık bu Fener 
Patrikhanesi'nin zulmünden kurtulalım diye, Katolik olmaya kalkmışlardır, Osmanlı 
Hükümeti 1870'de Bulgar Kilisesi'ni özerk bir eksarklık olarak tanımıştır. Fener ise bu 
özerkliği tanımamıştır. Ancak ikinci büyük savaştan sonra, Fener Bulgar Kilisesi'nin 
autocephal olduğunu lütfen tanımıştır. Aynı şey Arnavutluk için sözkonusudur. Bul- 
garlardan biraz evvel Romanya Kilisesi için sözkonusudur. Çekya ve Polonya'daki Or
todoksların ise, bizim Osmanlı Hükümeti ile veya Fener Patrikhanesi ile bir ilgisi yok
tur, onlar doğrudan doğruya Rusya Kilisesi karşısında autocephaldirler.

/

Osmanlı hakimiyeti dolayısıyla autocephalie, kazanan Roma Ortodoks Kilisesi 
ise Kıbrıs'tır. Çünkü bildiğiniz gibi, Kıbrıs'taki cemaatin dünyevi yöneticisi olarak da, 
Osmanlı hükümeti oradaki episkoposu, tanımıştır; o hem ruhani liderdi hem vergileri 
toparlardı, hem idari işlere bakardı, Demosgetentos denilen halk şurasının başkamydı, 
bu OsmanlIlar ile gelen bir özerlikdir ve o yüzden de Kıbrıs adasında biz çekildikten 
sonra da, İngiliz yönetiminde de ve sonra da bu usul devam etmiştir ve o yüzden de 
Makarios'un hem kilisenin başı, hem de cumhurbaşkanı olması bu durumun yarattığı 
bir olay olmuştur.

Antakya Patrikliği ise, yakın zamanlarda (Grek Ortodoks diyemiyeceğiz artık 
çUnkü Grekliğini bırakmıştır) Arapça kullanmaya başladı. Ortodoks, Arapça kullanan 
ve merkezi de Antakya'dan Şam'a giden bir patrikhanedir. Antakya'da eski Patrikhane' 
nin kilisesine devam edenler, adeta yirmi kişi kadar tutan bir sülaledir. (O yüzden de ar
tık kilisenin harem kısmı bırakılmış, hepsi birbiriyle akraba olduğu için kadın erkek 
aynı yerde, aşağı tarafta ibadet ediyorlar, Şark Kiliselerinde de, biliyorsunuz kadınlar 
tıpkı camilerdeki gibi yukarıda, kafesli yerde ibadet ederler. Eski devirlerde Batı'da da 
öyleydi. Yani ilk önce ayrı oturdular, şimdi karışık oturuyorlar.)

Demek ki, böyle bir bölümlenme sözkonusudur. Bugün için en kalabalık orto- 
doks kilisesi Rusya kilisesidir. Rusya X. asırda Hıristiyanlaşmıştır, Bizans Kanunlarını 
almıştır. Fakat kilisede hiçbir zaman Rumca kullanılmamıştır, daima eski Slovince 
ibadet edilmiştir ve aslında Bizans diplomasi ustası olarak bu kilisenin diline de karış
mamıştır. özellikle XV. asırda İstanbul fethedildikten sonra ise Rusya artık kendini 
Ortodoksinin merkezi, hamisi olarak takdim etmiştir dünyaya ve bu kilisenin Fener'le 
idari mali yönden ortak tarafı yoktur. Hiçbir şekilde yoktur. Ortak yönleri liturji, yani 
ibadettir. XV II. asırda Romanovlar zamanında, Rusya Kilisesinin başında olan, Patrik 
Nikon bütün dini metinleri, ibadet şeklini ve hiyerarşiyi gözden geçirmiştir, olduğu gi
bi Bizans'ın liturjisini yani burada kullanılan ibadet şeklini, duaları, hiyerarşiyi aynen 
Rusya'ya kabul ettirmiştir. Tabii kabul ettirmek kolay olmamıştır, büyük kavgalar çık
mıştır o devirde. Storaverts denilen eski inanç sahipleri ile, yenilik taraftarları arasında 
çok kanlı kavgalar olmuştur, yani biz üç parmakla mı istavroz çıkarırız, iki parmakla 
mı çıkarırız, şu duayı mı ederiz, diye millet bölünmüştür. İnsanlar ateşe gitmişlerdir 
inatları yüzünden, katliam olmuştur; bir kısmı da biliyorsunuz, bizim topraklarımıza 
sığınmıştır o zaman. Doğu Anadolu'da Marmara civarında Malokan denilen, bu eski 
inancı saklayan Ruslar vardı, yani Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmışlardı o kavga sıra
sında.
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Demek ki, liturji ve dogma bakımından iki kilise birbirine eşitlenmiştir; yani gö
rünüşte, herhangi bir Rus'un, Atina'da bir kiliseye gidip dua etmesinde itikadat ve iba
det bakımından bir sakınca yoktur. Aynı şeyleri Yunanca dinleyecektir. Fakat iki ki
lisenin idaresi arasında büyük fark vardır. Şöyle ki; Büyük Petro, Rusya Kilisesinin yö
netimini, yani Mukaddes Sinodu tamamiyle devletin denetimi altına almıştır. Çarpro- 
kurator denen bir sivil memur tayin ederdi ve Sinodu o yönetir, patrikten çok onun sö
zü geçerdi. Bu memurların en korkunçlarından biri de biliyorsunuz, III. Aleksander'in 
hocası Pobedonovtzev'di. Tarihteki büyük antisemitlerdendir. Rusya’da Yahudi pog- 
romlarını tertipleyen, sadece Yahudileri değil, Müslümanları vs. yi de topraklarından 
sürdürten, Başkırların topraklarını aldırtan, Panslavizmin teorisyenlerinden, gayet reak- 
siyoner bir adamdı.

Rusya Kilisesinin bütün dünyadaki emlaki ve yönetimi de farklıdır. Yani mukad
des topraklarda da emlaki ve toprakları öbürlerinden ayrıdır, hiç kimse, hiç kimsenin- 
kine karışmaz. Bu iki ortodoks kiliseden birisinin dili Rumcadır, birisinin dili Ruscadır. 
Birisinde Helenizm hakimdir, ötekinde kendi Slavizmi, kendi Rusçuluğu hakimdir. Ya
ni bunlar ayrı kiliselerdir. Rus kilisesi 1917 devriminden sonra, ikiye bölünmüştür; Pa
ris'te sürgündeki Rus Kilisesi kurulmuştur, sonra Nevvyork merkez seçilmiştir. Öbürü 
ise Stalin devrinde pek sesi çıkmayan, ama II. Büyük savaştan sonra restore edilen, bil
diğiniz Moskova'daki patrikliktir. Bugün iki Rus kilisesi vardır. Bu da çok mühimdir. 
Mesela israif'deki Rus kilise emlaki ikiye bölünmüştür. 1948’de İsrail kurulduğu za
man, Rus kilisesinin oradaki topraklarını anlaşma sonucu, Sovyetler Birliği'ne yani 
Moskova kilisesine vermiş. Fakat 1967 savaşında işgal ettiği Filistin, Şeria vadisindeki 
Rus kilise topraklarını ise vermemiş Sovyet kilisesine. Orası Nevvyork'a bağlı ve ikisinin 
de hiyerarşisi, örgütü ayrıdır. Demek ki, böyle bir bölünme sözkonusudur.

Bu gibi bölünmelerin dışında Kıbrıs, İstanbul'daki Patrikhane, Yunanistan kilise
si, Sina, Kudüs patrikliği ve İskenderiye Rum Ortodoks Patrikliği arasında kuşkusuz ki, 
organik bir bağ vardır. Bunlar Yunancayı kullanırlar liturjide ve rahipler hepsi aynı 
kaynaktandır. Yani Kudüs'e gittiğiniz zaman Peleponezli, Selanikli insanları görürsü
nüz, İskenderiye'de aynı şeyi görürsünüz. Kıbrıs'taki kilise mensupları ise ora halkından 
daha çok, ama yine bunlarla bir ilişkisi var. Rumca konuşuyorlar. Dolayısıyla bir ileti
şim sözkonusudur. Bizim Fener'deki patrikhanenin ökumenlik (universal) vasfını bura
da artık tartışmanın yeri gelmiştir. Patrikhanenin bu yerlerin hiç birisinin üzerinde söz 
hakkı yoktur. Hatta Yunanistan, albaylar cuntası devrinden beri, Patrikhane artık bi
zim topraklarımıza taşınsın demektedir. Çünkü orada hiçbir şey yapamıyor, çok kuv
vetsiz, Yunanistan'a taşınma zamanı gelmiştir demektedir. Ama taşınmıyor; taşınma
ması için de bazı sebepler var. Sebeplerden bir tanesi Türkiye'deki ortodoksinin, Yu
nanistan'la o kadar da halühamur olmaya niyeti olmamasıdır, çok kişinin sandığının 
tersine. Ananenin, tarihi geleneğin, kendisinin küçük Asya'daki ve Bizans'ın kalıntısı 
bir zümre olduğunun bilincinde ve onu temsil ediyor.

Bu patrikhanenin kontrol ettiği, dünyadaki merkezlere gelince; hiç sanıldığı ka
dar çok değildir. Amerika üzerinde kontrolü vardır, çünkü Amerikalardaki Rum Orto
doks kilisesi, autocephal değildir, doğrudan güya Fener patrikhanesine bağlıdır. Avus
tralya için de aynı şey sözkonusudur. Çok daha ilginç bir durum patrikhaneye bağlı 
Finlandiya'daki ortodoks kilisesidir. Çünkü Finlandiya'daki ortodokslar aslında Rusya' 
ya bağlıydılar, fakat 1917 ihtilali olunca hem Sovyetler'den koptular, hem de zaten
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Rus kilisesinden koptular. Onun için 1923'te, gayret gösterip özerk olarak Fener pat
rikhanesine bağlandılar. Dolayısıyla Fener patrikinin güya orada bir söz hakkı vardır. 
İşte buradaki bu ökumenik patriyarkanın bütün nüfuzu budur. Sayalım şimdi: Türki
ye'deki 2500 Rum Ortodoks, Amerika'daki birkaç yüzbin kişiyle, Finlandiya'daki yir- 
mibin kişi. Hepsi budur. Fenerin bütün beynelmilelliği, ruhani alanı bundan ibarettir.

Patrikhanenin Amerika ile ilişkileri son derece ilginçtir. Çünkü Amerika zengin 
bir memleket, Amerika çok çeşitli insanların bulunduğu bir memleket ve Amerika bü
yük asimilasyon, yani erime problemlerinin bulunduğu bir memleket. Bugün bir mil
yon Amerikan Rum-ortodoksun bir kısmı; bizim İstanbul'la ne ilgimiz olabilir, Yu
nanistan'a bağlanalım diyorlar. Bir kısmı ise; "Allah aşkına biz bir Kudüs bir İskenderi
ye kadar da değilmiyiz ki, Allah'ın yarattığı bu yeni kıta üstünde niye ayrı patriklik ol
mayalım." diyorlar. Böyle münakaşalar var ve ortodoksluğun adet ve örfü orada çok 
değişik. Mesela ben Amerika'da bazı ortodoks kiliselerinde düpedüz sıra kurulduğunu, 
bankta kadın erkek karışık oturulduğunu gördüm ki, bu diğer ülkelerdeki kiliselerde 
olacak bir şey değildir. Çünkü ortodoks kiliselerinde ayakta durularak ibadet edilir. 
Yani her şey değişiyor, orada Yahudilik bile değişiyor. Reformist sinagoglar çıkmıştır. 
Amerika garip bir ülke ve bu garipliklerden ortodoks kilisesi de payını alıyor. Aslında 
Amerika'daki başpiskoposluğu Venizelos kurdurmuştu ve bir müddet Yunanistan kili
sesine bağlı olarak devam etmişti. Fakat ondan sonra Venizelos'un hemşehrisi olan 
oradaki başpiskopos, İstanbul Fener patriği olunca, birdenbire Türkiye'ye bağladılar. 
Türkiye'de de o zaman, mübadeleye rağmen tahminen ikiyüzbin kadar Rum-ortodoks 
yaşıyordu. Amerika da Türkiye'ye bağlı olsun dediler. Hepinizin bildiği gibi, Athena- 
goras da aslında, Amerikalar başpiskoposuydu Yunan kilisesinin; Yunanistan, ABD, 
Türkiye arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğu bir zamanda, II. büyük savaştan sonra, 
patrik olarak Fener'e gelmiştir.

Bugün için Yunan kilisesinin artık Fener üzerinde etkisi yoktur ve aynı şekilde 
Fener'in de Amerika üzerinde etkisi yoktur. Çünkü ABD son derece büyük nüfuz müca
delelerinin, kavgaların, anlaşmazlıkların, hareketlerin olduğu bir dünyadır.

Ortodoksi aslında bugün, Katolik kilisesinin aksine dünya üzerinde etkisi olan bir 
din, bir kilise değildir. Daha çok kendi milli bünyesi içine kapanmıştır. Bu kapanıklılık 
teoloji bilgisinde, ruhanilerin ilgi ve bilgisinde de görülür. Osmanlı İmparatorluğu'na ge
len İngiliz seyyahlardan biri 1830'larda, Fener'deki Patrik cenahlarıyla konuştuğu za
man, hayretle onun "Canterbury başpiskoposunun kim olduğunu, ne görev gördüğü
nü" bilmediğini müşahade etmiş. (Canterbury başpiskoposu, Anglikan kilisesinin en 
yüksek rütbeli rahibidir.) Demek ki Rum-Ortodoks kilisesinin daha o tarihlerde dünya
dan tecrid edilmiş bir hali vardı. Dünyadaki Hıristiyanlık ve dinlerin durumu hakkında 
da fazla bilgileri yoktur ki, bu durum misyoner faaliyetin olmadığını da gösterir.

Vakıa bugün Yunan kilisesi (daha doğrusu ABD ortodoksları) biraz misyoner faa
liyetlerde bulunuyor ve Afrika'da yirmibin kadar kişiyi dine kazandırdıklarını söylü
yorlar ise de; Afrika'da Katoliklerin, Protestanların ve Arap parasıyla çalışan Müslü
manların yaptıkları misyoner faaliyet yanında, devede kulak bile değildir.

Bu milli kiliselerde bugün durum aslında nedir? Arnavutluk'taki Ortodoks kilise
nin autocephalie'sinden sözetmek mümkün değildir, çünkü çok ciddi bir lâik ülkedir 
Arnavutluk ateisttir ve dini kurumlaşmaların durumu malumdur. Yunanistan kilisesin
deki hiyerarşi daha ilginçtir. 1950'lerde rahiplerin dörttebiri okuma yazma bilmiyor
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muş. Ama Yunanistan'da papaz dediğiniz zaman, öyle dini bilgisi kuvvetli ve Katolik- 
lerin köy papazı gibi, kendini cemaatin dışına ve üstüne çekecek bir adam düşünmeyin. 
Köy papazı marangozluk yapar, domates yetiştirir, evlidir. Köyün din işlerine bakan 
bir adamdır. Hatta bizim köy imamlarından bile daha dünyevi bir hava içindedir. İstan
bul'daki ortodoks pazarları da Yunanistan'dakinden daha farklı bir eğitim ve yaşayış 
içindedirler. İçlerinden bayağı bilgili olanları vardır. Bu eğitimden ileri gelmektedir. 
Yakın zamanlara kadar Fener patrikhanesinin eğitim merkezi, hepinizin bildiği gibi, 
Heybeli Ada'daki Seminerdi ve ortodoks dünyası içinde tanınmıştı. Yunanistan'da ise 
teoloji sivil fakültelerde yapılmaktadır, yani aynen bizim İlahiyat Fakültesi gibi. Bu 
yüzden Almanya'ya gidip eğitim gören laik ilahiyatçılar Yunan kilise mensuplarından 
daha çok tanınır. Yani laik teolog grubu doğrudan doğruya Alman eğitimli. Mesela 
Rus kilisesinde durum daha değişikti. Orada ihtilalden evvel Kiev'deki Ruhban Akade
misinde, Varşova'da vs. yerlerde yetişen papazlar vardı ve bazıları da iyi filologdu.

Rum-Ortodoks kilisesinde Yunanlı ruhbanın ve Yunan dilinin kesin hakimiyeti 
vardır. Bu yüzden ortodoks inanca mensup sair etnik gruplar bir memnuniyetsizlik için
dedirler. Yani Suriye-Filistin'in Ortodoks Arapları; Arapçanın kullanılmaması ve Arap 
asıllıların hiyerarşide terfi edememesi yüzünden soğumuşlardır bu kiliseden. X IX . yüz
yıldan beri Grek-Ortodoksinin yanında Grek-Katolik kilisesinin güçlenmesi bu yüzden
dir. Grek-Katolik kilisesinin Greklikle alakası yok. Çünkü Arapça kullanıyor, ama bes
belli ki, Ortodoksluktan kopan bir cemaattir. Kudüs patrikliğindeki ortodoks manastır
ları artık bomboştur. Buna rağmen Yunanlılık Rum-Ortodoks kilisesinin vazgeçemeye
ceği bir unsurdur. Meselâ Yunanistan'da Aynaroz manastırlarını ele alalım. Burada bir
çok manastır vardır; Bulgar, Sırp, Rum, Rus vs. Ama bunlar da boşalıyor. Çünkü Bul
garistan'la, Rusya'dan artık rahip gelmiyor, gelenleri de Yunan hükümeti sokmuyor. 
Mareşal Tito'yla bir ara Balkan Paktı dolayısıyle anlaşılmıştı ve Sırp manastırlarına ra
hipler geliyordu. Fakat Aynaroz artık beynelmilel vasfını kaydediyor, süratle hellenize 
oluyor. Şimdi bu. kilisenin Osmanlılar döneminde geçirdiği evrime gelelim. Bunun üze
rinde çok durmayacağım. Çünkü Osmanlılar Devrinde Ortodoks kilisesi için Coşkun 
Üçok'un iki konferansı vardır.(*) Ben burada bazı noktaları vurgulamak istiyorum.

Fatih İstanbul'u fethettikten sonra, protokolde ortodoks patriklerine tarihte gös
terilmeyen bir yer vermiş, iltifat etmiştir: Gennadios'u tayin ettiği zaman (Bizim tarih 
kitaplarımızın tekrarladığı gibi sadece Katolik düşmanlığından değil. Latin düşmanı ol
mayan ruhani yok o zaman Bizans'ta. Metropolit Bessarion katolik taraftarıydı, birleş
me taraftarıydı, Floransa Konsülü'ne gitti, kaldı orada, Kardinal oldu. Bizans'ın son 
patriği II. Athanasios, Gennadios'dan daha fazla latin ve katolik düşmanıydı. Ama 
onun hayatı fetihle bitti. Burada Fatih'in başka bir politikası vardır. Gennadios aynı 
zamanda siyasi muhalefetin gözbebeği olan ve kitlelerin çok tapındığı bir din adamıy
dı. Fatih bundan istifade etmeyi düşündü.) İlk patrikhane o zaman Pamma Karistos 
kilisesiydi. Fakat XVI. asırda, bugünkü yerine, Sen George kilisesine (Fener) geçiyor. 
Fener aslında eskiden beri Bizans patrikhanesinin bulunduğu, Rum aristokrasisinin bu
lunduğu bir yer değil. Sonradan olmuş. Osmanlı devrinde Bizans'taki durum yeniden 
restore ediliyor. Yani Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, tabii bütün Yunanistan İstan
bul'daki patrikliğe bağlanıyor ve patrik birinci dereceyi alıyor. Fakat buna rağmen na
sıl oluyor da, Bulgar, Romen, Sırplı, Osmanlı devrinde Fener patrikhanesinin yöneti

(*) TTK Kunıınu Atatürk konferansları dizisinde ve III Askeri Tarih Semineri'nde, 1986 Ankara.
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minde ibadet ve eğitimde Rumca kullanmak zorunda olduğu halde bu milletler kendi 
dillerini koruyabiliyorlar? Osmanlı idaresinin burada en önemli yanı, manastırların oto
nomisini tanımış olmasıdır. Yani Bulgaristan'daki (Rilo manastırı) gibi Sırbistan'daki 
manastırlar, rahiplerin yetiştiği yerlerdi, ve bunlara mali özerklik, vergi muafiyetleri ta
nınmış. Mesela Kral Şişman bir berat vermiş Rilo manastırına, bizim Sultanlar hemen 
onu yeniliyor ve devamlı hediyeler veriyorlar. Dolayısıyla Rum olmayan ortodokslar 
kendi manastırlarında eğitim görmek, araştırma yapmak, şarkılarını toplamak, kütüp
hanelerini kurmak, gelen halkı eğitmek gibi görevleri rahatça yapabiliyorlar. Manastır
ların her biri bir hac yeridir, orada halkın gelip gecelemesi sevaptır, geliyorlar, o rahip
lerin hikayelerini dinliyor, telkinleri altında kalıyorlar, hediyeler veriyorlar. Manastırla
ra Osmanlı politikasının bu özerkliği göstermesi, Fener'in bütün üstünlüğüne rağmen, 
Slavların hellenizasyonunun önlenmesinde etkili olmuştur. Nitekim Bulgar tarih ve dil 
araştırmalarına, Sırp tarih ve dil araştırmalarına öncülük eden simaların başında rahip
lerin gelmesi tesadüf değildir.

Fener'de idari yönden pek fazla bir değişiklik olmamıştır. Çünkü yüzellidokuz 
patrikin Osmanlı devrinde yüzbeşi azledilmiş, yirmiyedisi istifa etmiş, beş altı kişi de 
birkaç kere azledilip yeniden tayin edilmiş. Bunda BabIali'nin politikası kadar, cemaa
tin içindeki itişmeler, menfaat çatışmaları, gruplaşmaların da büyük rolü var. Ve Os- 
manlı devrinde gerek patrikhanenin, gerek BabIali'nin en büyük problemlerinden birisi, 
Rum metropolitlerinin bölgelerindeki tarzı idaresi olmuştur ki, bizzat reaya çok şika
yet etmiştir. Sık sık bunların mali yolsuzlukları vs. için tedbirler düşünülmektedir. Hat
ta 1849 yılına ait bir fermanda da (1265 hicriye ait) Rum metropollerinin islah-ı ahvali 
için patrikhanede bir meclis teşkiline dair emir var.

Genel İslahat fermanından sonra 1279 hicri (1859-60 M) Rum patrikhanesinin 
İslahı zımmtnda, patrikhane-i mesturede toplanan bir komisyon; nasıl patrik seçilecek, 
meclisler nasıl çalışacak, diye bir nizamname hazırladı ve bu arada 117 adet metropo- 
litlik isim be isim tesbit edilmiştir. Rum patrikhanesinin ve metropilitlerin, bazen din
ler arası meseleler çıkardığı bilinmektedir. X IX . asırda, en büyük olay da antisemitizm- 
dir. Sık sık iğneli fıçı hikayeleriyle Rumlar, şikâyet ediyorlar Yahudileri Babıali'ye: 
"Bunlar çocuk kesiyorlar, iğneli fıçıdan geçiriyorlar, hamursuza katıyorlar kanım" di
ye ve muhtelif fermanlarla böyle saçma davaların dinlenmemesi için kadılara fermanlar 
veriliyordu. Bunlardan en büyük ve gürültülüsü de yine X IX . yüzyıl sonunda İzmir'de 
olmuştur. Tarih ve Toplum’da Esthcr Benbassa bunun için uzunca bir makale yazdı. 
(Tarih ve Toplum sayı 30,1986).

Kiliseler arasında, özellikle bu Balkan kiliseleri autocephalie kazandıktan sonra, 
mal mülk ve emlak kavgası olmuştur. Bu bitmez tükenmez bir davaydı ve açıktır ki, 
Sultan Hamid bu tip münazaadan pek güzel istifade etmekteydi. Çünkü bu tip kavgalar 
ruhban arasında kalmıyor, Balkan dağlarındaki komitacılar da birbirini yiyorlardı bu 
yüzden. İkinci Meşrutiyetten sonra, artık bir nevi hürriyet, uhuvvet ve düzen için İtti
hat Terakki tesirindeki hükümetler bu konuya eğildi. 3 Temmuz 1910'da, Kiliseler Ka
nunu çıkarılmıştır. Bunu uzun uzun anlatacak değilim. Fakat bunun başlıca etkilerin
den birisi; bugün bile geçerli olacak bir sağlamlık derecesinde, bütün Balkan ve bu Orta
doğu bölgesinde kilise emlakinin bu kiliseler arasında taksim edilmesi vc kıstasın kon
ması, hiyerarşinin tesbit edilmesi, Babıali ile kiliseler arasındaki ilişkilerin tesbit edil
mesidir. Bu önemli bir olaydır. İkinci Meşrutiyetin bence en kayda değer lâik icraati,
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sağlam müesseselerinden biridir. Tabii Hamidiye rejimi taraftarları da bunu "ah işte ba
siretsizler, kavga eden kiliseleri birleştirdiler" şeklinde bir yorum getirmektedir.

Lozan’dan sonra hepinizin bildiği gibi: 30 Kasım 1921'de, daha evvel Anadolu'da 
Rumca bilmez, Türkçe konuşur, Türk Hıristiyanları temsilen, Papa Eftim bir Türk Or
todoks patrikhanesi kurulduğunu ilân etmiştir. 6 Aralık 1923'te, Venizelos'un dostu 
olan Girit'li Melesios'un patriklikten istifa etmesi üzerine, Kadıköy Metropoliti olan 
Gregorius patrik seçilmiştir. 1925'te Gregorius'u tanımamıştır Türk hükümeti. Türkiye 
sınırları dışında doğduğu için, mübadeleye tabidir denmiştir. 1925'te o sınır dışı edil
dikten sonra yerine İznik Metropoliti Vasilius gelmiştir ve patrikhane bugünkü statüsü
ne ve idaresine de o şekilde oturmuştur.

Burada patrikhanenin idare tarzına kısaca değinelim: Patrik bir Papa gibi her şe
ye karar verme yetkisine sahip değildir. Sen Sinod Meclisine, yani oniki metropolitten 
oluşan ruhani meclise danışmak zorundadır. İdari konularda patrikhanenin logathet 
denen muhasebe müdürü, (bu ünvan Bizans'ta maliye nazırlarına verilirdi) büyük yetki
lere sahiptir ve lâik idari memur zümresinin kadrosunu da o yönetir aslında. Her kilise
nin yanında yine lâik cemaat üyelerinden oluşan bir ephoria yani dernek vardır. Üye
lerle birlikte, kilisenin yönetimine, vakıfların denetimine bakarlar. Bu teşkilat yapısı 
bugün için de devam etmektedir. Kanunda sayılan 117 piskoposluk, metropolitlik elan 
devam etmektedir. Mesela Mut diye bir yer vardır, Mersin'den geçince Konya'ya doğ
ru, orada arasanız bir tane ortodoks bulamazsınız, ama o bir metropilitliktir ve Mut'un 
da metropiliti vardır. Alaşehir'de de (Philadelphia) aynı şekilde Rum-Ortodoks artık 
yoktur, ama orası da çok önemli bir metropilitliktir. Ve bu metropilitler patrikhane 
nezdirıde muhtelif görevler görürler. Yani eski hiyerarşi elan devam etmektedir. Ülke
mizde bugün ortodoks vakıflar, okullar patrikhane denetimindedir ve patrikhane Rum- 
Ortodoks yurttaşların ruhani merciidir.
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GORBAÇOV'UN REFORMLARI
Ergun BALCI 

29 Nisan 1987

Gorbaçov'un reformları, son yılların üzerinde en çok tartışılan en önemii olayla
rından biridir. Özellikle son aylarda gerek dış basında, gerek bizim basınımızda bu ko
nuda çeşitli yazılar yazıldı, bir çok yorumlar yapıldı. Kimine göre Gorbaçov'un reform
ları göstermelik, kimine göre samimi, kimine göre sınırlı, kimine göre radikal, kimine 
göre Gorbaçov'un reformlarının başarıya ulaşması Batı için olumsuz olur, çünkü, daha 
güçlenmiş, zenginleşmiş Sovyetler Birliği rekabeti Batı'yı güç duruma sokabilir, kimi
ne göre de tamamen aksi görüşte olanlar var. Gorbaçov reformlarının başarıya ulaşması 
daha demokratik bir Sovyetler Birliği'ni yaratabilir, bu da tabii Batı ile olan ilişkileri 
rahatlatabilir.

Aslında Gorbaçov’un reformlarının bu denli dikkatleri çekmesi, bir yerde doğal 
Sovyetler Birliği, bildiğiniz gibi, insanlığın nükleer kaderini elinde tutan, yani var olma 
ve yok olma sorununun anahtarını elinde tutan, iki numaralı süper devlet. Asya’dan Af
rika'ya, Uzak Doğu'dan Orta Doğu'ya kadar bir dizi bağlantıları, ilişkileri, çıkarları 
var. Böyle bir süper devletin içeride yapacağı reformların ya da içerideki ilişkilerin, dış 
politikaya yansıması kaçınılmaz. Dış politikaya yansıması da tabii diğer ülkeleri çok 
yakından ilgilendirmiş oluyor. Bu bakımdan bunu doğal karşılamak gerekiyor.

İçeride reformlarla uğraşan bir yönetimin dışarıda en büyük gereksinmesi istikrar 
ve barıştır. Yani içeride enerjinizi yoğunlaştırmak için, dışarıda istikrarlı dış ilişkilere 
ihtiyacınız vardır. Bu noktada tabii Sovyetler Birliği'ndeki reformlar, Sovyet halkı ka
dar, dünyadaki diğer ülkeleri de son derece yakından ilgilendiriyor.

Ben burada bir şey söylemek istiyorum; Sovyetler Birliği'ni beğenebiliriz, beğen- 
miyebiliriz, sevebiliriz, sevmeyebiliriz, bizim görüşlerimize yatkın bulabiliriz ya da bul
mayabiliriz, ama beğensek de, beğenmesek de, sevsek de, sevmesek de, Sovyetler Birli
ği ile beraber yaşamak zorundayız. Bu bir gerçek. Aynı şekilde diğer süper güç ABD 
ile birlikte yaşamak zorunda olduğumuz gibi. Onun için Sovyetler Birliği'ndeki geliş
meleri, dikkatli ve gerçekçi biçimde ve duygusal eğilimlerden, değerlendirmelerden 
mümkün olduğu kadar arınmış bir şekilde incelemek gerek. Olumlu ya da olumsuz, 
duygusal yaklaşımlardan arınaraktan, mümkün olduğu kadar objektif, yansız biçimde 
değerlendirmek gerekiyor ki bizi ve bütün dünyayı ilgilendiren bu gelişmelerin ne oldu
ğunu anlayalım.

Bu girişi yaptıktan sonra. Mikhail Gorbaçov'un giriştiği reformlar öncelikle şu so
ruları gündeme getirmiştir, benim anladığım kadarıyla: Aşırı merkezci Sovyet modeli 
günümüzde tıkanıklıklara yol açmıştır; bu görülüyor. Sovyet ekonomisinde, Sovyetlerin 
kendilerinin de kabul ettiği gibi, ciddi rahatsızlıklar var. Aslında günümüzde, sosyalist 
ülkelerin çoğunda bu rahatsızlıkları, görüyoruz.

Kararlı bürokrasiler, sıkı bir merkezi plânla toplumu bir noktaya kadar kalkındı
rıyorlar, bu bir gerçek. Yani alt yapı yatırımlarım büyük ölçüde tamamlayarak, bir no
taya kadar getiriyor toplumu. Fakat o noktada tıkanmalar başlıyor. Niye başlıyor? 
Çünkü, katı merkezi plânlama, modern ekonominin gereklerine yeterince cevap vere
miyor ve ondan sonra esneklik arayışı, yeni arayışlar görüyoruz.
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Bu ekonomik gerçek. Gorbaçov deneyiminin siyasal alandan gündeme getirdiği 
sorunlar ise, sosyalist toplumda bireyin ve kitlelerin rolü, demokrasi, parti, devlet ve iş
letmeler arasındaki ilişkiler gibi konular. Ben bu konuşmamda izin verirseniz, Gorba
çov reformları konusunda daha iyi fikir sahibi olunması için, önce Stalin döneminden 
bugüne kadar Sovyetler Birliği'nde reform denemelerine bir göz atmak istiyorum. On
dan sonra Gorbaçov'un reformlarının içeriği, reformların önündeki sorunlar, yani güç
lükler, içeride muhalefet, çeşitli çevrelerden gelen direnme ki, Gorbaçov kendisi de ka
bul ediyor, ve en sonra vaktimiz kalırsa çok önemli bir nokta olan, reformların dış po
litikaya yansıması. Tabii dış politikaya yansımasında da en önemli konu olarak, silâh
sızlanma ve Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren nükleer füzelerin ki, bu nükleer fü
zeler tartışması, bilindiği gibi, son günlerde yeniden ateşlendi.

Efendim Gorbaçov Sovyetler Birliği'nde ilk reformcu lider değil. Sovyetler Birli
ği'nde Stalin 1953'de öldü ve Stalin’in hemen ölümünden sonra Sovyetler Birliği'nde 
reform denemeleri başladı. Stalin'in ölümünden sonra başbakan Malenkof oldu, Nikita 
Kruşçev genel sekreterdi. Bunların ortaklığı 1955'e kadar sürdü. Sonra Malenkof dev
rildi, Kruşçev tek başına iktidarı yürüttü. Malenkof'un ağırlığı olduğu 1953-1955 dö
neminde, Kruşçev daha ikinci plândaydı, bu dönemde ilk reform girişimlerini görüyo
ruz. Örneğin sınırlı af ilân edildi, Doğu Avrupa ile ortak şirketler, bunlar Doğu Avru
pa'da çok tedirginliğe yol açıyordu, feshedildi. Malenkof özellikle tüketim sanayiine 
ağırlık vermek istedi, konut yapımına önem verdi, askeri giderlerin kısılmasına çalıştı 
ve bürokrasiyi ilk kez, çok çekingen bir şekilde budama hareketlerine, son derece çe
kingen bir şekilde girişerek bazı bakanlıkları kaldırdı. Fakat yeterince güçlü değildi. 
Karşısında güçlü bir muhalefet vardı, ağır sanayiden olsun, ordudan olsun, Merkez ko
mitesinden olsun, Molotof, Suslof, Kadanoviç gibi güçlü Bolşevik liderler de kendisine 
muhalefet ediyordu. Ve 1955'de Malenkof çekilmek zorunda kaldı. 1955'den sonra 
Kruşçev'in ağırlıklı olduğu dönem ve Kruşçev'in reformlarının başladığını görüyoruz.

1956'da, hepinizin bildiği gibi, Komünist Partisi'nin ünlü 20. Kongresi toplandı. 
Burada ilk defa dış politikada, Sovyetler Birliği'nin bazı sorunlara bakışına köklü deği
şiklikler getiren ilkeler kabul ediliyor. Mesela ilk önce, kapitalist dünya ile, sosyalist 
dünya arasında savaş artık kaçınılmaz değildir deniliyor, ünlü "barış içinde birlikte ya
şamak" ilkesi kabul ediliyor. Bu ilkeye göre iki dünya arasında savaş kaçınılmaz değil
dir, çünkü nükleer silahlar öyle bir düzeye ulaşmıştır ki, artık bir savaş iki tarafı da yok 
edecektir, onun için tek çare iki blokun barış içinde bir arada yaşamasıdır.

Bu 20. Kongre'de kabul edilen ikinci önemli ilke şuydu: Devrim şiddete başvu
rulmadan da gerçekleştirilebilir. Yani parlamenter yollardan sosyalizm iktidara gelebi
lir. Diğer bir ilkeye göre, her ülke kendine özgü yollardan sosyalizmi kurabilir. Yani 
Sovyet modeli tek ve evrensel model değildir, her ülkenin kendine özgü modelleri var
dır.

Şimdi, bu siyasi değişikliklere paralel olarak, Kruşçev'in Sovyetler Birliği'nde 
Stalin'den bu yana her zaman en önemli konu olan ekonomik reform girişimleri var. 
Aslında Gorbaçov, iktidara gelinceye kadar Kruşçev Stalin sonrası Sovyetler Birliği ta
rihinin en radikal reform girişimcisi olarak tanınan bir lider.

Siyasal yumuşama görüyoruz. Meselâ siyasi polisi ilk defa eleştirdi, kısmi af ilân 
edildi, Stalin döneminin o sert polis baskısı yumuşatıldı. Fakat ekonomik reform giri
şimleri çok daha önemli. Kruşçev'in ilk başlattığı iş, merkezi plânlamanın yetkilerini
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kısmak ve dağıtmak. Sovyetler Birliği'nde en önemli sorunlardan biriydi bu. Nasıl yap
tı bunu? 92 tane yerel ekonomik konsey kurdu. Bunların Rusça adı, Sovnorkozy. Eko
nomik kararların alınmasında bu yerel ekonomik konseyleri yetkilendirdi. Yani merke
zi plân, (Gossplan) artık bundan sonra yönetici değil, sadece yönlendirici. Ekonomik 
plânlar yerel birimlerde yapılıyor, bölgelerde yapılıyor, oradan Sovnorkovsy’lere, yani 
yerel ekonomik konseye geliyor, yerel ekonomik konseyden de merkezi plâna Gossplan'a 
gidiyor, Gossplan da bunları koordine ediyor. Yani tavandan tabana doğru değil, taban
dan tavana doğru bir plânlama denemesiydi bu, ancak çeşitli nedenlerden başarıya ula
şamadı. Kruşçev bundan sonra 25 tane bakanlığı, sanayi bakanlığını dağıttı.

Tarımda önemli sayılacak girişimlerde bulundu. Meselâ kollektif çiftlikler. O dö
neme kadar, makina-traktör istasyonları denilen istasyonlar vardı Sovyetlerde. Bu kol
lektif çiftlikler gereksinme duydukları üretim araçlarını, traktör olsun, diğer gereçler 
olsun. Makina-Traktör İstasyonlarından alırlardı. Başka bir deyimle makina-traktör 
istasyonlarının vesayetinde bulunuyordu kollektif çiftlikler. Kruşçev, bu vesayeti kal
dırdı. Makina-traktör istasyonlarını dağıttı ve bütün üretim araçlarını kollektif çiftlik
lere verdi. Arkadaş al, sen kendi üretim aletine sahipsin, istediğin gibi işle, plânını yap, 
özerk şekilde mahsulü bana ver dedi. Bu tabii çiftlikleri devletin vesayetinden kurtar
mak bakımından önemli bir girişimdi. Kruşçev, devlete zorunlu mahsul teslimi siste
mini de kaldırdı. Ve köylüye maddi, teşvik önlemleri getirdi. O zamana kadar pek uygu
lanmamış bir yönteme başvurdu, bazı tarım maddelerinin fiyatları yükseldi. Meselâ, et 
ve yağın fiyatlarını yükseltti, köylüyü desteklemek için.

Kruşçev'in tarımsal alanda bir girişimi daha var; ünlü bakir topraklar teorisi. An
cak, o da başarısızlığa uğradı. Sibirya'daki bakir toprakları işlemek. Buna karşı tabii 
çok muhalefet geldi, özellikle Malenkof'tan Kaganoviç'den; bu bakir toprakların işlen
mesi erezyona yol açar, büyük fiyasko olur dediler, bunun yerine entensif tarımı uygu
lamayı salık verdiler, fakat Kruşçev dinlemedi. Ve sonunda muhalefetin haklı olduğu 
ortaya çıktı. Hakikaten büyük erezyon oldu ve fiyaskoyla sonuçlandı bakir topraklar 
teorisi.

Sonuç olarak, gördüğümüz gibi, Kruşçev de, ekonomik alanda, karar alma meka
nizmasını yerel birimlere dağıtmak için büyük çaba gösterdi. Kruşçev bilindiği gibi, 
1964'de devrildi. Yerine Brejnev geldi. 1982 yılına kadar devam eden Brejnev dönemi, 
reformculuğa karşı, muhafazakârların tekrar sahneye çıkması şeklinde nitelendirilebi
lir. Ve nitekim Brejnev-Kosigin ekibi başa geçtikten sonra, Kruşçev'in bütün reform
ları iptal edildi, ilk yaptıkları şey, Sovnarkovsyleri (yerel ekonomik konseyleri) kapat
mak oldu. Bundan sonra Moskova'daki kapatılmış olan bakanlıklar tekrar açıldı. Gossp
lan'a eski yetkileri yeniden verildi, Gossplan'ın yerel birimlere dağıtılmış olan yetkileri 
tekrar iade edildi ve 1964'de, Komünist Partisi'nin 23. Kongresinde, Kruşçev'in reform
ları resmen iptal edildi. Güç tekrar merkezi planlamada toplandı. Fakat çok ilginçtir, 
1982'ye kadar süren Brejnev dönemi, Sovyetler Birliği'nin en muhafazakar ve durağan 
dönemi olarak kabul edilir. Buna rağmen, bu dönemde yine de reform girişimleri ol
muştur. Zarar eden işletmelere devlet yardımı kesilmiştir. "Arkadaş zarar edersen, if
las edersin, kendi başının çaresine bak, kendi yağınla kavrul, öyle devlet babaya sırtını 
dayayıp, rahat etmek yok" denmiştir.

Ayrıca, işletmelerin, yeni yatırım yapmaları için, kendi kazançlarını kullanmaları 
önerilmiştir. Yani devletten yardım almak yok, yeni yatırım yapmak istiyorsan, kendi
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kazançlarını kullan, onun için çalış, kazan, kâr et ve kullan. Bunlar tabii bir yerde, sı
nırlı bir şekilde yine de işletmelere sorumluluk vermek. Yani demek istediğim şu: En 
durağan, en muhafazakâr dönem olarak kabul edilen bu dönemde bile, merkezi plan
lamaya az da olsa esneklik kazandırma çabası var.

Bundan sonra 1982'de, iktidara bilindiği gibi, Yuri Andropov geliyor. Aslında 
gelmesi ile, gelmemesi pek belli olmadı, yarı ömrü yatakta geçti. Ama Yuri Andropov'un 
da bazı reform önerileri vardır. Örneğin işletmelere daha fazla özerklik vermek gibi. 
Sonra gayet kısa bir dönem, Çernenko dönemi geliyor. Çernenko tabii hiç bir şey ya
pamadı, zaten bir sene ya yaşadı, ya yaşamadı.

Gorbaçov'u şimdiye kadar gördüğümüz Sovyet liderlerinden ayıran en büyük 
özellik, ekonomik reformların ki, Sovyetlerde en büyük sorun bu, başarıya ulaşabilme
si için, siyasal reformların da yapılmasının şart olduğunu anlamış olması. Yani siyasal 
yapıda reform yapılmadığı taktirde, reformların başarıya ulaşması olanağı yok. Gorba- 
çov bu gerçeği görmüş. Ve ikisini birden yapmaya çalışıyor. Gerek ekonomik, gerek 
Siyasal. Siyasal reform nedir? Gorbaçov'a göre, siyasal reform, siyasal yapının daha 
fazla demokratikleşmesi. Yani bir siyasal yapıda daha fazla demokratikleşmeye gidil
mediği taktirde, ekonomide katılımı ve verimliliği artırmak olanaksız. Ben kendi ko
nuşmalarından da bazı pasajlar çıkarttım. Kendi konuşmalarında da bunu çarpıcı bir 
şekilde görmek mümkün. Bu bakımdan Gorbaçov'un reformlarının asıl ilginç yanı, ba
na kalırsa, siyasal yanı, siyasal reformları. Çünkü, ekonomik reformların çoğu, gerçi 
daha önceki Sovyet liderleri tarafından da denenmiş reformlar. Fakat en ilginç yanı bu 
ekonomik reformlara paralel olarak radikal, tabii Sovyet ölçülerine göre radikal, bir si
yasal reforma gitme çabası, bir demokratikleşme çabası.

Efendim, önce Gorbaçov ne yapmak istiyor? Bunu kendisi şöyle izah ediyor: 
Komünist Partisi'nin 27. Kongresinde şöyle diyor: "Sovyet toplumunun sosyo-ekono- 
mik gelişmesini hızlandırmak, temel amacımız bu". Bunun Rusçası "Uskoreniye". Gor
baçov reformları dolayısıyla üç tane Rusça kelime meşhur oldu. Bir tanesi Uskoreniye. 
Bu hedefe ulaşabilmek için de, ekonominin ve toplumun yeniden yapılanması zorunlu. 
Ekonomiyi ve toplumu yeniden yapılaştırmaya Rusça'da Prestroyka deniyor. Bunun 
için de açıklık politikası (Glasnost) şart. Yani haberleşmede açıklık, basında açıklık, 
bilgi alışverişinde açıklık, eleştiri ve özeleştiride açıklık. Glasnost aslında Batı'da, yani 
Batı burjuva demokrasilerinde, denetim fonksiyonunu yerine getirecektir. Yani basın 
ve parlamenter muhalefetin, Batı'daki görevini, Sovyetler Birliği'nde Glasnost yapacak.

Prestroyka'nın, yani yeniden yapılaşmanın ardında, ekonomik ve sosyal yenilen
me var. Her alanda ekonomik ve sosyal yenilenmeyi öneriyor Gorbaçov. En büyük he
def de, 1980'lerin başında son derece düşmüş olan Sovyet ekonomik gelişme hızını, 
tekrar artırmak. Nasıl olacak bu? Burada insan unsuru geliyor. Günümüzün Sovyet li
derleri, Sovyet insanını ekonomik savaşa katmadıkları taktirde, kalkınmayı başarama
dıklarım anlıyorlar. Kitleleri ekonomik savaşa nasıl katacaklar? Şu şekilde: Yalnız 
maddi teşvik önlemleriyle, meselâ bu Stalin'den beri denenmiş bir şeydir, prim verilir 
filân. Fakat yalnız maddi teşvik önlemlerinin yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Ne yapa
caklar? Sovyet insanına, yığınlara benimsetecekler ekonomiyi ve devleti. Yani Sovyet 
insanının karar mekanizmasına daha fazla katılmasını sağlayacaklar. Daha sonra Gorba
çov'un konuşmalarından örnek vereceğim, kendisi bunu benden çok daha iyi izah edi
yor. Bunu da yapmak için, toplumun demokratikleştirilmesi şart. Yığınların daha fazla
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katılmaları lazım, siyasal karar mekanizmasının yerel birimlere daha fazla yayılması la
zım. Amaç kitlelerde şimdiye kadar siyasal özgürlüğün olmamasından ötürü, yahut da 
yeterli olmamasından ötürü diyelim, gizli kalan dinamizmi ve yaratıcılığı ortaya çıkar
mak. Kitlelerin desteğini kazanmak, işte Gorbaçov'un siyasal reformunun özü bu.

Şimdi Gorbaçov'un önce ekonomik reformlarına bir göz atalım, ondan sonra, 
benim kanıma göre asıl ilginç olan, siyasal reformlarına gelelim. Ekonomik reformları
nın önemlileri: işletmeler bundan sonra kâr ve zarar ilkelerine göre çalışacak. Zarar 
eden bir işletmeye devlet yardımı yok. Fakat buna karşılık, kâr eden bir işletmenin de 
kârını devlet almıyor, istediğin gibi bu kârı sen kullan diyor. İstersen yatırım yap, is
tersen ticaret yap, kollektif şirketlere sat fazla malını diyor, karışmıyor ona. Aslında 
daha önceki Sovyet liderleri de bunu denedi. Gorbaçov'un diğerlerinden değişik bir 
önerisi: Yabancı şirketlerle ortak yatırım. % 49'u yabancı şirket, % 51'i Sovyet şirketi 
olacak, ilk defa yabancı şirketlerle ortak yatırımı öneriyor.

Sınırlı özel girişim. Biliyorsunuz, bu çok meşhur oldu, bizim basında da çıktı ve 
1 Mayıs'tan itibaren de başlıyor. Aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine, sınırlı, özel 
girişim hakkı verildi, örneğin, lokanta işletebilecek, fakat aynı çatı altında olacak ve 
aile bireyleri çalışacak. Yani dışarıdan işçi çalıştırmamak şartıyla. Daha teknik bir de
yim kullanmak gerekirse, artı emeğin sömürülmemesi şartıyla. Bu çeşitli yerlerde ola
bilir, özellikle Sovyetlerde çok zayıf olan hizmet sektöründe olacak bu, otomobil ta
mirhanesi olabilir, lokanta olabilir, güzellik salonu olabilir, berber olabilir, akla gelebile
cek her şey olabilir, ayakkabı boyacılığı olabilir, oyuncak yapmak olabilir.

Diğer çok enteresan getirdiği bir yenilik: Kalite kontrolü. Bundan sonra üretim
deki bir işletmede çalışan işçilerin maaşları, ücretleri, üretimin kalitesine bağlı olacak. 
Yani üretim kalitesi iyi değilse, ücretten kesinti yapılabilecek. Yapılıyor da, Tass Ajan- 
sı'nın bildirdiğine göre, Şubat ayında, Sibirya'daki işçilerin ellerine geçen para, üçte 
bir oranında azalmış. Sebebi kalite kötü. Üretiyor, devlet kabul etmiyor, geri veriyor ve 
ücretinden kesiyor. Bu işçi sınıfında tedirginlik uyandırdığı söyleniyor.

Bundan sonra bir diğer yenilik, Sovyetler Birliği'nde en çok ihmal edilen şey, tü
ketim sanayiine ağırlık verilmesi, konut yapılması. Bu arada önemli bir reform daha var: 
Bazı işletmelere, yabancı şirketlerle doğrudan ilişki kurma ve muamelelerini kendileri 
yapma izni veriliyor. Yani doğrudan doğruya ithalat yapabilecek. Döviz sağlıyabilirse, 
ithalat yapabilecek kendisi. Şimdiye kadar Moskova'daki dış ticaret bakanlığından ya
pılıyordu bu, şimdi şirketler doğrudan doğruya kendileri yapabilecekler.

Yeni uygulamaya göre, planı aşan tüm ürün işletmelerde kalıyor, kollektif şirket
lerde kalıyor, işletmeler merkezi otoriteye sabit miktarda ürün teslim edecek, geri kala
nını istediği gibi kullanabilecekler. Maddi teşvik veriliyor, piyasa şartlarına daha uygun 
gerçekçi bir fiyat politikası uygulanıyor. Bir de, ücret politikasında eşitlik kalkıyor. 
Yani Gorbaçov'un sürekli savunduğu bir nokta, şimdiye kadar diyor tembel olan işçi
ler, yahut da kaytaranlar da sosyalizm eşitliktir, herkes arasında eşitlik vardır mantığı
na uyarak, aynı ücreti alıyordu, ama ne oluyordu? Çalışmayan, çalışanla aynı ücreti 
alıyordu. Şimdi Gorbaçov bunu sosyalizmin şu ilkesi ile çürütüyor. "Herkesten yetene
ğine göre herkese, emeğine ve işine göre." Yani diyor ki, "Şimdiye kadar uygulanan 
ücret politikası sosyalizmin temeline aykırıdır. Sosyalizmin temel ilkesi budur, herkes- 
den yeteneğine göre, herkeze yaptığı işe göre. Biz bunu uygulayacağız" diyor. "Eğer 
iyi iş yapmazsa ücretini almayacak" diyor.
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Şimdi bu noktada Gorbaçov'un kendisinden önceki ekonomik döneme yönelt* 
tiği bazı eleştiriler üzerinde durmak istiyorum. Gayet sert eleştiriler bunlar. 27. Kongre
de şöyle diyor: "1970'lerde değişen ekonomik durum değerlendirilmedi. Ekonomide 
bilimsel ve teknolojik yöntemler kullanılmadı." Burası enteresan: "Ekonomide kâr un
suru önemsenmedi. Sanayi ve tarımsal üretim yetersiz kaldı, işçi üretkenliği düşük. Kö
tü yönetim ve parazitlik arttı. Ekonomik yöneticiler, yani işletmelerin yöneticileri, ye
ni buluşlara, yeni fikirlere kayıtsız kaldılar, araştırma yetersiz." Yani baştan aşağıya 
eleştiriyor. Tabii bu eleştirilerin büyük çoğunluğu Brejnev yönetimine yönelik.

Şimdi siyasal reformlara geliyoruz. Benim kanıma göre Gorbaçov'un en ilginç 
yanı. Siyasal reformların en önemlilerinden biri tabii, yerel seçimlerde parti yöneticile
rinin gizli oyla ve çok aday arasından seçilmesi. Şimdi çok aday arasından seçilmesi 
aslında enteresan. Fakat çok da enteresan bir olay değil, Kruşçev döneminde de bazen 
uyguladılar bunu. Fakat gizli oyla seçilmesi önemli yenilik. Çünkü Sovyetler Birliği'nde 
şimdiye kadar, parti seçimleri el kaldırarak yapılırdı. Gerek merkez komitesi seçimle
rinde, gerek yerel yönetimlerdeki seçimlerde el kaldırma usulü vardı. El kaldırma usulü  ̂
olunca tabii, belirli adaylar mecburen seçiliyor. Parti bir aday gösterdiği vakit, bu ada
yı kim istiyor, kim istemiyor dediği vakit, tabii hiç kimse ben istemiyorum demeğe ce
saret edemiyor, herkes elini kaldırıyor, bu şekilde seçilmiş oluyor. Gorbaçov, seçim 
gizli yapılsın diyor. İstemeyenler korkmadan istemediklerini söylesinler ve seçilmesin 
diyor. Bu son derece ilginç bir nokta ve ilginç olması şuradan belli, Gorbaçov bu öneri
yi Merkez Komitesi'nin Ocak ayındaki, Ocak 1987 tarihindeki toplantısında yaptı. 
Merkez komitesi Gorbaçov'un diğer bütün önerilerini kabul etti, fakat bu öneri hakkın
da kesin bir cevap vermedi. Yani bu öneri hakkında kesin bir karar almadı ve deyim ye
rindeyse bu öneri hasır altı edildi. Çünkü, şimdiye kadar yerini garanti eden istikbalini 
güvenceye alan bir sürü parti yetkilisinin, gerek mevkileri, gerek istikballeri tehlikeye 
girebilir.

Bu arada içeride önemli ölçüde yumuşama görüyoruz. Meselâ, muhalifler serbest 
bırakıldı, Saharof serbest bırakıldı, Joshep Befun, Yahudi muhalif serbest bırakıldı, 
sanatta, edebiyatta, özgürlük, özeleştiri gibi konular da büyük ilerleme gözleniyor. Bü
yük dersem bunu tabii hiç bir zaman Batı sistemlerine kıyasla söylemiyorum, Sovyet 
sınırları içinde, o sınırlara göre. Burada şimdi benim gelmek istediğim nokta şu; Gor
baçov siyasi alanda ne yapmak istiyor, sosyalizm hakkında şimdiye kadar yapılan sos
yalist uygulama hakkında ne düşünüyor, siyasal sistem hakkında ne düşünüyor, ne yap
mak istiyor? Bunlar çok ilginç. Meselâ: Geçen sene Komünist Partisi'nin 27. kongresin
de, şöyle diyor: "Sosyalizmi her yerde, her koşulda uygulanacak katı bir şemalar yığı
nına çevirme gayretleri Marksist-Leninizmin ruhuna aykırıdır.", "Komünist partisi alı
şılmış, artık demode olmuş kavramları aşmak için yaratıcılığını kullanmalıdır." Kongre
de yaptığı konuşmanın başka bir bölümünde Lenin'den bir alıntı yapıyor, "Lenin şöy
le der" diyor, "Bir teorinin değeri, gerçekleri tüm çelişkileriyle görüp, yansıtabilmesin- 
dedir." Bu Lenin'in fikri. Şimdi Gorbaçov devam ediyor, diyor ki, "Lenin'in bu sözü, 
bu görüşü ihmal edildi. Sosyalizmin teorik kavramları 1930-1940'lardan beri gelişme
di. Oysa toplumun sorunları değişti. Merkez Komitesi ve liderlik değişim gereğini gö
remedi. Kemikleşmiş bir sosyalist ilişkiler kavramı çıktı ortaya. Toplumun sosyal ya
pısı, şematik olarak görüldü." Peki, Gorbaçov demokratikleşme ve insan unsuru hak
kında ne düşünüyor? Gorbaçov aslında hedefi, demokrasi ve özgürlüğü içtenlikle geliş
tirmek niyetinde olabilir tabii, kimse kimsenin aklından geçeni bilemez. Fakat temel
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hedefi ekonomidir. Yani Sovyet toplumunun sosyo-ekonomik gelişmesini hızlandır
mak. Bu temel hedef içinde Gorbaçov vazgeçilmez unsurun insan olduğunu anlamış 
durumda. Yani katı bir bürokratik sistem, siyasal özgürlüklerin sınırlı olduğu bir siyasal 
sistem, insanı bu noktadan sonra küstürüyor. İnsanın bütün coşkusuyla, bütün yaratıcı
lığıyla ekonomik üretime katılmasını önlüyor. Gorbaçov'un hedefi, toplumun ve insa
nın dinamizmini, yaratıcılığını tekrar ele geçirmek, yararlanmak. Bunu 27. Kongrede 
kendisi şöyle ifade ediyor: "Ekonomik faaliyetin başarısı, yığınların ona ne denli faal 
katıldıklarına bağlıdır. Kitlelerin yaratıcılığına ve insiyatifine ihtiyacımız var." ve de
vam ediyor: "Sosyalist demokrasinin tüm cephelerinde daha fazla gelişme olmadan, 
toplumun gelişmesini hızlandırması olanaksızdır." Sovyet lideri bu konuda kararlı gö
rünüyor. örneğin Şubat ayında Sovyetler Birliği İşçi Sendikalarının 18. Kongresi top
landı, Gorbaçov işçileri eleştirdi, işçilere, "Siz kendi haklarınızı savunmak için yeteri 
kadar militan ve kararlı değilsiniz" dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Benzetmek ge
rekirse ben bir fabrikatörüm, işçilerime diyorum ki, "Arkadaş sen kendi haklarını sa
vunmakta bana karşı yeterince militan davranmıyorsun, çok yumuşaksın." Bu aslında, 
bir noktada riskli bir politikadır. Kitlelerin dinamizmi gerçi çok iyi bir şey, ama bir 
noktadan sonra kontrol edilemiyecek boyutlara ulaşabilir, tepedekiler için, yönetim 
için. İşte Gorbaçov bu riski alıyor. Bu riski almasında, kitlelerin desteğine ne denli ih
tiyaç duyduğunu gösteriyor. Anlamış ki "ben Sovyetler Birliği'nin ekonomik ve sosyal 
kalkınmasını gerçekleştireceksem, bunun için en büyük desteği kitlelerden alacağım, 
insanda bulacağım, kitlelerin dinamizmi ve yaratıcılığından alacağım." Bunun için bu 
riski bile göze alıyor. "Sen bana karşı yeterince militan değilsin, kendi haklarını savun
muyorsun, yumuşaksın. Daha sert ol, daha kararlı ol, bana karşı daha cesur bir şekilde 
kendi hakkını savun" diyor. Sovyet liderinin 1987 Ocağında Merkez Komitesi toplantı
sında ilginç bir lâfı var yine, "Demokrasiye hava gibi ihtiyacımız var" diyor, ve devam 
ediyor, "bir evi ancak, onun gerçek sahibi olduğuna inanan insan düzene sokabilir." 
Yani Sovyet insanı sistemin gerçek sahibi olduğuna inanmazsa biz bu işi başaramıyaca- 
ğız diyor. Bu arada partiye yönelttiği ilginç eleştiriler var. Demin de bahsettiğim gibi, 
ekonomik eleştiriler, Stalin döneminden bu yana oldu. Fakat bu denli radikal siyasal 
eleştiriler, Sovyet liderleri tarafından yapılmadı. Kruşçev de partiye gayet sert eleştiri
ler yöneltti, fakat bu denli radikal değildi. Örneğin Gorbaçov, 27. Kongrede yaptığı 
konuşmasında, "Parti kendisinin yanılmaz olduğu saplantısından artık kurtulmalıdır." 
diyor. Sovyetlerin en önemli ilkelerinden biri: "Parti yanılmazdır." Gorbaçov ise parti 
yanılabilir diyor. Mart ayında Prag'da yaptığı konuşmada, "Gerçekler Komünist Parti- 
si'nin tekelinde değildir." diyor.

Sanırım Gorbaçov'dan bu alıntılar, Sovyet liderinin yapmak istediği reformlar 
hakkında bir fikir verebilir.

Benim görüşüme göre, asıl ilginç özellik taşıyan yanı, siyasal reformları. Ve Gor
baçov kendisi de, siyasal reformları gerçekleştirmeden, siyasal yapıyı demokratikleş
tirmeden, ekonomik reformları başaramıyacağının bilincinde. Bunun için sürekli bu 
noktayı vurguluyor.

Bu noktada başka bir ilginç konuya geliyoruz, Gorbaçov'a muhalefet. Ya da 
Gorbaçof başaracak mı, başaramıyacak mı? Batı basınında sürekli, aylardan beri en tar
tışmalı konulardan biri. Gorbaçov'un başarıya ulaşıp ulaşmayacağı. Tabii bunların bir 
kısmı varsayıma dayanıyor. Bazen, benim gördüğüm kadarıyla, duygusal yaklaşımlar
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oluyor. Yani muhalefet olmasını isteyenler, muhalefet var diyor, daha fazla abartıyor 
bilgiyi edinmek için Merkez Komitesinin ya da Politbüronun tutanaklarını bilmek lâ
zım. Ancak Gorbaçov'a muhalefet olduğu kesin. Gorbaçov kendisi de kabul ediyor 
bunu. Anlaşıldığına göre de, bayağı da ciddi muhalefet var. Boyutlarını bilemiyoruz, 
fakat önemli bir muhalefet var.

Meselâ Şubat ayında İşçi Sendikalarının 18. Kongresinde yaptığı konuşmada 
şöyle diyor Sovyet lideri: "Refromlar bazı çevreleri canlandırdı, ama bazı çevreler hoş
nut değil. Düzensiz iş yapanlar kayıtsız olanlar, tembeller, işletmeleri şimdiye dek özel 
mülkleri gibi kullananlar memnun değil. Zaten reformlar herkesi memnun etseydi, bu 
tuhaf olurdu. Ama bazı namuslu insanlar da, şimdiye dek modası geçmiş kavramların 
tutsakları kaldıklarından, muhalefet ediyorlar. Bu dramatik bir olaydır." Bunun dışın
da bürokraside muhalefet var, işletme yöneticileri arasında var, bakanlıklar arasında var. 
Meselâ ekonomik reformlara göre, bundan sonra işletmeler dış ilişkilerini kendileri ya
pabilecekler. O zaman Moskova'daki dış ticaret bakanlığının bir fonksiyonu kalmıyor. 
Burada çalışanların da pek fazla fonksiyonu kalmıyor. Gizli oy sistemi kabul edildiği 
anda, şimdiye kadar devamlı olarak, gayet normal bir şekilde mevkiinde kalmış olan
lar, gelecek kaygısı ile karşı karşıya kalacaklar. Muhafazakar çevrelerden muhalefet ol
duğu muhakkak. Yani ideolojik açıdan var. Gelen haberlere göre, özellikle Sovyet iş
letmelerin yabancı şirketlerle, ortak yatırımları anlaşıldığına göre, bazı tepkilere yol 
açmış. Örneğin Şubat ayında Sovyet sendika gazetesi Trud'da çıkan bir yazıda, böyle 
bir işbirliğinin tehlikelerinden söz ediliyor. Yabancı şirketlerle ortaklık yapmak bir 
yerde, yabancılara ekonomik bağımlılığı da beraber getirmez mi? deniliyor. Temkinli 
bir ifade, fakat böyle bir tehlikeden söz ediliyor. Oysa Sovyet ekonomisi şimdiye ka
dar tamamen kendine dayanarak bir sürü başarıları gerçekleştirmiş bir ekonomidir diye. 
Bu olayın da tedirginlik yarattığı anlaşılıyor.

İşçi çevrelerine gelince, aslında tabii işçi sınıfının reformlardan hoşnut olması 
gerek, çünkü reformlar çalışan sınıfın yararına. Fakat kısa vadede daha fazla disiplinli 
çalışmaları gerekiyor. Gorbaçov sert bir disiplin getirdi. Alkolizme karşı savaş açtı. 
Votka içmek için iki saat dükkanlarda bekliyorlar. Kalite kontrolü getirdi. Yani iyi ka
liteli üretmezseniz, ücretinizden kesiliyor. Bü bakımdan işçiler arasında huzursuzluk ol
duğu söyleniyor. Nitekim, benim bir arkadaşım da gitti Moskova'ya, bir işçiyle tanış
mış, "nasıl memnun musun" demiş. İleride bir kuyruk varmış, "şu kuyruğu görüyor 
musun?" demiş işçi, "bu votka kuyruğu, en büyük yenilik bu, evvelden ben votka al
mak için beklemezdim" demiş. Saat ikiden evvel giderseniz lokantaya içki vermiyorlar. 
Bunlar tabii işçi sınıfını kısa vadede tedirgin eden olaylar. Geçen sene Batı basınında 
bazı haberler çıktı, doğru mu bilmiyorum, Moskova yakınlarında Kama kamyon fabri
kasında işçiler arasında bayağı huzursuzluk çıkmış. Sebep de üretim kalitesiz olduğun
dan, ücretlerinden kesinti yapılmış. Fakat bu Sovyet basınında çıktı mı, çıkmadı mı, 
bilmiyorum. Batı basınının yalancısıyım.

Ordu da muhalefet var mı, yok mu, bu bilinmiyor. Ben Batı basınına pek inanmı
yorum. Her yerde muhalefet var diyorlar. Aslında gördünüz, Gorbaçov toplumun bütün 
kesimlerini eleştiriyor, işçi sınıfını bile eleştiriyor, militan değilsin diye, fakat ben or
duyu eleştiren bir konuşmasına rastlamadım. Sovyetler Birliği'nde son derece hassas 
bir konu ordu, o konuda bir konuşması yok. Belki gizli merkez komitesi toplantıla
rında olmuştur, tutanakları bilmek lâzım. Bir de politbüro hakkında bir eleştirisine rast
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lamadım. Belki dolaylı olarak olduğu söylenebilir. "Komünist partisi ve üst düzeydeki 
liderlik gerçekleri, değişme gereğini göremedi" diyor. Buna dolaylı olarak politbüroyu 
kattı mı, katmadı mı, bilmiyorum. Fakat bir şeye işaret etmek istiyorum, bu gizli oy 
ve çok adaylı seçim, aslında yerel seçimler için önerildi, politbüro ve Merkez Komitesi 
için önerilmedi. Bundan da şu anlaşılıyor ki, eleştiriler politbüro kademesine henüz 
çıkmış değil. Yahut da gelmiştir de, gizli konuşmalarda olmuştur, bizim bilgimiz dali- 
linde değil.

Şimdi bundan sonra, ne gibi güçlükler var? Bir kere normal güçlükler var. Yani 
yetkiler tamamen yerel işletmelere veriliyor. Hatta bazı işletmelere o denli yetki verili
yor ki, dış dünya ile ticari işlemlerini sen yap diyorlar. Bu yöneticiler şimdiye kadar 
böyle bir yetki kullanmaya alışık değil. Merkezden gelen talimatı alıp, ona göre uygula
maya alışık. Bütün bu dış ticari ilişkileri bilen uzmanlar Moskova'daki dış ticaret ba
kanlığında. Yetkiler yerel işletmelerde, ama yerel yöneticiler bu işlemleri bilmiyor. 
Moskova'daki uzmanlar da kırsal bölgelere dağılmak istemiyorlar. Anlaşıldığına göre 
bayağı önemli bir sorun. Tabii bunu hallederler. Ya yetiştirecekler, ya da zorlayacak
lar. Bu, tabii her reformda olduğu gibi ortaya çıkan güçlüklerden biri. Yerel yöneticile
rin geleneği olmaması, karar alma gelenekleri olmaması, bir sorun olabilir.

Bazı ekonomik çevrelerden ileri sürülen iddialar var. Ben iktisatçı değilim, Gor- 
baçov'un ekonomik reformlarının başarılı olması için, daha da geniş kapsamlı olması 
lazım diyorlar. Meselâ daha gerçekçi bir fiyat politikası uygulaması gerek deniyor. Bil
diğiniz gibi, Sovyet sisteminde büyük ölçüde sübvansiyon vardır. Bir ekmeğin fiyatı 
Sovyetler Birliği'nde otuz yıldır değişmemiş. Devlet sübvansiyonu çektiği anda, ekmek 
fiyatı yükseldiği anda, bu sosyal huzursuzluğa da yol açabilir. Bu tabii en büyük tehli
kelerden biri. İleride bir sorun yaratabilir. Şimdiki halde, Gorbaçov büyük ölçüde du
ruma hakim. İktidara geleliberi politbüronun % 70, Merkez komitesinin % 50'ye yakın 
kısmını değiştirmiş durumda. Fakat buna rağmen bazı odakların direndiği anlaşılıyor. 
Mesela Ukrayna Komünist Partisi lideri, Vlademir Shcrbitsky muhafazakarların lideri. 
Fakat hâlâ görevini koruyor. Bu da bazı muhafazakar odakların güçlerini koruduğunu 
gösteriyor.

Şimdi dış politikaya geliyorum. Bizim açımızdan en önemli yönlerinden biri, re
formların dış politikaya yansıması. Gorbaçov'un reformlarıyla dış politika arasında ta
bii çok yakın bir ilgi var. Demin de söylediğim gibi, Sovyet liderlerinin reformlarla uğ
raşabilmesi için, dışarıda istikrara, barışa ihtiyaçları var. Dışarıda barış ve istikrar ola
cak ki, içeride reformlar üzerinde enerjilerini yoğunlaştırabilsinler. Tersini alırsak, dışa
rıda gerilimli bir atmosferde, uluslararası ilişkilerde gerilim ve tarmanma olduğu taktir
de, Sovyetler Birliği ekonomik gelişme için yapacağı yatırımları azaltmak zorunda ka
lacak, bunu askeri harcamalara aktaracak. Bu da tabii reformları büyük ölçüde köstek
leyecek. Bunun için tabii Gorbaçov'un dış ilişkilerde istikrara büyük gereksinmesi var. 
Nitekim Sovyet lideri, yaptığı önerilerle bu isteğini gösteriyor. Bu noktada Gorbaçov 
ile Kruşçev'in dış politika görüşleri arasındaki farka işaret etmek istiyorum. Kruşçev 
detantı başlatan Sovyet lideridir. Fakat Kruşçev'de barış içinde birlikte yaşama, bir 
anlamda sınıf mücadelesinin uluslararası düzeyde, ekonomik planda devam etmesidir. 
Yani savaş olmayacaktır, savaşa gerek yoktur, ancak kapitalist dünya ile, sosyalist dün
ya arasındaki sınıf savaşı, uluslararası sınıf savaşı, ekonomik düzeyde, siyasal düzeyde, 
teknolojiik düzeyde bütün keskinliğiyle, bütün sertliğiyle devam edecektir.
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Gorbaçov'da ise bunun yumuşatıldığını görüyoruz. Gorbaçov’un konuşmala
rına dikkat edersek, bir mesaj vermek istiyor. Bu mesaj şu: Günümüzün dünyasında, ül
keler arasında artık karşılıklı bağımlılık ilişkisi vardır. Tam bağımsız, her bakımdan ba
ğımsız, her bakımdan kendine yeten bir ülke yoktur. Ülkeler arasında işbirliğine ihti
yaç vardır. Bunu vurguluyor. Bunu vurgulayarak da "Barış içinde birlikte yaşama" te
orisine karşılıklı bağımlılık ve uluslararası plânda işbirliği unsurlarını katıyor. Gerçi 
sosyalizmle kapitalizm arasında temel çelişki devam ediyor. Ama, rekabet yumuşuyor 
ve buna işbirliği unsuru da katılıyor. Gorbaçov 27. Kongrede yaptığı konuşmada şöyle 
diyor: "Dünyamız kuvvet politikası ve savaş için artık çok ufak ve kırılabilir bir dünya
dır. Modern silahların özelliğinden ötürü artık hiç bir ülke kendisini sadece askeri tek
noloji ile savunamaz. Güvenliğin garantisi giderek siyasal bir görev oluyor. Yalnız siya
sal araçlarla sağlanabilir." Yani söylemek istediği şu: Ben kendime güveniyorum, be
nim kimseye ihtiyacım yok, ben kendi güvenliğimi sağlarım. Yapamazsın bunu, öyle 
bir düzeye erişmiş ki, nükleer teknoloji, siyasal işbirliği şart. Bunu vurguluyor.

Gorbaçov'un yumuşama eğilimlerini belirgin bir şekilde nükleer alanda görüyo
ruz. Bir kere geçen sene yaptıkları öneri var; dünyayı nükleer silahlardan arındırma 
önerisi, ikibin yılına kadar tüm stratejik füzeleri dünyadan yok etme. Bundan sonra son 
günlerde izlediğiniz gibi, orta menzilli füzeler konusunda Sovyetlerin peş peşe yaptıkla
rı öneriler geliyor. Gene füzeler konusunda gayet ilginç bir önerisi oldu Sovyetlerin, 
yerinde denetleme olayı. Şimdiye kadar Batı ile Doğu arasında en önemli anlaşmazlık 
konularından biri, füzeler kaldırılınca, bunun nasıl denetleneceği konusu idi. Batı şim
diye kadar, denetleme alanına girelim görelim denetleyelim diyordu. Sovyetler Birliği 
buna yanaşmıyordu. Bu şimdiye kadar gayet önemli bir pürüzdü füze tartışmalarında. 
Gorbaçov bunu kabul etti. Sovyetler Birliği, geçen sene Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Konferansı'nda, yerinde denetleme ilkesini kabul etti. Gorbaçov ayrıca bilindiği gibi, 
kısa menzilli füzeleri de Avrupa'dan kaldırmayı önerdi. Bunlar dış politikada yumuşa
ma yolunda yaptığı ve Batı'da olumlu karşılanan öneriler.

Afganistan sorunu ise tabii Gorbaçov'un en büyük sınavıdır. Afganistan'ın işgali 
kesinlikle mazur görülemiyecek, her zaman kınanacak bir olaydır. Ve sanırım Gorba
çov'un en büyük sınavı da Afganistan olacaktır. Bilindiği gibi halen Afganistan'dan 
Sovyetler Birliği çekilmemiştir. Gorbaçov gerçekten samimi ise, bunu Afganistan'dan 
çekilmekle kanıtlayacaktır. Şimdiki halde öyle bir eğilim yok, görünmüyor. Bilindiği 
gibi, bu Ocak ayında Afgan yönetimi tek yanlı altı aylık ateş kes ilân etti. Cenevre'de 
ise Pakistan'la Afganistan yönetimi arasında dolaylı görüşmeler devam ediyor. Fakat 
bir gelişme yok. Görüşmeler tıkanmış durumda. En büyük tıkanıklık da takvim sorunu. 
Pakistan, Sovyet birliklerinin Afganistan'dan dört-beş ay içinde çekilmesini istiyor, 
Sovyetler Birliği onsekiz ile yirmi aylık bir süre üzerinde ısrar ediyor. Şimdiki halde 
görüşmeler tıkanmış durumda. Zaten bildiğiniz gibi, ateşkes de bir işe yaramadı, çar
pışmalar sürüyor. Afganistan konusunda soyut açıklamaların dışında, somut bir yumu
şama görünmüyor. Sovyetler Birliği'nin dış ilişkilerinde ise belirgin yumuşama var. 
Çin'le ilişkiler geliştiriliyor. Geçen yıl Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri ile diploma
tik ilişki kuruldu. Kuveyt'le zaten diplomatik ilişki vardı, ayrıca Savunma ve İşbirliği 
Anlaşması imzaladı. Suudi Arabistan'a hızlı bir yaklaşım var, henüz diplomatik ilişkile
ri yok, fakat yakında kurulabilir. Mısır'la var, Hindistan'la ilişkileri iyi. Yani genel ola
rak bir ilişkilire düzeltme, yumuşama çabası görüyoruz. Bu noktada, son olarak, orta
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menzilli füzeler konusuna değineyim. Çünkü Sovyetler Birliği'nin dış politikada yaptı
ğı çıkışların en önemli uzantılarından biri, orta menzilli füzeler konusu.

Bilindiği gibi, Sovyetler Birliği ve Amerika Reikjavik'de kabul ettiler, bu füzeleri 
ortadan kaldırmayı 1979 tarihli Nato toplantısında Sovyetler'in Avrupa'daki SS 20 
füzelerine karşı, 1983'den itibaren Avrupa'ya orta menzilli Amerikan füzelerinin yer
leştirilmesine karar verilmişti. Sovyetler'in SS 23 füzelerine karşı 572 tane Amerikan 
Phershing-2 ve Cruis füzesi yerleştirilecekti 1983'den itibaren. İlk önce orta menzilli 
füze ne, onu söyliyeyim, 1000 km ile menzilli 5000 km arasında olan füzelere, orta 
menzilli füze deniliyor. 5000 km'den sonra stratejik, kıtalar arası füze oluyor. 500 ile 
1000 km arasındaki füzelere de kısa menzilli füze deniliyor.

1979 tarihli Nato kararının iki yanı vardı. Önce, 1983'ten itibaren Sovyet SS 20 
füzelerine karşı Avrupa'ya orta menzilli füzeler yerleştirilecekti, Ama Sovyetler Birliği 
SS 20 füzelerini çekmeyi kabul ederse, Amerikan füzeleri de yerleştirilmeyecekti Avru
pa'ya. Sovyetler Birliği kabul etmedi. 1981'de Başkan Reagan'ın meşhur sıfır çözüm 
önerisi var; siz SS’leri kaldırın Avrupa'dan, biz de persing ve cruizleri yerleştirmeyece
ğiz dedi. Avrupa bu sıfır çözüm önerisini destekledi, Sovyetler Birliği kabul etmedi. 
1983'den itibaren bu füzeler Avrupa’ya yerleştirilmeye başlandı. Halen 316 tane yer
leşmiş durumda. Bundan sonra Reykjavik'de büyük bir gelişme oldu. Sovyetler Birliği 
SS 20 füzelerini çekmeyi kabul etti. Yani Başkan Reagan'ın 1981'de önerdiği sıfır çö
züm formülünü kabul etti. Ve iki süper güç bu konuda anlaştılar. Ancak, bir konuda an
laşamadılar; Gorbaçov füze anlaşmasını "yıldız savaşları'na" bağlamak istedi. Başkan 
Reagan kabul etmedi bunu, anlaşma olmadı. Bu yıl Ocak ayında gayet önemli bir çıkış 
yaptı Gorbaçov ve orta menzilli füze anlaşmasını, yıldız savaşları projesine bağlamak
tan vazgeçti. Bu konuları ayrı ayrı görüşelim dedi. Tabii bu çok önemli bir çıkıştı. 
Bundan sonra önemli bir yumuşama, yakınlaşma başladı, basından da izliyorsunuz. 
Gorbaçov ikinci bir taviz daha verdi, daha önce Sovyetler Birliği, orta menzilli füzele
rin pazarlığının içine, İngiltere ve Fransa'nın 162 tane füzesinin de katılmasında ısrar 
ediyorlardı. Gorbaçov geçen sene bundan da vazgeçti. Şimdi anlaşma ortamı açılmış 
oldu. Oldu da, şimdi de yeni bir sorun çıktı ortaya. Avrupa'nın kaygıları başladı. Av
rupa şimdiye kadar bütün füzelerin Avrupa'dan çekilmesini ateşli bir biçimde savunu
yordu, iki nükleer gücün savaş alanı olmaktan korkuyordu, fakat baktı ki, Amerika ile 
Sovyetler Birliği, nükleer füzeleri çekmeyi kabul ettiler, Avrupa'nın kaygıları başladı, 
"ben ne yapacağım, kim koruyacak beni" diye. Bilindiği gibi Gorbaçov Avrupa'dan 
kısa menzilli füzeleri de çekmeyi önerdi. Böylece Avrupa'da tam panik başladı. Şimdi 
Nato tarihinin en ilginç durumlarından biri ortaya çıktı. Amerika ile Sovyetler Birliği 
Avrupa'dan nükleer füzelerin çekilmesini istiyor, şimdiye kadar Avrupa'dan füzelerin 
çekilmesini isteyen Avrupa "aman ben ne yapacağım?" diyor. Avrupa, "konvensiyonel 
bakımdan Sovyetler Birliği çok güçlü" diyor, "bu füzeler benim garantim" diyor. Yani 
"orta menzilli füzeler Avrupa'dan çekildiği anda Sovyetler'in konvensiyonel gücü kar
şısında ben savunmasız kalırım" diyor. Bu doğru olabilir. Doğru olduğunu kabul etsek 
bile, konvensiyonel gücün karşılığı nükleer güç değil. Karşı taraf konvensiyonel araçlar 
bakımından güçlü ise, siz de konvensiyonel silahlarınızı artırırsınız, önemli olan nükleer 
felaketten kurtulmak. Avrupa bunu yapmıyor. Niye yapmıyor? İki bakımdan, bir kere 
nükleer füzeler çok daha ucuz. Nükleer füzeler kalktığı anda Avrupa'nın konvansiyonel 
silahlara büyük yatırımlar yapması lazım. İkincisi Amerika'nın garantisi kalkıyor. Ame
rika orta menzilli nükleer füzelerini çektiği anda, bir Sovyet saldırısı karşısında, Ameri
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ka ancak Avrupa'ya kıtalar arası, stratejik, uzun menzilli füzelerle koruyabilecek. Yani 
Washington’dan bir füze atacak Moskova'ya ancak öyle savaşı durdurabilecek. O za
man Sovyetler de Moskova'dan uzun menzilli bir füze yollar. Avrupa, "Amerikan baş
kanı sırf beni korumak için böyle bir tehlikeyi göze alır mı?" diyor. Mantıklı olarak 
buna inanmıyor, onun için orta menzilli füzelerin kalmasını istiyor. Tartışma bu min
valde devam ediyor.

Bu konu Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Türkiye nükleer silahların kaldırıl
masını memnunlukla karşılıyor fakat konvensiyonel silahlarda da dengeli bir indirme 
İstiyor. Bir de Türkiye’nin en büyük kaygısı, tabii haklı olarak, Sovyetler Birliği orta 
menzilli füzeleri Avrupa'dan Asya'ya kaydırdığı anda, o vakit Türkiye bu füze başlıkla
rının menzili içine girecek. Türkiye'nin şimdi resmen Amerika'dan istediği şu: bu füze 
başlıkları öyle bir yere yerleştirilsin ki, Türkiye bunların menzili içine girmesin.

Bir de üçüncü sorun var tabii, Avrupa'dan füzeler kalktığı anda, konvensiyonel 
güçlerde modernizasyon birinci derecede önemli oluyor. O zaman Türk ordusunun 
konvensiyonel modernizasyonu da öncelik alıyor. Bizim için yararlı olabilir, Amerika 
ve Nato, Türk ordusunun modernizasyonuna önem verebilir.
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ÇAĞDAŞ CEZA HUKUKU VE ÖLÜM CEZASI

Av. Halit ÇELENK 
6 Mayıs 1987

Ceza hukuku tarihinde, suç ve ceza anlayışı, suç ve ceza politikası yıllar boyunca 
önemli değişikliklere konu olmuştur. Bu değişiklikler, toplumların belli gelişme aşa
malarına egemen olan düşüncelere ve dünya görüşlerine göre biçimlenmiştir.

XVI. yüzyıla gelinceye kadar, toplumsal gelişme aşamalarına göre insanlar köle, 
serf, daha sonra da tab'a olarak sınıflara ayrılmıştı. Siyasal bakımdan olduğu gibi Suç 
ve Ceza anlayışı bakımından da onlara "İnsan" gözü ile bakılmıyordu. Efendiler, sen- 
yörler, beyler, soylular insandı, onlar tüm hakların sahibiydiler. Ama kölelerin, serile
rin ve öteki halk yığınlarının böyle bir "hak sahibi" olma nitelikleri yoktu.

Bu dönemlerde cezalandırma yöntemi, genel olarak "öc alma" ve "kısas" yön
temiydi.

Kabile reisi, kral, hükümdar, imparator emirler ve fermanlar çıkarır, bu emir ve 
fermanlara göre insanlar cezalandırılır, kırbaçlanır, hapsedilir ya da öldürülürdü. Bugün
kü anlamıyla bir "Yargılama" yoktu.

Yargılama başladığı dönemlerde de, hakim, ya hükümdarın kendisi ya da onun 
görevlendirdiği ve onun iradesine göre kararlar veren kişiydi. Bu dönemlerde insanlara 
en ağır işkenceler yapılıyor ve bu olağan karşılanıyordu.

Orta Çağ'da başlayan ve XV II. yüzyıl sonlarına kadar devam eden Engizisyon 
mahkemelerinin sorgulama ve işkence yöntemlerini anımsamakta yarar vardır.

XV III. yüzyılın sonlarında yeni düşünceler ortaya çıktı.

Diderot, J .). Rousseau, Beccaria, Bentham ve Montesquieu gibi düşünür ve hu
kukçular, bu suç ve ceza anlayışına karşı çıktılar ve işkence uygulamalarını eleştirdiler.

Örneğin Beccaria, 1764 yılında yayınladığı "Suçlar ve Cezalar" adlı yapıtında 
suç ve ceza konularında özetle şunları söylüyordu:

"Suçu önleyen, suçun önüne geçecek olan şey, cezanın ağırlığı değildir. Belki 
suç işleyenin mutlaka cezaya çarpılacağı ve bundan kurtulamayacağı hususunda her
keste bir kanaat hasıl olmasıdır. Suç işleyecekleri asıl korkutacak şey budur. Diğer ta
raftan suça nisbetle çok ağır cezalar verilmesi, kamunun vicdanına dokunur, onun için 
hakim de bu nisbetsizlik karşısında cezalandırmada tereddüt eder, ağır ceza vermekten
se beraat kararı vermeyi tercih eder; Bu suretle hakikaten suçlu olanlar da cezadan kur
tulur." (Tahir Taner. Ceza Hukuku. Say: 27).

öteki düşünürler, sosyolog ve hukukçular da yürürlükte bulunan yargılama yön
temlerine, suç ve ceza anlayışına karşı çıktılar.

Yeni hukuk ekolleri doğdu. Bu ekoller, aralarında kimi görüş ayrılıkları olmakla 
beraber, hepsi de eski uygulamaları değişik açılardan eleştirdiler, yeni görüşler ortaya 
koydular. Böylece yeni bir ceza, yeni bir suç ve yargılama anlayışı ortaya çıktı.

Avrupa ülkeleri bu görüşlerin etkisi altında yeni Ceza ve Yargılama yasaları dü
zenlediler. Suç, Ceza ve Yargılama alanında bu, önemli bir aşama oldu.

Daha sonraları; savunma hakkı, bağımsız yargı, doğal hakim, Adalet kolluğu, id

154



dia vc savunmanın birlikte başlaması, çapraz sorgu, ölüm cezalarının kaldırılması, dü
şünce açıklamanın suç sayılmaması, işkence yasağı ve benzeri konularda savaşımlar ve
rildi. Bu haklar, "Kişinin temel hakları" başlığı altında Anayasalarda ve yasalarda yer 
aldı.

Günümüz uygar ülkelerinde bu ve benzeri haklar kabul edilmiş ve ceza hukukun
da yerleşmiş bulunmaktadır.

Çağımızda, çoğulcu demokrasi ile yönetilen ülkelerde kabul edilen "Sosyal Hu
kuk Devleti" ve "Hukukun üstünlüğü" ilkeleri, sözünü ettiğimiz temel insan haklarına 
paralel ve onlarla birlikte uygulanmaktadır.

Çağdaş ceza hukuku; insana, insan emeğine, kültürüne değer vermekte, insana 
maddi ve manevi açıdan yeteneklerini geliştirme hakkını tanımakta, insan hak ve öz
gürlüklerini güvence altına almayı görev saymaktadır.

Çağımızın ceza hukuku anlayışına "insancıl bir ceza hukuku anlayışı" diyebili
riz. "Demokratik bir ceza hukuku", ancak "insancıl" bir ceza hukuku olabilir. Başka 
bir deyişle, ceza hukuku, insan hakları temeline oturmalıdır. "Çünkü insan haklarının 
ekseni insandır. Merceği insandır." (Prof. Bahri Savcı, Yaşam Hakkı ve Boyutları, s. 83)

İşte gerek suç ve ceza anlayışı, gerekse yargılama ve infaz sistemi böyle bir ilkeye 
dayandığı takdirde çağdaş bir ceza hukuku anlayışından söz edilebilir.

İnfaz hukuku alanında, insanı, onun kişilik ve onurunu temel almak, suç işleyen 
kişiyi yaşatmak ve topluma kazandırmak önde gelen bir görevdir.

Bir ülkenin yargılama yöntemleri, o ülkenin uygarlık düzeyinin bir ölçeğidir. 
Eğer bir ülkede sorgulamayı hukuk eğitimi görmüş, Adalet Bakanlığı'na bağlı görevliler 
yani C. savcıları yapmıyorsa, bunlar yerine polis yapıyorsa, o ülkeye uygar gözü ile bak
mak olanaksızdır.

Çağımızın uygar ülkelerinde ceza hukuku, yargılama hukuku ve infaz hukuku 
böyle bir düzeye ulaşmıştır.

* * *

ÖLÜM CEZASI

ölüm cezasının çağdışı bir ceza olduğu, günümüzde bilim adamlarının, sanatçıla
rın, düşünürlerin ve hukukçuların ezici bir çoğunluğu tarafından kabul edilmektedir. 
Türkiye dışında, Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin hepsi ölüm cezasını yasalarından 
çıkarmışlardır. Nato'ya bağlı devletler arasında ölüm cezası, yalnız Türkiye'de vardır.

Şu devletler ölüm cezasını kaldırmışlardır:

Fransa, İngiltere, Federal Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nde 39 eyalet, 
Hollanda, İsveç, Norveç, Venezüella, Yeni Zelanda, İsrail, İzlanda, Kolombiya, Nepal, 
Portekiz, San Marino, Avustralya, Arjantin, Belçika, Avusturya, Brezilya, Danimarka, 
Dominik, Ekvator, Finlandiya, Honduras, Kosta-Rika, Lüksenburg, Meksika, Nikara
gua, Panama ve Uruguay.

ölüm cezasına iki açıdan bakılabilir :

A- Anayasa hukuku açısından

B- Ceza hukuku ve Suç bilimi (Kriminoloji) açısından.
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A- Olaya Anayasa hukuku açısından bakıldığı zaman görülüyor ki, tüm uluslara
rası antlaşmalar, sözleşmeler ve belgeler "Yaşam hakkfnı güvence altına almışlardır. 
1215 günlü Magna Charta bu konuda ilk adımı atmıştır. Avrupa, Amerika ve İngiliz 
belgeleri.bunu izlemiştir. Gerek bu belgelere ve gerekse yazılı Anayasalara göre yaşam 
hakkı, kişinin vazgeçilmez, dokunulmaz hakkıdır.

Ölüm cezasının yaşam hakkını ortadan kaldırdığı bir gerçektir. Bir yandan ya
şam hakkının dokunulmazlığım, öte yandan da ölüm cezasını kabul etmek açık bir çe
lişkidir.

Bu çelişki, 1982 Anayasası'nda da görülmektedir. Bu anayasa, 17. maddesinde 
yaşam hakkının dokunulmazlığını kabul etmiş bunun yanısıra da ölüm cezasını kabul 
etmiştir.

YARGISIZ ÖLÜM CEZASI

Anayasa'nın 17. maddesi; yaşam hakkının dokunulmazlığını kabul ettikten son
ra, bunun istisnalarını saymıştır. Bu madde de mahkemelerce verilen ölüm cezalarının 
yerine getirilmesinin yanında :

"Yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu ya da hü
kümlünün kaçmasının önlenmesi, ...sıkı yönetim veya olağanüstü hallerde yetkili mer
ciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği 
zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır." 
hükmü de yer almıştır.

Yani bir tutuklu ya da hükümlünün kaçmasının önlenmesi esnasında, sıkı yöne
tim ve olağanüstü hallerde de, yetkili makamın verdiği emirler üzerine polis silah kulla
nabilecek ve adam öldürebilecek ve bu öldürme suçundan dolayı kendisine bir ceza ve
rilmeyecektir. Bu, korkunç bir yetkidir. Devletin görevi yakalamaktır, öldürmek değil
dir. Bu yolla bir insanın öldürülmesi, "yargısız ölüm cezası"ndan başka bir anlam taşı
yamaz. Çağdaş anayasalarda böyle bir hükme yer verilmemiştir.

B- Ceza hukuku açısından ölüm cezasına baktığımız zaman bu cezanın, çağdaş 
"ceza tanımı"na ve anlayışına uymadığını görüyoruz. Başka bir deyişle ölüm cezası, bir 
"ceza" değildir.

Bilindiği gibi suçların kökeni toplumsaldır. Suç işlenmesine neden olan etkenler: 
toplum düzenindeki bozukluklar, haksızlıklar, eşitsizlikler ve çelişkilerdir. Ünlü İtalyan 
cezacısı Alfieri, "Suçu toplum hazırlar, birey işler" demektedir. Buradaki "toplum" 
sözü "toplumsal düzen" anlamında kullanılmıştır. Ülkemizde işlenen adam öldürme ve 
yaralama suçlarının ezici bir çoğunluğunun, toprak mülkiyeti ve diğer mülkiyet biçim
lerinden kaynaklandığı bilinmektedir.

Suç ve ceza politikasının amacı, bu toplumsal dengesizlikleri, haksızlıkları, eşit
sizlikleri ve çelişkileri ortadan kaldırma yollarını bulmak, bunları ortadan kaldırarak, 
suçların kaynağını kurutmak, böylece suç işlenmesini önlemektir. Yani suç nedenleri
ni yoketmektir. Oysa ölüm cezası, suç nedenlerini değil, insanı yoketmektedir. Bu, 
çağdaş Kriminoloji'nin ve ceza politikasının verilerine aykırıdır. Suç işleyen kişiyi ya
şatmak ve onu topluma kazanmak ceza siyasetinin görevi ve hedefidir.

O halde, ölüm cezası, çağımızın hukuk anlayışına, Kriminoloji biliminin verile
rine de ters düşmektedir.
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Ölüm Cezasının kaldırılış nedenleri :

A- ölüm cezasının suçlan önlemede bir etkisi yoktur.

Ceza hukuku alanında suçlarda ağır cezalarla ölüm cezasını savunanlar, bu ağır 
cezaların suçlan önleyeceğini ileri sürerler. Oysa gerçek böyle değildir. Deneyler ve bi
limsel araştırmalar, ağır cezaların suçlan önlemede etkin olmadığını göstermiştir.

a- 1953 yılında İngiltere'de oluşturulan "Ölüm cezası kraliyet komisyonu", dün
yada her yöreden topladığı istatistikleri ve bilgileri inceledikten sonra düzenlediği 789 
sayfalık raporda:

"..ölüm cezasının kaldırılması, ilgili suç oranını artırmamakta, ölüm cezasının 
yeniden konulması da suç oranını azaltmamaktadır." demektedir. (Ümit Hassan, ölüm 
cezası sorunu. 1972. say: 98).

b- 1863 yılından beri ölüm cezasını uygulamayan Belçika hükümetinin, kraliyet 
komisyonuna gönderdiği raporda şöyle denilmiştir:

"ölüm cezası kalktığından beri, bu cezanın ortadan kalkmasının yol açtığı hiçbir 
suç artışına rastlanmamıştır." (Ölüm cezası üzerine düşünceler. Camus-Koestler. Çev. 
Ali Sirmen. Say: 172)

c- 1850 yılından beri ölüm cezasını uygulamayan ve 1870 yılında yasalarından 
çıkaran Hollanda hükümeti de Kraliyet sorularına verdiği yanıtta şöyle diyor:

"Kesinlikle anlaşılmıştır ki, sivil ceza hukukunda ölüm cezasının kaldırılması 
suçların ağırlaşması veya çoğalması sonucunu doğurmamıştır." (Aynı yapıt. S: 173)

d- Norveç hükümeti de aynı komisyona verdiği raporda:

"Deney büyük bir başarıya ulaşmıştır.. Bu deney, ölüm cezasının kaldırılmasının 
cinayet sayısında hiçbir artma meydana getirmediğini ispatlamıştır.” (Aynı yapıt Say: 
173) demiştir.

e- İsveç İpsala Hukuk Fakültesi kriminoloji profesörü Stahl'de hükümetin rapo
runa eklenen yazısında:

"En yaygın olan düşünce ölüm cezasının kaldırılmasının suç sayısında bir artma 
meydana getirmediğidir." demektedir. (Aynı yapıt, aynı sayfa)

f- ölüm cezasını 1874 yılında yasalarından çıkaran İsviçre'nin komisyona gön
derdiği yazıya bir rapor eklenmiştir. Cenevre ceza hukuku profesörü M.J. Graven tara
fından yazılan bu raporda şöyle denilmektedir:

"İsviçre parlamentosunun bir üyesinin de 1928 yılında belirttiği gibi ben devleti 
bir cellat olarak değil, suçları ve kötülüğü önlemeye çalışan, suçluyu düzeltmeye gay
ret eden bir terbiyeci olarak görüyorum.. Bugünkü İsviçre'yi, bu eski demokrasiyi cel- 
lad kılıfına girmiş düşünemiyorum."

g- Camus ve Koestler tarafından ortaklaşa yapılan incelemede, Amerika'da ölüm 
cezasını kaldıran eyaletlerle kaldırmayan eyaletlerdeki suç oranları karşılaştırıldıktan 
sonra şu»«onuca ulaşılmıştır :

"Bu rakamların incelenmesinden bir tek sonuç çıkarılabilir: ölüm cezası ister uy
gulansın, ister uygulanmasın veya bu cezanın yürürlükte olduğu veya olmadığı devletler 
karşılaştırılsın, elde edilen suçluluk oranlan, bu rakamların belirmesinde ölüm cezasın
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dan çok, başka faktörlerin rol oynadığını gö/ler öniinc sermektedir.

Her ülkede ekonomik ve sosyal koşulların ve halkın kompozisyonunun sonucu 
olan değişik düzeylere rağmen, hemen hemen eğri her yerde aynıdır: Yüzyılın ilk yirmi 
yılında genel bir yükselme ve onu izleyen yıllarda da düşme göstermektedir." (Aynı ya
pıt Say : 180)

Bütün bu incelemeler, araştırmalar ve deneyler, ölüm cezasının suçları önlemede 
bir etken olmadığını göstermektedir.

ölüm cezasının gizli olarak infazı, gece yarısı ile sabah arasında yerine getirilmesi, 
kapalı ceza evi binalarında uygulanması da bu düşünceyi doğrulamaktadır.

B- Ölüm cezası, insan onuru ile bağdaşmayan bir cezadır.

Anayasalarda ve uluslararası andlaşmalarda, "insan onuru ile bağdaşmayan ceza
ların" kabul edilemeyeceği düşüncesi yer almıştır. Ölüm cezasının insan onuru ile bağ
daşmadığı kuşkusuzdur.

C- Ölüm cezası, "öc alma" niteliğinde bir cezadır. Yukarıda da açıkladığımız gi- 
gibi, "öc alma", çağımızın gerisinde kalmış ve terk edilmiş bir cezadır.

D- Günümüz Ceza ve İnfaz sisteminde, Ceza'nın amacı "ıslah" yani yeniden sos
yalleştirme ve topluma yeniden kazanmadır. Yeni ceza yasa tasarısının gerekçesinde de 
bu düşünceye yer verilmiştir. Oysa ölüm cezasında insanı yeniden sosyalleştirme, top
luma kazanma değil, yoketme vardır.

E- Adam öldürme, ilkel ve insanlık dışı bir eylemdir. Devlet, böyle bir eylemde 
bulunamaz.

F- Mahkemeler, her zaman yanılgıya düşebilir, yanlış kararlar verebilirler. Böyle- 
ce Adli hatalar meydana gelebilir. Usul yasaları, adli hatalardan dönme ve bunları dü
zeltme yöntemlerini göstermiştir. Böylece adli hatalardan dönülebilir ve yanlış kararlar 
düzeltilebilir. Oysa ölüm cezasında "düzeltme" ve geriye dönüş olanaksızdır.

G- Ölüm cezasının ’.çekindirme" etkisi de yoktur.

Yüzyılın başında İngiltere'de yapılan bir istatistiğe göre; 250 idam mahkumun
dan 170'i daha önce bir ya da iki ölüm cezasının infazında bulunmuştur. 1886 yılında 
Bristol ceza evinden gelip geçmiş olan 167 idam hükümlüsünün 164'ü daha önce hiç 
değilse bir infaz olayında hazır bulunmuştur. (Ölüm cezası Üzerine Düşünceler Say : 27)

Danimarka cezaevleri genel müdürü Eric Kampman, ölüm cezası uygulanmayalı 
beri suçluluk oranında düşüş olduğunu bildirmiştir.

SİYASAL SUÇLAR
Özellikle siyasal nitelikli suçlarda ölüm cezasının yanlışlığı, yararsızlığı ve haksız

lığı daha çok olarak kendini göstermektedir. Çünkü siyasal suçlar "değişken"dirler. Bu 
suçlar siyasal ortama, siyasal konjonktüre göre biçimler almaktadır. Dün suç sayılan 
eylemler bugün suç sayılmamaktadır. Dün suçlu görülen düşünür ve devlet adamlarının 
bugün heykelleri dikilmektedir. Siyasal suçlarda ceza hükümlerinin uygulanması, siya
sal iktidarların tutumuna göre de değişiklikler göstermektedir.

Gerçekte, siyasal suçlu, siyasal mücadelede yenik düşen kişidir. Özellikle top
lumsal gelişmenin hızlı ve yoğun olduğu toplumlarda bu gerçek kendini daha belirgin
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olarak ortaya koymaktadır.

Bu nedenlerle siyasal suçlarda ölüm cezasının yukarıda açıklanan sakıncaları ken
dini daha açık olarak göstermektedir.

DÜŞÜNÜR VE HUKUKÇULAR NE DİYOR?
Temelde ölüm cezası, "kana kan isteme" gibi ilkel bir hukuk anlayışından kay

naklanmaktadır. Bu nedenle ceza hukuku uzmanı Mecacci bu konuda şöyle diyor:

"Her halde ölüm cezası ahlâk örneği vermez. Bilakis halkın ahlakını tahrip eder, 
vahşeti ve kana susamayı tahrik eder, intikam duygusunu besler." (Prof. F. Erem. Ceza 
Hukuku. Say :188)

"Halen ölüm cezasının ortadan kaldırılmasına engel olan şey bir düşünce değil, 
batıl bir itikattır. Cinayetlere karşı toplumu ancak ölüm cezasının kurtarabileceği yo
lunda batıl bir inanıştır." (Aynı yapıt. Say : 189)

Ünlü Fransız düşünürü Guisot da siyasal suçlarda ölüm cezası konusunda şunları 
söylemektedir:

"Eğer bir iktidar bir adamın öldürülmesine gereksinme duyuyorsa, gerçekten 
böyle bir gereksinme varsa o halde bu iktidar kötüdür. Siyasal suçlara ölüm cezasında 
iktidarın aradığı şey, Adalet değil sadece kendi güvenliğidir; fakat aradığını bulamaz, 
aramadığını bulur. İfrattan nefret ederim. Çünkü ifrat yalandır. Bugün siyasal suçlarda 
ölüm cezasının tek savunucusu kalmıştır: KORKU!"

Ölüm cezası, gerçekten, suçtan daha aşağı bir cezadır.
* * *

ÜLKEMİZDE DURUM

ölüm cezası açısından ülkemizde siyasal iktidarlara ve yasal düzenlemelere ege
men olan görüş çağımızın çok gerisindedir. Yeni hazırlanan ceza yasa tasarısında da 
ölüm cezasına yer verilmiştir.

12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde askeri savcılar tarafından Ceza Yasası'nın 146/1. 
maddesine dayanılarak binlerce kişinin idamı istenilmiş, yüzlerce kişi hakkında ölüm 
cezası verilmiş ve bunlardan önemli bir bölümü de infaz edilmiştir.

Burada hemen söylemek isteriz ki 12 Marttan bu yana 146. madde yanlış uygu
lanmıştır. Bu kararlarda siyasal etken ağır basmıştır.

Bu maddenin uygulandığı olaylarda, özellikle "elverişli vasıta" öğesi yanlış yo
rumlarla gerçekleşmiş sayılmıştır.

Maddeye göre :

"Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını 
tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'ni iskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs edenler.." ölüm ce
zası ile cezalandırılırlar.

Yasaya ve oturmuş yargı kararlarına göre bu sonuç işlenmesinde kullanılacak va
sıtanın amaca ulaşmaya elverişli olması gerekir. Elverişli vasıta demek, amaca ulaşabil
mek için kullanılacak silah ve gereç demektir.
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146. madde ile yargılanan gençlerin, ya da örgüt mensuplarının ellerindeki silah
lar böyle bir amaca ulaşmaya elverişli midir? Yani bu gençlerin ellerindeki silahlarla; 
Anayasal düzeni ve Büyük Millet Meclisi'ni koruyan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kolluk 
kuvvetlerinin bertaraf edilmesi olasılığı var mıdır?

Biraz sağduyu, bir gerçekçi bakış, bunun olanaksız olduğunu anlamaya yeter.

12 Mart döneminde, Tuğgeneral Kazım Tili başkanlığında, Hakim Albay Remzi 
Şirin ve Dz. Hakim Binbaşı Saydam Ertok'tan oluşan İstanbul Sıkıyönetim 1 numaralı 
Askeri Mahkemesi, "Elverişli vasıta" öğesi ile ilgili olarak bir davada şu gerekçeye yer 
vermişti:

"Sanıkların ve dahil oldukları teşkilatın Anayasa nizamım tebdile kadir olduğu
nu ifade etmek, Türkiye Cumhuriyetini Kuveyt emirliği ile veya bir orta Amerika dev
letçiliği ile bir tutmak demektir... Türkiye Cumhuriyeti birkaç banka şubesi soymak 
ve adam kaldırıp fidye almakla tebdil edilebilecek kadar çürük bir anayasa nizamına sa
hip değildir.

"Bir devletin Anayasa nizamını hukuk dışı yollarla ihlal edecek güçlerin, en az 
bu nizamı korumak ve kollamakla görevli güçlere yakın kuvvette olmaları gerekir.. 
Amerikalıları dahi kovamıyacak olan 5 ila 10'ar kişilik silahlı hücrelerin ve bu arada sa
nıkların dahil bulunduğu hücrenin Türk Silahlı Kuvvetleri ile aynı veya ona yaklaşık 
güçte olmadığı izahtan varestedir." (22.4.1972 gün, 972/3-9 s.lı K.)

Hukuka uygun olarak verilen bu karar daha sonraları itibar görmemiş ve bu ka
rardan sonra adı geçen mahkeme ortadan kaldırılmıştır.

Bu konuda başka bir örnek de Deniz Gezmiş ve Arkadaşları davasında Hakim 
Tuğgeneral Kemal Gökçen ile Hakim Albay Nahit Saçlıoğlu tarafından yazılan karşı 
oy yazısıdır. Bu karşı oy yazısında şöyle denilmiştir:

"Hülasa, sanıkların yukarıda işaret edilen güçleri, imkanları, bilinen taktik ve stra
tejiyle, Türk Devletinin Atatürkçü ordu ve emniyet güçleri ve toplumun dinden ahlaki 
telakkilerine kadar çeşitli sosyolojik barajları karşılaştırıldığında, Türkiye şartlarına 
göre, sanıkların T.C.K.'nurı 146. maddesindeki suçu işlemek için elverişli vasıtalara sa
hip oldukları ve icraya böyle vasıtalarla başladıkları şeklindeki düşünceye katılama- 
maktayız." (As. Yarg. Daireler K. 24.4.1972gün, 972/28-30sayılı karara karşıoy yazısı.)

Yeni hazırlanan Ceza Yasa tasarısının 146. madde ile ilgili gerekçesinde yer veri
len düşünceler de değerlendirmemizin haklı olduğunu doğrulamaktadır.

Gerekçede şöyle deniliyor:

"..teşebbüste aranılacak elverişlilik, suçun işleniş biçimi ve özellikle suçun bir 
tehlike suçu olduğu dikkate alınarak, kullanılan vasıtanın neticeyi elde etmeye elverişli 
olmasından daha çok tehlikenin doğmasına elverişli olup, olmadığı gözönünde bulun
durularak hakim tarafından taktir edilecektir." (Genel Gerekçe sayfa : 201)

Bu gerekçe şimdiye kadar süregelen uygulamalarda ve olaylarda "elverişli vasıta" 
öğesinin bulunmadığının bir tür kabulüdür.

Kaldı ki "Tehlikenin doğmasına elverişli vasıta" sözleri o kadar elastiki ve o ka
dar her yöne çekilebilir niteliktedir ki bunun ölçüsünü bulmak son derece güçtür böyle 
bir düzenleme bizi, (bir banka soygunu tehlike yaratmaz, ama iki ya da üç banka soy
gunu tehlike yaratır.) gibi tutarlılıktan uzak sonuçlara götürebilir.
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Günümüzde de iki ya da daha çok banka soygunu için ölüm cezası verilmekte, 
tek banka soygunu için ise 5-15 yıl ağır hapis cezası verilmektedir.

Burada bir noktaya daha değinmekte yarar görüyorum:

Bu da özellikle 12 Eylül hukukunun getirdiği, yoğun biçimde mahkeme kararla
rına yansıyan Çift Standart uygulamasıdır. Bu uygulama, Ceza Yasası'nın 141,146 ve 
168. maddeleri uygulanırken ikili bir ölçeği temel almakta, sağ görüşlü kişilerle sol gö
rüşlü kişiler arasında ayırım yapmaktadır.

Bu çift ölçek, haksız, eşitsiz ve adaletsiz olduğu gibi kamu oyunda da bu neden
le büyük tepkilere neden olmaktadır.

Olay şudur:

Belli suçları sağ görüşlü insanlar işlediği zaman bu adi bir suç olan "suç işlemek 
için örgüt kurma" suçunu oluşturmakta, aynı suçu sol görüşlü kişiler işlediği zaman 
bu, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya kalkışma" suçu olarak nitelenmektedir. Bu 
da ideolojik ve siyasal bir suçtur.

Birinci suçun cezası 2-5 yıl hapistir, ikinci suçun cezası ölümdür.

Burada Askeri Yargıtay 3. dairesinin bir kararını örnek olarak göstermek istiyo
rum. Kararda şöyle deniliyor:

öte yandan ülkücü kuruluş başkan ve yöneticisi olan sanıklar aleyhine T.C.K.' 
nun 141/1. maddesinden dava açılmış ise de, sağ görüşü benimseyen kişilerin eylemleri 
Anayasa düzenine yönelik kabul edilmediği, bu durum Askeri Yargıtay daire ve daire
ler kurulunun istikrarlı uygulamaları ile kabul edildiğinden, bu görüşteki kişilerin örgüt 
ve teşekkül kurdukları ve suç işledikleri belirlense dahi T .C .K . 141. ve 146. maddeleri
ne göre değil, T.C.K.'nun 313. maddesine göre durumun değerlendirilmesi ve nitelendi
rilmesi gerekir. Yukarıdaki gerekçelerle bu suçları dahi sübut bulmadığından bu konu
daki beraat kararı yerinde bulunmuş ve sıkıyönetim komutanımri temyiz itirazının red
di gerekmiştir." (21/2/1984 gün ve 984/49-95 sayılı karar)

Oysa sağ görüşü benimsemiş, sağ parti ve bunlara bağlı örgütlerin yönetici ve 
üyelerinin de inandıkları ve benimsedikleri bir dünya görüşü, bir devlet ve toplum anla
yışı vardır. Bunların da devleti ele geçirme ve onu kendi görüşleri doğrultusunda yö
netmek istedikleri ortadadır. Sayın Kenan Evren, M.G.K. başkanı iken bu konuda yap
tığı konuşmalarda bu gerçeği dile getirmiştir.

Bu haksız uygulamanın bir sonucu da AF konusunda görülmektedir. Çünkü adi 
suçlar aftan yararlanmakta, siyasal suçlar yararlanmamaktadır.

Şimdi burada, 15 yıldan beri güncelliğini koruyan, belleklerde taptaze duran bir 
idam olayını anımsıyoruz. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin inan'ın idamı olayı.

Olaya 15 yılın ötesinden baktığımız zaman şunları görüyoruz:

Onlar bir banka şubesi soymuşlardı. Adam öldürmemişlerdi.

Kaçırdıkları Amerikalılara en insanca muameleyi yapmışlar, yememiş yedirmiş
lerdi. Onlara üç öğün yemek vermişler, sucuk ançuez ve benzeri yiyecekler ikram et
mişlerdi. Onlara üşümemeleri için battaniyeler vermişler, kendileri nöbet tutmuşlardı.

Bunları Amerikalılar ifadelerinde açıklamışlar ve kendilerine çok iyi muamele 
edildiğini söylemişlerdi.
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Eylemleri bunlardı.

Bugün yargalansaydılar, günümüz uygulama ölçülerine göre, (siyasal etkenler bir 
yana) onlara ölüm cezası verilmeyecekti. Haklarında silahlı çete ya da "iştirak" suçla
rından hapis cezaları verilecekti.

Ama öyle olmadı.

Deniz Gezmiş ve arkadaşları davası, 12 Mart döneminin başında, yönetimin ya
rattığı siyasal gerilimli bir ortamda görüldü.

Davayı gören mahkeme özel bir mahkeme idi. Yasal açıdan bağımsızlıktan yok
sundu. Karar siyasal iktidar tarafından önceden verilmiş ve sanıklar suçlu ilân edilmiş
ti. Daha dava devam ederken Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının, radyo ve televiz
yonda da yayınlanan 49 sayılı bildirisinde, suçluların bir an evvel cezalandırılmasını ka
muoyunun beklediği bildiriliyordu. İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 26 numaralı 
bildirisinde de yakında infaz işlemlerinin başlayacağı duyuruldu. Yürürlükteki Anaya
saya ve yasalara aykırı bütün bu telkinler ve tavsiyeler, davayı gören özel mahkemeyi 
etkilemek amacım güdüyordu.

Böylesine gerilimli, baskılı bir ortamda hukuka, hatta yürürlükteki yasalara uy
gun bir karar verme olanağı bulunamazdı. Çünkü siyaset, adalete öncülük ediyordu.

öyle de oldu. Yasaya aykırı, siyasal nitelikli bir kararla onlara ölüm cezası verildi.

Siyasal iktidarın infazlar konusunda çok acelesi vardı. O kadar ki mecliste iç tü
züğe aykırı işlemlerle idamlar onaylanınca, CHP, İsmet İnönü'nün imzasını taşıyan bir 
dilekçe ile yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi 
onama yasasını usul yönünden iptal etti, esasa ilişkin itirazların incelenmesini erteledi. 
Ancak nasılsa, CHP, esasa ilişkin iptal davasını açmadı. Başka bir yoldan davanın açıl
ması için C. Senatosundan 33 imza gerekiyordu. Milli Birlik Komitesi üyelerinin hepsi 
imza verdiler. CHP'li senatörlerin bir bölümü imza vermediler. İmza sayısı 27'de kaldı. 
Gereken 33 imza toplanamadı.

İşte bütün bu siyasal ve hukuksal olumsuzluklar sonunda infazlar yapıldı.

"Onlar öldü
Uzun söz gerekmez
Her devrimci yaşarken, zaten biraz
Hayata nişanlı, ölüme sözlü.

Yalın sözlerle anlatılmalı bu ölüm 
Onlar nasıl gittilerse ölüme 
Yiğit ve sade 
Fırtınası sessizliğinde 
Kelimelerle

Çünkü onlar 
ölümü güzel kıldılar 
Geçip bir sabah umudun 
Ve yetimlerin safına"

Metin Demirtaş
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TÜRK DEMOKRASİSİNİN İŞLEYİŞİNDEKİ 
AKSAKLIKLAR VE SORUNLARI
Prof. Dr. Toktamış ATEŞ 

13 Mayıs 1987

Değerli arkadaşlarım,
Bugünkü konferansımızda Türk demokrasisinin sorunları üzerinde duracağız. Bu 

konuyu ele alırken, demokrasinin ne olduğu ne olmadığı gibi bir takım ayrıntılara, ka
mu hukukunun ya da siyaset biliminin labirentlerine girmek niyetinde değilim. Bunla
rın bilindiğini varsayıyorum.

Ancak günümüz dünyasında, dünya haritalarına bir baktığımızda, ülkeleri isimleri
ni bir incelediğimizde, devletlerden pek çoğunun kendisine demokrasi adını lâyık gör
düğünü gözlemekteyiz. Her şeyden önce günümüzde iki tür demokrasi olduğunu vurgu
lamaktan kendimi alamayacağım. Bu iki türün kökeninde iki farklı devlet anlayışı yatı
yor. Bunlardan biri sosyal devlet, öbürü liberal devlet.

Değerli arkadaşlarım, tarihsel konular üzerinde fazla durmak istemiyorum ama, 
bu liberal ve sosyal devlet anlayışlarının ortaya çıktığı süreci de bir kaç satırla ele al
maktan kendimi alıkoyamıyacağım.

Tarihin eski dönemlerine baktığımız zaman, günümüze doğru bir süreci incele
diğimiz zaman; yönetme yetkisi, yani yasama, yürütme, kanun yapma, iktidar olma 
yetkisinin kökeninde üç temel unsur görüyoruz. Bunlardan biri zorlama, bir diğeri dini 
inançlar kanalıyla o ülkeye sahip olma ve nihayet üçüncüsü de, toplum sözleşmesi diye
bileceğimiz bir sözleşme anlayışı.

Yani bu üç farklı anlayışa göre, zorlama söz konusu olduğu zaman, bir topluluk
ta, bu bir kabile, bir küçük devlet, bir büyük devlet (sonsuza kadar ölçü büyütülebilir), 
zorlama söz konusu olduğu zaman; yönetenler yönetme yetkisini, ellerindeki zorlama 
gücünden alıyorlar. Bu ilkel kabilede şefin elindeki bir odun, 20. yüzyılın modern bir 
devletinde diktatörün elindeki tank. Bu açıdan bakıldığı zaman, örneğin adını sanını 
bilmediğimiz bir ilkel toplum aşamasında, zorla emirlerini kanun gibi kabul ettiren il
kel kabilenin şefiyle, örneğin günümüzün dünyasında yaptığı yasalara tek dayanak ola
rak elindeki silahlı gücü kullanan bir Şili'nin Pinoche'si arasında mantık olarak hiç bir 
fark yoktur. Her ikisi de yönetme yetkisini, kural koyma yetkisini, kanun yapma yet
kisini ellerindeki silahın gücünden, ellerindeki kaba kuvvetten almaktadırlar.

Dünyanın hiç bir yerinde, hiç bir zaman tek başına kaba kuvvet yönetmeye ge
rekçe olamamıştır. İşte yöneticiler, bir sözleşmeyle, ulus iradesiyle iktidarı ele geçir
meyen, zorla ele geçiren yöneticiler, bu yönetimlerine bir de kutsal zırh kuşandırmak 
istemişlerdir.

Dikkat ederseniz ilkel kabilede çoğu kez şefle büyücü aynı kişidir Daha sonra or
ta çağda, siyasal düzen kilise tarafından kutsanır. Ve bu düzene karşı çıkmak, salt si
yasal düzene değil, aynı zamanda tanrısal düzene de karşı çıkmaktır. İşte bu aşamada 
insanlar kendilerini Tanrının böyle yarattığına inanırlardı; bir kısmı yönetecek, bir kıs
mı yönetilecek. Ve bu sistem, değişmez bir sistem olarak varsayılırdı. Çünkü Tanrısal 
bir sistemdi.
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Ve değerli arkadaşlarım, aydınlanma çağı, burjuvazinin zuhuru ve burjuvazinin 
yeni siyasal taleplerle ortaya çıkması, işte toplum sözleşmesi dediğimiz görüş bu nok
tada ortaya çıkıyor ve çağımız demokrasisinin başlangıcı da bu noktada oluyor. Varsa
yılan şu ki, toplumda herkes birbiriyle bir sözleşme yapmış oluyor, bir takım özgürlük
lerinden vazgeçiyor ve buna karşılık toplum halinde yaşamanın yararlarından istifade 
ediyor. İşte bu sözleşme teorisi bu ham aşamasından sonra, günümüz demokrasisinin 
temelini oluşturacaktır. Şöyle ki, toplum sözleşmesinin önemli düşünürleri arasında 
Thomas Hobbes'u bir tarafa bırakırsak, genellikle iki tanesi bizi çok ilgilendiriyor; bun
lar John Locke ve Jan Jacques Rousseau. İşte günümüzün liberal devletiyle sosyal dev
letini ayıran süreç burada başlıyacaktır. Şöyle ki, John Locke'nin düşüncesinde ve ka
leminde devletin görevi özgürlükleri korumaktır. Devlet özgürlükleri koruduğu zaman, 
tanım icabı akılcı, rasyonel ve faydacı olan tek tek bireyler; birbirleri için en doğru 
olan şeyi yapacaklardır ve tek tek bireyler kendileri için en doğru şeyi yaptıkları za
man, toplum kurtulacaktır. Yani devletin görevi başta mülkiyet olmak üzere, temel hak 
ve özgürlükler olmak üzere, özgürlükleri korumaktır.

Buna karşılık J.J. Rousseau ve bu düşünceyi temel alan Jakoben anlayış ve özel
likle Babeuf şunu ileri süreceklerdir: Toplulukta zaten bir eşitsizlik vardır, devlet eğer 
sadece özgürlükleri korursa, aslında toplumdaki eşitsizliği korur. Yani devletin görevi 
özgürlükleri sadece korumak değil, özgürlüğün ortamını kurmaktır. Çünkü diye devam 
eder bu sosyal devlet anlayışı, özgürlükler ancak kullanabilen için vardır. Ve klasik ör
nek: insanın seyahat edecek parası yoksa, seyahat özgürlüğünün var olması ya da olma
ması, o insanı ilgilendirmez, o insanın seyahat özgürlüğü yoktur.

Değerli arkadaşlarım, pek girmek istememekle birlikte bu labirentlere yavaş ya
vaş giriyorum, onun için yakamı kurtarmaya çalışacağım, fakat işte bu sosyal devlet 
anlayışı ve liberal devlet anlayışı 19. yüzyılda birbirlerinden kesin olarak ayrıyken, da
ha sonra liberal devlet, yani liberalizmi uygulayan kapitalist devletlerin özellikle sömür
gelerinden aktardıkları bir takım payları kendi işçi sınıflarına devredebilmeleri nede
niyle refah devleti haline dönüşür, öbür taraftan sosyal devleti savunanların, özellikle 
ikinci enternasyonal çerçevesinde bir ihtilâl yoluyla mı, yoksa bir seçim yoluyla mı ik
tidara gelecekleriyle başlayan tartışmanın onları birbirinden koparmasıyla yeni bir 
gruplaşma ortaya çıktı. Bunun bir tarafında sosyal devleti bir ihtilâlle kurup, bir tek 
partinin geçici bir diktatörlüğü ile bir sosyalist devlet yaşatmak isteyen devletler, öbür 
tarafta sosyal demokrat, ya da demokratik sol olarak kendini isimlendirip, bir seçim 
yoluyla iktidara gelip kendi devlet yapılarını oluşturmak isteyen insanların görüşleri. 
Bunlar koptular birbirlerinden ve sosyal devlet anlayışındaki bir Bernanstein'in görüşle
ri liberal özgürlükçü bir demokrasi içindeki refah devletine yandaş olan insanların gö
rüşlerine çok yaklaştı.

Tekrardan konuşmamızın başına dönersek, günümüz dünyasında çok sayıda dev
letin kendisine demokrasi adını lâyık gördüğünü gözleyebiliyoruz.

Değerli arkadaşlarım, ekonomik demokrasi anlayışını, yani biraz önce söyledi
ğim sosyal devlet anlayışına ihtilâlci yolla ulaşmak istiyenlerin demokrasi anlayışını 
bir tarafa bıraksak bile, liberal, özgürlükçü demokrasi mantığı içinde, günümüzde ken
disine demokrasi diyen devletlerin, büyük bir bölümü demokrasi değildir. Çünkü de
mokrasinin öyle bazı koşulları vardır ki, bunlar "olmazsa olmaz" koşullardır. Dünya 
üzerinde birbirine tıpa tıp benzeyen iki rejim, iki sistem yoktur. Dünya üzerinde kaç
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tane devlet varsa o kadar farklı rejim vardır. Bunların isimleri aynı olsa bile, aralarında 
çok büyük uygulama farkları olabilir, örneğin, Almanya'da baraj vardır; % 5'lik bir se
çim barajı. Ama kimse F. Almanya'da % 5'lik bir seçim barajı var, bu rejim demokrasi 
değil diyemez. İngiltere'de dar bölge çoğunluk sistemi uygulanır, Fransa’da nisbi tem
sil uygulanır. Efendim, nisbi temsil olmazsa demokrasi olmaz diyemeyiz. Hangisi de
mokrasiye daha yatkındır, bunun üzerinde durmayacağım ama, hepsi demokrasidir.

Beş tane temel kural vardır ki, bunlar olmazsa, demokrasi olmaz. Bu beş kural: 
1- özgür ve samimi seçimler. Yani başlangıcından sonuna kadar, propogandasıyla, yola 
çıkış olanaklarıyla, her şeyiyle eşitlik içinde siçimler. 2- Birden fazla ve farklı aday 
arasında bir seçim olması gereklidir. Tek adayla seçim demokratik bir seçim değildir. 
Birden fazla aday olacaktır ve bu birden fazla aday, farklı görüşleri temsil edeceklerdir. 
3- Seçim belli aralıklarla olacaktır. Yani bunu öne almak veya olağanüstü durumlarda 
bir süre geriletmek mümkündür, ama seçen de seçilen de belirli bir süre için seçildiğini 
ve bu süre dolduğu zaman tekrardan seçimlerin yapılacağını bilmelidir. 4- Azınlığa, ço
ğunluk olma hakkı verilecektir. Azınlık bilecektir ki, her zaman için oy verenleri ikna 
ederse çoğunluk olabilir, çoğunluk da bilecektir ki, bugün azınlıktır ama, yarın çoğun
luk olabilecektir. 5- Ve nihayet, bence demokrasinin en erdemli noktası, bir demokrasi 
içinde bir fikir ne kadar aykırı olursa olsun, bir fikir ne kadar az insan tarafından be
nimsenirse benimsensin, o fikrin o düşüncenin demokrasi içinde yaşama, örgütlenme ve 
iktidara talip olma hakkı vardır. Demokrasinin en erdemli tarafı budur. Demokrasiyi 
diğer rejimlerden, hepsinden ayıran temel özellik budur.

işte bu beş kuraldan bir tanesi bile yoksa; o rejim, şöyle olabilir, böyle olabilir, 
ama o rejim bir demokrasi değildir. Türkiye'mizde I. ve II. Meşrutiyet seçimlerini ve 
oluşan meclisleri, biri bir aylık bir meclis, öbürü on oniki yıl kadar yaşayan meclis, 
meşruti monarşi, yani meclisle beraber monarşi kesiminin de yaşadığı dönem olarak 
görüyoruz. Türkiye'de tam bir demokrasi olmasa bile, demokrasiye geçiş süreci TBMM' 
nin Ankara'da toplantılarına başlamasıyla gerçekleşir. Tahmin ediyorum bildiğiniz gi
bi, biz Osmanlı imparatorluğu'nu İstanbul'daki İngiliz işgalinin, resmi işgale dönüştüğü 
günden itibaren yok sayarız. 16 Mart 1920 Osmanlı İmparatorluğunun sona erdiği 
gündür. Ve 23 Nisan 1920'de Türk devletinin tam olmasa bile, demokrasiye geçiş yö
nünde önemli bir aşama katettiği gündür.

Zaman zaman tartışmalarda, şöyle bir itirazla karşı karşıya kalırız: 1946'ya ka
dar, arada geçen 25 yıllık dönemi bir demokrasi olarak isimlendirmek mümkün mü? 
Bence mümkündür. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda hiç kimseden bir yetki sormak 
söz konusu değildi. Hani padişahları belki seven olur, sevmeyen olur, kızan olur ama, 
en seven insan bile bu padişahların yönetme yetkisini, kanun yapma yetkisini, kural 
koyma yetkisini halktan aldıklarını söylemeleri mümkün değildir. Çok fevkalade Ab- 
dülhamitçi bazı arkadaşlarıma ben bu soruyu yönelttiğim zaman, "peki bu sultan muh
teremdi falan ama, yönetme yetkisini kimden aldı," dediğim zaman, düşünüp kalmış
lardı. Çünkü bu yönetme yetkisini sadece ve sadece elindeki kaba kuvvetten ve biraz da 
halifeliğinden alıyordu. Halifeliğinden biraz alıyordu. Asıl olan elindeki zorbalık, asıl 
olan elindeki silah gücüydü.

Buna karşılık daha ta yirmilerden başlamak üzere, ama şöyle, ama böyle, belirli 
bir miktarda katılımla birlikte Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nden de 
önce TBMM hükümeti bir halk hükümetiydi. Halkın belki çok büyük bir kısmı katılma
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mıştı seçimlere, ama hangi demokrasinin başlangıç aşamasında genel oy hakkı vardı 
ki? Fransa'da mı vardı? İngiltere'de mi vardı? ABD’de mi vardı? Hiç birinde yoktu. 
Seçmenler, oy verenler halkın belirli bir grubuydular.

Ancak 1946 ile 1980 arasındaki dönemi, zaman zaman aksayan yönleri olmakla 
birlikte, çok partili demokrasi olarak rahatlıkla isimlendirebiliyoruz. Ve değerli arka
daşlarım biz 1980 12 Eylül'ünden itibaren bu çok partili demokratik yaşamımızda 
bazı ciddi sorunlarla karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz.

Aslında demokrasi insanların dört yılda bir gittikleri, oy attıkları bir sistem de
ğildir. Dünya üzerinde, adı ne olursa olsun, her rejimde bir seçim sandığı vardır. Ve her 
rejimde insanlar belirli bir siyasal rekabet görürler. Tek parti diktatörlüğü bile olsa, ora
da da bir ya da birkaç aday vardır. Bunlar arasından bir seçim yapılır. Ama demokrasi, 
özgürlükçü demokrasi sadece seçim olan bir rejim değil, gündelik yaşamımızda var olan 
bir şeydir. Ve bir demokrasi sadece siyasal partileriyle değil, her türlü baskı gruplarıyla, 
sendikalarıyla, demokratik dernekleriyle, öğrenci dernekleriyle, basınıyla, sürekli ola
rak araştıran, eleştiren ve denetleyen insanların rejimidir.

Maalesef 12 Eylül 1980 sonrasındaki yasal yapıyı oluşturan mantık, böyle bir 
Türkiye'yi değil arzu etmek, böyle bir Türkiye'yi çok tehlikeli gören bir zihniyetti. Za
ten 6 Aralık 1980 tarihli, 2969 sayılı, 12 Eylül 1980 öncesi siyasi çekişme ve çatışma 
ortamına benzer bir durumun önlenmesi hakkında yasa başlığını taşıyan, dört madde
lik yasa, zaten 1983 sonrasındaki düşünme, örgütlenme, faaliyet gösterme alanlarımızı 
da çok ciddi bir şekilde zedelemektedir, çok ciddi bir biçimde yaralamaktadır. Hepini
zin de bildiğini tahmin ettiğim bu kanuna göre, 1980 ile 1983 arasında yapılan yasama 
faaliyetini, gerçekleştirilen yasal düzenlemeleri ve diğer yasal olmayan uygulamaları 
eleştirmek yasaktır. Ve aslında bu öylesine bir yasadır ki, insafsız bir savcının eline geç
tiği zaman, Türkiyenin ellibeş milyonundan, elliiki milyonunu hapse attırabilecek ka
dar yoruma açık ve geniş yorumlanabilecek bir yasadır. Bendeniz bu yasadan yargılan
dım, o bakımdan savcıların da biraz makul düşündüklerini biliyorum, ama yine de bü
tün açıklamalarımızı bu yasal düzenlemeyi de aklımızın bir kenarında tutarak yapıyo
ruz. Hiç kuşku yok ki, bir kanunu beğenmek ya da beğenmemek ayrı bir şey, ona uy
mak ayrı bir şeydir. Ve hiç kuşkum yok ki, bu kanun Türkiye'deki demokrasi için bir 
ayıptır. Başka hiç bir şey değildir. Bu kanunun değiştirilmesi lâzımdır, değiştirileceği
ne de inanıyorum, ama bu kanun değiştirilene kadar uymak zorunda olduğumuz da 
işin bir başka yönüdür.

Değerli arkadaşlarım, ben bugün bu seçkin topluluğunuza yapacağım konferan
sı üç ana başlık içinde düzenlemiştim, önce Toplumsal yaşam, daha sonra ekonomik 
yaşam ve nihayet siyasal yaşamla ilgili aksayan tarafları sergilemek istiyorum. Şimdi 
izin verirseniz önce toplumsal, siyasal ve ekonomik yaşamla ilgili belli başlı aksama 
noktalarını ve bu aksama noktalarının kaynaklandığı yasaları sıralayalım. Ondan suııra 
bir iki tanesi üzerinde duralım ve çok fazla da sözü uzatmadan karşılıklı söyleşiye de 
bir parça zaman bırakalım.

Değerli arkadaşlarım; toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamla ilgili düzenlemele
rin tümü, şimdi okuyacağım gibi, ilginç bir rastlantı mı diyeceğiz artık, bir gösterge mi 
diyeceğiz; 1983 yılı içinde ortaya çıkmış. Toplumsal yaşamla ilgili, Dernekler Yasası, 
2908 sayılı yasa, 4 Ekim 1983 tarihinde yayınlanmış. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası, 2911 sayılı bu da 6 Ekim 1983 tarihini taşıyor. Basın Kanunu'nun bazı madde-
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terini değiştiren yasa, 2950 sayılı yasa, bu da 10 Kasım 1983 tarihli resmi gazetenin 
mükerrer sayısında yayınlanmış. TRT Yasası, 14 Kasım 1983 tarihini taşıyor ve kanun 
numarası 2954. Bu arada buna bağlı olarak sansür tüzüğü diyebileceğimiz, filmlerin ve 
film senaryolarının denetlenmesine ilişkin tüzük de 23 Ağustos 1983'de yayınlanmış.

Ekonomik yaşamla ilgili ben iki temel kanuna göz attım; bunlar Sendikalar ve 
Toplu iş Sözleşmesi ve Grev ve Lokavt yasaları. 2821 ve 2822 sayılı yasalar. Her iki ya
sa da 5 Mayıs 1983 tarihinde. Siyasal Partiler Yasası, 2820 sayılı yasa, 22 Nisan 1983 
tarihinde, Milletvekili Seçim Yasası, 2839 sayılı yasa, 10 Haziran 1983’de.

Görüldüğü gibi 1983’ün Nisan ve Aralık ayları arasında, yedi ay boyunca, peşpe- 
şe çıkan bir dizi kanunla Türkiye'nin toplumsal, siyasal ve ekonomik yaşamı, fevkalade 
önemli ölçüde bir biçime sokulmuştur.

Bunlardan, Dernekler Yasası, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası, Basın Yasa
sı, TRT Yasası, filmlerin ve film senaryolarının denetimine ilişkin tüzük üzerinde 
durmayacağım. Aslında diğer yasalar üzerinde de fazla durmayacağım; sadece siyasal 
yaşamla ilgili yasaların getirdiği sakıncalar üzerinde duracağım. Fakat bir noktaya özel
likle dikkatinizi çekmek isterim; 1983 senesinde, bu yasaları yapanlar, Türk ulusundan 
yasa yapma konusunda yetki almamışlardı. Bu yasalar ulusun iradesiyle belirlenmiş bir 
parlamento tarafından çıkarılmamıştır. Bu yasalar bir geçici olağanüstü dönemin ken
dine özgü koşulları içinde oluşturulan bir kurucu meclis tarafından yapılmış ve fakat 
bu kurucu meclis bu kanunları yapma konusunda Türk ulusundan yetki almamıştır. Bu 
düzenlemelerin iyi olması, kötü olması ayrı bir şey. Beğenen olabilir, beğenmeyen ola
bilir, bunların hepsi tartışma götürür. Fakat tartışılmayacak bir tek husus vardır, bü
tün bu düzenlemelerin yapıldığı dönem, bu düzenlemeleri yapan insanlar, bu düzenle
meleri yapmak için ulustan yetki almamışlardır. Bu bakımdan bu yasaların iyiliği, kö
tülüğü bir yana, meşruluğu konusunda fevkalâde ciddi tereddütler ve tartışmalar olsa 
gerektir. Çünkü yirminci yüzyılda meşru bir devletin, meşru yasaları ancak yönetilenle
rin verdiği yasa yapma yetkisi ile oluşan parlamento tarafından çıkarılır. Böyle bir par
lamentodan çıkmamış olan yasalar; ama iyidir, ama kötüdür, ama yararlıdır, ama zarar
lıdır hepsi tartışılsa bile, hepsinden önce bunların meşruluğu tartışılması gerekir.

Ben ekonomik yaşamla ilgili olarak sadece sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev 
ve lokavt yasalarından söz ettim. Hiç kuşkusuz vergi kanunlarında; örneğin, yüksek ka
zançlı gelir dilimlerindeki vergi oranlarının düşürülmesi, Türkiye'nin genel olarak uygu
lamakta olduğu ekonomi modelinin, Türkiye'deki gelirler arasında açtığı uçurum da 
demokrasinin işlemesi için başlı başına fevkalade büyük bir handikap oluşturmaktadır. 
Çünkü bazı Batılı, özellikle anglo-sakson yazarlarının, "efendim özgürlükçü demokrasi
nin var olabilmesi için, geniş bir orta sınıf gereklidir," falan gibisinden beyanlarına ka
tılmasak bile, bir ülkedeki sınıflar arasındaki fevkalade bir gelir farkı, bir uçurum şek
linde olan bir gelir farkı, sağlıklı bir demokrasinin işlemesi konusunda ciddi tereddütler 
ortaya çıkartır.

Değerli arkadaşlarım; 1980 sonrası düzenlemeleri özellikle toplumsal ve ekono
mik yaşamla ilgili düzenlemelerin tümü demokrasi açısından aksaklıklar getirici düzen
lemelerdir. Çünkü amaçlanan; pasifize olmuş, ülke sorunlarına ilgi duymayan, konuş
mayan, düşünmeyen, örgütlenmeyen, okumayan bir toplumdur. Ve işte bütün bu dü
zenlemeler buna yöneliktirler. Dernekler yasası ve dernekler yasasının getirdiği kısıtla
malar demokrasimiz açısından bir handikaptır. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası
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bir handikaptır. Basın Kanunumuzun durumu bir handikaptır. Sansür Tüzüğü, TRT Ya
sası demokraside olmaması gerekecek şekilde tek yanlı düzenlemelerdir. Sendikalar Ya
sası günümüzden en az yarım yüzyıl geride bir yasadır. Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lo
kavt Yasası, grevin nasıl yapılacağını değil, grev yapılmaması için neler yapılır, onu gös
teren bir yasadır.

Bunlara ek olarak belki de en başta söylenmesi gereken şey, olağanüstü hal uygu
laması başlı başına bir ayıptır. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de "sıkı yönetimi kaldır
dık", diyerekten fevkalâde övünülürken bir takım çevreler tarafından, sıkı yönetimin 
görüntüde olmayan temel mantığı, işlemektedir. Bundan iki üç hafta kadar evvel, garip 
bir yazı aldım. Bir konuyu görüşmek üzere basın savcılığına çağırıldım. Gittik; "nedir 
Efendim". Yılmaz Güney'Ie ilgili yazı yazmışsınız". "Yazdım ne olacak, bütün gazete
ler yazıyor" dedim. İstanbul sıkı yönetim komutanlığı, 1982 ya da 1983 yılında, onu 
anımsıyamıyorum, yayınlamış olduğu bilmem kaç sayılı bildiriyle Yılmaz Güney ve 
Cem Karaca'mn yazılarının ve filmlerinin oynatılması, şarkılarının çalınması, bu konu
larda yazı yazılmasını yasak etmiş. Hiç hayatımda görmedim de, duymadım da bildiri
yi ve sonra İstanbul'dan sıkı yönetim kalkarken, olağanüstü hale geçilmiş ve olağanüstü 
hal öylesine bir haldir ki, sıkı yönetim komutanlıklarının yayınlamış olduğu bildirileri 
hâlâ geçerlidir. Şu anda İstanbul'da sıkı yönetim yoktur ama, İstanbul'da sıkı yöneti
min var olduğu sürece (mahkemeleri zaten biliyorsunuz, o belki anlaşılabilir bir şeydir 
de), fakat sıkı yönetimin var olduğu sürece yapılmış olan bütün bildiri ve yasaklamalar 
yürürlüktedir ve suç olarak sayılan her şey, hâlâ suçtur. Demek ki, sıkı yönetimin kalk
mış olması, sadece bazı göstergesel düzenlemelerden ileri gidememektedir.

Siyasal yaşamla ilgili düzenlemeler ve bunların günümüze getirdiği sorunlar ve ya
rınımıza getireceği sorunlar üzerinde de kısaca durmak istiyorum. 2820 sayılı Siyasi 
Partiler Yasası, 22 Nisan 1983 tarihli yasa, aslında kendi başına orijinal bazı kısıtlama
lar getirmemiştir. Ancak siyasal partilerin ocak ve bucak örgütlerinin olmaması ve genç
lik kolları kurdurulmaması, üzerinde çok durulması ve düşünülmesi gereken iki düzenle
medir.

Biliyorsunuz bu ocak ve bucak teşkilâtları, özellikle 1950-60 arasındaki dönem
de, DP ile CHP arasında bölünmüş olan insanların, partilerde var olan bölünmüşlüklerini 
kahvelerini ayıracak kadar ileri götürmesine tepki olarak doğmuştu. Değerli arkadaşla
rım Winston Churchil'in bir lâfı vardır, belki bilirsiniz, "demokrasi berbat bir rejimdir, 
ama rejimlerin en az berbat olanıdır" der. Demokrasi varsa, partiler varsa, bu partilerin 
yandaşları olacaktır ve demokrasinin bizim gibi heyecanlı bir ülkede uygulanması duru
munda, bu parti farklılıkları, keskin farklılıklar şeklinde de olabilecektir. Bunu aşma
nın tek yolu, bunu uzun müddet yaşayıp, özümlemek ve sindirmektir. İşte ocak ve bu
cak teşkilatlarının kapatılması, demokrasinin önemli ölçüde okullarının kapatılması ol
muştur. Çünkü bir sistem, kendi elemanlarını, kendi bünyesinde yetiştirir. İlçe örgütle
ri ve il örgütleri buna yetmez. Ocak ve bucak teşkilatları, gerek DP ve gerek CHP için, 
insanların siyaseti öğrendikleri, siyasal sistemin nasıl işlediği konusunda fikir sahibi 
olabildikleri ve kendilerini siyasal sistemle bütünleştirdikleri kurumlardı. O bakımdan 
bunların ortadan kalkması, bence son derece sakıncalı olmuştu ve yeni düzenlemelerin 
de aynı sakıncada ısrar etmesini demokrasimizin geleceği açısından zararlı bir nokta 
olarak görürüm.
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Ocak ve bucak örgütlerinin olmamasını zararlı olarak görüyorum; ama, gençlik 
örgütlerinin olmamasını bir felaket olarak görüyorum. Özellikle gelişmekte olan ülke
lerde, siyasal partilerin temel işlevlerinden biri, insanları sistemin meşruiyetine inan
dırmaktır. Ve insanları sistem yönünde eyleme sokmaktır. Gençler Türkiye'de, kim ne 
derse desin, siyasete ilgi duymuşlardır ve duyacaklardır. Bunun aksini düşünmek müm
kün değildir. Bir yandan Atatürkçü bir eğitim sistemimiz olacak; ama şöyle, ama böy
le, Atatürk'çülük üzerine kurulacak ve biz daha beş yaşından itibaren siz Atatürkçü ola
caksınız; diyeceğiz "Atatürk şöyle yaptı, böyle yaptı", diyeceğiz ondan sonra da Ata
türk'ün cumhuriyeti emanet ettiği gençlere, "siz derslerinizle uğraşın, siyasetle uğraş
mayın" diyeceğiz, mümkün değildir bu. Gençler siyasetle uğraşacaklardır. Gençler si
yasetle uğraşacaklarsa, o zaman sistemin kendi kuralları içinde, gençlerin siyaset yap
malarının en yararlı ve uygun olduğu yer, bana sorarsanız, siyasal partilerdir. Siyasal 
partiler, ülkedeki sistemin meşruiyeti konusunda toplumu ikna etmeye çalışırken, eğer 
kendi gençlerini bu konuda ikna edemezlerse, zaten var olamazlar. Ve eğer siz siyasal 
partilerin gençleri örgütlemesine izin vermezseniz, gençlerin siyasal partiler içinde ör
gütlenmesine izin vermezseniz, bunun neticesinde, sokak prim yapacaktır. Çünkü, 
"efendim gençler siyasetle uğraşmasın", demekle; emirle, gençlerin siyasetle uğraşması 
engellenemez. Bunlar uğraşacaklarsa, o zaman siyaseti, rejimin meşruluğu içinde var 
olan siyasal partilerde yapmaları gerekir.

Aranızda yaşı müsait olan arkadaşların olduğunu görüyorum, Türkiye'de gerek 
parlamento ve gerekse diğer üst düzeyde siyasal örgütlenmenin okulları; öğrenci der
nekleri ve parti gençlik kollarıydı. Eğer bunlara izin verilmezse ki; her ikisine de veril
mek istenmiyor, hem Türkiye'nin geleceğinde yetişmiş politikacı sıkıntısı ortaya çıka
caktır, hem de bugün için gençlere sokak yolu açılacak, sokağa prim yapma imkânı ta
nınacaktır. Bu bakımdan gençlerin siyasal partiler içinde örgütlenmelerini engelleyen 
düzenlemeler, kaldırılmasında çok yarar olan, hatta bence zorunluluk olan, düzenleme
lerdir.

Milletvekili seçim yasası, 2839 sayılı, 10 Haziran 1983 tarihli yasanın, getirdiği 
seçim çevreleri, büyük kentler için seçim çevreleri, aynen % 10'luk bir baraj gibi, te
melde küçük partilerin parlamento içinde ver olmamaları amacına yönelik bir düzenle
medir. özellikle, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa gibi büyük kentlerde, büyük se
çim bölgeleri, küçük seçim çevrelerine ayrılarak, küçük partilerin ya da, partilerin ala
cakları oy oranına göre temsil edilmeleri engellenmeye çalışılmıştır. Mantığında bun
dan başka bir şey yoktur. Aynı şey % 10 barajı için de söz konusudur.

Değerli arkadaşlarım konuşmamın başında vurguladım, dünya üzerindeki pek 
çok liberal demokraside baraj vardır. Ama % 3’dür, % 5’dir. % 10’luk baraj çok yüksek 
bir barajdır. Zaten, o günkü düzenlemeye göre 400 kişilik bir parlamentoda, % 10’u ge
çen bir siyasal parti, 50-52 milletvekili çıkartabilecektir. Oysa ki, parlamentomuzda, 
20 milletvekili olması bir partinin grup kurmasına yetmektedir. O zaman neden böyle- 
sine tırpanlamalara gidiliyor? Tabii işin nedenini biliyoruz ve buna samimi olarak ina
nan, arkadaşlarımız, meslekdaşlarımız da var. "Efendim çok sayıda siyasal parti, koa
lisyonlara yol açar, koalisyonlar siyasal istikrara engel olur, memlekette kaos olur, şu 
olur, bu olur". Bakıyoruz Türkiye'nin yirmi yıllık tarihine, böyle düzenlemeler olma
dan tek başına iktidara gelen partiler de var, AP'nin iki kez geldiği gibi. Sonra gene ba
kıyoruz ekonomik göstergelere, Türkiye'de koalisyonların var olduğu dönemlerde, İnö
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nü zamanında, daha sonra, tabii milliyetçi cepheyi karıştırmak istemiyorum, o çok 
kendine özgü bir olaydır, ama o zaman bile Türkiye pekâlâ iktisadi bakımdan bir şey
ler yapabiliyor.

Değerli arkadaşlarım, demokrasi bir uzlaşma rejimidir. Koalisyonların sakıncaları 
vardır, evet, olmadık şeyler olabilir, fakat koalisyonların faydaları da vardır. Bir kere 
seçmen talepleri koalisyonlarda engellenebilir. Tek partinin iktidarında, X vilayetinde
ki il başkanı gidip, bir bakanı yakaladığı zaman, şu benim işimi yap diyerek, bir şeyler 
yapmak zorundadır. Oysa ki, bir koalisyonda, "muhterem başkan sen haklısın ama, bi
liyorsun biz koalisyonuz", demek yetkisi vardır. Ve ayrıca demokraside uzlaşılacaktır. 
Yani nedir korku? Ve ne oluyor bunun sonucu? Yani böyle barajların küçük partileri 
tasfiye etmek arzusunun sonucunda şu olmaktadır: Yasal sistem içinde yer alamayan 
insanlar, yasal olmayan sistemlere yöneleceklerdir. Yani bir düşünce eğer % 10 barajını 
aşamayacaksa, o zaman onun için iki yol kalmaktadır: Ya kendisine yakın bir büyük si
yasal örgütlenme içinde yer alacaktır, ve böylece büyük siyasal örgütlenmelerde aynı 
kaos ortaya çıkacaktır, veyahutta, yürürlükteki meşru siyasi sistemden umudunu kay
bedecektir ve sokağa inecektir, yer altına inecektir, bir yerlere inecektir. Demokrasinin 
temel mantığına aykırıdır. Demokraside bir düşünce ne kadar aykırı olursa olsun, ne 
kadar ufak bir azınlık tarafından benimsenirse, benimsensin, yaşamaya, örgütlenmeye 
ve iktidara talip olmaya hakkı vardır. Demokrasiyi diğer rejimlerden ayıran özellik bu- 
dur. Aman efendim koalisyonlar olmasın, aman kırk tane parti olmasın. Böyle dediği
niz zaman, bu kırk tane partiyi ortaya çıkartabilecek düşünceler ortadan kalkmayacak
tır. Onlar başka bir şekilde örgütlenecekler ve siyasal yaşamı başka bir yerden zorlaya
caklar, sarsacaklar, belki de çok daha fazla zarar vereceklerdir.

Aynı şey seçmen yaşı için de söz konusudur. Her ne kadar seçmen yaşı, bu Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki yasa, 298 sayılı 26 Nisan 
1961 tarihli yasadan geliyorsa da, şimdi galiba onu yirmi yaşa indiriyorlar ama, yirmi 
yaş da haksızdır, seçmen yaşının onsekiz yaşa indirilmesi gerekir. Çünkü dünya üzerin
deki pek çok ülkede, gerçekten seçmen yaşı 21'dir. Fakat bu ülkelerin çok büyük ço
ğunluğunda, medeni haklar vc cczai sorumluluk da 21 yaşında başlar. Kaldı ki, örne
ğin bir İngiltere'de, seçmen yaşının 21 olduğu bir İngiltere'de, nüfusun % 75'den fazla
sı 21 yaşından yukarıdır. Nüfusun sadece % 24 küsuru 21 yaşın altındadır. Çok benzer 
bir rakam Fransa'da da vardır, Almanya'da da vardır üç aşağı, beş yukarı. Oysa ki, 
genç nüfuslu bir ülke olan Türkiye'de, nüfusun % 51'i 21 yaşın altındadır. Türkiye'de 
daha sistem işlemeye başladığı anda, toplumun yarıdan fazla bir bölümünü siyasal siste
min dışında varsayıyorsunuz. Bu başlı başına bir haksızlıktır. Kaldı ki, Türkiye'de me
deni haklar, cezai sorumluluk 18 yaşında başlar ve bunun geçtiğimiz senelerde acı ör
neklerini de gördük: 18 yaşında bir insanı siyasi bir takım nedenlerle asıyorsunuz, aynı 
insana seçme hakkını vermiyorsunuz. Bu mantıksız bir şeydir. Kaldı ki, buna ek olarak 
şunu da söylememiz gerekir, aynen koalisyonlar konusunda, aynen baraj konusunda 
söylediğim gibi, aynen gençlik kollarında, öğrenci derneklerinde söylediğim gibi, de
mokrasi toplumdaki bütün kuvvetleri mas etmek, içine toplamak zorunda olan bir re
jimdir. Eğer siz 18 ile 21 yaş arasındaki gençleri, milyonlarca genci, ülke sorunlarına il
gi duyan ve bu ilgisi geleneksel olarak var olan ve devam eden milyonlarca insanı, ya
sal sistemin dışında bırakırsanız, gene sokak prim yapacaktır. Gençler öğrenci örgütünü 
kuramayacak, siyasal partilere giremeyecek, zaten girecek olsa da kendi yakın olduğu 
düşüncenin partisinin hiç parlamento umudu yok, zaten seçmen de olamayacak, iş güç
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bulacağı da şüpheli, bir sürü başka sorunları da var, hoş geldin anarşi. Yani sokağın 
prim yapmasına neden olacaktır bunlar.

Değerli arkadaşlarım, demokrasimizin var olabilmesi ve işleyebilmesi için, özgür
lüklerden korkmamak gerekir. Zaten demokrasi için de fevkalade klasik, fakat çok 
doğru bir laftır" demokrasi içinde ortaya çıkan sorunlar, gene demokrasi ile çözülmek 
zorundadır, "özgürlüklerin ve özgürlüklerin kullanımının getirdiği sorunlar, gene özgür
lüklerin kullanımına alışmakla olacaktır. Bunun başka yolu yoktur.
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