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İktisatçı- yazar Mustafa Sön-
mez’le Türkiye’nin ekonomik 
gidişatını, AKP’nin ekonomi 
reformu iddialarını, yoksullaş-
mayı, asgari ücreti, kamusallık 
ihtiyacını ve sol bir çözümün 
nelere dayandığını konuştuk. İyi 
pazarlar!

Geçtiğimiz günlerde bir yurt-
taş ellerine iş ve aş yazarak 
intihar etti. Bunun üzerine 
AKP’li pek çok yetkili de 
Türkiye’de yoksulluğun olma-
dığına, kuru ekmek yiyorlar aç 
olmadıklarına dair açıklamalar 
yaptı. Salgınla yaşadığımız bu 
günlerde bunları nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Bir yandan da 
AKP son dönemde ekonomik 
reform yapacağı iddiasını or-
taya attı. Ekonomik reformdan 
ne kastediyorlar? Bunlara dair 
neler söylemek istersiniz?

Pandeminin de etkisiyle çok 
ciddi bir geçim sorunu yaşı-
yor Türkiye. Zaten öncesi de 
çok parlak değildi ama salgın 
şartları bunu koyulttu. Özellikle 
2018 ortalarında cumhurbaş-
kanlığı hükümet sisteminin 
gelmesiyle birlikte yaşanmaya 
başlanan ekonomik türbülans 
bir yandan ekonomide küçülme 
getirdi. Enflasyon yüzde 20’leri 
gördü. Birçok insan o sırada 
bu yüksek enflasyonla baş 
edemedi. 2019 boyunca da bu 
konuda bir iyileşme yaşanmadı. 
2020’ye gelindiğinde pandemi 
şartları ağır bastı ve pandemi 
şartlarında bütün dünyada 
insanlar zor zamanlar yaşadılar 
çünkü ekonomiler kapandı ve 
aynı zamanda işsizlik devasa 
boyutlara çıktı. Sosyal yardım 
ihtiyacı ortaya çıktı. 

Fakat diğer ülkelerde farklı 
olarak özellikle merkez ülke-
lerde devletler bütçelerinin 
büyük açıklar vermesini dert 
etmeden hem işsiz kalanlara 
hem iş sahibi insanlara sosyal 
destekler sağladılar. Türkiye’de 
ise çok göstermelik bir yardım 
paketi açıklandı. 6 milyon yok-
sul aileye biner lira dağıtıldığı 
söylendi. Sonra iban vererek 
bir yardım kampanyası açtı 
cumhurbaşkanı oradan da 2 
milyar geldiği söylendi. Onu da 
çoğunu devlet kuruluşları yaptı 
hiç öyle dayanışma yardım-
laşma kampanyası olmadı. Bu 
bütün pandemi sürecinde 10 
aylık süreçte biner lira dağıtmış 
göründüler. İşsizlik sigortası 
fonundan işsiz kalan insanlara 
kısa çalışma ödeneği ve nakdi 
yardımda bulundular. Bunun 
da toplamı 34 milyar. Totalde 
44 milyar civarında bir des-
tek paketi uyguladılar. Oysa 
dünyadaki pek çok ülkede çok 
daha yüksek boyutlardaydı bu 
destek paketleri. Türkiye en 
alt sıralardaydı. Peki, bu niye 
böyle oldu? Önceden bütçeyi 
kuruttukları için yani 2018’de 
ve 2019’da yaşanan ekonomik 
daralma küçülme ve daha de-
rinleşmesin diye bütçe kaynak-
larını kullandılar. Yani bütçeden 
epey bir devlet harcaması 
yaptılar. Yanı sıra bazı gerekli 
gereksiz yatırım harcamaları 
yaptılar. Bu bütçe buralarda 
epey bir kurutuldu. Dolayısıy-
la pandemi gelip çattığında 
bütçeden harcayacak paramız 
yok dediler. Aslında o şartlar-
da da harcama yapabilirlerdi. 
Yani ne yaparlardı? Borçlan-
maya giderlerdi, bütçe açığını 

Hükümet denizi tüketti 
artık karaya oturdu
Mustafa Sönmez
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göze alırlardı. O açığı borçla 
kapatırlardı. Borçlanmayı da 
insanlara dağıtabilirlerdi. Fakat 
ekonomiyi o kadar kırılgan hale 
getirdiler ki bütçe açığı vermeyi 
göze alamadılar. Bu tamamen 
içinde bulundukları büyük 
zafiyetlerle kırılganlıkla ilgili 
bir şey ve onu yapmak yerine 
hiçbir artı sosyal yardıma des-
teğe programa başvurmadan 
insanlara gidin kredi kullanın 
dediler. Kredi faizlerini düşür-
düler. Esnafa küçük girişimciye 
tüketiciye gidin kredi kullanın 
dediler ve gerçekten de kredi 
faizlerini enflasyona rağmen 
düşürdüler. Kredi musluklarını 
açtırdılar bankalara. Buna kamu 
bankaları önderlik etti, özel 
bankaları da buna zorladılar. 
Ve geri dönüp baktığımızda 
hakikaten bu yıl kredi hacminin 
yüde 40’ın üzerinde arttırıldığı-
nı görüyoruz.1.1 trilyon lira yeni 
kredi dağıtılmış. Bu yeni kredi-
lerin dörtte birini tüketici kesim 
almış. Muhtaç olan olmayan 
herkes almış. Bir kısmı konut 
kredisi. İnsanlar madem ucuz 
bizde nasiplenelim diye gidip 
kredi almışlar. Ama daha çok 
ihtiyaç kredisi alınmış. İhtiyaç 
kredisi niye alır insanlar? Ya 
kredi kartı borçları vardır onu 
kapatmaya ya da geçim sıkın-
tısı çekiyorlardır o krediyle iki 
yakalarını bir araya getirmek 
için.

Özet olarak bu zor zamanlarda 
bir devlet yardımı sosyal yar-
dım paketi uygulamak bütçe 
kaynaklarını da bunun için 
seferber etmek yerine insanla-
ra borçlanmaları salık verilmiş 
ve sonuçta da insanlar ancak 

borçlanmışlar. Yani bu dönemi 
büyük bir kesim açlık sefalet 
içinde geçirmiyorsa bu borç 
kapısına başvurdukları için 
fakat bakın geride birikmiş bir 
borç var. Hem tüketici kesimin 
hem irili ufaklı firmaların bu 
dönemi aşmak için yaptıkları 
borçlanma önümüzdeki za-
man diliminde 2021’de hatta 
2022’ye uzayacak bunların geri 
ödemesi süreci olacak. Bunla-
rın geri ödemesi nasıl olacak? 
Üstelik faizler yeni baştan 
yükseltildi. İnsanlar yeni bir iş 
gelir kapısı da bulamadılar. Bu 
can havliyle aldıkları kredileri 
geri ödemekte ciddi olarak 
zorlanacaklar. Dolayısıyla bu 
gündelik geçim gündelik ev 
bütçesi önemini giderek daha 
fazla arttıracak. Bu pandemi 
döneminde icra iflas işlemlerini 
geçici bir süre durdurmuşlardı. 
Fakat yeni baştan icra dosya-
ları mahkemelerde yığılıyor. 
Şuanda 23 milyon icra dosyası 
var mahkemelere yığılmış olan. 
Bunun 5 milyonu sadece bu 
pandemi yılında ortaya çıkmış. 
Ödeyemiyor insanlar borçlarını. 
Ödeyemeyince kapılarına icra 
memurları geliyor. Mahkemelik 
oluyorlar. İşte bankalarla mah-
kemelik olmuş insanların sayısı 
3.5 milyonu bulmuş durumda. 
Böyle bir süreç yaşanıyor. Bu-
nun tabi politik bir dizi sonucu 
da mutlaka olacaktır.

Hükümet denizi tüketti artık 
karaya oturdu yürütemedik-
leri bu gemi. Bu durumda 
dış paraya muhtaçlar çünkü 
Türkiye kapitalizmi ancak dış 
kaynak olursa büyüyebilen bir 
ekonomi. Dış kaynak olmayınca 

karaya vuruyor. Uzun zamandır 
dış kaynak gelmiyor Türkiye’ye. 
2018 cumhurbaşkanlığı hükü-
met sisteminden yabancılar 
yargının kontrol altında oldu-
ğunu, parlamentonun işlevsiz 
hale getirildiği ve bir tek adam 
sisteminin olduğunu gördüler. 
Merkez bankasını falan takma-
yan bir cumhurbaşkanı gördü-
ler ve bekle-gör’e geçtiler. Yeni 
yatırım getirmediler Türkiye’ye, 
var olanlar da yavaş yavaş 
çıktılar. Kaynak kıtlaşınca fiyatı 
arttı. Her malın artması gibi dö-
viz fiyatları da sert bir şekilde 
yükseldi. Bu pek çok dengeyi 
alt üst etti. 

Sonunda yapacak bir şey 
bulamadılar. Bu dış dünyaya 
kaybettikleri güveni yeniden 
kazanmak üzere bir şey dene-
meye karar verdiler işte merkez 
bankası başkanını değiştirdiler 
hazine bakanını, damadını az-
lederek yeni bir isim getirdiler. 
“Yeni bir sayfa açacağız” söyle-
mini de bugünlerde çok tekrar 
ediyorlar. Ekonomide artık 
daha ehil ve işini yapan isimler 
olacak diyorlar. Batı dünyasının 
kurallarına normlarına uygun 
hareket edeceğiz ardından 
bunu tamamlayan bir hukuk 
reformu çıkaracağız diyorlar. 
Tamamen dış kaynak temini-
ni sağlamaya dönük bir algı 
operasyonu. Ama bu da Erdo-
ğan açısından bu söylediklerini 
yapmak kolay değil. Ekonomik 
değil ama bu hukuk reformu 
meselesinde atmak istediği ya 
da niyetlendiği adımlar diğer 
ortağı MHP tarafından engelle-
niyor. Mesela haksız yere tutuk-
lu olan Kavala’nın, Selahattin 
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Demirtaş’ın tutukluğunun sona 
erdirilmesi gerektiğini dair bir 
niyet belirdiğinde birden MHP 
ortaya çıkarak oradaki duru-
munu hatırlatıyor ve bu konu-
da AKP’nin herhangi bir taviz 
vermesine imkân bırakmıyor. 
MHP prangası olarak AKP’nin 
ayağını dibe çekiyor. Dolayısıy-
la burada da bir açmaz içine 
giriyor Erdoğan ve bu durum 
tabi murat ettiği niyetlendiği 
batı dünyasına tekrar bir gü-
ven verme ve oradan bir kay-
nak akışı sağlama projesini de 
zorlaştırıyor. Bunun devamının 
nasıl geleceğini hep birlikte 
göreceğiz. 

Bütçe Adaletsizliği

Emekçilerin hayatını ilgilendi-
ren iki gündem var, birisi bütçe 
birisi asgari ücret. Bu süreçlere 
ilişkin neler söylersiniz? Büt-
çe nasıl bir bölüşümü ortaya 
koyuyor?

Bütçeler bellidir hele ki bu 
saray rejimi bütçeleri mecliste 
hiç bir değişikliğe uğramıyor. 
Bunlar yapılıyor getiriliyor mec-
lis sadece bir iç dökme yeri gibi 
kalıyor. Yoksa o bakanlık bütçe-
lerinde değişen bir şey olmu-
yor, çalışanların lehine bir karar 
çıkartılmıyor. Bütçelerin özet-
leri vergiyi her zaman ağırlıkla 
dolaylı olarak tüketici kesimden 
alıyorlar. KDV’ler ÖTV’ler omur-
gasını oluşturuyor. Kurumlar 
dedikleri şirketlerden banka-
lardan aldıkları vergiler bu işin 
sosu sadece. Dolayısıyla bu 
yapı hiçbir bütçede değişmi-
yor. Pandeminin de gelmesiyle 
birlikte eskisine göre daha çok 

harcama yaptılar ve ona bağlı 
olarak da daha çok açık verdi-
ler. Bir ara bu kadar açık ver-
memek için kazanın dibini iyice 
kazılar. İşte merkez bankasının 
kaynaklarını, yedek akçesini, 
temeddühlerini kullandılar. 
İşte imar barışı adı altında bir 
para topladılar, bedelli askerlik 
altında paralar topladılar ama 
bunların da sonuna geldiler 
buna rağmen verdikleri büyük 
bir açık var. Bu açığı finanse 
etmek için daha çok borçlan-
maya gittiler hatta borçlanma-
nın bir kısmını dövizle yaptılar. 
Kamu maliyesi ayağını da daha 
kırılgan hale getirdiler. Eğer 
bir ülkenin kamu maliyesi fazla 
açık vermiyorsa fazla borçlu 
değilse onu sorunlara müdahil 
olmaya yetkili kapasiteli gö-
rürler önemli bir göstergedir. 
Bunu da bozdu AKP. Artık biraz 
daha borçlanmış, açık veren 
bir kamu maliyesi söz konusu. 
Dolayısıyla bütçe yeni bir şey 
getirmiyor. Sosyal harcamaları 
arttırmıyor. Askeri harcamalar-
dan hiçbir kısıtlamaya gidilmi-
yor. Yavaş yavaş borç bütçesi 
olmaya başlıyor. 90’lı yılların 
bütçesi böyleydi. Yani daha çok 
geliri faize ayırmak zorunda 
kalan bir bütçe olmaya başlıyor. 
Siz faize para daha çok ayır-
maya başladığınızda sağlığa 
eğitime sosyal yardımlara pek 
bir şey kalmaz. Bunların zaten 
böyle bir hassasiyetleri de yok. 
10 ayda 1000 lira vermeyi bir 
marifet sayıyorlar. Bir sorum-
luluğu yerine getirmiş gösteri-
yorlar kendini. Böyle bir iktidar, 
duyarsız, umarsız. O yüzden 
buradan yeni bir şey bekle-
mek mümkün olmuyor. Adil bir 

hamle, iyi bir bütçe mümkün 
olmuyor. Bu asgari ücret me-
selesi de bunun devamı tabi. 
Yani asgari ücret aslında bir 
ahlaki ücrettir bir vicdan ücreti-
dir. Eğer bir ülkede eğer asgari 
ücret insanların hele 4 kişilik bir 
ailenin geçinmesi için bu kadar 
boyutta görünüyorsa demek 
ki orada bir vicdan sorunu var 
demek.  Çünkü asgari ücret 
aslında bir ortalama ücret. 
Bunu ve yükseltmek de iste-
miyorlar çünkü heves ettikleri 
niyet ettikleri şey Türkiye’yi 
bir ucuz ücret ülkesi halinde 
tutmak ve birtakım Asya’daki 
yatırımların Türkiye’ye gelmesi-
ni sağlamak. Zaten döviz fiyatı 
olarak ucuzlamış olan ücret 
yabancılar açısından iyice ucuz 
olacak ve onlar Asya’ya yaptır-
dıkları birtakım işleri Türkiye’ye 
yaptıracaklar. Böyle bir hayal 
görüyorlar bu da geçerli değil. 
Bir tek ücrete tamah ederek 
yatırımlar bir yerden bir yere 
gitmiyor. Ücret tabi ki dikkate 
alınan bir şeydir ama sadece 
ücret değildir yatırımcının karar 
verirken dikkate aldığı şey. 
Ama bu böyle bir sapkınlık var. 
Onun için ben bu yeni belirle-
necek asgari ücretin de anlamlı 
bir asgari ücret artışı olacağını 
sanmıyorum. Yani 200 lira bir 
zam yapıyorlarsa bunun 100 
lirasını işsizlik sigortası fo-
nundan işverenlere ödüyorlar. 
Onun yükünü hafifletiyorlar. Bu 
işin maliyetini zaten ağırlıkla 
işçilerin ödediği sigorta fonun-
dan karşılıyorlar. Yine benzeri 
bir hinlik düşünüyorlardır. Ama 
anlamlı bir asgari ücret çıkma-
yacaktır. Zaten bunu zorlayan 
bir sendikal hareket bir baskı 
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basınç da yok. Disk kendi başı-
na bir şeyler yapmaya çalışıyor 
ama başka bir şey yok. Türk-
İş zaten hükümetin uydusu 
halinde hiçbir şey yapmıyorlar. 
Kıdem tazminatı konusunda 
da aynı şey söz konusu oldu. 
Niyetlerini geri püskürten DİSK 
oldu. Türk-İş hiç kolunu kaldır-
madı. Bu asgari ücret mesele-
sinde de ne çıkarsa aynısının 
altına bir şerh yazıyorlar muha-
lefet şerhi ve kabul de ediyorlar 
sineye çekiyorlar. O nedenle 
burada da doğrusu çok farklı 
bir şey olmayacaktır. 

Ama şimdi Türkiye öyle bir 
noktaya geldi ki asgari ücretle 
çalışmak kadar hiç çalışama-
mak diye bir derdi var Türki-
ye’nin. Bu şekilde on milyon 
işsiz kitlesi var. Bugün Türki-
ye’de yani biz asgari ücretin 
arttırılması mücadelesi verdiği-
miz kadar bu on milyon insanın 
evine nasıl ekmek götüreceği, 
neyle geçineceği meselesiyle 
de ilgilenmek durumundayız. 
Burada bizim karşımıza aslın-
da çalışsın çalışmasın bütün 
insanlara bir gelir toplumsal 
gelir sağlamak bir yurttaşlık 
geliri sağlamak bizim bu her-
kese çalışsın çalışmasın bir 
geçimlik, geçimlik değilse bile 
aç kalmayacağı bir ücreti temin 
etme anlamında bir yurttaşlık 
gelirini de proje olarak önümü-
ze koymamız ve bunu da talep 
etmemiz gerekiyor.

Bir de bu yurttaşlık gelirinin 
yanı sıra pandemi bize kamu-
sal hizmetlerin önemini bir kez 
daha hatırlattı. Ve muhalefet 
de aslında farklı biçimlerde bu 

kamusallık meselesini günde-
me getiriyor. Kamusallık konu-
sunu sol bir perspektiften nasıl 
değerlendirmek gerekir bu te-
mel yurttaşlık geliriyle birlikte 
düşündüğümüz zaman?

Kamusallık tabi ki bizim önce-
likle talep etmemiz gereken-
lerden biridir. Özelikle sağlık 
ve eğitimin kamusallığı çünkü 
piyasacılık KİT’lerin özelleştir-
mesinden başladı ve daha son-
ra bütün bir sağlığın, eğitimin, 
kültürün piyasalaştırılmasına 
yoluna gitti. En temel yurttaşlık 
hizmeti olarak alınması gereken 
hizmetler alınamaz oldu ya da 
kalitesi düştü. Deneyimledikçe 
herkes gördü ki pek çok alanda 
temel mal ve hizmet üretiminin 
kamuda olması gerekiyor. Ör-
neğin enerji. Enerjinin özelleş-
mesi sonucunda bütün doğal 
kaynaklar yok edilmeye başlan-
dı. Türkiye’nin kullanabileceği 
enerjinin bir kat fazlası kurulu 
santral var ancak teşvik ve yerli 
enerji kullanılması söylemiyle 
yaptırıldı bu özelleştirme su 
kaynaklarını, dereleri, rüzgârı, 
güneşi talan eden bir hunhar-
lıkla işin içine girildi. İnsanlar 
gördüler ki enerji de dâhil 
olmak üzere bu tarz temel mal 
ve hizmet üretimi kamu eliyle 
yapılmayıp piyasaya bırakıldığı 
zaman doğa katliamı ortaya 
çıkıyor ve daha pahalı hale 
geldiği için insanların erişimini 
zorlaştırıyor ayrıca insanların 
geleceğini yok ediyor. Tarihsel, 
kültürel ve doğal varlıkların yok 
edilmesi pahasına üretiliyor. 
Dolayısıyla buradan yeni baş-
tan bir kamulaştırmaya dönül-
mesi gerekiyor. Özellikle AKP 

dönemindeki havaalanı köprü, 
altyapı, şehir hastaneleri üze-
rinden gelişen sağlıkta özel-
leştirme süreçleri yeniden tüm 
bunların kamunun ürettiği mal 
ve hizmetlere dönüştürmek 
gerekiyor. Bunun bir kısmına 
CHP ikna olmuş gibi gözükü-
yor. Ancak bunun çerçevesini 
daha da genişletmek gerekiyor. 
Kamusal üretimi yalnızca bir 
mülk değişimi olarak görmeyip 
aynı zamanda bunun icrasını 
işyerinde çalışanların katılımını, 
işçi katılımlı oluşunu, çalışan 
katılımlı yapılar halinde görmek 
gerekiyor. Yani meseleyi yalnız-
ca bir tapuların el değiştirmesi 
değil aynı zamanda icrasında 
taban kontrolü, işçi denetimi, 
yönetime katılan bir kamulaş-
ma şeklinde de anlamak gere-
kiyor. 

Hocam konuşmanızın genelin-
de de bahsettiniz ancak tekrar 
sormak istiyorum. Açlık yok-
sulluk ve sefaletin her yerde-
liğine karşı sol bir çözüm nasıl 
düşünülebilir?

Elbette asgari ücret mücade-
lesini yürütmek bunun yanı 
sıra yurttaşlık gelirini istemek. 
Özellikle pandemi koşullarında 
yerel dayanışma komiteleri ve 
paylaşımı artırmak bizim zaten 
sol siyasetimizin geleneği olan 
yerel demokrasi süreci içerisin-
de bunu icra etmek ve sorum-
luluğu paylaşmak şeklinde 
etkin olunabilir.

solsiyaset.org’tan alınmıştır. 
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SOL Parti’nin kuruluşu üze-
rinden 1 yıl geçti, bu bir yıllık 
kuruluş dönemini değerlendi-
rir misiniz?

SOL Parti, ülkenin içine sü-
rüklendiği kriz karşısında bir 
mücadele çağrısıydı. Bu çağrı 
şimdi pandemiyle derinleşen 
sorunlar karşısında daha büyük 
önem kazanıyor. 

Geçtiğimiz bir yıl bu çağrının 
örgütlenmesi, SOL Parti’nin 
kuruluş çalışmaları pandemi 
kısıtlılıkları içinde sürdürüldü. 
Bu dönem içinde SOL Parti’nin 
yasal kuruluşlarını, seçimle-
re katılım barajını da aşacak 
şekilde tamamladık. Ancak 
henüz tamamlanmış bir kuru-
luştan söz etmemiz mümkün 
değil. SOL Parti, bugünkü 

düzene itiraz eden gençlerle, 
kadınlarla, emekçilerle açık bir 
tartışma içinde örgütlenme 
planını salgın nedeniyle ger-
çekleştirilmedi. Buna rağmen, 
bu bir yıl içinde SOL Parti’ye 
katılan binlerce arkadaşımızla 
buluştuk. Şimdi bu güçle SOL 
Parti’nin örgütlenme, yeniden 
inşa sürecini devam ettiriyoruz.

SOL Parti’nin kuruluş çağrısı ve 
sonrasında pandemi ile başla-
yan dönemde artan sorunlarla 
sisteme ilişkin ciddi sorgula-
malar da gündeme geliyor. Bu 
süreci nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Pandemi, 2008 kriziyle birlikte 
çürüyen sistemin tüm açıklarını 
ortaya çıkardı. Reel sosyalizmin 
yıkılışı sonrasında radikal bir 

liberalleşme dalgası yaşandı. 
Kamu varlıklarının özelleştirme-
lerle tasfiyesi ve emeğin kaza-
nılmış nisbi haklarının ortadan 
kaldırılmasından başlayarak 
sermayenin sınırsız tahakkümü-
nün önü açıldı. Ağır bir top-
lumsal fatura yaratan bu sistem 
şimdi büyük oranda işlemez 
hale geldi. Bu sürecin yarattığı 
toplumsal sorunlar pandemi 
sürecinde daha görünür oldu. 

Bu giderek büyüyen sorunlar 
karşısında ciddi bir çözümsüz-
lükten de söz etmemiz gerekir. 
Düzen muhalefetinin toplumsal 
sorunlarına yanıt vermekten 
uzak kalması bu çöküşün bir 
başka veçhesi. Bazı istisna nok-
talar dışında dünyanın neredey-
se her yerinde durum böyle. Bu 
durum kapitalist sistemin 2008 
kriziyle başlayan bu dönemin 
genel bir özelliği. Ama daha 
çok üzerinde durulması gere-
ken ise bu çöküşü aşabilecek 
büyük direnme potansiyelleri-
nin açığa çıkmaya başlaması. 
2008 sonrası dönemin dikkate 
alınması gereken noktaların-
dan birisi farklı coğrafyalarda 
ortaya çıkan direniş ve isyan 
hareketleri oldu.

Pandemi bu değişim talebini 
daha da genişletiyor. Sınıfsal 
eşitsizliklerin bu denli görünür 
hale gelerek ölüm ve yaşam 
arasındaki keskin bir çelişkiyle 
ortaya çıkmış olması; özelleştir-
melerin sonunda emekçilerin, 
yoksulların nasıl korumasız 
kaldığının görünür olması kar-
şısında halkın sınıfsal nitelikli 
talepleri de yükseliyor. Henüz 
örgütlü bir biçimde seferber 

SOL’un Geri Dönüş Zamanı
Önder İşleyen
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edilmiş kitle hareketlerinden 
söz edemiyoruz. Ama mesela, 
Trump’un kaybetmesinde de 
önemli bir faktör olarak ortaya 
çıkan ırkçılık karşıtı eylemlerin 
aynı zamanda tam da pande-
minin içindeki bu eşitsizlikle-
re, işsizlik ve ölümlere de bir 
isyana dönüşmesini bir işaret 
olarak görebiliriz. Türkiye’ye 
baktığımızda da benzer bir şey 
var. Dipte biriken öfkeyi kimi 
zaman sokakta ‘açım’ diye ba-
ğıran bir çığlıktan; kimi zaman 
‘yeter’ diyen bir gençten; kimi 
zaman bir işçiden, köylüden, 
esnaftan görüyoruz.... SOL 
Parti tam da bu anlamda bir 
çağrıdır; bu biriken öfkenin, 
sınıfsal talepler üzerinden yük-
selen değişim talebinin örgütlü 
bir güce dönüştürülmesi için 
gençlerle, kadınlarla, işçilerle, 
köylülerle, emekçilerle bütünle-
şen bir mücadeleyi örgütleme-
ye bir çağrı....

Bir dönem farklılığını vur-
guluyorsanız, krizle birlikte 
başlayan yeni bir dönem sol 
açısından önceki dönemle nasıl 
farklılıklar taşıyor?

Ciddi farklılıklar taşıdığı şüphe 
götürmez bir geçiş dönemin-
deyiz. 1990’lı yıllarla başlayan 
dönemin belirleyen temel 
etmen, reel sosyalizmin yenil-
gisi oldu. Kapitalizmin ideolojik 
üstünlüğü ele geçirdiği, solun 
da bu yenilgi döneminin etkisi 
altında liberal, post modern 
düşüncelerin yarattığı kafa karı-
şıklığının yarattığı bir güç kay-
bına bir dönem. Sol, toplumsal 
muhalefet ve emekçiler bir 
önceki dönemin kazanımlarını 

korumayı ön plana alan bir sa-
vunma çizgisi izlemek zorunda 
kaldı. Bu dönemde muhalefet 
potansiyellerinin zayıfladığını 
ya da ortadan kalktığını söyle-
mek kuşkusuz ki mümkün değil 
ama bu potansiyeller liberal 
siyasetlerin etkisi altında mik-
ro alanlara, kültürel zeminlere 
doğru kaydırılarak parçalandı. 
Sol politik alanda bütünlüklü 
bir güç merkezi olmaktan uzak-
laşarak, siyaset alanı ağırlıkla 
sağın fraksiyonlarının hakimiye-
ti altında girdi. Bunun sonuçla-
rını bugün dünyada neofaşist, 
ırkçı hareketlerin etkinliği ile 
birlikte ülkemizde kurulan 
siyasal İslamcı faşist rejimden 
de görebilmek mümkün. Şim-
di bu dönemin sonuna doğru 
geliniyor. 

Bu anlamda neoliberal kapita-
list hegemonyadaki kırılma ile 
sınıflar mücadelesinin yeni bir 
evresinin işaretleri de ortaya 
çıkıyor. Solun, belki bir dönem 
önce toplumda çok karşılık 
bulmayan düşünce ve değer-
leri, bir toplumsal talep olarak 
yükseliyor. Bu anlamda solun 
geri dönüşünün başladığı bir 
eşikteyiz. Ancak, çürüyen siste-
min ve rejimlerin değiştirilmesi 
solun toplumsal alanda güç 
kazanarak, örgütlü bir toplum 
ve örgütlü bir siyaset yarata-
bilme kapasitesine bağlı ola-
rak şekillenecek. Yoksa şimdi 
özellikle pandemi sonrasında 
ortaya konulan distopik kara 
senaryolar ya da sistemin kendi 
dinamiklerinde iyileştireceği 
üzerine ortaya atılan düşünce-
lerin bir gerçekliği yok. Tarihte 
tüm gelişmeler ve değişimler 

sınıflar mücadelesinin sonucu 
olmuştur. Bugünü ve önümüz-
deki süreci belirleyecek olan da 
bu mücadelenin kendisi olacak. 

Türkiye’ye baktığımızda 
AKP-MHP iktidarının çözülüşü 
gözle görünür duruma geldi. 
İktidar planındaki bu çözülüş 
ve muhalefet blokunun izledi-
ği siyasetler konusunda neler 
söylersiniz?

Bir çözülüş olduğu ortada. Bu 
yeni bir durum da değil, yeni 
olan çözülmenin toparlanma-
sı zor görünen bir dağılmaya 
doğru evirilmiş olması. İslamcı 
ve milliyetçi bir kitle seferber-
liğiyle, dış politikada askerileş-
miş politika ve içerde baskı ile 
tahkim edilerek bazı eşikler aşı-
labildi. Şimdi bunun da sınırına 
gelindi. Toplumun hiçbir tale-
bine yanıt verilemiyor, işsizlik, 
yoksulluk sınırsız bir biçimde 
derinleşiyor. Eşitsizliklerin bu 
denli çarpıcı biçimde görünür 
olduğu, Sarayla halk arasında 
derin bir uçurumun göz önüne 
serildiği bu karşıtlık iktidarın 
zaten daralmış olan yönetme 
kapasitesini iyiden iyiye aşın-
dırıyor. Biden sonrası ABD 
politikalarına adapte olarak, AB 
ile durum güncelleyerek yeni 
bir güç arayışına girildiği görü-
lüyor, ama bunlardan ne ka-
dar sonuç alabileceği de artık 
belirsiz.

AKP ve MHP’ye yönelik gü-
ven kaybının karşısında düzen 
muhalefeti aynı oranda güven 
kazanamıyor. Muhalefet bloku 
gücünü daha çok negatif bir 
kutup olma özelliğiyle, yani 
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iktidara karşı tepkinin (zorunlu) 
bir ifadesinden alıyor. Düzen 
muhalefetinin bu karanlık 
rejim altında halkın birikmiş 
sorunlarının çözümüne ilişkin 
politikalardan yoksun. Sınırlı 
bir dönüşüm ile restorasyona 
odaklanmış siyasetin toplumun 
en dinamik kesimlerinde biri-
ken muhalefet enerjisini kapsa-
ması zaten mümkün görünmü-
yor. Bu da aslında kararsızlar 
olarak ifade edilen kümenin 
büyümesi olarak karşımıza 
çıkıyor. Düzen muhalefetinin sı-
nırlarına da sığmayan laiklikten, 
demokrasiden, sosyal hak ve 
emekten yana ilerici, devrimci, 
sol muhalefet potansiyelleri bir 
tür seçeneksizlikle karşı karşıya. 
SOL güç kazandığı oranda bu 
çürüme dengesi kırılabilir. 

SOL Parti, bunun için önüne 
acil görev, politika olarak ne 
koyuyor?

Bugün mücadelenin sivri 
oklarını iktidara yönelterek, 
Türkiye’nin bu kötülük iktida-
rından kurtarılması için mü-
cadele etmek esastır. Rejimin 
eleştirilmesi, onun tek adam 
diktasından başlayarak tümüy-
le tarikat-cemaat ve şirketler 
üzerine kurulu çarpık yapısına 
karşı mücadele; emperyalizme 
bağımlı bir sömürü düzenine 
karşı mücadele ile bütünlük 
içinde sürdürülmeli. Çöküntü 
içindeki iktidarın yenilgiye uğ-
ratılmasını, devlet ve toplumun 
yapısını bir ağ misali örmüş 
rejimin tahribatlarını ortadan 
kaldırmayı önümüze koyuyo-
ruz. Burada kritik noktalardan 
birisi de düzen muhalefetinin 

sadece politik anlamdaki krizi 
değil, siyaseti artık içi boşalmış 
olan burjuva siyaset alanları ve 
kurumsallığı içinde sürdürmeye 
çalışmasıdır. Oysa bu mücade-
lenin kalbi artık iş yerlerinde, 
mahallelerde yani hayatın aktı-
ğı, çelişkilerin biriktiği yerlerde 
akıyor. Siyaseti tam da müca-
delenin kalbinin attığı bu nok-
talara taşımak, mahalle, sokak, 
köylere, fabrikalara, iş yerlerin-
de örgütlü bir toplumsal güç 
oluşturmak temel meselemiz. 
Siyaseti para ve güç sahibi olan 
politikacıların, kürsülere çıkan 
takım elbiseli kravatlı burjuva 
sahnesinin temsilcilerinin teke-
linden çıkarmak; halkın sözüne 
ve eylemine ait kılmak için 
çalışmalıyız. İnsanları gerçek bir 
değişimin mümkün olduğuna 
inandıracak; aklını ve kalbini 
fethedecek olan şey tumturaklı 
laflar değil kendi sözü ve eyle-
minden doğan devrimci ilhamı 
olacaktır. Devrimci tarihimiz 
bunun en güzel örnekleriyle 
dolu; bugün bir kez daha bunu 
başarabileceğimizi biliyoruz.

Güncel olarak mücadele hedef-
leri nereye odaklanmalı? 

Çünkü, halkın bu içine itildi-
ği çaresizliğe çözüm bulmak, 
duyulmayan çığlıklarına ses 
olmak örgütlü bir toplumla 
başarılabilir. Yüzde 1’in mutlu-
luğu için yüzde 99’un ezildiği, 
canının çıkarıldığı bir düzen 
işliyor. Cengiz’lerin, Limak’la-
rın milyonlarca vergi borcu af 
ediliyor, gençlerin KYK borçları 
affedilmiyor. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın 2020 yılında örtülü 
ödenekten 1 yılda 1 milyar 858 

milyon lira harcıyor; 3 milyon 
genç işsiz kaldığı için devlete 
borcunu ödeyemediğinden 
icralık oluyor. Köylünün banka 
borçları nedeniyle traktörüne 
icra geliyor, toprağı ipotek edi-
liyor. Yüzlerce çoğaltacağımız 
bu gerçekler mücadelenin de 
hedefini tayin ediyor. Ayrıca-
lıklı egemen sınıflara, ülkenin 
birikimleri üzerinde tahakküm 
kurmuş iktidar ve onun yağ-
macı yandaş şirketlerine ve 
tarikatlardan havuz medyasına 
kadar bu rejimin merkezini 
oluşturan tüm dinamiklere karşı 
keskin bir mücadeleyi önümüze 
koyuyoruz. O yüzden de şimdi 
ülkenin dört bir yanına ulaştı-
racağımız UMUT MEKTUBU’n-
da da söylediğimiz gibi, “özel 
hastanelerin, okulların halkın 
olacağı parasız eğitim ve sağlık 
için; tarikat-cemaat devleti-
ne karşı laik bir ülke için; tek 
adam rejimine son vereceğimiz 
demokratik bir gelecek için; 
bağımsızlık ve kardeşlik için 
birlikte mücadele etmeye... İşin, 
aşın, yaşamın dert değil mutlu-
luk kaynağı olduğu bir düzeni, 
sosyalist bir geleceği birlikte 
kurmak için omuz omuza ver-
meye çağırıyoruz...” 

Evet birleşmeliyiz, şimdi artık 
çürümüş, bitmiş bu harami sal-
tanatını yenerek; SOL’un, daya-
nışmanın, mücadelenin, diren-
menin güzellikleri çoğaltarak 
ülkemizin kaderine daha büyük 
bir güçle sahip çıkmalıyız. 
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ABD’nin yaptırımları Türkiye’de 
ne gibi sonuçlar doğurabilir?
Hem AB hem ABD eş zamanlı 
iki farklı yaptırım kararı açıkladı.
Türkiye’nin dış politik geliş-
melerine bağımlı olarak bun-
ların birincisi ve  en önemlisi 
esasında ABD’nin açıkladığı 
Trump’ın giderayak uyguladı-
ğı S400 kaynaklı yaptırımlar. 
Bu yaptırımlar, kısmi yaptırım, 
tam beklenen ağırlıkta olmadı. 
Bunlar biraz pazarlık opsiyonu 
bırakılarak açıklanan yaptırım-
lar. Burada esas olan, belirleyici 
olan Biden’ın kendisi, 20 ocak 
itibariyle ABD yönetiminin ba-
şına Biden geçecek ve Biden‘ın 
tavrı bu konuda belirleyici 
olacak. 

Trump zaten S400’lere karşıy-
dı S400 alan Ankara’ya çeşitli 

yaptırımlar uygulayacağını 
ifade ediyordu. Bu yaptırımlar 
tabi hem askeri hem ekonomik 
olarak Türkiye’yi etkileyecektir. 
Türkiye’nin alacağı tavra bağlı 
olarak daha doğrusu Biden 
yönetiminin de bölgesel ve 
küresel stratejisi doğrultusun-
da bu kararlara yönelik tavrı 
belli olacak biden bunları daha 
da derinleştirebilir. Eğer böy-
le olursa ekonomik ve askeri 
olarak Türkiye’yi daha da zor 
günler bekliyor olacak. Ama 
bunları pazarlık unsuru olarak 
kullanıyor Ankara’yı istediği 
çizgiye getirebilirse, nedir bu 
istediği çizgi? Orta Doğu politi-
kasında, Arap politikasında İran 
politikasında Suriye politika-
sında Türkiye ile zaman zaman 
çatışan, zaman zaman karşı 
karşıya gelen politikalar söz 

konusu burada Türkiye’yi iste-
diği noktaya getirirse örneğin; 
Suriye Kürtleri politikasında 
esneme ya da farklı bir politik 
açılım sağlayabilirse bu yaptı-
rımları hayata geçirmeyecektir. 
Ama esasta bunları bir koz ola-
rak kullanacaktır. Bu tamamen 
20 Ocak itibarıyla oluşacak 
olan yeni döneme, yeni ilişki 
ağına bakmak gerekiyor. Aynı 
dönemde yine Avrupa Birliği  
liderler zirvesinden çıkan yap-
tırımlarda yine kısmı yaptırım-
lardı, opsiyon payı vardı Marta 
kadar Türkiye’ye zaman tanıdı-
lar sonrasında bu Mayıs ayına 
uzayacak burada da Türkiye’ye 
kendini düzelt yeniden masaya 
oturalım yeniden, tekrardan 
Doğu Akdeniz‘deki faaliyetleri 
bir şekilde faaliyetleri dindir, 
bu kadar agresif olma biz bir 
şekilde ara yolu buluruz sis-
mik araştırma faaliyetlerini en 
azından geçici bir süre durdur, 
ilişkiler kopmadan bir şekilde 
bu durumu kurtaralım dediler. 
Bu yaptırımların asıl tercümesi 
bu. AB’nin Türkiye ile ilişkileri 
tamamen koparma kudreti yok. 
Çünkü ekonomik politik olarak 
yok, mülteci sığınmacı politika 
çok sıkıntılı bir durum karşı-
lıklı bir bağımlılık ilişkisi söz 
konusu bu yaptırımlara karşı 
Türkiye’nin yeniden Avrupa 
sınırlarını açması ile yüz bin-
lerce hatta milyonlarca mülteci 
Suriyeli sığınmacı artık diğer 
Orta Doğu’dan gelen mülteci-
nin Avrupa’ya gitmesi demek-

Biden sonrası ABD 
Politikaları ve Türkiye
İbrahim Varlı
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tir. Bu da AB’nin kaldırabileceği 
bir yük değil hele ki bu salgın 
koşullarında bu ekonomik 
krizin derinleştiği yoksulluğun 
açlığın katmerleştiği bir dö-
nemde bunu alabilecek risk-
leri yok o nedenle Türkiye ile 
özellikle Almanya, İspanya gibi 
ülkelerde devreye girerek daha 
orta yolcu bi çözüm bulmaya 
çalıştılar. Bu krizde böyle birkaç 
günde bitecek bir kriz değildir. 
Bu uzun bir kriz olacaktır Doğu 
Akdeniz krizinin tarafı ülkeler, 
aktörler, isterseler de birkaç 
güne çok rahat çözebilecekleri 
bi durumda değil.
 
AKP’nin yeni dönemde ABD ile 
kuracağı ilişki nasıl olacak?

Hem AB ile hem ABD ile ilişki-
lerin birkaç yıl öncesine dön-
mesi mümkün değil ok yaydan 
çıktı. Farklı koşullarda, farklı 
dinamiklerden bahsediyoruz. 
Türkiye’de kendi çapında orta 
büyüklükte bir ülke kendi 
hamleleri olacaktır. Biden geldi 
ya da AB’den ABD’den yaptı-
rımlar geldi Türkiye tamamen 
diz çöktü teslim oldu denecek 
bir durum söz konusu olmaya-
cak. AKP hükümeti opsiyonları 
biraz daha genişletti. Neydi? 
Rusya ile ilişkiler, yönünü Av-
rasya hattına çevirme gibi bir 
durumları söz konusu S400 
muhabbetinde de durumları 
böyleydi. Avrupa’da batılı güç 
merkezlerine karşı bir şekil-
de Rusya ile Çin ile ilişkilerle 

kısmen de olsa dengelemeye 
çalıştı örneğin silahlar artık 
Rusya’dan alınıyor daha önce-
sinde ABD’ye AB’ye bağlı bir 
askeri teknoloji söz konusu idi 
şimdi ise dediğimi yapmazsa-
nız Rusya’dan S400 yanında 
diğer askeri silah teknolojisini 
de alırım diyebiliyor. Böyle bir 
opsiyonu var Türkiye tamamen 
opsiyonsuz değil. Bu AKP’den 
kaynaklı da değil bu Türkiye’nin 
kendine özgü dinamiklerinden 
kaynaklı bir durum Türkiye gibi 
ülkelerde bu gibi opsiyonlar 
var. Şu anda Türkiye’yi uzun 
süredir AKP yönetiyor. Haliyle 
AKP’de ülkenin kendi gücünü 
sağladığı bu tarz opsiyonları 
var bu nedenle tamamen Biden 
gelecek Türkiye artık yeniden 
ABD’nin her istediğini rahat-
lıkta hayata geçirebileceği bir 
ülke olmayacak. Birçok konuda 
işler farklılaştı Doğu Akde-
niz’de Suriye’de Orta Doğu’da 
Kafkasya politikalarında du-
rum çok değişebiliyor. En son 
44 günlük Karabağ savaşında 
gördük Türkiye’nin Azerbaycan 
ile  birlikte Ermenistan’la olan 
savaşında diğer batılı ülkelerr, 
Rusya müdahil olmadı. Bu tarz 
durumlar kendi doğallığı içe-
risinde ortaya çıkabiliyor. Bu 
nedenle bu tarz hamle alanları 
her an oluyor tabii Türkiye’nin 
AKP hükümetinin ABD’ye ya da 
AB’ye kafa tutmak için ne gücü 
ne iradesi var ne de bu yönlü 
bir siyasi ideolojik yaklaşımlar 
söz konusu. Çünkü AKP iktidarı 

ABD’nin eliyle iktidara getirdiği, 
büyütüldüğü, paralandırıldığı 
beslendiği bir iktidar. Türki-
ye’deki siyasal islamcı iktidarda 
göbeğinden ABD’ye bağlı dö-
nem dönem bu ilişkide sıkıntı-
lar krizler gerilmeler yaşanabilir 
bundan sonra da yaşanacaktır 
ama en nihayetinde bir bağım-
lılık ilişkisinden bahsediyoruz. 
Bu bağımlılık ilişkisi olduğu bir 
siyasi iklimde AKP’nin bağımsız 
politikalar gütmesi beklene-
mez. Bu nedenle de bağımlılık 
ilişkisini her anlamda görece-
ğiz. Erdoğan’ın son günlerde 
yeniden AB’ye yönelik çağrıları; 
yeni sayfa açalım, bizim asıl 
yönümüz Avrupa, batı biz ken-
dimizi burada batıda görüyoruz 
gibi en son birkaç haftaki açık-
lamaları da bunu gösteriyor. 
Tekrardan bir şekilde hizalarını 
gördüler. Bu neden Türkiye ne 
tam olarak 5-10 yıl öncesi Tür-
kiye’si olacaktır ne de herhangi 
bir 3.dünya ülkesi gibi her şeyin 
tamamen teslim edildiği bir dö-
nemden biraz farklı bir döneme 
girmiş oldu Biden’la da ilişkiler 
devam edecektir birçok nok-
tada ABD ile hareket edilecek 
ABD’nin istekleri yerine getire-
cek ABD’nin küresel bölgesel 
politikaları çerçevesinde Tür-
kiye’nin politikası bir şekilde 
revize edilecek. Ama Suriye’de 
ya da Orta Doğu’da Irak’taki 
özellikle Kürt sorunu eksenli 
meselelerde Türkiye biraz daha 
kendi sınırlarını zorlayarak ABD 
ile birtakım krizler yaşayabilir 
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yani Biden geldi yumruğunu 
masaya vurdu Türkiye orada pı-
lını pırtını toplayıp geri gelme-
yecektir. Son bir yılda olduğu 
gibi AB ile ABD ile de krizli bir 
ilişki ülkeyi bekliyoruz tek fark 
belkide şu olacaktır; son birkaç 
yıldır şu çok fazla gelgitli krizli 
dönem belki bu kadar olmaya-
caktır bundan sonra. Karşıda 
Trump olmayacak Trump’ın da 
sağ solu belli olmuyordu. Daha 
Amerikan müesses nizamını 
temsil eden buradaki egemen 
güçlerin sözcülüğünü yapan 
tırnak içinde daha aklı selim 
daha Amerikan devlet gelene-
ğine uygun hareket eden bir 
isim olacaktır Biden. Bu neden-
le Trump ile olduğu gibi bir gün 
kavga edip öteki gün barışma 
gibi bir durum olmayacak-
tır. Yani kriz varsa kriz vardır, 
çözüm varsa orta yol varsa orta 
yol bulunacaktır. Daha farklı bir 
dönem bizi bekliyor.  

ABD, Biden döneminde Orta 
Doğu’da nasıl bir politika izle-
yecek?

Şimdi ilk etapta köklü bir deği-
şim beklenmemeli çünkü zaten 
Trump’ın belli bir yönetime 
alışması artı Trump’ın Amerikan 
politikası olduğu için köklü bir 
değişiklik beklenmez. Suriye 
politikası uzunca bir süre böyle 
devam edecektir. Irak politi-
kası keza böyle, İran politikası 
daha çetrefilli daha büyük bir 
meseleden bahsediyoruz. Çok 

kolay olmayacaktır İran’da da 
yine yaptırımların devam ettiği 
ama bir şekilde de el altından 
da olsa görüşmelerin yapıldı-
ğı bir süreç bekliyor olacaktır. 
Ama Trump gidişi ile Biden ile 
birlikte ABD’nin 5 yıl öncesine 
döneceği söylenebilir bugün-
kü mevcut Orta Doğu mimarı 
Biden’dır. Obama dönemi ile 
birlikte Biden 2 dönem başkan 
yardımcılığı yaptı ondan önce-
sinde de 40 yıllık bir senatör 
ve ağırlık dış politikada çalışan 
ve uzmanlaşan ve Obama ile 
birlikte 8 yıl politikalarını haya-
ta geçiren bir isimdi bütün bu 
Orta Doğu’daki müdahalelerde 
Biden döneminin eserleri. Arap 
baharı, Suriye, Libya da Ye-
men’de o dönemden kalanlar 
bu alanlarda yarım bıraktığı işi 
tamamlamak isteyebilir. Suri-
ye’yi bir şekilde Trump’ın de fa-
cto sürdürdüğü politikayı biraz 
daha radikalleştirebilir. Özellikle 
Suriye kürtleri ile ilişkileri daha 
tanımlı hale getirebilirler. Daha 
açık bir müttefiklik ilişki haline 
dönüşebilir. 4-5 yıldır bunun 
altyapısı hazırlanıyordu. Trump 
dönemimde bir ara verilmiş 
oldu. İran konusunda da nük-
leer anlaşma Biden dönemi 
eserlerinden biri ama Trump 
bu anlaşmadan çekildi Biden 
şimdi eski anlaşmayı bir şekil-
de revize ederek yeniden bir 
yol almaya çalışacak ama esas 
itibarıyla İsrail ve Pentagon ka-
rarları ağırlık verici olarak açık-
çası İran’la da bir düzlük bekle-

mesi zor. Kriz devam edecektir, 
yaptırımlar olduğu gibi devam 
edecektir, bununla paralel ola-
rak Irak’taki ilişkilerde gelgitli 
şekilde devam edecektir. Özet-
lersek Orta Doğu’da Trump 
döneminden daha zorlu bir kriz 
iklimi bizi bekliyor olacak daha 
müdahaleci bu müdahaleciliği 
de liberal bir kılıfa büründürü-
lerek daha emperyal müdaha-
leciliğin daha görünür olduğu 
bir dönem bizi bekliyor olacak. 
Bütün Orta Doğu, Kuzey Afrika 
coğrafyası için bu geçerli. Çok 
köklü bir sert dönüşüm olmasa 
da kademeli artacak olan bir 
fiili müdahalenin dozunun art-
tığı Orta Doğu’da işlerin biraz 
daha karıştırıldığı bir döneme 
girilecektir.
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Yaklaşık 10 aydır pandemi ile 
mücadele ediyoruz, bugün 
geldiğimiz noktada salgının 
durumuna dair neler söylemek 
istersiniz nasıl değerlendiri-
yorsunuz bugün içinde bulun-
duğunuz durumu?

Salgında geldiğimiz noktanın 
çok iç açıcı olmadığını söyleye-
rek başlamak isterim gerçekten 
umutlu sözler söylemek ister-
dim maalesef Covid-19 salgını 
bir yılı buldu. Resmi olarak 
olmasa bile Çin’de ortaya çıkışı 
belki de Türkiye’ye gelişi çünkü 
maalesef bilgilerin hep eksik ve 
yanlış olduğunu şimdi daha iyi 
anlıyoruz. Yaklaşık bir yılı buldu 
süreç ilk vakanın bildiriminden 
yana dünyada salgın biliminin 
ve bildiklerimizin ötesinde bir 
seyir gösterdi. Dünyayı, ülkeyi 
yöneten insanların hiç arzu et-
mediği biçimde de seyretti tüm 
insanlık bu türden felaketlerin 
bir an önce ortadan kalkmasını 

isterler. Bu felaketler fet diye 
tanımlanabilecek bu durumla-
rın kısa sürmesi yaraların hızla 
sarılması beklenir arzu edilir 
ama salgınlar böyle değil. 
Maalesef en büyük salgını 
yaklaşık 100 yıl önce yaşamış-
tık İspanyol gribi diye bilinen 
salgında 100 milyonlarca insanı 
kaybetmişiz. İnsan hafızası 
kolay unutuyor bu dönemde de 
bu salgınlarla aslında yaklaşık 
10 yılda 2 defa karşılaştık biri 
SARS diğeri de MERS aslında 
bu aynı ailenin ilk fertleri diye-
lim bunlar şu anda yeni korona 
virüs diye tanımlanan SARS-
CoV-2 virüsü. Aslında o SARS 
virüsünün modifiye olmuş şekli. 
Onlarla biz bir salgın yaşadık 
aslında ama bunlar sınırlı kaldı. 
Bu virüslerin öldürücülüğü çok 
yüksekti bu nedenle de dar 
bir bölgede kaldı bu tuhaf bir 
çelişkidir bu virüste ise öldürü-
cülük oranı ilk çıkan virüse göre 
yüksek değil ama değişik bir 

özelliği var; bulaştırıcılığı çok 
yüksek ve bulaştırıcılık yüksek 
olunca bu hızla dünyaya ya-
yıldı. Pandemide zaten dünya 
çapında küresel ölçekte salgın 
demek. 

Şimdi Türkiye’ye geldi biliyor-
sunuz gelince, iktidar bunu 
sağlık otoritesi diye tanımlaya-
lım; gerekli önlemlerin alındığı-
nı bilim kurulu oluşturulduğunu 
bilimin ilkelerine göre davranı-
lacağı izlenimi yarattı. Maale-
sef izlenimi yarattı, hatırlayın 
cumhurbaşkanı bir hafta sonra 
açıklama yaptı, ama orada 
anladık ki başka bir niyet var 
çünkü o toplantıya bu alanın 
meslek örgütleri temsilcilerini 
çağırmadılar TTB çağrılmadı, 
diş hekimleri çağrılmadı, ecza-
cıları çağırmadılar ama nere-
deyse Çankaya mahalle muh-
tarını çağırdılar muhtemelen 
AKP’li olsa onu da çağırırdılar, 
odalar borsalar birliğinden bil-
mem kime kadar herkes oraya 
geldi anladık ki niyet başka. Bir 
başarı hikayesi yazmak istediler 
ilk anda ve bunu biz sınırlarız 
yaparız sessizce de geçiştiririz 
tüm dünya yıkılırken biz ne 
kadar güzel hastanelerimiz çok 
kuvvetli altyapımız kuvvetli bu 
hastalığı yendik izlenimi ya-
ratmak istediler. Oysa hepimiz 
biliyoruz ki öyle olmadı daha 
sonra anlaşıldı salgın biliminin 
ilkelerine göre yönetmemiş 
oldukları. İlk İran’dan girişleri 
hatırlayın, umreden dönüşleri 
hatırlayın henüz Türkiye içine 
girmemiş iken bu virüs, sal-
gın bilim der ki siz sınırlarınızı 
sağlam tutacaksınız ilk vakayı 
tespit edeceksiniz ve ettikten 
sonra onu izole edeceksiniz. 

Salgında Sağlık Krizi
Neredeyiz, Şimdi Ne Yapmalıyız?
Gülay Kılıç
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Temasları engelleyip karantina 
yapacaksınız. Dünya, salgın-
larla uğraşırken temel ilkeleri 
oturmuştur karantina denen 
bir kavram vardır, fakat bunu 
yapmadılar hatırlayın umreden 
dönenlere izin verdiler ve ilk 
yayılma oradan meydana geldi 
anladık ki bunlar çok ciddiye 
almıyor ama hep alıyormuş 
duygusu yarattılar. O babacan 
tavırlı sağlık bakanı herkesin 
güvenini de sağladı. Doğrusu 
biz de başlangıçta, bu işler 
kamu otoritesi ile yürütülür 
başka çaresi yoktur zaten güçlü 
bir kamu yönetimine ihtiyaç 
vardır, kararlı ve kararlarını 
uygulayan vs. fakat bunların eli 
zayıflamasın gerçekten şaşır-
masınlar diye olabildiğince 
anlamaya dinlemeye destek 
olmaya çalıştık ama bir baktık 
ki hiç öyle olmadı ilk vakayı 
bile bize kara kuvvetleri ko-
mutanı vefat etti Covid-19’dan 
bunu bile söylemediler başka 
bir vaka ile 11 Martta söylediler 
oysa belli ki ülkede daha önce 
de vardı bu virüs ama dedi-
ğim gibi işe ilk başlarken daha 
yanlış bilgi verdiler ve güveni 
sarstılar. Bu salgını yönetmekte 
güven en kritik olgudur halkı-
nıza yalan söylemeyeceksiniz 
çünkü bir kez güveni sarsar-
sanız insanların önlemlere 
uyumunu denetleyemez karar-
ları yanlış alırsınız. Bu hastalık 
sonuç olarak parti, milliyet, din, 
etnik köken tanımıyor ama bu 
hastalık sınıf tanıyor yoksulların 
hastalığı oldu bu hastalık. Bir 
müddet sonra yine toplumda 
tanınan insanlarda hasta oldu-
lar ve bir kısmı vefat etti ama 
yoğunluğa bakacak olursanız 
bu hastalık işçi sınıfı hastalığı, 

yoksul kesim hastalığı, esna-
fın hastalığı yani onları vurdu 
sadece hastalandırmak düze-
yinde değil aldığınız önlemlerin 
yarattığı tahribatlar açısından 
da onları vurdu ve gerçekten 
çok ciddi sorunlarla baş başa 
kaldığını görüyoruz. Hükümet o 
başarı hikayesini yazma inadı-
na 1 Haziran’da ortalığı açtı ve 
dedi ki biz artık normalleştik 
sorun yok vakalar giderek aza-
lıyor önlemleri aldık vs.

İnsanlar da buna inanmak 
istiyordu. Özellikle Nisan-Ma-
yıs aylarında ki o nispeten sıkı 
önlemler insanları tedirgin etti 
korkuttu. Hep iyi şeyler duy-
mak istedi normalleşme diye 
başladık. Turizm sezonunu 
açmak için, ekonomik faaliyeti 
canlı tutmak için normalleş-
tirdiler ve İstanbul Türkiye’nin 
Wuhan’ı olarak ilan edildi. Biz 
sonradan bunları öğrendik 
çünkü vaka sayılarının da hangi 
bölgelerde bulunduğunu da 
bize bildirmediler vakaların % 
60’ının da İstanbul’da olduğunu 
anlamış olduk. Buradan Ana-
dolu’ya yayıldı. Turizmi açalım 
derken köylere, kırsal alanlara, 
tatil beldelerine giderek bu 
hastalığı yaydılar oysa salgın 
yatışmamıştı bitmemişti. Sal-
gını çıktığı bölgede izole ede-
ceksiniz. Ankara’nın Ağustos 
sayılarında o çıkışını hepimiz 
biliyoruz, şu tehlikenin altını 
çizdik dedik ki siz eğer bu sal-
gını bu kadar gevşek karşılar-
sanız normalleşmiş gibi değer-
lendirirseniz İstanbul ve büyük 
illeri büyük sıkıntıya sokarsı-
nız. Çünkü bu hastalık birinci 
dalgayı tamamlayıp ortadan 
kalkmazsa ikinci aşamasını güz 

aylarında daha kötü koşullarda 
yapar. İstanbul Eylül ayından 
itibaren alarm vermeye başladı. 
Büyük, yoğun nüfusun bulun-
duğu yerler böyle oldu ve güz 
ayları ile beraber İstanbul’da 
büyük bir patlama yaşandı bu 
uyarı hep yapıldı kamu otori-
tesine önlem alın!  Ve gelinen 
noktada şu anda İstanbul başta 
olmak üzere büyük illerde şu 
Hatay’da Mersin’de Samsun’da 
ciddi alarm vermiş durumda 
buralarda sağlık altyapısı bu 
artan hasta yükünü karşıla-
makta zorluk çekiyor. Çünkü bu 
hastalığı biliyorsunuz söylendi 
gerek var mı tekrar bilmiyorum 
yaygın bulaştırıcılığı var yüz 
hastanın 80-85’inde semptoma 
yola açmıyor,10-15 ‘inde hasta-
lık tablosu ortaya çıkıyor. 5’inde 
ağır seyrediyor ve bunların 2’si 
3’ü vefat ediyor, kaybediyoruz. 
Yoğun bakım ihtiyacı ortaya çı-
kıyor ve sağlık yükünü hastane-
lerin bu kadar yoğun biçimde 
yayılmış tüm toplumu etkileyen 
bir hastalık ya o hastalık tablo-
nun iyileştirecek imkanları yok 
yine biliyoruz ki 9-10 ay içinde 
şunu gördük ki eğer siz destek 
tedavisi verirseniz bu hastalığın 
ölüm oranını azaltabilirsiniz he-
nüz bu hastalığa özgü bir teda-
vi yok dolayısıyla hem şu ilacı 
al iyileş mümkün değil, ama 
ne oluyor bu hastalığı yarattığı 
tahribatı verdiği zararı engelle-
yecek imkanlarımız var bilimin 
eriştiği noktada bu sağlanıyor. 
Yoğun bakım destekleri, oksijen 
destekleri ile birçok ölümü en-
gelleyebilirsiniz bunun için de 
sağlık altyapısına ihtiyaç var.

Tam bu noktada şu anda halkın 
sağlık hizmetine erişimini nasıl 
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değerlendiriyorsunuz? Sağ-
lık hizmetlerine erişebiliyor 
muyuz?

 Şimdi bundan önce eksik 
bıraktığım noktayı tamamlaya-
yım, sonra bu kısma geçeyim. 
Bu hastalıkta esas olan salgını 
sahada engellemek. Hastanede 
karşılayamazsınız bunu. Na-
sıl bir sağlık altyapısına sahip 
olursanız olun hangi sistemi 
kurarsanız kurun karşılama-
nız çok güçtür salgını sahada 
engelleyeceksiniz. Yani bu 
hastalık bulaşıcı bir hastalık ve 
aşısı henüz yok. Ama nasıl en-
gelleyebilirsiniz bunu insanların 
arasındaki ilişkiyi azaltara,k 
kapalı alan, dar mekan, yakın 
temas bu hastalığın yayılmasını 
engelleyen unsurlar o zaman 
siz bunu azaltacaksınız epide-
miyoloji ilkesini yerine getire-
ceksiniz ve insanları şu anda 
bizim ilan ettiğimiz iki haftalık 
kapanma hatta bunu bir ay 
önce söylemiştik.  Şu anda en 
az 4 haftalık bir kapanma süre-
sine ihtiyacımız var. Bu hasta-
lığın yükünü azaltabilmek için 
özellikle de fabrikalar, organize 
sanayi bölgeleri, merdiven 
altı üretim yapılan yerler yani 
yoğun olarak bir olarak bulu-
nan kapalı bölgelerdeki üretimi 
de durdurarak, siz insanları o 
kuluçka süresi kadar en az iki 
kuluçka süresi kadar şu anda 
var olan nokta insanları ka-
patmak ve hastalığın yükünü 
azaltmak zorundasınız. Yoksa 
hastaneler bunu kaldıramaz 
şimdi hastaneler kısmında da 
ciddi sorunlar yaşanmaya baş-
landı. Bu hastalık salgın hasta-
lık dolayısıyla mevcut mevzu-
atımıza göre de bu hastalığın 

masraflarının kamu tarafından 
karşılanması gerekiyor her türlü 
teşhis ve tedavi yönetiminin. 
Bir kere bunun altını özellikle 
çizelim burada kamu özel fark 
etmiyor. Türkiye’de biliyorsunuz 
uzun bir süredir sağlıkta dönü-
şüm programı diye bir program 
yürütüyor hükümet, neoliberal 
bir program sonucu sağlıkta 
özelleştirme epey mesafe almış 
durumda şu anda yoğun bakım 
yataklarının %42’si özel sağlık 
sektörü kontrolünde bu hasta-
lıkta da yoğun bakım servisle-
rine müthiş ihtiyaç var. Devlet 
bir baktı ki elindeki imkanlarla 
kamu imkanları ile bu sorunla 
baş edemiyor İstanbul’da örne-
ğin ki, özel sektörün en yoğun 
olduğu yer, burada yoğun 
bakım yatakları kontrolü sağlık 
bakanlığı elinde değil dolayı-
sıyla bunlar için öncelikle bir 
teşvik paketi açıklandı pandemi 
bakım hizmeti ücreti diye bir 
ücreti koydu. Sosyal güvenlik 
kurumu tarafından normal yo-
ğun bakım yatağı ücreti üzerine 
ek bir kat bir ücret verildi ama 
arz talep meselesi maalesef 
piyasa kuralları burada da işledi 
ihtiyaç arttıkça kamu hastane-
lerine insanlar ulaşamadıkça 
oradaki tablo ağırlaştıkça özel 
sağlık kurumlarına yöneldiler 
ve maalesef tamamen ücretsiz 
olması gerek bu hizmet mer-
diven altı diyelim ya da nasıl 
söylenir mevzuat dışı olarak 
bu hastalardan yüksek ücret 
talep edildi ve hala ediliyor 
bunun denetlemesi yapılmıyor 
şu anda hem cumhurbaşkanlığı 
kararı var hem 5510 no’lu sos-
yal güvenlik kurumu kanununa 
göre çıkarılan genelgelere göre 
yoğun bakım servislerinden 

ücret alınamaz Covid tanısı 
konmuş PCR testi pozitif ya da 
olası Covid olan hastalardan şu 
anda ücret alınamaz ama he-
pimiz biliyoruz ki bu hastalar-
dan özel sağlık alanında ücret 
alınıyor . 

Diğer sıkıntı tanı araçlarında 
yaşandı PCR testinde yaşandı 
şu anda salgını fırsata dönüş-
türmek isteyen bir grup insan 
var, her ülkede bu olabilir ama 
kamu otoritesi bunu mutlak 
engellemek zorundaydı, oysa 
orda da mevcut mevzuata ters 
davranılarak yurt dışına çıkan 
ve test yaptırma zorunluluğu 
olan vatandaşlar için getirilen 
düzenlemeyi, sanki tüm yurt-
taşların yapması özel sağlık 
alanında bu hizmeti alacak tüm 
yurttaşların yapması zorun-
daymış gibi bir ücret konuldu 
ve ücreti tartışıldı oysa öyle bir 
şey yok sosyal güvenlik kurumu 
PCR ücretini yetkili laboratu-
varlar ödüyor. Özel hastaneye 
giderseniz sizden 250 lira PCR 
ücreti alırlar bunu anlamak 
mümkün değil, bu denetleme-
yi mutlaka kamu otoritesinin 
yapması gerekiyordu hatta biz 
TBB olarak bi adım daha ileri 
gittik özellikle yoğun bakım 
meselesinde mutlaka kamu 
otoritesinin geçmesi gerektiğini 
söyledik yani bir nevi oralara el 
koymak, yani bu tabi ki tüm-
den kamulaştırma anlamına 
gelmeyebilir ama siz bu özel 
hastanenin işleyişine müdaha-
le edebilirsiniz orayı en yakın 
eğitim araştırma hastanesine 
bağlayabilirsiniz ve böylece 
oraların gerçekten ihtiyacı olan-
ların erişimine açabilirsiniz ama 
bu düzenleme yapılmadı şu 
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anda, dediğim gibi bu yoksul-
ları vurdu. Yoksullar erişemiyor 
sağlık hizmetine evlerinde ya-
tırılmıyor zaten bunlar. Eskiden 
ilk dönemde semptomu olanlar 
yatırılırdı, erken dönem olan 
müdahalede gerçekten sonuç 
veriyor artık şimdi zatürre-
si belli noktaya gelmiş hasta 
ancak hastaneye başvurabi-
liyor oysa o aşamadan önce 
yapılacaklar var bu hastalığın 
o aşamaya gelmemesi için. O 
konuda bir eksiklik gözüküyor 
ama dediğim gibi o sorunda 
biraz da bu yükün çok art-
masından kaynaklanıyor yani 
hastalığın ancak siz hastaneler 
üzerindeki yükünü azaltırsanız 
baş edebilirsiniz o nedenle en 
az 4 haftalık tam kapanmayı 
söylemek istiyorum. 

Tam bu noktada aslında aşı ko-
nusu gündemimizde artık, yani 
pandeminin önüne önümüzde-
ki birkaç ay içinde geçilebile-
ceği gibi bir hava oluşturuldu 
alınacak toplumsal önlemler 
önceki dönemlerde olduğu 
kadar gündeme gelmiyor bu 
noktada aşı uygulamasının 
başlaması ile diğer önlemlere 
gerek kalmadan normalleşme 
mümkün mü?

Bu da aslında bir yanılgı böyle 
bir yanılgıyı yattılar maalesef. 
Yangın artık tüm evi sarmışken 
sağlık bakanı şunu söylüyor 11 
Aralık’ta aşı Türkiye’ye geliyor 
ve tüm sorunlar dertler bitiyor. 
Bu müthiş bir aldatmaca hiç 
bir hekim bunu söyleyemez 
kendisi de muhtemelen gerçeği 
biliyordu ve söylerken hani hep 
kötü şeyler söylüyorum bir de 
iyi şeyler söyleyeyim duygusu 

ile söyledi, başka türlüsünü de 
yakıştıramıyorum bu bir yalan. 
Aşı hakikaten tünelin ucundaki 
ışık enfeksiyon hastalıkların-
da bulaşıcı hastalıklarda tabi 
ki aşı çok önemli bir silah. 
Bu hastalıklarında dünyadaki 
gelişmeler de böyle olmuştur 
zaten. Bu pandemi dünyanın 
deneyimlediği yeni bir hastalık 
bu nedenle de aşı çalışmaları 
da çok yoğun bir şekilde başla-
dı ve gelişti bu tabi ki genetik 
biliminde gelinen nokta tekno-
lojinin gelmiş olduğu düzeyde 
bu çalışmaların çok hızlı bi-
çimde gelişmesine yol açtı. İlk 
hastalığın ortaya çıktığı Çin’de 
hastalığın mikrobun olan yeni 
korona virüsün genetik yapısı 
hızlıca çözüldü bu çok önemli 
bir gelişme bu genel olarak 
genetik bilimdeki gelişmenin 
bir sonucu olarak ortaya çıktı. 
Genom dediğimiz bu haritası 
çıktıktan sonra üzerindeki ça-
lışmalarda çok hızla gerçekleşti 
daha önce de aşı teknolojisinde 
de gelişmeler vardı şimdi he-
pimizin bildiği Biontech ya da 
Moderna’nın ürettiği teknik ve 
sadece RNA ile yani aşı yapma 
tekniği bilinen bir teknikti üze-
rinde çalışılan bir teknikti yeni 
aşıları bu yöntemle geliştirme 
konusunda çalışmalar vardı bu 
tam üzerine geldi bu çalışmalar 
birleşince bu konu daha önce 
on yıllar bulan çalışmalar aylara 
sığdı bir de hastalık toplumda 
yayılınca bu konuda sermaye 
de aktarıldı. DSÖ’de bu konuda 
gerekli desteği ver ve hızlıca 
yürütüldü bu RNA aşıları ama 
bunun yanı sıra tabi klasik yön-
temle yapılan inaktif aşılama 
dediğimiz hastalandırma gücü 
azaltılmış virüslerin aşıları var 

daha önce bunlarda bir yandan 
yoğun biçimde yürüdü ve tüm 
dünyada bilindik 4 5 tane aşı 
var bunlar hakikaten devre-
ye sokuldu aşının üretiminde 
ve son kullanıcıya ulaşımında 
birtakım evreler var hepimiz 
biliyoruz artık 1.faz 2.faz 3.faz 
diye tanımlanan evreler 1 ve 2. 
fazı tüm aşılar geçtiler. Bunlar 
bilimsel dergilerde de yayın-
landı yani aşının etkinliği ge-
rekli antikor üretip üretmediği, 
güvenilirliği yani yan etkisi var 
mı? Bunlar da ikinci fazla bera-
ber denetlendi 3.faz daha geniş 
gruplarda gerçekten nasıl bir 
şey yaratıyor yani ilk etkinlik ve 
güvenlikten sonra toplumdaki 
karşılığı nedir bu işin denilen 
3.faz çalışmaları da yoğun 
biçimce gerçekleştirildi ama 
bu 3 fazı geçmeden herhangi 
bir molekülün uygulanması söz 
konusu değil olamaz yani ne 
kadar hızlı olursa olsun ama 
o bürokratik aşamalar aşıldı 
devletler daha kolay izin verdi 
vs ve şu anda bizim bildiğimiz 
iki aşı bunu geçmiş durumda 
biontech ve moderna aşısı ya-
pıldı. Türkiye’de de 3.faz çalış-
maları yapılıyor birçok hastane-
de özellikle gönüllüler üzerinde 
bu çalışmalar yapılıyor bizim 
hükümetin bu konudaki tutu-
mu ne oldu? Aslında bakacak 
olursanız bir ülke bu türden aşı 
çalışmalarının yürütüldüğünden 
haberdardır ve anlaşmalarını 
önceden yapar çünkü sonuçta 
bunun bulunmuş olması yetmi-
yor bulunduktan sonra üretimi, 
depolanması ve son kullanıcıya 
ulaştırılması gerekiyor bu bir 
süreç bu sürecin yönetilmesi 
gerekiyor Türkiye bu konuda 
da iyi bir sınav vermiyor onu 
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anlamış durumdayım bakan 
bunu söyledi ama ortada ne 
olduğunu ne bilmiyoruz oysa 
bu sürecinde şeffaf yürütülmesi 
gerekiyor nasıl verileri gizlemek 
konusunda    o kötü tutumları 
vardı, aşı konusunda da mut-
laka şeffaf olmak zorundalar. 
Aşıda da aynı şeyi yapmak 
durumundalar. Çin kökenli 
diyelim bir aşı firması ile bir 
anlaşma yapıldı Koronavac 
denen aşı için 50 milyon doz-
luk bi anlaşmasının yapıldığını 
bize bildirdiler fakat şimdi bu 
aşıyı hangi koşullarda Türki-
ye’ye getirecekler bu bilinmiyor 
11 Aralıkta gelecek dendi işte 
üzerine buraya gelecek iki haf-
ta burada ilk denemeleri yapı-
lacak. Uygulanmaya geçecek 
dendi ve bu arada da Türki-
ye’deki 3.faz çalışmalarının da 
sonuçları paylaşılacak ve ondan 
sonra da öncelikle bir sıralama 
içeriden sağlık çalışanlarından 
başlayarak risk gruplarına göre 
aşılanacak dendi bilinen bu 
ama öyle anlaşılıyor ki böyle bir 
çalışma yok aşı nasıl gelecek ? 
Şu anda yaptığımız grip aşısı 
enjektör içindedir doğrudan 
size uygulanır şimdi bunların 
yoğun depolarda geleceği yani 
en kaba tabirle büyük bidon-
lar içinde geleceği ve burada 
bunların enjektörlere dönüştü-
rüleceği. Şimdi burada bunların 
fabrikasını kurmanız lazım. Bu 
nasıl yapacağınız belirlemiş ol-
manız lazım. Kim yapacak, aile 
sağlığı merkezleri mi hastane-
ler mi yoksa topluca merkezler 
oluşturulup aşı mı yapılacak 
henüz bunlar yapılmış altya-
pısı oluşturulmuş değil. Bu da 
sağlık bakanlığı görevi idi bu 
bizi maalesef üzüyor şu anda 

aşı gibi bu hastalığın seyri 
konusunda önemli bir silahın 
bu şekilde gevşek önlemlerle 
bize ulaştırılması bizi üzüyor. 
Bunu kabul etmek mümkün 
değil bugün bir gelişme oldu. 
Türkiye ilaç ve tıbbi cihazlar 
kurumunun yönetmeliğinde 
değişiklik yapıldı acil kullanım 
onayı diye bir olay çıktı. Pande-
mi türü durumlarda acil kulla-
nım onayı verebilir tıbbi cihaz 
kurumu diye bir madde çıktı bu 
bürokratik süreci hızlandırmak 
için yapılmış bir adım gibi gö-
rünüyor. Aşı bir biçimi ile tüm 
toplumu aşılayacak yoğunlukta 
aşının gelmeyeceğini anlaşmış 
bulunmaktayız yani birkaç aşı 
firması ile anlaşma yaparak onu 
sağlayabilirdiniz ama ekonomik 
koşullar da buna izin vermiyor 
şu an sadece koronavac aşısı 
ile yetineceğiz  gibi görünüyor. 
Yurttaşlar için şunu söyleyebi-
lirim, aşıların kökenleri üretim-
lerine ilişkin kaygıya kapılmala-
rına gerek yok hangi yöntemle 
üretilmiş olursa olsun her aşının 
mutlaka etkinliği ve güvenirli-
ği test edilmiş durumda. Yani 
yeterince koruyor ve yan etkisi 
çok düşük bir kere bu bilinsin. 
Aşıya ulaşmaya çalışsınlar ve 
kendi risk grupları içinde ise 
aşıya ulaştıkları an yaptırsınlar 
bu aşı karşıtlığı meselesi, tered-
dütü diyelim daha doğrusu her 
kesimde var bu çok üzücü bir 
şey bilimin gelmiş olduğu nok-
tada böyle bir tereddüte sahip 
olmak bizi üzüyor. Dünyayı 
kasıp kavuran birçok hastalıkla 
bu yöntemle baş ettik insanlık 
bir arada yaşayabiliyorsa bunu 
aşıya borçlu. Fakat bu aşının 
uzun süreli etkilerinin ne ola-
cağı konusunda yani koruma 

süresi tekrarlamalar vs henüz 
ortada yok. Bu da çok doğal, 
bir aşıyı normal kullanıma so-
kabilmek için 10 yıllık bir sürece 
ihtiyaç var fakat bu pandemide 
buna zamanınız yok ama kısa 
dönemde sıkıntıları çok düşük 
uzun vadeli sonuçları da hep 
beraber göreceğiz şu an ön-
görülen 6 aylık bir koruma, bir 
korumanın olabileceği bu çok 
önemli. Resmi, bildirilen ölüm 
sayısı 250lere ulaştı bunun 
en az iki katı fazla olduğunu 
tahmin ediyoruz bunu durdur-
mayı hedefliyoruz şu anda . 
Aşı yapıldıktan sonra, aşılar şu 
anda iki doz yapılması planlanı-
yor 1’er ay arayla ya da 15 gün. 
İlk dozdan bir ay sonra koru-
ma sağlayabiliyor. O yüzden 
aşıdan hemen sonra önlemleri 
ihmal etmenin bir anlamı yok. 
Ondan sonra bile aşı olanların 
bulaştırıcı olma ihtimali var. Bir 
müddet daha maskeyi takaca-
ğız ama aşı şunu sağlayacak, 
aşı olan insanların yüksek ölüm 
riskini azaltacak. Birdenbire 
yapıldı ve her şey normale girdi 
diye bir şey yok. Aşıyı mutlaka 
olalım, aşı olduktan korun-
ma tedbirlerine bir süre daha 
devam edelim. Dünyanın en az 
%60’ının aşıyla tanışmış olma-
sı gerekiyor ki salgın yatışsın. 
Ve hayatımız normale dönsün. 
Birkaç aşı şirketinin ürettiği aşı 
yaygın biçimde dünya kulla-
nımına girecek ama bunun en 
az bir yıl süreceği öngörülüyor 
biz ulaşabildiğimiz aşıyı kısa 
vadede yapalım önlemlerimize 
devam edelim. 
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Öncelikle Zindaşti kimdir ve 
bugün bu kadar tartışılıyor?

Zindaşti 1974 yılında İran’ın 
Urmiye kentinde doğuyor. Bu 
Türkiye sınırında, Yüksekova’ya 
çok yakın bir kent. Zindaşti bir 
Kürt aşiretine mensup. Hatta 
iddiaya göre 2-3 yaşındayken 
babası, dedesi ve amcaları 
Kürt kimliklerinden dolayı idam 
ediliyor. 20 yaşına geldiğinde 
İran’da uyuşturucu kaçakçılığı 
suçundan dolayı idam cezasına 
çarptırılıyor. Yanında iki arkada-
şı var Hacı Palvis (Çetin Koç) ve 
Esfendiyer bir devrim muhafı-
zını öldürdükleri iddia edilerek 
cezaevinden firar ediyorlar ve 
sahte kimliklerle Türkiye’ye 
giriş yapıyorlar. 1994 yılında 
Türkiye’ye Zindaşti Kamal 
Zarifi Zeydani adıyla giriyor 
ve İstanbul’a yerleşiyor. Daha 
sonra iddiaya göre uyuşturucu 
kaçakçılığı faaliyetleri İstan-
bul’da devam ediyor. Yıllarca 
isimleri uyuşturucu ticaretiyle 

ve lüks hayatlarıyla anılıyor, 
bürokratik bir çevre yaratıyorlar 
kendilerine. Ama daha sonra 
2007 yılında Zindaşti İstan-
bul Büyükçekmece’de 75 kilo 
eroinin yakalanmasından dolayı 
tutuklanıyor ve yargılanıyor. 
Aslında uyuşturucuyu kendisi-
nin ihbar ettiğini buna rağmen 
suçlandığını iddia ediyor ve 
2010 yılında skandal bir şekil-
de tahliye ediliyor. Kendisini 
yargılayan hakim aleyhinde ve 
dosyada Balyoz davalarına ba-
kacak mahkeme başkanı aley-
hinde ifadeler veriyor ve kendi 
kimliğini de veriyor. Bu şekilde 
serbest bırakıldığı iddia edili-
yor. Çok şaibeli bir karar çünkü 
o sırada Kemal Zeydani sahte 
ismiyle tahliye ediliyor ancak 
gerçekte Zindaşti olmasına 
karşın sahte kimlikle tahliye 
edilmiş oluyor. 

Kitabınızda Baronlar savaşı 
isimli kitabınızda Türkiye’yi 
Avrupa’nın Meksika’sı olarak 

tanımlıyorsunuz. Türkiye’deki 
uyuşturucu baronlarının iliş-
kileriyle ilgili bir tanımlama 
mıdır, biraz açabilir misiniz?

Dünyadaki eroinin yüzde 
doksanı Afganistan’da üretili-
yor ve bu uyuşturucunun ana 
güzergahı İran-Türkiye-balkan 
ülkeleri ve Avrupa şeklinde ger-
çekleşiyor. Avrupa polisi buna 
Balkan güzergahı diyor. En kilit 
noktası ise Türkiye. Afganis-
tan’a bir milyar dolar kadar kirli 
para kalıyor, iranda yaklaşık 
5 milyar dolarlık bir paranın 
kaldığı düşünülüyor Türki-
ye’dekilere de beş milyar dolar 
kaldığı tahmin ediliyor. Tonlarca 
uyuşturucu Avrupa’ya ulaştı-
ğında ise 30 milyar avroluk bir 
zehir ticaretinden söz ediyo-
ruz. Para elbette her geçtiği 
yeri kirletiyor. Afganistan’da 
eroin bağımlılığından her yıl 
yüzlerce, binlerce insan ölüyor. 
Türkiye’de ölüm oranları İran ve 
Afganistan’a göre daha az ama 
Avrupa’ya geçişte Türkiye’de 
konumlanmış uyuşturucu ka-
çakçıları çok önemli bir misyon 
ediniyorlar. Avrupa’da malın 
torbacılara ulaşmasına kadar 
Türkiye’deki baronların etkili 
olduğu düşünülüyor. Bütün bu 
güzergahın kilit noktasındaki 
isimlerin Türkiye’de yaşayan 
baronların olduğu düşünülü-
yor. Yani aslında Meksika nasıl 
Amerika’da uyuşturucuyla mü-
cadelede bir kilit yer ve oraya 
uyuşturucunun nakledildiği 
nokta ise Türkiye de Avrupa’ya 
eroinin sevk edildiği nokta. 
Bu yüzden Türkiye Avrupa’nın 
Meksika’sı terimini kullanıyo-
rum. 

Baronlar Savaşı Söyleşisi
Timur Soykan
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Peki bu ilişki ekseninde mi 
Zindaşti’nin Türkiye’yle olan 
ilişkilerini değerlendirmek 
gerekiyor?

Yeraltı dünyasından biriyle 
konuştum bunu. Diyor ki bu 
ticarette tonlarca uyuşturucu 
sevk edildiği için hiçbir za-
man tek kişiye ait olmuyor. Bu 
sayede riski azaltıyorlar hem 
de milyonlarca dolar masrafı 
bölüşmüş oluyorlar. Bir şekilde 
de birbirlerini ihbar etmemenin 
güvencesini almış oluyorlar. 
Bir çeşit çok ortaklı şirketler 
gibi ilerliyor. Anlatılana göre 
yolu olan en güçlü konumda 
oluyor. Yolu olan ise geçiş-
lerde bürokrasiyi, memurları 
bağlamış olan, yakalanma 
riskini azaltmış olan, kendine 
bir güzergah oluşturmuş olan 
anlamına geliyor. Temel yakla-
şım da bu, bunu sağlayan en 
güçlü konuma gelmiş oluyor. 
İddialara göre hem Zindaştinin 
hem diğer uyuşturucu baronu 
olduğu iddia edilen isimlerin 
bunu sağladığı düşünülüyor. 
Zindaşti’nin İranlı olması ve 
uyuşturucu konusunda İranlı 
çok kişi olması o coğrafyanın 
bu zehir ticaretinde önemli 
noktada olduğunu gösteriyor. 
Ama dediğin gibi Zindaşti de 
serbest bırakıldığında akla tabi 
ki devletle, iktidarla bağlantıları 
geliyor ve yılar sonra bu FETÖ 
suçlamasına dönüşüyor.

Zindaşti tutuklanmasından 
ve serbest bırakılmasından 
bahsettiniz. Bu tutuklanma 
ve bırakılma süreçleri nasıl 
gerçekleşiyor. Bunun devlet 
içerisinden nüfuzlu birilerinin 
devreye girmesinin gerekli 

olduğunu akla getiriyor. Biraz 
bu kısma açabilir misiniz?

Tam o dönemde özellikle Fet-
hullahçıların yargı içerisindeki 
örgütlenmesinde çok kritik 
bir aşamadan söz ediyoruz. 
Tam 2007-2010 arasına gelin-
diğinde fehtullahçılar yargıda 
kendinden olmayan hakim ve 
savcıları tasfiye etme ve yer-
lerine kendilerini yerleştirme 
peşindeler. Erkan Çanak var 
İstanbul 14. Ağır ceza mahke-
mesinde o zaman bir de istan-
bulk 10. ağır ceza mahkemesin-
de balyoz davalarına bakacak 
Zafer Başkurt var. Onları tasfiye 
etmek istiyorlar. Zindaşti’nin de 
Ergenekon hakimleri aleyhinde 
uyuşturucu davalarından rüşvet 
aldıklarına dair bir mektubu 
bulunuyor bir avukatın ofisinde. 
Ardından Zindaşti ile Zekariya 
Öz görüşüyor. Tabi ki sadece 
Zekariya Öz görüşmüyor, o 
sırada ABD’nin uyuşturucuyla 
mücadele ajanları da cezaevin-
deyken Zindaşti’yle görüşüyor-
lar. Bu görüşmelerin belgeleri 
var. Bu noktada Zindaşti’nin 
tahliyesinin bir pazarlık olduğu 
iddia ediliyor. Yani Erkan Ça-
nak ve Zafer Başkurt aleyhinde 
ifadeler vereyim siz de beni 
serbest bırakın şeklinde kulla-
nıldığı iddia ediliyor. Ancak Zin-
daşti hiçbir zaman gizli tanık 
olmadığını iddia ediyor. Sahte 
ismiyle ifade verdiğini söylüyor 
ve resmi evraklarda da öyle 
gözüküyor. 

Şimdi FETÖ’den bahsettiniz 
ancak şu anda Zindaşti yine 
gündemde. Geçen günlerde 
yaşamını yitiren Burhan Kuzu 
ismi çok öne çıkıyor. Biraz da 

Zindaşti isminin AKP’lilerle bu 
kadar anılmasının nedenine 
gelmek istiyorum. AKP ile olan 
yakınlığı nedir Zindaşti’nin?

Aslında bütün savaş Haziran 
2014’te Yunanistan’da Nur-1 
isimli bir gemiyle taşınan 2.1 
ton uyuşturucu yakalanıyor. 
Bu uyuşturucu yakalandıktan 
sonra uluslararası polis rapor-
larına uyuşturucunun sahibi 
Zindaşti olarak geçiyor. Orhan 
Ünğan Avrupa’da yaşayan bir 
türk vatandaşı ve çetin koç bu 
üç isme ait olduğu yazılıyor 
raporlara. İddiaya göre Zindaş-
ti dışındakliler Zindaşti’yi bu 
malı ihbar etmekle suçluyorlar. 
Bunun üzerine bir baronlar 
savaşı başlıyor. Nur-1 gemisi-
nin sevkiyatını sağlayan başta 
söylediğim İsfandiyarigi??? 
Yunanistan’daki operasyon-
dan son anda Türkiye’ye kaçıp 
Zindaşti’yle görüşüyor ve iddia-
ya göre öldürülüp vücüduna 
demir bağlanıyor ve Marmara 
Denizi’ne atılıyor. Orhan Ünğan 
Zindaşti’nin bunu yaptığını 
söylüyor aynı şekilde Orhan 
Ünan de Zindaşti’nin bunu 
yaptığını söylüyor. Bundan üç 
ay sonra Zindaşti’nin kızı ve 
şoförünün öldüğü bir pusu 
olayı gerçekleşiyor. Zindaşti’nin 
arabada olduğunu zannediyor-
lar ancak kızı ve şöförü ölüyor. 
Zindaşti bu olaydan Orhan 
Ünan’la Çetin Koç’u suçluyor. 
Orhan yurt dışında yakalanıp 
Türkiye’ye getiriliyor ve tutuklu 
yargılanıyor. Zindaşti ise bu 
süreçte şikayetçi olarak gözü-
küyor ama bir cinayetler zinciri 
başlıyor. Çetin Koç Dubai’ye 
kaçıyor. Dubai’de yüksek gü-
venlikli bir gökdelende Mayıs 
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2016’da öldürüldü. Ondan 
önce ise Orhan Ünan’la ilişki-
li oldukları düşünülen iki kişi 
Küçükçekmece’de öldürüldü. 
Ondan sonra Orhan Ünan’ın 
avukatı Kudbettin Kaya Bakır-
köy’de öldürüldü. Çetin Koç’un 
kardeşi Tahran’da kaçırılarak 
öldürüldü. Çetin Koç’u öldüren 
tetikçiler Kanada’da öldürüldü. 
Orhan Ünğan’ın kardeşi Bağdat 
Caddesinde öldürüldü. Yani 
bir baronlar savaşı yaşandı. Bu 
süreç içerisinde Nisan 2018’de 
bu cinayetlerin çoğu işlenmiş-
ken Zindaşti yakalandı. Yakala-
nırken bir hakkında bir arama 
kararı yoktu. Yakalandı ve 
tutuklandı. Aslında Zindaşti’nin 
siyasi bağlantıları çok önceden 
biliniyordu. 2016 yılında Sarı-
yer’deki bir silahlı çatışmada 
gözaltına alındığında telefo-
nu incelendi. Bu incelemede 
Burhan Kuzu’yla fotoğrafları ve 
mesajlaşmaları çıkmıştı zaten. 
Ortaya dökğlmüştü ama Türki-
ye’nin bunlardan haberi yoktu 
çünkü 2016’daki gözaltıda 
hepsi serbest bırakılmıştı. Ama 
telefonları incelendiğinde cina-
yetlere dair de ipuçları bulun-
muştu. Bunları gizli soruşturma 
dosyasına koydular ve iki yıl 
boyunca o dosyada kaldı.
Sizce peki üzeri mi kapatıl-
dı bunların yoksa gözden mi 
kaçtı?

Gözden kaçmıyor. Benim fikrim 
şu dosyaya koyup bekledi-
ler. Çünkü çok uzun bir süre. 
Yargıda şöyle bir durum var 
kurallarda çok ince nüanslar var 
ve bu yönetenlere istedikleri-
ni yapma hakkı verir. Örneğin 
Zindaşti hakkındaki soruştur-
ma dosyası 2014’ün öncesi ve 

sonrasına dair çokça veri içerir 
ancak tutuklama 2018de ya-
pıldı iddianame 202de yazıldı. 
Bu dosyaların açılmaması çok 
şüphe uyandırıcı olaylardır. 
Ayrıca aynı doyanın içine çokça 
suçlamayı doldurup etkisiz-
leştirmek de olayları zamana 
bırakmak da söz konusu olabi-
liyor. Burada öyle bir şey var ki 
2016’da zaten bu adamla ilgili 
çok çok veri var zaten. Ama 
bu bekletiliyor. Örneğin bakın 
bu çok çarpıcı bir şey nisan 
2018’de tutuklandığında bütün 
suçlamalar var fezlekede sade-
ce üç suçtan tutuklanıyor. Çetin 
Koç’un öldürülmesi, Maslak’ta 
bir cinayet, bir suç örgütü 
kurmak. Oysa avukat Kutbettin 
Kaya cinayetinden o sırada Zin-
daşti’yle bağlantılı olduğu için 
insanlar yakalanıp tutuklanıyor. 
6 ay cezaevinde kalıyor Zindaş-
ti ve bir kez bile avukat cinayeti 
sorulmuyor.

Neden sorulmuyor?

Nedenini bilmek mümkün değil 
ancak tahminler yürütebiliriz 
ama bu bir koruma altında 
olduğuna dair çok önemli bir 
veridir. Çünkü avukat Kutbettin 
Kayanın davasından da tutuk-
lansa bu kadar kolay çıkama-
yacak. Hatta ben tutuklama 
kararının bile serbest kalması 
için döşenen yolun bir parçası 
olduğunu düşünüyorum. Çün-
kü 6 ay elinizde olan bir adam 
onunla bağlantılı olanlar tutuk-
lanırken nasıl bu suçla ilişkilen-
dirilmez.

Burhan Kuzu’nun buradaki rolü 
nedir?

Burhan Kuzu’nun rolü şöyle 
başlıyor. Nisan 2018 Zindaşti 
tutuklanıyor ve herkes dedi ki 
yıllarca çıkamaz. Bakın Osman 
Kavala 3,5 yıldır cezaevinde 
Zindaşti 6 ayda tahliye edili-
yor. Normal bir ülkede bu bir 
skandaldır ama Türkiye skan-
dallara alışık olduğu için çok 
konuşulmadı. Zindaşti’yi tahliye 
eden hakim saat 20.00’de tah-
liye ediyor, bir itiraz gelir diye 
mesai saati bittiğinde jet bir 
tahliye kararı alınıyor ve Zin-
daşti kayıplara karışıyor. Hemen 
yurtdışına çıkıyor. Fatih Altaylı 
bu tahliyenin Burhan Kuzu 
baskısıyla gerçekleştiğini yazdı. 
HSYK bu hakim hakkında so-
ruşturma başlattı ve ifadesinde 
Burhan Kuzunun kendisini de-
falarca aradığını söyledi. Hatta 
yalnızca serbest bırakan hakim, 
Cevdet Özcan, onu da aramıyor 
sadece tahliye kararına itirazı 
inceleyecek sulh ceza mahke-
mesi hakimini de arıyor. Hatta 
Burhan Kuzu’nun avukatları çat 
kapı hakimlerin odalarına girip 
itirazı inceleyecek hakim hangi 
kanattan diye sorabiliyor. Yani 
tarikat mı, İstanbul grubu mu, 
başka bir çete mi bunu sorabili-
yor. Biz burada şunu görüyoruz 
yargıçlarla çok büyük yer kapı-
yorlar. Çünkü bir suç işlemeleri 
isteniyor. Yani şunu da görmüş 
oluyoruz, yargı bağımsızlığı 
olmayan bir ülkede yargıçlar 
için de ne denli bir işkence 
söz konusu olduğunu görüyo-
ruz. Kitapta zaten o ifadelerin 
tamamı var. Burhan Kuzu, 
Fatih Altaylı yazdıktan sonra ilk 
başta ben tanımıyorum Zin-
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daşti’yi dedi. Ondan sonra bir 
kere gördüm dedi çünkü fotoğ-
rafı çıktı. Sonra mesajları çıktı, 
Adnan Menderes Havalimanı 
ihalesiyle ilgili konuşmaları da 
çıktı. Tamamen deşifre olması-
na rağmen Cumhurbaşkanlığı 
Hukuk Politikaları Başkanlığı 
üyesi olarak devam etti. Bir 
istifası bile olmadı. Nüfusunu 
kötüye kullanmaktan 5 yıl hapis 
istemiyle bir dava açıldı ama o 
da çıkarılan bir yasa nedeniyle 
yatarı kalmayan bir suçtu. 

Burhan Kuzudan bahsettiniz 
ama burada şöyle iddialar 
ortaya çıkıyor ya Burhan Kuzu 
bunu yaparken AKP’ye ya da 
Erdoğan’a rağmen yaptı. Siz 
Burhan Kuzu bunu yaparken 
sadece kendi çıkarı için, kendi 
ilişki ağı içerisinde mi yapmış-
tır, yoksa sizin de bahsettiğiniz 
yargı içi kanatlarla bir bağlan-
tısı var mıdır?

Burhan Kuzu’nun Cevdet Öz-
can’ın bu konuda yalnız olma-
dığını düşünüyorum. Burhan 
Kuzu da kendisi hakkında 
açılan davada benim adım ön 
plana çıkarılarak gerçeklerin 
üzerinin kapatıldığını iddia edi-
yor. Bunu tabi kendisi öldüğü 
için sorma şansımız yok. Cev-
det Özcan da ben tahliye kararı 
vereceğimi söylememe rağmen 
dosya bana getirildi dedi. Tu-
tulama kararında zaten bura-
daki fezlekedeki suçlamaların 
çoğu yoktu diyerek aslında tek 
suçlunun kendisi olmadığını 
iddia ediyor. Biraz önce anlat-
tığım Kutbettin Kaya örneği bu 
kaygıları büyütecek bir gerçek. 
Bir cinayet şüphelisinin sanık 
yapılmaması sadece Burhan 

Kuzu ve Cevdet Özcan’ın gücü 
yetmez. Başka bilmediğimiz 
bir faaliyetin söz konusu oldu-
ğunu düşündüren veriler bun-
lar. Uyuşturucu ticareti yapan 
başka bir isim olan Orhan 
Ünan’dan bahsetmiştim biraz 
önce kendisi dört yıl tutuklu 
yargılandı Zindaşti’nin kızını ve 
şoförünü öldürttüğü iddiasıy-
la o soruşturmalarda Burhan 
Kuzu’nun yalnızca Zindaşti’yi 
serbest kalmakla kalmadığını 
kendisinin kumpas davasında 
dört yıl tutuklu yargılanmamı 
sağladı. Benim tahliyemi ha-
kimlere baskı yaparak Burhan 
Kuzu engelledi diyerek suç 
duyurusunda bulundu. Hatta 
bu ifadelerde Orhan Ünğan, 
lakabı ‘hayalet’, Avrupa’da DAE 
raporlarında Türkiye’den Avru-
pa’ya giden uyuşturucunun en 
önemli lideri olarak tanımlanı-
yor. Ama bu cinayette başından 
beri ben yapmadım iftira atıyor 
Zindaşti ve kontrolündeki 
polisler kumpas kurdu diyor. 
Devamında yargıda bir İstanbul 
grubu olduğunu, bunun FETÖ 
gibi bir grup, çete olduğunu, 
rüşvet alarak yargılamalara 
müdahale ettiklerini, kendi 
yargılamasında da Zindaşti’den 
rüşvetle müdahale ettiklerini ve 
kendisinin çıkmamasını sağ-
lamaya çalıştıklarını söylüyor. 
Bunun bilgilerini de eski Adalet 
komisyonu başkanı var ondan 
şikayetçi oluyor. Ondan sonra 
Ünal’ın avukatlarıyla görüştü-
rülüyor. Bunu kendisine eski 
adalet komisyonu başkanı olan 
hakimin anlattığını, tanık olarak 
dinlenmesi gerektiğini söylüyor. 
Hatta bütün bunları anlattığı 
duruşma kaydının silindiğini 
öne sürüyor.

Kitapta da geçiyordu sanırım, 
bunları anlattı ve özellikle 
İstanbul grubundan bahsetti 
bir yerde SEGBİS kayıtlarından 
silindiğini söylüyor.

Oradaki iddiaların elinde oldu-
ğunu savunuyor Orhan Ünal 
tarafı. Konuşma kayıtları eli-
mizde diyorlar. İddiaya göre de 
orada HSYK üyelerini bile isim 
vererek, duruşma savcısını, Ba-
kırköy adliyesini yöneten ismi 
isim vererek rüşvetle suçladığı-
nı iddia ediyor. Bu kayıt silin-
diyse eğer bu bir itiraz sonucu 
doğurur. Bu incelenmesi gere-
ken çok önemli bir konu. Orhan 
Ünal’ın iddiası bu yönde. Ama 
dediğim gibi incelemeye değer. 
Bende de duruşma tutanak-
ları var gerçekten de sadece 
konuşma sürelerindeki zaman 
kodları var. İçerik hiç koyul-
mamış. En son kararda da ses 
kaydı dinlendikten sonra Orhan 
Ünal hakkında suç duyurusu 
yapılmasına yönelik bir karar 
var duruşmada bir şey yapıldı-
ğını anlıyoruz. Ses kaydının bir 
kısmını dinleyebildim, oradaki 
iddialardaki gibi şeyler duy-
dum. Burada tabii şaibeyi de 
çok büyütüyor tabii yargıda 
da bir örgütlenme olduğuna 
ilişkin.

Yargı içerisindeki örgütlenme 
kısmı da Burhan Kuzu’nun 
isminin geçmesi kadar önem-
li. Her zaman adı geçen, son 
zamanlarda ciddi şekilde öne 
çıkan grup bu İstanbul grubu 
değil mi?

Pelikancılar ile bağlantılı yargı 
ayağı olduğu iddia ediliyor. 
İddialara göre cumhurbaşkanı-
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nın avukatlarının da bu yapılan-
manın içinde olduğu söyleniyor 
veyahut da adalet bakanına bu 
soruyu Cüneyt Özdemir You-
tube kanalında sordu İstanbul 
grubu var mıdır diye defalarca 
sordu ve bakan yoktur demedi. 
Biz yargıdaki bütün çetelerle 
örgütlerle mücadele edeceğiz 
dedi. Yani adalet bakanının da 
yalanladığı bir şey değil İstan-
bul. Hatta siyasi manevrayla 
doğruladığı bir şey İstanbul 
grubu dediğimiz yapı.

Hatta İstanbul grubuyla adalet 
bakanı arasında da hani büyük 
bir sıkıntı yoktur belki kuşku-
suz ama sonuç itibariyle ara 
ara gerilimlerin yükseldiğine 
şahit oluyoruz.

Evet evet bir dönem sabah 
gazetesinde adalet bakanını 
çok sert eleştiren bir yazı çıktı. 
Bunun işte pelikancıların adalet 
bakanını kabineden çıkarması 
için bir hamlesi olarak yorum-
landı. Adalet bakanı da aynı 
maklubeye kaşık sallayanlar 
diye bunlara çok sert bi cevap 
verdi. Hatta sonra cumhurbaş-
kanıyla görüştü falan adalet 
bakanı. Öyle toparlandı o süreç. 
Ama o gerilim tam dağılmış 
gibi görünmüyor ara ara o geli-
rim yükseliyor gibi gözüküyor.

Yani Zindaşti meselesi aslın-
da işin magazinel boyutu öne 
çıkarıldığı zaman burhan ku-
zuyla Zindaşti isimli bir şahsın 
yan yana gelişleri ya da kirli 
ilişkileri gibi anlatıldı. Ama 
bakıldığı zaman özellikle sizin 
kitabınızdaki kayıtlara ifade-
lere arkasında İstanbul grubu 
da dahil olmak üzere AKP’nin 

neredeyse ana bileşenlerinin 
yer aldığı devasa bir kirlilikten 
bahsediyorum.

Bu sistemdeki bir çürümüşlük 
çok büyük bir çürümüşlük. 
Bakın yani Fethullahçılara bu 
ülkeyi teslim etti AKP ve fethul-
lahçılar gerçekten ne yargı ne 
emniyet her şeyi darmadağın 
ettiler. Yani sırf kendi örgütle-
nebilmeleri için. Onlar tasfiye 
edildikten 15 Temmuz darbe 
girişimi de olduktan sonra 
onlardan temizlendikten sonra 
arkalarında bir enkaz bıraktılar. 
AKP’yle birlikte oluşturdukları 
bir enkazdı zaten bu. Sonra bu 
15 Temmuz süreci ve ondan 
sonraki devam eden süreçte 
yeni tarikatlar yeni örgütlen-
meler yeni yapılar hem yargıda 
hem emniyette devlet kurumla-
rında bir de cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemine geçince 
zaten ortaya acayip bir hiyerar-
şik boşluk da yaratıldı. Buraları 
kim kopartırsa ona kalan bir 
paylaşım süreci işledi. Şimdi 
orda da ne liyakat vardı ne işini 
iyi yapma koşulu vardı. Sadece 
saraya yakın olmak ya da bir 
tarikata mensup olmak ya da 
bir örgütlenmeye yakın olmakla 
ölçüldü bütün kadroların oluş-
ması. Bu da onun yarattığı bir 
çöküş bir bataklık aslında. Bu 
sürecin yarattığı bir bataklık.

Peki bu çürümeden bu ba-
taklıktan bahsedilirken sizin 
kitabınıza referans vererek 
söylüyorum kitabınızda da 
bahsetmiş olduğunuz gibi 
saraydan gelen telefonlar 
tahliye kararları vb. durumlar. 
Kimi yorumculara bakıldığı 
zaman deniyor ki evet böyle 

bir çürüme var ama bu çürüme 
Erdoğan’ın bilgisi dahilinde 
değil. Erdoğan’a yanlış bilgi-
lendirmeler var. O da o yanlış 
bilgilendirmeler sonucunda 
çok haberdar olmuyor bu iş-
lerden ve böyle bir tablo açığa 
çıkıyor diyor. Bazı yorumcular 
bunu söylüyor. Siz mesela bu 
yoruma katılır mısınız? yani 
Erdoğan’ın bunlardan haber-
dar olmaması ya da bunları çok 
bilmemesi gibi bir durum söz 
konusu olabilir mi?

İmkansız bu mümkün değil 
böyle bir şey olması. Çünkü 
bu cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemi aslında bir tek adam 
olma hayaliyle kurulmuş bir sis-
tem. Ama şimdi 80 milyonluk 
bir ülkeyi 2020 yılında öyle bir 
tek adamın üstüne yapıp hayal 
kurdukları gibi yönetmek müm-
kün değil. Az önce anlattığım 
gibi tek adam rejimine geçeyim 
derken daha çok adamlı yani az 
önce anlattığım gibi herkesin 
üzerine üşüştüğü ve devletten 
parçalar koparmaya çalıştığı bir 
boşluk da oldu. Erdoğan da her 
zaman şunu yapıyor. o boşlukta 
onları çatıştırıyor işte kimi za-
man ötekileri öne çıkarıyor kimi 
zaman başka bir koz kullanıyor 
her şeyden haberdar olduğu-
na özellikle ki böyle bir durum 
söz konusuysa bakın bu az buz 
bir şey değil bu örgütlenmey-
le ilgili siz hiç zannetmeyin ki 
istihbaratın raporları yoktur ya 
da yargı içinde ihbarlar yoktur 
ya da başka bir tarikat bunlarla 
gerilim yaşamıyordur. Böyle 
bir şey söz konusu değil. Bun-
ların hepsi emin olun saraya 
tek adam olmaya çalışılan bir 
sistemde oraya iletiliyor. Her-
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kes her şeyin farkında hatta bu 
Pelikancılarla gerilim yaşandı-
ğında bir dönem yine özellikle 
AKP içinde tepkiler oluştuğun-
da pelikana yönelik Erdoğan 
o İstanbul seçimlerinin iptal 
edilmesi dönemiydi bir gün 
bizzat yalıya gitti pelikancıla-
rın yalısına gitti ve onlarla poz 
verdi. Şimdi berat Albayarak’ı 
gönderdi ama devlet içindeki 
kalan onlardan kişilerle ilişkiler 
sürüyor ve ilişkinin sürdüğüne 
yönelik de iddialar var.  Bu o 
kadar herkesin kafasına göre 
takılır hiçbir şeyden haberi 
olmayan öyle yukarlarda biri 
vardı… öyle imkanı olan bir 
şey değil. Hatta şöyle bir şey 
var. Kirlilik sadece yargıda da 
değil ilhan Ünğan öldürüldü 
Orhan Ünal’ın kardeşi cep 
telefonundan iki tane polis 
çıktı. bu polislerden bir tanesi 
bir cinayet için yani iddiaya 
göre İlhan Ünğan Zindaştinin 
avukatını öldürmek istiyor. bu 
polis emniyetin kapalı sorgu 
sistemlerindeki bilgileri kulla-
nıyor ve oralara bakıp öldürü-
lecek kişinin yani Zindaşti’nin 
avukatının baz istasyonundaki 
cep telefonu sinyal bilgilerini 
satıyor veriyor ilhan Ünğan’a 
hatta şeyleri veriyor ev adresle-
ri plaka bilgilerini plaka tanı-
ma sistemi bilgilerini her şeyi 
veriyor. Yani cinayete emniyetin 
kapalı sorgu sistemi düşünün 
emniyetin kapalı sorgu sistemi 
yani hepimizin cep telefonları-
nın nerden sinyal verdiğini ara-
balarımızın plakasının evlerimi-
zin adreslerinin olduğu sistem 
cinayet için kullanılabiliyor. Bu 
korkunç ötesi bir durum ve bu 
bahsettiğim şey bir iddia değil 
bunun yazışmaları whatsapp-

tan yazışmaları var iddianame-
ye yazılmış olan kısımları var 
bire bir tespitler bunlar. Bir de 
şöyle söyleyeyim az önce dedik 
ki Orhan Ünğan duruşmada 
tutuklu yargılanırken Zindaş-
ti’nin kızını öldürme suçundan 
beraat etti. Beraat etmesine 
gelenlerden bir tanesi Zindaşti 
hakkında gizli soruşturma bel-
gelerini bakın gizli soruşturma 
belgelerini yani savcının kasa-
sında olması gereken belgeler 
o belgeleri mahkemede ben 
ele geçirdim bu belgeleri 7000 
sayfa belge diye mahkemeye 
sundu. Sızıntıyı düşünebiliyor 
musunuz? Daha sonra Orhan 
Ünğan hakkındaki soruşturma 
hakkında Zindaşti Twitter’den 
gizli soruşturma belgelerini 
yayınladı. Yani belgeler böyle 
satılıyor. Zindaşti de söyledi 
zaten benim hakkımdaki soruş-
turma belgelerini bana sattılar 
dedi. Böylesi bir bataklık duru-
mundan bahsediyor.

Çürümüşlük var aslında

Çok büyük çürümüşlük var 
artık şöyle denebilir yani bir 
yaptırım yok. Nasıl siyasiler 
yolculuk yaptığında bir yaptı-
rım olmuyor. Çünkü biliyorlar 
ki yargı kendilerine ait kendisi 
de saraya yakınsa ona kimse-
nin dokunmayacağını biliyorsa 
çekinecek hiçbir durum yok. 
Çünkü bir yaptırım ceza yok. 
Bunlar da aynı şeyi yapıyorlar. 
bir şekilde diyorlar ki zaten he 
yer çürüdü zaten he şey bitti 
zaten herkes yapıyor ve böyle 
bütün ülkeyi bataklık içinde 
gömüyorlar çığlığımızla birlikte 
hepimizi gömüyorlar.

Öncelikle verdiğiniz bilgiler 
için çok teşekkür ederiz. Ger-
çekten çok doyurucu bir söy-
leşi oldu. Bizim için de önemli 
bilgiler önemli belgeler vardı. 
Bunu zaten kitabınızda ayrıntılı 
biçimde anlatıyorsunuz. Ayrın-
tılı biçimde bu ifadelere iddi-
anamelere iddianamelerdeki 
ifadelere hem de onun dışında 
daha önce çeşitli kanallarda 
yayınlanan yayımlanan bilgileri 
veriyorsunuz. Çok teşekkürler. 
Bunun dışında bu konuya dair 
eklemek istediğiniz bir şey var 
mı?

Yani adil bir ülkeyi hakkedi-
yoruz biz. temiz bir devleti de 
hakkediyoruz. bu ülkenin güzel 
insanlarının emekleriyle ya-
şayan bu ülke bu emekçilerin 
sırtında var olan bu ülke böyle 
bir bataklığa yani asalakla-
rın oluşturduğu bu bataklığa 
mahkum kalmamalı emekçile-
rin sırtında özgür bir geleceğe 
gitmeli bu ülke.

Belki de bu özgür geleceğe 
gitmenin yolu da bu asalak-
lardan kurtulmanın yolu da 
yan yana gelmekten bir arada 
olmaktan sesimizi daha gür çı-
kartmaktan geçiyor tekrardan 
ağzına sağlık çok iyi bir söyleşi 
oldu bizim için sol tv izleyici-
leri için de iyi bir söyleşi oldu. 
Zindaşti meselesiyle ilgili artık 
aklımızda çok bir soru işareti 
kalmadı. Çok teşekkürler.

Ben teşekkür ederim.
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Covid-19 pandemisi pek çok 
açıdan dünyayı sarsmaya de-
vam edecek. Pandemi, sistemi 
pek çok alanda krize sürük-
lerken aynı zamanda büyük 
güçler arasındaki mücadelede 
de yeni bir zemin oluşturdu. 
Pandemiyle baş etme, ekono-
mik ve sağlık krizini kontrol 
altına alabilme ve elbette aşının 
bulunmasına kadar her başlık 
küresel hegemonya mücadele-
sinin parçası oldu. 

Önce Virüsün Şimdi Aşının 
Milliyeti Meselesi

Virüsün yayılmaya başladığı 
andan itibaren, özellikle Trump 
virüsü doğrudan Çin’le ilişki-
lendirip hatta adlandırmasını 
da böyle yapmaya başladı. 
Covid-19’un ‘Çin belası’ olduğu 
söylemleri giderek artan komp-
lo teorileri ile birlikte dolaşıma 
sokuldu. Virüsün Çin’in dünyayı 

ele geçirme planından başlayan 
saçmalıkların mesela bir başka 
yerde, ülkemizde ‘virüsün ABD 
tarafından Erdoğan’ı çökertmek 
için çıkarıldığına’ kadar uzanan 
çılgınca sözleri duyabileceği-
miz pek kullanışlı bir pandemi 
gündemimiz oldu. 

Küresel oligarşi için, yozlaşmış 
iktidar sahipleri için kuşku-
suz sağlık sistemlerinin ne-
den yetersiz kaldığını, virüse 
karşı insanların neden direnç 
gösterecek sağlıklı bedenlere 
sahip olmadığını ya da virüs 
yayılırken milyonlarca emek-
çinin neden çalışmak zorunda 
bırakıldığını tartışmak yerine 
bunları konuşmak tercih edilir 
olsa gerek. 

Şimdi de Aşının Milliyeti

Şimdi de gündemimiz aşı. Aşı 
karşıtı yobazlıkları bir yana 

bırakalım. Batının aşısı mı 
doğunun aşısı mı diye başlayan 
tartışmalar köpürtülüp köpür-
tülüp sürdürüldü. Aşı varmış 
gibi, insanlara siz hangi aşıdan 
vurulmaya tercih edersiniz diye 
uzatılan mikrofonlar, bitme-
yen karşılaştırmalar içinde hep 
birlikte kendimize aşı seçmeye 
çalıştık. Ama ortada aşı falan 
yok!

Aşının menşeini, milliyetini 
tartışırken aşının mülkiyeti de 
güme götürülüyor elbette. 
İnsanlığın ölümcül bir salgınla 
karşı karşıya kaldığı kriz anında 
aşı mülkiyetini ve elbette aşının 
küresel hegemonya sahne-
sinde silah haline getirildiğini 
görüyoruz. Aşıyı kamunun 
milyarlarca dolar fonladığı, aşı 
için özel kaynaklar aktardığı 
şirketler üretiyor. (Türkiye için 
zaten öyle bir durum yok, AKP 
iktidarı aşı üretim alanları da 
kapattığından ondan üretmesi 
değil, ithal edebilmesi bekle-
niyor ama o bile yapılamıyor.) 
Aşının yoksul ülkelerin yoksul 
insanlarına ulaşabilmesinin 
2024’i bulabileceği tahmin 
ediliyor. Aşılama başladı denil-
diğinde, bundan herkese ulaşa-
cak bir aşıdan söz edilmediğini 
anlamamız gerekir. Emekçile-
re, yoksullara, işçilere en son 
ulaşacak, yine parası olanın 
yaptırabileceği bir aşı. O zaman 
mesele milliyeti, menşei değil 
meseleyi mülkiyetine odakla-
mak, tüm insanlar için yeterli 
ve ücretsiz aşının üretiminin 
zorunlu olduğunu hatırlatmak 
daha yerinde olacaktır!

Analiz

Mesele Aşının Milliyeti 
Deüil Mülkiyeti
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Jacobinmag.com sitesinden kısal-
tılarak çevrilmiştir.

Nick Hubble 

William Morris’ten Ursula K. Le 
Guin’e, Iain M. Banks’a kadar, bi-
lim kurgu sosyalist düşünürlere ve 
okurlara kapitalist gerçekçilikten 
bitimsiz farklı bir dünyada nefes 
alma şansı vererek yeni bir çıkış 
yolu sağladı.

Kim Stanley Robinson’un son ro-

manı Gelecek için Bakanlık, kolektif 
eylemlilikle kapitalizmin sonlandığı 
ve iklim krizinden dünyanın kurta-
rılabildiği bir gerçeklik sunarak, kü-
resel kuzeyde kapitalist gerçekliğin 
yaygınlığını karşısına alıyor. Verili 
durumun alternatifini hayal ederek, 
geçmişten bugüne sol bilim kurgu 
yazarlarının ütopyalarını devam 
ettiriyor. 

Bu gelenek, William Morris’in, 
yoksulluğun ve baskının olmadı-
ğı bir ideal toplumun proletarya 

devrimiyle kurulduğu News from 
Nowhere (Hiçbir Yerden Haberler, 
1890) romanına kadar gidiyor.  İkisi 
de kendine özgü anlayışlarıyla, 
Robinson ve Morris, insanlık için 
bir toplumsal eylem olarak emeğin 
doğanın hem içinden hem de ak-
sine işlediği bir tahayyülü payla-
şıyorlar. Buna benzer tüm eserler 
ve H. G. Wells ve Iain M. Banks gibi 
diğer ünlü sosyalist ütopyacılar, 
okurlara sundukları kapitalizm 
sonrasına dair radikal  tasvirleriyle 
sosyalizm mücadelesine, medyanın 
başka bir alanında az rastlanır bir 
şekilde katkı sunuyor, ilerletiyorlar. 

Ütopyacı bilim kurgu bize sade-
ce gelecek hakkında bir tasarım 
sunmakla kalmayıp, yeni bir tarih 
okuma biçimi de veriyor. Tribune 
dergisinin son sayısındaki arka 
kapakta, Marx’ın şu alıntısına yer 
veriliyor; “Dünya tarihini yazmak 
çok kolay olurdu, eğer mücadeleler 
yalnız istenen şartlarda gerçekleş-
seydi”. Peki ya içinde bulunduğu-
muz şartları yeni bir çerçeveden 
düşünmenin kavramsal bir yolu 
varsa? Tarihi sadece geçmişle 
ilişkisiyle düşünmekten vazgeçip, 
gelecek perspektifiyle bağlantılı 
düşünmeye başlasak?

Max Saunders, Imagined Futures 
(Hayal Edilen Gelecekler, 2019) 
eserinde, bir gelecek tarihinde ki 
burada kasıt bugünle yakın ge-
lecek arasında bir dönemdir, iki 
savaş arası Britanya’sını, uzak bir 
gelecek noktasından tahayyül 
eder. Komünist, bilim adamı ve 
halk aydını J.B.S Haldane Daedalus 
(bilim ve Gelecek, 1923) kitabının 
bir bölümünü, 2073 yılından bir 
öğrencinin makalesi olarak kale-
me alıp, biyolojide yaşanan ge-
lişmelerin insanların dış gebeliğe 
geçmesine imkan verecek noktaya 
gelmesi gibi sonuçlarının yaygınlı-
ğından bahsetmişti. 

Bilim Kurgunun 
Sosyalizm Tahayülü
Sol Siyaset Çeviri
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Haldane, geleneksel cinsel ilişkile-
rin bütünsel bir dönüşüme uğra-
yacağı tasviri yaparak, tahayyül 
ettiği gelecekte kendini konum-
ladığı noktada, içinde bulunduğu 
çağın normallerinin geride kalacağı 
iddiasıyla kendini ve hayal gücünü 
yaşadığı zamanın ve geçmişinin 
kısıtlayıcı ahlaki sınırlarından öz-
gürleştirmiştir.

Haldane’nin kız kardeşi Naomi 
Mitchison, benzer bir mantığı 
kendi feminist bilim kurgu ese-
rine uyarlamıştır. We Have Been 
Warned (Bizi Uyarmışlardı, 1935) 
romanındaki tasvirlerini, “kendi 
zamanımın tarih romanı” diye tarif 
ederek, bugününü daha ilerici bir 
gelecek toplumdan doğru düşün-
düğüne işaret etmişti. Romanda 
İngiltere’nin faşistler tarafından 
ele geçirilmesini, okurlara sınıf ve 
toplumsal cinsiyet ilişkilerinde bir 
dönüşüm olmazsa başlarına gele-
ceklerine yönelik bir uyarı olarak 
tasvir ederek, bu kıyametin kadere 
dönüşmemesi için tüm insanlığın 
eşitliğini sağlayacak bir toplum 
kurmanın gerekliliğini işaret edi-
yordu.

Bu iddia -geçmiş ve bugünün 
toplumlarının gelecek toplumlar 
tarafından aşılması- endüstriyel 
gelişmelerle bir analoji üzerine 
kurulu bir etik prensip üzerinden 
geliştirilmişti. Mitchison, süregelen 
grevler ve siyasi kampanya ve ey-
lemlerin, var olan toplumsal düzeni 
yıkmaya yönelik bir eğilim yarat-
tığını fakat halk tarafından meşru 
hale gelmesi için yaşam şartlarında 
olumlu somut karşılıkları olması 
gerektiğini belirtiyor. 

Dolayısıyla, tartışma sosyalistle-
rin ütopik geleceğin ahlaki olarak 
olumlu değerlerini temsil ettiği, 
kapitalist sınıfın ise geleceğin bu 
iyi toplumun düşmanı olarak ko-
numlanması gerektiğine yönelik bir 

perspektif ortaya çıkarıyor. Müca-
dele etmeye değer bir bilim kurgu 
geleceği, 1930’ların sol kültürel po-
litikaları tarafından benimsenmiş, 
Britanya işçi sınıfının ikinci dünya 
savaşındaki katkılarını bu paralelde 
savunarak 1945 yılındaki İşçi Partisi 
galibiyetine katkı sağlamıştı. 

İki savaş arası döneme damga 
vuran sol bilim kurgunun bu ilerici 
gelecek tahayyülü, aynı zamanda 
Sovyetler Birliğinin de ilk dönemle-
rine denk gelmesi, We Have Been 
Warned romanında da istedikleri 
kişiyle istedikleri durumda çocuk 
yapabildiği özgürleşmiş kadın işçi 
tasvirinde kendisini gösteriyordu. 

Mitchison, The Moral Basis of Poli-
tics (Siyasetin Ahlaki Temeli, 1938), 
kitabında, geleneksel cinsel ahlakın 
kıtlık, yoksulluk ekonomi politiği 
üzerinden oluştuğunu, dolayısıyla 
özgürlük ve eşitliğin ancak tüm 
maddi ihtiyaçların karşılandığı 
durumda gerçekleşebileceğini 
savunuyordu. Bu yüzden Sovyetler 
Birliğinin yegane başarısı veya ba-
şarısızlığının da yoksulluk sonrası 
bir toplum kurabilme potansiyelin-
de görüyordu.

En nihayetinde SSCB yenildi fakat 
bu yenilginin hikayesi, düşman-
larının aktardıklarından çok daha 
ilginç ve öğretici. Francis Spuf-
ford’un Sovyetlerin bilimsel yollarla 
tüm ihtiyaçları giderebilme çaba-
larını gösterdiği yaratıcı belgeseli 
Red Plenty (Kızıl Bereket, 2010), 
Robinson veya Le Guin’in elinden 
çıkmış bir bilim kurgu romanına 
denk görülmüştü. 

Daha da bütünsel bir açıdan, 
yoksulluğu aşabilmiş bir ütopik 
toplum, sosyalist bilim kurgunun 
yakın dönemdeki en iyi örneklerin-
den birini de temellendirmişti: Iain 
M. Banks’ın Culture Culture (Kültür, 
1987-2012) serisi. Hepsi birlikte 

bu romanlar sosyalist güçlerin, 
geleneksel hiyerarşik devletlerin 
halklarını özgürleştirmeye yönelik 
müdahalelerinin geniş bir etik ana-
lizini yapıyor. Gelecekten bir tarih 
perspektifine sahip yapay zekalar 
tarafından “yazılan” bu hikayeler-
de, Banks, bugünün insani müda-
halelerindeki klasik liberal ideolo-
jiyi temelden alıp yerine müdahale 
tartışmalarında gözardı edilen 
önemli siyasi değerlerin makul bir 
analizini koyuyordu.

Bu türden bir bilim kurgu eserinin 
kapsamı, egemen sınıf değerlerinin 
sınırlarını gösterme imkanı da sağ-
lıyor. Eleştirmen Freric Jameson’ın 
da işaret ettiği üzere, geleneksel 
roman, yapısal olarak şekli çö-
zümler üzerine dayalı burjuva bir 
edebiyat formu, Jane Austen’in 
kadın karakterlerinden birinin evli-
lik sözleşmesi çözümü gibi, mülki-
yet ilişkilerini ve toplumsal düzeni 
ayakta tutan bir yapı.

Bilim kurgu ise bu türden sınırlan-
dırmaların dışına çıkma arzusunun 
en iddialı halinin somutlaştığı bir 
tür. Hareket özgürlüğünü nasıl bir 
yerde ve imkanlarda doğduğunun 
belirlediği modern yaşamın sınırla-
rından kurtarıp sonsuz bir evrene 
ve sınırsız toplumsal imkanlara 
uzandığın zaman, eylemsiziğin 
egemen olduğu geç kapitalist dün-
yanın anlamsızlığı ortaya çıkıyor. 

Bir yüzyılı aşan sosyalist bilim 
kurgu eserlerinin bize kattığı şey, 
bugünün ideolojik sınırlarından 
kurtulmak ve tarih yapma evresi-
ne geçebilmek için gerekli bakış 
açısı değişiminde bir rehberlik. Bu 
romanlar sadece zor zamanlar için 
umut ve ilham kaynağı değil aynı 
zamanda gerçekten eşit bir top-
lumun başarabileceği mucizelerin 
yeniden tanımlanması ve hatırlatıl-
ması.
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Covid19 salgını ile birlikte sa-
tışı artan marketlerde işveren 
gelirini kat ve kat katlarken, 
birçok işyerinde işçiler İş Ya-
sası’na aykırı olarak uzun süre 
ve sağlık koşullarına uygunsuz 
çalıştırılıyor. Patronlar kasaları-
nı doldururken, onlar ücretsiz, 
uzun mesailere tabii tutuluyor. 
Güvencesiz, sağlıksız koşullar-
da çalışmak zorunda bırakılıyor.

Pandemi süresince zor koşul-
larda çalışan market işçileri, iş 
yerlerinde maruz bırakıldıkları 
tüm zorlukları dile getirmek 
ve hak taleplerini duyurmak 
için Market İşçileri Dayanışma 
Ağı (@MarketIscileri) isimli bir 
oluşumla Twitter üzerinden ör-
gütlenerek mücadele ediyorlar. 

İşçiler, tepkilerini ve seslerini 
sosyal medyadan duyurmaya 
çalışıyor.

Market işçileri ile dayanışmayı 
büyütecek, taleplerini daha 
geniş kitlelere duyurmaları için 
katkı sağlayacağız. Onların sesi 
olacağız. Solsiyaset.org olarak 
bu süreçte yaşadıklarını market 
işçilerine sorduk: 

Market sektöründe çalışmanın 
pandemi döneminde zorlukları 
nelerdir?

Migros işçisi: “Pandemi önce-
sinde de marketler her zaman 
yoğun, uzun ve tempolu çalışan 
bir hizmet sektörüydü.  Zincir 
marketlerin hemen hemen hep-

sinde belirli bir iş tanımı olma-
makla birlikte Genç işsizlerin 
ve özellikle üniversite mezunla-
rının çalışmak zorunda kaldığı 
bu sektör kazancını minimum 
istihdamla işçinin üzerinden 
sağlamaya odaklamıştır. Sı-
kıntılı olan bu iş koluna bir de 
pandemi eklenince market 
işçileri için zorlu bir süreç baş-
lamış oldu.  Sağlık Bakanlığının 
virüsü ilk açıkladığı günlerde 
marketler dolup taşmaya baş-
ladı. Market işçileri yoğunluğun 
olduğu ilk dönemlerde Koruyu-
cu donanım ihtiyaçları sağlan-
madan çalıştırıldı. Çoğu market 
işçisi kabul etmeyerek işinden 
ayrılmak zorunda kaldı. Müşteri 
tepkisiyle karşılaşan marketler 
imaj kaybı yaşamamak adına 
samimi olmayan, sonradan alı-
nan yarım yamalak önlemlerle 
karlarına kar katmaya devam 
ettiler. Market işçileri ise bu 
süreçte fazla iş yüküne, uzun 
çalışma saatlerine, mobinge ve 
virüse maruz kaldılar”

Şok işçisi bir arkadaşımız bu 
döneme dair şunları söylüyor,

“Zaten kötü olan çalışma 
şartları daha da kötüleşti. 
Ekonominin büyük ölçüde 
sektöre kayması ve aynı oranda 
istihdam yapılmaması başlıca 
sebep. Haklarımızı koruması 
gereken devlet işverenden 
olduğunu açıkça gösterdiği 
için ve işsizliğinde artmasıyla 
birlikte market patronlarının 
eli iyice güçlenmiş oldu. Artık 
işçiler olası bir hak gaspıyla 
karşılaştıklarında işsiz kalırım, 
aç kalırım korkusuyla kolay 

Market İşçileri Taleplerini 
Anlatıyor
Röportaj : Güldane Pekdoğan
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kolay seslerini çıkaramaz hale 
geldiler”.

Bir başka şok işçisi ise şöyle 
özetliyor,

“Pandeminin ilk başlangıç 
zamanı kadar kitlesel yoğun-
luklar olmasa da artan fiyatlar, 
ekonominin kötü gidişatından 
kaynaklı artan işsizlik, pande-
minin insanları etkileyen psiko-
lojik yönü gibi durumları ortaya 
çıkardı. İnsanlar da tahammül-
süzlük ve gerginlik oluşturan 
bu ortam sağlık emekçileri gibi 
bizleri de hedef aldı. Örneğin, 
en fazla karşılaşılan bir durum 
olarak müşteri beklentisini aşan 
bir fiyatla karşılaştığı zaman-
larda işçi üzerine sorgulayıcı 
bir ifade yöneltebiliyor. Karşı 
taraf, İşçinin elinde olmayan 
bu ve bunun gibi durumlardan 
kaynaklı tatmin edici cevaplar 
alamayınca tersliklerle ve sert 
tepkilerle karşılaşabiliyoruz’’.

Yine bir Şok işçisi,

“Öncelikle market işçilerinin 
risk grubunda olması ailecek 
bizi oldukça kaygılandırdı. 
Çalıştığımız markette ise işçiye 
verilen değerin bu kadar az 
olduğunu görmek isyan et-
tirdi. Aynı çalışan sayısıyla iki 
kat müşteri, iki kat sevkiyat, 
iki kat yoğunluk bir de üstüne 
cepteşok uygulamasıyla evlere 
ellerimizde torbalarla yürüye-
rek çalıştırılmaya zorlandık. Bu 
süreç yorucu ve ağırdı. Aileme 
dahi vakit ayıramaz hale gel-
dim”

Covid19 olan arkadaşlarınız 
neler yaşadılar?

Virüse yakalanan işçiler ücret-
siz izinlerle evlerine gönderildi. 
İlk etapta 14 gün olan karan-
tina süresi sonraki dönemler 
de kısaltılarak 10 güne kadar 
düşürüldü. Temaslı sayılan 
işçiler ise yıllık izinleri varsa 
yıllık izinlerinden düşürülerek 
yoksa da ücretsiz izin kullandır-
tılarak izoleye gönderildi. Virüs 
çıkan marketler ciro kaygısıyla 
saklama, üstünü kapatmak gibi 
yöntemlere başvurarak hem 
işçilerin hem de halkın sağlığını 
tehlikeye attılar. Market işçileri 
dayanışma ağından doğru bir 
araya geldiğimiz pandemi dö-
neminde ciro kaygısıyla işçilerin 
ve halkın sağlığını tehlikeye 
atan bu uygulamaları twitter 
hesaplarımız ve haber siteleri 
üzerinden duyurarak çoğu za-
man önüne geçmiş olduk.

Süreçte yerel market işçisi 
neler yaşadı?

Yerel market işçisi bu süreçte 
yaşadıklarını şöyle aktarıyor,
“üniversite öğrencilerinin 
yoğun yaşadığı bir mahallenin 
yerel marketinde çalışıyorum. 
Pandemiden kaynaklı üniver-
sitelerin kapanmasıyla birlikte 
müşteri kaybı akabinde ciro 
düşüklüğü olacak bahanesiyle 
işçilerin birçoğu işten çıkartı-
larak daha az işçiye daha fazla 
iş yükü yüklenerek çalıştırıldık. 
Bizler yeri geldi haftada 72 
saat çalışmak zorunda kaldık. 
Bu son açıklanan yasaklardan 
sonra bizlere ‘haftada 65 saat 

çalışıyorsunuz 72 saat çalışma-
nız lazım’ diyerek 4 haftadır 
haftalık izinlerimiz kullandırıl-
madan çalıştırılıyoruz. Biz bu 
konuda hakkımız olan izinleri 
istediğimizde ise ‘siz önceki ça-
lıştığınızdan az çalışıyorsunuz. 
Biz bu saatleri maaşınızdan 
kesmiyoruz. O yüzden hafta-
lık izinlerinizi kullanamazsınız 
cevabını alıyoruz.’

Önümüzdeki süreç için taleple-
riniz nelerdir?

1. Çalışma saatlerinin kısaltıl-
ması ve dinlenme saatleri-
mizin uzatılması,

2. İş tanımının belirlenmesi ve 
bu alanlara göre işçi alımla-
rının yapılması,

3. Bulaş riskinin yüksek oldu-
ğu ve zorunlu bir iş kolunda 
çalışan işçiler olarak has-
talığa yakalanmamız duru-
munda haklarımızın güven-
ce altına alınmasını (işten 
çıkarma, ücretsiz izin gibi) 
istiyoruz.

Aşı olma koşulunuz sizce sağ-
lanacak mı?

Zorunlu iş kolu olan gıda sektö-
rü işçileri, sokağa çıkma yasak-
larında dahi çalışmak zorunda 
kalmıştır. Sağlık hakkı gibi, gıda 
hakkı da zorunlu bir ihtiyaçtır. 
İki alanında aşı önceliği sağlan-
malıdır.
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