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Felaketle anılan 2020’den, yeni 
yıla devreden 5 umut noktası, 
5 mücadele hattını hatırlatarak 
yeni yıla başlıyoruz. 

Ekolojik Yıkıma Karşı
Yeni Bir İnsan-Doğa İlişkisi

Covid 19 pandemisi bir şok 
dalgası yarattı. Bilinmeyen bu 
tehlikeyi anlama çabaları önce 
kendini komplo teorilerinin dip-
siz dehlizlerinde buldu. Ancak, 
bu dehlizlerde kaybolmadan 
hızla, pandeminin nedenleri 
üzerine daha gerçekçi düşün-
celer ortaya çıktı. Bunların 
başında da pandemiye kaynak-
lık eden virüsün hayata karış-
masına olanak tanıyan ekolojik 
yıkım öne çıktı. Sermaye sı-

nırsızca dolaşıma girmesinin 
ardından dokunduğu her şeyi 
metalaştıran bir imha makinası 
olarak çalışıyor. Covid 19 pan-
demisi imha edilen doğaya ait 
olan virüsü insana yakınlaştırdı. 
Bu gerçek ekolojik kriz üzerine 
daha fazla düşünmeye teşvik 
ediyor. İklim krizi ve ekolojik 
yakınların yaratacağı risklerin 
belirsiz bir geleceğe ait ol-
duğunu düşünen milyonlarca 
insan; bu riskin yarına değil bu-
güne ait olduğunun farkına va-
rıyor. Ekolojik yıkıma karşı yeni 
bir insan-doğa ilişkisi bir umut 
noktası olarak öne çıkıyor. 

Hurafe, Akıldışılık Değil
Akıl ve Bilim

Postmodern çağın düşünsel 
iklimi akıldışılık, mistisizmin ve 
dinin güçlendiği bir belirsizlik 
üzerine inşa edildi. Aklı ve bili-
mi geri plana atan; gerçekliğin 
ulaşılamayacak kadar bilenmez 
olduğunu ileri süren bu dü-
şünceler sınırsız bir akıl bölün-
mesine yol açtı. Bu yollardan 
geçerek ilerleyen aşı karşıtlığın-
dan düz dünyacılığa popüler 
cemaatleşmeler Covid 19’a 
komplolardan ürettikleri farklı 
yanıtlar vermeye çalıştı. Aşı ve 
çipler üzerinden zihin kontrolü 
türündeki saçmalıklar bir espri 
konusu olmanın ötesine geçe-
medi. En gerici iktidarlar dahi 
akıl ve bilime ihtiyaç duyurarak; 
ona sarılmak zorunda kaldı. Co-
vid 19 pandemisi hurafenin, akıl 
dışılığın yerine aklın ve bilimin 
yeniden öne çıkmaya başladığı 
bir eşik oldu. 

Birey ve Rekabet Değil
Toplum ve Dayanışma

Liberalizm,  toplumun ve daya-
nışmanın yerine bireyi ve reka-
beti yerleştirdi. Kolektivizmin, 
örgütlenmenin otoriterizmle eş 
anlamlı sayıldığı bu ideolojik 
bombardıman altında insanlar 
birbiriyle rekabet içinde ayak-
ta durabilecek ve ancak bu 
şekilde başarılı olabilecek bir 
makine olarak tasarlandı. Ser-
mayenin sınırsız tahakkümüne 
olanak tanıyan bu örgütsüzlük 
ve giderek tüm toplumu dağı-
tan bireyselleşme arzuları her 
kriz anında bir kırılmaya uğradı. 
Covid 19 pandemisi bu anlam-
da tam bir kırılma noktası oldu. 
İktidarların insanların sorunla-
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rına yanıt veremediği bu uzun 
bir yıl boyunca insanlar ihtiyaç-
larını karşılamak, moral bulmak 
ve haklarını talep etmek için 
birbirlerini buldular. Rekabetin 
yerine dayanışmanın, bireycile-
rin yerine toplumsal sorumlulu-
ğun ve örgütlü olmanın hayati 
öneminin görüldüğü ve bunun 
güzelliklerini de yaşanmaya 
başlaması bir başka umut nok-
tası oldu. 

Paranın İktidarı Değil
Toplumun İhtiyaçları ve Eşitlik 
Fikri

İnsanların çeşitlenmiş ihtiyaç-
larına yanıt vermenin,  üretim 
ve hizmetler alanında kamunun 
azaltılıp piyasanın çoğalmasıyla 
mümkün olduğu on yıllardır 
söylenir.  Eğitim ve sağlık başta 
kamusal hizmetlerin özel giri-
şimlerle ticarileştirilmesi; enerji, 
ulaşım başta olmak üzere kamu 
denetimindeki alanların özel-
leştirilmesi adım adım tamam-
landı. Pandemi ile birlikte artan 
sağlık ihtiyaçları başta olmak 
üzere toplumun hiçbir ihtiyacı 
karşılamadı. Küçültülmüş ya 
da pek çok noktada tasfiye 
edilmiş kamu hizmetleri talebi 
artarken hiçbir şekilde bunlara 
yanıt verilemedi. Bu durum bir 
şeyin daha belirgin olarak gö-
rünmesine vesile oldu; özelleş-
miş hizmetler alanında ancak 
yeterli parası olanlar hizmet 
alabiliyor. Toplumsal faydanın 
değil karın ön plana olduğu şir-
ketleşmiş üretim ağ ve zincirleri 
içinde ulaşımdan gıda tedarik 
zincirlerine kadar her alanda 
sıkıntılar baş gösterdi. Sınıfsal 

eşitsizlikler salgından korumak 
ve tedavi olmaktan başlayarak 
derinleşen ekonomik sorun-
larla baş etmek konusundaki 
farklılıklarla daha görünür 
oldu. Toplumun ihtiyaçlarının 
öne alındığı, kamusal hizmet 
ve üretimlere geri dönülerek 
özelleştirme-ticarileşme tahri-
batının ortadan kaldırılacağı bir 
ekonomi ve toplumsal eşitlik 
fikri şimdi kitlelerin bir talebi 
olarak yükselmeye başlıyor. 

Köhnemiş Burjuva 
Siyasetçileri Çöpe
Gençler, Kadınlar, Emekçiler
Yeni Bir Düzeni İstiyor

2020, pandemiye rağmen 
önemli itirazlara da sahne oldu. 
ABD’de de ırkçılığa karşı başla-
yan isyan, salgında derinleşen 
eşitsizlikler ve adaletsizliklere 
karşı sınıfsal bir tepkiyle de 
bütünleşti. Bu isyan, Trump’ın 
yenilgisinde önemli bir fak-
tör olarak öne çıkarken daha 
önemlisi, pandemi sonrası için 
de önemli bir işaret oldu. Fran-

sa’da, Sarı Yelekliler’den sonra 
şimdi de yeni baskı yasasına 
karşı sokakları dolduran isyan, 
demokrasi ve özgürlükler için 
önemli bir direniş oldu. Arjan-
tin’de kürtajın yasalaşmasını 
sağlayan kadın mücadelesin-
den ülkemizde İstanbul Söz-
leşmesi’nin rafa kaldırılmaya 
çalışılmasına karşı sürdürülen 
mücadele kadınların yeryüzü-
nün her noktasında bir deği-
şim dalgasına öncülük ettiğini 
ortaya koydu. Bolivya’da Ame-
rikan darbeciliği ile iktidardan 
düşürülen Sosyalizme Doğru 
Hareketi, halkın mücadelesiyle 
geri döndü. Ülkemizde hakları 
gasp edilen madenciler, tarlası-
na el konulan köylüler yürüyüşe 
geçti. İşçiler, emekçiler, gençler, 
kadınlar itirazlarını daha daha 
yükseltti; SOL’un sesi daha 
fazla duyuldu… Şimdi bu umut 
noktalarına ayaklarımızı basa-
rak safları sıklaştırmanın yeni 
bir toplum ve düzen tahayyü-
lünü gerçek kılacak dayanışma-
nın, paylaşmanın güzelliklerini 
çoğaltmanın zamanı…
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İki Sınıf İki Covid

Sonrası demek için henüz 
erken, farkındayız. Ancak, 2021 
Covid 19 pandemisinin kontrol 
altına alınmaya başlanacağı bir 
yıl olması bekleniyor. Özellikle 
aşının devreye girmeye başla-
masıyla, yıl içinde salgının daha 
kontrollü bir evresine girece-
ğimizi müjdeliyor. Ancak, bu 
durum bile var olan eşitsizlikler 
nedeniyle herkes için aynı anla-
ma gelmeyecek. Yoksul ülkeler-
de aşılamanın tamamlanması-
nın 2024’ü bulacağı tahminleri 
yapılıyor. Türkiye’ye baktığı-
mızda ise, aşının şimdiden bir 
muammaya dönüştüğünü göz 
önüne aldığımızda başarılı 
bir süreç beklemek için hiçbir 
neden yok. Türkiye için aşının 
tıpkı test ve tedavi süreçlerinde 

de yaşandığı üzere erişebilecek 
olanlarla olmayanlar arasında 
iki ayrı pandemi süreci yaşan-
maya devam edeceğini ortaya 
kuruyor.  Emekçilerin pandemi-
den daha ağır yaralar almama-
sını belirleyecek olan ise müca-
deleden başka bir şey değil. 

Biden Sonrası ABD ve...

...ve diye başlıyoruz çünkü, 
Biden sonrası dönem sadece 
ABD için değil Türkiye dahil, 
kapitalist sistemin tümü için 
yeni bir durum anlamına gele-
cek. Biden, düşüşe geçen ABD 
hegemonyasını sürdürebilmek 
için Trump’tan daha farklı yollar 
izleyecek. Bu yol kimi liberal 
beklentilerde ortaya çıktığı 
üzere demokrasinin geliştiril-
mesi, iklim krizi ve eşitsizlikler 

konusunda bir pozitif gündem-
le ilişkili değil aksine ABD için 
şimdiden işaretleri verilmeye 
başlanan bir yeni askerileşmiş 
politika dönemi başlayacak. 
Bu doğrudan savaşlar anlamı-
na gelmiyor; zaten ABD uzun 
zamandır maliyeti nedeniyle 
doğrudan savaşlar yerine ku-
şatma ve iç savaşlar üzerinden 
müdahale yöntemlerini tercih 
ediyor. Latin Amerika’daki 
ilerici sol iktidarlara karşı giri-
şilen darbelerden iç savaşlara, 
Ortadoğu’da bitmeyen etnik ve 
mezhep temelli savaşlara kadar 
hepsinin arkasında ABD var. 
Biden, şimdi öncelikle cephe 
tahkimatına hazırlanıyor. Çin’i 
kuşatacak Asya-Pasifik ittifakı 
ve onun arkasında yer alacak 
Avrupa-NATO ittifakını pekişti-
recek adımlarla süreç başlaya-
cak. Çin’i çevreleme, Rusya’nın 
bölge ve Ortadıoğu’daki etkin-
liğini daraltma; İsrail merkezli 
ittifakı güçlendirme ve Suri-
ye’deki etkinliğini güçlendirme 
ilk hedeflerden birisi olacak. 
Amerika geri döndü diyen Bi-
den, oluşturduğu şahin kabine-
si ile kirli müdahalelere hazırlık 
yapıyor. 2021, Biden’la başlayan 
ABD’nin yeni döneminin ek-
senlerini oluşturacağı, ittifak-
larını yeniden şekillendireceği 
ve buna uygun müdahalelerin 
hızlanacağı bir yıl olacak. 

Biden Sonrası Amerika ve 
Türkiye

Biden henüz başkanlık kol-
tuğuna oturmadan ABD’den 
yaptırım kararı geldi. Trump 
ile bir denge oluşturan iktidar 
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bu dengeden yoksun kaldığın-
dan bu yana, Biden dönemine 
uyum göstermek üzere adımlar 
atmaya çalışıyor. Ekonomide 
ve hukuk reform söylemleri 
de AB ile yeni kapı aralama 
uğraşları da bu yüzden. S-400 
konusunda yılın son gününde 
açıklanan ABD ile ortak bir 
çalışma grubunun kurulacağı 
yönündeki bilgiler de bunun 
işaretleri. AKP iktidarı şimdi 
Biden ile başlayan yeni döneme 
adapte olarak iktidarı ömrünü 
uzatmaya çalışacak. Bunun 
Suriye bağlamındaki çelişkileri 
nasıl ortadan kaldıracağı ise en 
kritik başlık olarak öne çıkıyor. 
Biden ile birlikte Suriye’de Kürt 
inisiyatiflerinin de daha çok gü-
ven kazandıkları açıkladığı bir 
tabloda, AKP’nin buna adapte 
olabilmesinin içerdeki ittifak-
ları arasında da ciddi bir sorun 
teşkil edeceği aşikar. Ancak, 
AKP ve Erdoğan’ın iktidarda 
kalabilmek için her türlü adımı 
atabileceği de yirmi yıllık pra-
tiklerinden bilinen bir gerçek. 
2021 ilk anından başlayarak bu 
adaptasyon sürecinin çelişkileri 
ve sonuçlarının ortaya çıkmaya 
başlayacağı bir yıl olacak. 

AKP-MHP İktidarı 
Sona Doğru Giderken
Siyaset Nereye?

Başlıktaki her iki ihtimalde 
konuşuluyor. Bu iki ihtimalin 
konuşulmaya başlaması dahi 
işlerin iyi gitmediğini ve hatta 
böyle devam etmeyeceğini açık 
biçimde ortaya koyuyor. İhti-
maller üzerine zar atmayacağız 
elbette ancak bazı saptama-

larda bulunabiliriz. AKP-MHP 
ittifakının bir seçimle çoğunluk 
gücünü elde etmesinin imkan-
ları her geçen gün zayıflıyor. 
Buna rağmen, siyasi partiler ya-
sasındaki değişikliklerle birlikte 
önceden ayarlanmış bir seçimle 
sonuç almaya çalışma ihtimal-
leri tamamen ortadan kalkmış 
değil. Ancak, gerek Biden’in 
seçilmesiyle başlayan yeni 
dönem gerekse de içerdeki 
sıkışma böyle bir adımla kazan-
ma ihtimalini zayıflatıyor. AKP, 
son dönemde ABD’ye doğru 
salınıp, içerde ekonomik ve 
hukuksal reformdan söz eder-
ken MHP’nin her noktada sınır 
çizmek için ortaya çıkması bir 
çelişkinin işareti. AKP ve MHP 
ittifakı uzun zamandır cihatçı 
ve milliyetçi kitlesel seferber-
likle; dozu her geçen gün artan 
baskı yasalarıyla iktidarını sür-
dürmeye çalıştı. Ancak, bunun 
sınırına çoktan gelindi. İktidar 
bloku muhalefeti baskı altında 
tutmaya, muhalefet blokunda 
iç çelişkiler oluşturmaya yöne-
lik hamleler yapmaya devam 
edecek kuşkusuz. Ancak, önü-
müzdeki yılın belirleyici olacak 
müdahalesi bunlar olmayacak, 
zira muhalefet içinden küçük 
parçalar koparılsa da hatta 
belli parçalar kendi yanlarına 
çekilmeye çalışılsa da toplum-
daki birikmiş karşıtlığın bu tür 
yukarıdan müdahalelerle yön 
değiştirme ihtimali yok. Hanesi-
ne pandemide ekstra bir başa-
rısızlık yazan iktidar aşı ile bu 
konuda yeni bir halka ekliyor. 
O zaman şu aşamada söylene-
bilecek olan şey iktidarın MHP 
ile sürdürmeye çalıştığı -ve 

gram esnetmeden- kurumsal-
laştırmaya çalışılan yeni rejim 
tıkanmıştır ve ilerleme imkan-
larını kaybetmiştir. O zaman bir 
biçimde bu şekilde sürdürme-
nin imkansız olduğu bir sürece 
girildiğini söyleyebiliriz. Bunun 
hangi biçimde olacağı ise yuka-
rıda da ifade ettiğimiz dengeler 
içinde ve mücadelelerle belirle-
necek. 

Dağınık Muhalefet Beklemeye 
Devam Ediyor

Muhalefet blokunun yeni un-
surlarından DEVAP Başkanı Ali 
Babacan geçtiğimiz günlerde, 
gözyaşları eşliğinde başörtü-
sü mağduriyetini anlattı. Yeni 
yılın ilk gününde F.Sağlar’ın bir 
TV’deki konuşması üzerinden 
Erdoğan ve bilimum AKP’liler 
de konunun sahibi olduklarını 
bir kez daha ortaya koydu. Bu 
bile muhalefet blokunun nasıl 
bir dağınıklık içinde olduğunu 
göstermeye yetiyor. Muhale-
fet de iktidarın çözemediği 
sorunlar karşısında bir çözüm 
politikasına sahip değil; toplu-
ma güven verecek bir konuma 
gelemiyor. Sadece iktidarın 
yarattığı bıkkınlık muhalefete 
negatif bir güç birikmesine 
neden oluyor. Muhalefet bloku 
iktidardaki zayıflamanın far-
kında ancak bunun hızlıca bir 
dönüşüme neden olabileceği 
yanılgısından kendini bir türlü 
alamıyor. Devletin tüm kurum 
ve yapılarıyla dönüştürüldüğü; 
eğitim kurumlarından medya-
ya tüm köşelerin tutulduğu bir 
karşı devrimin kolayca dönüşe-
bileceği eski sağ merkez siya-
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sete dönüleceğini beklemek 
ham hayalden başka bir şey 
olmasa gerek. Muhalefet aslın-
da ortadan kalkmış olan mer-
kezi yanılsaması içinde salınıp 
duruyor. Toplumdaki muhalefet 
birikimi ise iktidarın tam kar-
şısında birikirken muhalefetle 
aynı istikamette ilerlemiyor. 
Muhalefet bir biçimde geride 
kalmış olan burjuva siyasetinin 
küresel-liberal döneminin ve 
onun politikadan medyaya uza-
nan dönemini bir ruh çağırma 
seyansı misali geri çağırmaya 
devam ediyor. Muhalefet bloku-
nun seyri önümüzdeki günlerde 
de böyle ilerleyecek, başka bir 
emare görünmüyor. 

Biriken Muhalefet, Eğilim ve 
Dinamikler
Toplum Nereye?

AKP-MHP iktidarı, toplumu mil-
liyetçi ve İslamcı eksende ku-
tuplaştırmaya temel bir strateji 
haline getirdi. Uzunca bir za-
man da bir biçimde bu kutup-
laştırma işleyerek, çoğunluğa 
sahip olmayı başardılar. Ancak, 
bu kutuplaştırma siyaseti artık 
işlemiyor. Ekonomik ve sosyal 
krizin derinleşmesi en önemli 
faktörlerden birisi. Bu iktida-
rın istediği bölünme noktasını 
kırıp; bölünmeyi iktidar bloku-
nun içine doğru büktü. MHP’nin 
daralıp İYİP’in etki alanını 
genişlettiği, AKP’den kopan-
larla doğrudan AKP tabanının 
kısmi parçalanmalara uğradığı 
bir durum tümüyle aşılamaz bir 
durum deği. Ancak, AKP için 
daha önemlisi ve aşılması gide-
rek zorlaşan ise henüz kitlesel 

olarak (alenileşmiş bir tercih) 
olarak dışarıya meyletmemiş 
geniş bir kesim umutsuzluğa 
sürüklenmiş durumda. Bu da 
AKP’yi tabanda dinamik ve et-
kin bir güç olmaktan çıkartıyor; 
bu haliyle bir siyasal organizas-
yon ve örgütlenme olmaktan 
çıkarak bir devlet organizasyo-
nu olarak donuklaşıyor. Top-
lumun dinamik kesimleri ise 
AKP-MHP iktidarı karşısında 
konumlanıyor. Bu da ne kadar 
baskı altında tutulmaya çalışır-
sa çalışılsın toplumsal alanda 
muhalif fikirlerin etkin taşıyı-
cılarının çoğaldığı bir durumu 
ortaya çıkarıyor. İktidarın aşın-
ması bu şekilde devam ederken 
muhalefeti birikim ise henüz 
kendi yönünü bulabilmiş değil. 
Muhalefet bloku ile dinamik 
arayışlarla arasında da pozitif 
bir ilişkilenmeden söz etmek 
mümkün değil. Bu tepkilerin 
en dinamik (dolayısıyla taşıyıcı 
kesimleri için) sağ siyasetler bir 
çıkış kapısı olarak görülmüyor. 
İlerici, sol düşüncelere mey-
leden; söz hakkı ve özgürlük 
talebiyle eşitlik fikrine sahip 
çıkan bu kesimlerle işçilerden, 
köylülere ve tüm emekçilere 
uzanarak genişleyen tepkiler 
bu dönemde de iktidarı aşın-
dırmaya devam edecek. Ancak 
henüz bunun yerine bu birikim 
ve eğilimlerin taşıyıcısı olabi-
lecek etkin bir alternatiften de 
söz etmek mümkün değil.

İki Covid İki Sınıf Seyrinde SOL 

Covid’in iki sınıf arasında ayrı 
ilerlediği bu çelişkiler içinde 
toplumun sınıfsal tepkileri de 

giderek yükseliyor. Bu tepki-
ler henüz kitlesel bir hareket 
biçimine bürünebilmiş değil. 
Bunun nasıl ve hangi biçimde 
açığa çıkacağını kestirebilmek 
mümkün değil. Ancak, işsizlik 
ve yoksulluğun derinleşmesine 
karşı büyüyen öfke ne düzen 
içinde bir çözüm yolu görebi-
liyor ne de akacak bir mecra 
bulabiliyor. Buna karşın bu 
koşullarda toplum hakları için 
lokal düzeylerde de olsa ör-
gütlenmeler oluşturma; birlikte 
mücadele pratiklerini kazan-
maya devam ediyor. Bunlar 
ilerleyici pratikler olmakla 
birlikte yeterli olmadığı da açık. 
Örgütlü bir toplum ve örgütlü 
bir siyasetle aşılabilecek zorlu 
sorunlarla baş edebilmek için 
daha fazlasına ihtiyaç var. Bu 
solun bu dinamiklerle bütün-
leşmesi; bu dinamikleri güçlen-
dirmesi ve birleştirerek ortak 
bir mücadeleye sevk edilmesi 
anlamına geliyor.  SOL, şimdi 
düzen muhalefetinin dışında si-
yasal İslamcı rejime karşı düzen 
eleştirisi üzerinden yükselecek 
bir sesle toplumda güç kazana-
bilecek. Bunu örgütlemek için 
şimdi siyaseti hayatın her ala-
nında, mahallede, iş yerinden, 
okulda her yerde geliştirmek 
için mücadele etmekten başka 
bir yol yok. 2021’in ve sonraki 
yılların seyrini değiştirecek; ta-
rihlere yıllara anlamını verecek 
olan da bu. 
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2007’den beri süregelen bir ne-
oliberal kriz pandemi dönemi 
ile giderek derinleşiyor. Pan-
demi ile başlayan süreci nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Ben üç noktada bu meseleyi 
tartışabileceğimizi düşünüyo-
rum. Pandemi de kapitalizmin 
krizi yerine galiba artık buhran 
terimini kullanmamız daha 
anlamlı olabilir. Çünkü Dünya 
Bankasının bütün analizlerinde 
önümüzdeki yıllarda dünya %5 
küçülecek derken 1970’teki o 
uzun 20 yıl kadar süren ve adı-
na Uzun Buhran denen buhrana 
ve 1929’daki Büyük Buhrana 
referans mukayeseler yapılıyor. 
Dolayısıyla bu Corona virüs 
pandemisi ile birlikte bu küresel 
kapitalizmin krizinin artık bir 
buhran niteliği taşıdığını rahat-

lıkla söyleyebiliriz. Bunun adı 
ne olabilir diye düşünüldüğün-
de belki Derin Buhran ‘deep 
depression’ denebilir hem uzun 
olacak hem büyük olacak bu iki 
karakteristiği 1876’dan 1890la-
rın ortalarına kadar süren buh-
ran tabii kapitalist merkezli bir 
buhran biçimiyle ikincisi de işte 
malum 1929 büyük buhranı bu 
iki buhran özelliğini bir arada 
bulunduran bir hatta açıldığı-
mız birçok rahat söylenebilir. 
Burada ne vardı, yani pande-
miye gelirken finanslaşmış bir 
kapitalizm olgusu vardı yani 
artık değer yaratarak kar gö-
zeten değil artık paradan para 
kazanan bir kapitalizm olgusu 
söz konusu idi bir boyutu buy-
du onun içinde artık eleştirel 
kuramcılar buna Gazino Kapita-

lizmi adını veriyorlardı. Gazino 
kapitalizmini ne yaptı pande-
mi? Bir tür batakhane kapitaliz-
me doğru yol almaya başladı. 
Zaten burada oluşan finansal-
laşmanın yarattığı balonlar pat-
lamaktaydı ve oradaki  varlıklar 
büyük bir çöküntü ile realize 
olmaktaydı dolayısıyla pande-
mi bu neoliberal kapitalizmin 
finanslaşmış boyutuna yani 
gazino kapitalizmi boyutuna bir 
batakhane kapitalizmi diyebile-
ceğimiz bir boyut kazandırıyor 
ikincisi kapitalizmin neoliberal 
aşamasında ne oldu ? mal ve 
hizmet üretimi küresel ölçekte 
bir zincir biçiminde örgütlen-
meye başladı bir alt sözleşme 
ilişkileriyle adına da küresel 
meta zinciri adı verilen bir yapı 
ortaya çıktı ve bu yapının sinir 
merkezlerinde de çok uluslu 
şirketler zuhur etti onlar genel-
likle, teknolojik bilgiyi, markayı 
ellerinde bulundurup bütün bir 
ağı organize eden ana inisiyatif 
olma özelliği gösteriyorlardı 
küresel meta zincirine ne oldu? 
Pandemi sürecinde ipi kopan 
tesbih taneleri gibi dağıldı-
ğını gözlemliyoruz. Özellikle 
merkezdeki çok uluslu mer-
kezlerin acil, yeniden bu zinciri 
nasıl toparlayacağız gündemli 
webinar’lar, sanal ortamda 
tartışmalar yaptıklarını görü-
yoruz dolayısıyla orada büyük 
bir açmaz var. Üçüncü boyutu 
ne oldu? Neoliberal dönemde, 
ki az bir dönem değil son 30 
yılımıza hükmeden bir sermaye 
stratejisinden söz ediyoruz.

Büyük bir işçileşme dalgası 
dünya çapında yaşandı, ka-
pitalizmin hiç bir dönemim-
de olmayan çapta ve zaman 
aralığında özellikle güney yarım 

Pandemide Sistem Krizi 
ve SOL Perspektifler
Metin Özuğurlu
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küredeki, kuzey yarım kürede 
büyük ölçüde işçileşmişti ama 
güney yarım kürenin kırsal 
nüfusu hızla işçileşti yani şöyle 
tanımlamak lazım işçi olma 
anlamında değil geçimlik ola-
naklarını geçimlik kapasitelerini 
kaybettiler yani mülksüzleştiler 
yoksullaştılar ve iş gücü piyasa-
sına sürüldüler bu olgu yani bir 
anlamda güney yarım kürede 
geleneksel, kuzey yarım küre-
de de modern biçimiyle meta 
dışı alanlar hızla metalaştı, 
emeğin yeniden üretimin meta 
dışı alanları hızla metalaştı ve 
büyük bir nüfus dünya çapında 
yaşamını sürdürebilmek için bir 
tür ücret gelirine, nakit bağına 
bağımlı hale geldi şimdi bu 
nüfus.  Aynı zamanda bu neo-
liberal kapitalizmi bir fenalığı 
da insanları hem ücrete muhtaç 
hale bırakıyor hem de geçim 
olanaklarını tasfiye ediyor ama 
işgücü piyasasında da hem 
istihdam olanaklarını daraltı-
yor hem de var olan istihdam 
biçimlerini de güvencesizlik ka-
lıbında yeniden örgütlüyor. Yani 
bir tam insanlık düşmanı gibi 
hem paraya muhtaç bırakıyor 
hem de o paraya ulaşmanın en 
rasyonel yolundan da mahrum 
bırakıyor böyle bir muhtaçlık 
ve mahrumiyetin aynı meka-
nizmada işlediği bir durum söz 
konusu. Şimdi bu alan büyük 
problemli bir alan çünkü zaten 
atık nüfusu, fazla nüfus sorunu 
vardı ve burada işte hani bir tür 
yurttaşlık ücreti yani bu sos-
yal yardımlarla bu nüfusun en 
azından açlıktan ölmesini nasıl 
engelleyebiliriz ya da işte bir 
tür işgücü piyasasının rezervi 
olmasından işsizler ordusu ola-
rak istihdam edilenlerin ücret-
lerini baskılayan işlevi nasıl ka-

lıcı kılabiliriz şeklinde sermaye 
programları hep gündemdeydi 
bunlar sosyal yardım dolayısıy-
la çok ön plana çıkmıştır. Yani 
neoliberal dönemde sosyal ko-
ruma sigorta sistemi vs. sosyal 
koruma yerini sosyal yardıma 
zaten bırakmıştı, dolayısıyla 
orada büyük bir çöküntü ortaya 
çıktı çünkü sosyal yardımlar 
aracılığıyla yoksulluğun yöne-
tilmesi ve bir tür işte clientelist 
şeylerin daha işte popülist yeni 
sağcı otoriter programların ya 
da politik figürlerin kendilerine 
alan bulması, kendisine des-
tek bulması bu sosyal yardıma 
muhtaca konuma düşürülmüş 
büyük nüfusların mevcudiyeti 
konusunda bir karşılık buluyor-
du. Ama artık yönetilemez bir 
hale geldi dolayısıyla baktığı-
mızda pandemi koşullarında 
ne oldu? Son dokuz ay muha-
sebesi yapılırsa gazino kapita-
lizmi batakhaneye dönüşmek 
üzere küresel meta zinciri mal 
ve hizmet üretiminde dağılmış 
vaziyette bu ciddi bir kriz ve 
ne yapacağız diye tartışıyorlar. 
Akademiden izliyoruz bu bir 
araya gelişleri ve oradaki tartış-
ma başlıklarını falan ve sosyal 
sosyal meselesi yardıma muh-
taç kitlelerin nasıl yönetileceği 
meselesi büyük bir problem 
olarak durmaktadır. Bu çerçe-
vede ilk sorunun yanıtını böyle 
vermiş olayım.

Son dönemde tekrar 1980 
öncesi politikalara nispi bir ge-
riye dönüş tartışılıyor bu konu 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Önemli bir mesele burada tabi 
bu söz konusu eğilimi nasıl 
kavramsallaştırdığımız aslında 
büyük ölçüde nasıl bir teorik 

referansa sahip olduğumuz ile 
çok ilgili liberal bir perspektife 
bakıyor olursanız devlet dedi-
ğiniz şey toplumun dışında ve 
topluma büyük ölçüde hükme-
den bir varlıktır. Dolayısıyla bu 
pandemi lanet olsun piyasayı 
özgürlükler alanını kendinde 
düzenleyici bir alan olarak 
saf dışı bıraktığı için yeniden 
eşitsizlik ve yoksulluk büyük bir 
boyuta ulaştığı için ve bunun-
la da piyasa mekanizmaları 
baş edemeyeceği için devlet 
yeniden çağrılıyor, özgürlük-
lerimiz gidecek ve otoriter 
devlet varlığı yeniden gelecek 
şekilde bir analiz ortaya çıkıyor 
yani bunu bizdeki kalemlerde 
değil uluslararası analizlerde 
de gözlemleyebiliyoruz. Bura-
daki kritik soru şu, kapitalist 
devletin bir tür sosyal devlet 
maiyeti kazanması kendinde 
bir kapasite olarak var mıdır 
yani kapitalist devlet koşullar 
gerektirdiği için ihtiyaç ortaya 
çıktığı için bir tür sosyal devlete 
dönüşebilir mi? Yeniden büyük 
buhrandan çıkarken Roosevelt 
yeni ‘New Deal’ anlaşması yaptı 
Amerikan işçi sınıfıyla bir tür 
sosyal devlet anlaşması ikinci 
dünya savaşı sonrası kapitalist 
batıda bir refah rejimi kuruldu 
kapitalizmin 36 yılı diye adlan-
dırılan 70’lerin sonlarına kadar 
gelen, fakat orada dikkatinizi 
çekerim kapitalist devletin 
kendinde refleks olarak dü-
şünmek tarihsel olgularla çok 
uyumlu değil. Tam tersine refah 
rejimlerinin bunun ilk örneği 
Bismarck Almanya’sıdır ve Bis-
marck’ın anayasasında sosyal 
devlet yazan tamamen Alman 
Sosyal Demokrat Partisini yani 
işçi sınıfı  sosyalizm akımının 
temsilci olan seçimle iktidara 
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gelebilecek kadar büyük bir 
güce sahip olan sosyalizm 
akımını bastırabilmek için onun 
programını alarak yani Alman 
Sosyal Demokrat Parti progra-
mını hayata geçirmiştir ve bunu 
kürsüden söylemiştir. ‘Onların 
programını şimdi uyguladık on-
lara da artık kaval çalmak düşer 
söyleyecek bir şeyleri kalmadı’ 
diye yani devleti reforme eden 
bir sosyal boyut kazandıran ge-
lişmeler kapitalizm koşullarında 
hep işçi sınıfı sosyalizm akımla-
rının bağımsız varlığı böyle bir 
tehdit karşısında taviz vermek 
zorunda kalıyorlar yani refor-
mizm vahşi kapitalizme insan-
lık namına kapitalist devletin 
bulduğu bir çözüm değil tam 
tersine işçi sınıfını sermayenin 
kendinde eğilimlerine karşı işçi 
sınıfı hareketinin politikleşmesi 
neticesinde burjuvazinin verdi-
ği bir taviz olarak düşünülmeli-
dir. Reformizm işçi sınıfı engel-
lemek için çıkmıştır yani vahşi 
kapitalizmi engellemek için 
değil dolayısıyla burada dev-
lete dönüş devletçilik denen 
şeyin yeniden kapitalist devle-
tin sosyal boyunu gibi bir boyut 
kazandığı şeklindeki beklenti-
lerin çok naif olduğunu düşü-
nüyorum. Yani böyle bu bekle-
niyor. Hayır. Daha kamucu, yani 
bu sorun hele hele pandemi 
ile ortaya çıkan sorunlar esas 
olarak evlet dediğimiz aygıtı 
doğrudan doğruya ortaklaşa 
insanlık olarak ve toplum olarak 
hem birey hem kolektif olarak 
duyumsayıp yaşadığımız büyük 
bir problemin alt edilmesi için 
ortaklaşa paylaşılan varlıkların 
zerine bina edilen bir sistemi, 
buradan kastım da kamudur, 
kamucu, kamusallıkları gün-
deme getirir. Burada böyle bir 

şey olacak mı evet. Böyle, bu 
yönde bir tarihsel birikimin 
bu yöndeki bir yönelime güç 
vermesi kuşkusuz bu olacaktır. 
Çünkü 19. Yüzyıldan 20. Yüz-
yıla geçerken insanlığı refaha 
erdiren, eşitsizlikleri gideren, 
kapitalizmin o vahşi karakterini 
daha yaşanabilir bir ortama ev-
rilten kavgalar, mücadeleler, işçi 
sınıfı sosyalizmi akımına aittir. 
Bu ciddi bir birikimdir. Suya da 
yazılmıyor bunlar görüyoruz. 
İnsanlığın hafızası dediğimiz 
bir hafıza vardır, tarihsel ha-
fıza. Tabii ki daha kamucu bir 
devlet, bu karakterde bir yapı 
ortaya çıkacaktır ama bu asla 
kapitalist devletin yoksulluğu 
görüp, perişanlığı görüp, onun 
üzerine bir sosyal devlet inşa 
etmez. Böyle bir refleksi yok 
kapitalizmin. Her zaman kriz 
anlarını sermaye lehine kullanır, 
bir tür yardımseverlik meselesi-
ni ön plana çıkarır. Yoksulları da 
kendi içinde ayrıştırır. En yoksul 
olan, en muhtaç olan şeklinde 
bir tanımlama yaparak mevcu-
diyetini sürdürür. Devlet mese-
lesindeki soruyu yeniden topar-
lamam gerekirse, ortaya çıkan 
yoksullaşmayı ve pandeminin 
kendine özgü problemlerini 
çözmek kuşkusuz yasaya terk 
edilecek bir problem olmadığı 
çok açık. Zaten o neoliberaliz-
min pandemi öncesi kriziyle 
de zaten ayan beyan ortaya 
çıkmıştı. Piyasanın düzenleyici 
olduğu gibi safsatalar tümüy-
le yanlışlanmıştı. İşte İngiliz 
kraliçesi 2008’deki krizi takiben 
ülkenin önde gelen iktisatçıları 
ile toplanıp niye bunu tahmin 
edemediniz diye fırça atmışlığı 
da vardı. Madem iktisatçısınız 
neden öngöremiyorsunuz diye. 
Demek ki marksist iktisatçılar 

yokmuş orada ki görememişler 
bunu. Eğer onlar aralarında 
olsaydı zaten kriz denen şeyin 
kapitalist birikimin içsel bir 
karakteristiği olduğunu bilirler-
di. Kapitalist devlet, kendinde 
sosyal devlete dönüşebilme 
kapasitesine sahip midir? De-
ğildir tarihsel olarak. Sermaye 
birikimi mantığı yaklaşımcıları 
var onlar biraz sermaye birikimi 
bu yönde bir talepte bulunursa 
eğitimli işçi sınıfı istiyorsa, sağ-
lıklı işçi sınıfı istiyorsa eğitim 
ve sağlığı kamulaştırır gibi bir 
açıklama getiriyorlar. Devletin 
sosyal karakter kazanmasıyla 
sosyal karakterin aşınmasını 
sınıfsal karakterin bir etkisi ola-
rak değil de sermayenin orga-
nik birleşimindeki farklılaşmala-
rın bir sonucu olarak açıklayan 
yaklaşımlar var. Ben onları 
benimsemiyorum. Benim analiz 
önceliğim sınıflar mücadelesi 
perspektifidir. Buradan bakınca 
kapitalist devletin kendinde 
vehçe kazanabilecek bir kapa-
siteye asla sahip olmadığını, 
kapitalist devlette bu özelliği 
kazandıranın işçi sınıfı müca-
delesi olduğunu, bu çerçevede 
reformizmin güçlenmesinin ön 
koşulunun işçi sınıfı sosyalist 
akımının güçlenmesi olduğunu, 
CHP’lilerin kulaklarını kar suyu 
kaçıralım, kimin kime muhtaç 
olduğu meselesindeki muh-
taçlığın böyle bir şey olduğu-
nu, kapitalist devletin sosyal 
versiyonu olduğu gibi bir role 
soyunuyorlarsa ki o da tartış-
malı ama böyle ifade edilebilir 
sorunuz böyle yanıtlanabilir.

Sistem kendi krizini aşabilir 
mi? Sol bir çıkış nasıl gerçekle-
şebilir?
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Pandemi ile birlikte çok ön 
plana çıkan kapitalizmin sıfatla-
rından biri de Türkçeye felaket 
kapitalizmi diye çevriliyor, di-
saster capitalism. Kapitalizmin 
felaket, afet sıfatı yaygınlaşmış 
vaziyette. Aslında bu bize bir 
biçim olarak şunu gösteriyor; 
sermaye dediğimiz kategori 
yani bir toplumsal ilişki olarak 
sermaye, temel eğilimi var olan 
her şeyi metalaştırmak yönün-
de olan, emek dahil olmak üze-
re, meta konumuna indirgeyip 
orada sabitlemek şeklinde olan, 
metalaştırma, sabitleştirme, 
ticarileştirme, özel mülkiyet 
rejimini derinleştirme yönün-
deki bu sermaye eğiliminin 
artık üretici güçlerin gelişimine 
yaptığı katkı sayesinde, sanayi 
4.0, robotlar, yapay zeka kav-
ramsallaştırmaları, bütün bu-
ralara baktığımız zaman artık 
sermaye dediğimiz ilişkiye bir 
gerici karakter kazandı şeklinde 
bir tespit rahatlıkla yapılabilir. 
Pandemi bunu herkes tarafın-
dan kabul edilebilir bir hakikat 
haline getirdi. Marx hatırlarsa-
nız sermayeyi katı olan her şeyi 
yıkan, daha ilerici bir kuvvet 
olarak formüle etmişti. Lenin 
bu ilerici barutun 20. Yüzyıla 
girerken tükendiğini söylemişti. 
Biz artık net bir şekilde söyle-
yebiliriz ki hem doğa tahribatı 
hem ekoloji tahribatı çerçeve-
sinde hem de toplumsal ilişkile-
rin mevcut karakteri e kapitaliz-
min sermaye birikiminin temel 
eğilimleri, her şeyi metalaştır-
ma yönündeki temel eğilimleri, 
sınırsız kar arzuları, bir bütün 
olarak insanlığın türsel varlığını 
tehdit eden bir ilişki biçimi hali-
ne büründürmüştür sermayeyi. 
Sermaye gerici bir karakter 
kazanmıştır kanısını 20. Yüz-

yılda söylememizin kanıtlarını 
pandemi sonrasında çok daha 
rahat bulabileceğimizi düşünü-
yorum. Dolayısıyla artık sınıfa 
karşı sınıf diye hep kapitaliz-
min üç dört asırlık tarihinin 19. 
Yüzyıldan sonraki serüveninde 
burjuvazi-işçi sınıfı şeklindeki 
saflaşmanın artık sermaye sını-
fı-insanlık şeklinde, sınıfa karşı 
sınıf değil, sınıfa karşı insanlık 
şeklini aldığı, sermayenin tüm 
insanlığı yok edecek bir ka-
rakteristik taşıdığı ayan beyan 
ortadadır. İşçi sınıfı insanlığı 
kurtaracak sınıf derdi Marx, 
bunu söylemek aynı zamanda 
sermayenin kendisiyle birlikte 
insanlığı mahvedecek bir sınıf 
olduğunu söylemek anlamına 
gelir ki buna da neredeyse her-
kes ikna olmuş vaziyette. Sade-
ce Marksistler değil burada söz 
etiğim. Pandemiden çıkış bildir-
gesi yayınlanmıştı 600 üniver-
siteden binlerce akademisyen 
imzalamıştı bunu, orada da 
baktığımız zaman emek meta 
olmaktan çıkartılmalı diye baş-
layan bir dizi talep söz konusu. 
Yani artık kapitalizmin temel 
karakteristiklerinin belirleyici 
olduğu bir dünyanı insanlığı da 
yok edecek bir sona sürükle-
diği açık. Dolayısıyla bundan 
sonra ne olacak? Ya sosyalizm 
ya barbarlık değil ya sosyalizm 
ya yok oluş gibi bir seçenek 
var. İnsan yok oluşu seçer mi? 
Aydınlanmayı, özgürlüğü kendi 
aklıyla belirleme şeklinde uzun 
bir tarihsel birikime sahip olan 
büyük insanlık böyle bir sonu 
seçer mi konusunda ben buna 
evet seçebilir diyen Nietzsc-
he’ci karamsarlardan değilim. 
Ben daha iyimserim, seçmez. 
Ve işaretleri de gözüküyor. 
Bu sefer araçsal akılcılık de-

ğil eleştirel akılcılık temelinde 
yeni bir aydınlanmanın bütün 
göstergeleri var gören gözler 
için. Dolayısıyla da bu zemin 
üzerinde artık özgürlük körü bir 
eşitlikçilik, bu zamana kadar-
ki sosyalizm pratikleri böyle 
sıralanabilir, toplumsal eşitliği 
ıskalayan bir özgürlük, işte 
liberal dünya, bu savrulmaları 
bir kenara bırakıp eşit ve özgür 
olmayı birlikte kavrayan hem 
dünya hem toplum tahayyülü-
nün bütün nesnel gereklerinin 
mevcut olduğunu çok rahatlıkla 
söyleyebilirim. Ne kadar eşit 
ne kadar özgür olduğumuzu 
da ölçeceğiz. Ne kadar eşit 
olduğumuzu ne kadar özgür 
olduğumuzla tartacağız. Öyle 
bir ülke, dünya kuracağız ki biz 
eşitiz dediğimiz zaman ölçütü 
özgürlüğümüz olacak, özgürüz 
dediğimiz zaman ölçütü eşitli-
ğimiz olacak. Bu işte işçi sınıfı 
sosyalizmi akımının, ona indir-
genmeyecek kuşkusuz fakat 
onun ana omurgasını taşıdığı 
idealin ifadesidir. Ben bunun 
olanaklarının mevcut olduğu 
bir dünyaya gittiğimizi düşü-
nüyorum. Genellikle de bunun 
karanlıklar, karabasanlar şeklin-
de gözlemlenir. Yani görüngü 
ile gerçek arasında bu açıdan 
da büyük fark vardır. Görüngü, 
karabasanlar şeklinde olsa da 
aslında gerçek alternatif biraz 
önce sözünü ettiğim gibi, bura-
da kritik olan bunu gerçekleşti-
recek olan güçlerin hali hazırda 
iktidar eylemekte olanlara hali 
hazırda iktidar kapasitesi atfet-
memesi. Böyle anlarda cepheyi 
en geniş tutmak, hedefi müm-
kün mertebe daraltmak en 
doğru stratejidir. Bunu da ifade 
etmiş olayım. 
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Merhabalar Anıl Bey. Öncelikle 
çok teşekkür ederiz. Covid-19 ve 
yeni mutasyon üzerine konuş-
maya başlamadan önce sizi tanı-
mak isteriz. Bize biraz kendiniz-
den bahsetmek ister misiniz?

Tabii, ben Anıl İlerigider. Yaklaşık 
12 sene önce okumak için Al-
manya’ya geldim, Burada biyo-
teknoloji bölümü mezunuyum. 
Uzmanlığımı da bu dal üzerine 
yaptım. Uzmanlık alanım oldu-
ğu için pandeminin başından 
beri bu konuyla çok daha fazla 
ilgileniyorum. O yüzden çok 
teşekkürler beni yayınınıza davet 
ettiğiniz için. 

Sol siyaset adına bu yayını kabul 
ettiğiniz için biz teşekkür ede-
riz. Öncelikle, aylardır Covid-19 
hakkında çokça konuşuluyor. 
Daha doğru, daha bilimsel 
konuşmak adına bir girizgah 
yapabilir miyiz? Covid-19 nedir?

Genel anlamda Covid-19, Coro-
navirüs hastalığı, 2019 anlamı-
na gelir. Şiddetli akut solunum 
yolu sendromu virüsü 2‘nin, 
yani SARS- Cov-2’nin neden 
olduğu, hava yolu ve damlacık 

ile bulaşan, solunum ve çoklu 
organ yetmezliğine yol açabilen, 
insandan insana bulaşabilen ve 
insanları etkileyen bir hastalıktır 
diye özetleyebilirim.

İngiltere’de gerçekleştiği dü-
şünülen bir mutasyon var. Son 
günlerde bizim de gündemimiz-
de. Bu mutasyon hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

Bu gördüğümüz mutasyon, farklı 
mutasyonların yol açtığı yeni bir 
virüs türü. Tabii hala SARS-Cov-2 
virüsündeyiz fakat oluşan yeni 
bir varyasyon var. Bu da B1.1.7 
soy kümesine ait olan ve hatta 
Büyük Britanya’da 2020-12.01 
adı altında, Variant Under Inves-
tigation yani ‘inceleme altındaki 
varyasyon’ adı ile bilinen yeni 
bir SARS-Cov-2 türü. Bu şekilde 
tanımlayabiliriz. Bu yeni var-
yant, epitel hücrelerimizdeki S2 
adlı reseptöre bağlanan ‘spike 
protein’ ya da mızrak protei-
ninde belirgin mutasyonların 
görüldüğü bir varyant. Toplamda 
belirgin olan 17 tane mutasyon 
mevcut. Mesela spike proteinin-
de tespit edilen önemli 2 tane 
mutasyon söz konusu. Hatta 

insan hücresindeki bu ACE re-
septörü ile olan olası bağlantıyı 
kuvvetlendirdiğinden şüphele-
niliyor. Diğer mutasyon da open 
reading frame sekansı dediğimiz 
virüsün aleyhine olabilecek bir 
mutasyon. Tabii bunların hepsi 
spekülasyon, çünkü hepsini çok 
iyi bir şekilde araştıramadık yeni 
bir varyant olduğu için. Geriye 
kalan mutasyon hakkında şu 
anda çok fazla bilgimiz yok. Ama 
dediğim gibi toplamda belirgin 
17 tane mutasyon söz konuşu bu 
B1.1.7 soy kümesinde. Bu mutas-
yonların genel olarak ne manaya 
geldiğini hala bilmiyoruz. Çünkü 
moleküler bir anlamda kuvvetli 
bağlanma her zaman bir virüs 
için çok iyi bir şey olmayabilir. 
Çünkü, reseptörler ve proteinler 
arasında bir optimum kuvvet 
oranı var, bunun çok azı veya 
çok fazlası da virüsün aleyhine 
olabiliyor. 

Tabii in vitro, in vivo, ve hücre 
kültürlerinde bir deney yapıl-
madı, daha doğrusu şu anda 
deneye başladılar ama ön basım 
makalelere daha ulaşamadık, ve 
hayvan deneyleri de daha yok, o 
yüzden şu an ne anlamana gel-
diğini bilmiyoruz. Mesela İskoç-
ya’da orijini olduğu düşünülen 
M439K adlı bir varyantta da bu 
söz ettiğim bağlanmanın artığı 
ve bu yüzden hayvan denekle-
rinde bulaşmanın hızlandığını 
gösteren çok fazla ön basım 
makale vardı. Bu halk arasında 
çok büyük paniğe de yol açmış-
tı birkaç ay önce. Fakat klinik 
çalışmalar gösterdi ki bu sadece 
PSR testlerinde ölçtüğümüz CT 
değerini sadece 0,65 değerinde 
düşürmüş. Bu da klinik açıdan, 
viral yük açısından ihmal edilebi-
lecek bir değer. 

Şu anda Britanya’dan gelen yeni 
varyantla ilgili tek bildiğimiz, 
İngiltere’de vaka bölü nüfus 
oranının yüksek ya da artışta 
olduğu bölgelerde eski G164 
varyantının yerini hızla alması. 
Zaten hatırlarsanız, bu G164 

Aşı Tartışmaları 
Anıl İlerigider
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varyantı da virüs Wuhan’dan 
sonra Kuzey İtalya’da Avrupa’ya 
ulaştığında eski D164 varyantı-
nın yerini almıştı. Orada bir kısa 
mutasyona uğrayarak yeni bir 
varyant olarak Ocak sonundan 
itibaren tüm dünyaya çok hızlı 
bir şekilde G164 adı altında yayıl-
dı. Biz aslında başka hiçbir virüse 
maruz kalmadık. 

Elime daha biraz önce ulaşan 
bir haber var mesela Almanya 
ile alakalı. Burada da bu varyant 
üzerine yoğun araştırmalar yapı-
lıyor. Son 1-2 haftanın örnekleri 3 
tane laboratuvarda incelenmeye 
başlanmış. Fakat Britanya’dan 
gelen varyanta henüz rastla-
nılmamış. Ancak rastlanılan en 
büyük şey, bağışıklık yetmezliği 
olan insanlardaki SARS-Cov-2 
virüsündeki mutasyonun çok-
luğu, onunla ilgili az önce elime 
bir veri ulaştı. Ekleyebileceğim 
diğer bir şeyse, Britanya’daki 
yeni varyant aslında Eylül’den 
itibaren gözlemlenmeye başlan-
mış fakat Kasım sonuna doğru 
belirgin bir artışa geçmiş. Hatta 
geçen haftaki PSR pozitif test-
lerin %75’inde de bu varyant 
görülmüş. 

Biliyorsunuz Kasım sonundan 
itibaren Avrupa da dahil olmak 
üzere dünyanın birçok yerin-
de Noel sebebiyle temas artışı 
başlıyor. İnsanlar yasak olmasına 
rağmen farklı temas grupları 
oluşturmaya başlıyor, temas sık-
lığı artıyor ve alışveriş çılgınlığı 
başlıyor. Bu mutasyonla oluşan 
yeni varyantın hızla yayılmasının 
sebeplerinden biri olabilir. Artan 
ve farklı temaslar, bu varyantın 
artışında epidemiyolojik açıdan 
önemli de olabilir. Ama belirtti-
ğim gibi elimizde kanıta dayalı 
bilimsel hiçbir veri yok, o yüzden 
sadece spekülasyonlarda yeti-
niyoruz açıkçası. Şimdilik bunu 
söyleyebilirim.

Çok teşekkürler. Peki bu mutas-
yonlar aşıları nasıl etkileyecek? 
Aşıları geçersiz kılacak mı? 

Önümüzdeki süreçteki aşı tartış-
maları hakkında neler söyleye-
bilirsiniz?

SARS-Cov-2 virüsüne karşı ge-
liştirilen aşılar çok uzun bir süre 
boyunca etkili olabilecek. Çünkü 
aşılanan insanlarda monklonal 
değil poliklonal antikorlar gelişir. 
Mesela bir SARS-Cov-2 virüsün-
deki spike proteinini göz önünde 
bulunduralım. Oluşan antikorla-
rın interaksiyona geçebileceği ve 
bu virüsü de-aktive edebileceği 
bir enfeksiyon halinde çok fazla 
interaksiyon noktası vardır. Biz 
bunlara ‘epitop’ diyoruz. Aşı-
lanma ile bu epitop dediğimiz 
bölgelere savaş açacak bir sürü 
antikorumuz oluşacak.  Dola-
yısıyla,  tek bir epitop noktası 
olmadığı için, oldukça uzun süre 
aşılar etkili olacak. Virüste deği-
şimler olmasına rağmen, antikor-
ların etki edebileceği çok daha 
fazla yer olacak. Ayrıca, biliyoruz 
ki SARS-Cov-2 virüsü mevsimsel 
virüse göre 3-4 kat daha yavaş 
mutasyon geçiriyor. O yüzden 
böyle bir avantajı da var aslında. 

Mesela Alman BioNTech firma-
sının mRNA aşısını ele alırsak, 
spike proteinini yapan yaklaşık 
1270 amino-asit içinde sadece 9 
tane amino-asitte bir değişiklik 
gözlemleniyor. Bu da bu prote-
indeki amino-asitlerin yaklaşık  
%99’unun değişmediğine ve 
antikorların işlevlerini yerine ge-
tirebilecekleri anlamına geliyor. 
Bu nedenle, dediğim gibi aşıda 
herhangi bir sıkıntı gözükmüyor.

Teşekkürler tekrar. Son olarak, 
Türkiye hem aşı sürecini hem 
de Corona Virüs sürecini nasıl 
yönetti sizce? Sizin izlediğiniz 
yerden nasıl görünüyor? Ve az 
önce etkisi daha uzun süren 
mRNA aşısında bahsettiniz 
ama en son bilgilendirmelere 
göre Türkiye Çin’den inaktif aşı 
alacak. Bu konu hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Aşı konusunda şunu söyleyebi-

lirim, klinik aşamalardan faz 3 
aşamasını tamamlayan, verilerini 
şeffaflıkla açıklayan ve önemli 
otoritelerden -FTA veya EMA 
(Avrupa İlaç Dairesi) olabilir- acil 
kullanım onayını alabilen her 
aşıyı vurulabiliriz, hiçbir sıkıntı 
yok. Zannedersem pandeminin 
başından beri, ya da belki Tem-
muz ayından beri vaka sayısı ve 
ölüm sayısı hakkında çok büyük 
tutarsızlıklar var. Ben Mart ayın-
dan itibaren izlediğim için bunu 
söyleyebilirim kendi gözümle. 
O zamana kadar vaka ve ölüm 
sayıları belirli bir bilimsel tutarlı-
lıkla ilerlerken, Temmuz ayından 
itibaren değişmeye başladı. Son-
ra, hasta ve vaka sayıları terim-
leri ile alakalı çok büyük sorunlar 
yaşandı. Ayrıca aşılardaki sipariş 
sayıları hakkında ve aşıların gele-
ceği hakkında çok büyük tutar-
sızlıklar var. Mesela en başta bu 
Alman BioNTech aşısı gelecekti. 
Benim bildiğim üzere, konuş-
malar yapılsa bile BioNTech ile 
şu an bir anlaşma yapılma veya 
imza atılma durumu söz konu-
su değil. Almanya’dan bildiğim 
için söylüyorum, hala depolarda 
Türkiye için ayrılmış ve bekleyen 
bir miktar aşı söz konusu. BioN-
Tech firması hala Türkiye’den 
cevap bekliyor. Tabii ölüm ve 
vaka oranlarının diğer ülkeler-
deki ile birbirini tutmaması, aşı 
hakkındaki bu gelişmeler ve bilgi 
kirliliği insanlarda çok büyük bir 
güven sorununa yol açtı. Ben 
annemle, kardeşimle telefonlaş-
tığımda ya da sosyal medyadan 
takip ettiğimde insanlarda bunu 
görüyorum. İnsanlar vaka ve 
ölüm sayılarına artık inanmıyor, 
güvenmiyorlar. Ayrıca aşı ile ilgili 
çok spekülatif gelişmeler olduğu 
için aşıya da güven azalmış ne 
yazık ki. Almanya’dan bunları 
gözlemliyorum 

Sol Siyaset’e vakit ayırdığınız 
için çok teşekkür ederiz hocam.

Ben teşekkür ederim, sağlıkla 
kalın. 
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İngiltere’de gerçekleştiği dü-
şünülen mutasyon nedir?

Bu mutasyonları mart ayından 
bu yana zaten takip ediyoruz 
ve şu ana kadar sars covid2 
genomunda binlerce mutasyon 
var bu çok normal.

Çünkü virüslerde diğer tüm 
canlılar gibi mutasyon geçirir-
ler, insanlarda mutasyon geçi-
riyorlar ve mutasyonların çoğu 
etkisizdir hatta bazıları virüsün 
yok olmasına da sebep olabilir, 
çok ender olsa da bazıları bir 
virüsün daha kolay yayılması-
na veya daha ciddi hastalığa 
sebep olabilir ama onlar çok 
enderdir.

İngiltere’de aldığımız haber 
nedir onu açıklayayım size: 

İngiltere’de mart ayında bir 
tane konsorsiyum kuruldu bu 
kuruluşa yirmi milyon sterlin 
bütçe verildi ve bu yirmi milyon 
sterlin bütçe sayesinde bunlar 
covid19 genomlarını sekansla-
yarak tarama yapıyorlar yani 
ortaya çıkan mutasyonları takip 
edip yayılım artıyor mu, azalı-
yor mu, değişiyor mu? O şekil-
de virüsü anlamaya çalışıyorlar. 
Ve gördüler ki kasım ayında 
başlayan ve kasım ayından beri 
gitgide artan bir mutasyon 
kümesi var. Küme diyoruz çün-
kü bu küme içerisinde toplam 
17+6 tane mutasyon var ve 
17+6 mutasyondan 17 si önemli 
çünkü 17 si o genomdaki prote-
in sekanslarını değiştirebilecek 
mutasyonlar.

Bu neden önemli? Çünkü bu bir 

küme ve aynı zamanda yeni bir 
etkisi olabilir. İkinci olarak ise 
diğer tüm varyantlara bakıldı-
ğında bu bahsettiğimiz küme-
deki artışı gördüler, daha sıkça 
bu küme görülmeye başlandı. 
Bunun henüz sebebinin mu-
tasyonlar yüzünden mi olduğu 
yoksa süper yayıcılar yüzünden 
mi daha kolay yayıldığını veya 
insan davranışıyla ilgili bir konu 
mu bunları henüz bilmiyoruz. 
Fakat tedbirleri alıyorlar. Son 
olarak şunu eklemek istiyorum: 
Bu mutasyon kasım ayında 
bulunduğu için bu mutasyon 
kümesi İngiltere’den çoktan 
çıkmış olma ihtimali var. Ayrıca 
İngiltere’de başlayıp başla-
madığını da bilmiyoruz çünkü 
diğer ülkelerde bu tür tarama-
lar yapılmıyor olabilir ve başka 
bir ülkede başlayıp İngiltere’ye 
de gelmiş olabilir henüz bunu 
anlamamız için erken.

Virüste gerçekleşen mutas-
yon aşıda yaşanan gelişmeleri 
olumsuz etkiler mi?

Elimizdeki verilere göre bu 
mutasyon kümesinin veya 
diğer bahsettiğim dokuz bine 
yakın mutasyon kombinasyo-
nun aşıdan kaçtığına dair bir 
verisi yoktur. Olsa da ihtimali 
azdır sebebi şu: Aşılar çok 
yönlü bağışıklık sağlarlar yani 
doğal enfeksiyonlar da görül-
meyen hem antikor hem de 
hücresel bağışıklığı sağlarlar 
ve bu sayede bir yere değil 
pek çok yerde mutasyon olsa 
bile aşıdan kaçış ihtimali azdır. 
Haberlerde duyuyor olabiliriz 

Aşıdaki Son Gelişmeler 
ve Mutasyon 
Semih Tareen-Virolog
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örneğin ‘’bazı antikorlar aşıdan 
kaçıyor’’ şeklinde haberler var. 
Evet, bu haberler doğru bunun 
kökeni buradan geliyor. Orada 
aşıdan kaçıyor demek değil tek 
bir tane test ettikleri antikor 
var ve o tek bir antikordan ka-
çabilen mutasyonlar var fakat 
aşılar bir değil çok yönlü birden 
çok poliklonal antikor oluştur-
dukları için o çok yönlü antikor 
ve hücre bağışıklığından kaçma 
ihtimali düşüktür. Diyelim ki o 
ihtimal bir gün oldu, ihtimal az 
da olsa aşıdan kaçan mutas-
yonlar gördük, aşının tamamen 
etkisini kaybedeceği anlamı-
na da gelmez. Aşılar örneğin 
yüzde doksan beş etkiliyse o 
etki yüzde yetmişe düşebilir 
bu yine pandemi kontrolünde 
önemlidir. Çok uçuk bir senaryo 
düşünmemiz gerekirse diyelim 
ki aşı tamamen etkisiz hale 
geldi, elimizde bir sürü aşı var 
hiçbiri etkili değil o zaman yeni 
mutasyon grubuna göre elimiz-
deki teknolojilerle hızlıca yeni 
bir aşı geliştirme imkânı var. Bu 
çok düşük bir ihtimal. Bir de 
aşılar konusunda son bir nok-
taya daha değinmek istiyorum 
her senen grip aşısında oldu-
ğu gibi bu aşılar yapılacak mı 
diye sorular var. Grip virüsü ile 
koranavirüslerin biyolojisi faklı, 
bizim tahminlerimiz her sene 
yeni bir aşıya ihtiyaç olmaya-
cak koranavirüs için fakat RNA 
virüslerinde görülen antijenik 
sürüklenme sebebiyle ki bu 
normaldir antijenik sürüklenme 
sebebiyle belki önümüzde 2-3 
sene de bir takviye 3.doz yapıl-
ma ihtimali olabilir.

Türkiye’deki aşı ile ilgili süre-
gelen tartışmaları nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bütün ülkelerde koronavirüsün 
hayatlarımıza etkisini görüyo-
ruz, kimimiz işlerini kaybetti 
kimimizin sevdikleri hastalandı 
kimimiz sevdiklerini kaybet-
ti. Bu Türkiye için de geçerli 
benim yaşadığım yerde de bu 
geçerli ve her yerde değişik ön-
lemler alınıyor ve ben salgının 
başından beri takip ediyorum 
her hükümetinde iyi yaptığı 
veya yeterince iyi yapmadığı 
şeyler var. Bu Amerika içinde 
gerçek Türkiye içinde gerçek. 
Ama şimdilik bütün ülkeler 
elinden geldiğince en iyi şeyi 
yapmaya çalışıyorlar ve bura-
dan çok şeyler öğrendik. Tür-
kiye’de şimdi önemli olan konu 
aşı konusu ve sinovac aşısı ko-
nusu, Çin aşısı deniliyor ancak 
Çin aşısı demek doğru değil 
çünkü Çin’de birden çok aşı ge-

liştiriliyor o yüzden sinovac şir-
ketinin aşısı demek daha doğru 
olur. Anladığımız kadarıyla 
bakanlık sinovac ile anlaşmış ve 
elli milyon doz siparişi alınmış, 
3.faz deneyler devam ediyor. 
3.fazdaki ara verilerin açıklan-
masını bekliyoruz henüz açık-
lanmadı ama belki bugün-yarın 
açıklanacak şeklinde haberler 
var ve dolayısıyla o verilere 
bakarak Türkiye’de Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) 
yetkiyi verecek veya verme-
yecek. Umarız sinovac aşısı da 
güzel bir etkinlik gösterir. 

Bu arada yüzde yetmiş bir yet-
kinlik bile yeterli olabilir. Zaten 
grip aşılarında da her sene 
etkinlik yüzde yirmi ile yüz-
de altmış arasında değişiyor. 
Ümidimiz bunların bir an önce 
etkili olması ve etkili olana 
kadar hükümetlerin ve insanla-
rın birbirlerini korumaya devam 
etmesi.
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TÜRKİYE BİRİNCİL ENERJİ-
DE VE ELEKTRİKTE NEREYE 
GİDİYOR ? NE TÜR SORUNLAR 
YAŞANIYOR?

ETKB 2019 Genel Enerji Denge 
Tablosu verilerine göre,144,39 
MTEP olan birincil enerji arzı, 
2018’e göre yüzde yarım art-
mıştır. Tablo 2.1 ve Şekil 2.1’de 
birincil enerji arzının kaynakla-
rına göre miktar ve oranları yer 
almaktadır. Enerji arzı içinde bi-
rinci sırada yüzde 29,03’le kö-
mür (linyit, asfaltit, taş kömürü) 
gelmekte, onu yüzde 28,70’le 
petrol ve yüzde 25,70’le doğal 
gaz izlemektedir. Fosil yakıtlar 
toplamı yüzde 83,5 yenilenebi-

lir kaynaklar yüzde 16,5 başka 
deyişle birincil  enerji arzında 
yenilenebilir  enerji  kaynak-
ların payı yalnız altıda birdir.. 
2018’de birincil enerji arzında  
yerli kaynakların payı yüzde 
27,6 iken,2019’da yüzde 31’ 
yükselmiş ise de, ithal kaynak-
ların belirgin ağırlığı sürmüş ve 
yüzde 69 olmuştur.

Enerji ham maddeleri ithalat 
tutarı; rekor kırarak 60 milyar 
dolara ulaştığı 2012’ye göre 
gerilemiştir. 2019 enerji ham-
maddeleri ithalat faturası  41.6 
milyar USD olmuştur. Bu  sene 
petrol fiyatlarındaki büyük 
düşüş, doğal   gaz fiyatların-

da  gerileme , salgından ötü-
rü enerji  talebindeki azalma 
sonucu,  enerji  hammaddeleri 
ithalat faturası  30 milyar dolar 
düzeyinde gerçekleşeceği tah-
min  edilmektedir.

Rusya Federasyonu, Türkiye’nin 
doğal gaz  temininde  birinci, 
petrol ve taş kömürü  temi-
ninde de ilk sıralarda yer alan 
bir kaynak ülkedir.Türkiye’nin  
enerji ihtiyacının karşılanma-
sında payı dörtte birdir. Toplam 
enerjinin beşte birinin ulaşım 
sektöründe kullanılmaktadır. 
Türkiye’nin birincil enerji arzın-
da yüzde 28,70’lik payı olan ve 
tüketimin yüzde doksanından 
fazlası ithalatla karşılanan ve 
geçen senelerde ithalatına 25 
milyar dolardan fazla para öde-
diğimiz petrolün; üçte ikisinin 
ulaşım sektöründe kullanıldığı 
ve enerjide dışa bağımlılığın en 
önemli nedenlerinden birinin 
karayollarındaki milyonlarca 
aracın yakıt tüketimi olduğu da, 
akıllardan çıkarılmamalıdır.

Enerji maddeleri ithalatı  fa-
turasının yüzde altmışı, pet-
rol ithalatı içindir. Trafikte 23 
milyodan fazla araç bulunmak-
tadır. Ulaşımda raylı sistem 
temeli toplu ulaşıma,  nakli-
yede demiryolu taşımacılığına 
geçilmez  ise sorun çözülmez 
daha da  büyür.  Abartılı talep 
tahminleri ve plansız bir şekilde 
yapılan yatırımlarla, ihtiyacın 
çok üzerinde kurulu güç ve üre-
tim kapasitesi tesis edilmiştir. 
Türkiye’nin 2018’den bu yana 
elektrik talebi kayda değer bir 
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artış göstermemekte ve yıllık 
elektrik tüketimi 300 milyar 
kWh civarında gerçekleşmekte-
dir. Bu yıl ve önümüzdeki yılda 
da, talebin bu düzeylerde ola-
cağı söylenebilir. 2020 yılı Mart 
ayında başlayıp halen devam 
eden koronavirüs salgını; tüm 
yaşamı etkilediği gibi elektrik 
tüketimini de olumsuz etkile-
miştir.  Kasım  sonu kurulu güç  
94 801 mw, bu yıl puant, yani 
en fazla talep olan gündeki ihti-
yacın karşılığı  49 556 MW. Yani 
kurulu güç  puantın iki katına 
yakın,  yüzde 91 fazlası. Kuru-
lu gücün puant güçten makul 
miktarda fazla olması normal-
dir, ancak yüzde 89,5 oranında 
fazla oluşu, arz kapasitesinin 
fazlalığının altını çizmektedir. 
Arızalı, bakımdaki santrallar, 
mevim koşuları veya su yeter-
sizliği  vb. nedenlerle  devreye 
giremeyecek santrallar da çıka-
rıldığında dahi, kayda değer bir 
kapasite fazlası olduğu görü-
lebilir. İki yıldır  elektrik talebi 
artmadı.Bu yıl da ,ancak çok 
küçük oranda bir artış olabilir. 
Cumhurbaşkanlığı 2019  Prog-
ramı,  bugünkü kurulu güce 
yakın bir güçle  467 TWh elekt-
rik üretilebir diyor.Yani,mevcut 
kurulu güçle, bu yıl tüketilen 
305-306 TWh elektriğin  yüzde 
53 daha fazlasını  üretme kapa-
sitesi var.Buna rağmen , halen 
23 000 mw’den fazla  santral 
yatırımı devam ediyor.

Elektrik üretimi gerekçesi ile 
özel şirketlere kamudan kay-
nak aktarılıyor. Son üç yılda 
Yenilenebilir Enerji Kaynak-

ları Destekleme Mekanizması 
(YEKDEM)  , Kapasite Meka-
nizması ve linyit yakan santral-
lara tanınan sabit fiyatla  alım 
garantisi mekanizmalarıyla;  
kamu kaynaklarından özel 
elektrik şirketlerine 110 milyar 
lira aktarılmıştır.

ENERJİ PİYASASIDÜZENLE-
ME KURULU (EPDK), enerji 
piyasasını özel şirketler adına 
düzenleme kurulu olaral çalı-
şıyor.tarifeler  elektrik  ve gaz 
şirketlerinin çıkarlarını azami-
leştirmek için değiştiriliyor.

2019 başından ekime kadar  
resmi enflasyon yüzde 22,4, 
konutlarda elektrik  ve doğal 
gaz fıyat artışı 39,7,enflasyondn 
yüzde 77 daha fazla.

Salgından ötürü işten çıkarılan 
veya çok düşük ödeneklerle 
yaşamlarını sürdürmeye çalışan 
milyonlarca emekçinin, işyerleri 
kapatılan on binlerce esnafın   
faturalarını ödemedikleri için  
gaz ve eletrikleri kesildi. Özel 
şirketler kesme uygulamala-
rını yeni yılda da sürdürecek. 
Elektrik ve doğal gaz  fiyat 
tarifelerindeki 1 Ocakta yürürlü-
ğe girecek artışlar yurttaşların 
belini daha çok  bükecek.
Bugün için elektrikte bir arz 
eksiği yoktur. Ancak sürekli 
zamlanarak artan elektrik ve 
doğal gaz fiyatları, doğal gaz 
ve elektrik faturalarını ödeye-
meyen ve sayıları milyonlarla 
ölçülen yurttaşlar, kamu kay-
naklarından özel elektrik üretim 
ve dağıtım şirketlerine aktarılan 

milyarlarca TL, bankalara kredi 
borçlarını ödemeyen enerji 
şirketleri, ülkenin enerjide dışa 
bağımlılığını artıracak ve çevre-
sel felaketlere neden olabilecek 
nükleer santral projeleri ve 
bütün bu gelişmeler karşısında 
tek görevinin, özel şirketlerin 
çıkarlarını savunmak ve geliştir-
mek olduğuna inanan ve top-
lum lehine tek bir adım atma-
yan bir enerji yönetimi vardır.

Türkiye gibi, her yedi-sekiz se-
nede bir ciddi ekonomik krizle 
karşı karşıya kalan kırılgan 
bir ekonomide; yeterli hesap 
yapmadan elektrik fiyatlarının 
hep yüksek kalacağına, TL’nin 
yabancı paralar karşısında hiç 
değer yitirmeyeceğine ina-
nan yatırımcılar; kredi isteyen 
yatırımcının yatırım yapacağı 
santralla ilgili bilgi, denetim ve 
yönetim kapasitesini araştırma-
ya, yatırımın fizibilitesini ince-
lemeye ihtiyaç duymadan “biz 
teminatları sağlam alalım geri-
sini boş ver” deyip kredi veren 
bankalar; planlama disiplinini 
yok sayarak, ihtiyaç olup olma-
dığına, dışa bağımlılığı arttırıp 
artırmadığına bakmadan bütün 
yatırım başvurularına lisans 
veren EPDK; elektrik talebinin 
yüksek oranlarla duraklamak-
sızın sürekli artacağını varsa-
yan ve sürece toplum yararına 
müdahil olmak gibi bir fikri, aklı 
olmayan ve görev ve işlevini 
yalnızca özel şirketler lehine 
kararlar alma ve uygulamalara 
yönelme olarak algılayan enerji 
yönetimi; yani bu kesimlerin 
istisnasız hepsi, kaynak israfın-
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dan ve ihtiyacın çok üzerinde 
atıl kapasite yaratılmasından 
ortak ve zincirleme olarak so-
rumludur. 

ÇEVREYE ZARAR VEREN 
SANTRALLAR: KÜÇÜK HES-
LER, JEOTERMAL, ATIK LASTİK 
YAKAN SANTRALLAR, KÖMÜR 
SANTRALLARI NE  TÜR SO-
RUNLAR YARATIYOR?

Yeşille mavinin buluştuğu doğa 
harikası Doğu Karadeniz’in 
bağrına batırılan ilk hançer, 
yerleşim yerlerinin denize erişi-
mini, derelerin denize özgürce 
akmasını önleyen Karadeniz 
Sahil Yolu oldu. Elektrik üretim 
tesislerinin yapım ve işletilme-
sinin özel sektöre bırakılması 
ve teşvik edilmesi ile başlayan 
Doğu Karadeniz’de HES yapma 
furyası, Bölgenin bağrına batı-
rılan ikinci hançer oldu.

Havzaların hidrojeolojik 
özelliklerinin yeterli ölçekte 
belirlenmediği, bölgesel ve 
havza bazında bütüncül bir 
planlamanın  olmadığı,  proje 
seçimlerinde (nehir-kanal tipi, 
tünelli vb.) havza özelliklerinin 
dikkate alınmadığı  koşullarda, 
çok sayıda ardışık projeye izin 
verilmiş, ÇED raporlarında pro-
jeler havza bazında yapılmadığı 
için, kümülatif etkiler göz ardı 
edilmiştir.

Çevrede yaşayan insanların ve 
doğanın yaşam hakları hiçe sa-
yılmış, suya erişimleri önlenmiş 
; ormanlara, tarımsal arazilere, 
sit alanlarına zarar verilmiş; 

taşocakları, dinamit kullanımı, 
inşaat atıkları vb. Uygulama-
larla çevreye geriye dönüşü 
imkansız zararlar verilmiştir.

Jeotermal santrallarda bölge-
deki insanların yaşam alanları 
sorumsuzca işgal eden  çelik 
borular döşenmiş, deşarjlarda 
bilim ve tekniğin  kuralları hiçe 
sayılarak daha fazla kar uğruna 
havaya ,akarsulara, bahçelere, 
tarlalara zararlı kimyasallar  
içeren deşarjlar yapılmıştır.

Özelleştirilen linyit yakıtlı 
santrallarda çevreye verilen 
zararları azaltacak yatırımların 
yapılmamasına yıllarca göz 
yumulmuştur. Bu yıl yaşanan  
yanıltıcı kapatma  sonra izin 
verme göz bağcılığı  uygula-
maları ile   ve halka  ve çevreye 
zarar vermeye  devam edilmek-
tedir.

En son hile de atık lastik ve 
ithal hurda yakan santralları 
Yenilebilir Enerji olarak değer-
lendirip üretecekleri elektriği 
yüksek fiyatla satın almak 
olmuştur.

BU TABLOYU DEĞİŞTİRMEK 
İÇİN SİZ NE ÖNERİYORSUNUZ?

Benim de bileşeni olduğum 
21.Yüzyıl İçin Planlama Grubu 
Başkanı Prof. Dr. Bilsay Ku-
ruç’un sözleriyle, “Şimdi şikayet  
zamanı değil, ne istediğini söy-
lemenin, bununla yetinmeyip 
nasıl yapacağını  anlatmanın 
zamanı”.

Bu görevi mühendis olarak ben 
de şöyle ifade ediyorum. Elbet-
te yanlışı, hatalı olanı eleştire-
ceğiz. Bu ilk adım. Matematik 
kurgusu ile gerekli koşul, eleş-
tirdiğinin yerine ne istediğini 
söylemektir. Yeterli koşul ise, 
istediklerini hangi kurumlarla, 
ne tür bir yapılanma ile nasıl 
yapmayı öngördüğünü anlat-
mak, toplumu  ikna edecek , 
alternatifler önerebilmektir.

Yaşanmakta olan olumsuzluk-
lardan ve giderek ağırlaşan 
sorunlardan kurtulabilmek için; 
enerji sektörünü özel tekellerin 
kâr egemenliğinden çıkarıp 
kamusal bir düzleme aktarma, 
toplum çıkarlarını gözeten, 
kamusal planlama esaslı, ye-
nilenebilir kaynaklara dayalı, 
düşük karbon salımlı bir eko-
nomiye yönelme ve enerjiyi 
azami ölçüde verimli kullanarak 
enerjide demokratik bir dene-
timi/programı gerçekleştirme 
ihtiyacı vardır.

Demokratik enerji politikala-
rını ve programını önce hayal 
etmeliyiz. Kimse hayallerimize 
ket vuramaz. Sonra tasarlamak, 
kurgulamak, geliştirmek ve uy-
gulamak için yoğun bir şekilde 
çalışmalıyız.

Demokratik enerji programı, 
emeğin tarihsel kazanımlarını, 
örgütlülüğünü ve sosyal devleti 
sermayenin çıkarları lehine yok 
eden; sağlık ve eğitim baş-
ta olmak üzere tüm kamusal 
hizmet alanlarını piyasa uy-
gulamalarına açan neoliberal 
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politikaları değiştirmeyi esas 
almaktadır. Emeği en yüce 
değer sayan, siyasal, ekonomik, 
sosyal yönleriyle bütünlüklü, 
toplumcu bir demokratikleşme 
siyasal programının, eşit, özgür, 
adil bir topluma ve bağım-
sız, demokratik ve sosyalizm 
doğrultunda yürüyen bir ülkeye    
ulaşma mücadelesinin ayrılmaz 
bir parçasıdır..

Politika ve programlar, içerik-
lerinin yanı sıra oluşturulma 
yöntemleriyle de demokratik 
olmak zorundadır. Toplum 
yararını gözeten enerji politika 
ve uygulamaları, yine toplum 
yararını gözeten alternatif kal-
kınma ve sanayileşme politika-
ları ile birlikte düşünülmeli ve 
böyle bir toplumcu program, 
ilgili kesimlerin aktif katkılarına 
imkân veren demokratik katılım 
mekanizmalarında tartışılarak 
geliştirilmelidir.

Dünyayı saran ve son Corona 
virüs salgınının yıkıcı etkileriyle 
derinleşen krizin, mevcut ka-
pitalist neoliberal politikalarla 
aşılamayacağı açıktır. Sorunları 
aşmak ve krizden mümkün 
olan en çabuk şekilde ve en az 
hasarla çıkabilmek için; yurttaş-
ların ve toplumun vazgeçilmez 
gereksinimlerinin karşılanma-
sında kamu mülkiyeti, kamu-
sal hizmet ve toplumsal yarar 
esaslarını temel alan bir plan-
lama ve toplumsal kalkınma 
perspektifi ile kamucu, toplum-
cu bir programın uygulanması 
zorunludur. 

Elektrik ve doğal gaz üretimi, 
iletimi ve dağitimi, su üreti-
mi ve dağıtımı, büyük ölçekli 
madencilik projeleri, kamusal 
eğitim, kültür, sağlik ve spor 
tesisleri, kamusal ulaşim sis-
tem ve şebekeleri, toplu konut, 
sosyal güvenlik, temel ihtiyaç 
maddelerinin temini ve diğer 
sosyal fayda yaratan alanlarda 
oluşturulacak güçlü kamusal 
kuruluşlar ve yapilar sayesinde 
kamu mülkiyetinde olan, iyi 
yönetilen ve denetlenen bir 
sistem oluşturmak mümkün 
olabilir.

Önerdiğimiz yapilanma için-
de Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’na ihtiyaç kalmayacaği 
için bu kurum kapatılacaktır.

Büyüme ile istihdamı ve adil 
bölüşümü kurgulayan; bölgeler 
arasındaki eşitsizliği ve toplum-
daki gelir dağılımı arasındaki 
dengesizliği gidermeyi amaç-
layan; temel bilimleri, teknoloji 
geliştirmeyi ve nitelikli üretimi 
temel alan bir sanayiyi geliş-
tirmeyi; eğitim, sağlık, enerji, 
ulaşım, konut vb. hizmetlerin 
kamu eli ile verilmesini öngören 
bir kalkınmayı gerçekleştirebil-
mek için oluşturulacak kamu 
yapılanmasinin önemli bir 
bileşeni olarak TÜRKİYE PLAN-
LAMA KURUMU kurulacaktır.
Tüm enerji kaynaklarinin üreti-
mi ile tüketimi planlamasında; 
strateji, politika ve önceliklerin 
tartişilip, yeniden belirleneceği, 
toplumun tüm kesimlerinin ve 
iklim değişikliği uzmanlari da 
dâhil olmak üzere, konunun 

tüm taraflarinin görüşlerini 
demokratik bir şekilde, özgürce 
ifade edebileceği, geniş katı-
lımlı bir ULUSAL ENERJI PLAT-
FORMU oluşturulacaktır.

ETKB bünyesinde,  bu platform 
ve Türkiye Planlama Kurumu 
ile eşgüdüm ve etkileşim içinde 
birlikte çalişacak, bir ULUSAL 
ENERJI STRATEJI MERKEZI 
kurulacaktır.

Bu kurum, elektrik üretim, 
iletim, dağıtım hizmetlerini ve-
recek tesislerin ve şebekelerin 
kurulması ve işletilmesi, enerji 
santrallarının, iletim ve dağıtım 
şebekelerinin gerek ilk tesisleri 
gerekse operasyon, yenile-
me ve genişletme çalışmaları 
için mühendislik ve müşavirlik 
hizmetleri verilmesi, santral ve 
şebekelerin tesis, işletme, yeni-
leme ve genişletme çalışmala-
rında ihtiyaç duyulan ekipman 
ve aksamın bünyesinde ve/
veya sektördeki kuruluşlarla 
birlikte üretim faaliyetlerini ger-
çekleştirmeye uygun bir yapıda 
kurulacaktır.malıdır.

İletim faaliyetleri halen KİT ko-
numundaki kamu iletim şirketi 
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİ-
AŞ) tarafından yürütülmektedir. 
TEİAŞ mevcut iletim şebekesini 
geliştirecek ve yenileyecek ya-
tırımları hızla yapacaktır. 

Dağıtım hizmetleri 21 adet 
bölgeye ayrılarak özelleştirilmiş 
olup özel dağıtım şirketleri eliy-
le yürütülmektedir. Oysa iletim-
deki gibi dağıtımda da kamu 
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tekeli olması gerekmektedir. 
Bu çerçevede dağıtım şirketle-
rinin tekrar kamulaştırılacaktır.. 
Devir aşamasında ve sonra-
sında, aktarılan kamu kaynak-
larından ötürü kamuya borçlu 
olanlar, yapmaları gereken 
yatırımları gerçekleştireme-
miş ve yükümlülüklerini yerine 
getirmemiş olanlar ile mali 
durumu ciddi bozuk olanlar 
derhal bedelsiz olarak kamulaş-
tırılacaktır. Kamunun bu şirket-
lerden alacakları teminatlardan, 
teminatlarının yeterli olmaması 
halinde ortaklarından tahsil 
edilecektir.

2020 ilk on bir ay verilerine 
göre elektrik üretiminde özel 
sektörün payı yüzde 81,8’dir. 
Özellikle arz güvenliğinde ka-
musal ağırlığın oluşması ve do-
laylı olarak piyasada oluşacak 
toptan elektrik enerjisi fiyat-
larında olası manipülasyonları 
önlemek için, gerek kurulu güç 
dengesi gerek üretim miktarı 
açılarından üretim altyapısında 
da kamunun ağırlık kazanması 
şarttır. Bu  amaçla kamu elin-
deki santralların özelleştirilmesi 
derhal durdurulacak, verimli 
olan ancak ödeme güçlüğü 
çeken özel santrallar da kamu-
laştırılacaktır.

Üretimleri durdurulacak ter-
mik santrallardan dolayı arzda 
doğacak eksiklikler ve sağlana-
cak verimliliğe rağmen ihtiyaç 
duyulacak yeni elektrik enerjisi 
ihtiyacının karşılanması için; 
•	 Büyük rüzgâr çiftlikleri, 
•	 Çok büyük güneş enerjisi 

üretim sahaları,
•	 Planlaması yapılmış, doğal 

ve toplumsal çevreye zarar-
ları asgari düzeyde olacak, 
çevre halkının kabul ettiği 
ve devreye alındığında yöre 
halkına doğrudan ve dolaylı 
katkılar sağlayacak HES vb. 
yenilenebilir enerjiye dayalı 
büyük elektrik üretim tesis-
leri, kamu eliyle yapılacaktır. 

Petrol ve doğal gazın değer 
zincirindeki halkalarının ay-
rılmaz olduğunu göz önüne 
alarak, dünyanın birçok ülkesin-
de olduğu gibi arama, üretim, 
rafinaj, iletim, dağıtım ve satış 
faaliyetleri dikey bütünleşmiş 
bir yapıda sürdürülmesi  gerek-
mektedir.

Bu amaçla, TPAO ve BOTAŞ’ı 
da bünyesine alacak Türkiye 
Petrol ve Doğal Gaz Kurumu 
(TPDK) oluşturulacaktır. 
Bu kurum, yurtiçinde ve dışın-
da petrol ve doğal gaz arama 
ve üretme, petrol ve doğal gaz 
iletim hatları tesis ve işletme, 
petrol rafinerileri kurma ve 
işletme, mühendislik ve müşa-
virlik hizmetleri verme, pet-
rol ve doğal gaz teknolojileri 
araştırma-geliştirme çalışmaları 
yapma, petrol ve doğal gaz 
ticareti, ithalat, ihracat, toptan 
satış ve dağıtımı, LNG termi-
nalleri tesis ve işletme, yeraltı 
doğal gaz depolama tesisleri 
kurma ve işletme, petrol depo-
lama tesisleri kurma ve işletme 
faaliyetlerini gerçekleştirmeye 
uygun bir yapıda kurulacaktır. 
Arz güvenliği açısından iletim-

de kamu tekeli sürdürülecek; 
yabancı ve özel yerli şirketlerin 
ayrıcalıklı iletim faaliyetlere son 
bulacak, yapılmış boru hatları 
ve tesisler BOTAŞ’a ve kurul-
duğunda da TPDK’ya devredi-
lecektir. İthalat ve depolamada 
da kamunun ciddi bir ağırlığı 
olacaktır. 

İstanbul dışında, tüm ülkede 
özel sektör şirketleri eliyle veri-
len ve bazı illerin değişik ilçele-
rinde farklı şirketlerce sağlanan 
kentsel doğal gaz dağıtım 
hizmetleri kamulaştırılacak ve 
faaliyet gösterecekleri bölgeler 
nesnel ölçütlerle belirlenerek, 
yerel yönetimlerin kuracağı ve 
BOTAŞ’ın da ortağı olabileceği 
kamu işletmeleri eliyle verilme-
si sağlanacaktır.

Nüfusun yüzde sekseninden 
fazlasının yaşadığı kentsel 
yerleşimlerde yerel yönetimler, 
önerilen demokratik enerji po-
litika, uygulama ve yapılanma-
ların yerellerdeki ayağı olarak 
önemli işlevler üstlenecek  ve 
bölgelerinde yapılacak olan 
enerji ile ilgili planlama, tasarım 
ve uygulamalarda söz sahibi 
olacaktır. Isınma ve ulaşımda 
kullanılan fosil yakıtların ve 
kentlerin yakınlarındaki sınai 
tesislerin ve santralların sebep 
olduğu hava ve çevre kirliliği-
nin insan ve toplum yaşamına 
olumsuz etkilerini azaltma 
yönünde çalışmalar yapacaktır.
Yerel yönetimler, yetki ve so-
rumluluk alanlarında yapılması 
öngörülen enerji yatırımlarına 
ait planlama ve fizibilite çalış-
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malarını takip edecek, görüş ve 
önerilerini kurulması önerilen 
il planlama kurullarında dile 
getirecek , ilgili tüm kuruluşla-
ra bildieceki ve yurttaşları bu 
konularda bilgilendiecektir. 
Kentsel bazı hizmetlerin (do-
ğal gaz ve elektrik dağıtımı, 
temizlik, ulaşım vb.) özel 
kuruluşlar tarafından, halen 
serbest piyasa işleyişi içinde 
veriliyor olması, verilen hizmet-
lerin kamu hizmeti niteliğinde 
olduğu ve hizmet veren kuru-
luşların kamu hizmeti vermekle 
yükümlü olduğu gerçeklerini 
değiştirmez. Yerel yönetimler, 
bu tür kurumların çalışmala-
rının bu ölçüte uygunluğunu 
yurttaşlarla birlikte izleyecek 
ve denetleyecektir. Yerel yö-
netimler bir adım daha atarak, 
kamusal hizmetlerin piyasaya 
açılmasını ve özel kuruluşlardan 
teminini amaçlayan neoliberal 
politikalara ve uygulamalara 
karşı çıkacak , birçok ülkede 
hayata geçen, hizmetlerin ye-
niden kamu eliyle karşılanması 
deneyimlerinin ışığında “yerel 
ortak ihtiyaçların” karşılanma-
sı için gerekli hizmetlerin kâr 
odaklı belediye şirketleri yerine, 
kamu kurumu hukukuna tabi 
kamusal örgütlenmeler eliyle 
karşılanmasının sağlanması için 
uğraş verecektir. Bu bağlam-
da elektrik iletim ve dağıtım 
şebekelerinin yatırım ve işletme 
faaliyetlerinin ülke ölçeğinde 
ve iller bazında etkin, verimli, 
güvenilir bir içerik ve nitelikte 
verilebilmesi için, merkezi bir 
kamu yapısı içinde örgütlen-
mesi, başka bir ifade ile kurul-

ması önerilen TEK bünyesinde 
yürütülmesi gerekir. 

Yerel yönetimler bu çerçevede; 
•	 Elektriğin tüketiciye sunul-

ması ile ilgili hizmetlerin 
(tahakkuk, faturalama, 
abonelik sözleşmesi gibi) il 
sınırları içindeki diğer yerel 
yönetim birimlerim de ola-
cağı ve  gerektiğinde bazı 
komşu illeri de kapsayacağı, 

•	 Doğal gaz dağıtım hizmet-
lerinin, yerel yönetimlerin 
ve bugün BOTAŞ’ın, ileride 
ise kurulması önerilen TP-
DK’nın bileşeni olacağı, 

•	 Örgütlenme, karar alma, ka-
tılım, istihdam, bütçeleme, 
denetim vb. mekanizmaları-
nın kamu hukuku esaslarına 
göre oluşacak olan kamu 
iktisadi teşebbüsleri eliyle 
verilmesini talep edecektir. 

Yerel yönetimler, kentlerde 
kullanılan enerjinin önemli bir 
bölümünün ulaşımda tüketildi-
ği ve fosil yakıtlara dayalı olan 
ulaşım araçlarının kentlerde-
ki hava kirliliğinin en önemli 
nedenlerinden biri olduğunu 
göz önünde bulundurmalı ve 
ulaşımda önceliği başta raylı 
sistemler olmak üzere, kamusal 
toplu taşımacılığa verecektir.

Bu  temel perspektifle :
1. Ulusal politikalar ve mevzu-

at hakkinda bilgi edinecek
2. Yatırımların yer seçiminde 

söz hakkı olacak
3. Güneş ülkesinde güneş-

ten yararlanmaya önderlik 
edecek 

4. Yöredeki  diğer yenilene-
bilir enerji kaynaklarından 
yararlanma olanaklarını 
araştıracak

5. Enerjiyi verimli kullanacak, 
örnek olacak,bilgilendirme 
ve bilinçlendirme çalışmala-
rı  yapacaktır.

NELERE SON VERİLECEK AN-
LATIR MISINIZ?

Akkuyu NES, TANAP, Türk Akı-
mı vb. projelerde yapıldığı gibi 
bazı ticari sözleşmelerin, bir tür 
“yasal hile” ile gereği olmadığı 
halde TBMM onayından geçi-
rilerek uluslararası sözleşme 
niteliği kazandırılması ve ulusal 
iç hukukun denetimi dışına 
çıkarılması önlenecek; bu tür 
mevcut sözleşmeler ivedilikle 
yeniden görüşme konusu ya-
pılarak toplum ve ülke çıkarları 
doğrultusunda değiştirilecektir.
Ülkenin ihtiyacı olmayan, dışa 
bağımlılığı arttıran , atık ve risk 
sorunları çözülmemiş nükleer 
santrallar projelerine son veri-
lecektir.

Acele kamulaştırma adıyla, 
sermayenin enerji yatırımları 
için yurttaşların oturdukla-
rı evlerden, topraklarından, 
çevrelerinden koparılmasına, 
sürgün edilmesine dayanak 
olarak kullanılan  ve temel 
insan haklarına aykırı olan bu 
düzenleme ve uygulama derhal 
sona erdirilecektir.

Kullanılamayan bir hakkın hak 
olmadığı gerçeğinden hareket-
le, toplumsal adalet için; tüm 
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idari ve adli yargı süreçlerde 
halkın ve demokratik kuruluş-
ların hatalı uygulamalara yasal 
itiraz hakkını sınırlayan, önle-
yen, hatalı yoruma açık olan 
“doğrudan zarar görme şartı”, 
yüksek dava açma harçları ve 
çok yüksek bilirkişi ücretleri 
gibi tüm engeller kaldırılacakı, 
hak aramanın kolay ve uygula-
nabilir olması sağlanacaktır.
Yerli kömür yakan santrallara 
piyasada oluşandan daha yük-
sek sabit fiyattan alım garantisi 
uygulaması  ve fosil yakıtlı bir-
çok büyük santrala ilave ödeme 
yapılmasını sağlayan Kapasite 
Mekanizması sona erdirilecek-
tir. 

Bugün amaç dışına çıkmış 
olan ve birçok büyük şirkete 
kamudan kaynak aktarımına 
dönüşen yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretilen elektri-
ği yüksek fiyatla alım garantisi 
uygulaması daraltılacak ve 
kapsamı küçük ve desteğe ger-
çekten ihtiyacı olan santrallarla 
sınırlanacaktır. 

İşlevsiz,baştan savma ÇED 
Raporları yerine,toplum yararı-
nı gözeten kapsamlı Sosyal ve 
Çevresel Etki Değerlendirme  
çalışmaları yapılacaktır.
Doğal çevreyi ve toplumsal 
yaşamı olumsuz etkilediği sap-
tanan tüm santralların (termik, 
jeotermal, hidrolik, biyokütle 
vb. kaynaklılar dâhil) faaliyetle-
ri derhal durdurulacaktır.
Tüm enerji projelerinde yer 
seçiminden-projenin fizibilite 
aşaması, tesis montajı ve işlet-

me ömrü sonuna kadar sürecin 
tüm aşamalarında toplum yara-
rı ve çevre öncelikle göz önüne 
alınacak , halkın kabulü, diya-
log ve danışma önemsenecek , 
verimli tarımsal arazilere enerji 
tesisi kurulması ve halkın geçim 
kaynağı olan tarım alanları ve 
ürünlerine zarar verilmesi mut-
laka önlenecektir. 

Atanmış ve seçilmiş yönetici-
lerin görevi, santral yatırımcısı 
sermaye gruplarının çıkarlarını 
kollamak değil, her ne pahasına 
olursa olsun o bölgede yaşayan 
insanların, toplumun, çevrenin, 
doğanın ve ülkenin çıkarlarını 
korumak olacaktır. Yanlış uygu-
lamalardan canı yanan, zarar 
gören üreticilere ve yaşadıkları 
bölgede sağlıklı yaşam hak-
larını savunmak için barışçıl 
yöntemlerle direnenlere baskı 
ve şiddet uygulama, üzerlerine 
kolluk kuvvetleri gönderme 
derhal durdurulacak ve halkın 
taleplerine kulak verilecektir.
Mevcut ve yatırımı süren kömür 
yakıtlı santralların, JES’lerin, 
yasal hilelerle çevreyi kirletme-
lerine son verilecektir.. 
Çalışanların haklarını güvence 
altına alarak çevreyi kirleten 
santralların üretimleri durdu-
rulacaktır.. Filtre, baca gazı 
arıtma (de-sülfürizasyon, azot 
oksit giderme), atık su arıtma, 
atık kül-cüruf-alçı taşı depo-
lama alanı vb. yatırımlarını 
çok ivedilikle yapmadıkları, bu 
sistemleri etkin ve verimli bir 
şekilde hizmet verir hale getir-
medikleri, salımlarını devamlı 
erişilebilir şekilde web sitelerin-

de duyurmadıkları sürece söz 
konusu santralların çalışmaları-
na izin verilmeyecektir.

SON SÖZ OLARAK  NE DERSİ-
NİZ?

Bizim TMMOB  Makine Mühen-
disleri Odası Enerji Çalışma  
Grubu olarak başlatığımız,  TM-
MOB’ye bağlı  diğer mühendis 
odalarından, ODTÜ Mezunlar 
Derneği Enerji Komisyonundan, 
21.Yüzyıl İçin Planlama Grubn-
dan arkadaslarımızın katkı  ve 
destekleri ile  geliştirdiğimiz, 
şimdi Sol Parti üyelerine taşıdı-
ğımız bu görüş ve değerlendir-
meleri içeren Demokratik Enerji 
Programı tartışmasına , diğer 
sol siyasi parti ve kuruluşlarda-
ki  konuyla ilgili arkadaşları   da 
katılmaya, Demokratik Enerji 
Programını geliştirme  yönün-
deki görüş ve önerilerini pay-
laşmaya  çağırıyorum.
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Bugün Arjantin’de iki yıldır 
süren kürtaj hakkı eylemleri za-
ferle sonuçlandı. Kürtaj yasağını 
kaldıran yasa tasarısı, Temsilci-
ler Meclisi ardından Senato’dan 
da geçerek yasalaştı. Arjan-
tin’de kadına yönelik şiddet 
karşıtı eylemlerle başlayan ve 
bugün ülke tarihinin en büyük 
eylemlerine dönüşen süreci 
Arjantin kadın hareketini ve özel 
olarak Ni Una Menos’u (Bir Kişi 
Daha Eksilmeyeceğiz) bugüne 
getiren süreci ve taleplerine 
kısa bir bakış atalım istedik.

2015 yılında Arjantin’de şiddet 
karşıtı bir kampanya olarak 
ortaya çıkan Ni Una Menos 
(bir kişi daha eksilmeyeceğiz) 
hareketi erkek şiddetine karşı 
çıkarken, şiddetin aslında çok 
yüzü olduğunu söylüyor: Piyasa 
ekonomisinin, borçlanmanın, 
kapitalist mülkiyet ilişkilerinin, 
devletin şiddetini, lezbiyen, 
trans ve queer kadınlara, göç-

menlere karşı ayrımcılığın şid-
detini, bedava kürtaj ve sağlık 
hizmetlerinin yokluğunun yarat-
tığı şiddeti de gündeme taşıyor. 
Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz 
Hareketi 3 yılda gerçekleştirdiği 
büyük eylemler ve milyonlarca 
kadının katıldığı uluslararası 
kadın grevleriyle kadınların 
özgürlük mücadelesinin ekono-
mik ve sosyal adalet talepleriyle 
kitleselleşebileceğinin en büyük 
deneyimlerinden biri.

33 yıldır bir araya gelen ve 
bugün 70 binden fazla kadını 
bir araya getiren Arjantin Kadın 
Konferansı’na 2003 yılında 
Arjantin işsiz kadınlar hareke-
tinin (Piqueteras)  katılmasının 
ardından neoliberalizm karşıtı 
bir feminist politika üzerine 
düşünmeye başlıyor. Piqueteras 
hareketi 2001 krizinden sonra 
işsizlerin bir araya geldiği bir 
hareket olarak özetlenebilir. 
Daha çok küçük mahallelerde 

kurulan dayanışma ağları üze-
rinden şekillenen hareket daha 
sonra kadın hareketinin tabana 
dayalı örgütlenmesinde ve kriz 
karşıtı mücadelesinde önemli 
bir yer tutacak. Bu tartışmaların 
ardından artan kadın cinayet-
lerinin ve şiddetin karşısında 
bir hareket olarak Bir Kişi Daha 
Eksilmeyceğiz hareketi doğu-
yor. Bu hareket 2016 ve 2017’de 
çağrısını yaptığı kadın grev-
leriyle yalnızca iş yerlerinde 
değil nerede üretiyorsak orada 
diyerek(evde, okulda, fabrikada, 
mahallede) örgütlediği uluslara-
rası kadın grevleriyle politik bir 
güç haline dönüşüyor. Gelinen 
noktada Bir Kişi daha Eksilme-
yeceğiz hareketi Arjantin parle-
mentosunun yüzbinlerce kadın 
tarafından yasal, ücretsiz ve 
güvenli kürtaj talebiyle çevre-
lenmesi eylemiyle tüm dünyada 
son yıllarda en çok ses getiren 
hareketlerden biri oluyor. 8 
Ocak 2018’de yayınlanan bir 
açıklamada, Ni Una Menos, bir-
den fazla şiddet biçimini doğru-
dan birbirine bağlayarak ulus-
lararası bir kadın grevi çağrısı 
yaptı: “Bu araç, bize karşı olan 
şiddeti görünür kılmak, kınamak 
ve bu şiddetle yüzleşmek için 
bize olanak sağlar. Böylelikle 
kadına yöneltilen şiddet özel 
ya da yerel bir mesele olarak 
görülemez tam aksine şidde-
tin ekonomik, sosyal ve politik 
boyutlarıyla anlaşılmasını sağlar. 
(işten çıkarmalardan, toprakla-
rın askerileştirilmesinden, gıda 
fiyatlarındaki artışa, protes-
toların kriminalizasyonundan 
göçmenlik suçuna kadar.) Farklı 
yerlerde bir araya getirilen bir 
dizi meclis aracılığıyla, fark-
lı kadın gruplarını bir araya 
getirerek, kadınların birbirleri 
arasındaki bağlantıları doğ-
rudan doğruya yayılabildiler. 

Arjantin: Kadınların 
Zaferine Giden Yol
Mor Seminerler
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Şiddet biçimleri ve en önemlisi, 
onu yaşayan kadınlar arasında 
dayanışmanın doğrudan bağ-
larını kurdular. Kadınlar mec-
lislerde, işyerinde cinsel tacizle 
karşı karşıya kalma hikâyelerini, 
şiddet korkusu yüzünden daha 
iyi çalışma koşulları talep ede-
meyişlerini, ekonomik güçleri 
yetmediği için istismarcı iliş-
kilerden uzak kalamadıkları 
gibi deneyimlerini birbirleriyle 
paylaşıyorlar.
Bir kadın bir hikâyesini paylaşır, 
başka bir kadın onun deneyimi-
ni ilişkilendirir ve ekler, başka 
bir kadın, bu kez bir ev çalışanı 
olarak anlatır, analize başka 
bir katman ekler. Deneyimler 
arasındaki farklar silinmez veya 
göz ardı edilmez. Meclisler 
yoluyla, ortak bir dil yaratma 
süreciyle, sokakların bir araya 
gelmesiyle yeni bir kolektif özne 
doğar.

Bu meclisler farklı alanlarda 
çoğaldılar: işyerlerinde, sen-
dikalarda, politik örgütlerde, 
okullarda, kentsel mahallelerde, 
kasabalarda ve kırsal alanlar-
da. Sanatçıların ve yazarların, 
müzisyenlerin, öğretmenlerin, 
göçmenlerin meclisleri var. 
Diğer meclisler, diyalogu ve 
işbirliğini kolaylaştırmak için iki 
veya daha fazla farklı grubu bir 
araya getirir. Örneğin, ülkenin 
dört bir yanından gelen Ulusal 
Una Menos aktivistleri ile El Bol-
son’daki yerli Mapuche aktivist-
leri “bedenlerimiz, bölgelerimiz” 
sloganı altında kadınları bir 
araya getiriyor. Bu şekilde, top-
rağın ve doğanın metalaşması 
ile kadınların sömürüsü arasın-
da bağlantı kuruyorlar. Kadın 
meclisleri sendikalar içinde ve 
işlerini sürdürmek için işten atı-
lan PepsiCo işçilerinin arasında 
yer alıyor. Buenos Aires’teki bir 

başka eylem – “Borçsuz olmak 
istiyoruz” – Ciudad Juarez’den 
çıkan slogan üzerinde – “ ha-
yatta kalmak istiyoruz” – finans, 
farklı ölçeklerde ve kadına karşı 
şiddet arasındaki ilişkiyi vurgu-
ladı.

Kadın cinayetlerinin ve şiddetin, 
sapkın ve psikopat erkeklerin 
münferit işleri olmadığını bunun 
arkasındaki politik ve ekono-
mik sistemin bütününün bir 
sonucu olduğuna dikkat çeken 
Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz 
Hareketi bu bütünle, neolibe-
ralizmle mücadele edebilecek 
bir kadın hareketinin nasıl inşa 
edilebileceği sorusunun ceva-
bını arıyor. Kendine ait bir geliri 
olmaksızın kadın evde gördüğü 
şiddete nasıl karşı gelebilir? 
Bireysel yükselmeyi vadeden 
bir feminizmden bu yalnızlığı 
dağıtabilecek bir kadın dayanış-
masına, örgütlenmesine, herkes 
için feminizme nasıl varılabilir? 
Neoliberalizmin getirdiği kayıt-
dışılıkla artan şiddet arasındaki 
bağın kurulması, neoliberlizm 
karşıtı bir kadın hareketinin 
örgütlenmesi bunu sağlayabilir 
mi?

Bu sorularla yola çıkan hareket 
ilerici toplumsal muhalefet güç-
leriyle kesişen ve neoliberalizm 
karşısında aynı yolda yürümeyi 
ve herkes için feminist politi-
kanın inşa edilmesini öneriyor. 
Cinsel şiddetin ekonomik ve 
sosyal adalet taleplerinden ayrı 
düşünülemeyeceğini söyleyen 
Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz; 
düzen içi bir ideoloji haline ge-
len, devrimci dönüştürücü ka-
rakterini yitiren, esasen koşulları 
iyileşen orta ve üst sınıflardan 
kadınların kariyerlerini geliş-
tirmekte kullandığı bir araca dö-
nüşen, bireysel ilerleme temelli 

feminist anlayışı gayet açık 
eleştiriyor ve oluşmakta olan 
yeni hareketin tanımını, bunun 
tam karşıtı olarak yapıyor.

Kadına yönelik şiddetle müca-
delede ulusal eylem planı kap-
samında sıraladıkları talepler ise 
şöyle:

1. Yasayla uyumlu bütçe dağı-
tımı 

2. Kadın kırımına dair resmi 
istatistik 

3. Her bölgede Yüksek Adalet 
Mahkemesi’ne bağlı Aile İçi 
Şiddet Ofisleri’nin açılması 
ve işletilmesi 

4. Şiddet mağdurlarının ko-
runmasının garantilenmesi 
(failin elektronik olarak 
izlenmesi) 

5. Mağdurların adalete ulaşı-
mının garantilenmesi (her 
savcı ve polisin bilgili ilgisi, 
sürecin parasız olması) 

6. Çocuk haklarında eksiklerin 
tamamlanması 

7. Daha fazla sığınma evinin 
açılması 

8. Toplumsal cinsiyet pers-
pektifiyle farklı seviyelerde 
cinsellik ve erkek şiddeti 
konularında eğitim verilme-
si, ‘sevgililikte şiddet’e dair 
atölyeler düzenlenmesi 

9. Güvenlik güçleri, yargı men-
supları, kamu çalışanlarına 
zorunlu erkek şiddeti eğitimi 
verilmesi

Bugün dünyanın her yerinde 
kadınların yükselen sesi ve 
değiştirme talepleri Arjantin’de 
örgütlü bir kadın hareketinin 
politik ve güçlü sesine dö-
nüşmüş durumda. Arjantin’li 
kadınların açtığı yol hepimize 
bir şey söylüyor: Yaşamak için 
birleşelim.
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Merhabalar. Bugün Sol Siya-
set olarak Nergis Dokman ile 
birlikteyiz. Kendisi Market 
İşçileri Dayanışma Ağından. 
Bize Covid-19 sürecinde mar-
ket işçilerinin ne gibi zorluklar 
yaşadığından ve önümüzdeki 
süreçteki taleplerinden bah-
sedecek. Hoş geldiniz Nergis 
Hanım.

Hoş bulduk. Pandemi dönemi-
nin başından beri yaşadığımız 
sıkıntılar aslında şöyle, market 
işçileri olarak zorunlu iş ko-
lunda çalıştığımız için her yer 
kapansa da ve bir şekilde izole 
olsa da market işçileri çalış-
maya devam etti ve marketler 
kapanmadı bu süreç içinde. 
Bunun yanı sıra, virüs ilk patla-
dığı zaman insanlarda bir panik 
hali oluştu, bu panik hali de 
marketlere yansıdı, stoklama-
ya başladılar. Marketlerde çok 
fazla insan yoğunluğu oluyordu 

ve ilk başta önlemler alınmadı, 
maske dağıtımı yapılmadı. Ge-
rekli koruyucu önlemler alın-
madan biz o süreçte korunma-
sız çalışmaya devam ettik bir 
süre. Sonra, müşterilerin tepkisi 
ile, halkın tepkisi ile, koruyucu 
ekipmanlar dağıtılmaya başladı. 
Sonraki süreçte bu yoğunluklar 
katlanarak artmaya devam etti. 
Market işçileri çok fazla iş yükü 
altında ezilmeye başladı. 

Ayrıca, eve kapananlar için de 
online satışlar yapılmaya baş-
ladı. Şok Marketlerin Cepte Şok 
uygulaması bunun ilk örneği 
diyebiliriz. İnsanlık dışı bir 
yöntemle işçiyi hem marketin 
içinde, kasada, reyonda çalışı-
yor hem de dışarıda kuryelik 
yapıyor. Tabii virüsten önce de 
bu zincir marketlerin çoğun-
da iş tanımı yoktu. Kasiyersen 
sadece kasiyer değildin, reyo-
na da bakabiliyordun mesela. 

Virüsle birlikte bu iş yükü arttı, 
hatta 3’e katlandı diyebiliriz. 
3 kişinin yaptığı işi 1 kişi yapar 
hale geldi. Bu insanlık dışı yön-
temler Şok Marketlerde başla-
dığında işçiler dayanamadı ve 
seslerini duyurmak için sosyal 
medyayı kullanmaya başladılar. 
Twitter’da ismini belli etmeden 
seslerini duyurmaya başladılar. 
Şok Marketler de sendikaya 
üye olan işçileri işten çıkarmaya 
başladı. Sonra böyle bir daya-
nışma ağı oluşturmaya başla-
dık. Bu, başta Şok işçilerinin 
oluşturduğu bir gruptu. Aynı 
uygulamalar diğer marketler-
de de olduğu için, A101, BİM, 
Migros ve yerel marketler…
hepimizin dahil olduğu bir da-
yanışma ağı kurduk.  Bu daya-
nışma ağıyla birlikte bir araya 
gelerek sorunlarımız ve bunlara 
karşı ne yapabileceğimiz hak-
kında konuşmaya başladık. İlk 
başta sosyal medya eylemleri 
ile ön plana çıktık. Bu eylemler 
sonucunda Cepte Şok uygu-
laması ile ilgili Şok Marketler 
birazcık geri atmaya başladı. 
Hatta bazı illerdeki Şok işçisi 
arkadaşlarımız, uygulamanın o 
illerde kaldırıldığını söylediler 
bize. 

Çok uzun çalışma saatlerinden 
ve bir kişinin birden fazla işi 
yaptığı bir düzen olduğundan 
bahsettiniz. Benim de sosyal 
medyada gördüğüm kadarıyla 
Cepte Şok uygulaması kapsa-
mında işçiler başlarda yürüye-
rek kuryelik yapıyormuş ancak 
tepkiler üzerine farklı önlemler 
alınmış. Aslında örgütlenme-
niz hemen ufak da olsa bir 
değişiklik yaratmış yani. Peki 
ekstra çalışma saatleri için ek 

Emek ve Örgütlenme 
Deneyimleri 
Nergis Dokman
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ücret ödenmesi ve koruyucu 
önlemlerin alınması gibi dü-
zenlemelerde iyileşmeler oldu 
mu yoksa aynı düzen devam 
ediyor mu?

Online satış şöyle olur, onun 
bir alanı vardır, sanal markettir 
orası. Onun kargocusu, işçisi 
ayrı olur, başka iş koluna bak-
maz. Fakat Şok öyle bir uygu-
lama yapmadı. Sonrasında A101 
de onu takip ederek böyle bir 
yöntemle satış yapacağını du-
yurdu. Yani bunun için ayrı bir 
iş alanı açılması lazım, orası ayrı 
bir bölümdür. Sonraki süreçte 
kazanımlarımız oldu tabii ama 
çalışma saatlerinde azalma 
olmadı. Çünkü sokağa çıkma 
yasağı günlerinde şöyle bir 
şeyle karşılaştık: sizin haftalık 
çalışma saatiniz 45 saatse bunu 
tamamlamak zorundasınız. İlk 
yasaklar başladığı zaman hafta 
sonu 2 gün sokağa çıkma yasa-
ğı vardı. Bunun bir gününü izin 
günü olarak kullandırıp, diğer 
günü de hafta içine yayarak 10 
saati geçen sürelerde çalışma 
süreleri ile tamamlatmaya ça-
lıştılar. Bulaş riski yüksek olan, 
daha riskli bir yerde çalışıyoruz 
biz. Koruyucu ekipmanlarımız 
da tam değil aslında, kasanın 
izole edilmesi, işçinin korunma-
sı gibi önlemler tam anlamıyla 
uygulanmıyor. Ulaşım sorununa 
da değinmek gerekir, tabii son-
ra. İşçilerin marketlere gelirken 
dolmuş, otobüs kullanmak zo-
runda kalması önemli bir nokta.

Çalışma saatlerine dönecek 
olursak, hafta sonu sokağa 
çıkma yasağı olduğu için hafta 
içi daha fazla iş yoğunluğu 
oluyordu. Çünkü insanlar bir 

güvensizlik duygusu ile, bu da 
yönetimden kaynaklı, bir süre 
sokağa çıkamayacağız veya 
marketlerin açılış saatleri deği-
şiyor diye daha fazla marketle-
re çekiliyordu. İş yükümüz de 
çalışma saatlerimiz de artı-
yordu dolayısıyla. Bu süreçte 
ek personel gerekiyordu ama 
bunu ikame edecek çalışan 
alınmadı, aynı kadroyla o işi 
yürütmeye çalıştılar. Bu süreç-
te marketler en fazla kar eden 
sektörlerden biri oldu zaten. En 
fazla ciro yapan market BİM, 
ikincisi de Migros olarak açık-
landı. Ben önceden Migros’ta 
çalışıyordum, sonra işten 
ayrıldım. Çalışma saatleriyle 
ilgili artık dayanamıyoruz, daha 
fazla bu şekilde çalışmayacağız 
dedik. Çünkü normal saatler 
bile fazla iken artırılmaya gidi-
liyordu. Sonra sendika ile baskı 
kurarak bir şeyler yapılmasını 
istedik. Bu süreçte bizi yalnız 
bırakıp hiçbir şekilde işçilerin 
yanında olmadılar. İşçilerle bir 
araya gelerek çalışma süresini 
10 saate çekebildiğimiz günler 
oldu. Şu an tam kapanma değil 
de kısıtlama uygulaması oldu-
ğu için marketler hafta sonları 
da açık. Yine de marketlerin 
belirli günler açık olması yo-
luyla çalışma saatlerinin daha 
da kısılması gerekiyor aslında. 
Ancak daha fazla kar etmek 
isteyen sektör hiçbir şekilde 
böyle bir uygulamaya gitmiyor. 
İşçileri ölüme, virüsün kucağına 
iten bir hal aldı artık durum. Bu 
nedenle işçiler olarak çalışma 
saatlerinin kısaltılmasını istiyo-
ruz. Yani taleplerimiz; çalışma 
saatlerinin kısaltılması, koru-
yucu ekipmanların tam teşek-
küllü sağlanması ve aynı sağlık 

çalışanları gibi, bu dönemde 
zorunlu iş kolu olduğu için sa-
hada olan market işçileri için ek 
ödenek verilmesi. 

Sahada olan zorunlu iş kolla-
rında aşı uygulaması ile ilgili 
de net bir durum yok. Sanırım 
dayanışma ağının market işçi-
lerine aşı önceliği konusunda 
da bir çalışması var. Bundan da 
biraz bahsedebilir misiniz?

Konuştuğumuz gibi zorunlu iş 
kolları arasında halkın sağlık 
hakkı için çalışan sağlık çalı-
şanları gibi gıda hakkını sağ-
layan kurye ve market işçileri 
de vardır. Yani bulaş riskinin en 
fazla olduğu alanlardan birinde 
çalışıyoruz. Aşının da öncelikle 
olarak market işçilerine yapıl-
ması gerekiyor. Zaten Çin’de 
aşı uygulaması bu şekilde oldu, 
sağlık çalışanları, kuryeler ve 
market işçileri öncelikliydi.

Çok teşekkür ederiz. Eklemek 
istediğiniz bir şey var mı?

Market İşçileri Dayanışma Ağı 
olarak bir araya geldik. Bu 
süreçte 9 aydır birlikteyiz ve 
dayanışarak, birbirimizi din-
leyerek bir şeyler oluşturduk. 
Yaptığımız eylemlerin karşılığını 
aldık, sesimizi duyurduğumuz 
bir noktaya geldik.  Bütün mar-
ket işçisi arkadaşlarımıza bu-
radan sesleniyoruz, dayanışma 
ağımıza katılabilirsiniz, bizimle 
birlikte mücadele edebilirsiniz. 

Sol Siyaset’e vakit ayırdığınız 
için çok teşekkür ederiz.

Ben teşekkür ederim. 
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