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DURUM VE ÇÖZÜM 

ÖNSÖZ 

Türkiye küresel büyük sermayenin dünyayı yeniden düzen
leme girişimlerinden en çok etkilenen ülkeler arasında. Bu 
genel sömürgeleştirme süreci en başta Amerika Birleşik 
Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin desteğinde yürütülen 
bu girişimlerin etkisiyle son aşamaya gelip dayanmış du
rumdadır. Gerçi Cumhuriyetin sınırları henüz yerli yerinde 
ve ulusdevletin yönetici kurumları işbaşındadır ama, ulu
sun ekonomik ve siyasal birliği sarsılmış, devlet kurumları 
ulusal niteliklerini büyük ölçüde yitirmiştir. 

Çözüm, bağımsızlık ve toplumsal eşitlik mücadelesinin 
yükseltilmesinde yatıyor. Bu mücadele, genellikle "hak 
ve özgürlük " başlığı altında toplanan küreselci sağ ve sol 
görünüşlere bürünmekle birlikte, özünde yine küreselci 
sömürüye karşı çıkmak anlamına gelir. BCP, böyle bir 
tablo karşısında gerçek hak ve özgürlüklere ancak ba
ğımsızlık ve toplumsal eşitlik mücadelesiyle varılabileceği
ne inananların partisidir. Bu inanç, bağımsız olmayanın 
özgür, eşit olmayanın da hak sahibi olamayacağı gerçe
ğinden kaynaklanıyor. Kavramlar arasındaki bu zorunlu 
bağı görmeyen "hak ve özgürlük " istemi, emperyalizmin 
ve küresel büyük sermayenin değirmenine su taşımaktan 
başka bir sonuç veremez. 
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Bu aşamada, BCP Programı'nın ana çizgilerini de göz 
önünde tutarak, ülkenin şimdiki durumunu, karşı karşıya 
kaldığı sorunları belirleyip bunları gözönünde tutarak sa
vunulması gereken çözüm yollarını ayrıntılı biçimde yeni
den ortaya koymayı ödev biliyoruz. Bu bakımdan, elinizde
ki kitapçık ilk bakışta "Durum " ve "Çözüm " başlıklarını ta
şıyan iki ana bölümden oluşuyor. 

Ama durumun ve sorunların nesnel çözümlenmesi aynı 
zamanda çözüm yollarını da açığa çıkarıp belirlediği için, 
bizim inancımızda "durum ve çözüm" ayrılmaz bir bü
tündür. 

Ana bölümlerden sonra gelen "Strateji" başlıklı kısa bö
lüm ise, durumu değiştirmenin güçlüklerini ve çözümü 
kolaylaştırıcı ortamın özelliklerini vurguladıktan sonra, si
yasallaşmanın, yani bir siyasal parti yoluyla eyleme geçme
nin zorunluluğu üzerinde duruyor. Bizler, Türkiye'deki so
runları çözme çarelerinin, AB "kriter"leriyle ABD'nin 
"ılımlı İslâm" formüllerinde ya da IMF'yle Dünya Banka
sı'nın reçetelerinde değil, BCP'nin programında bulundu
ğuna inanıyoruz. 

Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL 
BCP Genel Başkanı 
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Birinci Bölüm 

DURUM 

Ulusalcı bir çizgiyi benimseyerek ülkenin sorunlarına sağ
lam çözümler bulmak, her şeyden önce belirli ilkelere iç
tenlikle inanmayı gerektirir. Böyle bir sağlam inanç o/ma
dan düşünülecek ve bulunacak çözümler başarısız kalma
ya mahkûmdur. 

Cumhuriyeti yaşatmaya, bağımsızlığı korumaya, uluslaş
mayı tamamlamaya, hızlı kalkınmayı gerçekleştirmeye, 
emeği temel almaya, nitelikli toplum yaratmaya ve ilerici 
değişime öncülük etmeye inanmayanların yönetimiyle Tür
kiye'nin düştüğü durum gözler önündedir. Bütün üzücülü-
ğü ve çaresizlik, umutsuzluk doğuran perişanlığıyla. 

Ancak, küreselleşmeyle gelen işgalden, emperyalizmin et
nik bölücülüğünden, onun dinsel farklılıklarla cinsiyet ve 
kuşak ayrılıklarını kullanan yöntemlerinden, ülkenin Avru
pa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerinden söz 
etmeksizin durumu bütün açıklığıyla anlamak kolay değil
dir. Zaten ülke sorunlarına bulunacak çözümler de bugün
kü durumu doğuran etkenleri gidermeye yönelik çareler 
getirmek zorundadır. Onun içindir ki, söz konusu etkenle
rin bu bölümde açıklanması doğru çözümlere ulaşmanın 
ilk adımı olmalıdır. 
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KÜRESELCİLİĞİN GETİRDİĞİ İŞGAL 

Türkiye uluslararası alanda Amerika Birleşik Devletleri'nin 
"Büyük Ortadoğu Projesi "ne, Avrupa Birliği'nin "ayrıcalıklı or
taklık" niyetine, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
OECD'nin bunlara iliştirdiği "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Proje
s ine dayalı bir sistemin çapraz baskısı altında sendeliyor. Bu 
"proje"ler, özde, bölge ülkelerinin sınırlarını ve devletler ya
pısını yeni baştan belirlemeyi hedeflemektedir. Projelerde 
Türkiye'ye "İslam ülkesi olarak" ana eksen rolü biçilmiştir. Bu
nun açık anlamı, Cumhuriyetin bağımsızlık ve laiklik ilkelerin
den vazgeçilmesi ve Türkiye'nin komşu halklar karşısında em
peryalizmin taşeronu olarak iş görmesidir. 

AB ise, bugünkü içeriğini 1993 Kopenhag kararlarıyla ortaya 
koymuştur. Bu kararlar, bir bakıma yıkılan sosyalist uygulama
ların tüm kurumları ile aktörlerini tarihten kazıma yol ve yön
temlerini gösteren anti-sosyalist bir reçete sayılır. Reçetenin 
ekonomik ölçütü, "rekabete dayalı bir serbest piyasa ekono-
misi"ni öngörmekte. 
Piyasa ekonomisinin benimsenmesi, kapitalizmi kabul etme ve 
sosyalizmi reddetme demektir. Üstelik, kapitalizm tercihi ye
terli sayılmamakta, bunun için "rekabete dayalı serbest piya
sa" modelinin kabulü istenmektedir. Yani, bu yaklaşıma göre 
sosyal piyasa ekonomisi de reddedilmeli, dolayısıyla devletçilik 
ilkesinin sözü bile edilmemelidir. 
Reçetenin siyasal ölçütü, "küresel piyasa sınırları içinde bir de
mokrasi "yi dayatmaktadır. Bu demokrasi türü, demokrasinin 
iki temel ayağından biri olan toplumsal eşitlik ilkesini dışlar. 
Böylece özgürlük ilkesi, piyasa için sözleşme özgürlükleri ile 
dinsel ya da etnik özgürlüklerle sınırlanmaktadır. Bu tarz bir 
demokrasi, toplumsal eşitlikle birlikte yurttaşlık hak ve özgür
lüklerine kapalıdır. 
Kopenhag reçetesinin yönetsel ölçütü ise, ülkeyi yöneten tüm 
kural ve kurumların AB yönetimi emrine verilmesini öngörür. 
Amacın özü, "müktesebata uyum" ölçütü denen ve Fransızca 
"acquis" (aki) ya da Türkçe "kazanımlar" sözcüğüyle özetlen-
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mistir. AB mevzuatını temel alan bu koşul, kazanımları ulusal 
dillere çevirmek gibi basit bir usul kullanarak, her ülkenin 
kendi kendini yönetme ve örgütleme kudretini ortadan kal
dırmayı ister. Kopenhag ölçütleri, AB'de şimdi egemen olan 
bugünkü gerici içeriğin zeminini oluşturur. 
Bu gerici yapılanma, Mayıs 2005'te Avrupa'daki halkların AB 
Anayasasını reddetmeleriyle en büyük tarihsel uyarıyı almış 
durumdadır. AB, bağımsızlık ve toplumsal eşitlik ilkelerini red
deden piyasacı "hak ve özgürlük demokrasisi"yle, ABD'den 
sonra emperyalizmin ikinci odağı durumuna gelmiştir. Bu 
odağın, 17 Aralık 2004 kararıyla, Türkiye'yi tam üye olarak ka
bul etmeyeceğini dolaylı biçimde ilan ettiğini açıkça görmek 
gerekir. O kararla anlaşılmıştır ki, hedef, ülkeyi "ayrıcalıklı or
taklık" statüsüyle AB'nin açık sömürgesi düzeyine indirmek
ten ibarettir. 
öte yandan, ABD, çağımızın en gerici ve saldırgan emperyalist 
odağıdır. Dünya üzerindeki egemenliğini, 1947-1950'de uygu
ladığı Marshall Planı'nın yeni türü olan "Genişletilmiş (ya da 
Büyük) Ortadoğu Projesi" ile güçlendirmeye çalışmaktadır. Kı
saca BOP denen bu tasarım, bölgemizdeki ülkeleri geliştirme 
adına "demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve yöne
tişim" kavramlarını öne çıkarmaktadır.-
BOP demokrasisi, aslında, ABD'nin dünya üzerindeki egemen
liğini perçinleyen yanlarıyla, bölge ülkelerinde bağımsızlığın 
ortadan kaldırılması anlamına geliyor. İnsan hakları, hiçbir 
toplumsal eşitlik ve yurttaşlık hakkının sözkonusu olmadığı bir 
ortamda, ABD çıkarlarına hizmet eden dinsel ve etnik grupla
rın hakları olarak tanımlanıyor. Hukukun üstünlüğü, özüne 
indirse, "Büyük Ortadoğu" bağlamında emperyalist devletler
le dev şirketlerin haklarını kollayan ve onların yönetimindeki 
uluslararası tahkim yargılamalarıyla sonuçlanan bir hukuk sis
teminin üstünlüğü olmaktadır. Yönetişim ise, bölgedeki ülke 
yönetimlerinde yine bu devletlerle şirketlerin "katılım"ıyla 
sağlanan sömürgeci yönetim yapılarının kurulması demektir. 

Türkiye'ye, tam ortasında yer aldığı bu "Kuzey Afrika-Ortado-
ğu-Orta Asya çemberinde" taşeronluk rolü biçilmiştir. OECD, 
böyle bir kuşatma harekatında Eylül 2003'ten bu yana Ortado-
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ğu ve Kuzey Afrika'daki ülkelerin devlet yapılarını yeniden bi
çimlendirmek için harekete geçmiştir. İngilizce "Middle East 
and North Afrika" sözcüklerinin baş harflerinden oluşan ve 
"Ortadoğu ve Kuzey Afrika" anlamına gelen MENA Programı, 
bölge ülkelerinde ulusal iradeyi ve kamu hizmetlerini yok et
meyi amaçlayan devlet reformlarına yön vermeyi öngörmek
tedir. AB ile ABD, böylece, kendi farklı çıkarlarını uyumlaştır-
maya yarayabilecek bir başka platform yaratmış oluyorlar. Gü
nümüzde "barış", "demokrasi", "insan haklan", "hukukun 
üstünlüğü", "katılım-yönetişim" kavramlarının gerisine sakla
nan ve kısaca "hak ve özgürlükler cephesi" diyebileceğimiz 
cephe, aslında bir emperyalizm cephesidir. 
"Hak-özgürlük" ve "demokratikleşme-özgürleşme" sözlerinin 
çağımızda taşıdığı gerçek anlam, söyleyenin kim olduğuna ba
kılarak kolayca ortaya çıkarılabilir. Emperyalizm ancak savaş 
ve işgal getirir; haksız savaşlar ve işgallerle hiç kimsenin ulaşa
bileceği bir insan hakkı, hiçbir kesimin kavuşabileceği gerçek 
bir özgürlük olamaz, insanların gerçek anlamıyla haklara ve 
özgürlüklere sahip kılınıp demokratik bir toplumsal yaşama 
kavuşturulması, ancak bağımsızlık ve toplumsal eşitlik yolun
da verilecek mücadeleyle sağlanabilir. Bu mücadele, sürekli 
bir devrimci süreç gerektirir. Bağımsızlık gibi toplumsal eşitlik 
de, durmadan "inşa" edilmesi gereken, ekonomik ve sosyal 
yapı değişiklikleriyle içerik kazanan kavramlardır. Hak ve öz
gürlükler, böyle bir devrimci temel üzerinde gerçekleşecektir. 
Varolan yapıyı kabullenerek değil. 

Oysa, Türkiye bugün böyle bir kıskaca kıstırılmış durumda ve 
kendisini kıstıranların taşeronluğunu üstlenmeye zorlanıyor. 
Kıskaçtan kurtulmanın yolu herhalde bu suç ortaklığını kabul
lenmek olamaz. Taşeronluk, ülke varlığını korumanın değil, 
ülkeden vazgeçmenin yoludur. 
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EMPERYALİZMİN YARATTIĞI ETNİK BÖLÜNME 

Emperyalist güçler, Türkiye'nin kendisine biçilen rolü benim
semesi için, etnik köken başkalıklarını tehdit unsuru olarak 
kullanmaktadırlar. Kültürel haklardan başlayıp yönetsel ve si
yasal haklara uzanan, etnik kimliklere dayalı bir yapılanma
dan federasyon formülüne kadar çeşitlenen planların tümü 
bu rolü kabul ettirme isteğiyle ilişkilidir. 

Görüldüğü kadarıyla, "Kürt kimliği" altına sığınan bazı aşiret 
reisleri, toprak ve sermaye sahipleri, emperyalizmin Ortadoğu 
için öngördüğü yeni planı kendi çıkarlarına uygun sayıyorlar. 
Bu plan, Türkiye-Iran-Irak-Suriye topraklarında özerk Kürt 
bölgeleri yaratma ve sonra bu parçaları şimdi bulundukları 
devletlerden ayırarak bir "Ortadoğu Kürt Federasyonu" kur
ma vaadini içermektedir. 
Egemen sınıfın Kürt kökenli unsurları, böylece şimdikinden 
daha fazlasını alacakları, kendilerine ait bir "iç pazar" sahibi 
olma isteğinin peşine düşmüşlerdir. Bunun için dünyadaki en 
gerici emperyalist gücün koruma ve kollamasını istiyorlar. 
Kendi ülkelerinin işgaline destek vermekte, ülkelerinin bağım
sızlığından vazgeçmekte, kendi iç pazarlarına sahip olma uğ
runa, yüzyıllardır birlikte yaşadıkları komşularının ve yurttaş
larının katledilmesine destek olmaktalar. 

Bu kesimin dilinden düşürmediği "hak ve özgürlük mücadele
si", aslında kendi yurttaşlarıyla komşularına karşı kendi dar çı
karlarını genişletmek için emperyalizmle işbirliği etme ve iş
galcilerin iktidarına yol açma mücadelesidir. 
Bu türden bir "hak ve özgürlük", etnik kökeni ne olursa olsun, 
Kürt kökenli vatandaşlar dahil, halka hiçbir şey kazandırmaya
caktır. Irak'ın ve Irak halkının yaşadıkları bunu açıkça göster
di. Bir ülke emperyalizmin beratıyla kurulmuşsa, o beratın ge
ri çekilmesiyle de yıkılır. Emperyalizm, kuruluş beratını verse 
bile, istediği zaman çekip alır. Bağımsızlık yoksa, özgürlük de 
yoktur. 
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Kendilerini etnik kökenlerine göre tanımlayanlar ve günü
müzde özellikle Kürt kökenli yurttaşlar, vatandaşlık temelinde 
sahip oldukları hakların her ihlal edilişinde, bu ihlalin "TC" ta
rafından değil, "kendi" egemen aşiret ve toprak sahiplerinin 
de içinde yer aldığı ya da etkilediği iktidarlarca yapıldığını 
görmek zorundadırlar. Yurttaşlık haklarının ihlali, yalnızca 
Kürt kökenliler için değil, bu ülkenin tüm yurttaşları için ge
çerli olagelmiş bir sorun. Türkiye Cumhuriyeti'nin sömürgeleş
tirilmesi halkın her kesimini aynı ölçüde vurmuş, eşitsizlikler 
ülkenin her bölgesinde aynı acılara neden olmuştur. Karşımız
da Türk-Kürt sorunu değil, emperyalizmin saldırısıyla bağlan
tılı bir sınıf sorunu vardır. Emperyalizmin birlikte ezdiği maz
lumların kurtuluş yolu anti-emperyalist birliktelikten geçer. 

DİNSEL FARKLILIKLARIN KULLANILIŞI 

Cumhuriyetçi laiklik ilkesinin içi boşaltılmıştır. Bu boşaltış doğ
rudan doğruya ABD desteğiyle yürütülüyor. Son elli yıldır, 
"komünizm tehdidi"ne karşı oluşturulan "yeşil kuşak" uygu
lamalarının yeni bir aşaması olarak yoğunlaşmış biçimde 12 
Eylül'den bu yana bilinçli olarak beslenen Müslüman tarikatçı
lık, ABD koruması altında ilerlemektedir. Öyle olduğu, Fethul-
lah Gülen'in ABD'ye sığınmasıyla yeterince açık biçimde orta
ya çıktı. Gayrimüslim tarikatçılık ise, AB uyum yasaları kapsa
mında yapılan vakıf-dernek sistemindeki hukuk değişiklikleri, 
Fener Patrikhanesi'nin "ekümenik'Miği, Heybeliada Ruhban 
Okulu'nun açılması, misyonerlik etkinliklerinin serbestleştiril
mesi girişimleriyle kendini göstermekte ve Osmanlı dönemin
de olduğu gibi Avrupa'nın kanatları altına alınmış durumda
dır. Türkiye'de laiklik karşıtlığı, ulusallığa karşı etnik farklılık
ların abartılısında olduğu gibi, "içsel" olmaktan çok, kaynağı 
bakımından "dışsal" bir sorundur. 

Tarikatlar, yıllardan beri sürdürdükleri gizli iktidarlarını günü
müzde açık hale getirdiler. Tarikatların gizli iktidarı, son elli 
yıldır, din kültürü derslerini zorunlu kılan ve Diyanet İşleri Baş-
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kanlığı başta olmak üzere devlet kurumlarını belli mezheple
rin hizmetine verip çeşitli inançları kamusal yaşamın dışına 
iten politikalarca yürütülmektedir. Alevilik gibi inançları baskı 
altına alan uygulama, kimilerince söylendiğinin aksine, laikli
ğin değil, laiklik ilkesini delik deşik eden tarikatçılığın uygula
masıdır. Şimdi din ve vicdan özgürlüğüyle insan hakları istem
lerini ileri sürenler, yıllardır kullandıkları örtülü iktidarlarıyla 
bu özgürlükleri baskı altına almış olanlardan başkası değildir. 
Alevi inançlı yurttaşların köyüne cami inşa edişin, laiklik ilkesi
nin bir boyutu olarak ibadet serbestliği isteminden değil, ken
di iktidarlarını kurmak için uğraşan sinsi tarikat kliklerinin var
lığından kaynaklandığı açıkça bilinmelidir. Kendilerinin yasak
lanmış, bastırılmış, reddedilmiş olduğunu düşünen inanç 
grupları, bu durumun sorumlusunu doğru belirlemelidirler. 
Karşılarındaki hedefin, laiklik değil, dış destekli ve şimdi "hak 
ve özgürlük savunuculuğu"na soyunmuş olan tarikatçılık ol
duğunu görmeleri gerekir. Dinsel inanç özgürlüğünün tek gü
vencesi olan laiklik, inanç yobazlığı anlamına gelen tarikatçılı
ğa özgürlük tanımak değildir. 

Tarikatçılık, şimdi kendini "türban hakkı" isteğiyle gözler 
önüne sermektedir; türbanlanma hakkı isteyenlerin, sırtlarını 
AB ve ABD'ye dayamak istemiş olmaları da gözlerimizin önün
de yaşanmış bir olgu. ABD destekli "insan hakları" baskısı, öz
de laiklik ilkesini ortadan kaldırmaya yönelik tarikatçılık sulta
sına özgürlük istemekten ibaret. Türbanda somutlaşan anti-
laik saldırı, inanç özgürlüğüne saldırıdır. Buna karşı laikliğin 
en önemli gücünü, tarikatçılığa ve onun siyasal iktidara yerleş
mesine karşı inanç özgürlüğü talep eden toplumsal kesimler 
oluşturmaktadır, inanç özgürlüğü, ancak laiklik ilkesiyle sağla
nabilir. Sözde "hak ve özgürlük harekatı" sloganıyla sunulan, 
aslında, emperyalizmin Orta ve Doğu Avrupa'daki dış güdüm
lü "turuncu devrim"leri için kullanılan bir bayraktır. Oysa, yü
rütülmesi gereken hareket, doğru olarak, "Ulusal Bağımsızlık 
ve Toplumsal Eşitlik" sloganıyla özetlenebilir. Bağımsız ve eşit 
olmayan hak sahibi olamaz. 

Bağımsız Cumhuriyet Partisi 15 



DURUM VE ÇÖZÜM 

CİNSİYET VE YAŞ FARKLILIĞINDAN YARARLANAN 
EMPERYALİZM 

Emperyalizm, toplumdaki tüm farklılıkları kendi işgalini müm
kün kılmak için kullanıyor. Gözünü çocuk-genç-yaşlı engelliye, 
kadın-erkek ayırımına dikiyor. Bu kesimleri kimi zaman kendi 
ileri kolları olarak kullanmak, kimi zaman da toplumun en can 
alıcı sorunlarından uzaklaştırıp grup çıkarlarının peşine tak
mak için emri altına almakta. Zenginliği görmeden yoksulluk
tan dem vuruyor; bozuk gelir bölüşümünün ve eşitsizliklerin 
üstünü örtüp yoksullukla sözde mücadele programları başlatır 
görünmekte. 
Eşitsizliği ve adaletsizliği daha da derinleştiren politikalar, bu 
durumlardan en çok yara almış kesimler kullanılarak şaşırtıcı 
uygulamalarla yürütülüyor. Ulusal iyileştirmeler yerine ulusla
rarası gençlik hareketleri başlatılmakta, kadınların özgürleş
mesi de tek başına "erkekler karşısında hak" sorununa gömül
mekte. Kadın hakları mücadelesi, erkek-egemen değerlere 
karşı mücadeleye indirgeniyor. Böylece kadın, sömürgeleştiri-
len bir ülkede özgürleşen parça görüntüsüyle, emperyalist iş
galin araçlarından biri haline geliyor. 
Bir yandan hepimiz için kritik önem taşıyan çocuk, yaşlı, en
gelli "hakları"ndan dem vurulurken, bir yandan da devletin 
bu kesimlere ayırdığı kaynaklar kesiliyor. Çocuk bakımevleri, 
yaşlı huzur evleri, engelli yurttaşların bakım-geliştirme ku
rumları bir bir kapanmakta. Yerlerine paralı hizmet kuruluş
ları açılıyor; toplumun gözbebeği insanlar kâr hırsının pençe
sine itiliyor. 
Gençler, işgal planlarının geleceğini güvence altına almak 
üzere, bir yandan dışta eğitim, dış gezi, uluslararası dernek 
olanaklarıyla daha geniş ufuklu bir eğitime heveslendirilirken, 
bir yandan da eğitim hakkının her türlü maddi zemini yok 
edilmektedir. Eğitim, tümüyle paralı hale getiriliyor. Aynı za
manda, gençlik ulusal-toplumsal-siyasal sorumluluklardan 
uzak tutularak bireyci, bencil, çıkarcı, yoz bir yaşam anlayışına 
özendirilmektedir. 
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ULUSUN YOKEDİLEN EKONOMİK VE SOSYAL BİRLİĞİ 

Ulusun ekonomik birliği iki etken yüzünden sarsılmıştır. 
Birinci etken, "liberalizasyon", yani serbestleştirme politikala
rıdır. Ülke toprakları ile yatırım alanlarının yabancı sermayeye 
hiçbir kısıtlama ya da yönlendirme olmadan açılması ve ya
bancılarla doğacak uzlaşmazlıklar için uluslararası tahkimin 
benimsenmesi ulusal amaçlı bir ekonomik politika uygulama 
olanaklarını gitgide tümüyle yok etmektedir. 
İkinci etken, özelleştirme politikalarıdır. Bu politikalar, zarar 
eden KİT'leri, yani kamu iktisadi kuruluşlarını satmakla başla
mış, ülkenin en büyük, en verimli, en kârlı sanayi-teknoloji ku
ruluşlarının ve bankalarının elden çıkarılmasına uzanmıştır. 
"Devlet sosisçilik yapmaz"dan başlanıp "özelleştirilmezse kal-
kınamazsınız"dan geçerek "özelleştirilmezse özgürleşemezsi
niz" gibi fantezi sloganlara kadar gidilmiştir. 
Oysa, "özelleştirme yoluyla özgürleşme" dedikleri, aslında sö
mürgeleşme sözünün yeni karşılığıdır. Özelleştirme, sömürge
leşmek, kamu varlıklarını yabancılara ve yerli ortaklarına peş
keş çekmekten başka bir şey değildir. 
Ulusun ekonomik birliği, kamusal-özel yerli finansman siste
minin varlığına doğrudan bağlıdır. Önce kamu bankalarının 
özelleştirilmesi, bu süreç bitmeden yerli özel bankaların ya
bancı bankalarca ele geçirilmeye başlanması, mali piyasada 
yabancı banka payının hızla yükseltilmeye çalışılması ve sosyal 
güvenlik reformuyla emeklilik-sigorta fonlarının da bu unsura 
teslim edilmesi ekonomik birliğin can damarını oluşturan ulu
sal mali sistemin, dışa bağlı kılınmaktan öteye, büsbütün 
"yok" olması demektir. Bunun anlamı, uluslararası ihalelere 
girmek amacıyla Türkiye'deki bankalara "teminat mektubu 
almak" için başvurup eli boş dönmüş yerli müteahhitlerin 
medyada yankılanan sızlanışları ve çığlıklarıyla yeterince açığa 
çıkmış oluyor. 

Mali sistemin yeni patronları basın-yayın dünyasında ve tele
komünikasyon sektöründe de boy göstermektedirler. Mali 
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sistemin ele geçirilişi, basın ve iletişim kuruluşları ile tüm sı-
nai-ticari kamu işletmelerinin ele geçirilişiyle birlikte yürü
mektedir. 
Bir ülkenin ulusal siyasal birliği, "ekonomik birlik" üzerinde 
yükselir. Bu ise, ancak bellibaşlı kurumlar ve mekanizmalar 
üzerinde ulusun iktidar sahibi olmasıyla sağlanır. Ülkenin baş
kenti Ankara, liberalizasyon ve özelleştirme politikaları so
nunda, ulusun ekonomik birliğini sağlayacak iktidar mekaniz
malarını büyük ölçüde yitirmiştir. 
Bu, yeni bir aşamadır. Gelinen nokta, 1950'lerde başlayan ya 
da 1980'lerden bu yana yaşanan sürecin devamı, ama yeni bir 
aşamasıdır. Bu, ekonomik politikaların zorunlu uygulanma 
niteliği taşımayan IMF niyet mektupları aracılığıyla belirlen
mesinden ve yatırımların Dünya Bankası'nca yönlendirilme
sinden farklı olan, yeni bir durum. Anılan dönemlerde, em
peryalist merkezlerin tüm yönetme güçlerine karşın ulusal 
ekonomik birlik için gerekli kurum ve mekanizmalar hep var 
olmuşlardı. Bu yapılar, her türlü eksikliklerine karşın, ülkenin 
Ankara merkezli ekonomik birliğini sağlamakta güvence sis
temleri olarak iş gördüler. Ancak, geldiğimiz aşamada bu ku
rum ve mekanizmalar elden çıkmış, en temel sektörler yaban
cılara geçmiştir. 
Bu yeni aşama, birkaç operasyon daha yapıldığında tamam
lanmış olacak. Bunlar, kamu bankalarının özelleştirilmesi, yer
li özel bankaların yabancılara devri, sosyal güvenlik reformuy
la emeklilik primlerinin küresel piyasalara açılması, Tele-
kom'un, petro-kimya sanayiinin ve demir-çelik fabrikalarının 
özelleştirilmesi hep "kamu yönetimi reformu" girişimleri ola
rak sıralanıyor. Oysa, sayılan adımların sonu, Türkiye'nin tam 
bir sömürge haline getirilmesidir. 
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EKONOMİK BAĞIMLILIK 

Türkiye, yirmibeş yılı aşkın bir süredir dayatılan "sömürgecili
ğin açık pazar sistemi üzerine kurulmuş bir ekonomi mode-
li"yle sürüklenip gidiyor. 
Benzer durumdaki başka "çevre ekonomileri "ne de kabul et

tirilip "istikrar ve yapısal uyum" adı verilen bu modelin belki 
de ilk örneği Türkiye'dir. Ülke bu yüzden "kalkınma perspek
tifi "ni ve "geleneksel büyüme ivmesi "ni yitirmiş, iç ve dış borç
lanmaya dayalı düşük bir büyüme sürecine girmiştir. Cumhuri
yet döneminde yıllık ortalaması yüzde 5 olan büyüme 1980 
sonrası dönemde ortalama yüzde 3.8 düzeyine düştü. Şimdi 
de yapay kur politikalarıyla yapılan dolar hesaplarıyla yine ya
pay olarak yüksek gösterilen bir büyüme oranına varılıyor. Söz 
konusu olan, istikrarsızlaştırılmış ve sürdürülebilirliğine güve
nilmeyen bir büyümedir. 
Kısacası, Dünya Bankası ile IMF denen Uluslararası Para Fo-
nu'nun güdümünde yürütülen bu model iki aşamalı olarak uy
gulandı. 
İlk aşama, ulus-devletlerin piyasalarını uluslar-ötesi kapitaliz
min kurallarına sınırsızca açmayı gerektirmekteydi. Ticaretin 
tümden serbestleştirilmesi, ulusal ekonomilerin uluslararası fi-
nans şebekelerine tam olarak açılması, sermaye hareketlerine 
konan kısıtlamaların kaldırılması. O dönemin ekonomi dili, 
devletin yavaşlığını, kamu işletmeciliğinin verimsizliğini, sen
dikaların ücret şımarıklığını öne çıkarıp piyasa mekanizmaları
nın etkinliğini, özelleştirmenin gerekliliğini vurgulamaktaydı. 
Bu, "de-regulation" denen "kuralsızlaştırma" aşamasıydı. 

Sonraki aşama ise, "re-regulation" deyimiyle "yeniden kural
laştırma" biçiminde ortaya çıktı. Daha önceki aşamada "eko
nomiden çekilsin" denen devlet bu kez, tam tersine, ulusal pi
yasaları küresel piyasanın gereklerine ve kurallarına göre yasa 
gücüyle yeniden düzenlemek için bütün ağırlığıyla ekonomi
nin içinde, hattâ tepesindedir: kamu kurumlarının yetkilerini 
sözde bağımsız "üst kurul"lara aktararak, kamusal alanı tica-
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rileştirerek, hattâ bu uğurda anayasa değiştirerek. 
Sonuç, yatırımsızlık, üretimsizlik, gitgide daralan bir kamu hiz
meti anlayışı, yüzde 10'dan aşağı hiç düşmeyen işsizlik, yüksel
me bilmeyen gerçek ücret düzeyi, ancak yapay döviz kurlarıy
la dizginlenen bir enflasyon, dış ekonomik ilişkilerde tehlikeli 
işaretler veren bir cari işlemler açığı, toplam 160 milyar doları 
aşan bir dış borç yükü ve 230 katrilyona yaklaşan bir iç borç 
stoku olmuştur. Türkiye, 1999 başından 2004 sonuna kadar 
son altı yıldır toplam kamu gelirinin en az yüzde 55'ini borç 
faizi ödemeye ayırdı; hattâ 2001 yılında bu oran yüzde 101'e 
bile çıkmıştı. Yine son altı yıl içinde toplam kamu gelirinin an
cak yüzde 40'ı kamu harcamalarına ayrılab:<di. 

Yakın geçmişinin büyükçe bir bölümünü uluslararası kuruluş
ların tam denetimi altında yaşayan ve önemli ekonomik karar
ların alınmasını bu kuruluşlara bırakan Türkiye, büyük borç 
yükünün altından kalkabilmek için yine aynı kuruluşların da
yatmasıyla tek ekonomik politika aracı olarak "faiz dışı fazla" 
yaratmaktan başka çare bulamamıştır. 
Piyasa koşulları içinde ülke borçlarının düzenli ödemesi için 
tek seçenek sayılan ve üzerine "düşük ücret" uygulaması da 
eklenen "faiz dışı fazla" yaratma politikası 2009 yılına kadar 
sürecek. Oysa, borçları ödemenin tek yolu, konsolide bütçenin 
"faiz dışı fazla" vermesi değildir ve "Çözüm" bölümünde 
(bkz. s. 27 vd.) belirtileceği gibi ulusalcı yaklaşımla yürütülen 
bir ekonomide bu amaçla düşünülebilecek daha doğru ve gü
ven verici yollar vardır. 
Plansız piyasanın kör dalgalanmalarına terkedilmiş bir eko
nomi politikası, böyle bir güvence yaratmaktan uzaktır. Bu 
nedenle, alacaklılar dünyası Türkiye'nin plan ve bütçe siste
mini doğrudan kendisi kurmaya yönelmiştir. Alacaklılar, son 
yirmi yıldır harcamaları denetlediler. Şimdi bununla da yeti-
nemeyerek, ülke kaynaklarını "stratejik planlama" adı veri
len yöntemle denetim altına almaya, ülke gelirlerine Düyun-
u Umumiye benzeri bir gelir idaresi kurarak yerli büyük ser
maye gruplarıyla işbirliği halinde doğrudan yönetmeye giriş
mişlerdir. 
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KAMUSAL EĞİTİM SİSTEMİNİN ÇÖKERTİLİŞİ 

Cumhuriyetin bireyleri özgürleştirme ve bilinçli yurttaş yetiş
tirme yönünde yapılandırmayı amaçladığı ulusal eğitim siste
mi, şimdiye kadar aynı hedefe uygun olarak kazanabildiği ni
teliklerden de uzaklaştırılmaktadır. 
Bu hedefe karşı çıkan girişimlerin kökleri 1946'ya kadar in-
mekteyse de, eğitimin sorunları son yıllarda ve özellikle AKP 
iktidarıyla birlikte daha da ağırlaşmıştır. 
Şu anda yaşanan temel sorunlar şöyle özetlenebilir: Eğitim, 
özgür yurttaş yetiştirmek yerine piyasaya işgücü, dinsel devle
te uyruk, tarikatlara mürit yetiştirme hedefine yöneltilerek 
özelleştirmelerle piyasa koşullarına terkedilmektedir. Yoksul 
halk kesimleri parasız eğitim hakkını kullanamaz duruma sü
rükleniyor, öğretim birliği bozularak laiklik ve bilimsellikten 
uzaklaşılıyor; eğitimin yönetimi ulusal gereklerden saparak 
yerel ya da çok uluslu sermaye güçleri ile tarikatların etkin ol
duğu bir yapıya itiliyor. Bu itilişin sonuçları ilk ve ortaöğretim 
okullarıyla yurtlardan üniversitelere kadar bütün öğretim aşa
malarında açıkça görülür duruma gelmiştir. Her düzeydeki öğ
rencilere ve velilerine öğretim ticaretinin müşterileri ya da 
dinsel amentülere göre kalıplandırılacak insan malzemesi ola
rak bakan bir anlayış gitgide yaygınlaşmaktadır. 

Genç kuşaklar açısından karşı karşıya bulunduğumuz en bü
yük tehlike, eğitimin bu sapmalar ve geriye gidişler yüzünden 
aydınlatma ve aydınlanma işlevini yitirmesidir. 
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SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİKTE KAMUSAL 
SİSTEMİN YIKILIŞI 

Sosyal devletin vatandaş sağlığını koruma ve bu alandaki hiz
metleri geliştirme görevi piyasanın kâr hırsına terk edilmektedir. 
Tedavi edici sağlık hizmetleri her şeyden daha önemli bir hizmet 
aşamasıymış gibi gösterilerek, koruyucu sağlık hizmeti savsakla
nıyor. Özel hastane, özel tanı ve tedavi merkezleri yaygınlaştırıl
ıyor. Kıt kamusal kaynaklar kârlılığı ve tüketimi ön plana çıka
ran piyasacı bir anlayışla ulus ötesi şirketlere aktarılıyor. 
Üniversite hastanelerinin ardından Sağlık Bakanlığına bağlı 
hastanelerde de yaygınlaştırman döner sermaye uygulaması 
sağlık hizmetinin sunumunda kâr anlayışını ön plana çıkar
makta. Büyük ölçüde dışa bağımlı olduğumuz tıbbi teknoloji 
ile ilaç ve tıbbi malzeme tüketiminde akılcı ve bilimsel gerek
lere uygun olmayan bir artış göze çarpıyor. Artan döner ser
maye harcamaları, sosyal güvenlik kurumlarının sağlık harca
malarındaki artışın başlıca nedenidir. 

Bu gelişmenin doğal sonucu, genel bütçe kaynaklı yatırım ya
pılmadığı için piyasayla eklemlenerek ayakta kalmaya çalışan 
hastaneler yanında sağlık ocağı, ana-çocuk sağlığı merkezi, 
verem savaş dispanseri gibi birinci basamak sağlık birimlerinin 
de benzer eklemlenmelerle özelleşmiş yapılara dönüşmesi 
olacaktır. Böyle olunca, bu kuruluşların hizmetlerinden yarar
lananlar koruyucu sağlık hizmetlerinden bile, ancak, bu kuru
luşların özel kaynak oluşturma çabasına katkıda bulundukları 
düzeyde ve o düzeyin karşılığı olan nitelikte hizmet alabile
cekler demektir. 
Bu yüzden, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerine en çok ge
reksinen yoksul çoğunluk, her iki hizmet alanından da gerek
sinimi ölçüsünde yararlanamaz duruma düşer ve hattâ dışla
nırken, bu hizmetlere daha az gereksinim duyan varlıklı azın
lık daha çeşitli ve nitelikli hizmete kavuşmuş olmaktadır. 
Şimdi söz konusu edilen Sağlık Reformu, yabancı tekellerin 
hâkim olduğu bir "sağlık piyasası"na eklenen bir "Sağlıkta 
Dönüşüm Programı" ambalajıyla uygulamaya sokuluyor. 40 
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milyon insanı kapsayan Sosyal Sigortalar Kurumunun sorunla
rına somut çözümler üretmek yerine kurumun tasfiyesine giri-
şilmektedir. SSK'nın avantajlı ilaç alım modeli yok ediliyor ve 
ilaç harcamalarında dikkat çekici bir artış göze çarpıyor. 
Yıllık ilaç harcaması, sağlık harcamalarının yarısına yaklaşarak 
10 milyar dolara varmak üzeredir. Oysa, gelişmiş ülkelerde ilaç 
harcamaları sağlık harcamalarının ancak % 10'u ile 20'si ara
sında bir yer tutar. Üstelik, yıllık ilaç dışalımı da 3 milyar dola
ra yaklaşmakta, ilaç sektöründeki dışsatımın aynı alandaki dı
şalımı karşılama oranı % 10'un da altına düşmektedir. 

İLETİŞİM KUŞATMASI 

Türkiye, başka birçok ülke gibi, yeni dünya düzeni ve küresel
leşme konularında müthiş bir bombardıman altındadır. Yeryü
zünü saran bir iletişim ağı, küresel düzenin erdemleriyle ve 
bütün insanlık için yararlarını ve bilimsel olduğu söylenen ya
nıltıcı çalışmalarla propaganda malzemesini aktarmaya de
vam ediyor. Ayrıca "internet" de, bu düzeni savunan ülkelerin 
bütün dünyayı etkileyici güçteki medyasını tamamlıyor ve on
ların etkisini pekiştiren bir başka iletişim kanalı oluyor. 
Bütün bunlar, iletişim alanındaki teknolojik ilerlemenin kaçı
nılmaz sonuçları olmakla birlikte, asıl sorun söz konusu sonuç
ları dengeleyebileceği düşünülen ulusal düzeydeki medya ku
ruluşları alanındadır. Ulusal medya, özellikle Türkiye'de, dışta
ki etki odaklarının etkisini dengelemekte yetersiz olmakla kal
mıyor, tam tersine o etkiyi pekiştiren durumlara da sık sık dü
şebiliyor. Yabancı radyo şebekelerine düzenli aralıklarla bağ
lanarak onların yerel aktarıcılığını yapan yerli radyo istasyon
ları olduğu gibi, başkalarının hazırladığı "paket" programları 
ve dizileri olduğu gibi yansıtan televizyon kanalları da var. Bir 
adım daha öne çıkıp örneğin Avrupa Birliği gibi uluslararası 
kuruluşların yerel uzantılarıymışçasına davranan medya men
suplarına bile rastlanmakta. 

Ne yazık ki, iletişim konusundaki bu çeşit etkileri ve tutumları 
dengeleyerek vatandaşların haber alma haklarını ve düşünce 
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alanındaki ifade özgürlüğünü güvence altına almak için Ana-
yasa'ca öngörülen "özerklik" kavramı da uygulamada yeterli 
sonuçlar vermemiştir. Bu amaçla Anayasa gereği "kamu tüzel
kişiliği olarak devletçe kurulan" Türkiye Radyo-Televizyon Ku
rumu ile "kamu tüzelkişilerinden yardım gören" Anadolu 
Ajansı anayasal özerkliğin kendilerine sağladığı statünün ge
reklerini tam anlamıyla yerine getirme olanağını bulamadılar. 
Kısacası, iletişim alanındaki durum, ülke sorularına ulusal çö
zümler arayışın önündeki önemli engellerden biri olmaya de
vam etmektedir. 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'YLE İLİŞKİLER 

ikinci Dünya Savaşı sonrasının Türkiye açısından belirgin özel
liği, Soğuk Savaş yıllarıyla birlikte Stalinci Sovyet tehdidine 
karşı bir "korunma kalkanı" olarak NATO'ya katılış ve bunun 
sonucunda Amerikan etkisi altına giriştir. Bu etki, yalnız sa
vunma alanıyla sınırlı kalmamış, ilk yıllardan başlayarak dış 
politikadaki tutumlar, ekonomik gelişme yöntemleri ve eğitim 
modelleri gibi çeşitli alanlarda da kendini göstermiştir. 
Bir ölçüde bu ilişkinin sonucu olarak ekonomik ve sosyal kal
kınmanın tam anlamıyla bağımsız bir ulusal temele oturtula
mamış olmasından ötürü, bütün o alanlardaki Amerikan etki
si hâlâ sürmekte ve bu durum Tanzimat'la belirginleşen Batı 
etkisinin tamamlayıcısı olmaktadır. 
Öte yandan, "uygarlıklar çatışması" gibi hayli tartışmalı bir 
düşüncenin ardından Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge
ye ilişkin olarak Amerika'daki tutucu çevrelerin geliştirdiği ye
ni bir siyasal tasarım bu konuda zihin karışıklığına yol açmış, 
hattâ Cumhuriyetin geleceği bakımından önemli bir tehlike 
yaratmıştır. "Genişletilmiş (ya da Büyük) Ortadoğu Projesi" 
adı verilen bu tasarım Kuzey Afrika'nın batısından Orta As
ya'nın doğusuna ve Pakistan'a kadar uzanan bir coğrafyada 
"ılımlı lslam"ı egemen kılarak demokrasiye ve insan haklarına 
dayalı yeni düzenler kurma amacına yönelik görünmekle bir
likte, aslında ABD'nin doğal kaynaklar ve özellikle zengin pet
rol yatakları konusundaki amaçlarına hizmet etmiş oluyor. 
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Ancak, Washington'da ki karar mercilerinin söz konusu coğ
rafyanın ülkelerine "örnek" olarak Türkiye'yi önerme ve iste
nen büyük değişimi bu yolla sağlama düşüncesi şöyle bir so
nuç doğurma tehlikesi taşımaktadır: Bu tasarım, laik Türkiye 
Cumhuriyeti'nin de "dönüştürülmesini" ve bölge halklarınca 
benimsenebilir, sindirilebilir boyutlara ve niteliklere indirgen
mesini, yumuşatılmasını, bazı yanlarının bir ölçüde "yontul
masını" gerektiriyor. Yontulacak yanların başında da, tasarım 
gereği, elbet laiklik gelecek ve Türkiye'nin "ılımlı islam Cum
huriyeti" kimliğine bürünmesi istenecektir. 

AVRUPA BİRLİĞİ'YLE İLİŞKİLER 

Bir ülkenin dış politikasına yön veren siyasal kadrolar ne kadar 
yetenekli, yurtsever ve uzak görüşlü, dış politikayı uygulayan 
diplomatlar ne ölçüde iyi yetişmiş, donanımlı ve becerikli olur
sa olsun, o ülkenin ekonomisi sağlam değilse, maliyesi ağır 
borç yükü altında eziliyorsa, gelir dağılımındaki bozukluk iç is
tikrarı bozmaktaysa, devletin dış politikasında başarı olasılığı 
da aynı ölçüde azalmış sayılır. 
Son yılların Türkiye'sinde dış politikanın en büyük handikapı 
ekonomideki zayıflıktır. Diplomasinin pazarlık gücünü azal
tan ve ülkenin dış saygınlığına gölge düşüren hep bu zayıflık 
oluyor. Ekonomik zayıflığın sonuçlarından biri olan teknolojik 
donanım yetersizliği de Silahlı Kuvvetlerin caydırıcılığını sınır
lamakta, ordu gücünün ayakta tutulmasını ileri teknolojili ül
kelere yapılan büyük kaynak aktarımına bağlı bırakmaktadır. 
Başka bir olumsuz etken, son yıllarda dış politikanın bütünü
ne egemen olan "Avrupa Birliği tutkusu"dur. Son aylara ge
linceye kadar, AB'ye tam üyelik özlemi, her türlü akılcılığı ve 
gerçekçiliği arka plana iten, işsizlik ve yoksulluk başta olmak 
üzere bütün ulusal sorunların tek çözüm yolu sayılan, uğrun
da her türlü ödüne razı olunacağı izlenimini yaratan gerçek 
bir tutku niteliği kazanmıştı. Bütün tutkular gibi, bu tutku da 
insanları kendisine tutsak etmiş, onları hükmü altına almış, 
durumları doğru görmek ve doğru değerlendirmek olanağını 
ortadan kaldırmış durumdaydı. 
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Bereket, artık bu konuya ilişkin olarak yaşanan hayal kırıklık
ları, AB çevrelerince Türkiye konusunda sergilenen ön yargılı 
tutumlar, ardı ardına yaratılan yeni koşullar, tam üyelik pers
pektifi verilirken bile gösterilen nekeslik halkın büyük bir bö
lümünü daha gerçekçi ve kuşkucu çizgiye çekmiş, AB'ye bir an 
önce girme telaşını ve heyecanını büyük ölçüde frenlemiştir. 
Yine de, tam üyelik beklentilerinin büsbütün ortadan kalktığı 
ve tutkunun tam anlamıyla akılcılığa dönüştüğü söylenemez. 
Şaşırtıcı ve düşündürücü olan, inançları, felsefesi ve yaşama 
tarzı bakımından "Avrupalılaşma" eğilimi göstermeyeceği dü
şünülen bir iktidarın, tam tersine, AB'ye tam üyelik konusun
da gelmiş geçmiş bütün iktidarlardan çok daha istekli, bu yol
da gereken özveriyi gösterip istenen ödünleri vermeye çok da
ha yatkın, bütün olumsuzluklara karşın tam üyelik sürecini 
ayakta tutmaya çok daha hazır oluşudur. 
Bu tutum, ister istemez, şöyle bir olasılığı akla getirmektedir: 
Laiklik başta olmak üzere Cumhuriyetin bazı ilkelerinden ra
hatsız olduğu, Silahlı Kuvvetler'in aynı ilkelere sahip çıkışını ve 
bu konuda sistem içindeki etkisini kuşkuyla karşıladığı bilinen 
bir iktidar, acaba AB'ye tam üyelik sürecini kendi rahatsızlığı
na ve kuşkusuna yol açan durumları ortadan kaldırmak için 
kullanıyor olabilir mi? 
Ne var ki, tam üyelik müzakerelerinin başlamasına ilişkin tari
hin verilişinden başlayarak, AB'nin Türkiye konusundaki tutu
mu, aşama aşama, başka ülkelere uygulanan ölçütlerin çok 
ötesine geçmiş, ulusal bütünlük ve cumhuriyet ilkeleri açısın
dan katlanılması zor, hattâ tehlikeli koşullara varmıştır. Bu il
keler ışığında, zaman zaman ileri sürülen Müslüman azınlıklar 
yaratma, bunlara anadilde öğretim ve bölgesel özerklik sağla
ma gibi isteklerin kabul edilmesi herhalde Cumhuriyetin sonu
nu hazırlayıcı sonuçlar doğuracaktır. 

Daha da önemlisi, bu koşullar arasına Kıbrıs ve Ege konuları 
türünden AB'nin alışılmış ölçütlerine uymayan siyasal istekler 
de katılmış, tam üyelik süreci Türkiye'yi bu konularda önemli 
ödünler vermeye zorlamanın aracı olarak kullanılmaya baş
lanmış, AB'ye girme hevesi uğruna en yaşamsal ulusal çıkarlar
dan bile vazgeçilebileceği izlenimi yaratılmıştır. 
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İkinci Bölüm 

ÇÖZÜM 

Ülke sorunlarına doğru ve kapsamlı bir çözümün bulun
ması, sırasıyla ulusal ekonomik kalkınmanın zorunlu adım
larını, toplumsal yaşama getirilmesi zorunlu değişiklikleri 
ve bu amaçlara uygun hukuksal zemini sağlayacak bir ana
yasayla yönetim sistemini düşünmeyi gerektirir. Ayrıca, 
şimdiki dünya konjonktüründe bunların gerçekleştirilip 
başka etkilere karşı korunmasına yönelik bir dış politika 
çizgisini aynı düşünce çerçevesine yerleştirme zorunluluğu 
da gözardı edilmemelidir. 

Bu konularda elbet, idealist bir yaklaşımla, soyut fakat ger
çeklerden uzak ve uygulanması olanaksız önlemler sırala
yarak bir çözüm tablosu çizmek kolaydır. Oysa, gerekli 
olan, bugünkü gidişe karşı çıkış açısından "Durum " bölü
münün sonunda belirtilen güçlükleri göz önünde tutarak, 
ama içinde yaşanan ortamın kolaylaştırıcı özelliklerinden 
de yararlanarak, gerçekçi ve uygulanabilir önlemler düşü
nebilmektir. 

İlk bakışta, daha doğrusu bu toplumun alışılmış düşünce 
kalıplarıyla bakıldığında, karşı karşıya bulunduğumuz du
rumun çözümlenmesine egemen olan ulusalcı yaklaşım 
ile çözümlerin ortaya konusundaki devrimci yaklaşım ara
sında sanki çelişki varmış gibi bir izlenime kapılanlar çıka-
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bilir. Oysa, yalnız bu sunuşta değil, başka birçok sorunda 
da artık, söz konusu iki yaklaşım arasında herhangi bir 
çelişkiden değil, tam tersine mutlak bir örtüşmeden söz 
etmek gerekir. Durum, bu ülkenin, bu ulusun, bu toplu
mun durumudur. Öyle bir durum ki, özellikle dünyadaki 
genel gidiş, bu ülkenin çevresinde olup bitenler, bu ulu
sun karşılaştığı tehlikeler ve bu toplumun sorunları mut
laka yine bu ülke, bu ulus ve bu toplum açısından geçer
li olabilecek köklü değişiklikler içeren politikaların izlen
mesini gerektirecektir. 

Doğuşu ve kuruluşu zaten tam anlamıyla devrimci temel
lere dayanan bir cumhuriyette başka türlüsü de düşünüle
mezdi. Devrimci yaklaşımdan uzaklaşıp duraksama ve hat
tâ durgunluk dönemlerine girildiğinde sorunların daha da 
arttığı,' çoğu zaman gerici ve karşı devrimci güçlerin asıl öy
le dönemlerde gemi azıya aldığı yakın tarihte açıkça yaşa
nan bir gerçekliktir. İnsanları özgürleştirme ve toplumsal 
eşitlik sağlama gibi hedefler peşinde koşanlar bu evrensel 
değerleri herkesten önce kendi insanlarına ve kendi top
lumlarına kazandırmak zorundadırlar. 

Bu bakımdan, devrimci düşünceleri sosyo-ekonomik geliş
mesi ve uluslaşma çabaları henüz tamamlanmamış olan 
Türkiye gibi bir ülkenin sorunlarına uygulayınca ister iste
mez ulusalcı, özgürlükçü ve eşitlikçi çözümlere varmak ka-
çınılmazlaşacaktır. Bundan farklı bir yaklaşım istenen kök
lü değişiklikleri sağlayamaz ve daha kötüsü başkalarının 
hesaplarına hizmet sonucunu vererek ülke bağımsızlığını 
da tehlikeye atar. Durumların ardından çözümlerin ana 
noktalarını belirlemeye yönelik olan bu bölüm, bir bakıma 
çürüyüşten dirilişe geçişin programı da sayılabilir. 
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ULUSAL EKONOMİK KALKINMA 

1. Hızlı ve dengeli bir kalkınma sürecinin gerçekleştirilme
sinde ilk ve ivedi koşul, küresel sermayenin taleplerine 
teslim oluşa son vermektir. Bugünkü dünya düzeninde ve 
ağır ekonomik kriz dönemlerinde Dünya Bankası ve IMF 
gibi örgütlerle ilişkiyi büsbütün kesmek elbet düşünüle
mezdi. Ancak, son yıllarda yaşanan ve bir bakıma yine o 
örgütlerin yanıltıcı etkilerinden kaynaklanan bunalımların 
aşılmasında ve yüklü dış borç stokunun yönetiminde bir 
süre için kaçınılmazlaşmış görünen ilişkileri şimdiki haliyle 
sürdürmek son derece yanlıştır. Herşeyden önce, ekono
mik politika araçlarının tümü üzerinde karar alma sürecini 
uluslararası kuruluşlara bırakmaktan vazgeçilmelidir. Bu 
kuruluşların devlet yönetimi yapısı içinde yuvalanan büro
ları kapatılmalı, ekonominin yönetiminde "standby anlaş
maları" uygulamasına son verilmeli ve Dünya Bankası kre
dileri bütünüyle gözden geçirilmelidir. 

2 . Ağır dış borç yükünden kurtulmak, ulusal ekonomik kal
kınma için öncelikle atılması gereken bir adımdır. Ulusla
rarası ekonomik ilişkiler sistemi içinde bağımsız ve ege
men bir devlet olarak kalıp ulusal üretim gücünü ulusun 
kendi iradesiyle artırmanın yolu dış borç sorununu kısa 
dönemde çözmekten geçiyor. Öte yandan, dış borç, ül
keleri aşırı borçlandırarak alacaklarının geri ödenemeyi-
şi riskini kendi elleriyle yaratmış olan uluslararası kuru
luşların da başlıca dertlerinden birini oluşturuyor ve ala
caklarını alamamak paniğine kapılmalarına yol açıyor. 
Bereket, bu durum, ödemesiz süre alma ya da ödemeyi 
zamana yayma amaçlı anlaşmalar yapılmasını kolaylaş
tırmıştır. Yeter ki, böyle bir ulusal irade bulunsun ve iyi 
hesaplanmış, inandırıcı, güven verici bir ulusal kalkınma 
planı ortaya konabilsin. Türkiye'nin dış borçlarını zama
na yayma bakımından son yıllarda harcadığı çabalardan 
ancak cılız sonuçlar alışındaki başlıca neden, böyle bir 
iradenin ve planın ortaya konamayışı oldu. Uluslararası 
kuruluşların da başlıca çelişkisi bu noktada yatıyor: Ülke
leri borca batırıp sonra da onları serbest piyasa ekonomi-
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sinin plansız başıboşluğunda debelenmeye terk etmek, 
aklın ve uluslararası vicdanın kabul edebileceği bir tu
tum sayılamaz. Bu bakımdan, serbest piyasa koşullarına 
teslim oluşu ve plansızlık sonucunu doğuran dış öğütle
re asla uyulmamalıdır. 

3 . iç borçların tasfiyesinde de takas ve erteleme gibi yöntem
lerin kullanılması ve tüm maddi ya da mali varlıkları kap
sayan hakça vergi uygulamalarıyla uyumlu hale getirilip 
zamana yayılmış ödeme planlarının yapılması, şimdiye ka
dar devlete vergi yerine borç vermiş olan toplum katman
larının kolay itiraz edemeyecekleri bir politikadır. Onlar, 
yatırım yapmaktansa kamuya borç verip yüksek enflasyon 
dönemlerinin yüksek faizleriyle zaten aşırı rant elde et
mişlerdir. Dolayısıyla, gelecekte doğru politikalarla onları 
yine memnun edecek bir ulusal kalkınma amacına dönük 
olarak böyle bir erteleme yolu mutlak denenmelidir. 

4 . Ülkenin kapsamlı bir ekonomik kalkınma planına gerek
sinimi hiçbir zaman bugünkü kadar şiddetli olmamıştır. 
Ulusal merkezli, aşağıdan yukarıya ve tüm kesimlere 
açık platformlarda hazırlanmış uzun erimli bir "Cumhu
riyetçi Dönüşüm Planı" yürürlüğe konmalıdır. Ülkenin 
ekonomik bağımsızlığı ancak ekonomi yönetimi tümüy
le bağımsız hale getirilerek ve yeni bir planlama sistemi 
kurularak gerçekleştirilebilir. Çağın gereklerine ve top
lumun potansiyeline uygun bir ulusal seferberlik hare
keti için Devlet Planlama Örgütü'nün yeniden düzen
lenmesi ve böyle bir yönlendirici uygulayıcı kurumun 
Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı'nın uygulayıcılarıy-
la yeniden tanımlanmış bir sistem içinde uyumlu çalış
ması sağlanmalıdır. 

5. Cumhuriyetçi Dönüşüm Planı için gerekli kaynakları yarat
mak amacıyla, borç yükünden kurtulmanın yanı sıra atıla
cak adımların basında vergi sisteminin yeniden düzenlen
mesi gelmelidir. İstihdamı arttırmayı özendirme amacıyla 
yapılması zorunlu vergi ve prim indirimlerine karşılık, öde-
nebilirlik, yalınlık, saydamlık ve adalet ilkelerine dayalı 
olarak dağınıklıktan kurtarılmış yeni bir vergi düzenine 
geçmek gerekiyor. Ücretliler ve az gelirliler üzerine yıkıl
mış olan şimdiki vergi düzeni, dolaylı vergilendirmeyi sı-
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nırlayarak ve doğrudan vergilendirmeyi temel alarak ye
niden düzenlenmelidir. Gelir arttıkça artan oranlı vergi il
kesi yaşama geçirilip vergi adaleti sağlanmalıdır. 

6. Sahip olunan varlıklarda beyana dayalı değer artışının 
vergilendirilmesi, "nereden buldun" yaklaşımıyla kara 
para kaynaklarının kurutulması, kayıt dışı ekonominin 
kayıt altına alınması sağlanmalı, vergide adalet ilkesinin 
doğal sonucu olarak dolaylı vergilerin payı giderek azal
tılmalı, ekonomik canlılığı, yatırımı ve üretimi köstekle
meden kamu gelirlerini hakça vergilerle arttırma yolu 
sağlam temellere oturtulmalıdır. 

7. Ulusal bankacılık sistemi, hem genel mevduat bankacılı
ğı, hem de tarım, sanayi, madencilik ve inşaat alanların
da uzman bankacılık olarak güçlendirilip yeni baştan dü
zenlenmelidir. Gerekli alanlarda kamu bankacılığının 
canlandırılması, güçlükle yaratılan tasarrufların heba 
edilmeden yurtiçi yatırımlara yönlendirilmesini sağlamak 
için başvurulacak yollardan biri olmalıdır. 

8. Son yılların dış etkileriyle uygulanan ekonomik politika
nın aksine, ulusal ekonomiyi kendi ayakları üzerinde du
rur hale getirmek, kamusal ve özel üretim kapasitesini 
genişleterek ülkenin dünya genelinde rekabet gücünü 
arttırmak amacıyla, araştırma-geliştirme ve teknolojik ya
ratıcılık başta olmak üzere, kamu öncülüğünde yeniden 
örgütlenmelidir. Tarım, sanayi ve madencilik alanlarında 
stratejik önem taşıyan alt-sektörlere öncelik verilmeli, bu 
sektörlerde özelleştirilmiş olan ekonomik kuruluşlar yeni
den kamu sektörüne alınmalı, tarım ve sanayide kamusal 
ve özel finansman gereklerini karşılamak üzere ulusal uz
manlık bankaları kurulmalıdır. Kamu sektörünün güveni
lirliğini ve özel sektörün dinamizmini yan yana getirip 
mevcut enerjileri akıllıca örgütleyerek ekonomiye sinerji 
kazandırmak ulusal ekonomik kalkınmanın başlıca yönte
mi ve temel amacı olmalıdır. 

9. Yabancı sermayeye kapıların açık tutulması, istihdam ya
ratma, yeni teknoloji getirme, ulusal üretim kapasitesinin 
artmasına katkıda bulunma, yaratılan katma değerin an
lamlı bir bölümünü ülkedeki başka yatırımlara yöneltme 
gibi belirli ve açık koşullara bağlanmalıdır. Yeni yatırım 
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yerine var olanı satın alma amacıyla gelen yabancı serma
yeden ekonomiye hayır gelmeyeceği unutulmamalıdır. 

10. Tarımda yaşanan çöküşü durdurup aşmak ve ülke tarımı
nı lâyık olduğu düzeye yükseltmek için Dünya Bankası'yla 
IMF gibi küresel leşti rmeci kuruluşlarca tarımda dayatılan 
ve aslında "tasfiye" amacı güden sözde "reform'Mara son 
verilmelidir. Ülkenin üretme kapasitesini köklü biçimde 
sınırlandıran dış yüklenimler gözden geçirilmeli, Gümrük 
Birliği ve GATT kapsamında ülke zararına işleyen yükle-
nimlerin askıya alınması için her şey yapılmalıdır. Bu ara
da olur olmaz yabancı tohum alma alışkanlığından kurtu
larak devlet üretme çiftlikleri ve ulusal tohum ıslah istas
yonları yeniden devreye sokulmalıdır. 

11 . Tarım alanında çeşitli kurumlar arasında dağılmış olan 
yetkileri Tarım Bakanlığı'nın çatısı altında toplayan, ta
rımsal donanım kurumlarını canlandıran, araştırma ve 
geliştirme enstitülerini güçlendiren, ülkeyi yabancı şirket
lerin güvenilirliği henüz doğrulanmamış biyo-teknolojik 
tarım ürünlerinin pazarı olmaktan kurtaran ve dinamik 
bir tarımsal üretim planlamasını öne çıkaran bir yeniden 
düzenlemeye gidilmelidir. 

12. Hantal orman işletmeciliği düzeni değiştirilmeli, or inan
ların yönetimi her durumda kamusal yararı gözeten, aynı 
zamanda ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan on mil
yon dolayındaki yurttaşımızın koşullarını iyileştiren örgüt
lü, işlevsel ve demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

13. Kamunun ortak malı olan madenlerin ve öbür doğal kay
nakların devlet mülkiyetinde tutulması ve halkın çıkarları 
doğrultusunda kullanılması temel ilke olmalıdır. Bu alan
da önemli olan, ülkenin kendi gücüne güvenmesidir. Özel 
ve kamusal maden işletmeleri için gerekli olan teknoloji, 
araç, gereç ve uzman elemanların öncelikle devlet eliyle 
karşılanması esas olmalıdır. Maden dışsatımında işlenmiş 
madde ve uç ürün satışı temel ilke olarak benimsenmeli, 
bu konuda özel teşvik politikaları uygulanmalıdır. 

14. Enerjide yasal ve kurumsal düzenlemeler kamu işletmeci
liğine dayalı olarak yapılmalı, "yap-işlet" ve "yap-işlet-
devret" yasalarındaki yanlış düzenlemelerin getirdiği yı-

32 Bağımsız Cumhuriyet Partisi 



ikinci Bölüm: ÇÖZÜM 

kıma ve savurganlığa son verilmelidir. 
15. Ulusal ulaştırma sistemi bir bütün olarak ele alınmalı, 

başta deniz ve demiryolları olmak üzere havayolu ve ka
rayolu sistemlerinde eşgüdümlü yük ve yolcu dağılımının 
planlanmasına gidilmelidir. 
içte ve dışa dönük taşımacılıkta özel girişimcilik açısından 
izlenecek politikaların özde kamu yararını öne çıkaran 
ulusalcı bir nitelik taşımasına önem verilmeli. Yerli ve ya
bancı büyük sermayenin tekelci ve siyasal kararları etkile
yici eğilimleri engellenerek, kara taşımacılığı başta olmak 
üzere küçük ve orta boyutlu girişimcilerin bu alandaki ya
ratıcı katkıları cesaretlendirilmelidir. 

TOPLUMSAL YAŞAM 

1. Ulusal birlik halkın bugün ve gelecekte kendi kaderine 
sahip çıkabilmesi için vazgeçilmez bir koşul olduğuna gö
re, kimsenin etnik ayrımcılığa uğratılmasına izin verilme
meli, kimseye ve hiçbir makama insanlar arasında etnik 
ayrımcılık yapma olanağı tanınmamalıdır. 

2 . Müslüman nüfusa yönelik din hizmetlerinin cumhuriyet 
ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesini denetlemek 
amacıyla kurulmuş Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yönetim 
düzeni mezhepler arasında ayrımcılığı önleyecek ve ka
mu kaynaklarının din sömürüsü için kullanılmasına engel 
olacak biçimde ve hakça esaslara bağlanarak yeniden dü
zenlenmeli, Müslüman olmayan azınlıkların din kurumla
rı ve etkinlikleri üzerindeki devlet denetimi kuralları dış 
yakınmalara ya da karışımlara yol açmayacak bir kesinlik
le açıklığa kavuşturulmalıdır. 

3. Sendikal örgütlenme özgürlüğünün önündeki anayasal 
ve yasal engeller kaldırılmalı, grev hakkına sahip emekçi 
kategorilerine formaliteler ve işkolları bakımından aşırı 
sınırlamalar getiren hükümler değiştirilmeli, başta iş gü
vencesi yetersizliği olmak üzere uygulamadan kaynakla-
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nan sendikal hak ihlallerine son verilmeli, sendikaların 
üretkenlik ve verimliliğin arttırılmasında işverenle birlik
te ortak sorumluluk üstlenmesi için gerekli yasal düzenle
meler yapılmalıdır. 

4 . Yerleşim ve imar sistemi ulusal, bölgesel ve yerel planla
ma hiyerarşisi içinde işleyecek biçimde düzenlenmelidir. 

5. Yaşamın her alanında erkek-kadın eşitliğini sağlamak 
için, yasalarda kadın aleyhine olarak kalmış son hükümle
rin de kaldırılmasıyla yetinilmeyip uygulamada konuya 
ilişkin toplumsal müdahale yolları geliştirilmelidir. 

6. Toplumun en dinamik kesimi olan gençliğin sorunları, 
"kuşak çatışması" gibi yüzeysel ve geçersiz görüşlerle de
ğil, ulusal kalkınma planı başta olmak üzere bütün top
lumsal tasarımlarda gençliğin potansiyelini göz önünde 
tutarak çözülmelidir, öğrencilerin, işçi ve köylü gençlerin 
"Gençlik Konseyleri" yoluyla örgütlenmesi, toplumun 
gençliğe karşı ödevlerini ihmal etmesine engel olacak ve 
bu konuda gençliğin istemlerini ortaya koyacak bir me
kanizma olarak yaşama geçirilmelidir. 

7. Spor, bir kitlesel seyir etkinliği değil, toplumda bedensel 
ve ruhsal gelişmenin en güvenilir yollarından biri olarak 
yaygınlaştırılmalı, ülke genelinde altyapı eksikliği gideri
lerek tesisler herkesin kolay erişip kullanabileceği duru
ma getirilmelidir. 
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ULUSAL EĞİTİM 

1. Eğitimin amacı özgür iradeli, yaratıcı, üretken, yurttaşlık 
bilincine sahip, evrensel insan hak ve değerlerini benim
semiş bireyler yetiştirmektir. Böyle bir insan tipini yarat
ma hedefi, küresel sömürünün bireyci, çıkarcı, yönünü 
şaşırmış kuşaklar yaratan olumsuz etkilerine karşın mut
laka başarılmalı, eğitim sisteminin ilkeleri, ilerici Cumhu
riyetçi dönüşümü gerçekleştirmenin başlıca güvencesi 
sayılmalıdır. 

2 . Eğitim her yurttaşın temel hakkıdır. Her düzeyde parasız 
olarak ve tam bir fırsat eşitliği temelinde güvence altına 
alınmalı, zorunlu eğitim, okul öncesi eğitim dışında 12 yı
la çıkarılmalı; meslek yüksekokullarıyla üniversiteler ara
sında belirli koşullarla geçiş sağlanmalıdır. 

3. Yabancı dilde eğitime son verilmelidir. Ancak, yüksek öğ
renim öncesinin çeşitli aşamalarında, bütün öğrencilerin 
yüksek öğretimde yabancı kaynaklardan ve gerektiğinde 
yabancı öğreticilerden yararlanabilecekleri ölçüde, en az 
bir yabancı dil bilgisiyle donatılmaları sağlanmalıdır. 

4 . Din öğrenimi, seçimlik olarak, kişilerin kendi inancına, is
teğine ve küçükler bakımından da yasal temsilcilerin izni
ne bağlanmalıdır. 

5. Okul öncesi eğitimde, 0-36 ay arasını kapsayan kreş ya da 
yuva hizmeti verme her kurum ve işletmenin yükümlü
lükleri arasında sayılmalıdır. Bu hizmetin denetimi bele
diyeler ve ilgili merkezî eğitim kurumlarınca gerçekleşti
rilmeli, anaokulu hizmeti ise, merkezî yönetim tarafın
dan geliştirilecek kurallara göre ilköğretim kurumları ile 
meslek okulları bünyesinde düzenlenmelidir. 

6. Mesleki öğretimde asıl hedef, bu öğretimin lise sonrasın
da verilmesidir. Türkiye'nin ekonomik gereksinmeleri ve 
ailelerin geçim durumları nedeniyle, bu hedefin gerçek
leştirilmesi iyi bir uygulama planının yapılmasına bağlı
dır. Böyle bir geçiş için gerekli koşullar yerine getirilince-
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ye kadar, zorunlu eğitimin son üç yılda klasik liseler ve 
meslek lisesi biçiminde uygulanmasına devam edilmeli, 
aynı sistem çalışanlar için "akşam okulları" olarak uygu
lanmalıdır. 

7. Meslek okullarını bitirenlerin, kendi alanlarında öğretim 
veren yüksekokullara yönelmeleri sağlanmalı, üniversite
lere girmek için klasik lise eğitimi gerekli sayılmalıdır, 
imam-hatip liseleri mezunlarının ilahiyat fakültelerine 
bağlı olarak kurulacak imam-hatip meslek yüksekokulla
rına girişleri kolaylaştırılmalı, bu meslek grubunun yükse
kokul mezunu olması sağlanmalıdır. 

8. Önemli olan, nitelikli ve sağlam donanımlı öğretmenlerin 
yetiştirilmesidir. Bu öğretim ayrıca belirlenecek yüksek 
bilimsel yeterlik düzeyine ulaşmış üniversitelerde yapıl
malı ve böylece çağdaş yaşama dönük cumhuriyetçi öğ
retmen kitlesi yeniden oluşturulmalıdır. 

9. Ders programları yenilenmelidir. Eğitimde deneme -sına
ma - yanılma temelinde öğrenme tekniklerinin geniş öl
çüde kullanılması sağlanmalı, öğrenme süreci çağdaş tek
nik araç-gereçler ile desteklenmeli, okulların meslekten 
kütüphanecilerce yönetilen kitaplıklarla donatılmasına 
özel önem verilmelidir. 

10. Orta öğrenim boyunca öğrencilerin kendi yetenek ve eği
limlerini tanımalarına olanak veren yöntemler geliştirile
rek, yüksek öğrenim yapmak isteyenlerin bir bölümü 
doğrudan doğruya bir meslek edinmelerini ve toplumun 
yaratıcı gücünü harekete geçirmelerini sağlayan meslek 
yüksekokullarına yönlendirilmeli, bu amaçla Devlet Plan
lama Örgütü'yle eşgüdümlü çalışacak ayrı bir "Yükseko
kullar Kurulu" oluşturulmalıdır. 

11 . Üniversite düzeyindeki öğretim için şimdiki YÖK yeniden 
yapılandırılarak yalnız üniversitelerce seçilen temsilcilerin 
yönetiminde bir "Üniversiteler Yüksek Kurulu" oluşturul
malı, üniversiteler evrensel ilkelere uygun olarak idari, 
mali, akademik özerkliğe sahip eğitim kurumları duru
muna getirilmeli, öğrencilerin gerekli aşamalarda yöneti
me katılmaları sağlanmalıdır. 

36 Bağımsız Cumhuriyet Partisi 



İkinci Bölüm: ÇÖZÜM 

12. Kamu üniversitelerinin isteyen her yurttaş için yüksek öğ
renim gereksinimini karşılayacak yeterlikte kamu kaynak 
ve olanaklarıyla donatılması sağlanmalı, vakıf üniversite
leri kimliğiyle yaygınlaşan özel üniversitelere kamu kay
nağı aktarımına son verilmelidir. 

13. Bütünüyle ihmal edilen ve hemen hemen ortadan kalkan 
yaygın eğitim, beceri ve yeteneklerin her yaşta çeşitlendi
rilip yenilenmesi, halkın teknolojik buluşlarla günlük ya
şama giren araçlardan etkili biçimde yararlanması ama
cıyla eğitim merkezleri olarak yeniden canlandırılmalı, ül
kenin her köşesinde yetişkinlerin temel eğitimiyle sanat 
ve kültür etkinlikleri için "Halk Okulları" açılmalıdır. 

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK 

1. Sağlık hizmetini herkese parasız sunmayı, koruyucu sağ
lık hizmetlerine öncelik vermeyi, geçmişte uygulamaya 
geçilen "sağlık sosyalizasyonu"na yeniden dönmeyi ön
gören yeni bir düzenlemeye gidilmeli; sağlıkta, küresel 
güç odaklarının belirlediği reçeteler yerine, ülke gerçek
lerine uygun ulusal sağlık politikaları ve stratejileri yaşa
ma geçirilmelidir. 

2 . Sağlık alanını özelleştirme ve ticarileştirme amacıyla ka
musal sağlık hizmetlerini piyasa koşullarına terkeden 
politikalardan vazgeçilmeli, hizmetin finansmanı genel
leştirilmiş bir kamusal sigorta sistemi üzerinden karşı
lanmalıdır. 

3. Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur ile 
onlara bağlı sağlık kuruluşları topluca gözden geçirilerek 
yeniden örgütlenmeli, hizmetin ülke düzeyine ve toplu
mun her kesimine yönelik sunulması sağlanmalıdır. 

4 . ilaç sanayii dışa bağımlılıktan kurtarılmalı, ilaç üretimiyle 
bu alandaki teknolojik yatırımlar ve AR-GE çalışmaları 
desteklenmeli, ulusal ilaç sanayiini küresel şirketlerin re
kabetinden korumak için bir "Ulusal ilaç Kurumu" oluş
turulmalıdır. 
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ANAYASA, YÖNETİM VE YARGI 

1. Temel felsefesindeki yanlışlığa ek olarak bölük pörçük 
değişikliklerle daha da kötüleştirilmiş olan 1982 Anayasa
sı yerine, belirli niteliklere sahip kişiler arasından siyasal 
partilerce gösterilecek aday listelerinden yalnızca bu iş 
için halkın seçeceği bir Anayasa Meclisi'nce yeni bir Ana
yasa yapılıp halkoyuna sunulmalıdır. 

2 . Anayasa'da, özelleştirmeye, yönetsel yargıya, uluslararası 
tahkime ilişkin olarak iç ve dış çıkar çevrelerinin etkisiyle 
yapılmış değişiklikler başta olmak üzere, ekonomik ve 
sosyal kalkınmanın ulusal niteliğini zedeleyen hükümler 
bir an önce mutlaka düzeltilmelidir. 

3. Siyasal sistemin ana taşıyıcıları olan partilerin "para-dele-
ge-lider" sıkıştırmasından kurtarılması için, temelde üye
lere ve önseçime dayanmayı güvence altına alan, siyase
tin finansmanında parti-içi ve yargısal denetimde gerçek
çi ve hızlı yöntemlerin kullanılmasını sağlayan, bu kuru
luşların bilimsel esaslara ve üye eğitimine dayalı aydın
lanma ve aydınlatma örgütleri durumuna gelmelerini ko
laylaştıran yasa değişiklikleri yapılmalıdır. 

4 . Yön duygusunu yitirmiş ve siyasal müdahalelerle şaşkın-
laştırılmış kamu yönetiminin partizanca kadrolaşmadan, 
kayırıcılık, yolsuzluk ve rüşvetten arındırılması, ulusal 
güçlerin ekonomik ve toplumsal kalkınma seferberliğin
de etkili düzeye yükseltilmesi için gerekli düzenlemelere 
gidilmeli, kamu personel rejimi bu açıdan bütün yönleriy
le gözden geçirilmelidir. 

5. Milli Güvenlik Kurulu'nun sivil ve asker üyeler arasında 
anlamsız bir denge arayışından daha çok, ulusal güvenlik 
ile sosyo-ekonomik sorunlar arasındaki bağlantı üzerinde 
duran ve bu konularda ulusal hedef bütünlüğü arayan 
bir organ durumuna getirilmesi sağlanmalıdır. 
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6. Yerleşme birimlerinin çeşitli kademeleri arasındaki ilişki
ler ulusal plan yönetiminin verimli biçimde işlemesine el
verişli duruma sokulmalı, mülki kademe sisteminde iller 
temel birim sayılmaya devam edilmeli, ancak merkezi yö
netimle yerel yönetimler arasında nesnel ölçülere göre iş
bölümü ve kaynak paylaşımı sağlanmalıdır. 

7. il özel idarelerinin merkezi yönetimden kopuk birer plan
sızlık ve savurganlık kuruluşu durumuna getirilmesini ön
lemek için, bu konudaki yetkileri büyük ölçüde sınırlandı
rılmış olan valilikler merkezle yerel yönetimler arasında 
eşgüdüm organı olarak yeniden yetkilendirilmelidir. 

8. Yargının yasama ve yürütme organları ile toplumdaki her 
türlü güç odağına karşı bağımsızlığını sınırlayan bütün 
düzenlemeler kaldırılmalı, Hâkim ve Savcılar Yüksek Ku-
rulu'na ilişkin Anayasa hükmü değiştirilerek yargıç ve 
savcılar için adlî ve yönetsel yargı farklılığını da göz 
önünde tutan ayrı kurullar oluşturulmalıdır. 

9. Adalet Bakanı ile Müsteşan'nın bu kurullarda doğal üye 
sayılmalarına son verilmeli, oy hakkına sahip olmadan ka
tılımları üye çoğunluğunun gerekli gördüğü durumlarla 
sınırlanmalıdır. 

10. Adlî ve yönetsel yargılamalarda "doğru yargılama" ilke
siyle bağdaşmayan usûl hükümleri değiştirilmeli, "gecik
miş adalef'in sakıncalarını önleyen hızlandırıcı yöntemler 
geliştirilmelidir. 
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DIŞ İLİŞKİLER 

1. "Durum" bölümünün "Amerika Birleşik Devletleri'yle İliş
kiler" ve "Avrupa Birliği'yle İlişkiler" başlıkları altında be
lirtildiği gibi, dış politikanın en güncel sorunu olan 
"AB'ye tam üyelik" konusunda, şimdiki iktidarın bu süre
ci içteki hedefleri önündeki engelleri kaldırmak için kul
lanıyor olmasına karşı iki noktada dikkatli davranılmalı-
dır: Birincisi, cumhuriyetçi ilkeler açısından ulusal bütün
lük, laiklik, eğitim politikası, azınlık statüsü türünden kri
tik konularda Avrupa Birliği'nden gelen istekler önünde 
içte Cumhuriyet karşıtlarınca gösterilebilecek zayıflıklara 
ve uzlaşma eğilimlerine karşı uyanık olunmalı; ikincisi de 
AB'nin müzakere sürecini tam üyeliğe vardırmaktaki du
raksaması belli olduğuna ve sık sık AB ülkelerinin işine 
gelecek bir "özel statü" sözü edildiğine göre, nereye va
racağı belli olmayan "ucu açık" bir süreçte Yunanistan'ın 
ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin şantajlarına boyun 
eğip Ege'deki ve Kıbrıs'taki yaşamsal haklardan vazgeç
meye yönelen tutumlar kesinlikle bırakılmalıdır. 

2 . Son yıllara gelinceye kadar, AB'ye tam üyeliğin çeşitli açı
lardan mutlaka yararlı olacağı, "başı dik ve saygın bir üye 
olarak girmek" koşuluyla AB'ye katılmanın vazgeçilmez 
bir hak olduğu yaygın bir düşünceydi. Ancak, AB organ
larının ve AB'li devletlerin bu konudaki davranışları, gö
rüşmelere başlamak için bile istenen ödünler, bu düşün
cenin astarı yüzünden pahalı bir heves olduğunu göster
miş ve tam üyelik konusunda daha köklü bir tutum deği
şikliği gereksinimi gündeme gelmiştir: Artık, Avrupa ka
pılarında didinmekten çok daha kararlı bir tutumun ser
gilenmesi kaçınılmaz olmuştur. Kıbrıs ve Ege'deki haklar
dan vazgeçme, ulus kavramına ters düşen Müslüman 
azınlık statülerini ve Güneydoğu'ya özerklik tanıma, "öğ
retim birliği"ne aykırı olarak anadilde eğitime geçme gi
bi ödünler dayatıldığında tam üyelik görüşmeleri kesil-
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meli ve bu koşullar geri alınmadıkça masaya dönülmeme
lidir. Böyle bir yöntemin AB'deki gerçek niyetin anlaşıl
masına yarayacağı ve bu konuda kesin bir tutuma varma
yı kolaylaştıracağı unutulmamalıdır. 

3 . Aynı tutumla, AB'ye tam üyeliği çabuklaştıracağı düşünü
lerek doğrudürüst müzakere edilmeden yarım yamalak 
güvencelerle tamamlanan Gümrük Birliği'ne katılım ye
niden görüşmeye açılmalı, özellikle tarıma ve üçüncü ül
kelerle ticarete ilişkin hükümlerinin değiştirilmesi isten
melidir. 

4 . AB tutkusundan kurtulmanın en büyük yararı, Türki
ye'nin asıl izlemesi gereken "çok boyutlu ve bölge mer
kezli" bir dış politika üzerinde derinliğine düşünmeye 
zorlanması olacaktır. Hem Avrupa hem de Asya ülkesi 
olmak, Balkanlar'la Ortadoğu ve Kafkaslar'ın, Akde
niz'le Karadeniz'in tam ortasında bulunmak, dış politika 
açısından küçümsenecek bir üstünlük değildir. Böyle ba
kıldığında, Türkiye'nin kendi bölgesinde oluşturabilece
ği ilişkiler ağının sağlayacağı çıkarlar saymakla bitmeye
cek kadar çok ve çeşitlidir. Ancak, bu tür bir çok boyut
luluk için, çevredeki ülkeler ve kültürler konusunda do
nanımlı kadrolar yetiştirilmeye ve onları bu bakımdan 
donanımlarına göre en uygun görevlere getirmeye 
önem verilmelidir. 

5. Jeopolitiğin bütün olanaklarını göz önünde tutarak sap
tanan bölge merkezli bir ulusal dış politika, son zaman
larda Amerika Birleşik Devletleri'nin tasarımı olarak or
talığa sürülen "Büyük (ya da Genişletilmiş) Ortadoğu 
Projesi"nin ülkeye sağlayabileceği durumdan çok daha 
yararlı olacaktır. Bu açıdan bakınca, böyle bir tasarım ko
nusunda hayallere kapılmak ve bu konuda ABD'nin böl
gedeki taşeronluğuna soyunmak yerine, çok boyutluluk 
kapsamında kuzeydeki büyük komşu Rusya Federasyo
numla iyi ilişkiler kurma ve onunla Orta Asya cumhuri
yetlerine yönelik ekonomik işbirliğini geliştirme olanak
ları kullanılmalıdır. 
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6. Bütün bunlar, Batı odaklı küresel emperyalizme karşı Çin, 
Hindistan ve Venezüella başta olmak üzere Asya ve Latin 
Amerika ülkelerinde gelişmekte olan bölgesel dayanışma 
girişimleriyle de yararlı ilişkiler sürdürmenin ihmal edil
mesi anlamına gelmemelidir. 
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Son Bölüm 

STRATEJİ 

Ülkenin bugünkü durumunu doğru saptamak ve karşı kar
şıya kalınan sorunlarla savunulması gereken çözüm yolları
nı ayrıntılı biçimde ortaya koymak, ister istemez çözümleri 
gerçekleştirmek için izlenmesi gereken stratejileri günde
me getirir. 

Bu ise, durumları değiştirmenin güçlüklerini olanca açıklı
ğıyla görmeyi, bunların varlığını kabul etmeyi ve nitelikleri
ni iyi anlamayı gerektiriyor. Böyle bir değerlendirme, tart
ma ve kavrama çabası, geçerli olabilmek için tam anlamıy
la nesnel olmalı ve duygusallıktan, aşırı iyimserlik ya da ka
ramsarlıktan arındırılmalıdır. 

Öte yandan, durumları değiştirmek için yola çıkanlar, 
umutsuzluğa kapılmamak ve sonuçta edilgin bir seyirciliğe 
sürüklenmemek için çabalarını kolaylaştıracak koşulları da 
iyi bilmelidirler. 

İyi bilmeliler ki, onlardan yararlanmayı ve erişmeyi başar-
sınlar ve istedikleri amaçlara güvenle, umutla, inançla yü
rüyebilsinler. 
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DURUMU DEĞİŞTİRMENİN GÜÇLÜKLERİ 

Bugünkü durumun olumsuzluğunu artıran ve çözümlerin or
taya konmasını daha da güçleştiren gerçekler şunlardır: 

1. En azından çok partili döneme geçişle birlikte, siyasal 
partilerin, zaman zaman sermaye gruplarına, tarikatlara, 
feodal çevrelere, çete-mafya örgütlerine dayandırdıkları 
iktidar gücünden ülke varlıklarını talan ve yağma için ya
rarlanmış olmaları, devlete hattâ kamusal olan her şeye 
karşı derin bir güvensizlik yaratmıştır. Ayrıca, ülkeyi bu si
yasal durumdan kurtarma savıyla yola çıkan, ama temel 
sorunları görmeyip çözümler önermeyenlerin hedef, ilke, 
yöntem, program tutarlığından yoksun girişimleri yüzün
den sağlam seçeneklerde uzlaşmayı zorlaştırıcı, zihin ka
rıştırıcı bir siyasal ortam doğmuştur. 

2. işçi ve memur sendikaları, uzun süren yatırımsızlık, artan 
işsizlik ve yönetim yapısına ilişkin sözde "reform"lar yü
zünden çok hızlı ve büyük bir gerileme geçirmiş durum
da. Sendikalara aktarılan AB kaynaklı fonların uyuşturu
cu etkisi ve bazı sendikacıların aşırı edilgenliği ülkedeki 
sendikal gücü sarsmıştır. Sendikal mücadele,"üretim"in 
önemini yitirdiği ve "tüketim"in ağırlık kazandığı bir sos
yal ortamın etkisi altındadır. Sendikal örgütlenmede ta-
van-taban bağı zayıflamıştır. 

3. Meslek örgütlerinin "demokratik kitle örgütü" nitelikleri 
sarsılmıştır. Kamu kesiminde çalışma olanakları daraldık
ça, mesleki hizmet sahipleri arasında kamudan ayrılıp iş 
dünyasının parçası olma beklentisi ağır basmaktadır. Ça
lışma alanında, "patron"lar ile "ücretli çalışanlar" ayırımı 
henüz belirginleşmemiş ve gerekli diyalektik gerilimi ya
ratır duruma gelmemiştir. Bu kesimdeki neo-liberal poli
tikalar meslek örgütleri âleminde yalpalamalara neden 
olmaktadır. 

4 . Düzenin işleyişinden zarar gören işsiz, emekçi ve küçük 
üretici kesimler örgütsüz, dağınık ve etkisizdirler. 
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5. Kent çevrelerinde yığılan işsiz, yoksul ve dar gelirli kesim
ler, muhtaçlık ve çaresizlikleriyle onur kırıcı, aşağılayıcı 
sadaka ve siyasi rüşvet ilişkilerine umut bağlar, her türlü 
suça çekilebilir duruma getirilmişler, uygar bir yaşam ara
yışından uzaklaştırılmışlar, kentsel yaşamın güvenliğini 
tehdit eden unsurlar sayılmaya başlamışlardır. 

6. Cumhuriyetin öngördüğü özgürleştirme ve yurttaş laştır-
ma hedefini engelleyen feodal yapı ve toplumsal ilişkiler, 
yaklaşık elli yıldır siyasal iktidara egemen olanların koru
yup kollaması yüzünden, doğu ve güneydoğu bölgeleri 
başta olmak üzere, bazı bölge ve yörelerde etkili olmayı 
sürdürmektedir. 

7. Üniversiteler özerklikten uzaklaştırılarak, atama-yüksel-
me ilkelerinin olumsuz etkisi ve bilimsel araştırma proje
lerinin AB fonlarına muhtaç bırakılmış olması, bilim 
adamlarını ülke sorunlarını araştırmaktan alıkoymakta ve 
topluma yabancılaştırmaktadır. Evrensel bilgi üretimi, 
emperyalizmin bilim merkezleriyle ortak çalışmaya ve on
ların takdirine mazhar olmaya bağlanmıştır. Üniversitele
rin ülke sorunlarını çözmeye odaklanmamış olması evren
sel bilgi üretiminin ülke insanlarına hizmet edecek biçim
de yapılmasını zorlaştırmaktadır. 

8. Durumun değiştirilmesi için ortak hareket edebilecek ör
gütlü odaklardan bir bölümü AB ve Dünya Bankası ile 
küresel vakıflardan ve başka örgütlerden planlı biçimde 
aktarılan mali kaynaklarla etkisizleştirilip uysallaştır
makta ve sömürgeleştirme sürecinin hizmetine çekilebil-
mektedir. 

9. Tekelci medya, "ulusal bağımsızlık ve toplumsal eşitlik" 
düşüncesine hizmet edecek hiçbir habere yer vermeyen 
bir siyasal süzgeç olarak iş görmektedir. 

10. Mevcut duruma duyulan öfke, emperyalizme karşı çık
mak yerine, en yakındaki farklı etnik köken ve mezhep
ten insanlara ya da komşu yerleşme sakinlerine yönel
miş durumdadır. Kardeşi kardeşe kırdırmaya açık bir or
tam vardır. 
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11. Yarım yüzyıldır izlenen ekonomik politikaların, özellikle 
son yıllarda uygulanan IMF ve Dünya Bankası programla
rının yarattığı işsizlikle yoksulluk, halkın laiklik karşıtı ke
simlerce etki altına alınmasına yol açmıştır. Bu politikala
rın ve programların olumsuz etkisini görmezden gelerek 
laikliğin savunulmasını yeterli çare sayan siyasal çevreler 
de bu yanlış yönelişi beslemiştir. 

12. Ülkenin bugünkü koşullara sürüklenişinde iktidar ya da 
muhalefet olanaklarını kullanarak sorumluluk taşımış si
yasal partilerin bu konumlarını sürdürmelerine olanak 
veren bir partiler yasası yürürlüktedir ve oy oranı yüksek 
partilere geniş kamusal kaynak sağlanmasının yarattığı 
eşitsiz ve haksız bir siyasal rekabet ortamı sürdürülmekte
dir. Halkın bütününden yana değişim isteyen siyasal par
tiler eşitsiz koşullarda kurulup mücadele etmek zorunda 
bırakılmaktadır. 

13. Bağımsızlık ve toplumsal eşitlik mücadelesini sürdürmek 
asgari bir mali kaynağa sahip olmayı gerektirmektedir. 

ÇÖZÜMÜ KOLAYLAŞTIRICI ORTAM 

Ülkeyi sömürgeleştirmeye yönelik iç ve dış politikalara karşı 
çıkmayı kolaylaştırıcı toplumsal koşullar şöyle sıralanabilir: 

1. Toplum, bağımsızlığa ve laik Cumhuriyet ilkesine yatkın
dır. Halkta Atatürk'e bağlılık yüksektir; bağımsızlık ve 
devrimcilik ilkeleri özellikle gençlikte hâlâ canlıdır. Em
redici, dışlayıcı, çelişkili ve 12 Eylül tabanlı sahte "Ata
türkçülük" çizgisi erimiştir. Kemalist düşüncenin özünü 
oluşturan bağımsızlık ilkesine bağlılık, günümüzde kim
senin görmezden gelemeyeceği başlıca ölçüt düzeyine 
yükselmiştir. 

2 . AB'ye üyelik beklentisi hayal kırıklığına dönüşmüştür. 
ABD ise, halkın gözünde zaten düşük olan saygınlığını tü
müyle yitirmiştir. 

46 Bağımsız Cumhuriyet Partisi 



Son Bölüm: STRATEJİ 

3. Son yirmi beş yıllık ekonomik ve sosyal politikalara bağ
lanan beklentiler boşa çıkmış, yıkıcı sonuçlarla yüz yüze 
gelinmiştir, işsizlik ve yoksulluk yaygınlaşmıştır. Durumu 
değiştirme beklentisi yoğunlaşmıştır. "Seçenek" diye su
nulan bu politikaların gerçekte "statüko"nun ta kendisi 
olduğu artık açığa çıkmıştır. Herkes, çöküşe karşı gerçek 
seçenek arayışındadır. 

4 . Tarım kesiminin gerilemesiyle ve üretim artış hızının nü
fus artış hızından düşük olmasıyla birlikte ekonomi kritik 
eşiğe gelmiş, ekonomik ve sosyal politikalarda toplumsal 
eşitliği sağlayacak köklü bir yön değişikliği zorunluluk 
kazanmıştır. 

5. Mecliste ve bürokraside "etkisizlik" ve "iktidarsızlık" duy
gusu artmıştır. Yürütülen politikaların meşruluğu tam ola
rak sağlanamamakta, yönetenler yönetememektedir. Bu 
durum, yapıcı çözümlere yönlendirilmesi mümkün tepki
ler yaratmıştır. 

6. Halkta hareketsizlik ve durgunluk nedeni olan yargılar 
geçerliğini yitirmiştir: "Nasıl olsa izin vermezler!" güveni
nin yerini "Neden kimse dur demiyor?" şaşkınlığı ve ha
yal kırıklığı almıştır: Bu nedenle "İş başa düştü!" bilinci 
yaygınlaşmaktadır, özellikle bazı demokratik kitle örgüt
leriyle bilinçli kesimin bir bölümünde ülkeyi sürüklendiği 
koşullardan çıkarma yolunda siyasete katılmanın kaçınıl
mazlığı düşüncesi uyanmakta ve siyasal tavır alma gereği 
yavaş yavaş anlaşılmaktadır. Bu ulusa yakışmayan durum
lara karşı çıkışın halk yığınlarınca da benimsenmesi uzak 
bir olasılık değildir. 

7. Toplumun tüm kesimlerinde "bencillik", "kabalık", "say
gısızlık" gibi olumsuzluklara ve genel olarak davranış çü
rümesine ilişkin yakınmalar yoğundur. Çürüme, günlük 
yaşamın içindeki herşeyde hissedilmektedir. "Eskiden 
herşey daha iyiydi!" sözleriyle bireysel davranışlarda göz
lemlenen karamsarlık, tek tek kişilerin ya da "toplum ge
netiği "nin özelliği değil, sömürgeleşme sürecinin karak-
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teristik özelliği olarak görülmeye başlanmıştır. 
8. Halkın bir bölümünde tarikat dayanışmasından umulan 

yarar boşa çıkmış, yaygın istismarla yüz yüze gelindiği için 
tarikatçılığın içsel bağları çürümeye yüz tutmuştur. 

9. Halkın tekelci medyaya güveni sarsılmış, medyanın inan
dırıcılığı sarsılmış, bu gücün olumsuz etkisi zayıflamıştır. 

10. Benzer oldukları varsayılan siyasal hareketlerin birbirle
rinden farklılıkları ortaya çıkmış, bazıları erimiş, kalanlar 
saflarını açıkça belirlemiştir. Belirgin ve tutarlı bir siyasal 
öncülüğe duyulan gereksinim kesinleşmiştir. 

11 . Nesnel koşullar, yön belirlemeye ve siyasal hareketin 
temposunu yükseltmeye uygun hale gelmiştir. Bu durum, 
belirgin çözüm yollarını açıkça ve ödün vermeden ortaya 
koymayı kolaylaştırmıştır. 

12. Durumun değiştirilmesi için mevcut partilere güvenme
yen ve siyasal bölünmüşlükten yakınıp telaşa düşenler bir 
an önce büyük bir toparlanış özlemi çekmektedirler. Bu 
bütünleşme özlemi, ülkedeki durumun değerlendirilme
sinde ve çözüm üretişte uzlaşma sağlamayı kolaylaştırıcı 
bir ortam yaratmaktadır. 
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SİYASALLAŞMA 

Durum ve çözüme ilişkin bu değerlendirmeler, yalnız BCP üye
lerine seslenmek için değil, ülkenin yönsüz sürüklenişinden 
endişe duyup bu gidişe karşı çıkmak isteyenleri örgütlü siyasal 
mücadele saflarına çağırmak için de kaleme alınmıştır. 

Ülke bağımsızlıktan sömürgeleşmeye, insanlarımız vatandaş
lıktan yabancı çıkarların kulluğuna itilmek ya da çekilmek is
teniyorsa, bu durumun yurttaşlara yüklediği sorumluluklar ve 
ödevler var demektir. Kendine ve ülkesine güvenmek, çareyi 
başkalarından beklememek, başkalarınca aktarılan bilgileri 
sorgulamak, doğru çözümlerle doğru çareleri bir "dava sahip
l iği" özverisiyle çevresine anlatmak, tepkileri örgütleyip ka
muoyunu yanlış yönlendirenlere duyurmak ve nihayet olup bi
tenlerin siyasal bilincine varıp gereğini yapmak gibi. 

Bu gereğin yapılması, eğer yasal durum elverişliyse uygun yö
nü gösteren bir partiye doğrudan doğruya üye olmak biçimin
de olabileceği gibi, yasal durum buna elverişli değilse siyasal 
örgütlenişe doğrudan ya da dolaylı destek vermek biçimine de 
bürünebilir. 

Örneğin, böyle bir partinin etkinliklerine katılarak, yayınlarını 
izleyerek, kişisel ilgisini ve gerektiğinde eleştirisini esirgeme
yerek, bağışta bulunarak, üyesi olduğu demokratik kitle ör
gütlerinin dolaylı desteğini sağlayarak, o örgütlerdeki üyeleri 
"siyasallaşmaya" teşvik ederek. 

Unutmayalım ki, bütün bunlar, özellikle 1995 Anayasa deği
şikliklerinden beri vatandaşların doğal ve anayasal hakkıdır. 

Emperyalist işgali sona erdirmek, bağımsızlığı savunmak, sö
mürgeleşmeyi önlemek, toplumsal eşitliğe dayalı ulusal kal
kınmayı gerçekleştirmek bugünkü gidişe seyirci kalarak başa
rılabilecek bir iş değildir. Karşı karşıya bulunduğumuz durum, 
herkesin şöyle ya da böyle etkin görev almasını ve cumhuriyeti 
yaşatma mücadelesine katılmasını gerektiren bir durumdur. 

Bu açıdan bakınca, BCP programının, şimdiki gidişe seyirci kal
mayıp siyasal mücadelede saf tutmayı yeğleyenler için en el
verişli bir düşünce çerçevesi oluşturduğuna inancımız tamdır. 

Bağımsız Cumhuriyet Partisi 49 



DURUM VE ÇÖZÜM 

ÇÖZÜM, BCP PROGRAMININ UYGULANMASINDADIR 

Çünkü, 
BCP Programı küreselci değil, ulusalcıdır 
Çağımızda ulusalcılık: 

a. Halkçı ve anti-emperyalist olmak, 
b. Irkçılığa, etnik milliyetçiliğe ve dinsel ayrımcılığa karşı 

çıkmak, 
c. Küresel sömürgeleşmeye karşı uluslararası dayanışmayı 

yüceltmek, 
d. AB ve ABD yayılmacılığına, sözde ulusötesi şirketlere ve 

bunların işbirlikçisi tekellere karşı halkın ve ülkenin çı
karlarını savunmak, 

e. Dünyada ve ülkede toplumsal eşitlik istemek demektir. 

BCP Programı eşitlikçidir 

Çağımızda eşitlikçilik: 
a. İnsan, toplum ve doğa savurganlığına son vermek, 
b. Dünyada ve ülkede yoksulların yanında olmak, 
c. Ortaklaşa yaratılan zenginliği hakça bölüşmek, 
d. Kamusal hizmeti ve planlayıcılığı öne çıkartmak, 
e. Ulusların sömürülmesine karşı mücadele etmek demektir. 

BCP Programı ilkelere dayanır 
Cumhuriyeti yaşatmak 
Bağımsızlığı korumak 
Uluslaşmayı tamamlamak 
Hızlı kalkınmayı gerçekleştirmek 
Emeği temel almak 
Nitelikli toplum yaratmak 
İlerici değişime öncülük etmek 
Türkiye'nin ilkeleridir. 
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