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Sunuş
 
Değerli okurlar,

Ülkemizde bir süredir her gün bir öncekine çok benziyor, ama ondan biraz daha kötü. Bu 
sayıda işte tam da bu gidişi “ekonomi” ekseninde –ama çok geniş anlamıyla ve içerdiği tüm 
yönlerle birlikte- ele aldık. Dolayısıyla ana bölüm “ekonomi” bahsine ayrıldı. Bu konuda yedi 
yazımız ve bir kapsamlı söyleşimiz; ayrıca altı makale içeren “serbest yazılar” bölümümüz ve 
“Sosyal Demokrasi” yazımız var.

İlk makalede, Ahmet Oğuz Demir sosyal devlet ile ekonomi yönetimi ilişkisini irdelerken, 
Avrupa’dan pandemi döneminde toplumuna destek veren bazı sosyal devlet örnekleri sunuyor. 
Metin Özdemir, bir sonraki yazıda bilinegelen merkez bankası uygulamaları ile Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası pratiğini ve para politikalarını kıyaslayarak gözden geçiriyor. 
Deniz Beyazbulut ve Zeynep Kandaz, ortak makalelerinde, COVID-19 salgınının Türkiye’de 
kapsamını genişlettiği işsizliğin en çok da kadınlar ve gençleri etkilediği gerçeğini sergiliyor. 
Mehmet Şakir Örs, salgın süresince derinleşen ekonomik farklılık ve sosyal kopmaların, 
pandemi sonrası dönemde ancak sosyal demokrat politikalarla giderilebileceğini belirliyor. 

Soruna özgün bir açıdan bakan Cem Okan Tuncel, esasen var olan neoliberal krizi 
pandeminin daha da derinleştirdiğini belirterek bir şema eşliğinde refah toplumunu ve bu 
kavramın “Türkiye versiyonunu” sergiliyor. Şengül Altan Arslan’ın makalesi, 1970’lerden bu 
yana ekonomik krizlerden yola çıkarak 16 milyonluk İstanbul’da ekonomik krize ve pandemiye 
karşı İBB’den kaynaklanan dirence odaklanıyor. Bölümün son yazısında Gürkan Haydar 
Kılıçarslan, hızla kirlenmekte olan gezegenin COVID-19 eşliğinde yavaşlamak zorunda 
kaldığını kişisel deneyimlerini de örnek alarak açıklıyor.

Selin Sayek Böke’nin söyleşisi adeta dönemin bütününü özetler nitelikte. Ekonomik krizin, 
destekten yoksun bırakılan toplumda bir sosyal krize dönüşmesi ve beceriksizlik, yanlış siyasal 
tercih, yolsuzluk, çürüme vb kaynak sorunlar ile çıkış perspektifleri, soru-yanıt çerçevesinde 
okurun dikkatine sunuluyor.

Serbest yazılar bölümünde Aydın Cıngı, muhalefetin, salt ekonomi eksenli gündem değişmesin 
diye,  toplumu pandemi ortamından yararlanarak kalıcı biçimde deforme edilme çabalarına 
zaman zaman göz yummasını eleştiriyor. A. Babür Atila, Hindistan’ı örnek vererek, insanların 
dünyamız üzerinde son derecede eşitsiz koşullarda yaşamasının bir “başkaldırıya” yol açmıyor 
olmasına dikkat çekiyor. Hilal Gençay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilişini öz 
ve şekil bakımından eleştirip bunun, AKP iktidarında toplumsal yönelimin bir tür göstergesi 
niteliğinde olduğunu öne sürüyor. 

Serbest yazıların bir başkası, Erbakan’ın anma töreninin Murat Aydın’a düşündürdüğü 
siyasal pratiğe ilişkin görüşleri içeren yazı. Gülgün İncirci Kıran ise makalesinde, “COVID-19 
meslek hastalığı sayılmalı” tezi eşliğinde bu çerçevede pandemi dönemine yönelik olarak 
acilen yapılması gerekenleri dikkatlere sunuyor. Nihayet Mustafa Akın Özerdem demokratik 
yönetimlerin birincil özelliklerinin “bütçe yapma hakkı” olduğu gerçeğinden hareketle bu 
sürece katılım konusunu ele alıyor. “Sosyal Demokrasi yazıları” bölümünde yalnızca bir 
tek yazımız var: Gazi Zorer’in, ülkemiz sosyal demokrasisinin siyasal arenada tek kitlesel 
temsilcisi olan CHP ile ilgili sorunlara ve bunlara yönelik çözümlere odaklanan makalesi. 

Gelelim kendi sorunlarımıza… Saptadığınız üzere dergimizi her seferinde gecikerek 
çıkarabiliyoruz. Hele bu kez rötarımız bir ayı geçti. Bunun nedeni, inanınız ki, tembellik 
etmemiz değil; ancak bu dönemde, eskiden yüz yüze en çok bir iş gününde verdiğimiz 
kararları şimdi uzun telefon görüşmeleri ve yazışmalar sonucunda belki bir haftada ancak 
verebiliyoruz. Dolayısıyla, bu yılın ikinci yarısından itibaren –pandemi dönemi sonuna kadar- 
üç ayda bir çıkabileceğiz. İçerikten özveri göstermektense, sizlere bir süre daha seyrek 
ulaşmayı kabullenmek zorunda kalıyoruz. Anlayışla karşılayacağınıza inanıyoruz.  

Tüm okurlarımıza sağlık, direnç ve olabildiğince mutluluk dileriz.
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S vaka sayılarının rekor sevi-
yelere çıkması, hükümetin 
de uzun zamandır üzerinde 
direndiği ekonomi tercihini 
değiştirmesine neden oldu. 
Ancak salgının başladığı 
günden bu yana anayasadaki 
“sosyal devlet” kavramı bir 
kez daha unutuldu. İşçiler, 
esnaf ve çiftçiler için, ne tam 
bir kapanma ne de iş yapa-
bilme umudunun olduğu bir 
süreçte devlet kendinden 
beklenen desteği yine suna-
madı! 

Dünyadan bu konuda da 
ayrışmış olduk! Hal bu iken 
dünyada durum ne idi; bir-
likte bir değerlendirmek 
istedim. 

Salgında on dört ay geride 
kaldı. Bu satırlar yazılırken biz 
yine tam görünümlü kısmi 
kapanma sürecini yaşıyoruz. 
İngiltere, İsrail ve ABD başta 
olmak üzere birçok ülkede 
aşı uygulamaları oldukça hızlı 
ve etkin bir şekilde sürdürü-
lürken, Türkiye aşı sorununu 
çözememenin güçlükleriyle 
yüzleşmeye devam ediyor. 
Aşılama yaygın bir şekilde 
gerçekleştirilmeyince de tam 
kapanma da bir zaruret ola-
rak ortaya çıkıyor. 

Türkiye’de bu zaruri kararın 
alınması dahi bir hayli zor 
oldu! Salgının önlenmesi ile 
kapanarak ekonominin krize 
girmesi ikilemi içerisinde 

Salgında Sosyal Devlet Olmak 
ve Ekonomi

 
Ahmet Oğuz DEMİR 
Doç. Dr., Ekonomist
ooguzdemir@gmail.com
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   SOSYAL DEMOKRAT

Hükümet, yeni mezunlara iş 
ortamı yaratmak adına ise 
sübvansiyonları devreye sok-
tu. 20’li yaşlarında kişilere iş 
imkanı sağlayan firmalarda 6 
ay boyunca bu kişilere -maaş, 
sigorta ve idari masrafları da-
hil olmak üzere- 6.500 sterline 
kadar destekte bulunuldu. 
Buna ek olarak, yeni iş alım-
larında 25 yaş altı işçiler için 
şirketlere sunulan 2 bin sterlin 
ve 25 yaş üstü için sunulan 
1,500 sterlin desteğin Aralık 
2021 tarihine kadar uygulana-
cağı açıklandı. Diğer ülkelere 
kıyasla İngiltere’nin farklılaş-
tığı nokta ise, talebe değil arz 
faktörüne odaklanması oldu. 
Bazı ülkelerde uygulanan yar-
dım kuponu desteği ve genel 
KDV düşüşleri İngiltere’de yal-
nızca belirli ölçüde zarar gö-
ren sektörlere ve vatandaşlara 
yönelik uygulandı.

Hollanda yine cömert!

Avrupa’nın önemli ekonomi-
lerinden biri olan Hollanda da 
benzer bir paket sundu. Aynı 
şekilde bu programın detayla-
rı da saymakla bitmiyor, ancak 
birkaç örnek vermekte fayda 
bulunuyor. Cirosunun en az 
%20’sini kaybeden şirketlerde 
sürekli istihdamı korumak için 
geçici acil durum ödemeleri 
yapıldı. Cirosunun %30’nun 
kaybeden firmaların sabit ma-
liyetlerinin karşılanması için 
her üç ayda bir başvurulabilen 
finansal destek sunuldu. 

Vaka sayılarının yeniden art-
masıyla birlikte zarar gören 
konaklama sektörüne yönelik 
olarak maksimum 20 bin avro, 
her bir girişimci başı 2.500 
avro olmak üzere geniş bir 
hibe desteği sağlandı. Organi-

olan Alman vatandaşlarında 
bu şart kaldırıldı ve temel des-
teğe erişimleri kolaylaştırıldı. 
Salgın döneminde zarar gören 
şirketlere yönelik olarak Hazi-
ran 2020 itibariyle hayata geçi-
rilen 25 milyar avro tutarındaki 
geri ödemesiz yardımın süresi 
2021 yılını da kapsayacak şe-
kilde uzatıldı. 

Öte yandan, tam kapanma 
dönemlerinde zarar gören 
sektörler de Alman hükümeti 
tarafından unutulmadı. Sek-
tör temsilcilerinin kapanma 
döneminde uğradıkları zararı 
karşılamak için hükümet hızlı 
mali destek sundu. Bu destek 
çatısı altında ise 10 milyar avro 
tutarında bir fon oluşturuldu. 
Firmaların çalışan maliyetle-
rini göz önünde bulunduran 
Almanya, ilgili firmalar için 
bu maliyetlerin %40 ile sınırlı 
kalacağını ve kalan payın “fe-
deral” bütçeden sağlanacağını 
da açıkladı.

İngiltere de  
sosyal devletleşti! 

Covid-19 salgınından en ağır 
şekilde etkilenen ülkelerden 
biri olan İngiltere de vatan-
daşının kaybını kurtarmaya 
yönelik olarak çeşitli destekler 
sundu. Pandemiden dolayı 
çalışamayacak durumda olan 
vatandaşlara yönelik 2500 
sterline kadar destek sunan 
İngiltere, küçük ve orta bü-
yüklükteki işletmelere yönelik 
olarak da 25 bin sterline kadar 
geri ödemesiz nakdi yardımda 
bulundu. Salgından en çok za-
rar gören sektörlerden konak-
lama, restoran, paket servis ve 
turizm sektörlerine uygulanan 
KDV oranını %20’den %5’e 
düşürdü. 

Almanya, acı olmayan vatan 
oldu!

Öncelikle Almanya! Sosyal 
devlet denilince akla ilk gelen 
ülke Almanya oluyor. Salgın 
sürecini ağır koşullarda geçi-
ren Almanya tam kapanma 
durumlarında vatandaşının 
her bir ferdini düşünerek farklı 
yardımlar içeren paket bir 
program hazırladı. Bu prog-
ramlar bağımsız olarak değil, 
oluşturulan teşvik paketinin 
bir parçası olarak yer aldı. 
Program başlıkları ve verilen 
destekler oldukça detaylı ama 
burada birkaç örnek vermekle 
yetinelim. 

Programda en dikkat çeken 
özellik, bahsettiğim gibi de-
taycılık oldu. Örneğin, çocuklu 
aile, engelli çocuğu olan aile 
ve bekar ebeveynler olarak 
programda farklı kitleler ta-
nımlandı. Çocuklu ailelere 
yönelik olarak çocuk başına 
300 avro mali yardım tek sefer-
lik olarak program içerisinde 
yer aldı. Ayrıca yine çocuklu 
ailelere yönelik olarak bakım 
destek ödeneğinin ve yardım-
ların süresi uzatıldı. Bekar ebe-
veynlerde ise vergi diliminin 
oranı düşürüldü ve böylece 
bu ailelerin ek gelir yaratması 
sağlandı.

Alman hükümeti, tüm aileler 
için yaşam standartlarının ve 
satın alma gücünün korun-
ması amacıyla çeşitli destekler 
sundu. KDV oranını %19’dan 
%16’ya çeken Almanya, 
vatandaşının alım gücünü 
koruyarak talep daralmasına 
mani olmaya çalıştı. Diğer 
bir uygulama ise temel gelir 
desteğine erişimde sağlandı. 
Normal şartlarda 6 aylık mali 
durum açıklaması zorunlu 
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Aynı raporda Türkiye’nin sağ-
lamış olduğu toplam yardım 
ise 7,6 milyar dolar olarak 
hesaplandı. Türkiye’nin yap-
mış olduğu yardım GSYİH’nın 
yalnızca %1,1’i oldu. Rapor-
da, Türkiye ile aynı oranda 
yardım yapan tek ülkenin 
Demokratik Kongo Cumhuri-
yeti olduğu görüldü. 

Salgının en önemli çözümü-
nün aşı olduğu, ilk günden 
bu yana konuşuldu. Aşı ise 
beklenen süreden çok daha 
kısa bir zamanda bulundu! 
Aşılamada yol alamayan bir-
çok ülke ise hala kapanma 
önlemleri ile zaman kazan-
maya çalışıyor. Tam kapanma 
kararı ise çok detaylı plan-
lanarak verilmesi gereken 
zorunlu bir karar! Türkiye’nin 
bu süreçte de maalesef 
hayal ettiğimiz yaklaşımın 
çok altında kaldığını sadece 
yaşamıyoruz; bunu bize aynı 
zamanda rakamlar da söylü-
yor.  

Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın 
verilerine göre Nisan 2021’e 
kadar yaklaşık 6,5 milyar TL 
sosyal destek yardımında bu-
lunuldu. Kısa çalışma ödeneği 
olarak bugüne kadar 31,5 
milyar TL destek sağlandı. Ve-
rilen nakdi ücret desteği 10,2 
milyar TL, işsizlik ödeneği ise 
5,6 milyar TL olarak açıklandı. 
Toplanan bağışlarla birlikte 
Türkiye’nin bugüne kadar 
vermiş olduğu desteğin 60 
milyar TL olduğu belirtildi.

Ülkelerarası karşılaştırma

Burada ülkelerarası yardım-
ların nasıl farklılaştığını açık 
bir şekilde görüyoruz. Kıyas-
lamanın ortak bir kriter baz 
alınarak değerlendirmesini 
ise IMF raporuna başvurarak 
yapıyoruz. IMF 2021 Ocak ayı 
raporuna göre İngiltere vatan-
daşına 440,5 milyar dolar tu-
tarında, Almanya 417,7 milyar 
dolar tutarında ve Hollanda 
40 milyar dolar tutarında yar-
dımda bulundu. 

zasyon alanında faaliyet gös-
teren firmalara yönelik olarak 
verilen finansal destek, vaka 
sayılarında yaşanan ikinci ar-
tışla birlikte uzatıldı ve ek 11 
milyon avro kaynak aktarıldı. 
Benzer bir şekilde zarar gören 
kültür sektörüne ise 454 mil-
yon avro kaynak ayrıldı.

Türkiye’de yurttaşına cimri!

Salgın sürecinde zararı karşıla-
mak adına Türkiye’de de çeşit-
li paketler uygulandı. Üretime 
ara vermek zorunda kalan 
işçilere geçici gelir desteği 
ve çalışanlarına kısa çalışma 
ödeneği sunuldu. Sosyal des-
tek programı kapsamında ise 
ailelere 1000’er TL destekler 
verildi. En düşük emekli aylığı 
1500 TL’ye yükseltildi. Bunun 
yanında Aralık 2020’de soka-
ğa çıkma kısıtlamalarından 
etkilenen kişilere 3 ay süreyle 
ayda 1000 TL destekte bulu-
nulacağı belirtildi. %50 kapa-
site ile çalışan esnafa ise 1500 
TL nakdi destek sunulacağı 
açıklandı. 
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T değerlendirildiğinde, iktisat 
politikasında belirgin bir sı-
kışma halinin giderek hakim 
olduğu açık bir biçimde göz-
leniyor. Ayrıca, makroeko-
nomik istikrarsızlığın önemli 
bir boyutunu oluşturan enf-
lasyonun henüz çözüleme-
mesi, rekabetçilik, teknolojik 
dönüşüm ve verimlilik gibi 
sorunlara ciddi bir biçimde 
eğilmeyi de sürekli erteleye-
rek iktisat politikasında geri 
kalma riskinin oluşmasına 
kapı açıyor. Küresel finansal 
kriz sonrası dönemin ortaya 
koyduğu sonuçlar ışığında, 
Türkiye ekonomisine yönelik 
süregiden tartışmalar için 
sağlıklı bir zemin oluşturmak 
mümkün olabilir. 

Sorun Para Politikasının 
Ötesinde

Türkiye ekonomisinin, son 
üç yılda gösterdiği zayıf 
büyüme performansı ve 
küresel düzeyde çok yüksek 
enflasyonun yol açtığı refah 
kayıpları, Covid-19 salgını ile 
beraber ağırlaşmış durumda. 
Odağında Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankası (TCMB) 
ve para politikasının olduğu 
tartışmaların ise, fiyat istikrarı 
ile büyümeden hangisinin 
öncelikli olması gerektiğine 
indirgendiği görülüyor. Bü-
yüme amacı öncelikli olarak 
benimsense de, politika 
faizinin enflasyona yönelik 
olarak kullanılmak durumun-
da kalındığı farklı konjonk-
türlere rastlanan “post-2013 
dönemi” bir bütün olarak 

 
Metin ÖZDEMİR 
Prof. Dr., İktisat
mozdemir@uludag.edu.tr



SOSYAL DEMOKRAT

8

cağı finansal istikrarsızlık ris-
kini önlemeyi de içine alacak 
şekilde son piyasa yapıcısı 
olma işlevi yüklendi.  Merkez 
bankalarının alet çantasının 
konvansiyonel olmayan un-
surlarla -sözlü yönlendirme, 
sıfır ya da negatif faiz oranları 
gibi- genişlemesi para po-
litikasının sofistikasyonunu 
artırdı. Bugün, konvansiyonel 
olmayan unsurların giderek 
konvansiyonel bir niteliğe bü-
ründüğünü söylemek yanlış 
bir değerlendirme olmaz. 

Bilançoya dayalı 
para politikası

Banka-finans kesimine yönelik 
likidite enjeksiyonları yanında 
politik karar alma sürecini de 
içeren çeşitli kurtarma operas-
yonlarının gerçekleştirilmesi 
ile bilançoya dayalı para po-
litikalarının ekonomi-politik 
sonuçları da tartışma sahne-
sinde yerini aldı. Esas olarak 

sal kesimin krizde oynadığı rol 
dikkate alındığında, finansal 
istikrar amacının da politika 
çerçevesine makro-ihtiyati 
biçimde eklemlenmesi ihtiya-
cı ortaya çıktı. 

Merkez bankaları için büyü-
me ve finansal istikrar gibi 
amaçların ortaya çıkması, 
söz konusu amaçlara yönelik 
araç setlerinin oluşturulma-
sına yol açtı. Amaç ve araç 
setinin genişlemesi, para 
politikasının maksimalist 
düzeyde, kısa vadeli faiz ora-
nının ayarlanmasının ötesine 
geçip bilançoya dayalı olarak 
yürütülmesini beraberinde 
getirdi. Bu yönelim, merkez 
bankalarını geleneksel son 
borç verici mercii  olma rolleri-
nin ötesine de taşıdı. Finansal 
sistemin gelişmiş ve karmaşık 
doğasının varlığında, merkez 
bankalarına bankacılık sistemi 
dışında finansal piyasalardaki 
likidite sorunlarının doğura-

Maksimalist 
merkez bankacılığı

Enflasyon hedeflemesi, esnek 
kur rejimi ve fiyat istikrarı 
amacından sorumlu bağımsız 
merkez bankasını içeren mi-
nimalist politika zaaflarının, 
küresel finansal kriz ile açığa 
çıktığı biliniyor. Kriz öncesi dö-
nemin para politikasına ver-
diği merkezi önem karşısında 
maliye politikası, disiplin için-
de destekleyici bir role sahipti. 
Finansal istikrar ise fiyat istik-
rarının varlığının bir uzantısı 
olarak mikro- ihtiyati düzeyde 
bankacılık otoritelerinin so-
rumluluk alanına bırakılmıştı. 
Fiyat istikrarının varlığında 
ortaya çıkan kriz sonrası dur-
gunluk dinamiklerine bağlı 
olarak gelişmiş ülke merkez 
bankaları, büyümeyi destekle-
mek amacıyla kredi ve niceli-
ğe bağlı genişlemeden oluşan 
varlık alımlarına dayalı para 
politikalarına başvurdu. Finan-
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Bağımsızlık referans alına-
rak yapılan tartışmaların 
ötesinde asıl sorun, gelişmiş 
ülkelerde yaşanan durgunluk 
dinamikleri ve bunun mer-
kez bankalarını bilmedikleri 
sularda yüzmek durumunda 
bırakması. Burada, iktisat poli-
tikaları ile ilgili teorik-ampirik 
birikimin geleneksel konjonk-
türel döngüleri ele almak için 
olgunlaşmış bir çerçeve sun-
masına rağmen, banka-finans 
kesimini de içeren finansal 
döngülere yönelik olgun bir 
politika çerçevesine sahip 
olunmamasının rolü de vur-
gulanmalı. 

Bu haliyle gelişmiş ülkeler, 
durgunluk sorununu aşmaya 
yönelik politika tepkileri üze-
rinden büyümeyi sağlamak 
ve enflasyon dinamiğini yeni-
den oluşturmak arzusundalar. 
Konu, Türkiye ekonomisinin 
sahip olduğu makroekono-
mik politika ortamı itibariyle, 
TCMB’nin minimalist ya da 
maksimalist bir politika dav-
ranışı geliştirmesi etrafında 
yapılan tartışmalar için de 
uygun bir kerteriz sunuyor. 

Türkiye ekonomisi: Dışsal 
baskınlık ve para politikası 
tartışmaları

2000-2001 krizi sonrası dö-
nemde; kamu açıklarının 
yüksek enflasyonun yaşanma-
sında oynadığı rolün açık bir 
biçimde anlaşılması sonucun-
da, mali baskınlık sorunu ile 
şekillenen politika ortamını 
değiştiren köklü adımlar 
atıldı. Bankacılık sistemi sağ-
lıklı bir yapıya kavuşturuldu. 
Dönemin, küresel düzeyde 
gözlenen büyüme ve istikrar 

merkez bankaları; banka-fi-
nans kesimine yönelik müda-
halelerinin, fiyat oluşumları 
üzerinde bozucu etkiler do-
ğurmadığını ve farklı sektör ya 
da toplumsal kesimler lehine 
bir durum gözetilmeden akta-
rım mekanizmasının nötr bir 
biçimde çalıştırılmasını amaç-
ladıklarını kabul eder. Bununla 
birlikte, kriz ile birlikte gün 
yüzüne çıkan ve küresel dü-
zeyde önem kazanan servet 
ve gelir dağılımı eşitsizlikleri 
dikkate alındığında, varlık 
alımlarının yüksek gelir ve 
servete sahip gruplar lehine 
doğurduğu sonuçlar ve fi-
nansal kesime tahsis edilen 
kaynaklar, toplumsal tepki 
ve eleştirileri yoğunlaştırdı. 
Böylelikle, varlık alımlarına 
dayalı para politikalarının gelir 
ve servet dağılımı üzerindeki 
etkilerinin anlaşılması, merkez 
bankalarının kapsamında ken-
dine yer bulmaya başladı. Var-
lık alımlarından büyük ölçekli 
şirketlerin yararlanması yanı 
sıra karbon yoğun veya fosil 
yakıt sektörlerin tahvillerinin 
alınması ile ilgili eleştirilerin, 
iklim değişiminin de merkez 
bankalarının kapsama alanına 
ciddi bir biçimde girmesine 
yol açtığı gözleniyor. 

Bilançoya dayalı para poli-
tikalarının, “helikopter para 
önerilerinde olduğu gibi” para 
ve maliye politikası arasında-
ki sınırları ortadan kaldıran 
sonuçları da var. Maliye politi-
kasına daha önce verilen des-
tekleyici rol, makroekonomik 
istikrar için merkez bankası ve 
mali otorite arasındaki ilişkile-
rin koordinasyonuna verilen 
önem üzerinden tanımlan-
mıştı. Merkez bankalarının 
toplam talebi desteklemek 

amacıyla bilançolarına dayalı 
olarak gerçekleştirdikleri var-
lık alımları ise, adeta bir mali 
otorite gibi davranmaları anla-
mına geliyor. Modern parasal 
teori ile esen rüzgar ve tartış-
malar altında, faiz oranlarının 
mevcut düzeyinin büyüme 
oranının altında olması nede-
niyle -dışlama etkisi doğura-
cağı yönündeki pozisyonun 
aksine- kamu borçlanmasının 
doğru olabileceğinin kabul 
edilmesi, maliye politikasına 
verilen yeni role de vurgu 
yapmayı gerektiriyor. . 

Durgunluk sorunu 
ve bilinmeyen sular

Bu bağlamda, gelişmiş ülke 
merkez bankalarının mevcut 
politika çerçevelerini gözden 
geçirme yönünde attıkları 
adımlar biliniyor. Fiyat istik-
rarı amacı korunsa da, para 
politikasının farklı sektör ve 
toplumsal kesimler üzerindeki 
tahsis etkilerine yer veren ve 
merkez bankası bağımsızlığı-
nın özünde var olan demok-
rasi açığını gidermeye yönelik 
şeffaflık-iletişim ve hesap 
verme mekanizmalarını daha 
sağlıklı bir zemine oturtmaya 
yönelik çabalardan söz edile-
bilir. Büyüme –istihdam- ve 
finansal istikrar ile genişleyen 
amaç seti yanı sıra, gelir ve 
servet dağılımı, iklim gibi ko-
nuların da kapsama alanına 
girmesi, merkez bankaları ile 
hükümetler arasındaki ilişki-
lerin doğasını da değiştirdi. 
Bu durum, yoğunlaşan politik 
baskılar altında maksimalist 
düzeyde ve daha aktivist dav-
ranan merkez bankalarının, 
bağımsızlıklarının da belirli 
ölçüde erozyona uğramasını 
kaçınılmaz kılıyor. 
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memnun etme imkanı verme-
si nedeniyle faiz koridoruna 
dayalı para politikasına uzun 
süre tutuklu kalındı. Sadeleş-
menin gecikmesine, işaret 
fişeği Mayıs 2013’te “taper 
tantrum” ile atılan küresel 
para politikalarında normal-
leşmenin aşamalı bir biçimde 
gerçekleşeceğinin anlaşılma-
sının da katkıda bulunduğu 
not edilmeli. 

Bununla birlikte; geciken sa-
deleşme, özellikle “post-2013 
döneminde” fiyat istikrarı, 
finansal istikrar ve büyüme 
amaçları arasında değiş-tokuş 
ilişkilerini beraberinde getir-
di. Aslında para politikasının 
Mayıs 2018’de sadeleştiril-
mesine kadar olan dönem, 
enflasyonu kalıcı bir biçimde 
düşürebilmek için küresel 
ekonominin sunduğu fırsat 
penceresini değerlendirmek 
adına uygun bir zaman dili-
mini de içeriyordu. Ancak bu 
dönemde, sermaye hareketle-
rinde yön değiştirmelere bağ-
lı olarak faiz artırımını içeren 
politika tepkileri oldu. Ancak 
büyümeyi önceleyen gevşek 
para politikası davranışı ile 
oluşan belirsizlik, bizatihi 
para politikasının kendisinin 
makroekonomik istikrar için 
bir risk unsuruna dönüşme-
sine yol açtı. Dahası; Mayıs 
2018’de kaldırılsa da küresel 
finansal kriz sürecinde döviz 
geliri olmayan kesimler için 
tanınan döviz kredisi kullana-
bilme imkanı ile özel sektörün 
borç yükü birikti. Bilançoların 
kur ve faiz riski taşımaları, 
dış şoklara ve küresel risk 
iştahındaki değişmelere karşı 
yüksek düzeyde kırılganlık 
oluşturdu. 

baskınlığın doğurduğu ani 
duruş riskinin ortadan kal-
dırılmasında yararlı olduğu 
belirtilmeli. 

Sermaye hareketlerinin kay-
nak tahsisini bozucu etkileri, 
üretken ve dış ticarete konu 
olan sektörlerden -imalat 
sanayi- dış ticarete konu 
olmayan sektörlere –inşa-
at- yönelinmesi ile ortaya 
çıkabiliyor. İmalat sanayiinin 
döviz geliri sağlama gücü 
karşısında, yüksek istihdam 
yaratabilen ancak kredi geniş-
lemesine ihtiyaç duyan inşaat 
sektörünün, ekonominin kon-
jonktürel döngüsü ile yakın 
ilişkisi var. Türkiye ekonomi-
sinde; sermaye hareketleri ile 
kredi büyümesi arasında güç-
lü ilişkinin varlığı ise, finansal 
istikrar amacını büyüme ve 
cari denge ile birlikte düşün-
meyi gerektiriyor. Bu temel 
karakteristik, hükümet ile 
merkez bankası ve iktisatçılar 
arasında, amaç setinin içeriği 
ve öncelikleri yanında para 
politikasının yürütülmesi ile 
ilgili tartışmaların da özünü 
oluşturuyor.

Hükümetin pozisyonu ile TC-
MB’nin para politikası yöne-
limleri arasında oluşan görüş 
farklılıklarının yeni politika 
bileşiminin geçeri olduğu 
dönemde belirginleştiği tes-
pit edilebilir. Nitekim büyüme 
için inşaat sektörüne rol ve-
ren tercihler nedeniyle para 
politikası üzerinde oluşan 
politik baskılar, yeni politika 
bileşiminden çıkış için Ağus-
tos 2015 olarak öngörülen 
para politikası sadeleşmesini  
önemli bir süre geciktirdi. 
Hem hükümeti hem piyasayı 

sürecinin katkılarını da göz 
ardı etmemek gerek. TCMB, 
faiz indirimlerine dayalı para 
politikası ve destekleyici 
maliye politikasından oluşan 
politika bileşimi ile küresel 
finansal krize başarılı bir tepki 
verdi. Bununla birlikte, küre-
sel finansal kriz sonrası dö-
nemden bugüne olan seyri, 
mali baskınlığın sorun olduğu 
bir ekonomiden dışsal baskın-
lığın sorun olduğu bir ekono-
miye doğru gidiş zemininde 
değerlendirmek mümkün. 

Kriz sonrası izlenen para 
politikaları ile risk iştahı 
ve küresel politika orta-
mındaki belirsizliklerin 
yönlendirdiği sermaye hare-
ketlerinin, yükselen piyasa 
ekonomilerinde politika 
açmazları oluşturduğu bir 
gerçek. Politika açmazları, 
söz konusu ülkelerin 
konjonktürel döngülerini de 
içine alan küresel bir finansal 
döngü dinamiğinin etkileri 
ile oluşuyor. Yükselen piyasa 
ekonomilerinde, minimalist 
politika çerçevesinin 
farklı politika amaçları söz 
konusu olduğunda yetersiz 
kalmasının yanı sıra amaç seti 
genişlediğinde, her amacın 
farklı düzeylerde faiz oranına 
ihtiyaç duyabileceği anlaşıldı. 
TCMB, Kasım 2010 sonrası 
uyguladığı faiz koridoruna 
dayalı yeni politika 
bileşimiyle, her ne kadar 
para politikasını basitlikten 
uzaklaştırdığı ve iletişimini 
güçlendirdiği yönünde 
eleştirilere uğrasa da, finansal 
istikrar amacını minimalist 
politika çerçevesine 
eklemledi. Bu arada, yeni 
politika bileşiminin, dönemin 
konjonktürü itibariyle dışsal 
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Fiyat istikrarının sağlanacağı 
bir politika ortamına doğ-
ru yönelmek, kısa vadede 
büyüme ve istihdam için 
doğuracağı refah maliyetleri 
yanında kaynak tahsis süreç-
lerini farklılaştıracak etkilere 
sahip. Bölüşüm süreçleri ile 
ilgili toplumsal baskıların 
sınırlı olduğu bir ortamda 
enflasyon sorununun çözü-
lememesi, fiyat istikrarı üze-
rinde toplumsal talep boyutu 
itibariyle durmaya da ihtiyaç 
duyuyor. TCMB’nin yakın 
dönemde gösterdiği farklı 
politika tutumları karşısında 
farklı kesimlerin fiyat istikrarı 
ya da büyümenin öncelikli 
olması yönünde görüş ayrılık-
ları taşıdığı görüldü. Politika 
amaçlarına ilişkin farklı tu-
tumlar, kaynak tahsisini döviz 
kazandıran sektörler lehine 
değiştirmenin gerekliliği ve 
ihracatın öncelikli olduğu bir 
yapı uzun süredir dile getiril-
se de, bu tür bir tercihin kısıt-
ları olduğuna işaret ediyor. 

Küresel finansal kriz sonrası 
dönem ve COVİD-19salgını 
ile ortaya çıkan manzara, 
kaynakların tahsisinde kamu 
ile piyasa arasındaki ilişkileri 
yeniden düşünmeyi öneren 
bir politika gündemi oluş-
turdu. Bu gündemin Türkiye 
ekonomisi açısından ortaya 
koyacağı sonuçlar, fiyat istik-
rarı ya da büyümenin doğal 
bir sonucu olmadığı anlaşılan 
istihdam, bölgesel kalkınma, 
yoksulluk, gelir dağılımı gibi 
meselelere yönelik politika 
demetlerinin oluşturulması 
ve kapsayıcı çözümler geliş-
tirilmesi için belirleyici önem 
taşıyor. 

Anna Karenina; 
sorun para politikası değil 
kaynak tahsisi

Son 3 yılı, 2013 sonrası dö-
nem bütününden ayrı bir 
yere koymak gerekiyor. Bu 
dönemde, yüksek büyümenin 
gerçekleştiği 2017 yılının ar-
dından büyüme performansı 
düşerken Ağustos 2018 döviz 
krizi ve Ağustos 2020 kur 
şoku yaşandı.  Sermaye ha-
reketlerinin akışkanlığında, 
kuru ve faizi birlikte kontrol 
etmeye yönelik çabalar ve 
politikaların -bütüncül bir 
yaklaşımdan ziyade- peraken-
deci çözümleri içeren finansal 
mühendisliğe dayalı bir anla-
yış ile gerçekleştirilmesi ciddi 
toplumsal refah maliyetleri 
doğurdu. Ekonominin, salgın 
sürecine girerken içinde bu-
lunduğu durum, toplumsal 
kesimlere aktarılması bekle-
nen destekleyici önlemleri 
sınırlayıcı bir rol oynadı. TCMB 
başkanının görevden alınması 
ile yaşanan savrulma, kurda 
yeniden değer kayıplarına yol 
açarken para politikası belir-
sizliklerini artırdı. Yakın döne-
min gelişmeleri,  L.Tolstoy’un 
Anna Karenina romanının 
giriş cümlesine atıfla, Türkiye 
ekonomisinin kendisine özgü 
bir mutsuzluğu yaşadığı biçi-
minde değerlendirilebilir. 

Uzun bir süredir; TCMB et-
rafında para politikasının 
bir egemenlik alanı olarak 
görülmesi üzerinden gelişen 
tartışmalar, bir yandan para 
politikasını her derde deva 
gören sığ bir niteliğe öte 
yandan kaynak tahsisi ile ilgili 
sorunları gözden uzak tutan 
sağlıksız bir zemine sahip. 

Küresel düzeyde düşük faizler 
ve benzer ekonomilerin sahip 
olduğu faiz oranlarının ne-
denlerini dikkate almadan, 
yüksek enflasyonun varlı-
ğında büyümeyi önceleyen 
bir para politikası davranı-
şının sınırları var. Bu tür bir 
davranış örtük olarak, para 
politikası üzerinden toplam 
talebi desteklemeyi sermaye 
girişlerine dayalı bir çerçe-
vede ele alıyor. Nitekim para 
politikasının sıkılaşması ge-
reken konjonktür dönemle-
rinde, sermaye hareketlerine 
yönelik bir politika önleminin 
alınmayacağı, karar alıcılar 
tarafından dile getirilen bir 
husus. TCMB için arzulanan 
maksimalist kimlik, sürdürü-
lebilir ve kapsayıcı bir büyü-
me dinamiğini oluşturmaya 
yönelik bir anlayış benimsen-
mesinden ziyade, sermaye 
girişlerine dayalı bir biçimde 
konjonktürel kaygılardan 
kaynaklanıyor. 

Büyümeye yönelik sektörel 
tercihin varlığında, fiyat is-
tikrarını önceleyen para po-
litikasının performansının da 
sermaye girişlerine bağımlı 
olduğu açık. Optimal para 
politikası stratejisinin ne ol-
ması gerektiği tartışmaları bir 
yana, enflasyon hedefleme-
sinin “post-2013 döneminde” 
belirginleşen dışsal baskınlık 
sorunu karşısında yaşadığı 
açmazlar bu açıdan öğretici 
oldu. Bu durum, para politi-
kasının büyüme için taşıdığı 
kısıtlar nedeniyle, Türkiye 
ekonomisi için bir iktisat poli-
tikası belirsizliği/boşluğu ka-
bulüne ve güçlü bir program 
arayışlarına yol açıyor. 



12

COVID-19 Döneminde Türkiye’de 
Kadın ve Genç İşgücünün Görünümü

COVİD-19 salgını dünyada ve Türki-
ye’de işgücü piyasaları üzerinde eşi 
benzeri görülmemiş bir tahribat yarat-
tı. Türkiye’de ise bu salgın nedeniyle 
yaşanan sosyoekonomik tahribata 
derinleşen ekonomik kriz eşlik ediyor. 
Ekonomik krizle birlikte salgın, çalışma 
hayatını doğrudan etkiledi. Türkiye’de 
ilk vakaların belirlenmesinin üzerinden 
1 yıl geçti. Bu sürede yüzlerce işyeri 
kapandı, ücretsiz izin uygulamaları 
yaygınlaştı. Salgından en çok işçiler, 
işsizler, gençler ve kadınlar etkilendi. 

Koronavirüs salgını kadın işgücünü 
olumsuz etkiledi. Kadın işgücü erkek 

işgücüne göre daha fazla azaldı. Kadınlar daha fazla ücretli istihdamdan çekilmek zorunda kaldı. 
Ücretsiz izin uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte işbaşında olan kadınların sayısında ciddi 
bir azalış yaşandı. İş aramaktan ümidi kesen kadınların sayısı salgınla birlikte arttı. Öte yandan 
COVİD-19 cinsiyete dayalı ayrımcılığı olumsuz etkiledi. Pandemi hasta bakımı, çocuk bakımı, yaşlı 
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Zeynep KANDAZ 
DİSK – AR Uzmanı
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Kadınlar işgücünden daha 
hızlı çekiliyor; her 4 kadın-
dan yalnızca 1’i istihdamda!

COVİD-19’un kadın istihda-
mına etkilerinin toplumsal 
cinsiyet boyutu dünyada 
farklı yönleriyle tartışılmak-
la birlikte, Türkiye’de bu 
salgının toplumsal cinsiyet 
boyutu politika süreçlerinde 
gündeme dahil edilmemiş-
tir.4 Oysaki COVİD-19 döne-
minde kadın işgücü erkek 
işgücüne göre daha fazla 
etkilenmiştir. 

yazıda TÜİK’in 2020 yılına ait işgücü 
istatistikleri verileri kullanılmıştır.
“Hanehalkı İşgücü araştırması 
Hakkında Kamuoyu Duyurusu”, TÜİK, 
Erişim: 19 Nisan 2021. https://www.
tuik.gov.tr/Kurumsal/DuyuruDetay 
4 Erdoğdu, S., “Covid-19 Krizi ve Kadın 
İstihdamı ve İşsizliği”, KEİG, 2020. 
Erişim: 9 Nisan 2021.http://www.
keig.org/covid-19-krizi-ve-kadin-
istihdami-ve-issizligi/

benzer bir eğilim yaşandığı 
görülüyor. Bu yazı, Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
Hanehalkı İşgücü Araştırma-
sı (HİA) metodolojisinin ham 
verileri kullanılarak alternatif 
hesaplamalar üzerinden ya-
zılmıştır.3

3 Covid-19 döneminde salgının 
işsizlik ve istihdam üzerindeki 
etkisini ölçen düzenli bir veri seti 
oluşturulmadı. TÜİK dar tanımlı işsizlik 
hesaplamasını salgın öncesinde 
olduğu gibi hesaplamaya devam 
etti. Ancak salgınının üzerinden on 
ay geçtikten sonra TÜİK hesaplama 
yöntemini değiştirdi. 4 farklı işsizlik 
hesaplaması kamuoyuna sundu. 
COVİD-19’un işgücü piyasalarında 
yarattığı tahribatı ölçebilmek için 
başvurduğumuz ve “revize geniş 
tanımlı işsizlik ve iş kaybı” olarak 
tanımladığımız işsizlik hesaplaması 
için ulaşabildiğimiz son seri 2020 
yıllık verileridir. Bu yazının konusunun 
kadınların ve gençlerin Covid-19’un 
ilk yılındaki işsizlik ve istihdamdaki 
durumunu resmetmek olması ve 
TÜİK’in metodoloji değişikliği sonrası 
ayrıntılı verileri çeyreklik dönemlerde 
yayımlayacak olması sebebiyle 

bakımı, ev hijyeni gibi ev içi 
bakım emeğine olan ihtiyacı 
artırdı.1

Salgın gençleri çok katmanlı 
bir biçimde etkiliyor; yarattı-
ğı işsizlik dalgası göz önüne 
alındığında iş bulmada zor-
luklar yaşanıyor. Türkiye’de 
COVİD-19 salgını zaten 
yüksek olan genç işsizliğini 
daha da arttırdı.2 Türkiye’nin 
önemli sosyal sorunları ara-
sında yer alan kadın ve genç 
işsizliği, pandemi dönemin-
de daha da vahim bir hal 
aldı. Ekonomik kriz ve salgın 
gibi olağanüstü dönemlerde 
kadın ve genç işsizliğinin 
genel işsizlik seviyelerin-
den yaklaşık iki kat daha 
fazla seyrettiği biliniyordu. 
COVİD-19 döneminde de 
1 DİSK-AR, İşsizlik ve İstihdamı 
Görünümü Raporu, Ocak 2021.
2 DİSK-AR, İşsizlik ve İstihdamı 
Görünümü Raporu, Şubat 2021.
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görülmektedir. TÜİK, 2021 
öncesi metodolojisine göre 
yayımladığı HİA yıllık veri-
lerinde dar tanımlı -stan-
dart- işsizlik oranını genelde 
%13,2, erkeklerde %12,3 ve 
kadınlarda %15 olarak açıkla-
dı (Grafik 2).

DİSK-AR tarafından TÜİK 
verilerinden yararlanılarak 
hesaplanan geniş tanımlı 
-gerçek- işsizlik oranı genel-
de %27,4’tür. Geniş tanımlı 
işsizlik oranı, 2020 yılında, 
erkeklerde %23,5, kadınlarda 
ise erkeklerden 11,3 puan 
fazla olarak %34,8 olarak 
gerçekleşti. (Grafik 2) Geniş 
tanımlı işsizlikteki artışın te-
mel sebebi, ümitsiz işsizler 
ile iş aramayıp çalışmaya 
hazır olan diğer işsizlerin ve 
zamana bağlı eksik istihdam 
sayısındaki yükseliştir. Ekono-
mik krizin ardından yaşanan 
salgın bu üç kategoride ciddi 
artışlar yaşanmasına sebep 
oldu. 2019 yılında 2 milyon 
286 bin olan iş aramayıp ça-
lışmaya hazır olanların sayısı, 

Salgının istihdama vurdu-
ğu darbe, TÜİK yıllık işgücü 
verilerinde de kendisini 
gösteriyor. Toplam istihdam 
oranı, son bir yılda %45,7’den 
%42,8’e geriledi. Erkeklerin 
istihdam oranı son bir yılda 
%63,1’den %59,8’e ve ka-
dınların istihdam oranı ise 
%28,7’den %26,3’e düştü. 
İstihdam edilenlerin sayısın-
daki bir yıllık azalış ise genel-
de %4,5, erkeklerde %3,4 ve 
kadınlarda ise %6,9 oranında 
gerçekleşti. (Grafik 1) Böy-
lece Türkiye’de her zaman 
erkeklere göre oldukça düşük 
olan kadınların işgücüne 
katılım ve istihdam oranları 
COVİD-19 etkisiyle daha da 
gerilemiş oldu. 

Covid-19 döneminde kadın 
işsizliği %42,3; genç kadın 
işsizliği %45’in üzerinde!

Grafik 2’de yer alan üç alter-
natif işsizlik hesaplamalarına 
bakıldığında, kadın işsizlik 
oranlarının erkek işsizliğin-
den çok daha yüksek olduğu 

Grafik 2: Cinsiyete Göre 
İşsizlik Oranları5 (2020) (%)
 
Pandeminin hasta bakımı, 
çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve 
ev hijyeni gibi bakım emeği-
ne olan ihtiyacı artırması ka-
dınların ücretli istihdamdan 
daha fazla çekilmesine neden 
olmuştur. 

TÜİK verilerine göre, 2019-
2020 arasında kadınların iş-
gücüne katılımı son bir yılda 
3,5 puan azalarak %34,4’ten 
%30,9’a düşerken; erkeklerin 
işgücüne katılma oranı bir yıl-
da 3,8 puan azalarak 2020’de 
%68,2’ye geriledi. Beklendiği 
gibi, işgücü sayılarında da 
ciddi azalış yaşandı. İşgücü 
sayısı son bir yılda genelde 
%5,1, erkeklerde %3,5 ve ka-
dınlarda çok daha yüksek bir 
şekilde,%8,6 oranında gerile-
di. (Grafik 1)

5 DİSK-AR tarafından hesaplanan 
“revize geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı” 
ile “geniş tanımlı işsizlik” oranlarının 
hesaplamasına dair ayrıntılı bilgi için 
şu raporun ekinde bulunan metodoloji 
notuna göz atılabilir: DİSK-AR, İşsizlik 
ve İstihdamın Görünümü-2020 Yıllık 
Rapor, İstanbul: 2021.
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bulmada büyük aksaklıkları 
beraberinde getiriyor. Genç-
lerde istihdam ve gelir kayıp-
larının yanında iş bulmada 
büyük zorluklar yaşanıyor.6

DİSK-AR’ın 2020 yıllık verile-
rini kapsayan İşsizlik ve İstih-
damın Görünümü raporuna 
göre, işsizliğin genç kadın 
ve genç erkeklerde vahim 
boyutlara ulaştığı görülüyor. 
TÜİK’in dar tanımlı işsizliği ile 
iş aramayan ama çalışmaya 
hazır olanlar -iş bulma ümi-
dini kesenler ve iş aramayıp 
çalışmaya hazır olan diğer 
bireyler-, mevsimlik çalışanlar 
ve zamana bağlı eksik istih-
dam birlikte hesaplandığında 
geniş tanımlı genç işsizliği 
TÜİK’in %25,3 olarak açıkladı-
ğı dar tanımlı genç işsizliğinin 
çok daha üstüne çıkıyor. Ger-
çek genç işsizliği 2020 yılında 
%40’ın üzerindedir. 15-24 yaş 
arası genç erkeklerde gerçek 
işsizlik oranı %38’e ve genç 
kadınlarda gerçek işsizlik ise 
%47’e ulaşmaktadır. (Grafik 3)

Sonuç olarak, 2018 yılında 
başlayan ekonomik krizin 
işgücü piyasası üzerindeki 
yıkıcı etkisi pandemiyle per-
çinlendi. COVİD-19, çalışma 
yaşamındaki ayrımcılık türle-
rini derinleştirdi ve bu tahri-
bat işgücü verileri ile doğru-
landı. Tüm dünyayı olumsuz 
etkileyen salgın Türkiye’de de 
derin bir işsizlik ve istihdam 
kaybı yarattı. Salgından çok 
daha olumsuz etkilenen iki 
dezavantajlı grup ise kadınlar 
ve gençler oldu.

6 Beyazbulut, D., Türkiye’de COVİD-19 
Döneminde Genç İşsizliğinin Gerçek 
Boyutları, Çalışma Ortamı Dergisi, 
(Mart 2021), 45.

2020 yılında 4 milyon 219 
bine yükselerek bir yılda iki 
kat arttı. Son bir yılda %118 
oranında devasa büyüme 
gösteren ümitsiz işsizlerin 
sayısındaki artış ise, kadın-
larda daha vahimdir. Ümitsiz 
işsizlerin sayısı son bir yılda 
erkeklerde %108 artmışken 
kadınlarda bu oran %171 
olarak gerçekleşmiştir. Ka-
dınlarda çok daha yüksek 
seyreden geniş tanımlı işsizlik 
artışının bir diğer sebebi ise, 
COVİD-19 ve ekonomik kriz 
nedeniyle hanede yaşanan 
gelir azalışından dolayı ka-
dınların kendilerini iş buldu-
ğunda çalışabilecek olarak 
tanımlamasıdır. 

ILO’nun eşdeğer tam zamanlı 
istihdam metodolojisinden 
yararlanarak hesapladığımız 
revize geniş tanımlı işsizlik ve 
iş kaybı, pandemi sebebiyle 
dönüşümlü çalışmaya geçme 
ile kısa çalışma gibi çalışma 
şekillerinde yaşanan deği-
şimlerin ve izin kullanma/kul-

landırılma uygulamalarının 
yaygınlığı hakkında fikir ver-
mektedir. İşbaşında olanların 
sayısındaki azalış ve çalışma 
saatlerindeki düşüş verilere 
de yansımaktadır. 2020’de 
istihdam edilenlerden işba-
şında olanların ve bunların 
haftalık ortalama fiili çalışma 
sürelerinden yararlanarak 
hesapladığımız revize geniş 
tanımlı işsizlik ve iş kaybı 
oranı ise genelde %34,4; er-
keklerde %30,1 ve kadınlarda 
%42,3 oldu. (Grafik 2) 

COVİD-19 salgınından daha 
derin bir biçimde etkilenen 
ikinci grubu gençler oluş-
turuyor. Salgının yarattığı 
tahribatın 15-24 yaş arası 
gençlerde daha ciddi olduğu 
görülüyor. Gençlerde CO-
VİD-19’un işgücü piyasalarına 
olan etkisi daha katmanlı bir 
biçimde yaşanıyor. Gençler 
arasında yaşanan iş kayıpları-
nın yanı sıra hem teknik hem 
de mesleki eğitim ve öğre-
nimde yaşanan aksaklıklar, iş 
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A
Salgın Sonrasının Ekonomik ve Politik Koşulları 

Sosyal Demokrasiyi İşaret Ediyor

daki doğal akışına önemli bir 
set çekti!.. İster istemez ortam 
karıştı, gündem adeta alabora 
oldu ve ortaya kaotik bir du-
rum çıktı!.. Büyük çoğunluk 
için, bu süreçte varlığını ve 
durumunu koruyabilmek 
önemli bir sorun haline geldi. 
Ayakta kalabilmek gerçekten 
zorlaştı!..

Ancak bütün bu olumsuz-
luklar, insanlık için önemli bir 
fırsatı da beraberinde getirdi. 
Gidişattan hoşnut olmayan in-
sanlar, durup bir değerlendir-
me yapabilme, kendilerinin ve 
toplumlarının hayatını enine 
boyuna gözden geçirme ola-
nağı buldular. Yaşanan zorlu 
süreç, bir ölçüde bunu zorun-
lu ve yaşamsal kıldı. Elbette 

Bir yılı aşkın süredir hayatımızı 
derinden etkileyen koronavi-
rüs salgını, aynı zamanda tüm 
dünyada ekonomik, sosyal ve 
politik dinamikleri de değişti-
rip dönüştürüyor. Eski ölçüt-
ler, alışkanlıklar ve geçmişte 
sürekli yinelenen ekonomik 
- politik değerlendirmeler, 
giderek anlamını ve önemini 
yitiriyor. Artık, hayatın için-
deki duruşumuzu ve hayata 
bakışımızı tümüyle gözden 
geçirip toplumsal ve siyasal 
gelişmelere yeni bir bakış açı-
sıyla bakmak gerekiyor.

Covid-19 süreci, ülkelerin ve 
halkların olağan gündemle-
rine adeta el koydu!..Hayatın 
klasik, bilinen ve geçmişte ön-
görülebilen, kendi mecrasın-

 
Mehmet Şakir ÖRS 
Gazeteci-Yazar
mehmetsakirors@hotmail.com
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olarak tanımlanıyor. Gerçek-
ten de yaşadığımız süreçte, 
pandemi koşulları, eşitsizlik-
leri ve adaletsizlikleri alabildi-
ğine tırmandırıyor. Pandemi 
virüsü, hayatın içinde ve 
gerçeğinde, tam anlamıyla bir 
‘eşitsizlik virüsü’ne dönüşüyor

Neoliberalizm  
çözüm üretemiyor

Küresel kapitalizm uzunca bir 
süredir ağır sorunlarla boğu-
şuyordu. Daha 2008 küresel 
finans krizinin yarattığı tah-
ribat giderilemeden; günü-
müzde ortaya çıkan Covid-19 
süreci, tam anlamıyla işin tuzu 
biberi oldu. Neoliberal küresel 
sistemin ve kapitalist ülke 
ekonomilerinin içinde bulun-
duğu zorluklar, iyice içinden 
çıkılmaz bir hal aldı.

Durumun güçlüğünün ve 
giderek daha da olumsuz 
hale geldiğinin ayırdına varan 
uluslararası sermaye kurum-
ları ve onların akıl hocaları, 
yeni arayışlara yöneldiler. 
Sürdürülebilirlik, vergi adaleti, 
iklim krizi ve yeşil çevre gibi 
o kesimlerde pek alışık olma-
dığımız kavramlara sarıldılar. 
Uluslararası Para Fonu’nun 
(IMF) ve onun uzmanlarının 
hazırladıkları son raporlar, bu 
arayışların izleri ve ipuçları ile 
doludur.

Uluslararası burjuvazinin 
önde gelen temsilcilerinin ge-
leneksel buluşma zemini olan 
Davos’a bile bu yeni arayışlar 
yansıdı. İçinde bulunulan pan-
demi koşulları nedeniyle yüz 
yüze buluşması ileri bir tarihe 
ertelenen zirvenin, bu yılki 
ana teması ‘büyük sıfırlama’ 
olarak belirlendi. Bütün bun-

bu ihtiyaç ve zorunluluk, 
yalnızca bireylerle sınırlı değil. 
Daha da önemlisi, toplumsal 
ve siyasal örgütlenmeler açı-
sından da böylesi bir yaklaşım 
kendini olabildiğince hissetti-
riyor ve dayatıyor.

Salgın, işsizliği  
ve yoksulluğu artırdı

Salgın öncesinde de dünyada 
genel anlamda işsizlik, yok-
sulluk ve ekonomik sorunlar 
önemli birer problemdi. İk-
lim krizi, sağlık hizmetine ve 
yeterli gıdaya erişim, göç ve 
göçmen sorunu gibi ortak ko-
nular, bütün dünyanın başat 
sorunları haline gelmişti. 

Pandemi süreci, bütün bu 
sorunları alabildiğine büyüt-
tü. Açlık, işsizlik ve yoksulluk 
daha da arttı. Sağlığımızı 
korumak ve gerekli sağlık hiz-
metine erişmek, daha büyük 
sorun ve talep haline geldi. 
Son dönemde bu mesele, pra-
tikte giderek aşıya erişebilmek 
sorununa dönüştü. Dünyada 
aşı savaşları ve kavgaları baş-
ladı.

Uluslararası Sendikalar Kon-
federasyonu’nun (ITUC) 100 
ülkede yürüttüğü araştırma-
ların ardından hazırladığı 4. 
Küresel Covid-19 Raporu, 
salgının ekonomi ve istihdam 
üzerine yıkıcı etkilerini ortaya 
koydu. Küresel istihdam krizi 
dünyanın her yerinde etkisini 
gösterdi. Araştırmaya katılan 
ülkelerin büyük çoğunluğun-
da şirketler, salgının yarattığı 
ekonomik kriz sonucunda işçi 
çıkarmaya gittiklerini açıkladı-
lar. Amerika ve Avrupa kıtaları 
krizden en fazla etkilenen 
yerler oldu. 

Sosyal yarılma derinleşti

Bütün bu sorunlardan etkilen-
me ve bu sorunları aşabilme 
meselesi, ülkelerin, halkların 
temel gündemi haline geldi. 
Elbette sosyal sınıfların konu-
mu, durumu ve bu sorunlar 
karşısındaki tutumları da 
belirleyici oldu. Toplumsal 
sınıflar ve farklı kesimler ara-
sındaki adaletsizlik, eşitsizlik 
ve dengesizlikler, bu süreçte 
daha çok ortaya çıktı ve be-
lirgin hale geldi. Bu kesimler 
arasındaki sosyal yarılma da 
derinleşti. 

Bu konuda, insani yardım 
kuruluşu Oxfam’ınhazırladığı 
rapordaki veriler ve vurgular, 
sosyal yarılmanın boyutla-
rını çarpıcı biçimde ortaya 
koyuyor. Rapora göre; en 
zengin 10 dolar milyarderinin 
servetlerindeki artış miktarı, 
virüsün yoksulluğa sürükledi-
ği tüm insanları kurtarmak ve 
üstüne herkese Covid-19 aşısı 
yapmak için gereken paradan 
daha fazladır. Bir başka veri de 
kadınların durumu ile ilgilidir. 
Buna göre, kadınların yoğun-
lukla çalıştığı sektörler sal-
gından daha fazla etkilendi. 
Eğer kadınlar ve erkekler farklı 
sektörlere dengeli dağılmış 
olsaydı, 112 milyon kadın işini 
kaybetme ve gelirinden olma 
riskiyle karşılaşmayacaktı.

Küresel eşitsizlikler raporu ve 
raporun ortaya koyduğu ger-
çekler, koronavirüsün adeta 
bir ‘eşitsizlik virüsü’ne dönüş-
tüğünü gösteriyor. Raporda 
da toplumsal eşitsizliklerin 
ve dengesizliklerin artmasına 
yol açan virüs ‘eşitsizlik virüsü’, 
içinde bulunduğumuz dönem 
de ‘eşitsizlik virüsü dönemi’ 
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açıyor. Genel bir çerçevede 
değerlendirdiğimiz bu durum, 
elbette ülkemiz için de ge-
çerlidir. Hatta daha da ileri bir 
öngörüyle; ülkemizin içinde 
bulunduğu özgün ekonomik 
ve politik koşullar, bu kritik sü-
reçte, evrensel ölçekte önemli 
bir örnek olmaya ve deneyim 
oluşturmaya da aday görünü-
yor. Yeter ki ülkemizin demok-
rasi güçleri görevlerini layıkıy-
la yerine getirebilsinler.

Bu gelişmelere koşut olarak, 
içinde bulunduğumuz sü-
reçte, ‘sol ve sosyal demokrat 
hareketler, kendilerine düşen 
tarihi rolü oynamaya, ya da 
böylesi bir misyonu üstlen-
meye hazır mıdır’ sorusu da 
elbette akla geliyor. Bu soru 
önemlidir ve doğal olarak 
yanıtlanmayı beklemektedir. 
Solun ve sosyal demokrasinin 
içinde bulunduğu koşulları ve 
ülkemizdeki durumu tartış-
mayı sürdüreceğiz.

lardan çıkardığımız sonuç ise, 
küresel ekonomi çevrelerinde 
artık klasik, bilinen, alışılagel-
miş politikalarla daha fazla yol 
yürünemeyeceğinin görülme-
si ve bu gerçeğin kabul edil-
mek zorunda kalınması.   

Otoriterleşme tükeniyor, 
demokrasi arayışı  
güçleniyor

20. yüzyılın son dilimi ile 21. 
yüzyılın ilk dönemi, genel ola-
rak küreselleşmenin yükseldi-
ği bir dönem olarak görülmüş 
ve tanımlanmıştı. Bu süreç, 
otoriter siyasal yönetimleri de 
tetiklemişti. Kurumsallığın ve 
demokratik zeminlerin aşındı-
ğı, giderek de yok edildiği bir 
dönem yaşandı.

Salgın sonrası ortaya çıkan 
zorlu koşullar, bu anlayışların 
ve yönetimlerin de artık sor-
gulanmasına neden oluyor. 
Otoriter yönetimlerin şemsi-
yesi altına sığınmak zorunda 
kalan yoksul geniş kitleler, 
bu şemsiyenin boyutlarının 
kendilerini korumaya yetme-
diğini, hayatın pratiğinde gö-
rüyorlar, sınıyorlar. Otoriterlik 
şemsiyesi, pandemi rüzgarın-
da adeta alabora oluyor!..

Bu durum doğal olarak yeni 
arayışları da beraberinde ge-
tiriyor. ‘Tek adam’ yönetimle-
rinin ve ‘tek adamcı’ yönetim 
anlayışının; haksızlığı, hukuk-
suzluğu, adaletsizliği, eşit-
sizliği ve ekonomik sorunları 
daha da tırmandırdığını gören 
emekçi kesimler,‘mavi ve be-
yaz yakalılar’, yeni arayışlara 
yöneliyorlar. Farklı toplumsal 
sınıflar ve sosyal kesimler 
arasında, yeni ittifaklar ve 
yakınlaşmalar oluşuyor. De-

mokrasinin evrensel ilkeleri 
ve değerleri, bu arayışta başat 
rol oynuyor.

Şimdi solun ve sosyal 
demokrasinin zamanıdır

Günümüzde, küresel neolibe-
ral sistemin ve otoriter yöne-
timlerin, yaşanan sorunların 
üstesinden gelemeyeceği 
açıkça görülüyor. Bu gerçek-
lik, geniş kitleler tarafından 
giderek daha çok anlaşılıyor 
ve kabul görüyor. Yaşanan so-
runlar ve zorluklar karşısında, 
toplumsal birlikteliği temel 
alan ve sosyal dayanışmayı 
öne çıkaran düşünsel yakla-
şımlar ile siyasal anlayışlar ve 
örgütlenmeler öne çıkıyor.

Salgın koşulları ekonomideki 
sorunları daha da ağırlaştırdı. 
Bu ağır sorunların üstesinden, 
ancak kamucu bir anlayışla 
gelinebileceği gerçeği görü-
lüyor. Bu durum, sol ve sosyal 
demokrat hareketlerin önünü 
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N
Neoliberalizmin Krizi 

Refah Rejimleri ve Laiklik

piyasanın” daha hızlı ekono-
mik büyümeye yol açacağını 
ve -en yoksullar da dahil ol-
mak üzere- herkesin refahının 
artacağını öne sürdü. Oysa 
gelinen yere bir göz attığımız-
da görünen manzara; artan 
eşitsizlik, tahrip olmuş doğa, 
yoksulluk, sağ popülist lider-
lerin elinde boy veren -Ergin 
Yıldızoğlu’nun ifadesi ile- 
“yeni faşist” rejimlerin giderek 
yaygınlaşması oldu. 

 

Bu bağlamda neoliberal 
modelin iki önemli sonucu 
olduğunu düşünüyorum. 
Bunlardan ilki, dünyada eko-
nomik ve sosyal eşitsizliğin 
artmasıdır. Örneğin OXFAM 

Neoliberalizmin 
küresel krizi

2019 yılının sonbaharında 
Çin’de başlayıp, 11 Mart 
2020’de Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından “pandemi” olarak 
tanımlanan Covid-19 salgını, 
neoliberal sistemin ekonomik 
ve toplumsal krizini daha da 
derinleştirdi. Salgın, büyük 
istihdam kayıplarına ek ola-
rak, var olan eşitsizlikleri daha 
da belirginleştirdiği için gelir 
adaletsizliğini ve yoksulluğu 
da artırdı. Pandeminin etkisi, 
özellikle kırılgan toplumsal 
gruplar üzerinde daha da 
ağır oldu. Neoliberal retorik, 
40 yıl boyunca, gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde 
“kendi kendini düzenleyen 

 
Cem Okan TUNCEL 
Doç. Dr., SODEV Ar-GE Koordinatörü
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temelli bir birikim-büyüme 
modelini, sermayenin tüm 
kesimlerini de yanına alarak, 
IMF denetimi ve AB Uyum 
Yasaları eşliğinde uygulamaya 
koymuştur.

 Bugün gelinen yerde emeğin 
sınırsız sömürüsüne, doğanın 
yağmasına, kentlerin talanına 
dayanan inşaat temelli biri-
kime ve borçlanmaya dayalı 
dışa bağımlı ekonomik mo-
del çökerek, ülkemizi derin 
bir ekonomik ve giderek de 
siyasal krizi içine sürüklemiş-
tir. İktidarının sürdürülmesi 
kaygısı, AKP iktidar bloğunun 
dış politikada maceracı ve 
tehlikeli hamleler yapmasına 
neden olarak, ekonomik ve si-
yasal krizi de aşacak bir ulusal 
güvenlik krizi yaratmaktadır.

Birkaç gösterge üzerinden 
Türkiye’de artan eşitsizli-
ği kısaca değerlendirmek 
mümkündür. Crédit Suisse’in 
verilerine göre Türkiye’de 
2000-2018 yılları arasında 
servetin dağılımındaki eşit-
sizlik artmıştır.2010 yılında en 
zengin %10’un toplam ser-
vetten aldığı pay %66,7 iken 
bu oran 2018 yılında %81,2’ye 
yükselmiştir. OECD verilerine 
göre Türkiye 39 ülke içinde 
gelir eşitsizliği sıralamasında 
sondan 5. ülke konumunda 
ve aynı zamanda artan eşit-
sizlikleri azaltma kararlılığı 
açısından da sonlarda yer 
almaktadır. Eşitsizliği Giderme 
Kararlılığı Endeksi’ne (CRI)  
göre Türkiye’de siyasal iktidar, 
toplumsal eşitsizlikleri gider-
mek için yeterli kararlılığa 
sahip değildir. CRI 2018 veri-
lerine göre Türkiye 157 ülke 
arasında genel sıralamada 
53.sırada bulunmaktadır. 

olarak kabul edilen ülkelerde 
yaşamaktadır.

Nobel ödüllü iktisatçı Joseph 
Stiglitz, neoliberalizme ve 
demokrasiye olan güvenin 
eşzamanlı olarak azalmasının 
bir tesadüf olmadığını belirte-
rek, neoliberalizmin 40 yıldır 
demokrasinin altını oyduğu-
nu vurgulamaktadır.

Neoliberalizmin  
Türkiye krizi

Türkiye’de neoliberal ekonomi 
ve toplum projesinin baş-
langıcı 1980 “24 Ocak İstikrar 
Programı” ve onun ardından 
gelen 12 Eylül 1980 Darbesi 
ve rejimidir. 12 Eylül rejiminin 
sivil biçimi olan “Özalizm”in 
yeni sağ programı,  sonradan 
gelen sağ iktidarlar tarafından 
da sürdürülmüştür. 1989’da 
sermaye hareketlerinin ser-
best bırakılması ile başlayan 
dış kaynağa dayalı ekonomik 
büyüme modeli, Türkiye’yi 
toplumsal ve siyasal olarak 
sarsacak finansal krizlere 
(1994, 1999, 2001 krizleri) 
neden oldu. 1990’lı yıllar 
boyunca demokratik solun 
programsızlığı ve alternatif 
olamaması, neoliberal dönü-
şüme uğrayan Siyasal İslamcı 
AKP’nin işine yaramış ve küre-
sel destek sayesinde yeni bir 
neoliberal programı -Kemal 
Derviş tarafından uygulamaya 
konulan Güçlü Ekonomiye 
Geçiş Programı adıyla- Türki-
ye’de uygulamak için iktidar 
olabilmiştir. 

2001 krizi ertesinde iktidara 
gelen AKP yönetimi, 1980’le-
rin sonunda temelleri atılan 
yabancı sermaye girişine/
borçlanmaya dayalı, finans 

2020 Raporu’na göre, 2019’da 
dünyanın en zengin 2.153 
kişisinin elinde bulunan ser-
vet, 4,6 milyar kişinin toplam 
servetinden fazla. Dünyanın 
en zengin %1’lik kesiminin 
serveti, 6.9 milyar insanın 
toplam servetinin iki katından 
daha fazla. 2011- 2017 yılları 
arasında reel ücretler ise nere-
deyse hiç artmadı. İkincisi ise 
liberal ve katılımcı demokra-
sinin tüm dünyada erozyona 
uğramasıdır. 

Bunun nedenini, neoliberal 
küreselleşmenin gelir da-
ğılımı üzerindeki etkisinde 
aramak gerekir. İkinci Dünya 
Savaşı’nın ardından yaşanan 
35 yıllık hızlı ekonomik büyü-
me, devletin refahı yeniden 
dağıtan politikalarının etkisi 
ile merkez ve çevre ülkelerde 
demokrasinin gelişmesine 
katkıda bulundu. Ancak 
1980’li yıllardan itibaren dev-
letin ekonomideki düzenleyici 
rolünün ortadan kalkmasıyla 
birlikte, ekonomik büyümenin 
kazanımlarının neredeyse 
tamamı üst gelir gruplarına 
gitti; daha az eğitimli olan 
kitleler reel gelirlerindeki azal-
manın etkisi ile sağ popülist 
otoriter partilere yönelmeye 
başladılar.

Freedom House tarafından 
hazırlanan bir rapora göre de, 
son on yılda dünyada sadece 
21 ülke demokrasi konusunda 
ilerleme kaydederken, dünya 
nüfusunun neredeyse üçte 
birini oluşturan ülkelerde 
demokrasi erozyona uğradı 
veya otoriterleşme arttı.  “The 
Economist Intelligence Unit” 
tarafından yayınlanan verilere 
göre ise, dünya nüfusunun 
yalnızca %4,5’i ‘tam demokrasi 
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Esping-Andersen’in refah dev-
letini sosyal demokrat, liberal 
ve muhafazakar olarak üçe 
ayıran tipolojisi, karşılaştır-
malı sosyal politika analizine 
önemli bir katkı sağlamış ve 
gelişmiş ülkelerin refah politi-
kalarının açıklanmasında hala 
önemini koruyan bir yakla-
şımdır.

Ancak konuya gelişmekte 
olan ülkeler perspektifinden 
bakınca açıklama gücü azal-
maktadır. Gelişmekte olan 
ülkelerin sosyopolitik, ekono-
mik ve kültürel bağlamı, geliş-
miş dünyanınkinden farklıdır. 
Refah devleti tipolojisinde 
güvenlik tedariki devlet, pi-
yasa ve ailenin kurumsal iliş-
kisi temelinde şekillenirken, 
gelişmekte olan ülkelerde, 
bireylerin güvenlik ihtiyacının 
karşılanmasında devlet piya-
sa aile kurumlarının yanında 
enformel ilişkiler, akrabalık, 
hayır kurumları, IMF, Dünya 
Bankası gibi uluslararası kuru-
luşlar gibi farklı aktörlerin de 
rolü gözlemlenmektedir. Bu 
nedenle Wood ve Gough 

 tarafından geliştirilen re-
fah rejimlerini refah devleti, 
enformel güvenlik rejimi ve 

Bir diğer önemli eşitsizlik de, 
hane halkı düzeyinde eğitime 
ayrılan payda kendini göster-
mektedir. Türkiye’de yetersiz 
hane halkı geliri nedeniyle 
çok sayıda çocuk yeterli eği-
tim alamamaktadır. Ebeveyn-
lerin servetlerinin çocukları-
nın eğitim düzeyini ve alınan 
eğitimin kalitesini etkilediği 
de kabul edilen bir gerçek-
tir. Kişilerin eğitim düzeyi 
ve aldıkları eğitimin kalitesi 
arttıkça gelecekte işsiz kalma 
riskleri azmaktadır.  Dolayısıy-
la hane düzeyinde, örneğin 
eğitime yapılan harcamalar 
arasındaki büyük farklar ço-
cukların gelecekteki statüleri-
ni belirlemekte ve toplumsal 
eşitsizliğin yeniden üretilme-
sine neden olmaktadır. 

 Türkiye örneği incelendiğin-
de TÜİK tarafından yayım-
lanan “Hane Halkı Tüketim 
İstatistikleri”ne göre, eğitim 
harcamaları 100 kabul edildi-
ğinde en zengin %20’lik dilim 
bu harcamaların %63’ünü 
yaparken en alt gelir düzeyine 
sahip %20’lik kesim ise sade-
ce %2’sini yapmaktadır. Sade-
ce bu harcama kalemiyle ilgili 
eşitsizlik bile toplumsal barış 
ve ekonomik kalkınmayı teh-

dit edecek iki Türkiye fotoğrafı 
ortaya koymaktadır.

Refah rejimleri tartışması 
ve Türkiye:

Büyümenin altın çağı olarak 
adlandırılan “Keynesyen Re-
jimde” -kabaca 1945-1975 
arası- toplumsal uzlaşmanın 
bir göstergesi olan devlet, 
toplam iç talebin yönetilme-
sinden ve gelirin yeniden da-
ğıtımından sorumlu olmuştur. 
Gelişmiş merkez ülkelerde 
sınıfsal uzlaşmayı temsil eden 
sosyal politika uygulamaları 
ile gelir eşitsizliğini azaltmaya 
çalışan güçlü refah devleti, 
gelişmekte olan çevre ülkeler-
de ise devletin yol göstericili-
ğinde kalkınma girişimi orta-
ya çıkmıştır. Gelişmiş ülkelerin 
genelinde emeklilik, sosyal 
korunma, sosyal hizmetler, 
emek piyasası regülasyonları 
gibi bireylerin güvenlik gerek-
sinimleri, vatandaşlarının eko-
nomik ve sosyal refahının ko-
runması ve geliştirilmesinde 
kilit rolün devlete verildiği bir 
kamu yönetimi sistemi olan 
formel refah devletleri yoluyla 
karşılanmaktadır. 

Refah Devleti Rejimi Enformel Güvenlik Rejimi Güvensizlik Rejimi 

Sosyal Demokrat 
(İskandinav) 

Liberal 
(Anglo-Sakson) 

Muhafazakâr 
(Ba�-Güney Avrupa) 

Liberal –Enformel 
(La�n Amerika)  

Üre�mci 
(Doğu Asya) 

Sahra Al� Afrika 
(Gazze, Afganistan) 

Gelişen Üre�mci 
Refah Devle� 

(G Kore Tayvan)  

Güney Asya 
 

Şekil 1: Küresel Refah Rejimlerinin Sınıflandırılması  Kaynak: Woodand ve Gough,2006:1706 
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temelinde oluşur ve hizmet 
alan ile sunan arasındaki ilişki 
klientalist bir ilişkiye dönüşür.1 
Bu ilişki tarzı ise hizmet alanın 
hizmet verene bağımlılığın 
artmasına hizmet verinin ise 
alandan itaati talep etmesine 
neden olur. Güvensizlik reji-
minde ise kurumsal zafiyetler 
bireyler için güvensizlik üretir-
ken, bu güvensizliğin azalma-
sına olanak tanıyacak istikrarlı 
enformel ilişkilerin ortaya çık-
masına engel olur. 

1 Başaran B “Sosyal Refah Ve 
Sekülerleşme: Sekülerleşme Kuramına 
Refah Rejimleri Perspektifinden Bir 
Bakış” Toplum ve Bilim S:149,2019 s:60

enformel güvenlik ile güven-
sizlik rejimi gibi varyantların 
ortaya çıkmasına neden ol-
maktadır.

Enformel refah rejimi birey-
lerin güvenlik ihtiyaçlarının 
karşılamak için ağırlıklı olarak 
topluluk ve aile ilişkilerine bel 
bağladığı kurumsal yapıları 
tanımlar. Bu güvenlik tedarik 
ilişkileri genellikle hiyerarşik 
ve asimetriktir. Sosyal gü-
venlik rejimi yurttaş hakkı 
temelli olarak tanımlanmadığı 
için güvenliğe erişim dinsel 
kimlik ve bağımlılık ilişkileri 

güvensizlik rejimi olarak üçe 
ayıran perspektifi gelişmekte 
olan ülkelerin refah politikala-
rını anlamak acısından uygun 
bir teorik çerçeve sunmakta-
dır. (Bkz: Şekil 1) Gelişmekte 
olan ülkelerin birçoğunda 
istikrarlı hükümetlerin yoklu-
ğu, piyasa mekanizmasının 
eksiklikleri, devletin kurumsal 
kapasitesindeki zafiyetler, 
kapsayıcı kurumların -siyasal 
katılım, hukukun üstünlüğü, 
mülkiyet hakları vb.- zayıflığı 
gelişmiş ülkelerdekine benzer 
refah devleti modellerinin 
oluşmasını engellemekte ve 
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turmak, hukukun üstünlüğü-
nü tesis etmek ve hızla dinsel-
leşen kamusal alanda laikliği 
ödünsüz savunmak zorunda. 
Yani sadece neoliberal siste-
min derinleştirdiği ekonomik 
krizinin değil AKP’nin yarattığı 
kurumsal, ekonomik ve top-
lumsal yıkımın da -özellikle 
hukukun üstünlüğü ve laiklik 
alanında- üstesinden gelmek 
zorunda. 

Bunun için ülkemizin, geliri 
yeniden dağıtmanın yanında 
devletin değer yaratımındaki 
rolünü dikkate alan5, devlet 
piyasa karşıtlığının ötesinde 
müştereklere önem veren, 
yurttaşlarının varoluşsal 
güvenliğini sağlayacak, dola-
yısıyla laikliği korumanın eko-
nomik altyapısını oluşturacak 
refah devletini inşa edecek 
katılımcı ve sürdürülebilirliği 
merkeze koyan bir sosyal de-
mokrat kalkınma modeline 
ihtiyacı var. Böyle bir modelin 
olanaklılığı tüm demokratik 
sol çevrelerde tartışılmalıdır. 
Son söz olarak da şunu vur-
gulamak istiyorum; Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) tarafından hazırlanan 
2019 İnsani Gelişme Rapo-
ru’nda yer alan 39 ülkeden 
toplanan veriye dayanan bir 
araştırmaya göre, 2000- 2010 
arasında gelir eşitsizliğinin 
azaltılması gerektiğini düşü-
nenlerin payı siyasal tercihin-
den bağımsız olarak artmıştır.  
Bu, geleceğin eşitlikçi, katılım-
cı, özgürlükçü ve sosyal ada-
lete dayanan bir demokrasi 
vaat eden sosyal demokraside 
olduğunu en önemli kanıtıdır.

5 Mazzucato M. Her Şeyin Değeri: 
Küresel Ekonomide Üretenler ve El 
Koyanlar (İstanbul KÜY,2020)

Savaşlar, sınırlı kaynaklar üze-
rinde devlet dışı aktörlerin 
ülke içinde çatışmaları -savaş 
lordları önderliğinde süren iç 
savaşlar gibi- öngörülemez 
bir toplumsal çevre yaratarak 
asgari bir güvenlik rejiminin 
oluşmasına önler. Refah rejim-
leri ile laiklik arasındaki ilişki-
nin anlaşılmasında ise Norris 
ve Inglehart’ın “varoluşsal gü-
venlik” kavramsallaştırması iyi 
bir çerçeve sağlar2. Norris ve 
Inglehart varoluşsal güvenliği,   
insana yaşamının güvende ol-
duğunu hissettiren bir duygu 
olarak ele alınmakta, fiziksel, 
toplumsal ve kişisel risklere 
karşı savunmasızlık duygu-
sunun doğrudan dindarlığı 
yönlendiren kilit bir faktör 
olduğunu savunmaktadırlar. 

Yazarlar, varoluşsal güvenliğin 
artmasının, dünya çapındaki 
pek çok post-endüstriyel top-
lumda din üzerindeki vurgu-
nun azalmasına neden oldu-
ğunu öne sürerler. Bu nedenle 
de varoluşsal güvenlik, top-
lumların sekülerleşmesinde 
etkili olacaktır. Enformel refah 
rejimi ile varoluşsal güvenlik 
ilişkisinin ortaya koyduğu te-
orik çerçeve, Türkiye’de siyasal 
iktidarın takdire dayalı, şeffaf-
lıktan uzak, iktidara bağımlılık 
ilişkisine dönüşen klientalist 
sosyal yardım mekanizması ile 
toplumsal alanın dinselleşme-
si arasındaki bağlantıyı anla-
mamıza yardımcı olmaktadır.3 
2 Norris P.,Inglehart R. “Are High Levels 
of Existential Security Conducive 
to Secularization? A Response to 
Our Critics”. In: Brunn S. (eds) The 
Changing World Religion Map. 
(Springer, Dordrecht, 2015)
3 AKP’nin sosyal politika modelini 
eşitsizlikler bağlamında analiz eden 
bir çalışma için Bkz. Buğra A. “Social 
Policy and Different Dimensions 
of Inequality in Turkey: A Historical 

Bu aynı zamanda da Türki-
ye’de katılımcı, özgürlükçü 
ve çoğulcu bir demokrasinin 
kurulabilmesinin vazgeçilme-
zi olan ekonomik ve toplum-
sal eşitlik ile laiklik arasındaki 
ilişkinin tesis edilmesinde 
kalkınmacı refah devletinin 
ne denli önemli olduğunu da 
göstermektedir.  

Sonuç 

2008 krizi sonrası dönemde 
Neoliberalizmin ekonomik 
ve toplumsal sonuçları toplu-
mun farklı kesimleri tarafın-
dan tartışıldı ve tartışılmaya 
devam ediyor.2020 yılında 
küresel bir salgın haline gelen 
Covid 19,neoliberal ekonomik 
ve sosyal modelin krizini daha 
da derinleştirirken devlet-pi-
yasa ilişkisi ile kamu kurum-
larının ekonomideki rolü ne 
olmalıdır tartışmasını da hız-
landırdı. Dünyanın kamu-özel 
sektör işbirliğine dayanan, 
kapsayıcı ve sürdürülebilir bir 
ekonomik modele gereksinim 
duyduğu giderek daha fazla 
anlaşılıyor. Bunun da 1990’lar-
daki üçüncü yolculuktan 
arınmış bir sosyal demokrat 
ekonomi modeli ile mümkün 
olduğu açık.4 Türkiye için ise 
durum biraz daha karmaşık. 
Türkiye sosyal demokrasisi 
ülke ekonomisini orta gelir 
tuzağından çıkaracak ve aynı 
zamanda kapsayıcı olacak 
büyüme modeli geliştirmek, 
katılımcı bir demokrasiyi oluş-

Overview”, Journal of Balkan and Near 
Eastern Studies, 20(4), 318-331, 2018
4 Sosyal demokrasinin krizinde 
üçüncü yolun rolünü ve günümüzde 
ABD’deki demokrat sol tartışmanın 
sosyal demokrasiye olası etkisini ele 
alan bir yazı için bkz. Mudde C. “Can 
the US Democratic party revive the left 
in Europe?”the Guardian.18Apr 2019 
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Derinleşen Yoksulluğun Azaltılmasında 

Yerelden Çözümler: 
Kapsayıcı Yerel Yönetimler, Yoksulluk ve 

Dirençlilik Karşısında Güçlü Bir Alternatif Sunuyor

la mücadelede daha fazla rol 
alan bir aktör olarak sahneye 
çıkmak zorunda kalmıştır. 
1970’lerde yaşanan sosyoeko-
nomik krizlerle birlikte, kamu-
nun sosyal harcamalar vasıtası 
ile ekonomik büyümeyi sağ-
layacağı görüşünden vazge-
çilmiş; ancak kapitalizmden 
vazgeçilmemiştir. Kapitalizmi 
yaşatma çabalarıyla bu sefer 
devletin ekonomik ve sosyal 
alandan tasfiye edilmesini ve 
piyasa prensipleri ile devletle-
rin küreselleşerek gelişmesini 
savunan neoliberal politikalar 
benimsenmiştir. Bu süreçte 
yaşanan dönüşüm, ülkeler ve 

Yerleşik yaşamın başlangı-
cından bu yana insanlık, kar-
şılaşılan ekonomik zorlukları 
kişilerarası ve aile içi yardım-
laşma ve dayanışma modelleri 
ile aşmaya çalışmıştır. Devlet 
yapısı ve inanışlar da genel-
likle bu yardımlaşmayı teşvik 
etmiş; kimi zaman devletler 
de bizzat bu yardımlaşmada 
rol almıştır. Ancak bu alanda 
karşılaşılan en büyük değişim 
ve dönüşüm, sanayi devrimi 
ve modern devletin doğuşu 
yani esasen kapitalizmle bir-
likte ortaya çıkmıştır. Bu dö-
nemde devlet, toplumsal bir 
sorun haline gelen yoksulluk-

Şengül ALTAN ARSLAN 
Dr., BB Genel Sekreter Yardımcısı
sengul.altanarslan@ibb.gov.tr
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ma, eğitim olanaklarını ve 
sağlık sistemini tehdit etme, 
ortak kültürel değerlerin ser-
gilenme olanaklarını erteleme 
gibi sosyal devletin en temel 
alanlarını zaafa uğratmıştır. 
Vatandaşların asgari ihtiyaçla-
rının karşılanması bile tehdit 
altına girmiştir. İşsizliğin art-
ması, ucuz işgücü, çocuk işçili-
ğin artması, eğitimden kopan 
çocuk sayısında artış, sağlık 
sisteminde yaşanan aksama-
lar krizin dolaylı maliyetleri 
olarak karşımızda durmakta-
dır. Ancak bir de doğrudan 
maliyetler dediğimiz gelir 
kaybı, kamu mal ve hizmet-
lerinde yaşanan aksamalar, 
su, altyapı, elektrik ve ulaşım 
alanında artan baskı ve sürdü-
rebilme maliyetlerinde artışlar 
söz konusudur.

İstanbul’da 1.6 milyona ulaştı-
ğı öngörülen düzenli-düzen-
siz göçmen ve mülteci nüfusu 
önemli bir müdahale alanı 
iken, bu sefer de pandemiden 
etkilenen nüfusun büyüklüğü 
kentte önemli bir sorun alanı 
haline gelmiştir. Tüm dünya-
nın mücadele ettiği, önemli 
maliyetleri olan bu sorun, 
özellikle yoksul ve gelişmekte 
olan veya ekonomisi kırılgan 
olan ülkelerde daha yüksek 
maliyetlere yol açmaktadır. 
Zira kayıpların kontrol altında 
tutulabilmesi kalkınma dü-
zeyi, kişi başına düşen gelir, 
toplumsal ayrışma ve kurum-
sallaşma düzeyi, eğitim, sağlık 
ve ekonomik yapılara ulaşma 
imkanı ile doğrudan ilişki-
lendirilmektedir. Bu ölçütler, 
insani krizlerin kentte yara-
tacağı tahribatın çapını doğ-
rudan etkileyen unsurlardır. 
Bu gibi durumlarda kentlerin 
krizler karşısındaki dirençliliği 

meydana gelen çatışmalar 
veya Afganistan, İran, Irak, 
Özbekistan gibi yakın coğraf-
yadaki istikrarsızlığın neden 
olduğu yer değiştirme talep-
leri ve bir yılı aşkın süredir 
mücadele ettiğimiz COVİD-19 
pandemisi, İstanbul’un karşı 
karşıya kaldığı insani krizler 
olmuştur.

Suriye’de devam eden ça-
tışmalar nedeniyle yaşanan 
kitlesel göçler sonrasında gü-
neydoğu illerinden başlayan 
ve hedef kent konumuna ge-
len İstanbul’da, mülteci nüfus 
artışına bağlı olarak yerel 
düzeyde hizmetlere yönelik 
talep artmıştır. Artan bu talep, 
toplum refahına yönelik ted-
birlerin alınmasını, altyapının 
güçlendirilmesini ve genel 
anlamda kapsayıcı hizmet 
sunumu için gerek duyulan 
kapasitenin arttırılmasını zo-
runlu hale getirmiştir. Geçen 
10 yıl içerisinde, ilk günlerde 
karşı karşıya kalınan insani 
krizler büyük ölçüde aşılarak, 
uyum, birlikte yaşam ve kal-
kınma odaklı bir göç politikası 
gözetilmeye başlanmışken, 
pandemi tüm kazanımları 
geriye çevirmiş ve temel ihti-
yaçların karşılanması sürecine 
yeniden dönmek zorunda 
kalınmıştır. 

Pandemi başta olmak üzere, 
karşı karşıya kalınan tüm 
bu krizlerin en önemli etki-
lerinden biri hiç kuşkusuz 
ekonomik düzlemdedir. 
Özellikle gündelik yaşamda 
yarattığı radikal değişikliklerle 
pandemi, zaten kırılgan olan 
ülke ekonomisindeki krizi 
tetikleyen ana unsurlardan 
biri haline gelmiştir. Pandemi; 
ekonomik olanakları kısıtla-

bölgeler arasındaki dengesiz-
liklerin artması, dengesiz ve 
kontrolsüz rekabetin sıradan-
laşması ile sonuçlanmıştır. 

1980’lerin sonlarında ülkeler 
arasındaki uçurum derinleş-
miş, dünya ölçeğinde yok-
sulluk özellikle az gelişmiş ya 
da gelişmekte olan ülkeler 
aleyhine artmıştır. Hatta sa-
dece gelişmekte olan ülkeler 
için değil, gelişmiş ülkeler için 
de gelir dağılımındaki adalet-
sizliğe paralel olarak yoksul-
luğun devamlılığı söz konusu 
olmuştur. Devlete ekonomik 
ve sosyal alanda minimum 
alan tanıyan neoliberal politi-
kalar sonucunda, devletlerin 
göz ardı edemeyeceği ölçüde 
yapısal ekonomik sorunlar 
ve krizler ortaya çıkmış; bu 
sorunların sosyal yardım-
larla aşılmaya çalışılması ise 
neoliberal iddiaların aksine, 
kamunun sosyal harcamaları-
nın artmasına ve mahiyetinin 
değişmesine yol açmıştır. 
Neoliberal politikaların te-
tiklediği ekonomik krizlerin 
yanı sıra ona eşlik eden insani 
krizler ise durumu daha da 
güçleştirerek ülkeleri direnç-
lilik düzeylerine göre farklı 
boyutlarda etkilemiştir. 

Dünyayı şehirliler  
değiştirecek

16 milyonluk nüfusu ile Avru-
pa’nın ve Türkiye’nin en büyük 
kenti olan İstanbul, özellikle 
son 10 yılda afetler, çatış-
malar, yer değiştirme veya 
hastalık gibi çeşitli şekillerde 
ortaya çıkan insani krizlerin 
doğrudan veya dolaylı etkisi 
altında kalmıştır. Özellikle 
Suriye örneğinde olduğu gibi 
ülkemizin yakın coğrafyasında 
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İBB’den kapsayıcı  
belediyeciliğe bütüncül 
bakış

Temel ihtiyaçların ötesine 
uzanan politikalar geliştir-
meyi kurum kültürünün bir 
parçası haline getirmek için, 
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) olarak, geçtiğimiz 
iki yılda büyük çaba ortaya 
koyduk. Her vatandaşı etki-
lenen değil, etkileyen olarak 
katılımcı süreçlere dahil et-
meyi öncelikli bir hedef ola-
rak tanımladık ve yoksullukla 
mücadele dahil olmak üzere 
tüm alanlarda, bu hedef çer-
çevesinde hareket ettik. Bir 
yandan sosyal yardımlar ara-
cılığıyla insanların hane düze-
yinde temel ihtiyaçlarını kar-
şılayarak, olmazsa olmazlara 
işaret eden mutlak yoksulluk 
ile mücadele ettik. Bir yandan 
da kişinin toplumsal bir varlık 
olmasından hareket ederek 
kendini yeniden üretebilmesi 
için gerekli olan eğitim, sağlık 
gibi diğer unsurları da dik-
kate alan göreli yoksulluğun 
tüm biçimleriyle bütüncül bir 
mücadele yürütüyoruz.

Bu mücadelede İBB olarak 
tüm politika ve uygulamala-
rımızda bilimsel veriyi temel 
alıyoruz. Pandemi döneminin 
başından itibaren oluşturulan 
yoksulluk haritasını İBB’nin 
sosyal hizmetler alanında 
atacağı adımlar için önemli 
bir kılavuz olarak değerlendi-
riyoruz. Pandemi süresince, 
İstanbul’da bulunan her 4 
haneden 1’inin sosyal yardım 
ihtiyacı içerisinde olduğunu 
beyan etmesinden de hare-
ketle, her geçen gün artan 
sosyal yardım bağımlılığının 

risk altındaki en savunmasız 
gruplar haline getirmektedir. 
Dünya Ekonomik Forumu’nun 
2020 Cinsiyet Uçurumu ra-
porunda2 cinsiyet eşitliğini 
sağlamak için gerekli olan 
süre 99.5 yıl olarak belirtilir-
ken, pandemi sonrası etkileri 
de içeren 2021 raporunda3 
bu sürenin 135.6 olarak gün-
cellenmesi bunun en önemli 
kanıtlarındandır.

Yine Dünya Bankası’nın Yok-
sulluk ve Paylaşılan Refah’a 
ilişkin 2020 raporunda4 CO-
VİD-19 pandemisinin bu yıl 88 
milyon ila 115 milyon insanı 
aşırı yoksulluğa sürükleyece-
ğinin tahmin edildiği, ulus-
lararası yoksulluk sınırı olan 
günde 1,90 doların altında ya-
şayan aşırı yoksulların 2020’de 
dünya nüfusunun %9.1 ile 
9.4’üne denk geleceği, ayrıca 
yeni yoksulların önemli sayıda 
orta gelirli ülkelerde de ortaya 
çıkacağı belirtilmektedir. Aynı 
raporda kadın ve çocukların 
yoksulluktan daha fazla etki-
lendiğinin altı çizilmektedir. 
Tam bu noktada, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP)5 tarafından yapılan 
İnsani Gelişme tanımını hatır-
lamakta yarar var. Bu tanıma 
göre insani gelişme; sürekli 
bir yolculuk, temel ihtiyaçla-
rın karşılanmasının ötesinde 
bir süreçtir. Ancak bu sürecin 
2020 yılında tüm dünyada 
büyük bir darbe aldığını söy-
lemek mümkün. İnsani geliş-
mişlikten bahsedebilmek için 
kadın, çocuk, yaşlı, mülteci/
göçmen veya engelli ayrımı 
yapmaksızın kimsenin geride 
kalmadığından emin olaca-
ğımız ve temel ihtiyaçların 
ötesine geçen politikalar uy-
gulanmalıdır.

çok önemli hale gelmektedir. 
İstanbul gibi yoğun göç alan 
kentleri, afet ve kriz durum-
larında bozulan ekonomik 
koşullar ve azalan gelirlere 
rağmen zor durumdakilerin 
dahi ihtiyaçlarını karşılayabi-
lecek düzeyde tutmak, küre-
sel sorunlara yerelleştirilmiş 
çözümler sunmak önemli bir 
sınavdır. 

“Hepimiz” olmadan, “Hiç”iz!

COVİD-19 pandemisi, yarat-
tığı toptan etki ile sağlık ve 
hijyen tedbirlerinin alınması, 
arttırılması ve denetlenme-
sini zorunlu kılmış; yaşanan 
ekonomik sıkıntılar nedeni ile 
belediyeleri sağladığı destek-
leri arttırma, yeniden gözden 
geçirme ve yaratıcı metotlar 
geliştirme yönünde zorla-
mıştır. Bir bakıma belediyeye 
krizler karşısında kapasitesini 
test etme olanağı, başka bir 
bakış açısıyla önemli bir dene-
yimleme ve öğrenme ortamı 
sağlamıştır. 

Tıpkı ekonomik etkilerde ol-
duğu gibi, insani krizlerin sos-
yal etkileri de kendisi sosyal 
bir alan olan kentlerin karak-
terlerinden etkilenmektedir. 
Bayramoğlu’nun da belirttiği 
gibi1, sosyal farklılaşma ve ay-
rışmanın yüksek olduğu kent-
lerde insani krizler yoksulları 
ve insani bakımdan dışlanmış-
ları daha da savunmasız hale 
getirmektedir. Sahada da de-
neyimlediğimiz gibi yaş, cinsi-
yet, etnisite, din, ulus vb. bö-
lünmeler derinleştikçe insani 
yardım hizmetlerine erişim 
de zorlaşmaktadır. Toplumsal 
cinsiyet ve bağımlı nüfusun 
kırılganlıklarını artıran insani 
krizler, kadın ve çocukları 



27

   SOSYAL DEMOKRAT

da çözüm üretilmeye devam 
ediliyor. Yine İBB tarafından 
üretilen benzersiz bir çözüm 
ve dayanışma aracı olan “as-
kıda fatura” gibi platformlar 
sayesinde acil ihtiyaçların kar-
şılanması için güçlü bir meka-
nizma ortaya koyulmaktadır. 
Örnektepe ve Sulukule’de 
başlattığımız mahalle evleri-
mizde ise mahalle ölçeğinde 
ihtiyaçlara göre şekillenen 
kültürel ve sosyal alanlar ya-
ratarak, gençlere, çocuklara 
ve kadınlara güvenli ve etkili 
imkanlar sağlıyoruz. Katılımcı 
bir yaklaşımla oluşturulan İBB 
göç politikası çerçevesinde 
kenti, herkes için kapsayıcı 
hale getirmek hedefiyle ilçe 
belediyelerini de dahil eden 
koordinasyon ve kapasite 
geliştirme çalışmalarını des-
tekliyoruz. Bütün bunları 
yaparken, İBB’nin afet ve acil 
durumlar başta olmak üzere 
kenti dirençli hale getirecek 
planlamalarının kapsayıcı 
hale gelmesi için de çalışıyo-
ruz.

sürdürülebilir olmayacağı 
açıktır. Başarının sosyal yar-
dım mekanizmaları vasıtasıyla 
yardım yapılan kişi sayısı üze-
rinden tanımlanması yerine, 
sosyal yardım sisteminden 
“mezun edilen” kişi sayısı 
üzerinden kalkınma temelli, 
kalıcı uygulamalarla tanım-
lanması benimsenmiştir. Bu 
model içerisinde kadın ve 
çocuk koruma mekanizma-
larının varlığı, 7/24 hizmet 
veren çok dilli kadın destek 
hattı ve ISADEM (İstanbul 
Aile Danışma ve Eğitim Mer-
kezi)’ler aracılığıyla kadın ve 
çocuk odaklı güçlendirme ve 
destekler, İBB’nin sahadaki 
önemli araçlarıdır. Bu model 
uygulanırken sosyal yardım 
için yapılan bütüncül incele-
me sonrasında hane gelişim 
stratejisi oluşturulmakta, İS-
MEK’ler eliyle güçlendirilmiş 
mesleki eğitimler sağlanması 
ve İBB Bölgesel İstihdam 
Ofisleri vasıtasıyla kayıtlı istih-
dama yönlendirme yapılmak-
tadır. Yine inceleme sırasında 

tespit edilen ihtiyaçlar İBB’nin 
mevcut hizmetleri ile entegre 
edilerek yürütülmektedir. Ör-
neğin sosyal yardım ihtiyacı 
için gerçekleştirilen bir sosyal 
incelemede, hanede karşılaşı-
lan engelli çocuklar ve bakım 
verenler -ek bir başvuru ya da 
inceleme gerekmeksizin- des-
tek mekanizmalarına yönlen-
dirilmektedir. 

Öte yandan İBB, sürdürülebilir 
kalkınma süreçlerine verdiği 
desteği kadın girişimciliği ve 
kooperatifleşme için de sür-
dürmekte, kurmakta olduğu 
Kooperatif Kuluçka Merkezi 
ile sahada ihtiyaç duyulan 
destekleri sağlamak üzere 
hazırlık yapmaktadır. 2024 
yılına kadar 150 mahallede 
150 kreş hedefi çerçevesinde, 
20’ye ulaşan kreşlerimiz ile 
İstanbul’u tüm çocukların 
eşit imkanlara kavuştuğu bir 
kent haline getirme hedefine 
doğru ilerliyoruz. Sosyal yar-
dım, eğitim destekleri, tablet 
gibi araçlarla acil ihtiyaçlara 
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yardımseverlerle yardım ihti-
yacı içerisindekiler arasında 
güvenilir köprüler oluşturma, 
hem de yoksullukla mücadele 
için kalıcı modeller, enstrü-
manlar geliştirme noktasında 
durmaktayız. Yoksulluğu 
yönetmek yalnız başına bir 
başarı kıstası değildir, bu ne-
denle amacımız yoksulluğu 
aşmak ve hak temelli bir sos-
yal devlet anlayışını harekete 
geçirmektir. 
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dirilerek, toplumcu belediye-
cilik uygulamaları dayanışma 
pratikleriyle birleştirilmekte; 
bu uygulamalar, daralan akti-
vizm alanında duyarlı yurttaş-
lara da yan yana durmak için 
cesaret vermektedir.

Yoksulluğun önlenmesinde 
öğrencilere burslar, ailelere/
yoksullara sosyal yardımlar 
verilmesi gibi temel ve acil 
ihtiyaçların karşılanmasının 
son derece kritik öneme 
sahip olduğu açıktır. Ancak 
tekrarlayan nitelikteki, yar-
dıma bağımlı nüfus yaratan 
ve sürdürülebilir olmayan bu 
sosyal yardımların yenilikçi ve 
etkin araçlarla güncellenmesi 
ihtiyacı da açıktır. Yenilikçi 
ve etkin araçlar kullanılarak 
geliştirilecek destek sistemleri 
ile toplumun tüm kesimleri 
için ama en çok en kırılgan 
durumdakiler için etkin 
hizmet üretmek, kaynakları 
daha verimli kullanmak müm-
kündür. İBB olarak bizler de 
hem yardım sağlama, hem 

Sosyal demokrasi,  
dirençliliğin anahtarı olan 
kapsayıcı yerel politikaları 
işaret ediyor

İBB örneğinde de görüldüğü 
gibi pek çok sosyal demokrat 
yerel yönetim, kentlerin di-
rençliliğinin, kapsayıcı politi-
kalarla doğru orantılı olduğu 
kabulü üzerinden hareket 
etmektedir. Bu çerçevede, 
süreci tersine çevirmek üzere 
kolektif kavramayı arttıracak 
girişimleri yoğunlaştırmakta-
dır. Hemşehrilerin söz ve karar 
sahibi olabilmesi, yönetime ve 
kararlara katılması, hizmetle-
rin halkın eleştiri ve takdirine 
açılması, halkın onaylamadığı 
projelerin gözden geçirilmesi, 
topladığı gelirleri hemşehrile-
rine hizmet olarak sunması ve 
hemşehrilerinin refahını art-
tırıcı projeler geliştirmesi gibi 
uygulamalar bu belediyelerde 
yoğunlukla karşımıza çıkmak-
tadır. Bunu yaparken neoli-
beral politikalar nedeniyle 
dışlanan olanaklar değerlen-
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2 yaptığım sanılıyordu. Oysa 
sadece sahada çalışmaya gi-
diyordum. Hatta bir seferinde 
İsviçre polisi tarafından 9 saat 
kadar tutuklu kaldım. Ne-
deni, Schengen turist vizesi 
ile İsviçre’de izinsiz çalışmak 
idi. O zamanlar çalıştığım 
şirketin hatası yüzünden az 
daha İsviçre’de kodese bile 
giriyordum. Neyse ki Türkiye 
konsolosluğu devreye girdi 
de kodese düşmeden sadece 
para cezası ile kurtulmayı 
başardım. Bir zavallı çalışan 
olarak, hem de dünyanın en 
kapitalist ülkelerinden birisi 
olan İsviçre’nin aşırı kapi-
talizmi ile Türkiye’nin vahşi 
kapitalizmi arasında zavallı bir 
kurbandım sadece... 

COVID-19 Diktatörlüğü!

2019 yılında iş nedeniyle top-
lam 22 defa İsviçre’ye, birkaç 
kez Almanya, Fransa’ya, 2 
defa da ABD’ye gittim, ayıptır 
söylemesi... Hızımı alamadım 
ve heavy metal konserleri ba-
hanesiyle tatilimi bile Ege’de 
Akdeniz’de değil de, 2 defa 
Romanya’da geçirdim. Son 
yıllarda uçak ile Türkiye dışına 
çıkmak bir çeşit bağımlılık 
haline gelmişti bende.

Muhtemelen hayatımın en 
çok uçak yolculuğu yaptığım 
yıldı 2019... Eş, dost, arkadaş, 
aile çevresi benim her sefe-
rinde İsviçre Alplerinde kayak 
yapmaya gittiğimi sanıyordu. 
ABD’ye Florida’ya gidiyorum 
diye Miami sahillerinde sörf 

 

Gürkan Haydar 
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ce matematik ve fizik yasaları 
için geçerli değildir bu işleyiş. 
Her nerede bir canlılık var ise 
yaşanacak, bu sefer de biyolo-
ji yasaları devreye girer. Belirli 
bir çevredeki dengeleri alt-üst 
edecek derecede gereğinden 
fazla bir canlı türünde po-
pülasyon oluştuysa gezegen 
elbette buna karşı bir tepki 
gösterecektir. Bu ister dino-
zorlar olabilir, ister de tüm 
görkemli zekası ve uygarlığına 
rağmen insan olabilir. Çok da 
değişmez. Sanılanın aksine, 
gezegen üzerinde yüz mil-
yonlarca yıl hüküm süren di-
nozorlar gökyüzünden düşen 
bir göktaşı yüzünden değil, 
aşırı kalabalıklaşma yüzünden 
tarih sahnesinden çekilmiş-
lerdir. Her ne kadar kuşlar 
dinozorların torunları olsa 
da o büyük devasa etobur 
dinozorlar köpeksiz bir köyde 
değneksiz gezmenin bedelini 
kendilerini fosil müzelerinde 
bularak ödemişlerdir. 

Hadi onlar kuş beyinli dino-
zorlardı. Peki ya insana ne 
demeli? Sen uzaylılardan 
yardım bile almadan koskoca 
piramitleri yap, Çin Seddi’ni 
yap, zilyon çeşit hastalığa 
aşılar bul, gezegende nükleer 
bombalar bile patlat,  yetmedi 
aya git, bütün dünyayı bir kü-
çücük telefona sığdır, ama bir 
virüs gelsin ve tüm uçakları 
yere indirsin, seni de evine 
tıksın.

Covid-19 olarak bilinen SARS-
CoV-2 veya yeni korona virü-
sün dünyanın en kalabalık iki 
ülkesinden birinde çıkması 
hiç ama hiç tesadüf değildir. 
Üstelik 2020’li yıllarda hız 
kazanacak olan “daha yeni 
bir dünya düzeni” sürecinin 

Sadece bireysel olarak ben 
bile, 2019 yılında yaptığım 
uçak yolculukları ile sınırsız ve 
aşırı bir kapitalizmin yolcusu 
olmuştum. Ha ben olmasay-
dım da o uçaklar elbette uça-
caktı. Ancak yarattığım talep-
ler ile havayolu şirketlerinin 
belki de haddinden fazla arz 
yaratmasına öyle veya böyle 
neden oldum. Benim gibi mil-
yonlarca yolcu da aynı sürece 
katıldı.

Gezegende isteyerek veya 
istemeyerek yarattığımız kar-
bon ayak izimiz 2019 yılında 
zirve yaptı. Diğer faaliyetlerim 
ile beraber hesapladığımda 
2019 yılında sadece şahsıma 
ait karbon ayak izi miktarım 
15 tonu bulmuştu. Ortalama 
bir kişinin karbon ayak izinin 
5 ton olduğunu düşünürsek 
2019 yılında gezegeni mah-
veden en kötü kişilerden biri 
olmuştum. “Ama ekmek para-
sıydı, şuydu, buydu” kısmı ge-
zegeni ilgilendirmez. Gezegen 
kendisine yapılan kötülüğe 
bakar. “Kim yapmış, ne kadar 
yapmış ona bakar” doğamız. 
Neden yaptığımız ile ilgilen-
mez. 5N1K umurunda değildir 
dünyanın… Yarın bir gün 
mahşer meydanında dünyaya 
“Ama sevgili dünya. O vakitler 
çalıştığım şirketin yüzünden 
sana bu kadar kötülük yap-
mak zorunda kaldım. Ne olur 
affet beni” diyecek zamanımız 
bile olmayacak. 

Doğanın diyalektiği daima 
işler. Termodinamiğin entropi 
kanunu bir saniye bile tem-
bellik etmez.  Bütün toplumla-
rın anayasaları, kanunları de-
ğişebilir ama bilimsel yasalar 
Büyük Patlamadan bu yana 
tavizsiz bir şekilde işler. Sade-

Artık o kadar yorulmuştum ki 
2019 yılı Kasım ayı geldiğinde 
rüyamda hava alanı gördü-
ğümde kâbus görmüş gibi 
uyanıyordum. Kadıköy ve An-
kara’dan çok Zürih’i görmek-
ten öylesine sıtkım sıyrılmıştı 
ki havada uçak gördüğümde 
hemen ayakkabıma bakıyor-
dum. Hiç unutmam, Kasım 
sonlarıydı ve bir bedduada 
bulundum. Bir daha uçağa 
binmemek için gezegenin 
tamamına bildiğiniz bela oku-
dum. Derken çok geçmeden 
Covid-19 başladı. Gezegen-
deki neredeyse tüm uçaklar 
yere indi. Sınırlar kapandı. 
Ülkeler arası yolculuklar bir 
süreliğine olanaksız oluverdi. 
Okuduğum bela sonucu 8 
ay kadar salgın bahanesiy-
le işsiz de kaldım bu arada. 
Böylece çok istedikleri üzere 
eve kapandım. Türkiye’nin 
part-time karantina önlemle-
rini 2020’nin ilk yarısında işsiz 
olarak ve devletten bir kuruş 
alamadan evimde karşıladım. 
Neyse ki sonra bir işim oldu 
da zeval gelmesin, devlete 
muhtaç kalmadım.

2020: Gezegende  
ilginç bir yıl

2020 yılı gezegenin yaşadığı 
en ilginç yıllardan birisi oldu. 
Büyük Buhran ve İkinci Dünya 
Savaşı yıllarından sonra küre-
sel ölçekte yaşanan en derin 
krizlerin yaşandığı ve 2021 yılı 
itibariyle halen de yaşandığı 
krizlerden birine cümleten 
girmiş olduk. Daha önceleri 
sadece Hollywood yapımı 
filmlerde rastladığımız, ar-
dından  Netflix yapımlarında 
sıklıkla gördüğümüz felaket 
filmlerinin sıradan birer kahra-
manı haline geliverdik.
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küresel salgınlar oluyordu. 
O dönemde Windows, Mic-
rosoft yoktu. Kedileri şeytan 
ilan eden Avrupa’nın yaşadığı 
büyük veba salgınlarını kedi 
düşmanı bir derebeyi çıkart-
mış olabilir ama herhangi bir 
laboratuvardan kaçan virüs 
olmadı bu gezegende. Geze-
genin tamamı zaten virüsler 
ve bakteriler ile dolu. İnsan, 
kendine has kibri ve kendin-
den başkası yokmuş algısı ile 
yaşamaya pek meraklı olduğu 
için sadece bağırsak florasın-
da yaşayan 10 katrilyon tane 
bakteriden habersiz yaşıyor. 

Covid 19 istatistiksel olarak 
eskiden 100 yılda bir görülen 
küresel salgınlardan birisi 
olabilir. Ancak son 100 yılda 
yaşanan büyük nüfus artışı 
yüzünden istatistiklerin de-
ğişmesi de kaçınılmazdır. Öte 
yandan, insanı da küçük gör-
memek gerekiyor. İnsanlık, 
karşılaştığı her olgu ve olay, 
her felaketten sonra ders al-
masını ve çözüm üretmesini 
biliyor. Elbette burada bahse 
konu olan geniş halk kitleleri 
değil. Bütün toplumların ön-
cüleri sayabileceğimiz bilim 
insanlarından bahsediyorum. 
Fakat günümüzde maalesef 
Madam Curie’ler zamanı naif 
bir bilim dünyası yok. Büyük 
küçük şirketlerin ekonomi-
lere yön verdiği kimisinde 
aşırı, kimisinde vahşi olarak 
görebileceğimiz kapitalizmin 
kontrolünde olan bilim insan-
larından bahsediyoruz artık. 
O yüzden bütün naif yüzüne 
rağmen Biontech kurucusu 
Uğur Şahin Forbes dergisine 
göre 2021 yılı itibariyle 7,5 
milyar dolar servete sahip 
oldu şimdilik.

en önemli aktörü olan Çin’de 
ilk olarak ortaya çıkması her 
ne kadar komplo severleri 
çok sevindirmiş olsa da, son 
derece olası bir durumdur. 
Üzerinde yaşadığımız geze-
genin bir ateş topu etrafında 
yüzen kara parçalarından 
oluştuğunu sık sık unuttuğu-
muz için, yaşanan her dep-
remde panikliyoruz ve hala 
şaşırmaya devam ediyoruz. 
Oysaki dünyanın bir deprem 
gezegeni olduğu kadar bir 
mikrop gezegeni olduğunu 
da unutuyoruz. Kısa yaşam 
ölçeklerimizde depremler ve 
salgınlar nadir gibi görülse 
bile gezegen tarihi daha insan 
denilen tür ortada olmadan 
önce bu pratiklerini sık sık 
yerine getirdi ve getirmeye 
devam ediyor. 

Hani bir laf vardır bizim kültü-
rümüzde… Ayranı yok içme-
ye, tahtırevan ile gider büyük 
abdestine diye… İşte insanın 
durumu biraz da budur. Bu 
gezegen çok güzel olabilir. 
Hakikaten mavi denizleri, 
yemyeşil ormanları ile insan-
ların imgelerinde yarattığı 
“cennet” algısına bu gezegen-
den daha fazla yakışan bir 
gezegen bulmak gerçekten 
çok zordur. Çünkü evren çok 
büyüktür. Yakın çevremizde 
buna benzer başka bir ge-
zegen de yok. Elimizde olan 
sadece bu. 

Öte yandan her ne kadar 
cennet gibi bir gezegen olsa 
da içinde epeyce tehlikeler 
barındıran bir gezegende de 
yaşıyoruz. Gezegenin kendi 
doğasında yaşadığı, aslında 
rutin ve sıradan işlerin insan 
için tehlikeli olmasının ne-
deni ise yine insanın kendisi 

olmuştur. Misal, gezegende 
her yıl belirli yerlerde 8-9 
arası şiddetlerde depremler 
yaşanıyor ve kimseler ölmü-
yor. Çünkü oralarda yaşayan 
insan yok. Kısacası, insan 
yoksa tehlike de yok. Ancak 
o deprem insanların yoğun 
olarak yaşandığı coğrafyaların 
civarında olduğunda haftalar 
boyunca ekranlarda, gazete-
lerde ve artık elbette günü-
müzde internet medyaları 
üzerinden yaşanan trajediler, 
facialar gündelik hayatımızın 
sıradanlaşan bilgileri haline 
dönüşüyor. 2004 yılında Gü-
neydoğu Asya’da yaşanan, 
2011 yılında Japonya’da 
yaşanan deprem ve tsunami 
felaketlerini bizler 17 Ağustos 
1999 felaketini yaşadığımız 
halde sadece “haber” olarak 
değerlendirdik. Çünkü dep-
remler yereldir.

Ancak depremlerin aksine sal-
gınların küresel olabileceğini 
2020 yılında gördük. Bu sefer 
hayatlarında deprem gör-
memiş İsviçre gibi ülkelerin 
halkları da gördü. Antarktika 
dışında gezegenin tamamı 
gördü.

Küresel patojen ve aşırı  
ve vahşi versiyonlarıyla  
kapitalizm

Covid-19, var oluş nedenlerini 
bile herhangi bir komploya 
bağlayan düz dünyacı ve 
aya gidilmediğini zanneden 
aklıevvellerin iddia ettiği gibi 
Bill Gates veya ona benzer 
birkaç adamın “şu gezegeni 
biraz daha karıştırsak mı?” 
diye can sıkıntılarından yarat-
tıkları bir hastalık değil. Eski 
Romalılar döneminde de 3-5 
yıl süren o zamanın ölçeğinde 
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olrak tanımladıkları halde 
vahşi kapitalizmi neredeyse 
sınırsızca uygulayan ülkeler 
ise günümüzde elbette ABD, 
Brezilya, Meksika, Türkiye, Es-
tonya, Şili, Arjantin, Hindistan  
gibi ülkelerdir. Bu iki grubun 
dışında devlet kapitalizmi ile 
liderlik hiç şüphesiz Çin’de 
görülebilir. Ayrıca Sosyal 
Demokrasi destekli ılımlı ka-
pitalist ülkeler liginde elbette 
İsveç, Norveç, Finlandiya, Hol-
landa gibi Kuzey Avrupa ülke-
lerini değerlendirebiliriz. 

İster aşırı olsun, ister ılımlı 
olsun, ister vahşi olsun Co-
vid-19’a karşı halkına destek 
veren ülkelere baktığımızda 
ise vahşi kapitalizm uygu-
lanmasına rağmen ABD’nin 
ilk sıralarda olduğunu gö-
rüyoruz. IMF’nin, hani şu sık 
sık borç vermeye çalıştığımız 
o IMF’nin raporuna göre 
Ocak 2020’den Mart 2021’de 
dek  ülkelerin gayri safi yurtiçi 
hasılalarında salgın harca-
malarının oranlarını gösteren 
bir rapora göre dünyanın 
en zengin ülkelerinden olan 
Lüksemburg % 27, ABD % 25, 
Yeni Zelanda % 19 oranında 
halkına yardım etti. ABD yak-
laşık 1 Trilyon doları halkına 
dağıttı. Hem de virüs yöne-
timinde son derece başarısız 
olduğu düşünülen Trump 
döneminde yapıldı bu. Halkı-
na en az destek veren ülkeler 
ise Meksika ve Türkiye oldu. 
Meksika’nın en azından kartel 
güvencesinde bir ülke oldu-
ğunu dikkate alırsak durumu 
en vahim olan ülke ise maale-
sef Türkiye oldu.  Türkiye’nin 
Covid-19 döneminde halkına 
sağladığı maddi destek sıfıra 
yakın gerçekleşti. Türkiye, % 
0,4 destek oranı ile bir kez 

bileceğimiz ülkeler, kriterlere 
de bağlı olmak kaydıyla ve 
zaman zaman değişiklik yaşa-
maları da mümkün olmakla 
birlikte günümüzde Almanya, 
Kanada, İsviçre, İngiltere, 
Fransa, İtalya, Avustralya, Yeni 
Zelanda gibi ülkelerdir. Kendi-
lerini liberal veya neo-liberal 

Aşırı kapitalizm ile vahşi 
kapitalizm arasında farkla-
ra değinecek olursak bunu 
uzun uzun tanımlamalar ile 
yapmak yerine ülkelerin Co-
vid-19’a karşı verdikleri reak-
siyonlar ile daha iyi anlatmak 
mümkün görünüyor. Aşırı ka-
pitalist ülkeler diye tanımlaya-
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birisi hiç şüphesiz iletişim ve 
bilişim olacak. İletişim ve bi-
lişim arttıkça konvansiyonel 
medya aygıtları yok olmaya 
devam edecek, bugün olduğu 
gibi... Herkesin kendi cebinde 
kendi medyasının olduğu bu 
çağda özellikle iktidar kontro-
lünde olan gazete ve televiz-
yonların yüzlerine şeytan bile 
bakmayacak.

Covid-19’un devrimsel deği-
şimleri halen devam ediyor 
ve aslında işin başındayız. 
Covid-19’un belki de en 
beklenmeyen sürprizi, “Pan-
demiden  nasıl daha fazla bir 
diktatörlük kurarım” hayalleri 
kuran beceriksiz liderlere 
olacak gibi görünüyor. Çünkü 
bütün bilimsel veriler, hem 
Covid-19’u küçümseyip hem 
de Covid-19’un toplumlar 
üzerinde yarattığı yıkımlara 
karşı kayıtsız ve duyarsız kalan 
siyasetlerin tarihten bir daha 
gelmemecesine silinmek 
üzere olduğunu işaret ediyor. 
Sadece fizik, matematik, ter-
modinamik, biyoloji, evrim 
kanunları çalışmıyor elbette. 
Sosyal bilimler de insanlık ma-
ğaralarda yaşadığından beri 
bir saat bile uyuklamıyor.

Devrimleri illa halkların ya-
pacağını sanmak yanılgıdır. 
Gezegenin gerçek sahipleri de 
yapabilir. Tarihte sayısız defa 
yaptılar. Yine yapıyorlar. Onlar 
mikroplardır. Mikroplarımız-
dır. Sadece gaflet ve dalalet 
saraylarından diktatörlük 
hayalleri kuranlar bu devrime 
yenik düşecekler.

Bu sene de en kötü ihtimalle 
Türkiye’deyim. Kalın sağlıcak-
la!

daha “dünya vahşi kapitalizm 
liginde” şampiyonluğu kimse-
ye bırakmamış oldu.

Covid -19 tarihi değiştirdi ve 
değiştirmeye devam ediyor. 
Hani şu meş’um 11 Eylül saldı-
rılarından sonra söylenen bir 
söz vardı, hatırlarsanız. “Artık 
hiçbir şey eskisi gibi olmaya-
cak”… İşin doğrusu, 11 Eylül 
2001’den sonra gerçekten 
hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 
Gezegenin tamamında vahşi 
kapitalizm en popüler eko-
nomik yöntem olarak uygu-
lanır oldu. Aynı zamanlarda 
Türkiye’de iktidara gelen AKP 
de sisteme kolayca entegre 
olarak vahşi kapitalizmin ön-
cülerinden birisi olmayı başar-
dı. O zamandan bu zamana 
yaşanan 2008-2009 ekonomik 
krizi dışında vahşi kapitalizm 
çok da rahatsız olmadan ege-
menliğini sürdürmeye devam 
etti. Ancak Covid-19 sadece 
bir hastalık ve salgın olmadı-
ğını çoktan ispat etti. Ve kapi-
talizmin kartları sadece Orta-
doğu’da değil, tüm dünyada 
yeniden dağıtılır oldu.

Ya sonra?

2020 yılı, Covid-19 salgını sa-
yesinde büyük dönüşümlerin 
başlangıcı sayılacak bir yıl ola-
rak tarihe geçti. 2021 yılı da 
aynı bayrağı aldı ve taşımaya 
devam ediyor. Öncelikle 1995-
2002 arasında yaşanan dijital 
teknoloji patlamasından çok 
daha büyüğünü yaşıyoruz. 
Bundan 5-10 yıl sonra fosil 
yakıtlara yatırım yapmak belki 
de bazı ülkelerde en azından 
ilkesel olarak suç olarak görül-
meye başlanacak. Vahşi kapi-
talizmin açık simgelerinden 
birisi olan Trump döneminin 

acıklı bir şekilde sona ermesi 
ve çevreye daima duyar kasan 
Demokratların muhtemelen 
Kamala Harris ile beraber 8 
yıl sürecek yeni iktidar döne-
minde çevre eksenli olmayan 
politikalar üreten ve ülkelerini 
sadece inşaat arsası olarak 
gören iktidarların sonlarına 
şahit olacağız. 

Covid-19 tüm gezegenin çeh-
resini değiştirdi ve bu süreç 
devam ediyor. Salgın süresin-
ce insanların daha az hareket 
etmeleri sayesinde gezegenin 
sağlığı bir nebze yerine geldi. 
Buna karşılık insanların çoğu 
zaman biraz da anlamsız 
uygulamalar ile evlere kapan-
mak zorunda bırakılması ne-
deniyle gelecek yıllarda tüm 
gezegende hipertansiyon 
başta olmak üzere hareket-
sizlik ve olumsuz beslenme 
kaynaklı hastalıklarda patla-
malar yaşanabilecek. Gezegen 
sağlığına kavuşurken insanlık 
sağlığını yitirecek. Termodi-
namik kanunları işlemeye 
devam edecek. 

Artık gereksiz yere ofislerde 
çalışmalar olmayacağı da ne-
redeyse bütün büyük firmalar 
tarafından kabul gören bir 
anlayış haline geldi. İşin doğ-
rusu birçok firmanın işine de 
geldi bu. Beyaz yakalılar için 
uzaktan, evden çalışma yön-
temlerinin kalıcı olacağını ve 
yaygınlaşacağını öngörmek 
artık çok zor değil. Çünkü ge-
lecekte bilişim teknolojilerinin 
yaşadığı en önemli yükselişin 
Covid-19 yıllarında yaşandığı 
yazılmış olacak. Her ne kadar 
dünya üzerinde internet kul-
lanımı hala düşük seviyelerde 
olsa bile gelecek yakın yıllarda 
en büyük yatırım alanlarından 



Pandemi sürecinde 
tanımadığımız insanların 
yaşamlarında neler oldu, neler 
oluyor? 

Pandeminin başından beri evlere kapan-
mamızın da etkisiyle kendimize, kendi 
hayatımıza, gündelik yaşantımıza fazlasıyla 
odaklandık ister istemez… Peki, bu odak-
lanma bir noktadan sonra kendi çemberim-
iz dışında yaşananlara duyarsızlaşma 

noktasına kadar geldi diyebilir miyiz? Yaklaşık bir yıldır olağan şekilde akmayan 
hayatlarımızla her birimiz kendi içimizde bir sınavdan geçiyoruz adeta. Ya görmediğimiz, duymadığımız, 
tanımadığımız insanların yaşamlarında neler oldu, neler oluyor? 

Her ikisi de sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan Özgün Biçer ve Ece Öztan işte bu bilmediğimiz 
hayatlara, kendi güvenli alanımız dışında kalanlara odaklanarak toplumun farklı kesimlerinden kişilerin bu 
zorlu süreci nasıl geçirdiklerini birbirinden özel röportajlarla bizlere aktarıyor. Ece Öztan ve Özgün Biçer’in 
birlikte hazırladığı İşte Hayat! Karakarga Yayınları’ndan çıktı. 

“...Aydın Cıngı, Tekin Yayınevi’nden çıkan son 
kitabı ‘Siyasal İslam’ın Cumhuriyetle Kavgası’nda 
AKP öncülüğünde otoriterleşme sürecini çok yakın 
tarihimizden örneklerle analiz etmiş.

2017 anayasa değişim sürecini irdelerken “şu anda AKP ve MHP 
ortaklığının yapmak istediği, üst kademede birkaç kişinin uygun 
gördüğü bir düzenlemeyi toplumun bütününe dayatmaktan 
ibarettir. Rejimi değiştirme yolundaki bu belge -bırakalım toplu-
mun mutabakatını- toplumun tüm muhalif kesimlerine yani 
yarısına rağmen dayatılıyor. Yürürlüğe girdiği andan itibaren 
karşısına geçecek “dışlanmış/mağdur” kesimi şimdiden üretmiş 
durumda. Toplumda gerilim kaynağı olacak ve sürdürülebilirliği 
yok” saptamasını yapmış. Bu anayasa yürürlüğe girdiğinden beri 
ülkemizin tüm sorunları derinleşti, mağdurlar ordusuna yenileri 
eklendi. Otokrasinin çözümsüzlük ve yönetemeyişle kendi çekird-
eğinde bile oy kaybı yaşamaya başladığında bizler için sürdürüle-
bilirliği olmayan anayasa artık kendisi için bile sürdürülebilir 
olmaktan çıktı. Güçlerini yeniden tanımlamaya, baskısını artırmak 
için de meşrulaştırmaya ihtiyacı var. Aydın Cıngı “düzenlemenin 
amacı “tek adamı”, karşısında oluşmuş bir siyasal husumet 
cephesine karşı her anlamda güvenceye almak ve yapılış sürecine katmadığı üretici ve dinamik toplum 
kesimlerini sessiz katmanların pasif “olur”una dayanarak “gütmek.” Bir oligarşik yapının, eğitimsiz bıraktığı 
yığınların sessizliğine yaslanıp kendini vergileriyle besleyen üretici kesimlerin değer yargıları üzerinde 
tepine tepine hüküm sürme çabası sürdürülebilir değildir. İktidara konumunu koruyabilmek için her gün 
daha çok baskı ve şiddet gerekecektir. Bunun da siyasal literatürde adı “faşizm”dir” diyor.”
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Arkadaşımız Ece ÖZTAN'ın 
CHP Genel Sekreteri  
Selin SAYEK BÖKE  
ile yaptığı söyleşi

Söyleşi: CHP Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Selin Sayek Böke

düzen değişikliğini yapmak 
yerine düzeni devam ettirecek 
kemer sıkma politikalarına 
sarıldı ve kriz daha da kalıcı 
bir hal aldı. Ekonominin 
ve üretimin kısa vadeci, 
kar hırsını merkeze alan, 
emek ve doğa sömürüsüne 
dayalı olması günden güne 
ağırlaşan bir yıkım yaratıyor. 
Güvencesizlik yaygınlaşan 
bir hayat gerçeğine dönüştü. 
İklim krizinin etkileri her yerde 
hissediliyor. Sermayenin 
azalan karlarını canlandırmak 
için yaptığı dijitalleşme atılımı 
üretimde bir devrim heyecanı 
yaratsa da, düzenin doğası 
gereği ekonomik gücün 
yoğunlaşmasına ve yeni 
tekelleşmelere yol açtı, sınıfsal 
ve sosyoekonomik eşitsizlikler 
derinleşti.

Zor zamanlar yaşıyoruz. 
Pandemi tüm dünyadaki 
gelir adaletsizlikleri, sınıfsal 
uçurumlar ve eşitsizlikleri 
daha da görünür kıldı. 
Ekonomiye ilişkin çok esaslı 
sorgulamaların zamanı bu 
anlamda. Siz hem sosyal 
demokrat bir siyasetçi 
hem de bir iktisatçı olarak 
yaşadığımız dönemden 
çıkışı nasıl görüyorsunuz?

Dünya ekonomisi uzun 
süredir düzenin yapısından 
kaynaklı bir krizin içerisinde. 
2008-09’daki finansal kriz, 
borçluluk üzerine kurulu 
düzenin tüm aksaklıklarını ve 
yarattığı ağır sosyoekonomik 
adaletsizliği görünür kıldı. 
Egemen güçler, bu krizi 
aşmak için ihtiyaç duyulan 
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AKP iktidarı, hepimizin öde-
diği vergilerden oluşan kamu 
kaynaklarını artan bir kararlılık 
ve hırçınlıkla ranttan yana 
kullanmayı tercih ediyor. Bu 
tercih, halkın ihtiyaçlarının 
yok sayılması ve rantın pay-
laşıldığı yandaşların önce-
lenmesi anlamına da geliyor. 
Kaynaklar sürekli ranttan yana 
kullanılınca gelir yaratılamıyor 
ve borca duyulan ihtiyaç ve 
bağımlılık derinleşiyor. İkti-
dar, borca ve ithalata bağımlı 
kırılgan bir ekonomik düzen 
kurarak ekonomiyi döviz-faiz 
sarmalına sıkıştırdı. 

Nihayetinde, bu ranta dayalı 
ekonomik model 2013 yılına 
kadar küresel likidite bolluğu-
nun sağladığı imkanların da 
arkasına gizlenerek inşa edilir-
ken, 2013 sonrasında küresel 
likidite endişelerinin artma-
sıyla kurulan bu modelin artık 
sürdürülemeyeceği ortaya 
çıktı. İşte bu noktada iktidar, 
hukuk devletini ve bütçe 
hakkına dayalı demokrasinin 
yıkımını hızlandırmayı seçti. 
Kamu kaynaklarının nereye 
harcandığına dair kimsenin 
soru soramayacağı, kimseye 
hesap vermek zorunda olma-
yacakları otoriter bir rejimin 
inşasını hızlandırdılar. 

2014 yılı tek adam rejiminin 
ilk adımlarının fiilen atıldığı 
bir dönemeç oldu. Makroeko-
nomik verilerde 2014’ten beri 
istikrarlı bir kötüye gidiş söz 
konusu. Ekonomideki kötü 
gidişat, 2018’de tek adam 
rejiminin resmen yürürlüğe 
girmesiyle derin bir buhrana 
dönüştü. Bugün itibariyle 
Türkiye’de çok yüksek işsizlik, 
artık dayanılmaz hale gelen 
bir hayat pahalılığı, yüksek 

temel insan hakları arasındaki 
makas günden güne derin-
leşiyor. İşte bu makası kapa-
tacak bir düzen değişikliğine 
ihtiyacımız var. 

İhtiyacımız, üretimle zengin-
leşen, bu zenginliği adaletli 
paylaşan, kapsayıcı, sosyal 
adalet ilkesine dayalı, eşitlikçi, 
kamucu, halkçı ve demokratik 
bir düzen kurmak! Bu düzen 
değişikliği de halkçı, kamucu, 
sosyal demokrat siyaseti bü-
yütmekten geçiyor…

Bu kez Türkiye’ye dönerek 
sormak istiyorum. Kuş-
kusuz Türkiye ekonomisi, 
kurumları ve politikalarıyla 
pandemi döneminin çok 
öncesinden başlayarak ağır 
bir çöküş içerisinde. Eko-
nomide yaratılmış olan bu 
tahribat, çerçeve değişikliği 
ile kısa sürede giderilebile-
cek durumda mıdır? Kısaca-
sı yeniden yarına güvenle 
bakabilmek için nelere ih-
tiyacımız var? Bugün Türki-
ye’nin ekonomi siyasetinin 
yürütücüsü olsanız -ki bunu 
hayal etmesi bile heyecan 
verici- değişime ilk nereden 
başlardınız? Neden?

Türkiye ekonomisi, salgınla 
derinleşen ama salgından çok 
daha önce ortaya çıkmış olan 
bir buhranın içerisinde. Bu 
buhranın temelinde, AKP ik-
tidarının net siyasi tercihlerle 
kurduğu düzenin yapısal bo-
zuklukları yatıyor. Bu düzen 
iki temel unsur üzerine inşa 
edildi. Birincisi iktidarın kamu 
kaynaklarının kullanımına, di-
ğeri ise iktidarın milyonlarca 
yurttaşın temel haklarına dair 
tercihleri. 

Dünya pandemiye işte bu 
bütüncül ve çok boyutlu yı-
kımın içinde yakalandı. Tüm 
diğer krizler gibi pandemi 
de düzenin bozuk taraflarını 
ortaya çıkardı. Pandemiyle 
birlikte -başta sağlık olmak 
üzere- temel haklar alanında 
kamunun rolünün özel sektö-
re devredilmiş olmasının acı 
sonuçlarıyla yüzleştik. 

Krizin bu tarifi bir bakıma re-
çeteyi de tarif ediyor. Emeğin 
temel ve kazanılmış hakla-
rının korunduğu, herkesin 
insanca yaşayacak bir gelire 
sahip olduğu yeni bir düzene 
ihtiyacımız var. Herkesin is-
tihdam edilebileceği yeni bir 
düzene ihtiyacımız var. Eko-
lojinin büyük bir yıkıma uğra-
madığı yeşil bir düzene ihtiya-
cımız var. Yeşil dönüşümü adil 
ve eşitlikçi kılmaya ihtiyacımız 
var. Dijital tekellerin, ulusla-
rın ekonomik gücünü aşan 
çok uluslu şirketlerin, kamu 
kaynaklarını yutan rantçıla-
rın, yani bir avuç imtiyazlının 
yıldan yıla servetlerini büyüt-
meleri yerine on milyonların 
temel güvencelere kavuştuğu 
bir düzene ihtiyacımız var. 
Temel haklar alanındaki hiz-
metlerde kamunun rolünü 
etkinleştirmeye ihtiyacımız 
var. Özetle çağa uygun, güçlü 
bir sosyal devlete ihtiyacımız 
var. 

En önemlisi de ekonomi po-
litikalarıyla insan haklarını 
güvence altına alan hukuki 
metinler arasındaki kopuklu-
ğu gidermeye ihtiyacımız var. 
Ülkelerin bütçe öncelikleri ve 
ekonomik-politik tercihleriyle 
uluslararası sözleşmelerde 
güvence altına alınmış olan 
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hayat pahalılığını çözecek 
ve demokrasiyi yeniden inşa 
edecek halkçı, demokratik bir 
siyasi anlayışın iktidara taşın-
masıdır. Biz hazırız!

Türkiye’deki yolsuzluk, 
kaynak aktarımı ve 
çürümenin Türkiye 
ekonomisine bedeli ile 
ilgili bir nicel çalışma 
var mı? Bu çürüme bizim 
ve çocuklarımızın neleri 
kaybetmesine sebep oldu?

İktidarın yandaşlarıyla kaynak 
paylaşımı için Kamu İhale Ka-
nunu’nda yapılan değişiklik-
ler, Kamu-Özel-İşbirliği (KÖİ) 
projelerinin döviz bazlı garan-
ti ödemeleri, hiçbir denetime 
ve şeffaflığa sahip olmayan 
Varlık Fonu’nu kullandı. Şeffaf-
lık yok; iktidar her şeyi “ticari 
sır” diyerek gizlemeye çalışı-
yor. Ancak ne kadar büyük 
miktarların rantçılara aktarıldı-
ğını birkaç örnekle açıklamak 
mümkün altını; çizelim ki, bu 
bildiklerimiz kesinlikle buzda-
ğının görünen ucu. 

2020 yılının Kasım ayında, 
TBMM Plan ve Bütçe Ko-
misyonu’nda sorularımızı 
yanıtlayan Ulaştırma Bakanı 
sadece 2020 yılında “kur farkı 
ve bazı güncellemeler so-
nucunda” KÖİ projelerine 84 
milyar liraya yakın bir kaynak 
aktarıldığını söylemişti. Bu 84 
milyar lira ile pandemi süre-
cinde Türkiye’deki tüm esnafa 
4 ay boyunca aylık 3500 lira 
karşılıksız destek verebilirdik, 
ücretsiz izne mahkum edilmiş 
olan emekçilere 4 ay boyunca 
aylık 3500 lira karşılıksız nakit 
desteği verebilirdik, ödemesi 
yapılmadığı için elektriği ke-
silenlerin ödenememiş fatu-

projeleri sonlandırarak kamu-
laştırmamız gerekiyor. Keyfi 
ve kuralsız şahsım devleti dü-
zeninden hukuk devletine ve 
güçlü parlamenter demokra-
siye geçmemiz gerekiyor.

Bunu bir çerçeve değişikliği 
olarak değil, “düzen değişik-
liği” olarak ele almak gerek. 
Bu bütüncül programı hayata 
geçirmek ciddi bir siyasi tercih 
meselesidir. İktidar bunu yap-
maz, çünkü bu adımlar atılırsa 
tek adam rejimini sürdüre-
mez. Ağır ekonomik buhran-
dan çıkabilmenin esas yolu, 
iktidarın gelecek demokratik 
seçimlerde değişerek işsizliği, 

döviz kuru, yüksek faiz, rekor 
düzeyde bir borçluluk var. 

Bu tarif, buhrandan çıkış reçe-
tesinin ne olması gerektiğini 
de çok net ortaya koyuyor. 
Özetlemek gerekirse, Türki-
ye’nin bu derin ekonomik 
buhrandan çıkabilmesi için 
köklü adımlar atılması, dü-
zenin değişmesi gerekiyor. 
Ranttan değil verimli üretim-
den yana kaynakların kulla-
nılacağı bir üretim ekonomi-
sine, yandaştan değil halktan 
yana kamu kaynaklarının 
kullanılacağı bir sosyal devle-
te geçiş yapmamız gerekiyor. 
Kamu zararı yaratan tüm 
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yararı odaklı, renklenmiş ve 
canlanmış yeni düzenimizin 
ayrılmaz bir parçası olacak. 
Her mahallede kreş, her ma-
hallede geceli gündüzlü yaşlı 
bakımevlerinin olduğu, sosyal 
devletin güvencesi ile bakım 
hizmetlerinin sağlandığı bir 
gelecek, kadınların ekonomik 
özgürlüğünü sağlayacağı gibi 
çocuklarımızın geleceğine 
ve yaşlıların bugününe de 
önemli bir katkı sunacak. Tüm 
bunlarla birlikte bakım hiz-
metlerinin kurumsallaşması 
ve güvenceli çalışmanın bu 
alanda yaygınlaştırılması da 
ayrıca önemli. 

Toplumsal cinsiyet rolleri 
nedeniyle pandemi dönemin-
de kadınların ev içi ücretsiz, 
“görünmez” emeği ve bakım 
hizmeti yükleri arttı. Güçlü bir 
sosyal devlete artan ihtiyaç 
bu noktada daha da belirgin-
leşti.

Dijital alan önemli bir 
dönüşüm içerisinde. Sizce 
tüm bu dijital dönüşüm 
sürecinin kamucu 
perspektiflerle inşası için 
nelere ihtiyacımız var? 
Sağlık alanından, eğitime, 
ulaşımdan, tarıma dijital 
dönüşüme yönelik kamucu 
modellerin savunulması için 
nelere ihtiyacımız var?

Dijital dönüşüm ve yapay 
zeka uygulamaları yeni bir 
ekonomik düzeni şekillen-
diriyor, hayatın her alanını 
etkiliyor. Dijital dönüşümün 
kamucu ve eşitlikçi bir çer-
çeveden gerçekleşmesini 
sağlamak inovasyon, refah ve 
kapsayıcılık hedeflerini aynı 
anda gerçekleştirmeye imkan 
verecektir. Teknoloji, sosyal 
eşitsizlikleri derinleştirmeye 

nı görüyoruz. Bu torpil düzeni 
gençlerde çok büyük bir ge-
lecek kaygısı ve umutsuzluk 
yaratıyor, sonucunda büyük 
bir sosyal yıkım ortaya çıkıyor.

Biz bu torpil düzenine son 
verip liyakata dayalı düzeni 
kuracağız. Kamu kaynaklarını 
verimsiz ve kimsenin kullan-
madığı pahalı yatırımlarla 
ranta çevirmek yerine istih-
dam yaratacak birçok önemli 
yatırım yapacağız. Devasa 
kamu zararlarına son verece-
ğiz. En önemlisi de, halkımızın 
hak ettiği ortak geleceği hep 
beraber inşa etmeye başlaya-
cağız. 

Pandemi hepimize bakımın, 
sağlığın, dayanışmanın, 
diğerkamlığın, 
müşterekliğin ne kadar 
önemli olduğunu acı bir 
biçimde yeniden hatırlattı. 
Bakım ve ertesi güne 
sağlıklı ve huzurlu bir 
şekilde uyanmak yolunda 
harcanan tüm emeği 
ve ayrılan kaynakları 
ekonominin tam merkezine 
almak nasıl mümkün? 
Birleşik Krallık Kadın Bütçe 
Grubu, bakım ekonomisi 
temelli farklılıkları çok açık 
verilerle ortaya koyuyor. 
Ya da İpek İlkkaracan’ın 
uluslararası alanda güncel 
bir ilginin konusu olan 
mor ekonomi modeli gibi 
modelleri düşündüğümüzde 
bu konuda Türkiye’de neler 
yapılabilir? Özetle sizin 
ekonomi yaklaşımınızda 
bakım ekonomisinin yeri 
nerededir?

Kadınların ekonomik özgür-
lüğünün yolu güçlü bir sosyal 
devletten geçiyor! Mor ekono-
mi anlayışı, kuracağımız kamu 

ralarını ödeyebilirdik, yeni iş 
aramaya koyulmuş gençlerin 
her birisine 5000’er lira “haya-
ta atılma desteği” verebilirdik. 
Yani 5 yandaş şirkete döviz 
garantili güncellenmiş öde-
melere kaynak aktarmak ye-
rine yaklaşık 5 milyon ailenin 
ağır yükü hafifletilebilirdi!

İktidarın yarattığı kamu zararı 
maalesef bununla sınırlı değil. 
İktidar 2019 Şubat’tan 2020 
yılının Kasım ayına kadar, kriz 
yokmuş gibi algı yaratmak 
uğruna ve bilimle kavga eden 
faiz-enflasyon ilişkisindeki ıs-
rarı yüzünden 128 milyar do-
larlık Merkez Bankası rezerv-
lerini sattı. 128 milyar doların 
satıldığı süreçte ortalama 
döviz kurunun 6,28 civarında 
olduğu hesaplanıyor. 30 Nisan 
2021 itibariyle kur düzeyinin 
8,26 olduğunu düşünürsek, 
iktidarın 128 milyar dolarlık 
rezervi eritmesinin ne kadar 
büyük bir kamu zararı yarat-
tığını görüyoruz. Dolayısıyla 
ortada 250 milyar lirayı aşan 
bir kamu zararı var. Ayrıca bu 
büyüklükte bir rezervi Merkez 
Bankası’nın tekrar biriktirmesi 
yıllar alacak ve Merkez Banka-
sı rezerv biriktirmek için her 
döviz alımı yaptığında kurun 
daha da yükselmesi gibi bir 
ihtimal söz konusu olacak. 
Unutmayalım ki, satılan 128 
milyar dolarlık rezerv 10 yılı 
aşkın bir sürede biriktirilmiş-
ti...

Bir diğer kamu zararı yaratan 
uygulama da ahbap-çavuş 
ilişkileri, iktidarın kurduğu tor-
pil düzeni. Birçok farklı kamu 
kurumundan “Yönetim Kurulu 
Üyeliği” çerçevesinde AKP 
yöneticilerinin fahiş tutarlarda 
maaş ve huzur hakkı aldıkları-
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yonlar vergi ödüyorlar. 
Ağır bir mali ve sosyal 
adaletsizlik var. 

Ülkemizdeki vergi ada-
letsizliği çok farklı bir 
boyutta olsa da vergi-
lendirme tartışmaları 
dünyanın dört bir ya-
nında sürüyor. AKPM’de-
OECD’nin bu alanda 
yürüttüğü çalışmaları da 
içeren “Vergi Adaletsizli-
ğiyle Mücadele” başlıklı 
olup bu kurumun bahar 

oturumunda kabul edilen tav-
siye karara sosyal adaletin te-
sisi perspektifinden bir görüş 
raporunun raportörlüğünü 
yürüttüm. O raporda da tartış-
tığım üzere COVİD-19 salgını, 
hem ülkemizin hem de dün-
yanın daha adil, daha eşitlikçi, 
sosyal devlet ilkelerini yansı-
tan yeni bir vergi politikasına 
ihtiyaç duyduğunu ortaya 
koydu. Yeni vergi politikası-
nın dijital dönüşümle uyum 
sağlaması, vergi cennetleri 
peşinde koşmayı engellemesi 
güncel durumdaki büyük ver-
gi kayıplarını durduracaktır. 

Türkiye’de bu kaybın temelin-
de, iktidarın rantçı sermayeyi 
zenginleştirmeye dayalı düze-
nin siyasi tercihleri yatıyor. Biz 
bu tercihleri değiştireceğiz. 
Bizim kamu maliyesi, vergi ve 
bütçe politikamızın temelin-
de yükü halkın sırtından al-
mak ve rantçı sermayenin bu 
topluma olan büyük borcunu 
ödemesini sağlamak var. Aynı 
şekilde, ülkemizde kalması ve 
halk için kullanılması gereken 
tek bir liranın dahi vergi cen-
netlerine gitmesine müsaade 
etmeyeceğiz. 

küresel yaygınlığı olacak bir 
uluslararası sözleşme veya 
benzeri bağlayıcı bir hukuki 
araç tanımlanması çağrısı 
yapıyoruz. Türkiye’de de bu 
yönde hukuki adımlar atılması 
gerekiyor. 

Son olarak vergiler 
konusuna geçmek 
istiyorum. Yeni dönemin 
kamu maliyesi için 
önerileriniz nelerdir? Tüm 
dünya servet vergisini, olası 
rant vergisini tartışıyor. 
Böyle bir duruşu hayata 
geçirmek için Türkiye’de 
nelere ihtiyaç var?

Vergi politikası, sosyal adalet-
sizliği ve gelir eşitsizliğini gi-
dermek açısından çok önemli 
bir araçtır. Oysa Türkiye’de çok 
büyük bir vergi adaletsizliği 
var. Ülkemizdeki vergi politi-
kası iktidarın sınıfsal ve siyasi 
tercihini çok net gösteriyor. 
Dolaylı vergilerin oranı çok 
yüksek, gelire göre vergi alın-
mıyor. Toplanan vergilerde 
dolaylı vergilerin oranı OECD 
ülkelerinde ortalama %35 
iken bu oran Türkiye’de %65 
ve üstünde. Üstelik bir yandan 
rantla zenginleşenlerin vergi-
leri affedilip, silinirken Türki-
ye’de açlık sınırı altında asgari 
ücrete mahkum edilen mil-

aracı olmamalı. Teknolojinin 
imkanlarına her yurttaşın eri-
şimini garanti altına almamız 
gerekiyor. Unutmayalım ki 
bugün Türkiye’de derin dijital 
eşitsizlikler var;  birçok evde 
hala bilgisayar dahi bulunmu-
yor.

Bir yandan da insan haklarını 
koruyan politik ve hukuki 
bir çerçevenin bu alanda 
oturması gerekiyor, zira ki-
şisel verilerimiz yapay zeka 
teknolojisine sahip şirketlerin 
kar elde etmesi için ihtiyaç 
duyduğu birer girdi. Ayrıca 
devletlerin pandemi döne-
minde yaygınlaşan izleme ve 
takip uygulamalarıyla kişisel 
verilerimize erişimi kolayla-
şıyor, bunun otoriterliğin bir 
aracı olarak kullanılması ihti-
mali de endişe yaratıyor.Av-
rupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi’nde (AKPM) bu alanla 
ilişkili çalışmalar kapsamında 
ben de “Yapay Zeka ve Sağlık: 
Önümüzdeki Tıbbi, Hukuki 
ve Etik Sınamalar” başlıklı bir 
kararın raportörlüğünü yap-
tım. AKPM’de kabul edilen bu 
kararın ve diğer yapay zeka 
ile ilgili tavsiye kararların tü-
münde bahsi geçen kaygıları 
giderecek olan ve dijital dö-
nüşüm ve yapay zekaya özel, 
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T sunda çarçur ediliyor. Buhar-
laşan 128 milyar dolarla emek 
dostu/insan dostu bir iktidar 
neler yapabilirdi; biliyor mu-
sunuz? En azından hiç birimiz 
içinde bulunduğumuz acıları 
çekmezdik. Yandaşa dağı-
tacak komisyon almak için 
yaptırılan ve garanti edilen 
fahiş tutarlarını her gün cebi-
mizden beşer-onar ödediği-
miz havaalanı, şehir hastanesi, 
köprü, tünel, vb beton ürün-
leri vatandaşı yolma amacıyla 
inşa edilmese nasıl rahat 
ederdik; biliyor musunuz? He-
sap soramıyoruz; çünkü yasak. 
İş yaptıkları müteahhitlerin 
vergi borçlarını affedip sudan 
bahanelerle yurttaşa ceza ke-
serek rezaletin finansmanını 
tümüyle bize yıkıyorlar. Top-

Zavallı Ülkem

Türkiye bir yerlere doğru 
sürükleniyor. Neden ve ne-
reye? Bunu tam olarak bilen 
yok; hatta ülkeyi, boynuna 
geçirdiği kementle sürükleye 
sürükleye götüren kişi/kişiler 
bile tam bilmiyor. O neden-
le, olan bitenin rasyonel bir 
açıklaması yok. Yine de şu son 
dönemde başımıza gelenleri 
bir gözden geçirelim.

Kafasına vurulup sağılan  
ve güdülen toplum

Ülkenin ekonomik potansi-
yeli yüksek; ama ya üretim 
yaptırılmadığı için kol ve be-
yin enerjimiz paraya/refaha 
dönüşmüyor ya da eldeki 
para ve mevcut olanaklar, 
iktidarın tercihleri doğrultu-

 
Aydın CINGI 
Araştırmacı
acingisdv@gmail.com
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prim verip halkın esas günde-
mi dışındaki konulara dalmak 
istemiyor. Ne var ki bu çaba, 
özellikle iki alan söz konusu 
olduğunda önceliğini yitirmek 
zorunda; çünkü bu alanlarda 
toplum ve siyasal yapı, iktidar 
eliyle geriye dönüşsüz biçim-
de değiştiriliyor. Bunlardan 
birincisi, iktidarın otoriter tek 
adam rejiminden totaliter 
yapıya dönüşme girişimleri. 

Carl Friedrich ve Zbigniew 
Brzezinski gibi siyaset dü-
şünürlerinin de üzerinde 
birleştikleri bir tanıma göre 
“totalitarizm” şu unsurları içe-
rir: Ütopik bir gelecek tanımı 
(sözgelimi, siyasal İslam ide-
alinde buluşmuş dindar ku-
şaklar); tek kişi önderliğindeki 
egemen kitle partisi (Erdoğan 
- AKP); fiziksel ve psişik nitelik-
li terör uygulaması (polis deh-
şeti, özel yetkili mahkemeler, 
keyfi ve uzun tutukluluklar, 
muhaliflere karşı tehditler, 
vb); iletişim ve medya tekeli 
(telefon dinlemeler, çoğun-
luğu yandaşlaşmış kanal ve 
gazeteler, işinden atılan ya-
zarlar, oto/sansür pençesinde 
susmaya yönelen ve gittikçe 
küçülen muhalif medya); 
çok gelişkin bir silahlı güç 
(yeni polis devleti gösterge-
leri); sistemin ve ekonominin 
bürokratik koordinasyonla 
merkezden yönetimi (özerk 
kurumların yok edilmesi vb).

 Yukarıda saydığım öğelerin 
hepsi ülkemizde var. Ayrıca, 
bu türden rejimlerde düşünce 
ve ifade özgürlüğü bulunmaz 
ve yönetim aleyhine görüş 
öne sürülemez. Lider tek güç 
kaynağıdır, her şeyi o bilir, her 
şeye o karar verir yani hukuk 
odur. Liderin hoşuna gide-

rörist” iftirası ve polis dayağı 
da her gün ekranlarda gördü-
ğümüz görüntülerden. Bugün 
Taksim’de gençler/kadınlar 
yerlerde sürükleniyor, yarın 
doğanın tahribine karşı çıkan 
İkizdereliler… 

Bir de her gün yeni bir yasak 
var! Üstelik bu yasaklar hu-
kuksuz; hazretler sözlü emir 
veriyor ve bu emir uygulansın 
istiyor. Yazılı belge yok; çünkü 
söz konusu emir anayasaya 
aykırı. Bunların örnekleri, ka-
panma süresince alkollü içki 
satma yasağı veya hukuksuz 
uygulama ve yasaklara karşı 
çıkana reva görülenleri sözlü 
veya görüntülü olarak bel-
geleme yasağı. Açıklaması: 
İktidar, ramazan ayında içki 
içen insan kalmasını ve kolluk 
kuvvetleri aracılığıyla yaptığı 
aşırılıkların ve işlediği suçların 
ortaya çıkarılmasını istemi-
yor. Bütün çabaları, her türlü 
hukuksuzluğu yapıp bunun 
kamuoyuna yansımasını ve 
geleceğe iletilmesini engel-
lemeye dönük. Özetle, “Ben 
sizi geberteyim, ama sesiniz 
çıkmasın!” Sonra? Sonrası mu-
halefetin Danıştay’a başvur-
ması ama ya red kararı ya da 
iktidarın bildiğini okuması.

“Gündem sapmasın”  
diye diye…

Ekonomik kriz yurttaşın bo-
ğazını sıkıyor ve bu kriz kuş-
kusuz ki iktidara oy yitirten 
başat öğe. Muhalefet de haklı 
olarak bu konudan sapmadan 
onu deşmek ve halka temel 
sorunlarını her an anımsat-
mak niyetinde. Dolayısıyla 
siyasetin gündemi ekonomi 
olsun istiyor ve iktidarın yön 
değiştirtme manevralarına 

lumca alçaltılıyoruz; kafamıza 
vurula vurula sağılıyoruz. 
Sıfırlama konusunda talimli 
kişiler toplumun maddi ve 
manevi varlığını sıfırlıyor.

Pandemi başlayana değin 
yalnızca malımızı alıyorlardı; 
şimdi canımızı da alıyorlar. 
Kendileri kalabalığa bizzat ka-
rışmadan, lebalep dolu kong-
reler düzenliyor ve 81 ile virüs 
saçıyor. Üzerinden komisyon 
alınacak aşı da olmayınca, biz-
ler ölüyoruz. Emeğimizden bi-
riktirmiş olduğumuz paraları 
bile şu salgın döneminde bize 
vermiyorlar; aç kalmamak için 
kalabalıkta işe gidip virüsü 
birbirimize bulaştırıyoruz. 
Üstelik yine sayılarla oynuyor-
lar; yalanlarla oyalanıyoruz. 

Her sabah “acaba bugün nasıl 
bir sorun yaratacaklar?” diye 
uyanıyoruz. Haksız da çıkmı-
yoruz. Sorunlardan bazıları 
kronikleştiğinden onları -o 
günün haberleri için- en azın-
dan cepte biliyoruz. Kanal 
İstanbul bulardan biri. He-
sap-kitap, maliyet-getiri, de-
mografik dengesizleşme, ÇED 
raporu, deprem, Marmara’ya 
zarar falan filan kar etmiyor. İş 
kafaya konmuş, inada binmiş; 
ille de yapılacak. Tabii paraları 
ve vakitleri yeterse. ABD öyle 
istiyor, Katar’a söz verilmiş, 
arsalar alınmış, villa maketleri 
yapılmış. Boğaziçi Üniversitesi 
de kronikleşmeye yüz tutan 
sorunlardan biri. Kimsenin 
istemediği ve yetkinliği çok 
kuşkulu bir AKP’li şahıs, rektör 
olarak atanıyor. Aylardır öğre-
tim üyeleri rektörlük binasına 
sırtını dönmüş, adamı protes-
to ediyor; öğrenciler yerlerde 
sürükleniyor. Öte yandan öğ-
renciye veya itiraz edene “te-
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sapmayalım” çabası içinde 
gündemin salt “mutfakta yan-
gın”, “tüyü bitmemiş yetim” 
klişelerine kıstırılması son de-
recede anlamsızlaşıyor. Konu 
artık var olma veya yok olma 
-yani iktidarın sevdiği deyimle 
“beka”- sorununa dönüşüyor. 
Bu türden aşamalara gelindi-
ğinde artık gündem buraya 
odaklanmalıdır.  

Gündemi ekonomiden alı-
koyma potansiyeli taşıyan 
alanların ikincisi de, iktidarın 
“din devleti” kurma ve top-
lumu hukuksal düzenleme-
ler aracılığıyla tarikatların 
egemen olduğu bir Orta-
doğu ülkesine dönüştürme 
eğilimidir. Örneğin İstanbul 
Sözleşmesi’nden tek adamın 
bir gece yarısı kararıyla 
çıkıldığında kadınların 
mobilize edilmesi ve 
muhalefetin bütünüyle 
direnmesi gerekliydi. Bu, ka-
bul edilmemesi gereken bir 
geri dönüş, bir irtica hamle-
sidir. AB Komisyonu Başkanı 
von der Leyen’i, Kaddafi veya 
Saddam dahi ayakta bırakıp 

kısmen yok ettiği o ayrımı da 
tamamen yok etme çabasın-
da. Aslında ülkede yıllardır 
hilesiz hurdasız bir seçim ya-
pılamadığı malum. Tek adam 
rejimini getiren referandum 
bile yasaya uymayan biçimde 
yapıldı; atı alan mühürsüz 
oylarla Üsküdar’ı geçti. 

Şimdi Haluk Gergerlioğlu’nun 
TBMM’den yaka paça çıka-
rılıp cezaevine konulması 
ve ülkenin üçüncü partisi 
olan HDP’nin fiilen politika 
yapmaktan alıkonulması ve 
de ana muhalefet lideri ve 
diğer bir dizi üst düzey ana 
muhalefet yöneticisi hak-
kında düzenlenen fezlekeler 
artık muhalefetin de ortadan 
kaldırılarak tam anlamıyla bir 
“totaliter” rejime yönelme eği-
limlerini yansıtıyor. Nitekim 
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bir 
basın toplantısında kendisine 
yöneltilen muhalefetin itirazı-
na ilişkin bir soruya, “boş verin 
muhalefeti, biz muhalefete 
bakmıyoruz” diyebiliyor. Ülke 
bu noktalara savrulurken, 
“aman ekonomik gündemden 

nin yolu açılır; onu eleştiren 
hiçliğe mahkum edilir. Lider 
ve partisi, toplumsal varlığın 
ve ülke gerçeğinin bütününü 
kavradığı savındadır. Toplum 
kutuplaştırılıp bir kesim yurt-
taş “ötekileştirilir.” Yurttaşlar, 
“bizden olanlar/bizden ol-
mayanlar” biçiminde ikiye 
bölünür ve “bizden olanlar”ın 
sürekli çoğunlukta kalmasını 
sağlayacak popülist söylem 
kullanılır: “Gençlerimiz dindar 
olmasınlar da tinerci mi olsun-
lar?” türünden, anlamsız ve 
hüzün verici deyişler gibi... 

TBMM’den geçen muhale-
fetin talebine uygun kararın 
ertesi gün geçersiz kılınarak 
yeniden otoriter liderin iste-
diği yönde benimsenmesi, 
emekli amirallerin bir bildirisi 
üzerine “darbe” yaygarasının 
koparılması yukarıdaki tablo-
yu tamamlıyor. Yalnız totaliter 
rejim ile bugünkü Türkiye’nin 
yönetimini ayıran bir fark 
var. O da, totaliter rejimlerde 
muhalefetin bulunmaması 
ve özgür seçimlerin yapılma-
ması. Şu anda iktidar zaten 
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düşüşünü sürdürmekteyken 
sırf sandık gelsin diye göz 
yumuluyor. Ancak her şey 
umulduğu gibi gitmeyebilir. 
Seçmenin, olduğu iddia edi-
lip yıllardır bir türlü ortaya 
çıkamayan “feraseti” bu kez de 
ortaya çıkamayabilir. 

Ayrıca Millet İttifakı denen 
birliktelik, daha genişleyip bir 
“demokrasi cephesi”ne dö-
nüşmedikçe iktidar için umut 
vardır. Bunun için AKP’nin 
elinde yeterince sivil darbe 
olanağı ve deneyimi var. Ayrı-
ca anayasa falan takmıyorlar. 
Seçim yasasını, seçim siste-
mini istedikleri yönde değiş-
tirirler. Toplumsal muhalefet 
% 70’ler düzeyine varmadıkça 
ve böyle bir muhalefet iklimi 
yurt çapında esip seçmenin 
bütününü gözle görülür 
biçimde etkilemedikçe hiçbir 
şeye güvenemeyiz. Biz yurtse-
verler çok çalışmalı ve dikkatli 
olmalıyız. Unutulmamalıyız ki, 
bir dönem daha AKP iktidarı, 
Cumhuriyeti ve toplumun “de-
mokrat” kesimini kökünden 
kazıyacaktır.  

verişli duruma gelebileceği 
de sorgulanmalıdır. Avrupa, 
Türkiye ile bir yazgı birliği 
düşünmüyor; hatta bu ülkeyi 
artık insan hakları, hukukun 
üstünlüğü, ifade özgürlüğü 
gibi demokrasi değerleri bağ-
lamında da umursamıyor. On-
lar için önemli olan, o taraflara 
buradan göçmen gönderil-
memesi ve Doğu Akdeniz’de 
sorun çıkartılmaması vb. 
Muhalefet şimdilik, AB’yi bir 
olasılıkla bu alanlarda duyarlı 
kılacak barışçı bir iktidar seçe-
neği de sunamıyor. ABD ise, 
kendi işine bakıyor ve işlerini, 
hükmüne tabi bir Erdoğan 
rejimiyle yürütebildiği ölçüde 
yürütüyor. 

Öte yandan muhalefetin, 
seçim/sandık diye diye 
kendini zaman zaman bir 
tür pasifizme ittiği sapta-
nıyor. Kazanılacağına çok 
güvendiği seçime değin bir 
“kaza” olmasın diye, iktidarın 
toplumu ve rejimi göz göre 
göre farklılaştırmasına ancak 
“yarım ağız” ses çıkarıyor. 
Bütün bunlara, iktidar oyları 

altın kaplama koltuğuna ku-
rulmaz; böyle olduğunda da 
bunu en azından muhalefet 
sorun yapıp iktidar adına 
AB’den özür dilerdi. Ayasof-
ya’nın -bir yandan hukuksal 
sorumluluktan kaçarak- cami-
ye döndürülmesi ve hutbede 
Atatürk’e hakaret edilmesi, 
“aman toplum bizi din karşıtı 
sanmasın” diye geçiştirilecek 
bir sorun değildi. Halka, nasıl 
yoksullaştırıldığı anlatılırken, 
kimi Mercedes’li yobazların 
sıkça yaptıkları “fakirlik övgü-
sü”nün içerdiği mide bulan-
dırıcı riya da halkın dikkatine 
sunulmalıdır.

“Seçime değin bir terslik 
olmasın” diye diye…

İktidar kamuoyu 
yoklamalarına baktıkça 
seçimden korkuyor ve seçimi, 
kuşkusuz ki, kendisi için en 
uygun olan anda yapacak. 
Araştırmalara göre, iktidar 
oylarının düşüşü sürüyor. Öte 
yandan o kadar çok usulsüz-
lük, yolsuzluk, hukuksuzluk 
yaptılar; halka o kadar yalan 
söyleyip o kadar çok insana 
kötülük yaptılar ki, iktidardan 
ayrılınca kendilerine hesap 
sorulmasından çekiniyorlar. 
Esasen bu boş bir kuruntu da 
değil; tabii ki  bazı hesaplar 
verilecek. O yüzden iktidarı 
bırakmamak için ellerinden 
ne geliyorsa, ne kadar mela-
net varsa yapacaklar. 

Bunlardan birisi, yurt dışında 
bir askeri serüvene girişip 
halkın “ulusalcı” duygularını 
gıdıklayarak geçici biçimde 
oylarını yükselterek seçime 
gitmek olabilir. Ancak dünya 
konjonktürünün bu türden 
bir manevraya ne ölçüde el-
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İ gelmektedir.

Nüfusunun sağladığı ucuz 
emek gücü sayesinde 
emek-yoğun sanayi dalla-
rında sömürünün en rahat 
şekilde uygulanabildiği ül-
kelerden biri olmasının yanı 
sıra etnik çeşitliliği, sayısız 
tanrı ve tanrıçaya ev sahipliği 
yapması, spritüel dünyanın 
takipçilerinin ruhsal arınma 
metotlarından olan yoga, rei-
ki, şifacılık benzeri uygulama-
ların beşiği olması dünyanın 
ilgisini üzerine toplamaktadır.

Hayatın her saniyesini kadraj-
lamak gibi bir tutkuya sahip 
fotoğrafçıların repertuarında 
ise, Hindistan fotoğrafları 
olmazsa olmaz… İşte 

Başkaldırı

İnsanı insan yapan şey nedir?

Doğadaki diğer canlılardan 
ayıran şey nedir?

Buna birçok farklı yanıt veri-
lebilir.

Hepimizin hayat serüveni içe-
risinde, sorguladığımız birçok 
tecrübe bize bu sorunun yanı-
tı için farklı ipuçları vermiştir. 
Ben kendi yanıtımı bundan 
tam 10 yıl önce buldum. 43 
yaşında…

...

Hindistan… Her halde dün-
ya üzerinde en fazla merak 
uyandıran ülkelerin başında 

 
A. Babür ATİLA 
Eski SODEV Başkanı
batila@superonline.com
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“bir dünya mümkün” diyerek 
ayaklandıkları, bireysel özgür-
lüklerini ilan ettikleri, cinsel-
likleri ile barıştıkları, aile kav-
ramını sorguladıkları, dünya 
halklarının savaşı değil barışı, 
huzuru hak ettiğini haykır-
dıkları, savaş verilecekse öz-
gürlük için verilmeli diyerek 
ayaklandıkları ve İstanbul’da 
Sultanahmet’te Pudding 
Shop’ta buluşup, Katmandu 
istikametinde otobüsle yola 
çıktıkları dönem…

Yitirilen ya da belki de hiç 
oluşamamış duyguların kaza-

nılması için mistik dünyalara 
yapılan seyahatlerin döne-
mi… Açlık, fakirlik, eğitimsiz-
lik sarmalından kurtulamayıp 
çözümü kendi tanrılarının 
ruhlarında arayanların bölge-
lerine yapılan yolculuklar…

Himalayaların her biri 8.000 
metreyi geçen zirvelerine tır-
manan dağcıların adları kendi 
ülkelerinde plaketlere kazınır-
ken onlarca kilo yükü sırtla-
rında taşıyarak dağcılara eşlik 
eden Şerpa’ların adlarının 
dahi bilinmediği bölgeler…

nın en kolay olduğu ülkeden 
bahsediyoruz…

Ve bu bahis açıldığında Batı 
toplumlarının değerleri içeri-
sinde yoğrulmuş birçok insan-
dan gelen “Ama mutlular, azla 
yetinmeyi biliyorlar…” türü 
yorumlar…

...

LIFE Dergisi’nin 1969 yılının 
Ekim-Kasım sayılarının birer 
örneğini 1999 yılında Paris’te 
Seine Nehri’nin kenarına dizili 
seyyar sahaflardan birinde 

gördüğümde çekmişim bu fo-
toğrafı. Her ne kadar biriktiri-
ci, çöpçü, hiçbir şeyi atamayıp 
üstüne üstlük etraftan topla-
yan biri olmama rağmen de-
mek ki tanesi o günlerde 250 
Fransız Frangı olan bu eski 
dergilere para ayıramamışım. 
Toplamı 500 frank ediyordu, 
yani bugünün 70 Euro’su, ne-
redeyse 700 TL’si.

1968, yani o güne kadar ağır 
muhafazakar eğilimlerin 
gölgesinde yaşayan Batı top-
lumlarındaki gençlerin başka 

yukarıdaki fotoğraf da benim 
yakaladığım bir kare.

Tata marka çarpık bacak bir 
kamyonete doluşturulmuş, 
kim bilir hangi işi yapsınlar 
diye amele pazarından top-
lanmış onlarca kadın…

Bu fotoğraf, elimdeki diğer 
Hindistan fotoğraflarının iyi 
olanlarından biri.

Sokağın ortasında yalnız başı-
na bir çöpün ortasında yemek 
tırtıklarken kutsal bir ineğin 
yavaşça kendisine doğru 
yaklaştığı 2 yaşındaki 
çocuğun fotoğrafları da 
mevcut.

Tepesinden geçen vi-
yadüğün altını kendine 
mesken edinmiş birkaç 
ailenin yolun kenarın-
daki yalaktan akan suda 
çamaşır yıkamaya çalış-
tığını gösteren kadrajla-
rım da...

Ait olduğu kastın ken-
disine uygun gördüğü 
mekanlarda oturan yüz 
milyonlarca insan… Ka-
dının adının olmadığı bir 
coğrafya…

Tüm Hindistan ihracatının 
%15’ini gerçekleştirdiğini id-
dia eden holdingin ana mer-
kezinin kapısının tam önünde 
plastik sandalyenin üzerinde 
oturarak aynı usturayla sakal 
tıraşı olanların mekanı…

Oraya yaptığım her seyahatte 
gözyaşlarımı tutamadığım 
onlarca ağlatan sahne… Dün-
ya üzerindeki tüm eşitsizlikle-
rin tek bir kareye sığdırılması-
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ülkenin ekonomik yeterliliği-
ne kavuşması ve en önemlisi 
olan Swaraj, yani Hindistan’ın 
yabancı hakimiyetinden kurtul-
ması konularında ülke çapında 
kampanyalar yürüttü.

Böyle bir Hindistan göreceği-
mi ummuştum açıkçası. Tam 
tersini bulmuştum. Yoksulluk 
akıl almaz boyutlarda, kadın-
lara uygulanan hiçleştirme 
aynen devam etmekte, her 
ne kadar yok dense de kast 
sistemi memleketin damar-
larına nüfuz etmiş şekilde 
yürürlükte. Üzerinde güneş 
sönmeyen imparatorluğun 
eski sömürgesinde kıble hala 
Greenwich’de…

Sonraki yıllardaki seyahat-
lerimde de içimdeki aynı acı 
hiç geçmedi. Bir insan neden 
kendisine bu şekilde bir yaşa-
mı layık görür?

Başka bir insan evladı tarafın-
dan kendisine layık görülen 
aşağılayıcı yaşama başkal-
dırmayı beceremeyen, daha 
doğrusu istemeyen; halinden 
mutlu, huşu içerisinde evrene 
mesajlar göndererek yaşama-
ya devam edenler var oldukça 
sömürü düzeni kalkar mı bu 
dünyadan?

Ve o insan neden  
başkaldırmaz?

Üyesi bulunduğum partinin 
halihazırdaki Genel Başkanı 
göreve geldiğinde kendisine 
GANDI güzellemesi yapmak 
pek bir revaçtaydı. Kendisi 
bu durumdan memnun muy-
du değil miydi bilemedim, 
ama Gandi’nin evini ziyaret 
ettikten sonra, umarım kısa 
zamanda kurtulur bu yakıştır-

miş tohumu olarak geçecektir. 
Bilen bilir, tohum ölmez, 
sadece uç verip çiçekleneceği 
mevsimi bekler...

...

“Uçakla bile üzerinden geç-
mem” dedi birisi bir sohbette, 
“Gördüklerime dayanamadım, 
seyahat sonrasında kendime 
gelemedim uzunca bir süre”. 
O kadar tanıdık bir hissiyattı 
ki benim için de bu cümleler. 
Uçak Chennai Havaalanı’ndan 
kalkıp Dubai’ye inene kadar 
geçen sürede biraz uyu-
muştum. İstanbul’a aktarma 
uçağına ise 10 saatten fazla 
bir süre daha vardı. Ekip arka-
daşlarım koltuklar üzerinde 
uyuyarak zaman geçirirlerken, 
ben Dubai Havaalanı’nın uzun 
koridorlarında volta atıp du-
ruyordum. Ve hep aynı şey 
kafamda dönüyordu. Neden? 
Neden bu yüz milyonlarca 
insan bir yanda korkunç bo-
yutlarda zenginlik varken se-
faletin en acımasızca olanına 
mahkum kalmaya müsaade 
ediyorlardı?

Halbuki bize okullarda Hin-
distan’ın büyük lideri Mahat-
ma GANDI nasıl anlatılmıştı 
hatırlayalım. (Wikipedia’dan 
alıntıdır).

Hindistan’a döndükten sonra 
yoksul çiftçi ve emekçileri bas-
kıcı vergilendirme politikasına 
ve yaygın ayrımcılığa karşı 
protesto etmeleri için örgütledi.
Hindistan Ulusal Kongresi’nin 
liderliğini üstlenerek ülke ça-
pında yoksulluğun azaltılması, 
kadınların serbestisi, farklı din 
ve etnik gruplar arasında kar-
deşlik, kast ve dokunulmazlık 
ayrımcılığına son verilmesi, 

...

Evet, insanı insan yapan ne-
dir sorusu ile başlamıştık. 
İnsan, başkaldırma cesareti 
gösterebildiği ölçüde 
insanlaşır…

Evet, insanı insan yapan şey 
“başkaldırı”dır. Başkaldırı 
kendi hakkını arayıştır… Baş-
kaldırı senin başını eğmeye 
çalışana karşı gösterdiğin 
duruştur… Başkaldırı daha 
iyisi için gösterilen çabadır… 
Başkaldırı gerekirse gelecek 
için bugünün feda edilebil-
mesidir…

Başkaldırı “Revolte” demektir, 
“Devrim”e yani “Revolution”a 
açılan kapı demektir…

1789 Fransız Devrimi, “Sans 
Culottes”ların yani Türkçe me-
ali “Baldırı Çıplakların” ayak-
lanmasıdır.

1917 Ekim Devrimi, eşitlik ve 
özgürlük arayışındakilerin 
Çarlık Rusya’daki zaferidir.

1923 Devrimimiz çürümüş, 
kokuşmuş Osmanlı İmparator-
luğu’nun kapısına kilit vuran 
Anadolu insanımızın başkal-
dırısıdır.

Hataları ve sevapları ile bu 
devrimler dünyaya yeni ufuk-
lar açmıştır. Ama hepsinin 
öznesi halktır. Güçlü liderlerin 
önderliğinde başkaldıran 
halkların zaferidir.

Bu arada, hala birilerinin ka-
busu olmasından belli, 2013 
Gezi Direnişi de tarihimize 
özgürlük, kardeşlik ve daya-
nışmanın topraklarımıza ekil-
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kurutulmayan kadınlar bizden 
uzak bir coğrafyanın gerçeği. 
Ama bu gerçek, bir açıdan da 
bizim gerçeğimiz. Tüm insan-
lığın gerçeği…

Kadın hareketlerinin bugüne 
kadar dünya üzerinde ortaya 
koyduğu mücadele sonucun-
da elde ettiği kazanımlara ba-
kınca direnmenin insan onu-
runa en yakışan şey olduğuna 
bir kez daha şahit oluyoruz. 
Kadın hareketini örnek alan 
bir dayanışma hattı dünya 
üzerindeki eşitsizliklerin kay-
nağını belki de kurutabilir.

Adını İstanbul’dan alan bir 
sözleşmenin savunulmasın-
dan doğan kelebek etkisiyle 
Afrika’da, Hindistan’da, İran’da, 
Arabistan’da ve akabinde tüm 
dünya coğrafyasında ezilen sı-
nıflarla genciyle, emekçisiyle, 
çocuğuyla ortak bir ütopyada 
buluşmanın tohumları serpi-
lebilir mi toprağa…?

sanın özgürlüğe ulaşma çaba-
sının muhteşem bir anlatımı 
olan HAIR müzikalinin, tüyleri 
her dinlendiğinde diken diken 
eden şarkısı “Let the sunshine 
in” Kaş’ın güzelim plajı Der-
ya’da çalarken elindeki kadehi 
batan güneşe doğru uzatan 
bu kadın; kendi vücudu üze-
rinde hiçbir tahakkümü kabul 
etmeyen, kendisini ikinci sınıf 
sayan ruhani sahteliklere gü-
lüp geçen, eril yaşam dayat-
malarına karşı dimdik direnen 
bir simgedir. 

Bir kamyonun arkasına sıkış-
tırılıp mevsimlik işçi olarak 
tarlalara taşınıp köle gibi 
çalıştırılan, sefaletin yüzüne 
vuran acısı ile binlerce dolarlık 
kameraların objektiflerine ta-
kıldığında “harika bir fotoğraf” 
övgülerine meze olan, renkli 
kıyafetlerinin canlılığı etnik 
moda tasarımlarına ilham 
kaynağı olurken vücutlarına 
sinen pis kokunun kaynağı 

madan diye istemedim diye-
mem…

Her ne kadar gözlüklü, yumu-
şak bakışlı suratı, bir önceki 
keskin bakışlı, yakışıklı, Ricky 
Martin’li kurultayların starın-
dan çok farklı bir izlenim bı-
rakıyor olsa da, Genel Başkan 
seçildiği ilk kurultaydaki ko-
nuşmasının sosyal demokrat 
siyaset anlayış üzerine dinle-
diğim en kapsamlı ve anlamlı 
tiratlardan biri olduğunu dü-
şünsem de -sonradan üstün-
de pek durulmamış olmasını 
da pek anlayamadığımı be-
lirtmek durumundayım, belki 
bu konuşmanın partiye birkaç 
beden bol geldiği düşünül-
müş olabilir- Gandi benzeri 
bir liderliğin partiyi özünde 
işlevsizleştireceğini düşünme-
dim değil…

...

Vietnam savaşı üzerinden in-
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T Oldubittiye getirilen “fesih” 

Öncelikle son bir ayda yaşa-
dıklarımızı tekrar bir hatır-
layalım. 19 Mart’ı 20 Mart’a 
bağlayan gece İstanbul 
Sözleşmesi’nin “Türkiye tara-
fından feshedildiği” bir Cum-
hurbaşkanı kararı ile Resmi 
Gazete’ de duyurulmuştu. Bu 
kararda “fesih” kavramı kulla-
nılmıştı; oysa sözleşme, birçok 
kişinin düşündüğünün aksine, 
bu kararın verildiği tarih iti-
bariyle yürürlükten kalkmış 
olmadı. Sözleşmeden çıkış 
prosedürü gereğince Türkiye, 
İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilme talebini 22 Mart’ta 
–yani Resmi Gazete’de Cum-
hurbaşkanı kararının duyurul-
masından iki gün sonra- Avru-

Bir Sosyal Psikolojik Mesele Olarak 
İstanbul Sözleşmesi

Tam adı Kadınlara Yönelik 
Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi olan 
İstanbul Sözleşmesi’nden 
Türkiye’nin çekilme niyeti 
20 Mart 2021 tarihinde bir 
Cumhurbaşkanı kararı olarak 
duyuruldu. O günden bu 
yana, hukukçular ve siyaset 
bilimciler başta olmak üzere 
pek çok kişi meseleyi farklı 
disiplinler açısından ele ala-
rak yazdı. Ben de bu yazıda 
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 
olarak son bir yılda yaşa-
dıklarımızı sosyal psikoloji 
penceresinden bakarak ele 
almaya çalışacağım. 

 

Hilal GENÇAY 
Sosyal Psikolog
hilal.gencay@wwhr.org
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ne önemli bir konuda verilen 
kararın duyurusunu internet 
üzerinden yayınlanan resmi 
bir metin üzerinden yaparak, 
verilen kararın gerekçelerini 
topluma anlatma sorumlulu-
ğundan ve bunun sonucunda 
yaşanacak politik yüzleşme-
den de kaçmış oldu. 

Özetle; hem “fesih” duyuru-
su sürecini hem de sonrası 
süreçte AK Parti üst düzey 
yetkililerinin açıklamalarını 
ve Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı tarafından konu 
ile ilgili yapılan açıklamayı3 
beraber ele alalım. Bu yolla 
İstanbul Sözleşmesi’nin “fes-
hinin” kamuoyunda tartışıl-
masının önüne geçmek ve 
gündemden olabildiğince 
hızlı düşmesini sağlamak 
yani “oldubittiye” getirmek 
için iktidar tarafından özel bir 
iletişim stratejisinin işletildiği 
söylenebilir. 

Kronikleşen 
kolektif bir travma 

Şimdi de İstanbul Sözleşmesi 
tartışmaları bağlamında geç-
tiğimiz son bir yılı bir hatır-
layalım. Hatırlanacağı üzere 
AK Parti Grup Başkanvekili 
Numan Kurtulmuş, 2 Temmuz 
2020’de, “İstanbul Sözleşme-
si’nin imzalanması gerçekten 
yanlıştı… Nasıl usulünü yeri-
ne getirerek bu sözleşme im-
zalanmışsa, aynı şekilde usulü 
yerine getirilerek bu sözleş-
meden çıkılır.” demişti ve bu 

3 Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı’nın Türkiye’nin İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin 
yaptığı açıklama hakkında daha fazla 
bilgi için bkz: https://www.iletisim.gov.
tr/turkce/haberler/detay/turkiyenin-
istanbul-sozlesmesinden-cekilmesine-
iliskin-aciklama

tartışmaları bağlamında bir 
televizyon programında 
verilen bir örnek üzerinden 
başlayan Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi tartışması çıkmış 
ve sonrasında bir grup emekli 
amiralin kaleme aldığı ve yine 
bir gece yarısı yayınlandığı 
ifade edilen bir bildiri ortaya 
çıkmıştı. Bu bildiri, iktidar 
çevreleri tarafından çokça 
tartışılmış ve yayınlanma 
saati sebebiyle de akıllara 
Türkiye’de yaşanan darbeleri 
getirdiği için sert bir şekilde 
eleştirilmişti. Oysa 24 Kasım 
2011’de TBMM’de görüşülerek 
AK Parti, CHP, MHP ve BDP’nin 
oybirliğiyle onaylanan ve ar-
dında çok geniş bir toplumsal 
mutabakat bulunan İstanbul 
Sözleşmesi, tek bir kişinin 
kararı ile bir gece yarısı “Tür-
kiye tarafından feshedilmiş” 
ve bunda ne esas ne de usul 
bağlamında en ufak bir sorun 
görülmemişti.2 Esasa ve usule 
ilişkin sorunları da bir tarafa 
bırakacak olursak; kadınların 
ve genel olarak toplumsal cin-
siyet eşitsizliğine dayalı şiddet 
yaşama riski olan tüm bireyle-
rin yaşamlarını doğrudan etki-
leyecek bu kararın Resmi Ga-
zete’de bir gece saat 02.30’da 
duyurulmuş olmasının kamu 
vicdanı üzerinde yaratacağı 
“darbe” etkisi ile de kimse 
ilgilenmemişti. Bu duyuruyu 
büyükbir grup insan için trav-
matik yapan şeyin; sadece 
seçilen kavramlar, bu kararla 
kamu vicdanının hiçe sayılmış 
olması ya da duyurunun saati 
olduğunu söylemek de zor. 
İktidar, ülke gündemine her 
geldiğinde uzun bir zaman ve 
geniş bir yer kaplamış böylesi-
2 25 Kasım TBMM tutanağı hakkında 
bilgi için bkz: https://www.tbmm.gov.
tr/tutanak/donem24/yil2/ozet/024.
htm

pa Konseyi Genel Sekreteri’ne 
bildirmişti ve sözleşmenin 80. 
maddesine göre ancak 1 Tem-
muz 2021’de sözleşmeden 
“çekilmiş” sayılacaktı. Ancak 
–tüm bu prosedürün çok iyi 
bilinmesine rağmen- Cumhur-
başkanı kararı ile sözleşmenin 
“feshedildiğinin” duyurulması 
sebepsiz değildi. Seçilen kav-
ramlarla yapılan bu açıklama 
ile kamuoyunun genelinde 
“bu iş bitti” algısının o anda 
oluşuvermesi sağlandı. Belki 
de istenilen tam olarak buy-
du. Hatta “feshedildi” algısı 
yaratma konusunda o kadar 
ileri gidildi ki; ülkenin İç İşleri 
Bakanı İstanbul Sözleşmesi 
“feshedildikten sonra” -bahsi 
geçen zaman aralığı 19 Mart-
22 Nisan arasıdır ve sözleşme 
halen yürürlüktedir- sözleş-
menin “yürürlükte olduğu” 13 
Şubat-19 Mart arası döneme 
göre kadın cinayetlerinin % 
26 azaldığını iddia etti.1

İstanbul Sözleşmesi’ne dair 
alınan Cumhurbaşkanı kararı-
nın bir gece yarısı duyurulma-
sının, kadınlar ve genel olarak 
kamuoyu üzerinde haberin 
içeriğinin vahametinden ayrı 
olarak bir travma etkisi yarat-
tığını söylemek yanlış olmaz. 
Genellikle gece saat 01.00’da 
çıkan Resmi Gazete o gece 
saat 02.30’da yayınlandı. Bu 
kararın duyurulma zamanına 
niçin bu kadar önem atfettiği-
mi çok güncel bir örnek üze-
rinden açıklayacağım. 

Pek çoğunuzun hatırlayacağı 
üzere İstanbul Sözleşmesi 

1 Süleyman Soylu’nun açıklaması 
için bkz: https://www.aa.com.tr/
tr/politika/bakan-soylu-istanbul-
sozlesmesinin-feshedilmesinin-
ardindan-kadin-cinayetleri-yuzde-26-
azaldi/2217097
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kamuoyunun verdiği tepki 
üzerine iktidarın çekilme 
meselesini ülke gündeminde 
tutmaktan vazgeçtiğini gös-
terdiği algısı yaratmıştı. Bu 
gelişme, toplumsal cinsiyet 
eşitliğini ve kadın haklarını sa-
vunan tüm hareketler içinde –
temkin elden bırakılmamakla 
beraber- bir kazanım olarak 
telakki edilmişti. Aslında ik-
tidarın “geri adım atmakla” 
toplumsal cinsiyet eşitliğini ve 
kadın haklarını savunan her-
kese –arka plandaki tüm siya-
si hesaplara rağmen- “sizi duy-
dum” demiş olduğu sanılmıştı. 
İstanbul Sözleşmesi’nin AK 
Parti içinden özellikle kadınlar 
ve iktidara yakınlığı ile bilinen 
KADEM tarafından sahiple-
nildiği de bilindiğinden bu 
tutum değişikliği parti içinde 
de başarıya ulaşan bir ikna 
süreci olarak yorumlanmıştı. 
Ancak 20 Mart 2021 tarihinde 
duyurulan “fesih” ile 2020’nin 
Temmuz-Ağustos aylarında 
gerçekleşen bunca tartışma 
ve sözleşmenin korunması 
yönünde oluşan kamuoyuna 
“aslında biz size rağmen kara-

başta olmak üzere tek tek 
bireylerin dahil oldukları çoğu 
sosyal medya üzerinden farklı 
eylemlilikler gerçekleşmiş ve 
milyonlarca insan “İstanbul 
Sözleşmesi Yaşatır” demişti. 
Tüm ülkede her kesimden 
katılımla oluşturulan bu sa-
vunma hattı sayesinde AK 
Parti iktidarı sözleşme konu-
sunda geri adım atmış –ya da 
öyle görünmüş- ve 18 Ağus-
tos 2020’de yapılan bir MYK 
toplantısı sonrası AK Parti 
Sözcüsü Ömer Çelik “Bütün 
kadın örgütlerinin görüşlerine 
açığız. Güzel bir yaklaşımla or-
taya koyulan bütün görüşleri 
değerlendiriyoruz” demişti.5 

Bu açıklama, her ne kadar 
“İstanbul Sözleşmesi’nden 
Türkiye’nin çekilmesi söz ko-
nusu değildir” gibi net bir me-
saj vermiş olmasa da; gelinen 
noktada farklı kesimlerden 
kadınların ve genel olarak da 

5 Ömer Çelik’in açıklaması 
hakkında daha fazla bilgi için bkz: 
https://www.gazeteduvar.com.tr/
politika/2020/08/18/celikten-istanbul-
sozlesmesi-aciklamasi-butun-kadin-
orgutlerinin-goruslerine-acigiz

açıklama ile sözleşmeden 
çekilme konusu birdenbire 
ülke gündemine oturmuş-
tu.4Bu açıklama ile İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilmeye 
yönelik bu niyet, ilk defa parti 
içinden bu kadar yüksek bir 
kademeden dile getirilmişti. 
Kurtulmuş’un bu açıklama-
sını takip eden günlerde AK 
Parti’nin gerçekleştirdiği her 
MYK toplantısı öncesi ülkede 
nefesler tutulmuş ve bu top-
lantılarda İstanbul Sözleşme-
si’nden çıkılmasına yönelik bir 
karar oluşmasından endişe 
edilmişti. 

Bu süre zarfında pandemiye 
rağmen kadın hareketinin, 
başta kadın ve LGBTİ örgüt-
leri olmak üzere sivil toplum 
örgütlerinin, yerel yönetim 
kurumlarının, muhalefet par-
tilerinin, özel sektör kurumla-
rının, sanatçıların ve kadınlar 

4 Numan Kurtulmuş’un açıklaması 
hakkında daha fazla bilgi için bkz: 
https://www.trthaber.com/haber/
gundem/kurtulmustan-istanbul-
sozlesmesi-aciklamasi-usulunu-
yerine-getirerek-sozlesmeden-
cikilir-498087.html
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söyleyen İstanbul Sözleşme-
si’ni 2011’de ilk imzalayan 
ülke olarak Türkiye, aynı yıl 
Kadın ve Aileden Sorumlu 
Devlet Bakanlığı’nı kapatmış 
ve yerine Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı’nı kurmuştu. 
Sadece bu örnek bile AK Parti 
iktidarının toplumsal cinsiyet 
eşitliğini temel bir ilke olarak 
aslında hiç bir zaman gerçek-
ten kabul etmiş olmadığını 
göstermeye yetiyor. 

Adına paradigma değişimi 
diyelim ya da demeyelim, 
cinsiyet rejimi açısından 
içinde bulunduğumuz yeni 
aşamanın yansımalarını yakın 
gelecekte siyaset, istihdam, 
eğitim, sağlık gibi alanların 
her birinde görmeye devam 
edeceğiz. Sakınılan “toplum-
sal cinsiyet” kavramının artık 
kriminalize edildiğini çok 
daha sık görüyor olacağız. İşte 
tam da bu noktada; toplumsal 
cinsiyet eşitliği için mücadele 
veren kadın hareketi ve LGBTİ 
hareketi dışında olan, kendini 
herhangi bir hareketin içinde 
tanımlamayan ama temelde 
toplumsal cinsiyet eşitliğini 
savunan ve -bu kavramı bi-
lerek ya da bilmeyerek- tüm 
bu olanlardan rahatsızlık 
duyanlar bu politik mücadele-
nin geleceği konusunda be-
lirleyici olacaklar. Toplumsal 
cinsiyet eşitliği mücadelesini 
samimiyetle Türkiye’nin en 
önemli politik mücadele alanı 
haline getirecek ve herhangi 
bir politik hareketin içinde 
olmayanları da bu alana çe-
kebilecek bir muhalefet, bir 
hareket ancak bu kırılma nok-
tasında eleştirel duranlar için 
bir adres olabilecek ve Türkiye 
için gerçek bir değişimi başla-
tabilecek. 

rımızı vermiştik” denmiş oldu. 
Böylece bu deneyimin kendisi 
sözleşmeyi savunan herkes 
için “kronikleşen kolektif bir 
travma” haline geldi. 

Sonu “feshe” uzanan İstanbul 
Sözleşmesi tartışmalarının 
gerçekleştiği son bir yılı diğer 
kolektif travmalarımızla bera-
ber değerlendirmezsek sosyal 
psikolojik incelememizi eksik 
bırakmış oluruz. 11 Mart 2020 
tarihinden bu yana toplum 
olarak yaşadığımız başka bir 
kolektif travma daha var: Bu 
da, tabii ki COVİD-19 salgını. 
Son bir yıl içinde bir yandan 
pandemi hayatımızı alt üst 
ederken bir yandan da ka-
dınların kazanılmış haklarına 
yönelik saldırılar bu dönemde 
daha da artarak devam etti. 
Pandemi özelinde devlet tara-
fından kadına yönelik şiddet 
ile mücadelede alınan tedbir-
lerin yetersizliği bir yana, Türk 
Ceza Kanunu (TCK) 103. mad-
desinde değişiklik yapılmaya 
çalışılarak çocuk istismarı 
faillerine af yolunun açılması, 
kadınların yoksulluk nafakası 
haklarını sınırlandırmaya çalı-
şılması ve son olarak İstanbul 
Sözleşmesi’nin “feshedilmesi” 
girişimlerine şahit olduk. 
Pandemi her birimizin kişisel 
yaşamını etkilerken, salgın 
şartları özellikle hak mücade-
lesi alanında çalışanlar için ör-
gütlenmeyi, bir araya gelerek 
dayanışmayı ve sokakta olma 
halini etkilediği için ayrın bir 
zorluk yarattı. 

Kadın hakları alanında kaza-
nımların kaybedilme riskinin 
yaşandığı her noktada kadın 
hareketi tarafından örgütlü 
tepkiler verilebildi; ancak bu 
yapılırken daha önce izlenmiş 

bazı pratikler form değiş-
tirmek zorunda kaldı. Hak 
mücadelesi verenler tabii ki 
örgütlenmenin ve dayanışma-
nın yeni yollarını ve yöntemle-
rini bulmakta gecikmedi. An-
cak tüm bunları yaparken de 
bahsi geçen tüm travmaları 
tek tek özneler olarak kendile-
ri de yaşadılar. Bu çerçeveden 
baktığımızda pandeminin 
sebep olduğu travmayı henüz 
atlatamamışken özellikle top-
lumsal cinsiyet eşitliğini savu-
nanlar açısından eşitlik mü-
cadelesine zarar verecek tüm 
gelişmeler –ve burada son 
güncel gelişme olarak İstan-
bul Sözleşmesi’nden çekilme 
kararı- beraber düşünüldü-
ğünde hem katmerlenen hem 
de kendi içinde kronikleşen 
farklı kolektif travmaları bera-
ber yaşadığımız çok açık. 

Politik mücadelede 
kırılım noktası;  
bizi bekleyen olanaklar 

Peki katmerlenmiş, kendi için-
de kronik hale gelmiş bunca 
kolektif travmayı beraber 
yaşarken eşitliği savunanlar 
politik mücadelelerine nasıl 
devam edecekler? İstanbul 
Sözleşmesi’nden çıkılmasına 
yönelik karar ve sonrasında 
ülkede yaşananlar, bize bir 
şeyi çok açık bir şekilde gös-
terdi. AK Parti iktidarı İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilme ka-
rarı ile sadece kadına yönelik 
şiddetle baş etmede değil, 
hayatımızın her alanını etkile-
yecek cinsiyet rejimi konusun-
da genel olarak bir paradigma 
değişikliğine gideceğini de 
ilan etmiş oldu. Şiddet ile 
ancak toplumsal cinsiyet 
eşitliğini “ana akımlaştırarak” 
mücadele edebileceğimizi 
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T Geleneksel toplum yapısı ve 
değerleriyle cumhuriyet reji-
mi ve siyasal kültür arasındaki 
ilişkiyi görünenin veya algı-
lananın aksine hegemonya 
mücadelesine dönüştüren iki 
sacayağı bulunmaktadır. Ön-
celikle cumhuriyetin düşün-
selliği ve gelecek tahayyülü, 
modernizmin gerektirdiği 
toplum niteliği olmasına kar-
şın cumhuriyet yöneticileri 
genel olarak geleneksel de-
ğer yargılarından beslenmiş 
bir toplumsal sermayenin 
parçasıdır. Bu hususun nihai 
sonucu ise cumhuriyetin 
ideolojik yöneliminin böylesi 
bir toplumsal sermayenin 
ürünü olan siyasal elitlerin 
fikri bütünlüğüyle doğrudan 
veya dolaylı çatışmasıdır. İkin-

Erbakan Anmasının Düşündürdükleri…

Türk siyasal yaşamındaki 
modernleşme sürecinin ku-
rumsal yapılara yönelik köklü 
müdahalelerine karşın, top-
lumsal dokudaki seyrinin aynı 
düzeyde olmaması; siyasal 
ve toplumsal yönelimi büyük 
ölçüde belirlemiştir. Aslında 
modernleşmenin Osmanlı 
siyasal kültürüne ilişkin genel 
değer yargılarını tedavülden 
kaldırma çabası, Türk siyasal 
yaşamının içinde bulunduğu 
tarihsel girdabın bir yansıma-
sıdır. Daha doğrusu modern 
toplum ve devlet düşünselli-
ğinin geleneksel topluma si-
rayet ettirilmesi ve bu sirayete 
karşı direnilmesini gerektiren 
tarihsel bir hegemonya sorun-
salı olarak karşımıza çıkmak-
tadır. 

 

Murat AYDIN 
Doktora Öğrencisi,  
Kamu Yönetimi
murat_aydin68@hotmail.com



55

   SOSYAL DEMOKRAT

liklerinin de azımsanmayacak 
payı bulunmaktadır. Başka 
bir ifadeyle toplumsal yapı, 
siyasal aktörlerin ve politik 
algının şeklini belirlerken si-
yasal aktörler ve oluşumlarda 
toplumsal yapının, yani, insan 
sermayesinin olabildiğince 
stabil kalmasından yana tavır 
almışlardır. Bu takınılan tavır 
ise mevcut siyasal yaklaşım 
ve politik hareket alanının 
yapaylaşmasıyla ve sürekli bir 
kriz -siyasal, iktisadi, sosyal ve 
kültürel- olgusuyla sonuçlan-
mıştır.

Siyaset dilinin ve anlayışının 
iktidar olmakla sınırlı yapısı 
otoritarizmle bütünleşmiş 
olsa da, asıl sorunsal; toplum-
sal yapının belirli kimlikler 
özelinde -sağcı/solcu-komü-
nist, Alevi/Sünni, Kürtlük, 
Kemalistlik, siyasal İslamcılık 
ve otoriter-milliyetçi-muha-
fazakar- maruz kaldığı güçlü, 
aşılamaz, dönüştürülemez 
ayrışmadır. Böylesi bir husus, 
siyasal düzlemdeki çatışma 
ve ayrışmayı stabilleştirirken; 
toplumsal doku içinde güçlü 
önyargıları da beraberinde 
getirmiştir. Netice ise; toplum-
sal dokunun her bir parçası 
kendi içinde genişleyen birer 
güç merkezi haline gelirken, 
aynı zamanda her biri ötekini 
belirli aidiyetler içerisinde 
olumsuzlayan bir gerçekliğe 
tekabül etmiştir. Bu somutlu-
ğun taraflarından biri olarak 
muhafazakarlık; düşünsel ve 
uygulama boyutuyla rejim ve 
devlet kimliği kadar toplum 
ve muhalefetin kısır niteliğini 
de beslemiştir. Dolayısıyla 
politika üretilemeyen alanda 
hegemonik olan değer yar-
gılarının psikolojik kadrajına 
takılıp kalmak, günümüz siya-

cisi ise, ilkiyle ilişkili olarak, 
köylü ağırlıklı bir toplumsal 
formasyonun -belki de her 
şeyden önemlisi budur- Türk 
siyasetinin ideolojik yelpazesi 
üzerinde sahip olduğu belirle-
yiciliktir. Siyasal veya kültürel 
sermaye boyutuyla bu kitleyi 
belirleyici yapan şey, iktidar 
olma ve bu iktidarı sürdür-
meye yoğunlaşmış bir algının 
meşruluğunda oynadığı tar-
tışmasız fonksiyondur. Dahası 
kişi-toplum ve toplum-devlet 
ilişkilerindeki toplumsal ku-
tuplaşmaların sebeplerinden 
biri olan ulus-devletin oluştu-
rulamayan yurttaşlık kimliği; 
otoriterlikle bütünleşmiş 
geleneksel değer yargılarıyla 
birlikte, demokratik siyasal 
işleyişin yönelimini ve içeriği-
ni belirlemiştir. Cumhuriyetin 
idealizmi ise kurum varlığını 
ve kimliğini içeren bir soyut-
luğa dayanarak varlık kazan-
mıştır. Nihayetinde, siyasal 
yapının ideolojik formasyonu 
her ne kadar belirli dönemler-
de belirli toplumsal ve siyasal 
kimlikler üzerinden ayrışmış 
olsa da, iktidar ve iktidar 
bileşenlerinin hegemonya 
unsurlarıyla yani araçlarıyla 
toplumsal bölünme ve kamp-
laşmanın genel niteliği ve 
özelliği değiştirilmeden sür-
dürülmüştür. 

Pragmatizme dayalı  
pratiğin girdabı 

Böylesi bir tablonun mev-
cudiyetinde; hem sol/sosyal 
demokrat hareketler hem de 
Adnan Menderes, Süleyman 
Demirel, Turgut Özal, Alpars-
lan Türkeş, Mesut Yılmaz, 
Tansu Çiller ve Necmettin 
Erbakan gibi aktörlerce temsil 
edilen ve milliyetçi-muhafaza-

kar-otoriter bütünlüğü belirli 
düzeylerde harmanlayarak 
toplumsal alana taşıyan sağ 
siyasal oluşumlar pay sahi-
bidir. Kemalizmin sınırları 
içindeki bu mevcudiyette, 
kendine özgü niteliğe sahip 
hareketlerin prototiplerin-
den biri de, teorisyenliğini 
Necmettin Erbakan’ın yaptığı 
“Milli Görüş” hareketidir. Milli 
görüş, ahlaki olanla bütünleş-
tirilmiş bir ümmet düşünce-
siyle, insan sermayesinin ge-
leneksel dokuya bağlılığından 
yana olan tavır ve değerleriyle 
bu gün içinde bulunduğu-
muz toplumsal yozlaşmanın 
verili kaynaklarından biridir. 
Ancak demokrasi içi iktidar 
mücadelesi şeklinde lanse 
edilen veya öyle algılanan 
şey; aslında, gelenekselle 
modernleşme arasındaki he-
gemonya çekişmesidir. Siyasal 
iktidar olmanın ötesindeki bu 
gerçeklik; toplumsal ve siyasal 
düzeydeki ayrışmanın keskin 
olması, toplumsal sermaye 
ve siyasal şartların, sağ siya-
sal anlayış için daha elverişli 
olmasıyla günümüze kadar 
gelebilmiştir. Merkez sağın 
-genelde tüm sağ siyasal 
yapılar- uzun soluklu iktidar 
kaynağı olan bu siyasal ve 
toplumsal sermaye; sol/sos-
yalist hareketlerin toplumu 
algılamalarındaki stabilliğin 
psikolojik duvarı olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Bu 
gerçekliğin oluşumunda, 
aynı zamanda, sol/sosyalist 
hareketlerin benimsedikleri 
yaklaşımın radikalliği, için-
de bulundukları toplumsal 
grubun algısal değerleriyle, 
politik olanın mahiyetini de-
ğerlendirmelerinin yarattığı 
kısırlık ve kendi statükolarını 
korumaya dönük düşünsel-
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oluşumun kendi bağlamında 
Erbakan’a yaptığı övgülerin 
niteliğinin tartışmaya açıklığı-
nı ve pragmatizm gerçekliği 
barındırmasını bir kenara 
bırakırsak; daha iyi bir yaşam 
ve daha iyi bir toplumsal ta-
hayyül ekseninde lanse edilen 
yaşanabilir bir Türkiye istemi 
dışında ortaklığın değer yar-
gıları mevzu bahis olmamıştır. 
Ancak politik alanda konu-
şulabilirliğin sağlanmasında, 
her şeyden önemlisi HDP’nin 
bulunması siyasal gelecek açı-
sından önemli bir görüntüdür. 
Ancak bu görüntünün eksik-
liği; yani düşündürücü kısmı, 
Akşener’in bulunmamasıdır. 
Akşener’in bulunmaması po-
litik bir hamle midir, pragma-
tizm mi, HDP’den ayrışma mı, 
geleneksel siyasal kültür anla-
yışından kopuş mudur, bilin-
mez.  Ancak geleceğin politik 
başarısının geleneksel siyasal 
yaklaşım ve politik tavırlardan 
arınmakta yattığı aşikar bir 
gerçeklik olarak karşımızda 
durduğunu söyleyebiliriz. Di-
ğer yandan Levent Gültekin’in 
“Bu Yazıyı Yazmak Zorunda 
Kaldığım İçin Çok Üzgünüm” 
ve Ayşe Çavdar’ın “Meral Ha-
nım’ın Yolcuğu” adıyla kaleme 
aldığı yazılar; hem geçmiş 
hem de günümüz siyaseti 
açısından izleyecek rotanın 
patikaya bağımlılık mı, yoksa 
kopuş mu olacağına dair ola-
sılıkları önümüze koyabilmek 
açısından bir fikir verebilir… 
Tabi bunlar sadece birer olası-
lık. Asıl belirleyici olacak şey; 
siyasal aktörlerin geleneksel 
siyasal algıların dışında ne 
kadar kalabileceği, geleceği 
hangi eksende inşa etmekten 
yana oldukları ve toplumdaki 
değişimin buna vereceği yanı-
tın mahiyetidir…

yışının toplum nazarındaki 
karşılığının, ne kadar yüzeysel 
ve indirgemeci olduğunu 
göstermesi açısından önemli-
dir. Türkiye siyasi yelpazesinin 
genelinde ise; tüm toplumsal 
olgulardaki mükemmeliyet-
çilik veya yozlaşma algısıyla 
etiketlemeye dayanan gele-
neksel algı tarzının indirge-
meciliğini göstermektedir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler 
ışığında Erbakan anmasının 
bize düşündürdüğü birkaç 
husus bulunmaktadır. Önce-
likle, politik aktörlerin toplu-
mu halen sağ siyasal kimliğin 
bir unsuru olarak değerlendi-
rerek düştükleri handikaptır. 
Bu handikap politik alanda 
toplumsal sermaye ve iktidar 
mücadelelerinde geleceğe 
değil, geleneksel kültürün 
düşünsel kavram ve alanına 
sıkışmışlığının bir göstergesi 
olduğu gibi; çözümünde bu 
siyasal kültürün araçlarıyla 
oluşturulmasında aranmasın-
dadır. Erbakan anmasının bir 
diğer önemli çıktısı, Türk siya-
sal hayatının ihtiyaç duyduğu 
istişare ve düşünsel payla-
şıma katkısıdır. Her siyasal 

sal yelpazelerinin asli girdabı 
olarak karşımıza çıkmıştır. 

Geleneksel algıyla gelecek 
inşa edilebilir mi?

Günümüzdeki bu girdabın 
ilk özelliği, toplumu halen 
stabil ve farklı siyasal kimlik-
lerin algılanmasında olduğu 
gibi, muhafazakar kimliğin 
de siyasal yelpazedeki güç 
ilişkilerinin belirleyicisi olarak 
değerlendirilmesidir. Böylesi 
bir durumun oluşumu ise, 
belirli bir toplumsal ve siyasal 
perspektifin etkisinde kalan 
politik aktörlerin toplumdaki 
devinimin farkına varamama-
ları veyahut geleneksel algıla-
rın dışına çıkamamalarından 
kaynaklanmaktadır. Bunun 
örneklemleri çoğaltılabile-
ceği gibi, özellikle Fethullah 
Gülen hareketinin tarihsel 
etkisi ve gücü üzerine olan 
psikolojik algının, 17-25 Aralık 
sonrasındaki seçimlerde ikti-
dar bloğunda yaratacağı güç 
kaybı beklentisinin boşa çık-
masıyla daha da netleşmiştir. 
Bu örnek aslında özelde milli 
görüş hareketi ve dolayısıyla 
bu hareketin düşünsel anla-



57

P
COVID-19 Meslek Hastalığı Kabul Edilmelidir

simgesine dönüşen Prof. Dr. 
Cemil Taşçıoğlu’nun yaşamını 
yitirdiği 1 Nisan tarihi, Türk 
Tabipleri Birliği (TTB) tara-
fından  “COVİD-19 Nedeniyle 
Kaybedilen Sağlık Çalışanlarını 
Anma Günü” olarak belirlendi 
ve bu tarihte Türkiye’nin her 
yerinde COVİD-19 mücadele-
sinde yaşamını yitiren sağlık 
çalışanları için anma etkinlik-
leri düzenlendi..Pandeminin 
başlangıcından itibaren ısrarla 
vurgulanan COVİD-19’un 
meslek hastalığı sayılması ta-
lebi bir kez daha dile getirildi.

İlk kayıpları ile derinden etki-
lenen sağlık çalışanları, son-
raki süreçlerde ölüm ile adeta 
köşe kapmaca oynayacaklar, 
hem kendilerini hem de ya-

Pandemide geride bırakılan 
bir yılın ardından ülkemizde 
sağlık çalışanı ölümleri 400’e 
yaklaşırken dünya genelinde 
en az 17 bin sağlık çalışanı 
COVİD-19 nedeniyle hayatını 
kaybetti. Sağlık çalışanları, 
insanları COVİD-19’a karşı 
güvende tutmak için kendi 
hayatlarını ortaya koydukları 
halde yeterince önemsen-
memenin, önceliğin toplum 
sağlığından çok sermayeye 
verilmesinin, bilimsellikten ve 
şeffaflıktan uzak sağlık politi-
kalarının bedelini hasta olarak 
ya da ölerek ödemek zorunda 
bırakıldılar.

Ülkemizde pandemiyle müca-
dele eden sağlık çalışanlarının 
ilk kaybı olan ve mücadelenin 

Gülgün İNCİRCİ KIRAN 
Dr., Ankara Tabip Odası YK Üyesi
gkiran06@gmail.com
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sayılarında patlama, vefat 
sayılarında artış olarak yan-
sırken sağlık sistemi aşırı yük-
lenmeye ve sağlık çalışanları 
ölmeye devam edecekti. Hal 
böyle iken aynı Bakan bu kez 
de “Evde hastalananlar var, 
nasıl meslek hastalığı kabul 
edelim?” sözü ile iktidarın 
pandemi yönetimine bakışını 
ve sağlık çalışanlarına verdiği 
değeri ortaya koymuştur.

En son gelinen noktada CO-
VİD-19 enfeksiyonu nedeni 
ile aylarca yoğun bakımda 
kaldıktan sonra hayatını 
kaybeden bir hekimin ölüm 
nedeninin “doğal ölüm” olarak 
değiştirilmesi bunun meslek 
hastalığı sayılması konusunda 
yönetenlerin çok da iyi niyetli 
olmadıklarının açık göstergesi 
gibidir. Oysa sağlık çalışanları 
tüm dünyada bu hastalığa 
maruz kalma açısından en 
yüksek riskli meslek grubu 
kabul edilmektedir. Toplumun 
diğer kesimlerine göre pan-
demiden 10-14 kat daha fazla 
etkilenmektedirler.

etmemek adına evlerinden, 
sevdiklerinden uzakta yaşa-
maya başlamışlardı. Pande-
mide henüz 2 ay biterken 
başlatılan erken normalleşme 
süreci ardından yaşanan vaka 
patlamaları ve 2. pikin faturası 
sağlık çalışanlarına kesilmiş; 
Aralık 2020 de kaybedilen 
sağlık çalışanı sayısı 300’e 
ulaşmıştı. Tam da bu dönem-
de,10 Aralık 2020’de Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanı Zehra Zümrüt Selçuk’un 
TBMM’de yaptığı konuşmada 
“Sağlık çalışanları için meslek 
hastalığı düzenlemesine ihti-
yaç yok” şeklindeki açıklaması, 
Covid19’un meslek hastalığı 
sayılması için aylardır müca-
dele veren sağlıkçılar arasında 
şaşkınlık, kızgınlık ve kırgınlık 
yaratmıştı.

1 Mart 2021 de yine erken 
alınan kontrolsüz normalleş-
me kararı ile kısıtlamaların 
kaldırılması ve malum lebalep 
bir araya gelmeler sonucunda 
yaşanan 3. Pikin sonuçları ne 
yazık ki topluma yeni vaka 

kınlarını hastalanmaktan ve 
ölmekten korumaya çalışırken 
bir yandan da en temel hakla-
rı için mücadele vereceklerdi. 
Pandemi başında yaşanan ki-
şisel koruyucu ekipman ( mas-
ke, siperlik, tulum vb.) sıkıntısı, 
sağlık çalışanlarında bulaş 
ve hastalık riskini artırırken 
tarama testlerinin uygulan-
maması hastalanan sağlık çalı-
şanlarının tespitinin önündeki 
engeldi. Bunun yanı sıra özlük 
haklarının ( izin, istifa, emek-
lilik, ek ödemeler ) pandemi 
gerekçesi ile tırpanlanması, 
enfekte sağlık çalışanlarının 
yaşadıkları izin / rapor sorun-
ları ve hasta oldukları süreçte 
uygulanan ücret kesintileri ve 
öldüklerinde tazminatların 
ödenmeyip geride bıraktık-
larına yaşatılan mağduriyet, 
sağlık çalışanlarını adım adım 
tükenmişliğe götüren kilo-
metre taşları idi.

Henüz aşının olmadığı bu 
süreçte hızla enfekte olmaya 
başlayan sağlıkçılar, bir yan-
dan da yakınlarını enfekte 
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tekrarlanan bir sebeple veya 
işin yürütüm şartları yüzünden 
uğradığı hastalık” olarak tarif 
edilmektedir. İçinde bulun-
duğumuz salgın koşullarında 
bu tanımlar tam da; sağlık 
kuruluşlarında sağlık hizmeti 
verirken COVİD-19 tanısı alan 
sağlık çalışanlarında ‘Meslek 
Hastalığı’ bildirimi için uygun 
tanımlardır.

Henüz salgının başlangıcında 
Dünya Sağlık Örgütü tara-
fından sağlık çalışanlarının iş 
sağlığı ve güvenliğinin sağ-
lanması için yayınlanan reh-
berde: “ Sağlık kuruluşlarının 
işveren ve yöneticileri tarafın-
dan “sağlık kuruluşundaki bir 
maruziyet sonrası COVİD-19 
enfeksiyonu geçiren bir sağlık 
çalışanının zararının tazmini, 
rehabilitasyonu ve tedavisinin 
sağlanması sağlık çalışanı-
nın haklarındandır. Böyle bir 
durum mesleki maruz kalma 
sayılır ve sonucundaki hasta-
lık da meslek hastalığı olarak 
değerlendirilir.” ifadelerine yer 
verilmiştir. 

Meslek koşullarının tüm olum-
suzluklarına karşın salgının 
kontrol altına alınabilmesi ve 
toplumun en az etki ve en az 
can kaybı ile bu süreci atlata-
bilmesi için özverili mücade-
lelerine kendi sağlıklarının ve 
yaşamlarının da büyük tehlike 
altında olduğunu bilerek de-
vam eden sağlık çalışanları 
için COVİD -19 hastalığının 
meslek hastalığı olarak tanım-
lanması gereklidir. Bu yolda ve 
“maluliyet -  vazife  malullüğü” 
gibi kavramlar  konusunda 
TBMM tarafından atılan adım-
lar yeterli olmayıp halen uy-
gulanmakta olan illiyet bağı 
aranması koşulu olmaksızın 
meslek hastalığı olarak kabul 
edilmelidir.  
 
Meslek hastalığı ve illiyet 
bağı yani nedensellik nedir?

Meslek hastalığı, 6331 sayılı 
‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa-
sı’nda “mesleki risklere ma-
ruziyet sonucu ortaya çıkan 
hastalık” olarak; 5510 sayılı 
yasada ise “çalıştığı veya yap-
tığı işin niteliğinden dolayı 

Dünya Sağlık Örgütü, 
sağlık çalışanlarının dünya 
nüfusunun % 3‘ünü, tüm 
COVİD-19 hastalarının ise en 
az %14’ ünü oluşturduğunu 
bildirmiştir .Buna göre 
dünyada her 7 koronavirüs 
hastasının 1’i sağlık çalışanıdır. 
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin 
Koca, Aralık 2021 de yaptı-
ğı açıklamada, Türkiye›de 
COVİD-19 ile enfekte sağlık 
çalışanı sayısının 120 bini 
geçtiğini, her 10 bu virüslü 
hastadan 1’inin sağlık çalışanı 
olduğunu belirtmiştir. Sağlık 
çalışanlarının virüs riskini in-
celeyen Türk Toraks Derneği 
ise bir anket gerçekleştirerek 
Aralık 2020 ve Ocak 2021 
döneminde COVİD-19’a ya-
kalanan sağlık çalışanlarının 
oranını %57,4 olarak açıklamış 
ve bu oranın tüm dünyadaki 
ülkelere göre Türkiye’de çok 
daha yüksek olduğuna dikkat 
çekmiştir. Sağlık Çalışanları 
aileleriyle birlikte bu hastalığa 
yakalanmaya devam ederken, 
bu verilere kör bakan politi-
kalar ve kısır çekişmelerle de 
uğraşmaktadır!
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sorgulanamaz düzeyde belir-
gindir.

Pandemi ile mücadele sıra-
sında vefat eden veya malul 
olarak mağdur olan, çalışma 
iş gücü kaybına uğrayan 
sağlık çalışanları ve riskli 
grupların mağduriyetlerinin 
giderilmesi; kendileri ve ya-
kınlarının zararlarının tazmin 
edilmesi gerekmektedir. 
Halen COVİD-19 geçiren tüm 
sağlık çalışanlarının kayıtları 
Sağlık Bakanlığı’nın Halk Sağ-
lığı Yönetim Sistemi (HSYS) 
sisteminde mevcuttur. İşi 
ve mesleği gereği hastalara 
bakan/muayene eden/
müdahale eden ve bu süreçte 
COVİD-19 hastalığına yaka-
lanan sağlık çalışanlarının bu 
kayıtlarının illiyet bağı olarak 
kabul edilmesi ve sistem üze-
rinden otomatik olarak Sosyal 
Güvenlik Kurumuna bildirim 
iletilmesi, yasal prosedürün 
uzamasını ve olası hak 
kayıplarını, zaman kayıplarını 
önleyecektir. 

Sonuç olarak tekrar belirtmek 
gerekir ki, salgını önleyebil-
mek uğruna mücadele verir-
ken COVİD-19 nedeniyle vefat 
eden sağlık çalışanlarının 
aileleri için; malul ve mağ-
dur olan sağlık çalışanları ve 
onların aileleri için COVİD-19 
hastalığının illiyet bağı aran-
maksızın meslek hastalığı 
olarak tanınması zorunludur. 
Yasal düzenlemelerin SGK ile 
Sağlık Bakanlığı tarafından bu 
doğrultuda hızla yapılandırıl-
ması gereklidir. Bular, üstelik 
onlara 3 gün süren alkış ey-
lemi ötesinde hepimizin vefa 
borcudur; “ödenmez” denilen 
haklarının yasal karşılığıdır.

nedeninin COVİD-19 olduğu-
nu belirten ölüm belgesi var 
mı?” gibi sorularla yakınını 
kaybedenlere bir de ispatla 
uğraşma zorunluluğu geti-
rilmiştir İspat yükünü sağlık 
çalışanına yükleyen bu ge-
nelge sanki meslek hastalığı 
ya da vazife malullüğü kabul 
edilmiş gibi bir algı oluştur-
muşsa da bu koşullarda bu-
nun gerçek olmadığı ortada-
dır. Önemli olan, doğrudan ve 
hiçbir illiyet bağı aranmadan 
sağlık çalışanlarının vazife 
malullüğü ya da meslek has-
talığının değerlendirilmesi 
olmalıdır.

Acilen yapılması gerekenler 
nelerdir?

COVİD-19 nedeniyle hasta-
lanan ve vefat eden, fiilen 
sağlık hizmeti sunumuna 
katılan tüm sağlık çalışanla-
rının ölümünün ve hastalığı-
nın başkaca bir araştırmaya 
veya illiyet bağı tartışmasına 
gerek kalmaksızın doğrudan 
meslek hastalığı olarak kabul 
edilmesi ve bu kabule göre 
de yasada belirtilen meslek 
hastalığı haklarından yarar-
lanması, yakınlarına tazminat 
ödenmesi ve gelir bağlanma-
sını sağlayacak hızlı bir yasal 
düzenleme yapılmalı veya 
Cumhurbaşkanlığı kararı ya-
yımlanmalıdır

İzin dahi kullanmadan her 
zaman olduğundan daha 
yoğun şekilde çalışmaya 
devam eden ve hizmet 
verdiği hastaların önemli 
çoğunluğu COVİD-19 tanılı 
veya şüphelisi olan “sağlık 
çalışanlarının COVİD-19 ile 
yoğun teması ve illiyet bağı 

COVİD-19, aynı zamanda 
ILO (Uluslararası Çalışma 
Örgütü) Meslek Hastalıkları 
listesinin 1.3.9. madde-
si kapsamına girmekte-
dir: “Doğrudan bağlantısı 
bilimsel olarak gösterilmiş 
veya ulusal düzenlemeler 
ve uygulamalara uygun 
yöntemlerle belirlenmiş iş 
etkinliklerinden kaynaklanan 
bu biyolojik ajanlara maruz 
kalma ile çalışanın hastalığı 
arasında bağ kurulan, 
işyerindeki yukarıda sözü 
edilmeyen diğer biyolojik 
ajanlara bağlı hastalıklar.”

Dünya genelinde 130’a yakın 
ülkede başta sağlık çalışanları 
olmak üzere kargo çalışanları, 
süpermarket çalışanları, gü-
venlik görevlileri gibi bazı iş 
kollarında mesleki maruziyet 
tanımlaması sonucu CO-
VID-19 meslek hastalığı olarak 
kabul edilmiş iken ülkemizde 
halen resmi olarak meslek 
hastalığı kabul edilmemiştir.

18 Aralık 2020 tarihinde Sağ-
lık Bakanlığı’nın yayımladığı 
bir genelge ile COVİD-19, 
meslek hastalıkları ve benzer 
şekilde vazife malullüğü kap-
samına dahil edilmişse de, 
genelgede illiyet bağı şartı 
vurgulanmıştır..Genelgenin 
ek belgesinde çalışamayacak 
duruma gelen sağlıkçıların 
ya da yakını sağlık çalışanını 
kaybedenlerin cevaplaması 
gereken sorular listelenmiştir. 
“Çalıştığı birimde COVİD-19 
hasta takip ve tedavisi yapı-
lıyor mu?”, “Diğer personelde 
bu tanıyı alan kişi var mı?», 
«COVİD-19 hastalığına bağlı 
maluliyet talebi varsa ayrıntılı 
bulguları içeren sağlık kurulu 
raporu var mı?”, “İlgilinin ölüm 
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"
Uzaktan Hükümet Olunur, 

Yerelden Yöneti(şi)lir

cağı soruları bütçenin siyasi 
bir niteliği olduğu gerçeğini 
karşımıza çıkarmaktadır.

Doğrudan demokrasi ve va-
tandaş katılımı olarak da bi-
linen siyasi süreçlere katılım, 
giderek daha fazla insanın 
ilgisini çekmektedir. Küresel-
leşme ile birlikte yönetişim 
alanında uyguladığımız sis-
temler yerini yeni arayışlara 
bırakmıştır. Politik karar alma 
süreçlerinin yerel topluluklara 
ve gönüllü-sivil gruplara açıl-
ması, yerel yönetimlerde karar 
alma mekanizmasının geliş-
mesine katkıda bulunacaktır. 
Katılımcılık arayışlarının al-
tında yatan en önemli neden 
temsili demokratik kurumlara 
olan güvenin azalmasıdır.

“Bütçe yapmak, politika yap-
maktır” der; birileri. Doğrudur! 
1215 yılında Magna Car-
ta’dan bu yana bütçe yapma 
hakkı, önce parlamentoları 
yarattı; günümüzde temsili 
demokrasiye olan güvensiz-
lik, beraberinde doğrudan 
demokrasi, katılımcı demok-
rasi, güçlendirilmiş yerel yö-
netimlerle birlikte “katılımcı 
bütçe” kavramlarını gündeme 
getirdi. Bütçe hakkının, kamu 
hizmetlerinin neden kamu 
birimleri tarafından sunulması 
gerektiği; sunulacak hizmetin 
türü, hedef kitlesi, miktarı, da-
ğılımı; finansmanını kimlerin 
sağlayacağı ve hizmet üretme 
yetkisinin kime verileceği ve 
sunulacak hizmetin hangi 
politik tercihlere göre yapıla-

Mustafa Akın 
ÖZERDEM 
SODEV Üyesi, İş İnsanı
mozerdem63@gmail.com
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tutulması ve şeffaf bir şekilde 
paylaşılması da önemlidir. 
Tüm bunlar, temelde katılım-
cılık konusunda belediyeyi yö-
neten siyasi iradeye bağlıdır. 
Siyasi irade gerçekten demok-
rat ise, katılımcılığa, halkın yö-
netime ortak olmasına önem 
veriyorsa; ana ilkeleri şeffaflık, 
adillik, verimlilik, hesap ve-
rebilirlik, ve katılımcılık olan 
“yönetişim” kavramına uygun 
hareket ediyorsa, katılımcı 
bütçeyi hayata geçirebilir. 
Piyasa ekonomisinin önemli 
bir kavramı olan “yönetişim”, 
başkaları vasıtasıyla iş yapmak 
anlamındaki “yönetim” yerine, 
başkaları ile birlikte iş yapma 
anlamına gelir.

Katılımcılığa ilişkin farklı 
ideolojik yaklaşımlar

Katılımcılık kavramına sahip 
çıkan ve kullanan iki temel 
görüş vardır. Birincisi, sol 
yaklaşımdır; katılımcılığı, 
sosyalizm sonrası dönem 
olarak tanımladığı “radikal 
demokrasi”nin bir yapı taşı 
olarak görür. Bu anlamıyla bir 
sorgulama sürecinin çıktısı 
olarak, mevcut pratiğiyle libe-
ral demokrasinin eksik/çarpık 
işlediği düşünülen hususları-
nın eleştirisi olarak değerlen-
dirir. Eleştirel bir kuram olarak 
radikal demokrasi, egemenlik 
kullanıcılarıyla yönetilenler 
arasındaki ilişkilerin, çağın 
mevcut koşullarına ve ihtiyaç-
larına uygun olarak yeniden 
şekillendirilmesi ve demok-
ratikleştirilmesi çabasını içe-
ren teorik yapı olarak ifade 
edilebilir. Diğer görüş sahibi 
liberallere göre ise katılımcılık, 
yoksulluk ve enflasyonun sür-
düğü, ekonomik büyümenin 
zorlandığı yer ve dönemlerde,  

burada karşımıza çıkmaktadır. 
Çünkü gelirleri kısıtlı, genelde 
sabit ve dış odaklı belediye-
ler yaptıkları bütçelerle yöre 
halkına en uygun, en adil 
kamu hizmetlerini, öncelikler 
bakımından dağıtmak duru-
mundadır. Belediyelerin bütçe 
yapması tek taraflı bir eylem-
dir. Bütçe gelirleri, 2464 no’lu 
kanunda sayılan vergi, resim 
ve harçların yanı sıra genel 
bütçeden aktarılan vergi pay-
ları, bağış ve yardımlar, ticari 
işletme gelirleri ile borçlanma 
olanağıdır. Borçlanma 4749 
no’lu Kamu Finansmanı ve 
Borç Yönetimi hakkındaki ka-
nunla düzenlenmiştir. Ancak 
Türkiye’de, toplanması bele-
diyelere bırakılan vergilerle 
ilgili belirsiz bir durum var. 
Vergi takibi yapmak kanunca 
sadece Maliye Bakanlığı’na 
verilmiştir. Dolayısıyla bele-
diyeler vergi incelemesi ve 
tahsili yapabilir, ancak takibi 
yapamaz. Bu yetki bakanlıkta-
dır. Ayrıca belediye, ilave vergi 
de koyamaz. Bunlar, belediye 
gelirlerinde sıkıntı yaratır; 
sonuçta belediye bütçeleri 
kısıtlı kaynaklarla, sınırsız ihti-
yaçların karşılanacağı tahmin 
cetvellerine döner. 

Halkın katılımıyla yapılacak 
katılımcı bütçe, cetvelin gider 
tarafını ilgilendirmektedir. 
Bunun hakkıyla yerine getiri-
lebilmesi için olmazsa olmaz 
koşul “şeffaflık”tır. Belediye, 
gelirlerini açık, şeffaf ve kesin 
bir şekilde ortaya koymalıdır 
ki, gelecek döneme ait gelir-
ler kadar giderler de doğru 
tahmin edilebilsin. Bunun 
için stratejik plana ve perfor-
mans programına uygunluk 
kadar, geçmiş dönem kesin 
hesaplarının doğru bir şekilde 

Maliye ve bütçe hakkı

Maliye politikalarının uygu-
lanmasında, bütçe hakkının 
payı vardır. Bunun ilk faydası 
kamu kaynaklarının etkili ve 
verimli kullanılması amacıyla 
mali disiplini artırıcı çalışma-
lar, ikincisi kamu kurum ve 
kuruluşlarının hesap vere-
bilirliklerinin sağlanmasına 
yönelik düzenlemeler ve son 
olarak yasama organlarının 
bütçeleme sürecinde ve kay-
nak kullanımında etkinliğinin 
artırılmasıdır. Sıkı denk bütçe 
ilkesi, yerini ekonomik denge 
anlayışına bırakmaya başladı-
ğında, bütçelerde bilinçli açık 
ve bütçe fazlası kavramları ön 
plana çıkmıştır. Bu kavramlar, 
istikrar, kalkınma, gelişme ve 
gelir dağılımını iyileştirme 
politikalarıaçısından yararlı 
olmuşlardır.

Esas olarak bütçe hakkı de-
mokrasi ile birlikte gelişmiştir, 
günümüzde ise söz konusu 
demokrasinin ne kadar geliş-
miş olduğunu belirler haline 
gelmiştir. Ancak günümüzde 
temsili demokrasilere olan 
güven bunalımı, hükümet 
düzeyinde kamu hizmetlerine 
olan güveni de sarsmıştır. Ye-
rel demokrasi ve giderek yerel 
yönetimler etkinliklerini art-
tırmışlardır. Zaten süreç içinde 
artan ve çeşitlenen kamu hiz-
metleri, belediyelerin tarihsel, 
klasik hizmetleri yanında, sos-
yal hizmetleri kapsar şekilde 
sosyal politikalara evrilmiştir. 
Buna bağlı şehir ekonomileri 
giderek daha fazla önem arz 
etmektedir.

Klasik kapitalist iktisadın kıt 
kaynaklarla, sınırsız ihtiyaç-
ların karşılanması teoremi, 
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diye karar ve hizmetlerine 
katılma, belediye faaliyetleri 
hakkında bilgilenme ve bele-
diye idaresinin yardımların-
dan yararlanma hakları vardır. 
Yardımların insan onurunu 
zedelemeyecek koşullarda su-
nulması zorunludur’’şeklinde 
vücut bulan,“hemşerilik” kav-
ramıdır. 3/4/1930 tarihli 1580 
sayılı Belediye Kanunu’nda ise 

nüfus kütüğüne yerli olarak 
yazılmak şeklinde bir hemşeri 
tanımı yapılmıştır. Dolayısıyla 
eski kanunda ne doğulan ne 
de ikamet edilen yerin hiçbir 
önemi yoktur, bir belediyenin 
hemşerisi olmak, oranın nüfus 
kütüğüne yerli olarak yazıl-
maya bağlıdır. Günümüzde 

piyasa merkezli ekonomik ve 
idari reformlarda önemli bir 
unsur olarak görülmektedir. 
Bu yönleriyle katılımcı büt-
çeleme, radikal demokratik 
yaklaşımda kamunun rolünü 
yasallaştırıcı, liberal yaklaşım-
da ise sınırlandırıcı bir etki 
yaratmaktadır. 

Liberal yaklaşımın merkez-dışı 
karar alma mekaniz-
malarını destekleyen 
görüşünü kazanım 
olarak görüp, soruna 
sol taraftan bakma-
ya devam etmemiz 
daha doğrudur. Bu 
çerçevede ortaya 
konan sosyalist katı-
lımcılığın temel özel-
liği çoğulcu toplum 
yapısını siyasal karar 
alma mekanizma-
sına dahil etmektir. 
İşleyiş itibariyle ise 
yönetsel, mali ve 
hatta siyasal anlam-
da “desantralizas-
yonu” tesis etmek, 
toplumsal anlamda 
farklılıkların varlığını 
ve devamlılığını ga-
ranti altına almanın 
yoludur. Toplumsal 
kimliklere ve top-
lumsal dayanışma 
inisiyatiflerine da-
yanarak oluşan bu 
katılımcı anlayışa 
göre, yerelde tesis 
edilecek dayanışma, 
merkeziyetçi hiyerarşik form-
lara karşı oluşturulabilecek 
en önemli alternatif olacaktır. 
Yerel bağlamda örgütlenme 
esasına dayandığı için, yerelin 
kendi hedeflerini belirlemede 
özgür olması, ortaya çıkan 
amaçların demokratikliği ko-
nusundatatminkar sonuç ver-

mektedir. Siyasal iktidarın bel-
li sürelerle seçilmişlere devri, 
bir noktadan sonra azınlıkla-
rın siyasal alanda kendilerine 
yer bulamamaları sebebiyle 
Post-modernleşen toplumsal 
yapıda önemli bir sorun teşkil 
etmeye başlamış; bu da par-
lamenter demokrasinin krizi 
olarak adlandırılmıştır. Liberal 
demokrasinin alternatifi radi-

kal demokraside vatandaşın 
karar alma süreçlerine katılımı 
temel unsurdur.

Yerel demokraside bu katılı-
mın yasal zemini; 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nda, “Herkes 
ikamet ettiği beldenin hem-
şerisidir. Hemşerilerin, bele-
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Katılımcı bütçenin  
karakteristikleri

Katılımcı bütçe uygulaması 
üç önemli risk taşır. Bunlardan 
birincisi, kaynak dağıtımı aşa-
masında toplumsal sınıflar ve 
katmanlar arası gerginlik ve 
çatışma ortamının yaratılması, 
adil dağıtım olmaması duru-
mundaki toplumsal huzursuz-
luktur. İkincisi, müzakere süreç-
lerinde halkın temsilinin doğru 
kurgulanamaması sonucunda 
bu sürecin bir tür çıkar grupları 
ve lobiler savaşı haline gelme 
riski bulunmasıdır. Üçüncüsü 
ise, halka doğru bilgiler ve-
rilmediği ve tutulamayacak 
vaatlerde bulunulduğu tak-
dirde halkta sisteme ve yerel 
yönetime karşı bir güvensizli-
ğin oluşmasıdır. Burada bir kez 
daha siyasi iradenin önemini 
görüyoruz.

Katılımcı bütçenin yönetimin-
de dört temel faktör bulun-
maktadır. Bu faktörlerden ilki 
yerel yönetimlerdeki siyasi 
otoritenin isteği ve süreçteki 
samimi siyasi iradesidir. İkinci 
faktör katılım gösterecek va-
tandaşların gönüllü olarak sü-
rece dahil olmasıdır; bunun için 
bilgilendirme, bilinçlendirme 
çok önemlidir. Üçüncü faktör 
destekleyici politik atmosfer ve 
çevredir. Bu bağlamda toplum 
genelinde yapılacak seminer, 
forum, anket benzeri yöntem-
ler önemlidir. Son faktör ise 
mali nitelikte olup, vatandaş-
ların talep ve tercihleri adına 
mali kaynağın varlığıdır. Mali 
kaynakların kıtlığı söz konusu 
olduğu için, katılımcı bütçeyi 
destekleyecek yeni gelir kay-
nakları bulmak, mevcut kay-
nakları korumak için mali disip-
lini, tasarruf önlemlerini hayata 
geçirmek yerel yönetimlerin 
görevidir.

gelindiğinde %44’lere kadar 
ilerlemiştir.

Avrupa’da en önemli deneyi-
me sahip İsveç ile Türkiye’nin 
ortak projesinde Altındağ, 
Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, 
Tepebaşı belediyelerinde pilot 
katılımcı bütçe çalışmaları ya-
pılmıştır. Çanakkale belediyesi 
program dışında bu deneyimi 
yaşamıştır. Tam tatminkar 
olmamakla birlikte, amaca en 
yakın sonuçlar Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin yönetiminde 
olan Tepebaşı, Nilüfer ve Ça-
nakkale belediyelerinde elde 
edilmiştir. Bu durum, siyasi 
iradenin önemini vurgula-
maktadır.

Aktif vatandaşlığın ve sivil 
farkındalığın teşviki, kaynak 
dağıtımında verimlilik ve bu 
aşamada kent yoksulluğunun 
azaltılması, sosyal adaletin 
gözetilmesi, toplumsal kim-
liklerin korunması, dayanışma 
inisiyatiflerin rol alması, ye-
reldeki otoriteye ve merkezci 
hiyerarşik formlara alternatif 
geliştirilmesi, yerel bağlamda 
örgütlenmeyi desteklemesi, 
iyi yönetişimi yerel yönetim 
gündemine taşıması, demok-
rasiye inancı arttıran pedago-
jik etkisi ve sonuçta katılımcı 
demokrasiyi ortaya koyması 
katılımcı bütçenin toplumsal 
yararı hayata geçiren yön-
leridir. Katılımcı bütçeleme 
hedeflerinde genellikle yok-
sullar, kadınlar, gençler ve 
dezavantajlı sosyal gruplar 
gibi dışlanmış siyasi aktörlerin 
katılımıyla belirli bir hedefe 
odaklanılmıştır ve bu gruplara 
yerel kamu harcamalarına 
doğrudan müdahale etme 
fırsatı verilmektedir. 

pek çok insanın, ekonomik 
ve sosyal nedenlerle kütüğe 
yazıldığı yerde yaşamadığı 
gerçeği düşünüldüğünde, 
yerel hizmetlerin kullanıcıla-
rının tanımlanması açısından 
5393 sayılı kanunla önemli bir 
yanlışlığın ortadan kaldırıldığı 
ifade edilmelidir.

Katılımcı yönetim örnekleri

Vatandaş katılımı ile kaste-
dilen, karar verme sürecin-
de yönetimin halka kulak 
vermesidir. Bu yaklaşım 
toplumun ortak duygusunu 
oluşturmaktadır. Katılımcı, 
yenilikçi ve şeffaf belediye 
yönetimleri katılımcı bütçe 
sürecini işletmektedir.Bu-
rada müzakereci tavırlar ve 
katılımcı yönetim anlayışı 
esastır. Yönetim, vatandaşlara 
hizmet sunumunda kapsamlı 
planlama için vatandaşla bir-
likte ortaklık kurmaktadır. Bu 
pratikte dünyada çoğunlukla, 
sosyalist veya sosyal demok-
rat partilerin işbaşında olduğu 
belediyelerde görülmektedir. 
1989 yılında beri, İşçi Parti-
si’nin işbaşında olduğu Bre-
zilya’daki, Porto Alegre parlak 
bir deneyim olarak karşımızda 
durmaktadır. Porto Alegre’de 
tanışılan katılımcı bütçe uy-
gulaması, 1990 ve 2004 yılları 
aralığında Brezilya’nın kalaba-
lık nüfusa sahip şehirlerinden 
olan Sao Paulo, Belo Horizan-
te, Recife, Rio Claro, Blume-
nau, Santo’Andre ve İpatinga 
gibi sayıları 250’yi bulan bele-
diyesinde uygulanmaya baş-
lamıştır. Brezilya’da katılımcı 
bütçeleme uygulama oranları 
1989 ve 1992 yılları arasında 
nüfusu 100.000’i aşan kent-
lerde %4.3’ü bulmuştur. Bu 
oran, 2005 ve 2008 yıllarına 
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A
CHP’de örgütsel sorunlar ve çözüm

2. İyi bir stratejik 
planlama: Doğru 
strateji ve taktikler, 
ittifaklar politikası, 
başarılı bir siyasal 
iletişim belirlemek ve 
uygulamak. 

3. İyi çalışan bir örgüt: 
“İyi çalışma”nın ana 
hatlarını çizen bir 
tüzük, yönetmelikler  
ve iyi uygulamaları 
gerçekleştirecek, 
güven veren ku-
rumsal bir örgüt. Bu 
çalışmayı bir mükem-
mellik modeli olarak 
katılımcı, kapsayıcı, 
kurumsal bir örgütsel 
yapı ile sürdürmek. 
Örgüt mekanizmasını 

Bir siyasi partinin başarılı 
olması için üç temel şart sayı-
labilir.

1. İyi bir fikre sahip 
olmak: Çağdaş bir 
ideoloji; buna uygun, 
halka umut veren, he-
yecanlandıran, güzel 
bir gelecek hikayesi 
olan parti programı, 
geniş toplum kesim-
lerini kapsayan amaç 
ve hedefleri olmak. 
Partinin programı-
nı, güncel amaç ve 
hedeflerini, günlük 
politikalarını seçmene 
ulaştırmak, güven 
vermek, umut aşıla-
mak ve halka önderlik 
etmek.

 
Gazi ZORER 
Prof. Dr., TÜSES Genel Sekreteri
gzorer@anet.net.tr
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iletişim eğitimi modülü var 
mı? Bugüne kadar kaç üyeye 
siyasal iletişim eğitimi verildi? 
Ayrıntılı dökümler içeren ista-
tistikler CHP web sitesi Parti 
Okulu sayfalarında görün-
müyor. Ancak toplam eğitim 
sayıları verilmiş; örneğin, yu-
karıdaki bir sorunun cevabını 
biz hesaplayabiliyoruz. ÜTSE 
eğitimi 429 kez verilmiş, her 
eğitime 24 kişinin alınması 
planlanıyor, fazlası kesinlikle 
kabul edilmiyor.

Bu hesapla toplamda en fazla 
10.296 kişinin ÜTSE aldığı 
hesaplanabiliyor. Toplam üye 
sayısı 1.250.000 olarak alınır-
sa, tüm üyelerin %0.82sinin 
bu eğitimden geçtiği anlaşılı-
yor. 9 yılda bu sayıya ulaşıldı-
ğına göre üyelerin tamamının 
ÜTSE alması için 1.089 yıla 
daha ihtiyaç var. Takvim 3.110 
yılını gösterdiğinde CHP tüm 
üyelerinin temel siyasi eği-
timini tamamlamış olacak. 
Buna bir yorum yapacak olur-
sak, herhalde “trajikomik bir 
durum” diyebiliriz.

Üç temel şart ve sorunlar, 
sorunlar, sorunlar

Tekrar başa dönersek saydı-
ğımız üç temel şartın üçünü 
de başarmak gerekiyor, bun-
lardan biri eksik kaldığında 
başarmak hayaldir. Diğer bir 
deyişle, bir siyasi partinin 
amacı siyasi iktidarı kazan-
mak olduğuna göre CHP’nin 
iktidar olabilmesi için bu üç 
temel şartı yerine getirmesi 
gerektiğini söyleyebiliriz.

Bu yazının kapsamı örgüt 
meselesi ile sınırlı, diğer iki 
başlık ayrı yazılara konu ola-
bilir.

ma noktası tam da bu nokta-
da ortaya çıkıyor.

Günümüz siyasetinde, iktidar 
ve muhalefet olarak iki tarafın 
seçmeni kutuplaşma nedeni 
ile birbirine kapalı. Bu kutup-
laşma, yerelde müşterekler 
siyaseti ile aşılabilir. Aynı ma-
hallelerde yaşayan ve ortak 
sorunlara ortak çözümlerin 
üretilebileceği sosyal ortam-
larda, ortak dertleri paylaşan-
ların kutuplaşmayı aşabilmesi 
mümkün olabilir. Bu temelde 
iletişim kurulabilir. En etkili 
iletişim biçimi ise yüz yüze 
iletişimdir. Bunun nasıl yapı-
lacağı da ayrı bir eğitim işi. 
Her üye bir militan olmalı, her 
üye siyasal iletişim eğitimi al-
malı. Üyeler siyasi çalışmanın 
yanında sivil toplum çalışma-
larına da katılmalı.

Günümüz şirketlerinde her 
çalışanın biraz pazarlamacı, 
biraz da satışçı olması isteni-
yor. Partinin de, her üyesin-
den biraz siyasal iletişimci 
biraz propagandacı olmasını 
istemesi gerekiyor. Şirket 
nasıl cirosunu yükseltmek 
istiyorsa, parti de oyunu 
artırmak istiyor.

Pek çok okurun uzun yazıları 
bitirmediği bilgisinden hare-
ketle sadece çarpıcı bir örnek 
üzerinden ilerleyelim. CHP’de 
üyelerin eğitimi ne durumda? 
Yaklaşık 10 yıl önce kurulan 
parti okulu, büyük özveriler 
ve emekler verilerek kurul-
muş, geliştirilmiş. Ancak 
sonuç odaklı değerlendirildi-
ğinde, örneğin bugüne kadar 
kaç üye üyelerin temel siyasi 
eğitiminden (ÜTSE) geçti? 
Aktif eğitici sayısı kaç kişi? 
İllerde, ilçelerde parti okulu-
nun şubeleri var mı? Siyasal 

çalıştıracak yakıt 
ideolojidir, bilgidir. 
Bunun için de tüm 
üyelere eğitim, sürekli 
eğitim vermek.

CHP örgütünün SWOT ana-
lizinde zayıflıklar bölümüne 
baktığımızda, parçalanmış, 
dışlanmış, örgütlenmemiş, ne 
üye ne de seçmen iletişimi 
olan, çalışmayan, eğitimsiz 
ve niteliksiz örgüt tespitlerini 
görebiliyoruz.

Birinci parti olma şansı

Cumhuriyet tarihimizin son 
50 yılını değerlendirdiğimizde 
CHP’nin, 1973 ve 1977 yılların-
da 1.parti olduğu, 1977  genel 
seçimlerinde  %41.4 oyla tek 
başına iktidarı az farkla kaçır-
dığını; daha sonra 1999’da o 
dönem sol oyların yoğunlaş-
tığı DSP’nin 1.parti olduğunu 
görebiliyoruz. Her seçimin 
kendine özgü konjonktürel 
özelliklerinin ayrıntılarına gir-
meden, günümüz koşulların-
da da eksiklerini giderecek bir 
CHP’nin 2023 de 1.parti olma 
şansının olabileceğini söyle-
mek abartılı bir tahmin olmaz.

İktidarı kazanmayı hedefleyen 
bir siyasi parti olarak CHP’nin, 
siyaseti halka ulaştırmadaki 
kırılma noktası yine kendi 
örgütü. Şöyle ki; parti 
hiyerarşisinde genel merkezin 
altındaki il örgütleri daha çok 
organizasyon ve eşgüdüm 
sağlamak durumunda. Esas 
parti örgütlenmesi ilçeler ba-
zında gerçekleşiyor, ilçe yöne-
timleri de mahalle ve sokak 
örgütlenmesi yapabildiği ve 
buralardaki parti üyelerini 
aktive edebildiği ölçüde seç-
mene ulaşması söz konusu. 
Ancak halka ulaşmadaki kırıl-
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halinde sistematik çözüm 
önerileri sunuyor. Fakat parti 
bu mesajları topluma iletecek 
zihniyete ve mekanizmalara 
sahip değil. Bu algıyı yıkamı-
yor. 

Çözüm

İktidar olacak parti 
algısının yaratılması, 
bunun için önce parti 
programında, tüzüğünde 
ve yönetmeliklerinde pek 
rastlanmayan iktidar olma 
hedefini her başlığa yazmak 
gerekiyor. İlk adımda parti 
üyelerinin inanmasını 
sağlamak lazım. Üyelerin bek-
lentisini aşan, üyelerin aklını 
başından alan, parti üyelerini 
şaşırtacak gerçekten yeni bir 
şeyler yapılmalı. Önce CHP 
örgütünün bu inanca sahip 
olması sağlanmalı. Bunun 
gerçekleştirilebileceğine 
dair eldeki verilerin ortaya 
konulması ve yol haritasının 
çizilmesi, üyelerin kendine 
güvenini geliştirecek bilinç 
ve aidiyetin oluşturularak 
ilerlenmesi mümkün. Soyut 
sloganlar ile değil somut 
hedefler ile iktidara doğru yol 
alınması gerekiyor.

Örgüt dinamizmini 
engelleyen, değişime izin 
vermeyen sınırsız seçilme 
hakkı, profesyonel siyasetçiler 
üretiyor. Siyaset, kişisel 
kariyerleri için bu alanı tercih 
etmiş profesyonellerin kendi 
aralarındaki rant savaşı 
arenasına dönüşebiliyor. 
Bu da politikayı 
profesyonelleştiriyor, bir 
mesleğe indirgiyor. Örgütün 
en alt birimlerinde kendi 
çıkarları ile meşgul, siyaseti 
sınıf atlamanın bir aracı ola-
rak gören politika esnafları 

Örgütsel sorunları sayarsak, 
öncelikle siyasal bilinç 
düzeyinin sosyal demokrat 
bir parti için yeterli 
olmadığı söylenebilir. 
Siyasi çalışmaların 
seçimden seçime yapılan 
aktivitelerden ibaret olduğu, 
sürekli siyaset çalışması 
yapılmadığı görülebilir. Seçim 
kampanyalarında yapılan 
çalışmaların da çok yetersiz 
kaldığı tespit edilebilir. 
Bu çalışmalarda bilimsel 
yöntemlerin yeterince 
kullanılmadığı, diğer bir 
deyişle yerel çalışmaların 
halka dokunuşu noktasında 
çok yetersiz olduğu 
belirtilmelidir.

Partide “küçük olsun benim 
olsun” zihniyeti hakimdir. İlçe 
örgütlerinde siyaseti meslek 
edinmiş siyaset esnaflarına 
sıklıkla rastlanmaktadır. İlçe 
örgütlerinde kişiye bağlı yö-
netimler ve başkancı sistem-
ler geçerli olup, kurumsal ya-
pılanmalara pek rastlanmaz. 
Dışlayıcı yaklaşımlar, adamcı-
lık, hizipçilik sık rastlanan bir 
durum olup, kapsayıcı olmak 
tercih edilmemektedir. Parti, 
her düzeyde, mahalleden 
il yönetimine kadar bölüne 
bölüne azalma ve parçalanma 
eğilimindedir. Seçimlerde 
kazan-kaybet tekniği uygula-
nıyor. Parti içi mücadele her 
şeyin üzerinde; üyeler enerji-
lerinin büyük kısmını bu işler-
de harcıyor. Mikromilliyetçilik, 
hemşehricilik, mezhepçilik 
eğilimleri çok yaygın, sosyal 
demokrat bir partiye hiç ya-
kışmayan bir delege ağalığı 
sistemi hala sürüyor. Negatif 
bir seleksiyon var, pek çok ni-
telikli üye bu süreçlerde ken-
dine yer bulamıyor, partiye 

katkı veremiyor. Örgütler doğ-
ru dürüst çalışmıyor. Herhangi 
bir performans takibi yok. 
Çalışma standartları belirsiz, 
keyfi, tamamen kişilere bağlı 
bir anlayış hakim. Gerçek an-
lamda mahalle ve sokaklara 
yayılmış örgütlenmeler yok. 
Üyelerin temel eğitimi son 
derece yetersiz, yok hükmün-
de, sandıklara sahip çıkmakta 
hala yetersizlikler sürüyor. 
Sandıklarda görevli temsilcile-
rin nitelik sorunu da oldukça 
büyük bir problem. Gençlik 
ve Kadın kolları çok yetersiz, 
üyelerle iletişim oldukça zayıf, 
üyelere ulaşmak çoğu yerde 
mümkün değil; bunu yapma-
ya meraklı ilçe yönetimleri 
de pek bulunmuyor. Doğal 
olarak üyesine ulaşamayan 
parti, seçmene de ulaşama-
mış oluyor. Parti örgütlerinde 
genç katılımı çok düşük sevi-
yelerde, parti üyeleri arasında 
yaş ortalaması çok yüksek. 
Siyaset, diğer partiler gibi, 
CHP’de de tavanda sürdürü-
lüyor. Tabanda siyaset yapma 
kültürü yok. Halkı siyasete 
katacak mekanizmalar yok.

1”CHP’de muhalefette kalmak, 
bir tür “öğrenilmiş çaresizlik” 
gibi örgütsel psikolojik bir 
durum; örgüt kültürü olmuş 
ve partinin genlerine işlenmiş 
gibi duruyor. Partide iktidar 
olabileceğine dair bir beklen-
ti, böyle bir inanç yok. Geçmiş 
on yıllarda bu durum pekiş-
miş. Bunun sonucunda parti, 
hep olmazları söyleyip “sa-
dece eleştiren parti” algısına 
mahkum edilmiş. Son bir-iki 
yıldır özellikle Genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğlu maddeler 

1 Tanıdan Tedaviye CHP – Örgütsel 
Sorunlar ve Reform Önerileri, Prof. 
Dr.Gazi Zorer, İkinci adam Yayınları, 
2021, İstanbul.
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leyen, ikinci yüzyıla çağrı 
beyannamesini üyelerin 
benimsemesini sağlamak 
ve halka ulaştırmak.

İktidarı kazanmak için;

4. Örgüt dinamizmini 
engelleyen, gelişimin 
önünü tıkayan, tepede 
bürokrasi oluşturan, 
tabanda siyaset esnafları 
tarafından kelepçe takılan 
partiyi iktidara taşımak 
için; seçilme hakkını üst 
üste iki ya da üç kez ile 
sınırlayan ve liyakati esas 
alan düzenlemeleri ger-
çekleştirmek, üyelik refor-
munu takiben ön seçim 
kuralını uygulamak yeterli 
olacaktır. Bu tedaviyi ger-
çekleştirmek ve CHP’yi 
ayağa kaldırıp iktidara 
yürütebilmek için radikal 
düzenlemelere ve çok 
çalışmaya ihtiyaç var. 

her sorun için ayrı bir çözüm 
gerekmekle birlikte esas 
olarak dört temel konu var.

1. Siyaseti tabana indirip 
önce üyelerimizle, sonra 
halkla buluşturmak ve 
halkın siyasete katılımının 
sağlanması.

Bunun için;

2. Çalışan bir örgüt 
yaratmak. Kurumsal 
ve kapsayıcı bir yapı 
oluşturmak, iktidarı 
hedefleyen yeni bir örgüt 
kültürü geliştirmek.

Bilinçli bir parti yaratmak 
için;

3. Gerçek anlamda tüm 
üyeleri kapsayan bir 
ideolojik eğitim vermek, 
Cumhuriyeti demokrasi 
ile taçlandırmayı hedef-

türüyor. Diğer başlıklarda dile 
getirilen siyasetsiz ortam, 
hemşehricilik, eğitimsiz üye-
ler, hatta partiye oy vermeyen 
üyeler ve daha bir çok olum-
suzluklar bu politika esnafları 
tarafından kullanılıyor. Köşe 
başlarını tutan bu esnaflar 
yukarıdan aşağıya, aşağıdan 
yukarıya kurulan birbirini 
idare etme yöntemleriyle par-
tinin gelişmesini engelliyor, 
diğer başlıklarda sözü edilen 
olumsuzlukları daha da bes-
liyor.

Partide adayların belirlenme-
sinde ağırlıklı olarak merkez 
yoklaması (atama) yöntemi 
uygulanması da örgütü fren-
leyen diğer önemli bir sorun 
olarak duruyor.

Sonuç

Yukarıda değinilen çok sayı-
da örgütsel sorunlar var ve 



ÇIKTI! TÜM KİTAPÇILARDA

- Zor Zamanlarda Kesişen 
Yaşamlar -

Korona virüs salgını bir travma 
yarattı mı?

Zaten onlarca sorunla mücadele 
etmekte olan ev kadınları, ev işçileri, çalışan kadınlar, anneler, evden çalışan babalar, 
çalışan ve/veya okuyan gençler, yaşlılar, öğrenciler, LGBTİ+ bireyler; pandeminin 
yarattığı yıkımla nasıl başa çıkıyor?

Kırılgan dengeler ve büyük özverilerle zordan yürütülmeye çalışılan hayatlar, bu 
süreçte en çok neresinden yaralanıyor?

Özgün Biçer ve Ece Öztan, nokta vuruşu röportajlarla pandeminin derinden sarstığı 
hayatlarla buluşuyor, sarsılan dengelere mercek tutuyor ve soruyor:

HAYAT EVE SIĞDI MI?



ÇIKTI! TÜM KİTAPÇILARDA

“Türkiye 21. yüzyılı kötü yaşıyor. Bu 
yüzyıla girdiğimizden beri, önceki 
yüzyılın son döneminden kalma 
serpintiler de dahil olmak üzere, 
başımıza gelmeyen kalmadı. 
Yüzyıl, ekonomik krizle başlamıştı. 
Ancak bizi bekleyen en büyük 
felaket AKP’nin, 2002 seçiminde seçmenin üçte birinin oyuyla tek başına iktidar sahibi 
edilmesi oldu. Çoğumuz, o zamanlar başımıza geleni kavramamış ve bizi beklemekte 
olan felaketi aklımıza getirmemiştik.

Yaşanmakta olan ve henüz bitmemiş bir sürece ilişkin kesin yargılara varmak, bir 
yandan tanığı olunan o sürecin tarihini yazmak zordur. Ben yine de böyle bir çabaya 
giriştim. Ancak kitabın okurda uyandıracağı izlenim ne olursa olsun, gelecek 
kuşakların, halen içinde bulunduğumuz ama sonuna vardığımız 2010-2020 dönemini, 
Cumhuriyet’in en karanlık dönemi olarak tanımlayacağını düşünüyorum.”


