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Sunuş
 
Değerli okurlar,

Bu sayımızda sosyal politika ve ekonomi, iklim krizi, dijitalleşme konularını 
işledik. Bu arada, serbest yazılar da dahil olmak üzere, hemen hemen tüm 
makalelerin “sosyal devlet” perspektifinde yazıldığını belirtelim. 

İlk bölümün başında Yüksel Taşkın’ın sosyal devletin inşasını öncelikle ele alma 
gereğini vurgulayan ve bunun bazı enstrümanlarını dikkate sunan yazısı yer 
alıyor. İstanbul Planlama Ajansı (İPA), genç işsizliği bir yana, çalışanların da 
eşitsizlik ve güvencesizlik sorunlarını –özellikle yerel yönetimler temelinde- 
inceliyor. Ekonomi alanında Ertan Aksoy, emeğin ucuz ama hayatın pahalı 
olduğunu yazarken, AKP Türkiye’sinde bu olgunun dergi çıkıncaya değin daha 
da belirginleşeceğini herhalde tahmin edemezdi. Ahmet Oğuz Demir, dünya 
ülkelerinde gerçekleşmiş 2020 ve beklenen 2021/2022 büyüme oranlarını 
karşılaştırarak bizi çok zor bir yeni yılın beklediğini belirtiyor.  

İkinci bölümde ele alınan iklim değişikliği konusu, bir ilk makale çerçevesinde 
Erdal Kart tarafından, başta hava kirliliği olmak üzere, iklim krizinin insan 
sağlığı üzerindeki dolaylı ve dolaysız etkileri açısından irdeleniyor. Zeynep 
Altıok Akatlı, COP26 arka planında iklim krizini ve AKP iktidarının çevreye 
dönük umursamazlığını ele alıyor. Bölümün, sosyal örgütlenme ilkelerini ve 
bunları gerçekleştirmenin iklim krizine etkilerini dikkate sunan son makalesi 
Kadriye Sezgin’den.

Üçüncü bölümün konusu olan “dijitalleşme”ye ilişkin ilk yazı, Caner Güney’in 
veri ve yapay zekanın demokratikleşmesi sorununu ele alan makalesi. İki 
SPD’li yetkilinin gelecekteki emek toplumu ile dijital dönüşümün ilişkisini 
inceleyen yazısını ise Aydın Cıngı Türkçeye çevirmiş. Ahmet Gire, bölümün son 
makalesinde, “yazılım” etkinliğini sosyal-tarihsel bağlam içinde tüm evreleriyle 
okurun bilgisine sunuyor. 

Serbest yazılar bölümünde Cem Erciyes’in “kitapçı-online” düalizmine yönelik 
görüşleri, kağıdın altın değerine ulaştığı son dönemde daha da çok anlam 
kazanıyor. Elif Bali Kurtaran, Hindistan örneğinde tipik bir yetersiz pandemi 
politikaları bütününü ve bunun sonuçlarını sergiliyor. Mehmet Şakir Örs 
günümüzün tarihe mal olacak ilginçlikteki siyasal görünümünü tüm yönleriyle 
-özellikle muhalefet penceresinden- ele alıyor. 

Bu sayımızda geleneksel röportajımız yok ama “sosyal demokrasi tartışmaları” 
bölümümüz yerli yerinde. Tartışmayı bu kez, COVID-19 salgınının kapitalizmi 
sorgulatması olgusunu anımsatan yabancı bir yazarın -Ülke Sarıca’nın 
Türkçeleştirdiği- makalesiyle dikkate sunuyoruz.

Şu anda içinde bulunduğumuz koşullara karşın olabildiğince mutlu bir yeni yıl 
dileriz. Unutmayın; gidiyor gitmekte olan ve de geliyor gelmekte olan!
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1
Bölüşüm Adaleti İçin Etkin ve 

Hak Temelli bir Sosyal Devleti İnşa Etmek 
En Önemli Siyasi Önceliğimiz Olmalıdır

meye başladığında küresel 
eşitsizlikleri, adaletsizlikleri 
derinleştirmekten başka bir 
işe yaramadığı çok daha iyi 
görülmeye başlandı. Bildiği-
miz anlamda neoliberalizm 
gerilerken, onun sadece bazı 
sonuçlarının sağdan eleştirisi 
anlamına gelen sağ popülizm 
güç kazanmaya başladı. 

Sağ popülizm, yalnızca 
“makbul yurttaşları” meşru 
gören kutuplaştırıcı tarzıyla 
maddi kaynakların adil dağı-
tılmamasını doğallaştıran bir 
başka seçkincilik örneğidir. 
Tarif ettiği sorunlara çözüm 

1980’lerde yükselişe geçen 
neoliberalizm, sosyal devlet 
anlayışına ve somut düzlem-
de de refah devletinin kaza-
nımlarına büyük bir saldırı 
başlattı. Bu süreçte “sosyal 
güvenlik devleti” gerilerken, 
devletin iç ve dış güvenlik ala-
nındaki rollerini ciddi ölçüde 
arttıran “milli güvenlik devleti” 
yükselişe geçti. Güvenlikçi-
liğin yükselişi, çoğu zaman 
kamucu politikaların gerileyi-
şinin de bahanesi oldu. 

Neoliberal dalganın yarat-
tığı ideolojik akıl tutulması 
nihayet inandırıcılığını yitir-

 
Yüksel TAŞKIN 
CHP Genel Başkan Yardımcısı
yuksel.taskin@chp.org.tr
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çizelim. Bu talepler bir 
tutarlılığa ve sosyal demokrat 
duruşa işaret ederler: Bölü-
şüm adaleti, katılım adaleti ve 
tanınma adaleti. 

Bölüşüm adaleti, katılım 
adaleti ve tanınma adaleti.

Bölüşüm adaleti, üretilen refa-
hın adilce bölüşülmesini talep 
eder. Etkin ve hak temelli bir 
sosyal devleti inşa etme çaba-
mız da bölüşüm adaletinin en 
önemli bileşenidir. 

Katılım adaleti, demokratik 
kanalların daha da güçlendi-
rilmesi ve toplumun özellikle 
kendi kaderini etkileyen bütçe 
yapımı gibi süreçlerde sahici 
bir etkisinin olabilmesini 
ima eder. Yüzde 10 barajına 
itiraz etmekten başlayan, 
Güçlendirilmiş Parlamenter 
Sisteme geçişi öngören bir 
dizi öneri de katılım adaleti 
bağlamında anlaşılmalıdır. 
Yine yerel yönetimlerin güç-
lendirilmesi de katılım adaleti 
bakımından yaşamsal öneme 
sahiptir.

Tanınma adaletiyse, insanların 
doğuştan getirdikleri veya 
sonradan edindikleri kimlik-
lerine saygısı esas alır. Devlet 
-aslında kamu demek daha 
doğrudur- her kimliğe eşit ya-
kınlıkta durmalıdır. Kamu oto-
riteleri, yurttaşlarını “makbul 
olanlar ve olmayanlar” şeklin-
de ayrıma tabi tutamazlar. Bu 
noktada kamu, farklı kimlik-
lere “hoşgörü” değil “eşgörü” 
göstermeli ve bunu da poli-
tikalarıyla yansıtabilmeldidir. 
Dikkat edilirse, katılım adaleti 
ve tanınma adaleti gerçek-
leşmezse bölüşüm adaleti da 
sıkıntıya girer. Bu üç adalet 
çabası da yeni dönemde ka-
mucu/halkçı poliitkalarımızın 
temelini oluşturacaktır.

zümler üretmeleri, buna kar-
şın iktidarın sağlık alanında ve 
sosyal yardımlar konusunda 
net bir başarısızlık sergilemesi 
de “muktedir tek adam” algısı-
nı zayıflattı.

Bu bahsedilen olgular, küresel 
düzeyde de yeni bir arayı-
şın başladığını gösteriyor. 
Neoliberalizmin ve ona güç 
veren güvenlikçi politikaların 
artık sol eleştirisinin yük-
seltilmesi zamanıdır. Bunu 
yaparken de Amerika’yı ye-
niden keşfetmeye gerek yok: 
etkin ve hak temelli bir sosyal 
devleti savunmak ve nasıl 
inşa edeceğimizi anlatmak en 
önemli güç kaynaklarımızdan 
olacaktır. 

Genel Başkanımız Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nun da bu süreci 
benzer biçimde okuduğu-
na tanıklık ediyoruz. “Alçak 
gönüllü bir uygarlığa çağrı” 
başlıklı yazısında küresel eşit-
sizliklere dikkat çekerek yeni 
bir dünya düzenine ihtiyaç ol-
duğuna vurgu yapmıştı. Yine 
Genel Başkanımızın en son 
kurultayımızda açıkladığı ve 
oybirliğiyle kabul edilen İkinci 
Yüzyıla Çağrı Beyanname-
si’nin 11. Maddesinde, “Güçlü 
sosyal devletin ilk adımı ola-
rak Aile Destekleri Sigortası 
Kurumu kurulacaktır. Vatan-
daşlarımıza asgari bir gelir 
düzeyi mutlaka sağlanacaktır. 
Bu bağlamda Aile Destekleri 
Sigortası uygulamaya konula-
cak, bu topraklarda hiçbir ço-
cuk yatağa aç girmeyecektir. 
Vatandaş, devlet yardımlarını 
‘lütüf’ değil, hakkı olarak ala-
caktır” sözü verilmişti. 

Yukarıdaki vaatleri açmadan 
önce bu dönemde CHP’nin 
özellikle üç alanda adalet 
talebini yükselttiğinin altını 

önerisi olarak gücün daha da 
merkezileştirilmesini ve tek 
bir liderin elinde toplanmasını 
önerir. Gücün merkezileşti-
rilmesi önerisi demokratik 
kazanımları geriletmekten 
ve ülkenin kaynakları küçük 
bir azınlığa peşkeş çekilirken, 
siyasi ve kültürel kutuplaştır-
ma çabalarıyla bu eşitsizlikleri 
perdelemekten başka bir so-
nuç vermemiştir.

Sağ popülizmin de vaatlerini 
güç biriktirerek gerçekleş-
tiremediğinin; tam tersine, 
mevcut sorunları daha da de-
rinleştirdiğinin anlaşıldığı bir 
döneme girmiş durumdayız. 
Farklı ülkelerde muhalif ak-
törler, sağ popülist iktidarlara 
siyasi yenilgiler yaşatmaya 
başladılar. Bunu yaparken de 
gücü merkezileştiren anla-
yışın karşısına güç, yetki ve 
sorumluluğun daha muhale-
fetteyken paylaşıldığı ve de-
mokratikleşmeye de kaldıraç 
etkisi yaratacak bir anlayışı 
koyuyorlar. Türkiye de böyle 
bir deneyime tanıklık ediyor: 
Rekabetçi otoriter rejime rağ-
men muhalefet oldukça canlı 
ve etkili. 

Sağ popülizmin küresel dü-
zeyde gerilemeye başlamasın-
da ilginç bir detayın da etkili 
olduğunu vurgulamalıyız: 
Pandemi sürecinin yönetile-
memesi, sağ popülizme içkin 
sorunların çok daha iyi anla-
şılmasına yol açtı.  Trump’ın 
daha başlarda salgını ciddiye 
almamasının Biden’ın inşa 
ettiği ittifakı güçlendirdiği bi-
liniyor. Yine güçlü bir dalgayla 
Brezilya’da iktidara gelen Bol-
sonaro’nun büyüsünü bozan 
da pandemi inkarcılığı ve açık 
başarısızlığı oldu. Türkiye’de 
CHP’li belediyelerin pandemi 
karşısında hızlı ve etkin çö-
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zihniyeti ortadan kaldıracak. 
ADS iktidarın değil sosyal 
devletin bir uygulaması olarak 
muhtaçlık zihniyetini ortadan 
kaldıracak.

Bu noktada bir başka soru da 
ADS’nin aileyi merkeze alarak 
gençleri ve tek başına yaşayan 
haneleri ve boşanmış kadınla-
rı ihmal edip etmediğidir. Yok-
sulluk sınırı altındaki ailelerde 
yaşayan gençlere pozitif ay-
rımcılık uygulanacak, eğitim 
hayatını ve çalışma hayatını 
kapsayan teşvikler hayata ge-
çirilecek. Gençler, hayata daha 
etkin başlayabilsinler diye 
"istihdamda öncelikli" katego-
ride değerlendirilecekler. 

TÜİK verilerine göre Tek Kişilik 
Hanehalkı sayısında istikrarlı 
bir artış söz konusudur. 
Önümüzdeki yıllarda da bu 
artış devam edecektir. 2014’de 
tüzde 13,9 olan sayı 2020’de 
yüzde 17.9’a çıkmıştır. Bu kişiler 
de ADS sistemine entegre 
edilecek.

Dahası da var: ADS kapsa-
mında kurulacak “Yeni Baş-
langıçlar Fonu” ile eşinden 
boşanan kadınlara taşınma ve 
ev kurma desteği verilecek. İş 
arayan kadınlara belediyeler 
tarafından eğitim ve iş bulma 
desteği verilecek.

Tamamlayıcı reformlar

Yine anlamlı bir soru, ADS’nin 
tek başına yoksulluk soru-
nunu çözmeye yetip yet-
meyeceğidir. Bu stratejide 
başarılı olabilmek için bir dizi 
tamamlayıcı reform da hayata 
geçirilecek. ADS’nin yoksulluk 
sorunu çözmesini destekleye-
cek istihdamı artırıcı "üretim 
reformu, emeklilik reformu, 
vergi reformu ve sosyal hiz-

düzenli ve düzensiz yardım 
verilen hane sayısı 6,6 mil-
yon. Bu da yaklaşık 22 milyon 
yurttaş eder. Bu rakam ADS 
kapsamına girecek hanehalkı 
ve yurttaş sayısına dair de 
bir tahmin yürütebilmemizi 
mümkün kılıyor.

Aile Gelir Desteği (AGD), nakit 
olarak tanımlanacak ve doğ-
rudan kadına verilen kartlara 
yatırılacak. Ailenin yoksulluk 
sınırına uzaklığına göre belir-
lenecek sosyal destekler de 
söz konusu. Sözgelimi elekt-
rik, ısınma destekleri gibi. Ai-
lenin eğitim alan çocuklarına, 
burs, kahvaltı ve öğle yemeği 
sunulması da sosyal destek-
lere örnektir. Bu liste uzatıla-
bilir…

ADS’nin mevcut uygulamalar-
dan farkı nedir sorusu elbette 
önemlidir:  AKP iktidarı yok-
sulluğu aşmayı değil, idare et-
meyi seçti. Bu nedenle son 19 
yıldır yoksulluk geriletilemedi. 
Tam tersine, insanlar muh-
taçlaştırılarak yoksulluğun 
bir siyasi istismar alanı olarak 
kalması tercih edildi. 

ADS yoksul hane sayısını 
azaltmayı ve yoksulluk siste-
minden çıkartmayı amaçlıyor. 
ADS’yle “her ailede bir sigorta-
lı” olacak. Bu ailelerdeki birey-
ler istihdamda öncelikli olarak 
tanımlanacak ve bazı düzen-
leme ve teşviklerle istihdama 
katılımları sağlanacak.  

ADS, Aile Destekleri Sigorta 
Kurumu ile yönetilecek. Bu 
kurum yardımları tek elde 
toplayacak, disiplin altına 
alacak. Tıpkı yerel yönetimle-
rimizin başardığı gibi, keyfi-
liği, medyatik hayırseverliği, 
aileleri sürekli yetkililerle te-
masa zorlayarak rencide eden 

CHP’nin, iktidarın kültürel 
kutuplaştırma çabalarına karşı 
son dönemde vurgusunu art-
tırdığı bir başka yanıtı da "sos-
yal kimlikler" temelli siyaset 
çabasıdır. CHP uzun süredir 
mikro kimlikler olarak göre-
bileceğimiz bazı guruplarla 
sürekli temas kurmaktadır. 
Apartman görevlileri, AVM 
çalışanları, atık toplayıcıları, 
temizliğe giden kadınlar gibi 
guruplarla temaslarda öne 
çıkan talebin "güvenceli is-
tihdam" olduğunu görüyor 
ve buna göre politikalarımızı 
oluşturuyoruz. Emeklilere 
ve Asgari Ücretlilere ve bir 
bütün olarak çalışanlara 
yönelik önerilerimiz de bu 
bağlamda önem taşımaktadır. 
Kendi yerel yönetimlerimizde 
asgari ücreti en az 3100 TL 
olarak uygulamamız, yerel 
iktidarımızda yükselttiğimiz 
standartların genel 
iktidarımıza dair bir işaret 
fişeği olması sonucunu 
getirdi.

Bütün bu politikaların bö-
lüşüm adaleti bakımından 
tutarlı bir bütün oluşturduğu-
nu bir kez daha anımsatarak, 
etkin ve hak temelli bir sosyal 
devletin inşası yolunda Aile 
Destekleri Sigortası’nın neden 
en önemli aracımız olacağını 
açmaya çalışalım.

Aile Destekleri Sigortası

Aile Destekleri Sigortası (ADS) 
kapsamında, devletin “Muh-
taçlık Sınırı” olarak tanımladığı 
-Siyaseten doğru ifade “Yok-
sulluk Sınırı” olmalıdır- sınırın 
altında geliri olan yoksul 
ailelere Aile Gelir Desteği 
(AGD) ve sosyal destekler 
sunacağız. Devletin “Muhtaç-
lık Sınırına” göre ve asgari üc-
ret baz alınarak, 2020 yılında 
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bağımlı kılan anlayışın ötesine 
geçilecek. Sözgelimi tüm 
öğrencilerimize öğle yeme-
ği hizmeti sunarak ailelerin 
yükünü hafifletmek, sosyal 
hizmetlerin gücünü gösterir. 
Engellilere yapılan nakdi öde-
meler kadar, gündüz bakım 
evleri açabilmek de sosyal 
hizmet kapasitesini gösterir. 

Yukarıda bahsedilen bütün-
lüklü ve tamamlayıcı reform-
larla hak temelli ve etkin bir 
sosyal devleti inşa ederek bö-
lüşüm adaletini gerçekleştire-
ceğiz. Bu teknik değil tercihle 
ilgili bir meseledir ve bizde 
gereken bilgi birikimi ve irade 
mevcuttur…

yoksulluk sınırı altında kalan-
ların sayısı azalacak. 

Bu bağlamda bir "emeklilik 
reformu" yapılması da şarttır. 
Bu alanda sadece “eşit işe eşit 
ücret” anlayışıyla uyumlan-
dırma çalışmaları yapılması 
yeterli olmayacaktır. En düşük 
emekli maaşının asgari ücret-
le sabitlenebildiği bir reform 
gereklidir. 

Sosyal hizmetler reformu 
da tamamlayıcı bir düzenle-
medir. Yerel yönetimlerimizin 
sosyal hizmetler alanındaki 
yaratıcı çalışmalarından da 
yararlanarak kapsamlı bir 
sosyal hizmetler reformu ger-
çekleştirilecek. Böylece insan-
ları ayni ve nakdi yardımlara 

metler reformu" gerçekleşti-
rilecek.  

Üretim reformu, istihdamı 
artıracak şekilde üretimin 
arttırılmasıyla işsizliğin azal-
masının ve çalışma alanında 
örgütlü hak arayışının güçlen-
dirilmesiyle mevcut ücretlerin 
artmasının yolunu açacak. 
Böylece yoksulluk sınırının 
altında kalan yurttaşların sayı-
sı azaltılacak.

Vergi reformuyla bölüşüm 
politikaları düzenlenecek. 
Vergi dilimlerinin yeniden 
belirlendiği, kayıt dışının 
ortadan kaldırıldığı ve daha 
da önemlisi ülkemizi dolaylı 
vergi cenneti olmaktan 
çıkaracak bir vergi reformuyla, 
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T artan güvencesiz istihdam, 
ülkelerin ekonomik ve sosyal 
yapısını etkileyen en önemli 
sorunların başında gelmekte-
dir. Türkiye ve İstanbul’da da 
iş gücü piyasaları ve istihdam 
koşullarına bakıldığında ben-
zer durumlar seyrettiği gö-
rülmektedir. İstanbul’un gün 
geçtikçe Türkiye iş gücü piya-
sası ve istihdamında daha da 
önemli bir paya sahip olduğu 
bilinmekle birlikte, İstanbul 
Türkiye’de hayatın en pahalı 
olduğu1 ve genel tüketim har-
camalarının en fazla olduğu2 

1  Buğra vd., “COVID-19 Salgınında 
İstanbul’da Çalışanların Deneyimleri: 
Niteliksel Bir İnceleme”.
2  Buğra, A., & Yılmaz, V. (2021). 
Pandemide İstanbul’da Çalışanların 
Deneyimleri Işığında Sosyal Politikayı 
Düşünmek. İPA İstanbul Dergisi, 33-37.

Ulusalda Yönetilemeyene Yerelde Çözüm Arayışları: 
Yerel Yönetimlerde Güvencesizlikle Mücadele

Tüm dünyada 1970’li yılların 
ikinci yarısından itibaren ter-
cih edilen ekonomi politikala-
rı nedeniyle gelir dağılımında-
ki eşitsizlikler derinleşmiş, reel 
ücretler düşmüş, başta eğitim 
ve sağlık olmak üzere birçok 
kamu hizmeti üzerindeki pi-
yasa baskısı artmış, kentsel 
hizmetler daha pahalı ve ni-
teliksiz hâle gelmiştir. İş gücü 
piyasalarında güvencesizliğin 
artışı hem gelir adaletsizliğini 
derinleştirmiş hem de yurt-
taşların kronik yoksulluktan 
kurtulma ihtimallerini zayıf-
latarak tüm dünyada çalışan 
yoksulların giderek artmasına 
neden olmuştur. Günümüzde 
de halen işsizlik, kayıt dışı 
çalışma ve bununla birlikte iş 
gücü piyasalarında giderek 

 

İstanbul 
Planlama 
Ajansı (İPA)
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Eğilimler 2021 Raporu’nda7 
ise salgın nedeniyle iş gücü 
piyasalarında küresel olarak 
yaşanan bu krizin 2023 yılına 
kadar süreceği öngörüsüne 
yer verilmektedir. 

Çalışan yoksulluğu ve genç 
işsizliği

Salgın öncesi döneme bak-
tığımızda da işsizliğin yanı 
sıra çalışan yoksulluğu ve 
genç işsizliği de üzerinde 
durulması gereken önemli 
sorunlar olarak karşımıza çık-
maktadır. Uluslararası Çalışma 
Örgütü’ne göre 2019 yılı ile 
karşılaştırıldığında dünyada 
108 milyon çalışan salgın ile 
birlikte yoksul ve aşırı yok-
sul kategorisine eklenmiş-
tir. İstanbul’da Güvencesiz 
İstihdam araştırma sonuçları-
na göre anket katılımcılarının 
%52,9’u geçinebilecek kadar 
ücret kazanamadığını belirt-
miştir. 2018 yılından beri süre-
gelen istihdam ilişkilerinden 
en çok gençler etkilenmiş, 
ne istihdamda ne eğitimde 
yer alan gençlerin sayısı 2020 
yılında %5,2 artarak %27,1’e 
çıkmıştır.8 Salgında Kent Yok-
sulluğu: İstanbul’da Yoksulluk 
Profilleri9 raporunda yer alan 
#BirlikteBaşaracağız kam-
panyası başvuru oranlarına 
bakıldığında da 15-29 yaş 
arasındaki gençlerin %57’sinin 

7 ILO. (2021). The role of digital labour 
platforms in transforming the world 
of work. www.ilo.org: https://www.ilo.
org/global/research/global-reports/
weso/2021/WCMS_771749/lang--tr/
index.htm adresinden alındı
8 ILO. (2021). Genç İstihdamı. www.
ilo.org: https://www.ilo.org/ankara/
areas-of-work/youth-employment/
lang--tr/index.htm adresinden alındı
9 İstanbul Planlama Ajansı (2021). 
Salgında Kent Yoksulluğu: İstanbul’da 
Yoksulluk Profilleri. www.ipa.istanbul: 
https://www.ipa.istanbul/yayinlar/
indir/32 adresinden alındı  

yaşanan en ciddi kriz5 olarak 
nitelendirilen COVID-19 salgı-
nı; gündelik hayatlarımızı te-
peden tırnağa değiştirmekle 
kalmamış, çalışma ilişkilerinde 
de önemli değişimlere neden 
olmuştur. Salgının Türkiye iş 
gücü piyasalarındaki ilk ve en 
hızlı gözlemlenebilen etkileri 
işsizlik ve istihdam kaybıdır. 
İstanbul Planlama Ajansı’nın 
COVID-19 salgını sonrasında 
yaygınlaşan kent yoksullu-
ğunu, İstanbul metropoliten 
alanında inceleyen ve mevcut 
durumu mekânsal boyutlarıy-
la tartışan Salgında Kent Yok-
sulluğu: İstanbul’da Yoksulluk 
Profilleri6 raporunda, 30 Mart 
2020’de İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin toplumsal da-
yanışmayı harekete geçirmek 
ve salgınla mücadele etmek 
için başlattığı #BirlikteBaşa-
racağız kampanyasına baş-
vuranların profilleriyle ilgili 
detaylı bilgilere yer verilmek-
tedir. Bu rapora göre Mayıs 
2020 sonu itibarıyla kampan-
yaya başvuran 857 bin kişinin 
%55’i sigortasız olduğunu be-
yan etmiştir. Salgınla birlikte 
işsizlik ve gelir dağılımındaki 
eşitsizlikler artmış, halihazırda 
kırılgan, istikrarsız, kayıt dışı, 
çalışanlara iş güvencesi sağla-
mayan, ücret ve diğer haklar 
açısından eşitsizliği meşrulaş-
tıran istihdam ilişkileri daha 
da derinleşmiştir. ILO tara-
fından yayınlanan Dünyada 
İstihdam ve Sosyal Görünüm: 
5 ILO Monitor: COVID-19 and the 
world of work. Second edition. (2020, 
Nisan 7). www.ilo.org: https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/documents/
briefingnote/wcms_740877.pdf 
adresinden alındı. 
6 İstanbul Planlama Ajansı (2021). 
Salgında Kent Yoksulluğu: İstanbul’da 
Yoksulluk Profilleri. www.ipa.istanbul: 
https://www.ipa.istanbul/yayinlar/
indir/32 adresinden alındı  

şehir olarak öne çıkmaktadır. 
Diğer yandan Türkiye’nin 
çalışabilir nüfusunun yak-
laşık beşte birinin, işsizlerin 
ise neredeyse dörtte birinin 
İstanbul’da yaşadığı bilinmek-
tedir. İş gücü piyasalarının 
%20’sini barındıran İstan-
bul’da iş aradığı halde bula-
mayanların sayısı ise 1 mil-
yonun üzerindedir.3 Türkiye 
genelinde iş gücüne katılma 
oranlarına (İKO) bakıldığında 
İstanbul oranlarının ülke 
genelinin üzerinde seyrettiği 
gözlenmektedir. İstanbul’un; 
çalışma çağındaki (15 yaş 
üstü) nüfusun %19’unu ve 
toplam iş gücü ve istihdamın 
%21’ini barındırması 
dolayısıyla, Türkiye iş gücü 
piyasaları açısından kuvvetli 
bir temsil gücü vardır.4 Bu 
nedenle de İstanbul’a bakmak 
ülkenin karşı karşıya olduğu 
sorunları tarif etmenin, so-
runları ve çözüm önerilerini 
ölçekler arası düşünmenin 
somut bir aracı olabilir. Kentte 
gündelik hayatta somut ola-
rak gözlemlenebilen çalışan 
yoksulluğu, genç işsizliği ve 
ulusal ve yerel ölçekteki kötü 
çalışma koşulları salgınla bir-
likte daha da katlanmış, bu 
konuda hızlı ve etkili çözüm-
ler üretebilmenin elzem oldu-
ğu ortaya çıkmıştır.

Salgınla birlikte derinleşen 
eşitsizlikler ve güvencesizlik 

2018 ve 2019 yıllarında eko-
nomideki dalgalanmaların ar-
dından 2020 yılında karşı kar-
şıya kaldığımız ve Uluslararası 
Çalışma Örgütü tarafından 2. 
Dünya Savaşı’ndan bu yana 

3 TÜİK, “İşgücü İstatistikleri, 2019”
4 Çelik, A. (2021). Ücretliler, İşsizler ve 
Hizmet Sektörü Kenti İstanbul, İşgücü 
Piyasasi Salgına Nasıl Yakalandı? İPA 
İstanbul Dergisi, 29-32.
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olduğu görülmüştür. Ankete 
katılan çalışanların yarıya ya-
kını (%46,3) uzmanlıkları dı-
şında meslekler yaptığını; bu 
grubun %65,3’ü ise uzmanlık 
alanlarında iş bulamadığı 
için işini yapamadığını ifade 
etmiştir. Ulusal ölçekte karşı 
karşıya kalınan bu kötü koşul-
lar karşısında karar alıcıların 
akılcı ve dayanıklı çözümler 
üretmeye dönük siyasi tercih-
lerde bulunmadığını tespit 
etmek gerekmektedir. Tüm 
bu veriler ışığında Türkiye ge-
nelinde ve İstanbul özelinde 
güvencesizlik sorununa karşı 
daha kalıcı, somut çözümlerin 
ve sürdürülebilir politikaların 
üretilmesinin elzem olduğu 
ve sosyal politikalar kent ek-
seninde tartışılırken güvence-
sizlik de yerel yönetimlerin ele 
alması gereken konulardan 
biri olduğu anlaşılmaktadır. 

İBB bünyesinde bulunan 
İstanbul Planlama Ajansı 
tarafından bu konuda yapılan 
çeşitli araştırmaların yanı sıra 
2-4 Haziran 2021 tarihleri 
arasında güvencesizliğin 

venceden yoksun olduğuna 
işaret etmektedir. 

Yerel yönetimlerin 
gündeminde istihdam 
ilişkileri 

Mevcut istihdam ilişkileri 
içindeki çalışma koşullarına 
bakıldığında ise, kayıt dışı 
çalışma, sosyal güvenceden 
mahrum kalma, uzun saatlere 
yayılan esnek çalışma süreleri, 
düşük ücrete çalışma, uzman-
lık alanına dair iş bulamama, 
sendikasızlaştırılma, borç-
lanma gibi sorunlar olduğu 
görülmektedir. Güvencesiz 
meslek grupları ile görü-
şülerek yapılan İstanbul’da 
Güvencesiz İstihdam11 araştır-
masında; çalışanların mevcut 
çalışma koşullarını anlamaya 
yönelik sorular yöneltilmiş, 
bunun üzerine çalışanların 
günde ortalama dokuz saat 
çalıştığı ve mevcut işlerinde-
ki çalışma sürelerinin iki yıl 

11 İstanbul Planlama Ajansı (2021). 
İstanbul›da Güvencesiz İstihdam. 
www.ipa.istanbul: https://www.ipa.
istanbul/yayinlar/indir/34 adresinden 
alındı 

sigortasız olduğu ve bunun 
diğer yaş gruplarına göre en 
yüksek oran olduğu görül-
mektedir. 

Ön safta çalışanlar veya 
asli işler olarak tanımlanan 
üç meslek grubu seçilerek 
mevcut çalışma koşullarını 
çözümlemeye ve pandemi 
döneminde çalışma rejiminin 
nasıl değiştiğine odaklanan 
Pandemi Koşullarında Hizmet 
Sektöründe Çalışanların Bek-
lentileri10 araştırması kapsa-
mında moto kuryeler, AVM 
çalışanları ve güvenlik görev-
lileri ile yapılan görüşmelerde 
de 35 yaş altı çalışanların 
çokluğu göze çarpmaktadır. 
Genç emeğin yoğun olduğu 
güvencesiz çalışan sektörler 
olarak bu sektörleri öne çıkar-
mıştır. Tüm bunlar gençlerin 
iş gücü piyasalarında daha az 
yer aldığına veya sosyal gü-

10 İstanbul Planlama Ajansı (2021). 
Pandemi Koşullarında Hizmet 
Sektöründe Çalışanların Beklentileri. 
www.ipa.istanbul: https://ipa.
istanbul/yayin/pandemi-kosullarinda-
hizmet-sektorunde-calisanlarin-
beklentileri/  adresinden alındı 
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çeşitli sosyal hizmetleri art-
tırması ve bu hizmetleri ye-
relleştirmesi, hukuki destek 
birimleri oluşturması, sendikal 
farkındalık yaratmaya dair 
çalışmalar yürütmesi, çalı-
şan örgütlülüklerine mekan 
desteği sağlaması gibi somut 
öneriler sunulmuştur. 

Tüm bu tartışmalar, deneyim-
ler ve önerilerden yola çıkarak 
emek piyasasında güvence-
sizliğe dair yaşanan sorunla-
rın, çok boyutlu ve katılımcı 
bir şekilde tartışılmaya devam 
edilmesi ve bu tartışmaların 
özellikle yerel ölçekte karar 
alıcıların yeni stratejiler oluş-
turmasında rehberlik etmesi-
nin önemi ortaya koyulmuş-
tur. Sorunlu istihdam ilişkileri 
ve doğurduğu güvencesizlik 
büyük ölçekte iktisadi strateji-
lerin gerekliliğini ortaya koysa 
da, gündelik hayata temas 
etmeyen stratejilerin çözüme 
ulaşmak ve ulaştırmaktan 
uzak olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Oysa ev işçileri-
ne, moto kuryelere, güvenlik 
görevlilerine, öğrencilere veya 
umutsuz gençlere söz söyle-
me zemini oluşturulduğunda 
pratik stratejiler geliştirmenin 
ve somut çözüm yolları tar-
tışmanın imkanlılığı gözler 
önüne serilmekte. Bu nedenle 
de her gün farklı biçimlerde 
tanıklık ettiğimiz tüm bu 
eşitsizlikleri aşarak, daha adil 
bir yaşam kurmak için yerel 
ölçekte hareket etmenin ge-
rekliliğini vurgulamak önem-
lidir. İstanbul Planlama Ajansı 
da sorunlara bizzat öznelerin 
penceresinden, gündelik ha-
yatın içinden bakarak sahip-
lenmekte ve yerel yönetimleri 
de yönlerini bu pencereye 
çevirmeye çağırmaktadır.

boyutlarının anlaşılması ve 
karar alıcılara, mevcut politika 
ve hizmetlerin geliştirilmesine 
yönelik rehberlik etmesi için 
çeşitli kurumlar ve özneleri bir 
araya getiren “Güvencesizlik, 
Yeni Eşitsizlikler ve 
Çözüm Yolları Konferansı” 
düzenlenmiştir. Konferansta 
kentteki istihdam ve emek 
ilişkilerinin tarihselliği, 
sendikal mücadele, 
sosyomekansal dağılımlar, 
sosyal koruma, toplumsal 
cinsiyet ve etnisiteye dayalı 
ayrımcılıkların tartışıldığı 
oturumlara yer verilmiştir. Ek 
olarak; kamu politikaları, iş 
yaşamında mobbing, esnek 
çalışma, örgütsüzlük, bakım 
emeği temelli çalışmalar ile 
birlikte doğrudan özneleri 
odağa alan göçmen emeği, 
çocuk işçiliği, genç işsizliği, 
engelliler, sektörel çözümler, 
iş kazaları ve yaşlıların 
güvencesizliğini konu 
edinen ve bu çerçevede 
yerel yönetim temsilcileri, 
sivil toplum kuruluşları, 
sendikalar ve uzmanları 

bir araya getiren atölyeler 
düzenlenmiştir. Üç gün süren 
konferanstaki tüm tartışmalar 
ve deneyim aktarımları, 
mevcut ve acil sorunların 
saptanması, merkezi 
ve yerel yönetimlerden 
beklentiler ve öneriler 
üzerinden ortaklaştırılmış, 
elde edilen tüm bulgular 
bir sonuç bildirgesi olarak 
yayınlanmıştır.12 Bu tartış-
maların temelinde emek 
piyasalarının iyileştirilmesi ve 
güvencesizliğe karşı mücade-
lede örgütlenmenin zorluk-
ları, kayıt dışı, geçici ve eğreti 
istihdamın yaygınlığı, sosyal 
güvencelerden yoksunluk, 
cinsiyete ve etnisiteye dayalı 
ayrımcılıklar, ücret eşitsizlik-
leri, meslek hastalıkları ve iş 
kazalarına yönelik yasal dü-
zenlemelerin yokluğu yoğun 
olarak öne çıkmıştır.

Atölyelerin hedeflerinden 
biri de tartışmalar sonucunda 
sektör aktörlerine ve merkezi 
yönetime olduğu kadar ye-
rel yönetimlere de politika 
önerileri ve mevcut hizmet-
leri geliştirmelerine yardımcı 
olacak stratejiler geliştirilmesi 
olmuştur. Burada yerel yöne-
timlerin, güvencesizlerin ya-
şadığı zorluklara sunabileceği 
çözümler ve iş birliği yapması 
önerilen kurumlar, ilerisi için 
önemli ödevler barındırmak-
tadır. Yerel yönetimlere ise 
güvencesiz çalışanların yaşa-
dığı zorluklara karşı garantili 
iş programları geliştirmesi, 
mesleki yeterlilikleri arttıran 
eğitim programları üretmesi, 
çalışanlara ulaşım desteği 
sağlaması, kreş, bakım evi, 
sosyalleşme mekanları gibi 
12  İstanbul Planlama Ajansı (2021). 
Güvencesizlik, Yeni Eşitsizlikler ve 
Çözüm Yolları Konferansı Özet Raporu 
ve Sonuç Bildirgesi.
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H Tek başına iktidara gelen 
AKP,  Türkiye’de yeni bir dü-
zen inşa edeceği vaadini dile 
getirdi. Bu dönemde AKP’nin 
ortaya koyduğu iki söylem 
vardı: 2023 Hedefleri ve Yeni 
Türkiye. Türkiye’nin artık es-
kisi gibi olmadığı ve kendi 
iktidarlarıyla birlikte yeni bir 
Türkiye’nin inşa edilmeye 
başlandığı söylemi üzerine 
iktidarını temellendiren AKP, 
Cumhuriyet’in 100. yılı olan 
2023 için ise her bir alanda 
ayrı bir hedefi olduğunu 
açıklamıştı. Ekonomide öne 
çıkan hedefler dünyanın ilk 
10 ekonomisi arasına girmek, 
kişi başına geliri 25 bin dolara 
çıkarmak ve 500 milyar dolar 
ihracat yapmaktı.

Yeni Türkiye: 
Emek Ucuz, Hayat Pahalı

Her iktidar vatandaşın 
hayatını kolaylaştıracağı, 
ekonomik refah sağlayacağı 
vaadiyle gelir. Ancak çok azı 
bunu gerçekten başarır. Özel-
likle piyasa olarak kırılganlığı 
yüksek, gelişmekte olan ülke-
lerde bu durumla karşılaşmak 
daha olasıdır. Kötü giden 
koşulların daha yaygın 
olduğu gelişmekte olan ülke 
piyasalarında halk için umut 
ışığı olarak ortaya çıkan bir 
parti ve lider öncelikle refah 
vaat eder.

AKP İktidarı ve hedefleri

Türkiye derin bir krizin 
yaralarını sarmaya başladığı 
2001 yılını geride bırakırken 
benzer bir gelişme yaşandı. 

 
Ertan AKSOY 
SODEV Başkanı
e.aksoy@sodev.org.tr
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AKP’nin "Yeni Türkiye“si

AKP Türkiye’sinde yeni olan 
tek şey “Yeni Türkiye” söyle-
miydi. Ekonomideki büyü-
menin temelinde Batı‘ya 
yakınlaşmak yatıyordu. Batı 
ülkeleri başta olmak üze-
re komşular ile iyi ilişkiler 
geliştirmek, dış ticareti ve 
doğrudan yatırımları da 
olumlu yönde etkiledi. Bizim 
sıklıkla alaya almayı tercih 
ettiğimiz “gündüz havai fişek 
patlattılar” konusu, dışarıdan 
bakınca kararlı bir AB hede-
fi olarak algılanıyordu. Dış 
sermaye, Türkiye ekonomi-
sinin uzun vadede istikrarlı 
kalabileceği beklentisi ile 
Türkiye’ye yatırım yapmaya 
başladı. Bu durum yalnızca 
Türkiye’ye özgü değildi. Tüm 
gelişmekte olan ülkeler de 
benzer dönemlerde yatırım 
çekmişti.

Türkiye ekonomisinde 
dönüşüm, iç ve dış belirsizlik 
ile başladı. ABD Merkez 
Bankası FED’in sıkılaşmaya 
gideceğiyle ilgili açıklaması 
tüm gelişmekte olan ülkeleri 
endişelendirdi. Bu, 2008 
yılı sonrasında sıcak para 
girişinin azalacağı anlamına 
geliyordu. Türkiye bu dönemi 
planlamadı ve ekonomide 
durağan bir döneme girdi. 
Ekonomik başarısızlığı kabul 
etmeyen AKP yönetimi ise 
dış güçler söylemini artırdı. 
Neticede belirsizliği geride 
bırakmış, büyümeye geçmiş 
bir ekonomiyi devralan 
AKP, sonunda Türkiye’yi bir 
başka ekonomik belirsizliğe 
sürükledi.

Geldiğimiz noktada, bir eko-
nomik krizden öte bir ekono-
mik buhran ile karşı karşıyayız. 
Ekonomik buhranın nedeni 

söylemini doladı. En ufak bir 
sıkıntıyla karşılaşıldığında 
hiçbir başarısızlığı kabul 
etmeyen AKP iktidarı 
dış güçleri suçladı. Fakat 
yükseliş döneminin kendi 
başarısı olmadığını, küresel 
ekonomideki gelişmelerle 
alakalı olduğunu da hiçbir 
zaman kabul etmedi. Oysa 
aynı dönemlerde yükselişe 
geçen tek ekonomi Türkiye 
ekonomisi değildi. Tüm 
gelişmekte olan ülke 
piyasalarında yükseliş 
hakimdi. Örneğin; Brezilya 
ekonomisi GSYH’si 2002 
yılında 507,9 milyar dolardan 
2008 yılına kadar 1,7 trilyon 
dolara çıktı, 2011 yılında 2,6 
trilyon dolarla zirve yaparak 
düşmeye başladı. Güney 
Afrika’da 2002 yılında 115,5 
milyar dolar olan GSYH, 2007 
yılında 299,4 milyar dolara 
çıktı, 2011 yılında 416,4 mi-
lyar dolar ile zirve yaparak 
düşmeye başladı.

Görüldüğü üzere, her 
gelişmekte olan ülke 
piyasasında olduğu gibi, 
Türkiye’de de yükseliş, 
durgunluk ve düşüş 
dönemleri benzer tarihlerde 
yaşandı. Yükselişin sebebi, 
ABD kaynaklı gelen sıcak 
paranın gelişmekte olan 
ülke piyasalarına girmesiydi. 
Durgunluk ve düşüş 
dönemleri ise gelişmekte 
olan ülke yönetimlerindeki 
sistemsizlik sorunuyla 
alakalıydı. Gelen kaynağı 
sürdürülebilir ekonomi 
modeli oluşturmak yerine 
tüm gelişmekte olan ülkeler 
gibi tüketim odaklı ekonomik 
yapıya odaklayan Türkiye’de 
de durgunluk ve düşüş 
dönemlerinin yaşanması 
kaçınılmazdı.

AKP yönetimi göreve 
geldiği ilk yıllarda, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde 
hiç olmadığı kadar yüksek 
büyüme oranları yakalandı. 
2008 krizine kadar Türkiye’nin 
GSYH’sı 770,5 milyar dolar 
düzeyine kadar geldi. 2013 
yılında 957,8 milyar dolara 
çıkan GSYH, sonraki yıllarda 
Türk lirasındaki değer kaybıyla 
birlikte 2020 yılında 720,1 
milyar dolara kadar geriledi.

Kişi başı GSYH’ye 
baktığımızda da benzer bir 
grafikle karşılaşıyoruz. Kişi 
başı GSYH, 2008 yılında 
10,941 dolar düzeyine kadar 
çıktı. 2013 yılında 12,614 
dolar seviyesinde en yükseği 
gördü ve sonrasında kademeli 
olarak düşmeye başladı. 2020 
yılına gelindiğinde ise kişi 
başı GSYH 8,853 dolara kadar 
geriledi.

AKP’nin 500 milyar dolar ihra-
cata ulaşma hedefi ise ancak 
yarı yarıya gerçekleşti. 2008 
yılında 181,6 milyar dolar ve 
sonrasında da 2014 yılında 
236,7 milyar ihracat miktarını 
yakaladı. 2019 yılında 249,3 
milyar dolara çıkan ihracat, 
2020’de ise 205,7 milyar dola-
ra geriledi.

Sayısal veriler aracılığıyla 
incelendiğinde AKP 
iktidarının ekonomik evrimini 
3 döneme ayırarak inceleye-
biliriz. İlki 2008 krizine kadar 
olan yani 2002-2008 arası 
dönem, ikincisi 2008-2013 
arası dönem ve sonuncusu 
ise 2013’ten günümüze kadar 
olan dönemdir. 

Durgunluk ve düşüş 
yaşanmasının sebebi dış 
güçler miydi?

İlk günden bu zamana kadar 
AKP iktidarı, diline „dış güçler“ 
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mi, işsizlik ve hayat pahalılığı 
çıkıyor. Katılımcılara nasıl bir 
ülkede yaşamak istedikleri 
sorulduğunda ise yüksek re-
fah olan ve güçlü ekonomisi 
olan seçenekleri ilk sırada yer 
alıyor.

Dahası, artık vatandaş da 
pompalan yalanları yut-
muyor. Aynı araştırmada 
katılımcılara Türk lirasındaki 
değer kaybının nedeni 
sorulduğunda %75,4 eko-
nominin kötü yönetilmesi, 
%24,6 ise ekonomik kurtuluş 
savaşı verilmesi gerekçe ola-
rak gösteriliyor. Sonuç olarak 
davulla zurnayla ekonomik 
kalkınmanın, refahın, büyü-
menin, istihdamın, üretimin 
olacağı Yeni Türkiye sloganını 
yutturmaya çalışan AKP 
iktidarı, ülkede yalnızca ucuz 
ekmek kuyrukları yaratıyor ve 
onları büyütüyor. Tam da bu 
nedenle, bu ülkenin sosyal 
demokratları olarak, Yeni Tür-
kiye’ye baktığımızda, emeğin 
ucuz, hayatın ise pahalı 
olduğunu görüyor ve bu ne-
denle var gücümüzle iktidarı 
değiştirmeye çabalıyoruz. 
Değiştireceğiz de! Gün 
ağarıyor, umut yeşeriyor. 

ise ekonomik faktörlerden 
değil, tamamen siyasi fak-
törlerden kaynaklanıyor.
Paramızın değeri azalıyor, 
alım gücümüz düşüyor ve 
emeğimiz ucuzlaşıyor. En 
kötüsü ise bu fakirleşme, 
doğrudan iktidar partisi eliyle 
bile isteye yapılıyor. Uçak kri-
zinde Rusya ile ve rahip Brun-
son krizinde ABD ile „bir süre“ 
inatlaşan AKP yönetimi, bu se-
fer de 250 yıllık ekonomi bili-
miyle inatlaşıyor. Türk lirasının 
değersizleştirilmesini bir poli-
tika aracı olarak benimseyen 
AKP iktidarı, bu ucuzluğun 
yerli şirketlere yatırım avantajı 
sağlayacağını, yabancı 
yatırımcıyı getireceğini 
ve ihracatı artıracağını 
düşünüyor. Geldiğimiz yer 
itibariyle AKP’nin ülkeye 
en büyük vaadinin “sizi 
ucuzlatacağız” yaklaşımı 
olduğu görülüyor. Emeğinizi, 
birikimlerinizi, servetinizi 
özetle ekonomik olarak neyi-
niz varsa ucuzlatacağız deni-
yor. 

Ancak AKP’nin kendi 
vatandaşıyla ilgili bilmediği 
veya görmezden geldiği 
şeyler de var. Mesela 
kendi vatandaşının bu 

inatlaşmalardan ne kadar 
yorulduğunu bilmiyor. Eko-
nomik kurtuluş savaşı için 
“dayanın” çağrısı yaparken 
vatandaşının dayanacak taka-
ti olmadığını biliyor ama gör-
mezden geliyor. Türkiye’nin 
Avrupa ülkelerinden daha iyi 
durumda olduğunu söyleye-
cek kadar yalana başvuruyor. 
Alım gücüne geldiğinde ise 
Alman vatandaşının asgari 
ücretiyle 19 ayda alabildiği 
arabanın Türkiye’de asga-
ri ücretli maaşı ile ancak 
191 ayda alınabildiğini 
hesaba katmıyor. Sadece 
ev kiralarının son bir yılda 
İstanbul’da %73,1, Ankara’da 
%49,5 ve hatta Bayburt’ta 
%37,7 oranında artmasını dik-
kate almayarak TÜİK enflasyo-
nunu %19,9 olarak hesaplaya-
biliyor. Tüketici güveni 71,1 ile 
tarihinin en düşük seviyesine 
gerilerken büyüme verisiyle 
övünmeye devam ediyor. 

Türkiye Monitörü araştırması 
da buna ilişkin veriler ortaya 
koyuyor. Türkiye’nin gidişatı 
sorulduğunda katılımcıların 
%76’sı gidişatın kötü 
olduğunu söylüyor. Aynı 
araştırmada Türkiye’nin en 
önemli sorunu olarak ekono-
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2 çıkan mutasyonlar hala bizi 
korkutuyor. Son günlerde 
adını sıkça duyduğumuz 
omikron mutasyonu da he-
nüz tam olarak anlaşılamasa 
da önümüzdeki yıl için ciddi 
bir belirsizliği beraberinde 
getirdi. 2022’ye doğru yol 
aldığımız bugünlerde tüm 
dünyada sağlık sistemleri ve 
ekonomilerdeki normalleş-
me açısından oluşan bu be-
lirsizlik, girişte ifade ettiğim, 
2021’in 2020’den daha iyi bir 
yıl olduğu görüşüne bir ek 
yapmamı da gerektiriyor. Sal-
gındaki belirsizlikler açısın-
dan da 2021, 2022’den daha 
iyi bir yıl olarak kalabilir. 
Elbette ki bu beklenti sadece 
salgın ile sınırlı değil. 

Zor Bir Yıla Doğru: 2022

2021 yılını nasıl geçirdik diye 
sorsanız benim cevabım her 
şeyden önce “2020 yılına 
göre daha iyi” olurdu. Bu ce-
vabın temel nedeni elbette 
ki hepimizin sağlığını tehdit 
eden salgın ile ilgili. Vaka sa-
yıları Türkiye’de ve dünya ge-
nelinde hala yüksek seyretse 
de aşılanma oranındaki artış 
ile normalleşme sürecinde 
bir hayli yol kat ettik. Geçti-
ğimiz yıl sık sık yaşadığımız 
sokağa çıkma yasakları, ev-
den çalışma tedbirleri gibi 
hayatımızda ciddi zorluklar 
yaşatan uygulamalar azaldı. 

Ancak yukarıda da ifade et-
tiğim gibi vaka sayıları hala 
yüksek seyrediyor ve ortaya 

 
Ahmet Oğuz DEMİR 
Doç. Dr., Ekonomist
ooguzdemir@gmail.com
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leşen talep koşulları ve tedarik 
zincirinde yaşanan sıkıntıların 
azalmasıyla tüm dünyada 
yüksek enflasyonu da bera-
berinde getirdi. Özellikle aşı-
lamanın yoğun olarak etkisini 
gösterdiği ve toparlanmanın 
hız kazandığı 2021 yılının ikin-
ci yarısı ile tüm dünyada son 
30 yılda görmediğimiz hızda 
fiyat artışları ile karşı karşıya 
kaldık. 

Haziran ayı itibariyle hızlanan 
fiyat artış eğilimi verilerde de 
kendini gösterdi. Ekim ayına 
gelindiğinde ABD’de enflas-
yon oranı son otuz yılın en 
yüksek seviyesi olan %6,2 ola-
rak açıklandı. Benzer şekilde 
üretici fiyatlarındaki artış da 
yıllık %8,6 gibi yüksek bir oran 
oldu. Avrupa’da da enflas-
yonda hızlanma 2021 yılının 
sonlarına doğru geldiğimizde 
hızlandı. Almanya başta ol-
mak üzere tüm AB ülkelerinde 
enflasyondaki artış devam 
etti. 

Salgın etkilerinin görece 
azalması ile mali destek pa-
ketleri de sona ermişti. Fakat 
Merkez Bankaları tarafından 
uygulanan parasal genişleme 
adımlarının devam ettiği bir 
süreçte enflasyonda yaşanan 
artış, başlangıçta geçici ola-
rak tanımlansa da, yıl sonuna 
doğru Merkez Bankaları’nın 
da politika değişikliği için 
adımlarını hızlandırmalarına 
neden oldu. Salgın sürecinde 
ayda 120 milyar dolar tahvil 
alımı yaparak piyasaya para 
veren ABD Merkez Bankası 
(FED) ilk etapta bu alımı 105 
milyar dolara düşürdü ve Ha-
ziran 2022 itibariyle tamamen 
bitireceğini ifade etti. Son 
dönemde bu sürecin de öne 
çekilebileceğine ilişkin mesaj-
larını da sıklaştırdı. 

ABD’de 2021 yılı büyüme tah-
mini %6 iken Avro Bölgesi’n-
de de geçtiğimiz yıl yaşanan 
%6,3’lük daralmanın ardından 
%5’lik bir ekonomik büyüme-
nin gerçekleşmesi bekleniyor. 
Gelişmekte olan ülkeler ara-
sında da geçtiğimiz yılı eko-
nomide daralma yaşamadan 
kapatan Çin ekonomisinin 
%8 büyüyeceği öngörülüyor. 
Hindistan, Rusya, Türkiye gibi 
birçok gelişmekte olan ülkede 
de 2021’in ekonomide güçlü 
büyüme yılı olacağı anlaşılı-
yor. 

Fakat bahsi geçen mesele 
ekonomi olunca, iyi haberler 
mutlaka beraberinde kötü 
haberlerle birlikte geliyor. 
2021’de ekonomilerde yaşa-
nan toparlanma, salgın dö-
nemi uygulanan genişlemeci 
para ve maliye politikaları iyi-

2021 yılı dünyada birçok 
ülke için salgın şartlarındaki 
iyileşme ve 2020’de yaşanan 
olumsuz görünüm nedeniyle 
ekonomilerde toparlanma yılı 
olarak da dikkat çekti. Küresel 
ölçekte ekonomik büyümenin 
hızlandığı bir 2021 yılını ya-
şadık. Uluslararası Para Fonu 
(IMF) tarafından Ekim ayında 
yayınlanan Küresel Ekonomik 
Görünüm Raporu’nda yapılan 
tahminlere göre 2020’de %3,9 
daralan dünya ekonomisi 
2021’de %5,9’luk bir büyüme 
oranını yakalayacak. Bir topar-
lanma yılı olarak görebileceği-
miz 2021’de, gelişmekte olan 
ülkelerde ekonomik büyüme 
oranı %6,4 beklenirken geliş-
miş ülkelerin de bu hızlı bü-
yümeye %5,2’lik bir büyüme 
oranı ile eşlik edeceği tahmin 
ediliyor. 

2020 2021 Tahmin 2022 Tahmin
Dünya ekonomisi -3,1 5,9 4,9
Gelişmiş Ülkeler -4,5 5,2 4,5

- ABD -3,4 6,0 5,2
- Avro Bölgesi -6,3 5,0 4,3
- Almanya -4,6 3,1 4,6
- Fransa -8,0 6,3 3,9
- Japonya -4,6 2,4 3,2
- Kanada -5,3 5,7 4,9
- Birleşik Krallık -9,8 6,8 5,0

Gelişmekte Olan Ülkeler -2,1 6,4 5,1
- Çin 2,3 8,0 5,6
- Hindistan -7,3 9,5 8,5
- Rusya -3,0 4,7 2,9
- Brezilya -4,1 5,2 1,5
- Meksika -8,3 6,2 4,0
- Güney Afrika -6,4 5,0 2,2
- Polonya -2,7 5,1 5,1
- Türkiye 1,8 9,0 3,3

Tablo 1: Ekonomik Büyüme Beklentisi (%, yıllık) 
Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu
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luyla gelir transferine dönüş-
tüğü bir ortamda, ekonomik 
büyümedeki hızlanmanın da 
o geniş kesimler için maalesef 
karşılığı olmuyor. Gayrisafi 
Yurtiçi Hasıla’daki payı sürekli 
düşen işçi ödemelerinin payı-
nın, mevcut politika uygula-
maları çerçevesinde düşmeye 
devam etmesi de kaçınılmaz. 

Ekonomik sorunların bu şekil-
de gündelik hayatın bir par-
çası haline geldiği ülkemizde 
adil bölüşüm ve istikrarlı bir 
büyüme patikasına yönelik 
sosyal demokrat politikaların 
tasarlanmasının ve politika 
yapıcılara iletilmesinin yakın 
zamanda hepimizin en önem-
li ödevi olacağı da görünüyor. 

Nihai tahlilde görünen, 
2022’nin zor bir yıl olacağı. 
Ama her ne olursa olsun bir 
umut ışığı 2023 için orada 
duruyor. 

Nerede derseniz tam yüz yıl 
öncesine baktığımızda o ışı-
ğı ay gibi parlarken görmek 
mümkün! 

Bu mesajlar ve uygulamalar 
da başta Türkiye olmak üzere 
salgın ve salgın dışı faktörlerle 
ekonomisinde ciddi sorunlar 
yaşayan ülkeler için yeni ve 
zor bir dönemin başlayacağı-
na işaret ediyor. 

Türkiye için çok daha zor yıl

Görünün o ki 2022 Türkiye 
için çok daha zor bir yıl ola-
cak. 2018’den bu yana TL’nin 
yabancı paralar karşısındaki 
değer kaybı ve beraberinde 
getirdiği maliyet baskısı ile 
enflasyon zaten yüksek sey-
rediyordu. Salgın dönemin-
deki desteklerin yetersizliği 
ve TL’nin daha hızlı değer 
kaybetmesine neden olan 
politikalar enflasyonun hızlan-
masına ve bu dönemde orta 
ve dar gelirlilerin çok daha zor 
ekonomik koşullarda kalma-
sına neden oldu. Tüm bu iç 
olumsuzluklara, 2021 yılında 
tüm dünyada hızlanan büyü-
me ile artan emtia talebi ve 
sonucunda emtia fiyatlarında-
ki sert artış ve artan enflasyon 
ile yukarıda bahsettiğim geliş-

miş ülkelerdeki para politikası 
değişiklikleri de eklenince 
koşullar iyice olumsuza dön-
dü. 

Ancak Türkiye için şu anda 
asıl sorun, dışarıdaki olumsuz 
koşullardan ziyade içerideki 
politika uygulamalarından 
ve her geçen gün derinleşen 
dengesizliklerden kaynakla-
nıyor. Hükümetin kalıcı bir 
şekilde kur dalgalanmalarının 
önüne geçeceğine inandı-
ğı düşük faiz politikasının 
zamanlamasındaki hata ve 
sürekli risk primini arttıran 
politika uygulamaları TL’deki 
değer kaybını kalıcı hale ge-
tirmiş durumda. TL’deki değer 
kaybı ile yüksek enflasyon 
kısır döngüsü içinde kaldı-
ğımız bir süreçte sert fiyat 
artışlarından etkilenen kesim-
lerin gelirlerindeki düşük artış 
ise devletin sosyal bir devlet 
olma fonksiyonunu yitirdiğini 
gösteriyor. 

Var olan ekonomik adaletsiz-
liklerin derinleştiği, kurdaki 
dalgalanmaların enflasyon yo-
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değişiminden bağımsız değildir. Öte yandan küresel 

yönelimleri ve uluslararası düzeni de her alanda ivme 
kazanan dijitalleşmeden veya sözgelimi uzay yarışından 

bağımsız düşünerek kavrayamayız.”

Aydın Cıngı, Yasemin Ahi
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İ tüm dünyanın gündeminde. 
Elbette iklim değişikliğinin 
dünyanın gündemine 
girmesi sevindirici olarak 
değerlendirilebilir; ancak 
hedeflere ulaşılamaması 
üzücü ve bir o kadar da 
düşündürücüdür. 

İklim değişikliği ile bizi ney-
le karşı karşıya bırakıyor? 
Öncelikle ekosistem bo-
zulmakta ve biyoçeşitlilik 
azalmaktadır. Küresel azot / 
fosfor döngüsü değişmekte 
ve ozon tabakası zarar gör-
mektedir. Kirleticiler nede-
niyle toprağın verimliliği 
azalmakta gıdaya erişimimiz 
zorlaşmaktadır. Temiz su 
kaynakları azalmakta su 
krizi boy göstermektedir. 

İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileri

İklim, bir coğrafya, coğrafi 
bölgede uzun bir süre 
boyunca sıcaklık, nem, 
hava basıncı, rüzgar, yağış, 
yağış şekli gibi meteor-
olojik olayların ortalaması 
olarak tanımlanabilir. İklim 
değişikliği, doğal olayların ve/
veya insan faaliyetlerinin bir 
sonucu olarak iklimin zaman 
boyunca değişmesidir. İklim 
değişikliği biz canlılar için 
topyekün sonuçlar doğuracak 
önemdedir. Günümüzde 
iklim değişiklik yaşamın 
kendisini tehdit eder boyu-
tu çoktan aşmıştır. Kyoto 
Protokolü, Paris Anlaşması 
(COP25) ve yakın dönemde 
gerçekleştirilen Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği 
Konferansı (COP26) ile artık 

 
Erdal KART 
Eczacı
eczerdalkart@gmail.com
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1999 ve 2008 yılları arasında 
aşırı yaz sıcaklıkları riskini 
en az dört kat arttırmıştır. 
Rapora göre, 2003 sıcak 
hava dalgası, %75 oran-
la iklim değişikliğinden 
kaynaklanmaktadır. Belirt-
memiz gerekir ki, bu sıcak 
hava dalgası sadece Fran-
sa’da 15,000 ölüme sebep 
olmuştur. 

Kasırgalar, seller, hortum, kar 
fırtınaları, rüzgar fırtınaları ve 
kuraklık en önemli ekstrem 
hava olaylarıdır. Diğer önemli 
olay ise -meteorolojik şartlara 
bağlı olarak gerçeklesen- or-
man yangınlarıdır. Ekstrem 
hava olayları; ölümler, ya-
ralanma, afet sonrası salgın 
hastalık, göç ve yetersiz bes-
lenme gibi sorunları da bera-
berinde getirmektedir (Çelik 
vd., 2008). 

Şunu da ifade etmek gerekir 
ki; hava sıcaklarındaki 
artış/soğuma ve aşırı hava 
olaylarına bağlı ölümler ve 
yaralanmalar noktasında 
kişilerin başlangıçtaki sağlık 
durumu da ciddi bir önem 
teşkil etmektedir. Özellikle 

İklim değişikliğine bağlı su 
ve gıda krizi seller doğal 
afetler dolayısıyla göçler 
yaşanmaktadır. İşte bunların 
sonuçları halk sağlığını etkile-
mekte ve insan sağlığını teh-
dit etmektedir. 

İklim değişikliği insan 
sağlığını doğrudan 
ve dolaylı yoldan 
etkilemektedir

İklim değişikliğinin sağlık 
etkilerini doğrudan ve dolaylı 
etkileri olarak iki grupta 
ele alabiliriz. Doğrudan 
etkileri; yaralanma, ölüm ve 
kronik hastalıklarda artış. 
Dolaylı etkileri ise, gıda ve 
su güvensizliği, bulaşıcı 
hastalıklar ve göç yani 
sağlık hizmetlerine erişimin 
zorlaşması.(Pala, 2019)

Doğrudan etki; ölüm ve 
yaralanmalara ve dahi kalıcı 
hasarlara yol açabilir

Artan sıcaklık ve hava 
olaylarına bağlı olarak özel-
likle kronik rahatsızlığı olan-
larda ciddi ölüm vakaları 
görülebilmektedir. İklim 

değişikliği salt küresel ısınma 
değildir, aynı zamanda kür-
esel soğumadır. Çünkü 
dünyanın bir bölgesi iklim 
değişikliğine bağlı ısınırken 
bir tarafı da soğuyacaktır. Ar-
tan sıcaklıklara bağlı tansiyon, 
beyin kanaması kalp krizi 
riskleri arttığı gibi soğuyan 
hava tansiyonu etkilemekte 
ve pıhtı atması sonrası ciddi 
ölümler yaşanmaktadır.  1991-
2015 yılları arasında, özellikle 
Doğu Avrupa’da gerçekleşen, 
1 milyon ölümden 28’inin 
aşırı soğuk nedeniyle olduğu 
belirlenmiştir. (Evci Kiraz, E. D., 
2019).

Dünya Sağlık Örgütü’nün 
2018 yılında soğuk havalar-
la ilgili yayınladığı uyarının 
bir bölümünde şöyle denil-
mektedir; yoksul ve kırılgan 
grupların risk altında olduğu 
ve soğuk havanın yol açacağı 
sağlık sorunları, sağlık ve so-
syal hizmetlerin, bireylerin ve 
toplumun alacağı önlemler 
belirtilmiştir.

Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli (IPCC) ra-
poruna göre iklim değişikliği, 
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bu tarz olaylarda hızlı bir 
yayılım ile salgınların patlak 
vermesine neden olabilir. 
Ülkemizde uzun süredir 
görülmeyen birçok hastalık 
iklim değişikliğine bağlı 
ortaya çıkmaktadır. Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu’nun 
verilerine göre, ülke çapında 
tespit edilen akut barsak 
enfeksiyonu sayıları 2016 
yılında önceki yıllara göre 
artış göstermiştir. Ama 
bu olguların kaçının iklim 
değişikliğine bağlı olduğunu 
hala bilmiyoruz. 

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı 
tarafından 2015 yılında 
“İklim Değişikliğinin Sağlık 
Üzerine Olumsuz Etkilerinin 
Azaltılması Ulusal Programı 
ve Eylem Planı” hazırlanmış ve 
hedefler belirlenmiştir. Fakat 
sağlıkta bir yol alınamadığı 
gibi -vektör kaynaklı başta 
olmak üzere- Türkiye’de tekrar 
görülmeye başlayan veya 
ilk defa görülen olguların 
izlenmesine ilişkin herhangi 
bir rapor ve değerlendirme 

Virüsü hastalıklarının 
epidemiyolojisinde değişime 
yol açtığı bilinmektedir. Bu 
hastalıkların kimi yağışın 
artmasıyla, kimi de sıcaklığın 
mevsim normallerinin üstüne 
çıkıldığında artış gösteriyor. 
Özellikle son yıllarda ülkemiz-
de daha önce görülmeyen 
sıtma, hantavirüs ve şark 
çıbanı olguları artmıştır. 

Ülkemizde geçmişte çok 
büyük bir sorun olan sıtma, 
1920-1960 dönemindeki 
başarılı bir mücadele ile 
büyük ölçüde kontrol altına 
alınmış, 2000’li yılların 
başında olgu sayısı 51’e kadar 
gerilemiştir. Ancak sıtma 
olgu sayıları 2010’dan bu 
yana artış göstermiş, 2012’de 
376’ya yükselmiş, son yıllarda 
da 200 olgu dolaylarında 
(2016’da 193 olgu) varlığını 
sürdürmektedir (THSK, 2017).

Özellikle bu tarz olgular 
doğal afet sonrası yaşanan 
su kirliliğine bağlı olarak da 
ortaya çıkabilir. Nitekim su ve 
gıda ile bulaşan hastalıklar 

aşı ile önlenebilecek salgınlar 
için bağışıklığın olması 
insanların sağlığını belli 
ölçüde koruyacaktır. Yani 
aşılar iklim değişikliğine 
bağlı meydana gelen 
afetlerde önemli bir kozumuz 
olarak hala önümüzde 
durmaktadır. Nitekim 
koronavirüs pandemisi 
iklim değişikliği arasındaki 
bağlantı hala tartışılırken 
pandemi, aşılamanın önemini 
bir kez daha gözler önüne 
serdi. Onun içindir ki, ül-
kelerin aşılama politikaları 
hızlandırılmalı ve özellikle 
hassas grupların takibi çok iyi 
yapılmalıdır. Salgınlara mü-
dahale ve karantina süreçleri 
titizlikle yapılmalıdır.

Dolaylı etkiler salgınlara ve 
pandemilere yol açıyor

İklim değişmesinin vektör 
kaynaklı hastalıklar başta 
olmak üzere, Hantavirüs 
enfeksiyonları, leişmaniasis 
(şark çıbanı), Lyme 
Hastalığı, Tularemi, Deng, 
Sıtma, KKKA ve Batı Nil 
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ve erken uyarı sistemine 
sahip sağlık sistemleridir. 
Çünkü insanların sağlığını 
koruyacak olan, koruyucu 
ekipmanlar değil sağlık sis-
temleridir. Şu bir gerçek ki, 
kapitalist sağlık politikaları 
ile bu süreç gidemez. Son 
dönemlerde yeşil kapitalizm 
söylemi çerçevesinde yürü-
tülmeye çalışılan politikalar 
da iklim krizine çare olamaz.  
Doğanın tahribatı, tarım 
alanların yok edilmesi, asfalt 
ve betonlaşma, toprağın ve 
suyun kirletilmesi plansız 
kentleşme vb tüm bu sürecin 
şu iki yıldır yaşadığımız ve 
devam eden pandeminin ana 
nedenlerinden biri olduğunu 
gözden kaçırmamamız lazım. 

Sonuç olarak;  “kapitalizm 
sağlığa zararlıdır.”
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kamuoyuna sunulmuş 
değildir.

Dünya Sağlık örgütü verile-
rine göre dünya nüfusunun 
%91’i kirli hava soluyor. 
Her yıl dünyada 4.2 milyon 
insan hava kirliliğine bağlı 
sebeplerle ölüyor. 2017 
yılında Türkiye’de hava kirliliği 
52 bin insanın erken ölümüne 
neden oldu. 2018›de 
dünyada en çok görülen 
kanser türleri sırasıyla akciğer 
kanseri, meme kanseri ve 
bağırsak kanseridir. Özellikle 
akciğer kanserinde havanın 
önemli bir etmen olduğunu 
unutmamız gerekiyor. 

İsviçre merkezli hava kalitesi 
teknolojisi şirketi IQAir 
tarafından yayımlanan 106 
ülkeyi kapsayan 2020 Dünya 
Hava Kirliliği Raporu›nda 
Türkiye üç sıra gerileyerek 46. 
sırada yer aldı. Rapora göre 
Türkiye›de hava kirliliğinin en 
yoğun olduğu kentler Çorum, 
Erzurum ve Düzce.

İklim değişikliğiyle beraber 
belki de tartışmamız gereken 

bir diğer olgu da göçtür. 
Göçle birlikte insanların 
sağlığa erişimi zorlaşmaktadır. 
Bu durum yeni bir olguyu 
tartışmamız gerektiğini ortaya 
çıkarmıştır: İklim mültecileri, 
çevre mültecileri veya ekolo-
jik mültecilik. Birçok ülke AB’yi 
iklim göçmenlerine mülteci 
statüsü vermeye çağırmıştır. 
Fakat AB üye devletleri, “iklim 
mültecileri” şeklinde yeni bir 
kategori oluşturma fikrine 
sıcak bakmamaktadır.

Öngörülebilen ve 
uygulanabilir sağlık 
sistemine ve politikaların 
ihtiyaç var

İklim değişikliği uzun yıllar 
hayatımızı etkileyecek; fakat 
tüm bunların çözümü biz-
lerin elinde. Bir geleceğimiz 
olup olmayacağına biz karar 
vereceğiz. Yaşam süremizin 
uzamasına ya da kısalmasına 
da biz karar vereceğiz. Çün-
kü var olan sistem ile iklim 
değişikliğinin önüne ge-
çilmesi şu an için imkansız 
gözüküyor. Sağlık gibi önemli 
bir hususta önceliğimiz uy-
gulanabilir, öngörülebilir 



24

" dada gün dönümleri, mevsim 
dönümleri, cemre düşümleri, 
fırtına ve bazı yağış günleri 
belirtilir ve ekseriyetle de o 
tarihlerde söylenen olurdu. 
Artık bunlar da olmuyor. 
Günlerimiz yağış bekleyerek 
ya da yağışlardan bezerek 
geçiyor. Beklenmedik anlarda 
kovalarla boşalıyor gökten 
sular. Ya da çağlayanlar akıyor 
üzerimize. Hiç görmediğimiz 
büyüklükte dolu yumruları 
tarlaları, ekinleri, seraları hatta 
otomobilleri paralıyor. İklim 
değişiyor ama biz Kemal Bur-
kay’ın güzelim şiirindeki gibi 
gülümseyemiyoruz.

İklim değişimi, küresel ısınma 
artık bir güvenlik problemi. 
Dünyamız uzunca zamandır 

Doğayı Gülümsetmek; 
Doğayla Gülümsemek

“Hadi gülümse bulutlar gitsin

İşçiler iyi çalışsın, gülümse

Yoksa ben nasıl yenilenirim

Belki şehre bir film gelir

Bir güzel orman olur yazılarda

İklim değişir, Akdeniz olur, 
gülümse.”*

Çocukluğumda Ankara’da 
mevsim değişimlerinde, yaz 
ve kış başında Kırkikindi Yağ-
murları olurdu. Bu yağmurlar 
şaşırtmaz, her gün aşağı yu-
karı aynı saatlerde başlar ve 
biter ve 40 gün kadar sürerdi. 
Artık yok onlar. Yine çocuklu-
ğumda, hayat anneannemin 
Ece Ajandasına göre planla-
nırdı. Bu el kadar minik ajan-
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İklim krizine karşı 
Erdoğan’ın güvenlik 
talepleri

İklim krizi dünyamız için artık 
bir güvenlik sorunu. Yaşam 
döngüsünün devamı için 
adım atmak büyük önem taşı-
yor. Kendisi için değil insanlık 
için, hiç değilse kendi ülkesi-
nin yurttaşları için çalışacak 
liderlere gereksinim var. Bu-
nun için en başta bir kavrayış 
ve bilinç gerekli. Böylesi bir 
zirvede bizim  ülkemizin tem-
sili, yerel yöneticilerimiz saye-
sinde sağlanabildi. Oysa iklim 
değişikliğinin neden olduğu 
çevre olaylarından etkilenen 
ülkelerden biriyiz. Şüphesiz 
bizden çok kötü durumda 
olanlar var. Ancak biz bir yan-
dan da bu değişikliklerden 
kötü şekilde etkilenmemize 
sebep olan yanlış yönetim 
tercihlerinin sonuçlarını yaşı-
yoruz. Doğanın ihtiyaçlarına, 
taleplerine ve doğal gerek-
liliklere kulak tıkayarak hoy-
ratça yerleştirilen santraller, 
yaşadığımız afetlerin ve  afet 
yönetiminin başarısızlığının 
baş sebebi.  “Rezidans” gibi 
süslü isimler verilen beton 
kütleler uğruna yok edilen 
tarım alanları, ranta teslim 
edilen ormanlar aslında bizim 
yaşam güvencemiz. 

İklim değişiklikleri her geçen 
yıl daha kötüye giderken afet-
lerle yaşadığımız kayıpların 
çok daha beterlerine açığız. 
Bunu henüz kavrayamamış 
olanların hiç değilse orada 
bulunmaları belki bir bilgi 
kırıntısıyla olsun idrak yolları-
nı temizlemelerine fayda sağ-
lardı. Kesilen asırlık ağaçların 
yerine büyümesi yıllar alacak 
cılız fidanlar koyarak “milyon-
larca” ağaç dikimiyle böbürle-
nen yöneticilerin, anlaşmanın 

Her ne kadar Hindistan İklim 
Bakanı Bhupender Yadav’ın 
“Kalkınma ve yoksullukla uğ-
raşan gelişmekte olan ülkeler-
den, kömür ve fosil yakıt süb-
vansiyonlarını aşamalı olarak 
sonlandırma vaatleri vermesi 
nasıl beklenebilir?” yönün-
de belli nedenlerle belki de 
anlaşılabilir itirazıyla “kömür 
kullanımının aşamalı olarak 
bırakılması” yerine “azaltılma-
sı” taahhüdü üzerinde muta-
bakat sağlandı. Bu, bir çok kişi 
için hayal kırıklığı yaratsa da 
önemli bir adım atılmış oldu. 
COP26 zirvesine başkanlık 
eden Alok Sharma durumun 
bu şekilde yönelmesi nede-
niyle “çok üzgün” olduğunu, 
ancak anlaşmayı bir bütün 
olarak korumanın da hayati 
olduğunu belirtti.

Dünyamız hasta; pansuman 
değil tedavi gerekli. Ancak 
fayda ve çıkar gibi niyetler, 
istekler ve gerçekler de sava-
şıyor. Glasgow’da imzalanan 
anlaşma, maalesef küresel 
ısınma tehdidinin bertaraf 
edilmesi ve iklim değişikliği-
nin neden olduğu çevre olay-
larından etkilenen ülkelere 
maddi yardımda bulunulması 
gibi hedefleri tutturamadı. 
Parayı ve gücü yöneten vah-
şiler dünyayı değil, daha çok 
dünyanın kendi bölgelerini 
korumaya gereksinim duyar-
ken; uzun vadede kendilerinin 
de sonu olacak gerçeklerin 
farkında olanlar da yok de-
ğil. Bir diğer yanda bu günü 
kurtarmak zorunda olan, bu 
vahşilerin çöreklendiği ülkeler 
ve onların gerçeklikleri duru-
yor. Öyleyse, birileri daha fazla 
sorumluluk alana kadar kendi 
koşullarımızın en iyisini sağla-
mak için çalışmak, çözümün 
parçası olmak, daha iyisi için 
zemin hazırlamak önemli.

çığlık atıyor. Günü değil ge-
leceği yönetmek gereğinin 
bilincinde olan kurumlar, ak-
tivistler dünyanın yardım çığ-
lığını duyarak etkili olabilecek 
güçleri sorumluluk almaya 
çağırıyor. Medeniyetin kapısı-
nı açan sanayi devrimiyle ge-
lişen unsurların atıkları ironik 
şekilde medeniyetin sonunu 
hazırlıyor. İnsanoğlunun 
gereksinimleri ve konforu, 
neoliberal politikalarla iktidar 
ve güç paylaşımları arasında 
sadece bazılarının iyiliği için 
elimine ediliyor. Geleceği 
yönetecek, ülkesinin kendi 
göremeyeceği zamanlarını 
da planlama vizyonuna sahip 
liderler ve bilimi takip edenler 
elbette tehlikenin farkında. Bu 
nedenle belli arayışlar, çözüm-
ler için adım atmak zorunda 
olduklarını biliyorlar. Üzücü 
olan, sadece zorunda olduk-
ları kadar hatta daha az adım 
atmaları.

COP26  
ne kadar umut verdi?

İşte geçtiğimiz günlerde 
böyle önemli arayışlardan 
biri olan 26. BM İklim Deği-
şikliği Konferansı Glasgow’da 
gerçekleşti. Katılan 200’e 
yakın ülke, iklim değişikliğine 
karşı alınacak bir dizi önlemi 
içeren bir anlaşma imzaladı. 
Anlaşmada, kömürün aşamalı 
olarak azaltılması taahhüdü, 
emisyon azaltma planlarının 
düzenli olarak gözden geçiril-
mesi ve gelişmekte olan ülke-
lere daha fazla finansal destek 
gibi önemli kararlar yer aldı. 
Glasgow İklim Anlaşması ile 
birlikte uzun zamandır talep 
edilen bir ilk de gerçekleşti. 
Anlaşma “aşamalı olarak kö-
mür kullanımının azaltılması” 
planına imza attı ve bu bir ilk. 
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moğlu ve İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer 
sunumlar yaptılar. Ekrem İma-
moğlu, yaptığı konuşmada; 
İstanbul’a dayatılan Kanal 
İstanbul projesini pek çok açı-
dan kentin güvenliği için en 
ciddi risk olarak kabul ettikle-
rini; bu projenin BM’nin ‘Sür-
dürülebilir Kalkınma’ amaçları 
kapsamındaki 17 prensibine 
birden karşı olduğunu anla-
tarak finans kuruluşları dahil 
olmak üzere dünya ölçeğinde 
tüm aktörlere bu konuda da-
yanışma beklentisiyle çağrıda 
bulundu. İmamoğlu’na yönel-
tilen “özellikle yeşil alanlarla 
ilgili çalışmalarınızda iklim ey-
lemi için nasıl ortaklıklar ge-
liştiriyorsunuz?” sorusu bence 
önemliydi. Ekrem İmamoğlu 
bu soruya kentlerde yeşil 
alanları artırmak için 2020 
yılında toplam 4 milyon met-
rekarenin üzerinde yeşil alanı 

Devletleri (ABD) Başkanı Joe 
Biden ve Hindistan Başba-
kanı Narendra Modi’nin de 
aralarında bulunduğu 120’ye 
yakın lider Glasgow’da ağır-
landı. Tüm liderler için mu-
hakkak güvenlik koşulları söz 
konusuydu. İçlerinde sadece 
bir kişi güvenliğinden endişe 
ederek böyle bir toplantıya 
katılmadı. Sarayının güven-
liğine alışık olan tek adam, 
Galler Prensi Charles’ın müte-
vazı temsili yanında gölgede 
kalacağını da düşünmüş 
olabilir elbet. Biz de “Erdoğan 
artık bir güvenlik sorunudur” 
diyen yöneticilerimizin haksız 
olmadığını bir kez daha gör-
müş olduk. 

İstanbul ve İzmir Belediye 
Başkanları Glasgow‘da

Glasgow’da, ülkemiz adına 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanı Ekrem İma-

temel amaçları arasında yer 
alan “ormanlar atmosferden 
karbonu uzaklaştırmada çok 
önemli bir rol oynadığından, 
10 yılın sonunda ormansızlaş-
maya son vermek” hedefini 
yerinde duymaları bizim için 
bir şey değiştirir miydi dersi-
niz?

Gündem böyleyken bizim 
ülkemizin her konuda uzman 
tek adamı dünyanın değil 
kendi güvenliğinin derdin-
deydi. Erdoğan; güvenlik 
talepleri yerine getirilmeyince 
Glasgow’a gitmekten vaz-
geçtiğini açıkladı. Bunun aynı 
zamanda ülkemizin itibarıyla 
ilgili bir mesele olduğunu 
belirtirken, böylesi bir zirvede 
üstelik böylesi kişisel bir se-
beple bulunmama tercihinin 
esas itibar zedeleyici mesele 
olduğunu dahi anlamış gö-
zükmüyor. Amerika Birleşik 
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Bu nedenle döngüsel kültür 
kavramı, öncelikle doğamızla 
uyumu esas alıyor. İkincisi 
geçmişle uyum. Bizden önce 
var olan kültürleri anlamadan, 
geleceğe dair bir kültürel 
tasarım yapmanın mümkün 
olmadığını düşünüyorum. Ge-
zegenimizin ihtiyaç duyduğu 
kültürel değişimi gerçekleştir-
mek istiyorsak, temel başlan-
gıç noktalarımızdan biri de şu 
üçüncü başlık olmalı: Birbiri-
mizle uyum. Bir başka deyişle, 
insan haklarının evrensel 
değerlerine saygılı, yaşamın 
her anında demokrasi. Burada 
doğa haklarını gözeterek eşit 
vatandaşlığı güvence altına 
almak ve kapsayıcılık ana il-
kemiz. Döngüsel kültürü tarif 
ederken, değişimle uyumu 
dördüncü bir başlık olarak ele 
almamızın nedeni bu. Kültür 
üretiminin yeni kuşakların 
yaratıcılığı ve doğanın sonsuz 
ilham kaynaklarından beslen-
mesini sağlamak”.

Temel hedefi doğaya saygılı, 
kent sakinlerinin yaşam kali-
tesine odaklı bir anlayışla yö-
netim olan iki ;duyarlı sosyal 
demokrat başkanın vizyonu, 
ülkemizin geleceği için dün-
yanın gününü ve geleceğini 
bir arada yorumlayarak kav-
rayan ve önceliği insanlığın 
ihtiyaçları ve geleceği olan 
yöneticilerimizin sunumları 
bana umut verdi. İyi yönetilen 
kentlerde mutlu insanlarla 
yaşamak bir ayrıcalık. Bu ayrı-
calığın tüm yurttaşlarımız için 
geçerli olacağı günleri bu an-
layışın temas ettiği kentlerin 
yarattığı farkla karşılayacağız. 

İklim değişirken gülümseye-
bilmek için bu şart.

*Kemal Burkay

İstanbullular için kazandır-
dıklarını anlatarak şöyle yanıt 
verdi:  “Konutlar, İstanbul’daki 
karbon ayak izinin de yüzde 
14’ünden sorumlu. Özellikle, 
ulusal evsel enerji sistem-
lerinin, fosil yakıtlara bağlı 
olmasından kaynaklanan bu 
durumu, enerji çeşitliğimizi, 
yenilenebilir enerjiler lehine 
artırıyoruz. Özellikle, büyük 
güneş enerji santrali yatırım-
larımız ile başta kamu tesisleri 
olmak üzere, pek çok alanda 
kömüre bağımlılığı azaltmaya 
çalışıyoruz. Göreve gelmeden 
önce, İstanbul için temel viz-
yonumuzu ‘adil, yaratıcı ve ye-
şil bir kent ‘olarak özetlemiş-
tik. Bu yüzden de uzun yıllar 
yeşil alanlar konusunda ihmal 
edilmiş olan şehrimizde, yeşil 
alanları artırmak konusunda 
büyük adımlar attık. Toplam-
da, 10 milyon metrekarelik 15 
yeni yaşam vadisini şehrimize 
kazandırmak için çalışmaya 
başladık. Bu alanları önümüz-
deki yıldan itibaren hizmete 
açmaya başlayacağız. Onlarca 
yaşam vadisi ve kent ormanı 
ile kentteki ısı adası etkisini 
azaltacak önlemler geliştiri-
yoruz. Pandemi sonrasında, 
balkon ve yeşil alan kulla-
nımlarının artırılmasına özen 
gösteriyoruz. Konutlarda iklim 
etkisini azaltabilmek amacıy-
la, ‘gri su’ kullanımını hayata 
geçirerek, bu yolla hem su 
faturalarının azaltılmasını sağ-
lıyoruz hem de sudan tasarruf 
ediyoruz. Yeşil alanlar, İstan-
bul’da sadece yaşam kalitesi-
nin yükseltmekle kalmayacak, 
aynı zamanda kent içinde 
hava sıcaklığının azaltılmasına 
yardım edecek. Aynı zaman-
da da karbon oranının doğal 
yollarda azaltılmasına yardım 
edecek.”

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer ise İzmir’in 
Doğayla Uyumlu Yaşam Stra-
tejisi’nde dört temel adım 
belirlediklerini anlattı. Bu yak-
laşımı insanlığın içinde bulun-
duğu ekonomik ve ekolojik 
krizin bilincinde olarak çözüm 
için katkı yapmak üzere ge-
liştirdiklerini vurguladı. Tunç 
Soyer dört temel adımı şöyle 
özetliyor: “İlk adım doğanın 
şehre nüfuz edebilmesi. İz-
mir’in çeperindeki doğal alan-
larda yaşayan canlıların yeşil 
koridorlar aracılığıyla kent 
merkezine erişebilmesi. İkinci 
uygulama başlığı, insanların 
doğaya nüfuzunun yönetil-
mesi. Yani şehrimizde yaşa-
yan insanların kırsal alanlara 
doğal dengeyi bozmayacak, 
zarar vermeyecek şekilde eriş-
mesi. Üçüncü başlık, İzmir’de 
döngüsel ekonomiyle ilgili 
çalışmalarımız. Bu kapsamda 
kent ve kır arasında doğrudan 
ekonomik bağlantılar kuru-
yoruz. Son olarak, İzmir’deki 
kırsal alan ile metropol alan 
arasındaki kültürel bağları 
çoğaltmayı hedefliyoruz.” 
Soyer’in İzmir’de ev sahibi 
olduğu USLG Kültür Zirve-
si’nde dile getirdiği Döngüsel 
Kültür kavramı dikkat çekici 
ve önemli.  Bu kavramı şöyle 
anlatıyor Tunç Soyer “Dön-
güsel kültür kavramının iklim 
kriziyle mücadelede önemli 
bir yeri olacağına inanıyorum. 
Döngüsel kültür, dört ana 
ayak üzerinde yükseliyor: 
Doğamızla uyum. Geçmişle 
uyum. Birbirimizle uyum. Ve 
son olarak, değişimle uyum. 
Sanatı, felsefeyi ve ekonomiyi, 
yani kültürünü doğasından 
ilham alarak var eden insan, 
bir an geldi, doğayla arasın-
daki tüm bağları söküp attı. 
Buradan, iklim krizi doğdu. 
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1
Birlikte Yaşam Örgütlenmelerinin 

İklim Krizine Etkileri

rın birer üyesi değildir. Bireyin 
böylesi yapıların bağlayıcılı-
ğından azade kalması, kısa 
vadeli ilişkilere dayalı yaşam 
tarzlarına yönelmesine sebep 
olacaktır. Esas olan, geçmişle 
irtibatını koparıp yeni durum-
lara adaptasyondur.

 Kimlik, toplumsal bir evren-
de oluşup şekillendiğinden, 
sosyo-kültürel yapılarla doğ-
rudan ilintilidir. Bu nedenle 
içinde yer aldığı kurumsal 
evren, kimliğin ana referans 
bağlamını oluşturur. Bu ev-
rende yaşanan değişimler ve 
dönüşümler kimliğe yansır. 

Bütünlüklü ve tutarlı kişilik 
yapılarını besleyen, insan-
lar için anlam kaynağı olan 
yerleşik toplumsal yapıların 

1. Değişen ben ve biz 
kavramı

Bugün tüm küresel ilişkilerde 
ulusal sınırları aşan etkileşim-
lerin belirleyiciliği giderek 
artmakta, dünyayı kat eden 
kültürel koridorlar ve göç 
akımlarının etkisiyle ulus ötesi 
topluluklar oluşturulabilmek-
te, kişiler arası katı bağların 
yerini akışkan bağların aldığı 
görülmektedir. Günümüz 
toplumu hızlı ve kapsamlı bir 
çözülüş sürecini deneyim-
lemektedir. Sosyal gerçeklik 
hızla yıkılıp, yeniden kurul-
makta, genel toplumsal evren 
dramatik biçimde akışkanlaş-
maktadır. 

Bireyler artık salt ulus, aile, 
cemaat gibi istikrarlı kurumla-

 
Kadriye SEZGİN 
Mimar
kadriyesezgin27@gmail.com
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kendini, sanayi toplumunda 
mülk değerlerinin ayrışma-
sıyla biraz daha mülk edinen 
insan topluluklarının arttığı 
ancak üçlü anlayışın bağımsız 
değer olduğu durumda da sa-
hip olmadığınız değerler için 
ciddi bir sömürü sarmalında 
dönüp durulan bir sistemin 
içinde buldu. 

Barınmayı mülk edinerek 
çözebildiyseniz yaşamınızı 
devam ettirebilmek için işe 
ihtiyacınız var. Bunun için 
eğer iş sahibi değilseniz bir 
iş kolunda çalışmanız gereki-
yor. Ancak haklar anlamında 
günümüzde uluslararası ka-
nunlar, kurumlar her ne kadar 
koruma sağlamaya çalışsa da 
sosyal adalet kavramı evren-
sel olarak ciddi anlamda ihlal 
edilmekte. Günümüz devlet-
leri standartları sağlamaktan 
çok uzak.

Barınma ve iş sorununu çöze-
bilenler tüketim açısında da 
ticaretin sahibi olamadığı du-
rumlarda hiçbir söz haklarının 
olmadığı her türlü manipülatif 
fiyat anlayışını kabullenerek 
hayatını devam ettirmek zo-
runda kalıyor. Adaletsizliğin 
en büyüğü, yapı ve üretim 
alanından çok ticaret ağların-

yerleşme ve çevresiyle uyum-
lululuk konusunda çok büyük 
gelişmeler görüyoruz. Tarih 
boyunca insanlar, yaşama 
uygun şartları sağlayan bir 
yer bulup yerleşmiş ve sonra 
da üretimi örgütleyerek ya-
şamı sürdürmenin yollarını 
örmüşler. Avcı-toplayıcılıktan 
yerleşikliğe geçişi sağlayan da 
üretim, depolama ve ticaretti. 
Yani tarihte en mutlu toplu-
luklar bana göre kendi istih-
damını gerçekleştiren, üreten 
ve değerlerini dönüştüren 
(takas, ticaret, paylaşım) yerle-
şik topluluklar olmuştur. 

Mülk anlayışı da, „Barınak+ 
Üretim+ Ticaret“ üçlüsünün 
birleşmesiyle dünyada siste-
matik bir değer haline gelmiş 
ve çağımıza kadar bu geçerli 
olmuştur. Ancak sanayi dev-
riminin etkisi ile yaşanan 
sosyolojik ve toplumsal de-
ğişiklikler, hak dağılımındaki 
değişen dengeler mülk edin-
me haklarının yaygınlaşması 
ve istihdam alanlarının geniş-
lemesi ile bu üçlü bağımsız 
birer değer haline gelmiştir. 
Geçmişte mülk sahibi olanla-
rın yaşadığı, diğerlerinin köle, 
işçi ve insanca olmayan bir 
ortamda yaşamaya çalıştığı 
bir düzenden çıkan insanoğlu 

çöküşte olduğu günümüz 
toplumu, “biz”i yok sayıp, 
“ben”i kurumsallaştırmaktadır. 
“Ben“ odaklılığın yükselen 
değere dönüşmesi ise, bera-
berinde büyük riskler/patolo-
jiler getiriyor. (EK-1)  (https://
dergipark.org.tr/tr/download/
article-file/715487)

Küresel ısınma ve iklim de-
ğişikliği ile mücadelenin 
kazanılması; önce bireylerin, 
sonra da toplumların farkın-
dalık düzeyinin artmasıyla 
doğru orantılıdır. Çünkü tüm 
doğal varlıklar kendi başlarına 
evrensel bir değere sahip ol-
dukları için saygıyı hak etmek-
tedirler.

Yaşanan pandemiyi ve iklim 
krizini tıbbi ve teknik yönü 
dışında bir de yukarıda alıntı-
lanan akademik çalışmadan 
derlediğim sosyolojik bilgi-
lerle değerlendirmek gerekir. 
Bahse konu kişiler arasındaki 
akışkan bağları, toplumdaki 
çözülüşü, toplumsal evrenin 
akışkanlığını bir fırsata dönüş-
türmeli; geçmişle irtibatını 
koparıp yeni durumlara adap-
tasyonu fırsat kabul ederek, 
bu evrendeki değişimleri ve 
dönüşümleri sürdürülebilir 
yaşam örgütlemelerine dö-
nüştürüp bunun etkilerinin 
kimliklere yansımasını sağla-
malıyız. Yani kısaca “biz” olma-
yı örgütlemeliyiz.

2. Barınmanın tek başına 
kuruluğu ve yetersizliği

Barınmanın anlamına baktığı-
mızda, “Yerleşmek, yaşamak 
için uygun şartlar bularak 
oturmak” öncelikli sırada geli-
yor. Ancak “Çevresiyle uyum-
lu, dirlik içinde yaşamak” da 
anlamları arasında… Çünkü 
tarih boyunca toplumlarda 
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*Topluluğun ihtiyaçlarını 
maksimum düzeyde toptan 
teminini sağlayan

“ortaklaşma” ana fikrini savu-
nuyorum. Barındığın yerde 
üretebildiğin, türetip paylaşa-
bildiğin, doğaya saygılı, kay-
naklarını kendi imkanlarıyla 
sağlayan, gelişmeye açık, ko-
ruma kültürünü politika ola-
rak benimseyen toplulukların 
mutlu olacağına inanıyorum.

3. Yaşam kalitesini artıran 
sosyal inovasyonların 
paylaşım ve ortaklaşmaya 
etkileri

Sanayi devrimi ile başlayan 
kalkınma fikri geleneksel top-
lumdan kitlesel tüketim top-
lumuna geçiş sonucu ortaya 
çıkmıştır. Bu yapı içinde, temel 
ihtiyaçların eşit şekilde karşı-
lanması ile ekonomik büyüme 
arasında bir gerilim olmuştur. 
Son yarım asırdır devam eden 
kalkınma, adaletsiz olmaya 
ve olumsuz çevresel etkileri 
arttırmaya devam etmiştir. 
Sürdürülebilir kalkınma kav-

türeten

*Çıktı ürünlerin artı değere 
dönüşümünü sağlayan,

*Kendi istihdamını gerçekleş-
tiren,

*Kendi iş gücü kaynaklarını 
önceleyen

*Yaşam sürerken her yönüyle 
üretimin içinde olmayı kolay-
laştıran

*Zayıf unsurların desteklen-
mesini sağlayan

*Sosyal inovasyonu hayatın 
her alanına katan

*Kendi su kaynaklarını sağla-
yan,

*Kendi enerjisini üreten,

*Atık dönüşümünü maksi-
mum yapan,

*Yerelliğin malzeme seçimin-
de her zaman öncellendiği,

*İnternet, telefon hizmetlerini 
ortak sağlayıcılar ile yüksek 
kaliteli tedarik eden,

da yaşanıyor. Aracılar, borsa-
cılar, dağıtımcılar, kriptocular   
dünyayı yönetiyor.

Tüm bundan kurtulmanın 
yolu organik dayanışmacı top-
lumlar geliştirmektir. Durk-
heim’e göre iş bölümünün ve 
farklılaşmanın gelişmiş oldu-
ğu modern toplumlarda or-
ganik dayanışma ortaya çıkar. 
Bu bizi ilk bölümde anlattığım 
“biz” olmayı örgütlemeye ve 
birlikte „sürdürülebilir yerle-
şimleri“ oluşturmaya götürür. 
Sürdürülebilir erleşim derken 
ne kastettiğimi şöyle anlata-
yım: Ana fikir ortaklaşma… 
Yönetimsel ortaklaşma.

*Mülkiyet hakkının ortaklıklar 
ile  birleştiği,

*Stabil, güvenli ve sağlıklı ya-
pıların üretildiği

*Sadelik, konfor ve doğallığın 
gözetildiği

*Üretilebilir tüm ürünlerin 
üretimini yapan,

*Üretimi ürüne dönüştüren, 
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liliği ortadadır.

4. Birlikte yaşam 
örgütlenmelerinin iklim 
krizine etkileri

Birinci bölümde anlatılan “biz” 
olmayı örgütlemeliyiz fikri, 
birlikte yaşamın çerçevesine 
dair 2. ve 3. bölümü tamam-
layıcı olarak birlikte yaşamın 
kuralları yani örgütlenme biçi-
mi de büyük önem taşımakta-
dır. Burada „yönetim“ demek 
istemiyorum, çünkü gelecek 
toplumlarını yönetemezsiniz. 
Doğru örgütlenme biçimi „yö-
netişim“dir. Yönetişimin farkı-
nı şöyle ortaya koyabiliriz:

“Yönetim işin doğru yapılması 
ise, yönetişim doğru işin be-
lirlenmesidir. Yönetim nasıl 
yapılacağı ise, yönetişim ne 
yapılacağı, hangi kurallar içe-
risinde yapılacağıdır.“ (EK-3) 
(https://genclik.argudenaca-
demy.org/yonetisim-nedir)

Günümüzde yaşanan tüm 
çevre sorunları, hak-adalet 
eşitsizlikleri karar mekanizma-
larının tekilliğinden, yönetim 
anlayışından kaynaklanmak-
ta… Ancak pandemi ve iklim 
krizi de gösteriyor ki bu sür-
dürülebilir değil. İnsanoğlu 
bireysel ve en küçüğünden 
en büyüğüne -topluluk olarak 
veya toplumsal olarak- ileriye 
doğru yapacağı tüm yatırım, 
plan ve projelerinde, hatta 
günlük yaşamını sürdürür-
ken evrensel sürdürülebilirlik 
ilkelerinin tümüne uygun 
hareket etmelidir. Bireysel 
olarak alacağımız uyumluluk 
kararları her ne kadar kendi 
yaşam dairemiz içerisinde 
geçerli olsa da bunu “biz” 
örgütlenmelerine dönüştür-
memiz etkiyi daha da büyü-
teceğinden, sürdürülebilir 

ramı, ekonomik olarak temel 
anlamını korurken, sosyal eşit-
sizliklere ve çevresel bozulma-
lara çözüm getirmelidir.

Bugünün ihtiyaçlarını gelecek 
kuşakların da kendi ihtiyaç-
larını karşılayabilme olana-
ğından ödün vermeksizin 
karşılamaya “Sürdürülebilir 
Kalkınma” diyoruz. Sürdürüle-
bilir kalkınma, doğal kaynak-
ların korunması, sürdürülebilir 
ekonomik istikrar ve nesiller 
arası eşitlik için gereklidir. 
Sosyal eşitlik, sağlık ve eğitim 
ihtiyaçlarının yerine getiril-
mesi ve katılımcı demokrasi, 
gelişmenin çok önemli öğe-
leridir ve sürdürülebilirlikle 
yakından ilişkilidir. 

Sosyal hizmetin, bireyleri ken-
di kararlarını kendileri verebi-
lecek ve yaşamlarını yönetebi-
lecek düzeyde güçlendirerek, 
bireydeki değişimi yaratma 
sorumluluğu vardır. Bir top-
lumda sosyal inovasyon 
sosyal hizmetin “uygulama 
alanı” aracılığı ile gerçekleşir. 
Bu alandaki kullanılabilecek 
inovatif yöntemler hizmetin 
kalitesini ve kapsamını doğru-
dan etkileyecektir.

Sürdürülebilir kalkınma he-
defini başarmak için önemli 
bir araç olan sosyal hizmet 

ve sosyal inovasyon arasında 
önemli bir ilişki vardır. Sosyal 
inovasyon yeni fikirler, yeni 
stratejiler ve uygulamaları içe-
ren bir süreçtir. Sosyal hizmet 
ise sosyal refaha ve sürdürüle-
bilir kalkınmaya giden yolda 
eylemlerde bulunarak sosyal 
kalkınmayı desteklemektedir. 

Nihai amacı toplumda yaşa-
yan her bireyin yaşam kalite-
sini iyileştirmek olan sosyal 
hizmet bilimi ve mesleği bi-
reylerin sosyal işlevselliğini ar-
tırmayı hedefler. Küreselleşen 
dünyada sosyal sorunların çe-
şitliliği arttıkça sosyal hizmet 
mesleğinin de bu sorunlara 
çözüm üretmek ve müdahale 
etmek için yenilikçi/inovatif 
yöntemler uygulama ihtiyacı 
artmaktadır.  

İnovasyon düşüncesi, “iyi” 
bir toplum yaratmayı hedef-
lemektedir. (EK-2) ( https://
dergipark.org.tr/tr/download/
article-file/153098 )

Sürdürülebilir yerleşimler 
oluşturabilmenin ana unsuru 
sürdürülebilir ilişkiler kurmak-
tan geçer. Bunun için gerekli 
olan eşitlik, adalet, hak den-
gesini ortaklaşma ve paylaşı-
mın her alanına sürdürülebilir 
olarak yaymak için teknolojik 
çözümler geliştirilmesi gerek-
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4. bölümde anlattığım alttan 
etki alanını genişletmek adına 
“biz” örgütlenmelerine yani 
sürdürülebilir yerleşimlere 
teşvik bu durumda en önemli 
kamusal politika olarak görü-
lebilir. 3. bölümde ayrıntılarını 
verdiğim, doğaya uyumlu 
yapılar ile barınma imkanı 
sağlayan, temiz enerji kaynak-
larını kendi içinde çözebilen, 
atık çıkarmayan, su yönetimi 
yapan, üretim, istihdam ve 
hatta ticaretini kendi içinde 
yapabilen, sürdürülebilir yö-
netişim fikirleri desteklenmeli, 
fon ve kaynak oluşturulmalı, 
hayata geçirilerek etki alanı 
büyütülmelidir.

Ek-1: Akışkan Toplumda Kimlik 
İnşası: Geçişken, Eklektik, Ben 
Odaklı Kimlikler
Süleyman İlhan
(https://dergipark.org.tr/tr/
download/article-file/715487)

Ek-2: Sürdürülebilir Kalkınma 
İçin Sosyal İnovasyon ve 
Sosyal Hizmet İlişkisinin 
Değerlendirilmesi
Emine Özmete
**Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal 
Hizmet Bölümü
Fulya Akgül Gök
**Arş. Gör.
(https://dergipark.org.tr/tr/
download/article-file/153098)

Ek-3: Argüden Yönetişim 
Akademisi Gençlik Ağı
(https://genclik.
argudenacademy.org/
yonetisim-nedir)

Ek-4: Gayrımenkul Geliştirme 
ve Sürdürülebilirlik
(Hülya Uğuz Yedievli)
(http://www.ggaistanbul.
com/1-gayrimenkul-gelistirme-
ve-surdurulebilirlik-yayinlar)

sal kamu destekleri bizim 
ülkemizde maalesef yok. Oysa 
ki ülkemiz, çevre kirliliği ve 
karbon salınımı açısından 
önemli etkilere sahip. Enerji 
için kömür ve petrol kullanı-
mı gibi en görünür etkilerin 
dışında atık yönetimimizin 
çevreci mantıktan çok uzaklığı 
ve tabii ki en dinamik sektör-
lerden olan inşaat sektörünün 
maksimum bilinçsizlikle ya-
tırım ve uygulama biçimleri, 
ülke bazında dönüşümden 
uzaklığımızı göstermektedir. 

Türkiye’de her yıl yeni konut 
talebinin yaklaşık 600 bin 
mertebesinde olduğu söylen-
mektedir. Genel enerji tüketi-
minin yaklaşık % 26’sı konut 
ve hizmetlerde kullanılmakta 
olup, konutlardaki enerji tü-
ketimi iyileştirmeleri bütün 
üzerinde büyük etki yapacak-
tır. Mikro boyutta konut kul-
lanıcıları tasarruflu, konforlu 
ve çevreye duyarlı enerji etkin 
bina ve sürdürülebilir yerleş-
me birimlerini tercih edecek-
lerdir. Makro boyutta enerji 
etkin binaların ve sürdürülebi-
lir yerleşme birimlerinin artışı 
ile ülke bazında ithal kaynaklı 
enerji tüketimi dolayısı ile cari 
açık azalacaktır. (EK-4) ( http://
www.ggaistanbul.com/1-gay-
rimenkul-gelistirme-ve-surdu-
rulebilirlik-yayinlar )

yerleşimler örgütlemeliyiz. Bu 
tür birlikte bilinçli birliktelikler 
çoğaldıkça olumlu etkileri de 
giderek çoğalacaktır. Ülkele-
rin ve yöneticilerinin yönetim 
anlayışları ile bu durumun 
üstten bir etki ile düzelmesini 
ve dünyanın iklim krizine etki-
lerini azaltmayı bekleyemeyiz. 
Durum ortadadır. Alttan etki 
alanını genişleterek, yöneti-
şim örneklerini çoğaltarak üst 
yönetim anlayışının değişimi-
ni ve yönetişime dönüşümü-
nü zorlamalıyız.

5. Türkiye‘nin sürdürülebilir 
yaşam dinamiklerini 
harekete geçirecek kamusal 
politikalar

Avrupa Birliği (AB)’nin çevre 
politikası, “kirliliği ortadan kal-
dırmayı, azaltmayı ve önleme-
yi, doğal kaynakların, ekolojik 
dengeye zarar vermeyecek 
biçimde kullanılmasını temin 
ederek sürdürülebilir kalkın-
mayı sağlamayı, çevresel za-
rarın kaynağında önlenmesini 
ve çevreyi korumanın diğer 
sektörel politikalarla enteg-
rasyonunu güvence altına 
almayı amaçlamaktadır.”

Paris anlaşmasını ülke olarak 
henüz TBMM onayladı. Bu 
demektir ki, bugüne kadar 
iklim krizi açısından toplum-
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İ
Demokratikleşen Yapay Zeka 

tablo aşağıdaki soruları 
düşündürmektedir: 

Neolitik çağdan itibaren 
Mezopotamya, Mısır, Yunan, 
Roma gibi büyük uygarlıklar 
kuran tarım ve sanayi dev-
rimleri gerçekleştiren, aydın-
lanma dönemlerinden geçen 
insanoğlunun doğal zekası 
ve beraberinde toplumların 
kolektif aklı gerçekten geliş-
mekte midir? 

Teknoloji aksında isim ve 
yöntem değiştirerek algı yö-
netimini sürdüren ve içerik 
değiştirmeden dönüşen 
kapitalizm (örneğin tekno-
kapitalizm) karşısında diğer 
siyasi ideolojiler realpolitikte 
nasıl karşılık vereceklerdir? 

İçinde bulunduğumuz kaotik 
gerçeklikte yerküre, toplum-
lar, yaşam ve daha bir çok 
şeyle ilgili belirsizlikler her 
geçen gün artmakta, bunun 
sonucunda da iklim, pan-
demi, ekonomi gibi krizler 
ortaya çıkmaktadır. Mevcut 
konjonktürde günümüzün 
siyaset bilimi açılımları, si-
yasetçileri, iktisat kuramları, 
ekonomik politikalar çözüm 
olmaktan çok sorun üreten 
araçlar olduğu gözlemlen-
mektedir. Günün sonunda 
küreselleşme, oligopol piyasa 
düzeni, neoliberal politikalar, 
insanlığa ‘liberal demok-
rasi’ şemsiyesi altında sınıf 
çatışmalarını, emek sömü-
rüsünü ve meta fetişizmini 
bırakmaktadır. Bu karamsar 

 
Caner GÜNEY 
Doç. Dr.,  
Geomatik Mühendisliği
guneycan@itu.edu.tr
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ment-to-business) arayüzleri 
ile toplumun her kesimi ile 
paylaşılacaktır. Böylece dünya/
ülke/kent için tutarlı çözüm 
kümeleri önyargısız çıktı ola-
rak modelden elde edilebile-
cektir. Örneğin belediye geniş 
sorumluluk alanında farklı 
birçok uygulamayı uçtan-uca 
çözüm olarak devreye alabi-
lecek ve böylece kenti daha 
yaşanabilir kılabilecektir. 

İnternetin ortaya çıkması, 
mobil cihazların web 
üzerinden etkin kullanımı 
gibi teknolojik açıdan birçok 
devrim yaşanmaktadır. Bu 
devrimler insanoğlunun 
yeteneklerini ve 
yapabilirliklerini, iletişimlerini, 
birlikte çalışabilirliklerini 
arttırmaktadır. Bu duruma 
en güzel örnek pandemi 
dönemidir. Sağlıktan eğitime 
bir çok alanda farklı dijital 
teknolojiler etkin olarak kul-
lanılmış ve kullanılmaktadır. 
Pandemi tekno-kapitalizm için 
bir fırsat olmuş ve daha uzun 
zamanda yerleşiklik kazanma-
sı beklenen uygulamalar çok 
daha kısa sürede insan yaşa-
mında yer etmiştir. Buradan 
hareketle yukarıdaki yapay 
zeka senaryosunu devam et-
tirelim. 

Açık veri, yapay zekanın 
demokratikleşmesi ve 
yurttaş veri bilimi

Bir mahallede bilişim sektö-
ründe çalışanların da olduğu 
farklı mesleklerden kentlilerin, 
yaşadıkları çevrenin daha ya-
şanabilir olması ve/veya yerel 
yönetimlerce çözülemeyen 
sorunları için bir şeyler yap-
mak istediklerini düşünelim. 
Bunun için dijital ortamda bir 
iş birliği ağı oluşturabilirler. Bu 
iş birliği ağı yapay zeka alanın-
da defter (notebook, örneğin 

Türkiye özelinde ise durum bi-
raz daha karmaşıklaşmaktadır. 
Avrupa’nın en geç nüfusuna 
sahip olmasına rağmen her 
üç gençten birinin işsiz oldu-
ğu, para biriminin diğer para 
birimleri karşısında büyük 
değer kaybettiği, enflasyonun 
arttığı, çalışan nüfusunun 
nerdeyse yarısının asgari üc-
ret ve altında çalıştığı, yurt 
dışına beyin göçünün arttığı, 
ihracatta rekorlar kırılırken 
yurttaşlarının emeklerinin 
emek gücünde dünyada kötü 
üne sahip Çin’den daha kötü 
koşullarda sömürüldüğü bir 
düzende tekno-kapitalizm, 
endüstri 4.0/5.0, yaşam 3.0 
gibi kavramlar karşısında nasıl 
mücadele edilebilir?

Bu tür soruların sayısı tabii ki 
arttırılabilir. Önemli olan farklı 
siberfiziksel ortamların oluş-
turulduğu, giderek daha çok 
kriptolaşan dünyada yapay 
zeka çağında bu ve benzeri 
sorulara nasıl yanıt verilebile-
ceğidir. 

Veriden anlam ve toplumsal 
yarar çıkarma

Söz konusu yanıtı ararken 
öncelikle yapay zekanın veri-
den anlam ve değer çıkaran 
bir araç olduğu kabulü ile 
başlayalım. Bugün yapay zeka 
uygulamaları özellikle özel 
sektör tarafından özel sektör 
veri kümeleri üzerinde gelişti-
rilmektedir. Diğer bir ifadeyle 
yapay zeka uygulamalarından 
kazanılan katma değer özel 
sektör tarafından kullanılmak-
tadır. Oysa bir ülkede en çok 
veri kümesi devlette bulunur. 
O zaman öncelikle kamu ku-
rumlarında veriye dayalı karar 
alma anlayışının politika üret-
menin temel bir aracı haline 
getirilmesi gerekir. Başka bir 
deyişle merkezi ve yerel yö-

netimler politikalarını veriden 
anlam çıkararak geliştirebil-
meli ve yönetim modellerini 
veriye ve ölçmeye dayalı me-
kanizmalar üzerine kurmalıdır. 
Burada veriden kasıt bağlantılı 
olan her şeydir. Veri olduğu 
zaman yönetimler hizmetle-
rinin etkisini de ölçebilecek-
tir. Örneğin bir belediyenin 
bir mahallede bir hizmet 
geliştirdiğini veya hükümetin 
yeni bir uygulamasını devreye 
soktuğunu göz önüne alalım. 
Bu hizmet veya uygulama-
nın toplum üzerindeki etkisi 
nasıl belirlenebilmektedir? 
Toplumdan bir kesimin ‘çok 
memnunuz’ veya ‘memnun 
değiliz’ demesi yeterli mi gö-
rülmektedir yoksa farklı ileti-
şim kanallarından alınan geri 
beslemeler sisteme veri olarak 
girilmekte midir? Gerçekleşti-
rilen uygulamanın etkisi veri 
üzerinden ölçülebilmeli ve 
etki üzerindeki belirsizlik gide-
rilebilmelidir. 

Dünyanın, ülkenin veya bir 
kentin sorunsallarını bir ya-
pay zeka problemi olarak ele 
alalım. İlk yapılacak iş bir veri 
altyapısına dayalı dijital ikizin 
oluşturulması olacaktır. Kamu 
kurumlarının sürekli üretmek-
te olduğu yapılandırılmış veri 
üzerine kurulu bu dijital ikiz 
hem nesnelerin interneti yak-
laşımıyla sensörlerden sürekli 
akan veriyle hem de toplu-
lukların sosyal medya üzerin-
den yaptıkları paylaşımlarla 
beslenecektir. İkinci olarak 
böyle bir büyük veri altyapısı 
üzerine milyonlarca veya mil-
yarlarca parametreden oluşan 
bir yapay öğrenme modeli 
eğitilecektir. Eğitilen model 
bulut ortamında uygulamaya 
alınacak ve yönetim-yurttaş 
(government-to-client) ve 
yönetim-özel sektör (govern-



SOSYAL DEMOKRAT

36

mi konusundaki gelişmeler, 
vatandaş bilimi yaklaşımını 
genişleterek topluluk veri bi-
limcisi anlayışını ortaya çıkar-
maktadır. Birçok insan ve/veya 
topluluk herhangi bir maddi 
karşılık beklemeden gönüllü 
biçimde toplum yararına farklı 
üretimler gerçekleştirebilmek-
tedir. Açık dünya görüşü, açık 
veri, demokratik yapay zeka, 
yurttaş veri bilimi vb. kavram-
lar birlikte düşünüldüğünde 
dünya/ülke/kent için birçok 
yeni uygulamanın ortaya çıka-
cağı görülmektedir. 

Yurttaşlar; merkezi ve yerel 
yönetimlerin iş süreçlerine bu 
derece etkin katılım gösterir-
lerse siyasiler ve yöneticiler ile 
devlet, belediye gibi yönetim 
aygıtları bu değişime yeterli 
hızda uyum gösterebilecekler 
midir ya da daha da ileriye 
giderek varlıklarını sürdü-
rebilecekler midir? Buna en 
güzel örnek kripto paralar ve 
tokenization olabilir. Kapitalist 
sistemin en büyük dayanakla-
rından biri ABD dolarının tüm 
dünyada rezerv para olarak 
kullanılmasıdır. Buna karşı en 
başarılı girişim, blockchain gibi 
merkeziyetçi yapıda olmayan 
bir P2P ağ üzerindeki değer 
transferlerinin bir muhasebe 
defteri (ledger) üzerinde tutu-
larak işlerlik kazandırılan krip-
to paralardır. Kripto paralar 
(coin) devletle para arasındaki 
ilişkiyi kopartmaktadır. Kripto-
laşan dünyada değer transferi 
devletlerden bağımsız olarak 
coinler üzerinden gerçekleş-
tirilebilmektedir. İnsanların 
kripto dünyaya bu kadar 
hızlı yönelmesi, merak etmesi 
dolarize olmuş devletlerin, 
sermaye ile iş birliği içindeki 
siyasetçilerin yönetiminden 
memnun olmadıklarının ve 
onlara güvenmediklerinin bir 

yenilikçi fikirleri, tasarımları 
olabilir. Yukarıda sözü edilen 
yapay öğrenme modelinin en 
önemli eksik taraflarından biri 
de aslında bu tür düşünme ve 
tasarlama süreçlerine sahip 
olmamasıdır. Bu durumda 
insan makine etkileşiminin 
gücü kullanılarak daha yaşa-
nabilir yerleşimler oluşturu-
labilir ve kentlinin yönetime 
katılımı sağlanabilir. 

İkinci kavram ise yurttaş 
veri bilimcisidir. Günümüz 
dünyasında her bir yurttaş 
veri üreticisidir. Bilerek veya 
bilmeyerek sürekli olarak 
akıllı cihazları sayesinde veri 
üretmektedir. Ürettiği veri 
kümeleri genelde Microsoft, 
Apple, Google, Facebook, 
Amazon gibi platform fir-
maları tarafından katma 
değere dönüştürülmekte 
ve günümüz dünyasının en 
büyük markalarını ortaya çı-
karmaktadır. Oysaki yurttaşlar 
toplumsal fayda veya kendi 
ilgi alanlarına ilişkin olarak da 
veri üretmektedir. Açık veriye 
dayalı bu tür üretim faaliyet-
leri vatandaş bilimi olarak 
isimlendirilmektedir. Yapay 
öğrenme ile birlikte veri bili-

jupyter notebook) olarak 
adlandırılan bir teknoloji 
üzerinden oluşturulmaktadır. 
Yukarıda bahsedilen büyükşe-
hir belediyesi tarafından eğiti-
len modelin etkileşim arayüzü 
(API) kentlilerle paylaşılabilir. 
Mahalledeki bilişim uzmanları 
bu API ve jupyter notebook 
üzerinde geliştirecekleri bir-
kaç satırlık kod ile belediyenin 
birçok bürokratik sürecini 
atlayarak bir türlü ulaşmayan 
hizmetin ulaşmasını veya ya-
şam alanlarının iyileşmesini 
sağlayabilir. Eğer bu senaryo-
nun ütopik olduğunu ya da 
mahallede herkesin yazılımcı 
olması gerekeceğini düşünü-
yorsanız yanılıyorsunuz. Çün-
kü bu konuda iki kavram öne 
çıkmaya başlamıştır. Birincisi 
yapay zekanın demokratik-
leşmesidir. Bugüne kadar hep 
teknik becerileri olanlar tara-
fından gerçekleştirilen makine 
öğrenmesi artık ya çok az kod 
geliştirerek (low-code AI) ya da 
hiç kod geliştirmeden (no-co-
de AI) herkesin kullanımına 
sunulmaya çalışılmaktadır. 
Mahalledeki farklı disiplin-
lerden, uzmanlıklardan olan 
kentlilerin mevcut sorunlara 
veya eksikliklere ilişkin birçok 
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zeka ve etrafındaki diğer ileri 
teknolojilerin ortaya çıkaraca-
ğı katma değerin toplum içe-
risinde nasıl bölüşüleceğidir. 
Başka bir ifadeyle, emek-de-
ğer kuramı açısından bakıldı-
ğında yapay zekanın ortaya 
çıkaracağı değerin toplumun 
içinde dağılımının nasıl ger-
çekleştirileceği iyi düşünülme-
si gereken önemli bir konudur. 
Yeni sermaye birikimlerinin 
oluşmaması ve emekçilerin de 
rahat biçimde yaşayabilmesi 
için “evrensel temel yurttaşlık 
geliri” almalarına ilişkin sosyo-
ekonomik planlamalar kendini 
devrimci, çağdaş demokrat 
olarak nitelendiren kişiler ve 
topluluklar tarafından bugün-
den yapılmaya başlanmalıdır. 

Siyasi ideolojilerin üzerinde 
durması gereken diğer bir 
konu da yapay zeka gelişimi-
nin insanı kapitalist sistemden 
nasıl kurtarabileceği diğer 
bir ifadeyle özgürleşmesine 
nasıl yardımcı olabileceğidir. 
Özgürleşen insan daha çok 
düşünecek ve daha yaratıcı 
olacaktır. Düşünen insan öz-
gür bireyler arasında daha 
eşitlikçi ilişkilerin kurulmasını 
talep edecektir. Bu tür bir top-
lumsal yapı ekonomik ilişkileri 
belirleyecek ve bu da sınıfları 
ortadan kaldıran devrimin 
kolaylaştırıcılığını yapacaktır. 

Günümüz dünyasındaki, Türki-
ye’sindeki, kentlerindeki yöne-
ticiler ve yönetime aday olan 
siyasetçiler her geçen gün 
daha fazla arttırılmış yeteneğe 
sahip yurttaşları yönetebilmek 
için gerekli olan zihinsel dönü-
şümü gerçekleştirmeye hazır-
lar mı? Aksi halde toplumların 
kolektif zekası yaşam 3.0’da 
siyasetçilere gereksinim olma-
dığını fark edebilir ve siyaset-
çileri oyun dışı bırakabilir. 

göstergesi olarak kabul edile-
bilir. 

Yapay zeka ve eşitlik talebi

Yaşamlarını bir akıllı telefon 
içine sığdırabilen insanoğluna 
farklı firmalarca yeni bir seçe-
nek metaverse adı altında su-
nulmaya başlanmıştır. Pande-
mi döneminde dijital ortamda 
yapabilirliklerin toplumlar 
tarafından benimsenmesi, art-
tırılmış gerçeklik teknolojisi ile 
akıllı telefon uygulamalarının 
ötesine geçilmek istenmesi 
ve daha birçok nedenle sanal 
dünyalar yaygınlık kazanmaya 
başlayacaktır. Sözü edilen bu 
sanal dünyalarda da değer 
transferi kripto paralar üzerin-
den gerçekleşecektir. İnsanlar 
benzer şekilde otokrat yöne-
timlerin baskısından kaçmak, 
gerçekte bulamadığı yaşam 
tarzına ulaşmak için bu tür 
dijital ortamlara muhtemelen 
hızlı bir geçiş yapacaktır. Öy-
leki Güney Kore’nin başkenti 
Seul, kenti metaverse ortamı-
na geçireceğini duyurmuştur. 
Diğer taraftan El Salvador da 
bir bitcoin şehri kuracağını 
duyurmuştur. Barbaros, meta-
verse ortamında büyükelçilik 
açacak ilk ülke olduğunu 
açıklamıştır. 

Tüm bu gelişmeler hep top-
lumların vasıflı ve ekonomik 
gücü olan beyaz yaka kesimi, 
burjuva sınıfı için mi olacak 
diye düşünülebilir. Eğer bu 
şekilde gerçekleşirse yazının 
başındaki Türkiye özeline 
ilişkin soru yanıtsız kalmış 
olacaktır. Türkiye’de ihracatı 
arttırmak için özellikle mavi 
yakalı çalışanların emekleri 
sömürülmekte ve emekleri 
üzerinden büyük değer yara-
tılmaya çalışılmaktadır. Yapay 
zeka çağında emeğin metalaş-
masının önüne geçilmesi ko-

nusu daha geniş bir tartışma 
gerektirir. Bu çalışma kapsa-
mında en azından işçi sınıfının 
durumunun bugünkünden 
daha iyi hale nasıl gelebile-
ceği üzerine görünen eğilimi 
ifade etmek gerekir. Endüstri 
4.0 yaklaşımının yerleşiklik 
kazandığı yapay zeka çağında 
ilk aşama olarak mavi yakalı 
emekçiler veri işçisi olarak dü-
şünülebilir ve gözetimli yapay 
öğrenme modellerinin kulla-
nacağı etiketli veri üretimini, 
veri güncelleme çalışmalarını, 
verinin anonimleştirilmesini 
yerine getirebilirler. Böylece 
hem ülke daha yüksek kat-
ma değer üretebilir hem de 
emekçilerin “asgari ücretleri” 
arttırılabilir. Bu senaryoda 
beyaz yakalar da veri bilimci-
liği ve veri mühendisliği gibi 
işleri yerine getirecektir. Hem 
sensörlerin ve robotların yaşa-
mımızda yerleşik kazanmaları 
ve sürekli veri üretmeleri hem 
de gözetimsiz ve pekiştirmeli 
öğrenme yöntemlerinin hızlı 
gelişmesi ilk aşamanın çok 
uzun ömürlü olmamasına ne-
den olabilir. Bu durumda ikinci 
aşamada mavi yakalılar, beyaz 
yakalıların ilk aşamadaki işleri 
olan veri bilimciliği ve veri 
mühendisliği işlerini yapmaya 
başlayacaktır. Bu durumda 
hızlı biçimde yurttaşların 
teknoloji kullanımı ve geliş-
tirilmesi konularındaki yete-
nekleri arttırılarak bir kapasite 
oluşturulması gerekmektedir. 
Daha da önemlisi mevut ka-
pitalist düzendeki işçilerin 
emeğinin sömürülmesi duru-
munun yapay zeka çağındaki 
işlerde ortaya çıkmaması için 
gerekli önlemlerin alınmasına 
yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Siyasi ideolojiler açısından 
üzerinde düşünülmesi gere-
ken diğer bir konu da yapay 



38

Julia BORGGRÄFE,  
Saskia ESKEN1

1 Julia Borggräfe; Federal Çalışma 
ve Sosyal İşler Bakanlığı’nda “İş 
Ortamında Dijitalleşme” bölümünü 
yönetiyor.  
Saskia Esken; 2013’ten bu yana 
Alman Federal Meclis üyesi olup 
milletvekili olarak hem İçişleri hem 
de Dijital Gündem komisyonlarında 
görev yapıyor.

* Bu makalenin Almanca aslı 
Neue Gesellschaft Frankfurter 
Hefte Dergisi'nde, FES ve SODEV 
tarafından 2021 yılında SODEV 
Yayınlarınca basılan Küresel 
Tartışmalardan Kesitler 
Perspektifler kitabında ise Türkçe 
versiyonu yayınlanmıştır. 

G
Geleceğin Emek Toplumu Üzerine 

Dijital Dönüşümü Başarıyla Biçimlendirmek

Federal Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı’nın, kalifiye 
emek piyasası gözlemlerine 
bakılırsa 2025 yılına değin, 
yaklaşık 1,3 milyon iş orta-
dan kalkacak; çünkü bu işleri 
kısmen veya tamamen maki-
neler yapacak. Buna karşılık 
bilim insanları, aynı zamanda 
ortaya 2,1 milyon yeni iş 
çıkmasını bekliyor. Bunların 
hem robot yapımı, veri analizi 
veya 3-D baskı gibi yeni mes-
lek alanlarında hem de bugün 
kalifiye emek eksikliği çekilen 
sosyal hizmetler alanında olu-
şacağı belirtiliyor.

Günümüzde çok sayıda dal-
da kalifiye eleman eksikliği 
göze çarpıyor. Bu nedenle en 
azından şimdilik, yapabile-

Günümüzün emek piyasası 
gözlemlendiğinde, yalnızca 
biçim ve tarza ilişkin olarak 
değil talep ve yetkinliklerin 
farklılaşması açısından da 
kökten değişimlerin meydana 
geldiği saptanacaktır.

Dijitalleşme, toplum olarak 
hepimize meydan okuyor. Bir 
yandan otomasyon ve inter-
net, belirli etkinliklerde his-
sedilebilir bir destek sağlıyor 
ve bu destek robotlar, yapay 
zekâ sistemleri veya akıllı yö-
netim platformlarının çağdaş 
gelişimiyle sürekli yenileniyor. 
Öte yandan aynı gelişmeler, 
insan olarak bizim iş yaşamın-
daki rolümüzü temelinden 
tartışmaya açıyor: Bize hâlâ 
ihtiyaç var mı ve varsa niye?
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Bilgi temelli yardım sistemleri, 
işe boğulmuş çalışanlara ve 
ekiplerine karmaşık ve ortak 
çalışma gerektiren süreçlerde 
destek sağlar. Bu sistemler 
bilgi temelli olmalıdır; çünkü 
bireysel bilgi ve beceriler dik-
kate alınarak, bireyin nitelik ve 
deneyimine göre süreç, tam 
ve anında gereksinim duyulan 
enformasyonla beslenmelidir.

Dijital dönüşüm, örgütlenme 
çerçevesinde de radikal bir 
kültür değişimi gerektirir. 
Şimdiye kadar çok yaygın 
olan hiyerarşik yönetim biçi-
mi, buyruk ve kontrole dayalı 
iken dijital örgütlenmede ça-
bukluk ve işbirliği, gereğinde 
de yön verici yönetim yeti-
leri zorunludur. İşbirliğine 
dayalı davranışa kurumsal 
destek verilmelidir: İşbirliğine 
alışmak ve onu yerleştirmek 
için deneyime alan açılmalıdır. 
Bunu çekici kılmak için de 
işbirliğini öne çıkaran bir 
örgüt kültürü gereklidir. 
Her şeyden önce böyle bir 
dönüşümün, değişime açıklık 
ve hazırlığa ve hataları bir tür 
gelişme fırsatı gibi gören bir 
hata algısına ihtiyacı vardır.

Çalışma yaşamındaki dijital 
dönüşüm çerçevesinde 
işveren için önemli olan, 
çalışanlarının yeni çalışma 
koşul ve süreçlerine yeterince 
erken alışmasıdır. İşveren, 
bu amaçla, uzun dönemli bir 
personel stratejisi oluşturmalı 
ve gelişme, geliştirme için 
gerekli özgür alanları, büt-
çeleri ve araç-gereçleri hazır 
bulundurmalıdır.

Sanayi üretimi: Otomasyon, 
endüstriyel üretimi çok parçalı 
hale getirmiş ama insanı be-
densel olarak zorlayan işleri 
üstlenmiştir. Dijitalleşme, 

Dijital çalışmanın vizyonu

Dijitalleşme, emek dünyasını 
hangi anlamlı vizyon-
lara yöneltebilir? Dijital 
dünyada hangi yetkinliklere 
gereksinim duyar, bunları 
başından beri nasıl edinebilir 
ve daha çok geliştirebiliriz? 
Toplumsal açıdan bütüncül 
bir eğitim anlayışını nereye 
yerleştirmeliyiz? Karmaşık iş 
süreçlerinde bize eşlik edecek 
mekanik destek sistemleri 
nasıl düzenlenmeli? Regülasy-
on nerede gereklidir?

Çalışma ve iş süreçleri, 
neredeyse bütün dallarda ve 
etkinlik alanlarında değişiyor 
ve daha da değişecek. 
Üstelik bunun nedeni, 
yalnızca devreye giren yeni 
teknolojiler ve öğrenen 
makinelerin kullanımı değil. 
Dijital dönüşüm ile çalışma 
kültürü de temelinden 
değişiyor. Bu aşamada iletişim 
ve işbirliğine, yaratıcılığa ve 
eleştirel düşünceye yönelik 
isteklilik ve beceri, haklı olarak 
“21. yüzyılın yetkinlikleri” 
olarak tanımlanıyor. Bunlar, 
insanın çalışma süreçlerinde 
özel roller oynayacak; çünkü 
bu süreçler içinde biz makine-
lerden üstünüz ve görüldüğü 
kadarıyla daha uzun süre de 
öyle kalacağız. 

Öğrenen ve akıllı makinelerle 
bağımlılık içermeyen bir 
işbirliği, bunların yapımına 
temel oluşturan fikri ve 
işleyiş biçimlerini anlamaktan 
geçer. Bu türden nitelikli bir 
anlayışa dayalı işbirliği, bize, 
veri analizinin kalitesini kabul 
etme ama yine de kendi 
deneyimini devreye sokma 
ve bazı durumlarda insanî 
içgüdü ve empatiyi makine-
nin kararından daha geçerli 
kılma olanağı verir.

ceğimizden çok iş yüklenmiş 
durumdayız. Her işçi, sözleş-
me uyarınca kararlaştırılan-
dan ortalama yüzde on üç 
fazla iş yapıyor; bu da tam 
gün çalışmanın üstüne haf-
tada beş saat fazla iş demek. 
Özellikle genç ebeveyn ve 
bakımla yükümlü aile yakın-
ları, çifte yük ve aile görevleri 
ile dışarıdaki işleri arasındaki 
bağdaşmazlık yüzünden zor-
lanıyor. Yaşamın içinde bir de 
sivil toplum, siyasi parti veya 
yerel parlamentolarda iş yük-
lenmeye yer kalmıyor.

Bu durumda, otomasyon 
ve dijitalleşme furyasının 
kendi geçim kaynağını elin-
den alacağından yakınan 
kişinin, yukarıda sergilenen 
yaşam gerçeklerine yabancı 
kalmakta olduğu öne sürüle-
bilir. Ne var ki iş yaşamındaki 
gelişmelere yönelik öngörü-
lere göre, pek çok insan, ken-
dinin ve çocuklarının meslek 
ve geçim durumuna ilişkin 
güvensizlik duygusu içinde .  

Gerçekten bu kadar çok 
değişim, güven duygusunun 
sarsılmasına yol açabilir. 
Gelecek korkusu ve geçim 
kaygısı aslında anlaşılabilir 
olup temelsiz de değildir. 
Geçim sağlayacak iş 
yaşamının geleceğini 
düzenlemek ve dönüşüm 
içinde güvence sağlamak, 
sosyal demokrasinin görevi-
dir. Önceki endüstri devrim-
lerinin üstesinden başarıyla 
gelindi ve yapısal kırılmalar 
biçime sokuldu. Sosyal demo-
kratlar, teknolojik ilerlemeyi 
daima sosyal ilerleme yolun-
da kullandı. Şimdi de önemli 
olan, doğru soruları sormak 
ve gerilim ilişkilerini saptaya-
rak doğru biçimlendirme öne-
rileri getirmektir. 
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ilişkiler insanın yetki 
alanına girer. Burada 
da nitelik gerektiren ve 
geliştirilmeye muhtaç 
bir istihdam potansiyeli 
vardır.

Bilgilenme çalışması: 
Dijital dönüşüm, 
çalışma kültürümü-
zü en güçlü biçimde 
internet aracılığıyla 
bilgiye ve iletişime 
sınırsız ulaşabilme 
ve sınırlar ötesiyle 
ortak çalışabilme yo-
luyla değiştiriyor. Bu 
değişimlerin içinde, 
bilgilenme çalışmasının 
her gün daha çok ar-
tan enformasyonla baş 
edebilme olgusu da 
bulunur. Dolayısıyla 
ulaşılabilen bilgiyi 
ayıklamak, sıralamak ve 
ayrıca içerik ve yapı ola-
rak işlemek zorundayız.  

Mevcut teknik alet 
ve yöntemler, bu gerekli-
liklere en uygun biçimde 
düzenlenmiş olmalıdır. Sü-
recin katılımcıları arasında 
enformasyon ve iletişim 
ilişkilerinin dijital olarak 
desteklenmesini organize 
etmek, -örneğin hızlı süreç 
ve projeler için amaca uygun 
araçları hazır bulundurmak- 
karmaşıklıkla başa çıkma yo-
lunda ivedi bir zorunluluktur. 

Eğitim ve sosyal çalışma/
hizmet: Okulda başarı, iş 
yaşamına katılım ve toplum-
sal dayanışma hep iletişim 
ve işbirliğinin, yaratıcılık ve 
eleştirel düşünce için gerekli 
temellerin çocukluk çağında 
edinilmiş olmasına bağlıdır. 
Çocuklar, dengeli ve güç 
verici bir aile ortamına ve 
ayrıca eğitim yolları açan ve 

toplumlarda ekonomilerin 
büyük kesimini eline geçirdi. 
Örneğin, Almanya’da üreti-
len ekonomik değerin % 70 
kadarı, söz konusu sektörden 
kaynaklanıyor. Gelecek 
yıllarda dijital dönüşümün 
en büyük farklılaşmalara, 
öncelikle telekomünikasyon, 
banka, sigorta ve taahhüt 
işleri gibi alanlarda yol açması 
öngörülüyor.

Hizmetler,  müşterinin 
katkısıyla ve veri analizi 
aracılığıyla talebe tam uygun 
şekilde verilebilir. Tüketici-
nin ortak noktaları ile veri 
değerlendirmenin dizaynı, 
eğitim ve geliştirme gerekti-
ren yeni bir faaliyet alanıdır. 
Müşteri ile diyalogda ilk ve 
ikinci düzey sohbet robotu 
destek olabilir. Daha karmaşık 

kitlesel üretimi geriletme 
potansiyeline sahiptir; çünkü 
3-D baskı gibi dijital biçim-
lendirme olanağı, tek parça 
üretimi ekonomik açıdan 
kabul edilebilir hale getirir. 
İşgücü yardımcı sistemlerle 
desteklendiğinde, kitle üre-
timinin adım adım ilerleyen 
ve çoğunlukla bıktırıcı olan 
çalışma süreci, imalatın 
bütününü bölümlere ayırarak 
hoşluk içerebilen bir atölye 
çalışmasına dönüştürülebilir. 

Hizmet sektörü: Hizmet sekt-
öründe değer yaratılması, 
başlarda hizmeti sunan ve 
müşterinin aynı mekânda 
bulunması koşuluyla sınırlıydı. 
Dijital pazar yerleri bu anlayışı 
kısmen bitirdi ve hizmet sekt-
örü derecelendirilebildi. Bu 
arada hizmet sektörü çağdaş 
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geliştirme kurslarına ve eğitim 
önerilerine erişim hakkı 
bulunmalıdır.

“Doğru” kalifikasyon 
ve dağılım

Sorun, muhtemelen herkes 
için yeterli iş bulunmaması 
değildir. Bizim, daha çok 
yapılması istenen işlere uygun 
kalifikasyona sahip olup ol-
mama ve işleri, sürece herkesi 
katabilme ve aynı zamanda 
yaşam ve iş arasında sağlıklı 
bir denge kuracak şekilde 
dağıtmayı başarabilme soru-
numuz vardır.

Belirli bir eğitim kalıbının or-
taya konması, sürecin tümü 
açısından belirleyici olacaktır: 
Çocukluğun erken çağından 
başlayarak sosyal yetkinliklere 
ve öğrenme hevesine ilişkin 
temel taşların döşenmesi; 
okulda amaca uygun eğitim; 
isabetli meslek seçimine 
yardım; yenilikçi ve çağdaş 
bir eğitim ve öğretim içeriği; 
doğru ve ihtiyaca uygun mes-
leki geliştirme.

Arada kullanılan “biz”in 
anlamı, bu bağlamda “he-
pimiz”dir. Dijital dönüşümü 
başarıyla örgütlemek ve 
biçimlendirmek için biz, hepi-
miz –sivil toplum, işverenler, 
sosyal partnerler, bilim ve 
politika- birlikte bir yumağı 
çözüyoruz. 21. yüzyılda toplu-
mun bütününün kabulünü 
gören, başarılı bir dönüşüm 
sürecini mümkün kılmak ve 
çalışanların mutluluğuna, 
rekabet kabiliyetine sahip 
bir ekonomiye ve güçlü bir 
demokratik topluma katkıda 
bulunmak, sosyal demokrasi-
nin görevidir.   

Almancadan Türkçeye çeviri: 
Aydın Cıngı

aile ile mesleğin sorunsuzca 
bağdaştırılmasını mümkün 
kılan profesyonel bir eğitim 
ve danışma düzenlemesine 
gereksinim duyar.

Bu durumun gerçekten de 
anlaşılmış olmasına karşın 
eğitimde ve özellikle ilk ço-
cuklukta verilen eğitimde, 
kalifiye işgücü eksikliğinin gi-
derek daha da artabileceğini 
görmeliyiz. Dolayısıyla daha 
çok sayıda, iyi yetişmiş ve 
yeterli ücret alan yetkin 
eğitimci/öğretim elemanına 
ve mevcut altyapının 
genişletilmesine toplum 
olarak daha fazla yatırım yap-
maya hazır olmalıyız. Hasta 
ve yaşlı bakımı alanında da 
şimdiden on binlerce kalifiye 
işgücü eksiğimiz var. Aynı 
şey okullarda ve gençlik için 
düzenlenmiş mekânlardaki 
sosyal hizmet çalışanları için 
de geçerli. Sosyal çalışma 
alanında da yeterli kalifika-
syon, uygun ücret ve elverişli 
çalışma koşulları önemlidir. 
Aksi takdirde insanları bu 
mesleklere çekmek mümkün 
olmaz.

Dijital iş dünyası için 
yetkinlikler

Sürekli değişip duran dijital 
dünyada ne gibi yetkinliklere 
ihtiyacımız var? Bu noktada, 
düzenlenmiş programların 
uygulanmasıyla edinilen 
bilgiden çok fazlası gerek-
li. Dijital evrene özgürce 
katılmak, onun oluşmasına 
etkin bir katkıda bulunmak 
ve öğrenen/akıllı makinelerle 
etkileşim sağlamak için 
dijital teknolojiler ve onların 
–veri koruma ve IT (siber 
güvenlik) gibi- önemli 
hukuksal ve kültürel koşulları 

hakkında, zorunlu temel 
bilgilerin kavranmış olması 
gerekli. Çalışanlar, teknolojik 
gelişmeye ve uygulamaya 
ilişkin temelleri kavradıktan 
sonra, kendi meslek ve 
örgüt işlerini dijital tekno-
lojiyle anlamlı bir şekilde 
birleştirebilirler.

Eğitim, emek piyasasına ve 
topluma katılımın anahtarı 
olma niteliğini sürdürüyor. 
Bilgiye aracılık etmek ise 
önemini gittikçe daha çok 
kaybediyor. Uygulamaya ve 
tekniğe dönük bazı bilgiler 
o kadar çabuk eskiyor ki 
öğretici ve öğrencilerin bu-
gün, yarın veya öbür gün han-
gi yetkinliklere sahip olmaları 
gerektiğini, şimdiden öngö-
remiyoruz. Bu nedenle, dijital 
dönüşüm bağlamında eğitim 
ve geliştirme sisteminin te-
mel işlevi, sürekli ve bağımsız 
öğrenme motivasyonu ile 
yeterliğini kazandırmak ve 
değişim için cesaret vermek 
olmalıdır. Okullarda, üniver-
sitelerde yeni birer öğretme 
ve öğrenme kültürüne 
ihtiyacımız var. Burada da, 
yapıcı bir “hata ve inovasyon 
kültürü”nü teşvik edecek 
temel yaklaşım, en başta ge-
liyor.

Aynı şekilde, geliştirme 
veya sürekli eğitim konusu-
na, hem işi başından aşkın 
olanlara hem de “öğrenme”  
kavramına eleştirel veya retçi 
yaklaşanlara ulaşmak için, 
yeni bir format vermek gerek-
li. Bu format modüler, titiz, iş 
ve yaşam ile iç içe ve müm-
künse eğlenceli olmalıdır. 
Meslekle ilgili olsun veya 
başka bir yetkinlik alanına ait 
olsun, hepimizin her türden 
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M altına dönüştüren “büyü” gibi 
görülmeye başlamıştır. He-
men herkesin aklında bir fikir 
vardır ve yazılım konusunda 
uzmanlaşmış emek gücü satın 
alınabilse, fikir sahiplerinin 
zengin olması işten bile 
değildir. 

Bu yazıda, cin fikirli 
müteşebbisimizin aklındaki 
fikrin ne olduğundan ziya-
de, neden sadece yazılım 
konusunda uzmanlaşmış 
emek gücüne ihtiyacı olduğu 
sorgulanacaktır. İplik üretmek 
için makinelere, bir fabrikaya 
veya meyve üretmek için 
toprağa ve tohuma ihtiyaç 
varken yazılım üretmek için 
neye ihtiyaç vardır? Bir elek-
trik kaynağı ve internete 

Bir Garajda Zengin Olmak Mümkün Mü? 
Yazılımın Mucizesi

Microsoft, Google ve Face-
book gibi birçok şirketin 
kuruluş ve büyüyüş hikayesi 
sosyal medyada ve popüler 
basında duyulur oldu. Bu 
şirketlerin neredeyse yoktan 
var oluş hikayeleri, bir evin 
boş garajından çıkıp dünyanın 
her köşesine yayılan ürünleri 
ve etkileri gerçekten dikkat 
çekicidir. Bu şirketler temel 
olarak teknoloji şirketleri ola-
rak bilinir. Daha da daraltmak 
gerekirse bu şirketlerin temel 
ürünleri yazılımlardan oluşur. 

Bu şirketlerin hikayeleri nere-
deyse yoktan var edilmişler 
gibi aktarılır. Popülerleşen bu 
hikayelerle birlikte yazılım, 
Ortaçağ’ın efsunlu ilmi olan 
simyaya benzer biçimde taşı 
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mülatif biçimde geliştirilmiş 
yazılım üretim araçları, ka-
pitalizmin bilişsel altyapısını 
oluştururlar. Bu araçların 
kümülatif doğaları, sabit ser-
maye olarak görülmelerini 
mümkün kılan bir unsurdur.

Yazılım üretim araçları, iplik 
üreten makineye benzer bir 
üretim aracıdır. Maddi ol-
mayan ürünlerin üretimi için 
kullanılırlar. Ancak onların bu 
maddi olmayan yapısı değer 
kaybetmeyecekleri anlamına 
gelmez. Fiziksel sabit sermaye 
olan makine gibi, yazılım 
üretim araçları da değer kay-
beder, hatta bazıları tarihten 
silinirler. Marx’a göre bunun 
nedeni; mevcut makineden 
daha üretken makinelerin 
ortaya çıkmasıyla ilgilidir;

Makine ne kadar yeni ve ne 
kadar hayat gücü ile dolu 
olursa olsun, her iki durumda 
da, değeri, artık kendisinde 
fiilen nesnelleşmiş bulunan 
emek-zaman ile değil, kendi-
sinin veya daha iyi makinenin 
yeniden üretimi için gereken 
emek-zaman ile belirlenir. Bu 
nedenle az ya da çok değer 
yitirir.4

Yazılımda da daha üretken ya-
zılım üretim araçlarının ortaya 
çıkması, mevcut aracı eskitir. 
Yazılım teknolojisi geliştikçe 
eski kodların verimliliği azalır. 
Geçmişte kullanılan birçok 
yazılım dilinin “ölmesinin” ne-
deni de budur. 

Görüldüğü gibi, yazılım üre-
tim araçları da bir çırçır ma-
kinesi gibi değer kaybeder. 
Ancak yazılım üretim araçları 

2016), 9.
4 Karl Marx, Kapital Ekonomi Politiğin 
Eleştirisi I. Cilt Sermayenin Üretim 
Süreci (İstanbul: Yordam Yayınları, 
2011), 388.

bağlı bir bilgisayar, üretken 
emeğin faaliyet göstermesi 
için nasıl yeterli olabilmekte-
dir? Bunların anlaşılabilmesi 
için öncelikle yazılımın üretim 
araçlarına değinilmesi gerek-
mektedir.

Yazılım üretim araçlarının 
tarihi

Ada Lovelace’ın delikli 
kartlarla yaptığı ilk pro-
gramlamadan beri yazılım 
alanında teknolojik ilerleme-
ler hiç durmadı.1 Bilgisayar 
yaygınlaştıkça yazılım tekno-
lojileri de arttı. Lovelace’tan 
sonra bilgisayarın donanım 
kısmında da birçok değişim 
oldu. Devasa bilgisayarlardan 
kişisel olarak kullanılabilecek 
bilgisayarlara doğru bir geçiş 
yaşandı.

Bu geçişle birlikte bilgisayarın 
kullanım alanı da çoğaldı. 
Birçok farklı faaliyet için 
bilgisayar kullanımına 
başvuruldu ve bu nedenle 
birçok farklı yazılıma ihtiyaç 
doğdu. Yazılım üretiminin 
hızlanması, yazılım üretim 
araçlarının daha hızlı üretim 
yapılabilmesini mümkün 
kılmasıyla arttı. Daha hızlı 
yazılım geliştirebilmek için 
yazılım üretim araçlarının 
desteklediği hızlar da arttı. 

Yazılım dilleri bu hız artışının 
önemli örneklerinden biridir. 
Yazılım dillerinin tarihi ma-
kine diline yakın programla-
ma dillerinden insan diline 
yaklaşmış yüksek seviye dil-
lere doğru bir yol izlemiştir. 
Yazılım dillerinin insan diline 
benzemesiyle birlikte yazılım 
üretme hızları daha da artmış, 
çünkü yazılımın okunurluğu 
1 Lizzie O’Shea, Geleceğin Tarihleri, 
çev. A. Ay, (İstanbul: Metis: Yayınları, 
2021), 136.

ve öğrenilmesi kolaylaşmıştır. 
Yani yazılım üretim araçları, 
yazılım alanındaki insan 
emeğinin üretkenlik seviyesi-
ni arttırmıştır. 

Öte yandan yazılım araçlarının 
gelişimi, Marx’ın Grund-
risse’de2 değindiği genel 
zekanın kümülatif özelliğini 
içinde barındırmıştır. Örneğin 
Java programlama dili, ken-
dinden önceki C programı 
diliyle kodlanmıştır. 

Bu dillerin gelişmesinin 
yanında aynı programlama 
dilinin üretkenliği de hızla 
artmıştır. Örneğin Java dilinde 
kullanılan birçok kütüphane, 
açık kaynak kodlu bir biçimde 
yazılmıştır. Bu kütüphaneler, 
öncesinde benzer sorunlar-
la karşılaşmış yazılımcıların 
deneyimleriyle oluşturulmuş 
hazır kod bloklarıdır ve sık 
ihtiyaç duyulan işlevleri yeri-
ne getirirler. Yazılım dillerinin 
kümülatif yapısı açık kaynak 
kodlu kütüphanelerde de 
görülebilir. Hem yazılım dille-
rinin tarihi hem Java kütüpha-
neleri gibi açık kaynak kodlu 
yazılım, insanlığın bilgi biri-
kiminin parçalarıdır ve aynı 
zamanda da yazılım üretmek 
için ihtiyaç duyulan araçlardır.

Bu önemlidir; çünkü Marx’a 
göre insanlığın üretici 
gücünün gelişmişlik düzeyi 
sabit sermayede temsil edilir: 
“Toplumun üretici gücü, 
nesnel biçimde var olduğu 
sabit sermayede ölçülür; 
ve tersi, sermayenin üretici 
gücü, sermayenin bedavaya 
el koyduğu bu genel gelişim 
ile büyür.”3 Günümüzde kü-
2 Karl Marx, Grundrisse: Ekonomi 
Politiğin Eleştirisi için Ön Çalışma 
(İstanbul: İletişim, 2014).
3 Karl Marx, Makina Üzerine 
Fragmanlar (İstanbul: Sub Yayınları, 
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Dilara Köse’nin6 detaylı 
bir şekilde aktardığı örnek 
yazılım projesi için ihtiyaç 
duyulan gereksinimleri 
inceleyelim. Köse, “Spring 
Boot - ReactJS - MySQL / 
Full Stack Application” isimli 
video serisinde, Micro-
soft’un sağlayıcısı olduğu 
ve yazılımcıların kullandığı 
Visual Studio Code7 metin 
editörünü ve Eclipse Vakfı8 
tarafından sağlanan Eclipse 
adındaki bir başka metin 
editörünü kullandı. Ayrıca 
“Spring” isimli teknolojinin 
ona sağladığı hazır kodlardan 
faydalandı. “Spring” açık kay-
nak kodlu nesneye yönelik 
bir yazılım dili olan Java dili 
için geliştirilmiş bir “frame-
work”tür. Köse, bu araca da 
ücretsiz olarak erişti ve kendi 
geliştireceği yazılım projesin-
de kullanmaya başladı. Eğer 
Köse Youtube’ta bir yemek 
tarifi vermiş olsaydı yazılım 
projesi yapmaktan daha mal-
iyetli bir iş yapmış olacaktı. 

Böylece yazılım üretimini 
diğer ürünlerin üretiminden 
ayıran unsur hemen göze 
çarpmış oldu. Yazılım üreti-
mi için gereken birçok araç 
dijital müşterekler biçiminde 
bulunmaktadır. Bu nedenle 
cin fikirli müteşebbisimiz, 
sadece yazılımcı emek gücü-
ne ihtiyaç duyar. Kapitalizmin 
bilişsel altyapısı müşterek 
üretim araçlarıyla üretilmek-
tedir. 

6 Dilara Köse, Spring Boot - ReactJS 
- MySQL / Full Stack Application. 
Youtube, 2021.
7 Visual Studio Code. Visual Studio 
Code. https://code.visualstudio.com/ 
,2021.
8 Eclipse Vakfı. Download Eclipse 
Technology that is right for you. 
https://www.eclipse.org/downloads/, 
2021.

düşündüklerini söylediler.5 
Ancak yukarıda da değinildiği 
gibi bir elektrik kaynağı ve 
internete bağlı bilgisayar 
aslında yazılım üretmek için 
yeterli değildir. Koopera-
tif girişimi üyeleri, yazılım 
üretmek için gereken diğer 
araçları ücretsiz temin edebil-
diklerini vurgulamaktadırlar. 
Yazılım üretmek için yazılım 
emeği ürünü olan yukarıda 
da sabit sermaye kavramıyla 
anlaşılmış birçok yazılım üre-
tim aracına ihtiyaç duyulur.

Youtube’taki yazılım eğitimi 
videoları incelendiğinde 
yazılım üretmek için ne kadar 
çok araca ihtiyaç duyulduğu 
görülmektedir. Örneğin 

5 Ahmet Gire, “Olur mu Olur: 
Albatros Bilişim Kooperatifi 
Girişimi.” Şirketlerden Kooperatiflere, 
Rekabetten Dayanışmaya – 
Tartışmalar, Deneyimler içinde, der. 
S. Öngel ve U. Yıldırım (İstanbul, 
NotaBene Yayınları, 2021), 25-46.

makineden bir noktada 
farklılaşır. Bu araçları edinmek 
çoğu zaman ücretsizdir. Hatta 
insanları korkutarak ürünleri-
ni satmaya çalışan Microsoft 
bile, konu yazılım üretimi 
olduğunda çoğu aracını 
ücretsiz dağıtır. Bu şirket 
yakın zamanda .Net Core 
isimli programlama dilini dahi 
açık kaynak kodlu bir projeye 
çevirmiştir. Yazılım üretim 
araçlarının bu müşterek ka-
rakteri incelenmelidir.

Yazılım üretim araçlarının 
müşterekliği

Serkan Öngel ve Uygar 
Yıldırım’ın editörlüğünü 
yaptığı 2021 yılında 
yayımlanan kooperatifler 
üzerine yazılmış derleme 
kitapta, Albatros Bilişim 
Kooperatifi Girişimi üyeleri 
yazılım üretimi için sadece 
“bilgisayar, elektrik ve inter-
net bağlantısının” yeteceğini 
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olabilir. Aksi takdirde bu araç-
ların müşterekliğinin, kapita-
list üretim tarzının kendisinin 
kendisine yönelik ürettiği yıkı-
cı etkileri azalttığı görülür. 

Dahası, yazılım üretim araçla-
rının müşterek olması, yazılım 
emeğinin yeniden üretim 
maliyetinin önemli bir kısmı-
nın karşılığı ödenmemiş top-
lumsal emekten karşılandığını 
gösterir. Bir yazılımcının üre-
tilmesi için gereken araçların 
müşterek olması yazılımcının 
üretilme maliyetini düşürür, 
böylece yazılım emek gü-
cünün değerini düşürür. Bir 
emek türündeki emek gücü 
maliyeti, o emek gücünün 
yeniden üretimi için gereken 
toplumsal emekle orantılıdır. 
Ancak, harcanan bu toplum-
sal emek ücretlendirilmemiş 
olduğunda, nitelikli emek 
gücünün yetiştirilmesinin 
maliyetinin önemli bir kısmı 
gönüllü emekten -genel zeka-
dan- karşılanmış olur ve ser-
mayeye bir yük bindirilmez.

Yine de yazılım üretiminin 
müşterek altyapısı, kapitalist 
üretim tarzındaki işleyişinden 
bağımsız olarak, komünist 
bir üretim tarzında, üretim 
araçlarının nasıl olması ge-
rektiğine dair önemli bir yol 
göstericidir. Yazılım üretim 
araçları, müşterek biçimde 
üretilmelerine rağmen gün 
geçtikçe çoğalmakta ve daha 
da verimli olmaktadır. Ayrıca 
bütün insanlığın bu araçların 
inşasına katılmasının önünde 
hiçbir engel bulunmamakta-
dır. Şirketler tarafından üreti-
len araçların müşterek araçlar 
karşısındaki çaresizlikleri, 
insanlığın kapitalizme mecbur 
olmadığını şimdiden müjde-
lemektedir. 

Müştereklerin özellikle 
yeniden üretim alanında 
sermayenin çıkarına olacak 
şekilde devreye sokuldukları 
bilinmektedir.9 Nijerya gibi 
kimi Afrika ülkelerindeki 
müşterekler de işçilerin yeni-
den üretim maliyetlerini üst-
lenerek sermaye üzerindeki 
ücret baskısını azaltmaktadır. 
Ancak yazılım üretim 
araçlarının müşterekliği biza-
tihi üretim alanında etkisini 
gösterir. 

Yazılım üretim araçlarının 
müşterek yapısı tam da 
Marx’ın Kapital’in 3. cildinde 
altını çizdiği “Kar Oranlarının 
Düşme Eğilimi Yasası”na 
karşıt bir etki gösterir. Marx 
“değişmez sermaye ögelerinin 
ucuzlaması” başlığı altında 
bu karşıt etkiyi açıklamaya 
çalışır.10 Yazılım üretimin-
deki üretim aracının özgün 
yanı ise ucuz değil müşterek 
olmasıdır. Özetle; artık değer 
üretmek için kullanılan sabit 
sermaye unsurları müşterek 
biçiminde dolaşmaktadır 
ancak yine de sermayeye 
artık değer üretmek için 
kullanılabilmektedir.

Yazılım üretim araçları ve 
sabit sermayenin temellükü

Yazılım üretim araçlarının 
özgün niteliği, kapitalist 
üretim ilişkilerinin kapitalist 
üretim araçlarını sınırlayıp 
sınırlamadığı sorusunu 
doğurur. Kapitalizmin yıkılışı, 

9 George Caffentzis ve Silvia Federici, 
“Kapitalizme Karşı ve Kapitalizmin 
Ötesinde Müşterekler”, der.  Fikret 
Adaman, Bengi Akbulut ve Umut 
Kocagöz, Herkesin Herkes İçin: 
Müşterekler Üzerine Eleştirel Bir 
Antoloji, (İstanbul: Metis Yayınları, 
2017), 136.
10 Karl Marx, Kapital 3. Cilt: Bir Bütün 
Olarak Kapitalist Üretim Süreci 
(İstanbul: Yordam Yayınevi, 2020).

kapitalist üretim araçlarının 
gelişmişlik düzeyinin kapita-
list üretim ilişkilerini aşacağı 
noktayla ilgilidir. Bu nedenle 
Negri, üretim araçlarının te-
mellük edilmesini kapitalizmi 
yıkacak bir siyasi proje olarak 
olumlar. Negri günümüzde 
sabit sermayenin temellük 
edilip edilmediğini sorar. 11 
Maddi olmayan üretim baskın 
hale geldikçe, kendisi de mad-
di olmayan bir ürün olan bu 
üretim araçları da yaygınlaşır. 
Bu araçların kendi potansiyel-
lerini gerçekleştirebilmeleri 
de ancak müşterek olmalarına 
bağlıdır.12

Öte yandan, sabit sermayenin 
zenginliği ve üretken gücü 
sosyal olarak temellük 
edildiğinde ve buna 
binaen özel mülkiyetten 
müştereklere aktarıldığında, 
makinesel öznelliklerin ve 
kooperatif ağlarının gücü tam 
anlamıyla gerçekleştirilebilir. 
Asamblajın makinesel 
dinamiği, üretken işbirliği 
biçimleri ve müştereklerin 
ontolojik temeli en yakın 
şekilde iç içe geçmiştir.13 

Ancak görüldüğü gibi kapita-
list üretimin müştereklerle iç 
içe geçmiş yapısı doğrudan 
devrimci bir etki doğurmaz. 
Maddi olmayan üretim araç-
larının kapitalizmin dayattığı 
zincirlerden kurtulması, ancak 
politik mücadelenin sonucu 

11 Antonio Negri, “Sabit Sermayenin 
Temellükü: Bir Metafor Mu?” der. 
David Chandler ve Christian Fuchs, 
Dijital Nesneler Dijital Özneler. 
(İstanbul: NotaBene Yayınları, 2021), 
277.
12  Micheal Hardt, “Komünizmde 
Müşterek Olan”, der.  Fikret Adaman, 
Bengi Akbulut ve Umut Kocagöz, 
Herkesin Herkes İçin: Müşterekler 
Üzerine Eleştirel Bir Antoloji, (İstanbul: 
Metis Yayınları, 2017), 150.
13 Negri, “Sabit Sermayenin”, 288.
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geliri yeniden dağıtmanın yanında devletin değer yaratımındaki rolünü 
dikkate alan refah devletini inşa edecek katılımcı, özgürlükçü ve 
sürdürülebilirliği merkeze koyan bir sosyal demokrat kalkınma modelini 
hayata geçirmeği amaçlıyor. Bu nedenle Türkiyeli sosyal demokratlar 
AKP’nin yarattığı kurumsal, ekonomik ve toplumsal yıkımın da üstesinden 
gelebilmek için sosyal demokrasinin tarihsel birikimini daha iyi anlamak 
zorundalazorundalar. 

Onur Alp Yılmaz’ın derlediği “Sosyal Demokrat Geleneklerin Temel 
Kaynakları: Türkiye, Almanya Ve Fransa Örnekleri” adlı kitap tam da böyle 
bir boşluğu dolduruyor. Onur Alp Yılmaz’ın Orta’nın solu üzerinden 
Türkiye’deki sosyal demokrat deneyimini, Uğur Eyidiker’in sosyal 
demokrasinin Almanya’daki evrimini ve Ali Tirali’nin Sosyalist Parti 
örneğinde Fransız sosyal demokrasi pratiğini inceleyen yazıları AKP sonrası 
Türkiye’nin inşasında önemli bir rol üstlenecek Türkiye sosyal demokrasine, 
tarihsel tarihsel kökleri ve birikimi hakkında eşsiz bilgiler sunuyor.”
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SODEV Başkanı
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AKP’nin yarattığı kurumsal, ekonomik ve toplumsal yıkımın da üstesinden 
gelebilmek için sosyal demokrasinin tarihsel birikimini daha iyi anlamak 
zorundalazorundalar. 

Onur Alp Yılmaz’ın derlediği “Sosyal Demokrat Geleneklerin Temel 
Kaynakları: Türkiye, Almanya Ve Fransa Örnekleri” adlı kitap tam da böyle 
bir boşluğu dolduruyor. Onur Alp Yılmaz’ın Orta’nın solu üzerinden 
Türkiye’deki sosyal demokrat deneyimini, Uğur Eyidiker’in sosyal 
demokrasinin Almanya’daki evrimini ve Ali Tirali’nin Sosyalist Parti 
örneğinde Fransız sosyal demokrasi pratiğini inceleyen yazıları AKP sonrası 
Türkiye’nin inşasında önemli bir rol üstlenecek Türkiye sosyal demokrasine, 
tarihsel tarihsel kökleri ve birikimi hakkında eşsiz bilgiler sunuyor.”

Ertan AKSOY
SODEV Başkanı
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" Okurlar için de benzer bir 
durum vardı. Yıllardır erteledi-
ğimiz o klasikleri, sevdiğimiz 
yazarın okumaya fırsat bula-
madığımız eski kitaplarını ve 
hepsinden önemlisi yıllarca 
hafta sonu kitapçı ziyaret-
lerinde alıp biriktirdiğimiz, 
vicdanımızı kemiren kitap 
yığınını bu kapanma vesile-
siyle eriteceğimizi düşündük. 
Neticede o kitap yığınlar bir 
nebze eridi, ama kitap oku-
maya kendimizi vermemiz 
sandığımız kadar hızlı olmadı. 
Daha önemlisi, okuma alış-
kanlıklarımız bu süre içinde 
önemli ölçüde değişti.

Pandemi dolayısıyla yaklaşık 
iki sene evlerimize kapandık, 
hala da tam olarak özgürleşe-

Kahraman Kitapçı ‘Online’a Karşı

“Hayır, tek bir satır yazama-
dım” diye anlatıyordu yazar 
arkadaşım. “Bütün gün bir 
gözüm sosyal medyada diğeri 
ekranda, pandemi haberleri-
ni izliyorum; bir şey yazasım 
gelmiyor.” Büyük kapanma 
başladığında hiç değilse bol 
bol yazıp okuyacağız sanmış-
tık. Ama pek de öyle olmadı. 
Çünkü insanlığın uzun za-
mandır görmediği boyuttaki 
bu tehlike ve belirsizlik herke-
sin bedeni gibi aklını da esir 
aldı. Birçok yazar uzunca bir 
süre ‘yazar blokajı’ yaşadı; ne 
de olsa yazmak için okuyacak 
birilerinin, yani evin dışında 
edebiyatı umursayan bir dün-
yanın olması gerekiyordu ve 
kimse bundan o kadar emin 
değildi.

 
Cem ERCİYES 
Yayıncı
cerciyes@de.com.tr
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kalmasını, marketlerdeki kitap 
reyonları bile kırmızı bantlarla 
örtülüp satışa kapatıldı. Türki-
ye’de kitapçı olarak etkin olan 
D&R gibi zincir mağazalar en 
çok AVM’lerde yer alıyor. Haf-
ta sonu yasakları ve ardından 
gelen AVM’den uzak durma 
günlerinde bu kitapçılar 
neredeyse bütün okurlarını 
kaybetti. Sonuçta pandemi 
sırasında, kitap almak için 
herkesin neredeyse tek adresi 
internet kitapçıları oldu. 

İnternetten nasıl kitap 
alıyoruz?

İnternetten kitap almak, ta-
bii ki kitapçı gezmekten çok 
farklı. Kitapçı rafları arasında 
gezinirken yeni birilerini keş-
federsiniz, kitabı evirip çevirip 
karıştırır ve hiç aklınızda yok-
ken yeni çıkmış bir araştırma 
kitabını ya da romanı, öykü 
şiir kitabını koltuğunuzun 
altına sıkıştırırsınız. Bir in-
ternet kitapçısına, online 
satış sitesine girdiğinizde 
ise algoritmanın size uygun 
görüp gösterdiği başlıkları 
tarar, çok satan listelerine 
bakar, ana sayfadaki popüler 
kitapları inceler, yeni çıkanları 
kapaklarına bakarak şöyle bir 
gözden geçirir sonra soluğu 
arama motorunda alırsınız. 
Arama yaparken doğal olarak 
adı aklımızda yer etmiş klasik 
ya da ünlü yazarların ismini 
ya da ilgimizi çeken temaları, 
konuları sorgularız. İşte bu 
nedenle yukarıda söylediğim 
gibi pandemide klasikler ve 
eski çok satanlar hiç olmadığı 
kadar daha çok sattı ve gün-
deme geldi. Sonuçta psikoloji, 
kişisel gelişim ve çok satan 
yazarların çok okunduğu bir 
dönem geçirdik. Bu durum sa-
dece Türkiye’ye özgü değildi, 

bilmiş değiliz. Bu süre içinde 
Türkiye’nin kültür sanat hayatı 
neredeyse durdu. Tiyatrolar 
ve sinemalar çok uzun süre 
kapılarını hiç açamadı, kon-
serler düzenlemedi, sergiler 
yapılmadı. Kültür dünyasında 
yine de en iyi durumda olan 
kitaptı. Bireysel bir kültür 
etkinliği olarak okumayı hiç 
bırakmadık. İlk başlarda bizi 
okuyamaz ve yazamaz hale 
getiren şaşkınlık tabii ki za-
manla dağıldı; buna da alıştık. 
Sonra kaldığımız yerden oku-
maya başladık. Evdeki zamanı 
kültürel birikimine katkı ola-
rak değerlendirmek isteyenler 
klasiklere yöneldi. Sadece 
Türkiye’de değil tüm dünyada 
klasiklerin ve özellikle tanın-
mış yazarların eski kitapları-
nın daha çok okunduğu bir 
döneme girdik. Yükselen bir 
diğer tür ise psikoloji ve kişisel 
gelişim kitapları oldu. Okur 
evde geçirdiği zamanı kendi 
eksikliklerini tamamlayacağı 
bir dönem olarak yarara dö-
nüştürmek istiyordu ve zaten 
yeni kitaplara ulaşımı da son 
derece sınırlanmıştı. Çünkü 
kitapçılar kapalıydı.

Kitapçımıza sahip çıkalım

Kitapçı dükkanlarının kültürel 
zenginliğin sürdürülmesi için 
ne kadar elzem oldukları bu 
pandemi sürecinde bir kez 
daha kanıtlandı. Batılı ülkeler 
bir süredir hızla etkinliğini 
artıran internet kitapçılarına, 
özellikle uluslararası bir tekel 
olma yolunda giden Ama-
zon’a karşı yerel kitapçıları 
korumak için çeşitli önlemler 
alıyor. Bunlardan biri, Alman-
ya gibi ülkelerde geçerli olan 
‘sabit fiyat’ uygulaması. Buna 
göre bir kitap çıktığında belli 
bir süre fiyatında indirim ya-

pılamıyor. Böylece internet 
kitapçılarının ‘ucuz kitap’ 
avantajı önemli ölçüde engel-
leniyor ve kitapçı dükkanla-
rının rekabet gücü artırılıyor. 
Türkiye’de de Yayıncılar Birliği 
bir ‘Sabit Fiyat Yasası çıkması 
için çalışıyor. Ancak fazla bir 
başarı sağlayabildikleri söyle-
nemez. Çünkü işin bir yanında 
kültürel zenginlik varken di-
ğer tarafında ‘serbest piyasa’ 
kültü ve ne olursa olsun ucuz 
kitap alma avantajını yitirmek 
istemeyen ‘tüketici’ler var. 
Tabii toplumun geleceğini 
düşünmek, kültürel üretimi 
ve çeşitliliği korumak serbest 
piyasa kuralları ile değil de 
daha çok sol, sosyal demokrat 
politikalarla açıklanabilir. Do-
layısıyla ‘sabit fiyat’ bu anlam-
da yazarı, yayıncıyı ve uzun 
vadede okuru koruyan bir 
uygulama olarak öne çıkıyor. 
Hele pandemiyle birlikte iyice 
güçlenen online satış siteleri-
nin kültürel dezavantajlarına 
karşı alınabilecek en iyi tedbir 
gibi görünüyor.

AB ülkeleri pandemi sırasında 
kitapçıları yaşatmaya yönelik 
başka tedbirler de aldı. Bu-
nun en yaygını, tüm hizmet 
kurumları gibi kitapçılara da 
verilen para desteğiydi. Bu-
nun ötesinde bir uygulama 
Fransa’dan geldi. Bu ülkede 
kitap ‘temel ihtiyaç madde-
si’ olarak tanımlandığı için 
sokağa çıkmanın yasaklan-
dığı dönemlerde bile yerel 
kitapçıların açık kalmasına 
izin verildi. Böylece kitapçı-
lar gelebilenlere bizzat satış 
yapabildikleri gibi, internet 
ve telefon siparişleri alarak 
uzaktan satış da yaparak bu 
dönemi daha az zararla atlata-
bildiler. Türkiye’de ise bırakın 
kitapçı dükkanlarının açık 
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sosyal medyanın neredeyse 
tek seçenek halini almaya 
başlaması. Geleneksel medya 
etkinliğini kaybederken kültür 
sanata ve kitap edebiyata ilgi 
de yitirildi. Gazeteler okun-
muyor, çok izlenen muhalif 
televizyon kanalları ise kitap 
sanat programı yapmayı 
aklının ucundan geçirmiyor. 
Dolayısıyla yazarlar kitap 
kurtlarına kendi sosyal med-
ya hesaplarından ulaşmaya 
gayret ediyor. Bazı instagram 
kitap hesapları, yayınevlerinin 
kendi hesapları, Facebook, 
Twitter, Instagramda verilen 
ilanlar kitapları okurlara du-
yurmanın en etkili yolu olarak 
kabul görüyor. İnternet haber 
siteleri ise, kitaplar hakkında 
inceleme ve tanıtımların, rö-
portajların yayınlanması için 
en çok önemsenen mecralara 
dönüştü. 

Tüm güçlüklere rağmen 
yazının başında söylediğim 
gibi, kültür endüstrisi içinde 
yayıncılık en iyi durumda olan 
sektör. 2020’de bir önceki yıla 
göre basılan kitap sayısının 
arttığı bile görülüyor. Yüzde 
13’lük bir artış söz konusu, 
ama bu konudaki rapor bize 
satış olarak yüzde 4.6’lık bir 
küçülme olduğunu da söylü-
yor. Yani bazı yayıncılar daha 
çok kitap bastı, fakat daha çok 
kitap satamadı. 

Şimdi yazar, yayıncı ve okur 
hepimiz bu pandemi sürecin-
den yeni bir şeyler öğrenerek 
çıktık. Kitap form olarak hala 
binlerce yıllık halini koruyor, 
dijital formatlar sanıldığı ka-
dar hızlı büyümüyor. Ama diji-
tal ortam yaygınlığı sayesinde 
kitabın da konuşulduğu hatta 
alınıp satıldığı en önemli alan 
haline geldi. 

kitapçılarına yöneldiği için bu 
alanın sektördeki payı arttı ve 
kitapçıların önüne geçti. Yine 
Yayıncılar Birilği’nin verilerine 
göre: 2006 yılında kültür ki-
taplarında pazar payı %2,24 
olan online satışlar 2019 yılı 
sonunda %22,49’a, 2020’de 
ise %36,17’ye yükseldi. Kitap-
çılar, zincir mağazalar ve diğer 
satış kanalları bunun arkasın-
da yerini aldı. 

Tabii okurun dijital alana ilgi-
si sadece alışverişten ibaret 
değil. Son yılların teknolojik 
yıldızı sesli kitaplar oldu. Akıllı 
telefonlar aracılığıyla kullanı-
labilen ve abonelik yöntemiy-
le binlerce kitabı okurlarına 
aynı anda sunabilen Storytell 
gibi uygulamaların kullanıcı 
sayısı çok arttı. Bir yandan da 
internet kullanımının artma-
sıyla yayıncılık dünyasının 
önemli bir sorunu, dijital 
korsan da yaygınlaştı. Bugün 
neredeyse bütün kitapların 
bedava PDF’lerini internette 
bulmak mümkün. Günü-
müzde yayıncılığın en büyük 
tehditlerinden biri olan dijital 
korsana karşı devletin ve ya-
yıncılık örgütlerinin daha etki-
li tedbirler alması gerekiyor ki 
bu konuda yeterli bir gelişme 
olduğunu söylemek zor. 

Kitap dünyası dijitale 
transfer oldu

Dijital alan okurun sadece 
kitap aldığı değil, kitap haber-
lerini de takip ettiği en etkili 
mecraya dönüştü. Pandemi 
sırasında zoom toplantıları 
önemli ölçüde kültür merkezi 
ve fuarlardaki söyleşilerin 
yerini aldı. Bunun yapılabilir 
ve sürdürülebilir olduğunu 
hepimiz gördük. Eminim 
devam edecek. Ama daha 
önemlisi kitap tanıtımında 

ABD ve İngiltere’de de benzer 
şeyler yaşandı. New York Ti-
mes’da çıkan bir makale 2020 
yılında en çok satan 10 yazar-
dan sekizinin bilinen isimler 
olduğunu, yeni keşiflerin ya-
pılamadığını anlatıyor.1 İngiliz 
Observer’daki bir haber ise 
salgının ilk zamanlarında tıpkı 
bizde olduğu gibi Camus’nun 
Veba romanının ve evde ek-
mek pişirme kitaplarının ilgi 
patlaması yaşadığını zamanla 
okurların tanıdıkları yazarların 
eski kitaplarını tercih ettiğini 
anlatıyor.2 

İşte bütün bu gelişmeler kitap 
dünyasındaki dengeleri değiş-
tirdi. Türkiye Yayıncılar Birliği, 
2020 Kitap Pazarı Raporu’nda 
“Pandemi yayıncılık sektö-
ründe (…) olumsuz ya da 
sonucu belirsiz etkilere sebep 
olurken, toplumun evde daha 
fazla zaman geçirmesiyle 
birlikte dijital platformların 
gündelik hayatımızda daha 
ön planda bir rol oynaması 
da olumlu birtakım etkiler 
yaratmıştır” deniyor.3 Haki-
katen o belirsizlik ortamında 
karşısında birçok yayıncı frene 
bastı ve kitap sayısını yani 
çeşitliliği azalttı. Pek çok yeni 
yazarın kitapları iki yıla varan 
süreyle yayınlanamadı. Okur 
online alışverişe, yani internet 

1 “What Snoop Dog’s Success…”, 
The New York Times, 28 Nisan 
2021, https://www.nytimes.
com/2021/04/18/books/book-sales-
publishing-pandemic-coronavirus.
html 
2 “What You’ll be reading in fall 2020”, 
The Observer, 26 Temmuz, 2020, 
https://observer.com/2020/07/2020-
fall-book-trends-publishing-
industry-barnes-and-noble-strand-
bookstore/
3 2020 Yılı Türkiye Kitap Pazarı Raporu, 
Türkiye Yayıncılar Birliği, https://
turkyaybir.org.tr/2020-yili-turkiye-
kitap-pazari-raporu/
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K dayanışma motiflerine atıflar 
yaparken “Hükümet”i çerçe-
venin dışına itmişti. Nitekim 
pandeminin başından beri 
muhalif grup ve partilerin 
gündeme getirdiği hatta 
seçim stratejilerini dayan-
dırarak eyalet seçimlerinde 
etkili olabilmelerini sağlayan 
söylem, hükümetin sağlık 
yönetimindeki başarısızlığı 
ve pandemi dönemi 
politikalarının sosyoekonomik 
etkilerini göz ardı ederek 
toplumsal travmanın derinleş-
tirmesi olmuştur. 

Başlıca eleştiri konuları

Covid-19’a ilişkin olarak hü-
kümetin eleştirildiği ve pan-
demiyle başa çıkamamasına 
neden görülen üç önemli 

Hindistan’da Pandemi Politikalarının 
Sosyoekonomik Yansımaları

Kasım 2021 Diwali bayramı 
öncesinde Amazon Hindis-
tan’ın yayınladığı reklam vi-
deosu büyük yankı uyandırdı 
ve bugüne kadar 11 milyon 
üzerinde izleyiciyle buluş-
tu. Reklamın büyük başarısı 
Diwali’nin Hint aile yapısının 
önemine yaptığı önemli gön-
dermenin yanısıra Hindistan’ı 
derinden etkileyen bir trav-
maya, Covid-19 pandemisinin 
halkta yarattığı yıkıcı etkiye 
değinmesi olmuştu. Bu rek-
lam ve buna benzer diğerleri, 
özellikle Mart-Nisan aylarında 
ağırlaşan ve dünya günde-
minde oksijen sıkıntısı ve 
hastane önünde çaresiz bek-
leyen insanların görüntüsü ile 
yer tutmuş pandeminin yıkıcı 
ikinci dalgasının toplumsal 

 
Elif BALİ KURTARIR 
Araştırma Görevlisi, Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
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larında çok başarılı olduğunu 
göstermektedir. Her ne kadar 
pandemi döneminde sivil 
toplumun faaliyetlerinde 
önemli bir başarı kaydediliyor 
olsa da hükümetin sosyal yar-
dım ve destek faaliyetlerine 
ilişkin sorumluluğunu fiilen 
kamu vicdanına devri, özellik-
le gelirin açlık sınırında, kimi 
zaman ise altında seyretmesi 
nedeniyle oluşan gıdaya ulaş-
ma sorununu ve toplumsal 
kaygıyı derinleştirmiştir. 

Hükümete ilişkin üçüncü 
eleştiri konusu ise pan-
demi sürecinde ısrarla 
sürdürülmeye çalışılan neo-
liberal politikaların, normal 
şartlarda bile savunmasız olan 
sınıfları açlık sınırının altına 
itmesi ve sağlıklı yaşam ko-
şullarından uzaklaştırmasıdır. 
Hükümet daha ilk dalganın 
atlatılmasından kısa bir süre 
sonra bile zaten güvensiz olan 

yapısı ve nüfusun dağılımı 
sağlık hizmetlerinin geliştiril-
mesi önünde engel oluştur-
maktadır. Ayrıca, oksijen krizi 
durumunda da görüldüğü 
üzere, eyaletler arası kaynak-
ların farklı dağılımı ve işbirliği 
azlığı ortak bir düzenleme ve 
kriz yönetimini zorlaştırmak-
tadır. Hükümetin açıkladığı 
destek programının yetersizli-
ği, bağış toplama ve dağıtma, 
beraberinde proje üretme 
ve ihtiyaç sahiplerine ulaşma 
gibi konuların sivil toplum 
eliyle yürütülmesinin gerek-
liliğini arttırmıştır. Buradaki 
temel sorun bu faaliyetlerin 
açıklığı, denetimi ve ülke ça-
pında insanlara ulaşmasındaki 
çeşitli zorluklarıdır. Ancak 
tüm sıkıntılarına rağmen ça-
lışmaların çoğu sivil toplum 
faaliyetlerinin özellikle kırsal 
nüfus, kadın ve çocuk konu-

husustan söz edilebilir: Bun-
lardan ilki, sağlık altyapısının 
yetersizliğidir. Hindistan’da 
sağlık sistemi eyaletlere göre 
farklılık göstermekle birlikte 
temel sorunu nüfusuna oran-
la yetersiz kalmasıdır. Hem 
kişi başına düşen yatak sayısı 
hem de çalışan sayısının ye-
tersizliği nedeniyle, normal 
şartlarda dahi sağlık hizmet-
leri düzenli verilememektedir. 
Ayrıca sağlık hizmetine ulaş-
ma koşunda da sıkıntılar mev-
cuttur. Ekonomik koşullar sağ-
lık tesislerinden yararlanmayı 
engellemekle birlikte, kırsal 
nüfusun yoğunluğu ve sosyal 
koşullar da sağlık hizmetine 
ulaşımı zorlaştırmaktadır. 

İkinci bir etmen ise, sürecin 
eyaletler ve sivil toplum eliyle 
yürütülmesinin yarattığı 
problemlerdir. Eyaletler ara-
sındaki gelir farklılıkları, nüfus 

Sanatçı: Sanjay Basak “The Empire of Cruelty” Outlook, 4 December 2021
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nın eksiklikleri ortaya çıkmıştı. 

Kapanan iş yerleri, işsiz kalan 
insanlar, ihtiyaç maddelerine 
erişim sorunu gündemdeydi. 
Ancak bu kapanmanın en 
önemli konusu günlük ya da 
düşük ücretli işlerde çalışan, 
sokak satışlarıyla yaşamını 
sürdüren kişilerin ve ailele-
rinin, bu süresi bile belirsiz 
karantina ortamında çalıştık-
ları şehirlerden kırsaldaki aile 
evlerine dönme süreçleriydi. 
Sayıları yüzbinleri geçen 
insanların görüntüleri boş 
yollarda aileleriyle birlikte 
yüzlerce kilometre yürürken 
yansıdı fotoğraflara. Fotoğraf-
lara yansımayan ise, yol kena-
rındaki kayıplardı. Buradaki 
en büyük sorun, bu insanların 
uzun yürüyüşlerinden ziya-
de yol boyunca gıda, temiz 
su ve barınma ihtiyaçlarını 
karşılayamıyor olmalarıydı. 
Hem bunu karşılayacak maddi 
güçleri yoktu hem de eyalet 
yönetimleri ekonomik yükü 
kaldıramayacağı ve salgının 
yayılması korkusuyla bu hiz-
metleri sunmaktan kaçınmak-
taydı. Hatta aralarında sınır-
larını kapatmayı deneyenler 
oldu. Hükümet, eyaletleri 
destek vermeleri konusunda 
uyarsa bile, bunun kaynağını 
sunmadığı için özellikle gelir 
düzeyi düşük eyaletler bun-
dan kaçındılar. 

Bunlar, aynı zamanda gittikleri 
yerde de istenmemekteydiler 
çünkü kırsal nüfusun önemli 
bir kaynağı bu kişilerin ha-
neye ilettiği gelirdi ve şimdi 
bu gelir olmayacaktı. Ayrıca 
artan kırsal nüfusun temel 
ihtiyaçlarını gidermek geliri 
iyice azalan yerel yönetimlerin 
sorumluluğundaydı. Yoldaki 
kayıplarla başlayan trajedinin 
etkisi ve muhalefetin baskı-

çalışma koşullarını çalışanlar 
aleyhine zorlaştıran üç yeni 
çalışma yasasını protestolara 
rağmen çıkartabilmiştir. Modi 
hükümeti, benzer biçimde, 
tarımsal üretimi de uluslara-
rası pazarın bir parçası haline 
getiren tartışmalı çiftçi yasa 
tasarılarını gündeme ge-
tirmiştir. Salgın döneminin 
önemli konularından biri 
olmuş tarımsal üretim prob-
lemleri ve gıda güvenliği, 
tarımsal kazancın yeterliliği 
ve sürdürülebilirliği konularını 
bir kenara bırakıp tarımsal 
üretimi uluslararası talebe 
göre şekillendirmeye açık bu 
tasarılar büyük protestolarla 
geri çekilmiştir. Nisan-Mayıs 
2020 karantina döneminde 
başlayan daralma, özellik-
le kırsal nüfusu ve alt gelir 
gruplarını etkilemiştir. Hane 
halkı gelirleri %46 oranında 
azalmış ve yoksulluk sınırının 
altına inmiştir. Hükümetin 
2020 Haziran’ında açıkladığı 
ve çoğunlukla 2021 bütçesin-
den karşıladığı destekler ise 
geliri düşük ya da hiç olmayan 
gruplara pek yansımamıştır.  
Haziran’dan itibaren normale 
dönüş yaşansa da, özellikle 
kırsalda yaşayan ailelerin 
önemli bir kısmı yoksulluk 
sınırının altında kalmıştır.  Bu 
arada Hindistan nüfusunun 
%65 kadarını halen kırsal nü-
fusun oluşturduğunu belirt-
mekte fayda var.

Karantina ve göç

Hindistan ilk vakasını Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne Ocak 
2020’de iletmişti. Wuhan’dan 
gelen öğrencilerden kay-
naklanan vakalar karşısında 
hükümetin aldığı önlemler 
standart kontrol prosedür-
leriydi. Seyahat kısıtlamaları, 
ateş ölçümleri vb. genel dene-

timler dışında ülke genelinde 
sağlık sisteminin ele alınması 
ya da Covid-19’un olası et-
kileri konusunda bir çalışma 
yoktu. Nitekim Ulusal Bilim 
Kurulu, Şubat ayı toplantısı 
sonrasında bu tedbirlerin 
yetersizliği konusunda hü-
kümeti uyarmış ve özellikle 
hastane altyapıları, etkin 
test sistemi gibi konularda 
tavsiyeler vermişti. Eyaletler 
bazında ise farklı uygulamalar 
vardı. Hükümetin tutumuna 
karşılık DSÖ’nün başarılı bir 
örnek olarak sunduğu Kera-
la’da ise günlük test sayıları 
çoğaltılmış, hastanelerde özel 
üniteler hazırlanmış, sağlık 
personeli eğitimleri arttırılmış 
ve kamusal alanlarda hijyen 
konusunda ek çalışmalar yap-
maya başlanmıştı. Bu duru-
mun oluşmasına, deneyimler-
le kurumsallaşmış eyalet afet 
yönetiminin, gelişmiş sağlık 
ve eğitim sisteminin önemli 
bir katkısı vardı. 

Vaka sayılarının hızla artışı 
karşısında alınan önlemlerin 
yetersizliği ve uluslararası 
tablonun hazin etkisiyle Hin-
distan’da hükümet, 24 Mart 
2020’de ani bir kararla ulusal 
karantina ilan etti. Yaklaşık bir 
milyar üç yüz seksen milyon 
insanın yaşadığı bir ülkede 
böylesi bir karar ve etkileri 
çok çarpıcı oldu. Öncelikle 
böylesi cesur ve gerekli bir 
kararı aldığı için tüm siyasi 
partiler Başbakan Modi’ye 
desteklerini sundular; ancak 
kısa bir süre sonra hükümetin 
bu süreci yönetmek konusun-
daki beceriksizliği ciddi eleş-
tirilere neden oldu. Öncelikle, 
tam kapanma kararı ve bunun 
tüm alanlarda ve eyaletlerde 
katı bir disiplin ile uygulanma-
sının gerekli kıldığı planlama-
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da ucuz kredilerle işverenler 
ve küçük esnaflar için de 
destekler sunulmuş; ancak bu 
programın kaynak dağılımı ve 
sürekliliği konusunda da bir 
istikrar oluşmamıştır.

İkinci dalga; sınıfsal 
çatışmadan toplumsal 
çatışmaya  

Şubat 2021’de Başbakan 
Modi, Covid ile imtihandan 
nasıl başarılı çıkıldığını anla-
tıyordu. Oysaki ikinci dalga 
ile sadece Mart- Nisan ayında 
Hindistan’da kayıplar 11 mil-
yonu bulmuştu, bu birinci 
dalganın 16 aya yayılmış 10 
milyon sayısıyla kıyaslayınca 
hayli büyük bir rakamdır. 
Ancak değineceğimiz salgın 
yönetimi sorunlarının yanı sıra 
bu dönemin önemli bir özelli-
ği, Modi’nin yönetim anlayışı 
ve söylemiyle paralellik 
göstererek toplumsal bir 

aşılanamamak ve yeterli bes-
lenememenin yarattığı salgın 
kayıpları da hane halkı iş gücü 
kaybına yol açmış; sonuçta 
hane halkı geliri çarpıcı biçim-
de azaltmış, üstelik bu insan-
lar için trajedinin derinleşme-
sine neden olmuştur. Alt gelir 
gruplarının içinde kadınlar, 
çocuklar ve yaşlılar görece 
daha dezavantajlı gruplar ol-
muştur. Kadınların iş gücüne 
katılımı azalmakla birlikte, 
çocukların çoğu internet, te-
levizyon gibi iletişim olanak-
larından yoksunluk nedeniyle 
temel eğitim hizmetlerine 
ulaşamamıştır. 

2020 Haziran ayında Modi 
hükümeti gelir artışı, 
doğrudan nakit desteği 
(Pradhan Mantri Garib Kalyan 
Yojana) ve doğrudan gıda 
desteğini içeren bir ekonomik 
destek programı açıklamıştır. 
Bu doğrudan destekler dışın-

sıyla hükümet, bu yolculukları 
karşılamak için eyaletlerle 
paylaşacağı bir fon oluştur-
du ve toplu ulaşım imkanı 
sundu. Sorun çözülmüş gibi 
görünmekle birlikte pande-
mi dönemi içerisinde sürekli 
tekrarlanmakta. Güvencesiz 
işlerde, günlük kazançlarla 
çalışan gruplar, daha küçük 
çaplı olsa da her karantina 
ortamında sürekli savrulmuş-
lardır. 

Karantina kararının ve bera-
berinde gelişen göçün eko-
nomik yansımaları Hindistan 
için ağır olmuş; fakat bu eko-
nomik yükün çoğu alt gelir 
gruplarının payına düşmüş-
tür. Evlerine dönen insanlar 
normalleşme ile eski işlerine 
dönememişler ve Eylül- Ekim 
dönemine kadar kalmak 
zorunda kalmışlardı. Berabe-
rinde sağlık hizmetlerinden 
yeterince yararlanamamak, 
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Hükümetin acizliği ve ses-
sizliği, seçmen tepkisiyle 
Narendra Modi hükümetini 
bazı konularda geri adım 
atmasını sağlayamıştır. Ancak 
birinci dalgada gayet net bir 
biçimde karşımıza çıkan ama 
ikinci dalgaya gidilen süreçte 
toplumsal parçalanmışlık ile 
biraz gizlenen olgu şudur: 
Pandeminin ekonomik yükü 
ve yıkıcı etkisi her yönüyle 
gelir düzeyi düşük, güvence-
siz çalışan insanların sırtına 
yığılmıştır. Hükümetin kendi 
siyasi hedefleri doğrultusun-
da oluşturduğu söylemi ve 
ısrarla uygulamaya çalıştığı 
neoliberal ekonomi politikası 
salgın koşullarında yeniden 
uyarlanmıştır. Nitekim 
birinci dalgada gösterdiği 
eksik ama tutarlı kararlılığı 
ikincisinde göstermeyişi, 
hükümet politikalarının 
salgın koşullarına değil 
salgının politik hedeflere 
uyarlanmaya başladığını da 
göstermektedir. 

Bu durumda hayatta kal-
manın varoluşsal korkusu, 
güvencesiz iş ve yaşam 
koşullarıyla perçinlenmiştir.  
Siyasal söylemin marjinal-
leştirdiği, ötekileştirdiği 
gruplar da buna eklemlen-
miştir. Nagar’ın ifadesiyle 
çiftçiler, göçmen işçiler ve alt 
gelir grubunda yaşayanlar 
ve ayrıca marjinalleştirilmiş 
ötekiler, 2020 yılından bu 
yana pandeminin yükünü de 
taşımaktadır. Yaşadıkları derin 
travma sadece bir oksijen 
tüpüne sahip olmak değildir, 
geçinebilmektir aynı zaman-
da; kendisinin ve ailesinin 
karnını doyurmaktır ve hakla-
rını savunmak için meydana 
çıktığında evine sağ salim 
dönebilmektir. 

çatışmayı da beraberinde 
taşımasıdır. Salgına rağmen 
Modi’nin neoliberal ekonomi 
politikalarına karşı kitlelere 
kullandığı dil ve ulusa ses-
lenişlerde seçtiği örneklerin 
Hinduizmin sembollerini içer-
mesi, Hindu milliyetçilerinin 
2014’ten beri sürdürdükleri 
siyasi hedeflerle uyumluydu. 
Üstelik bu, salgın kaynaklı sı-
kıntıları toplumsal çatışma at-
mosferinde görünmez kılmak-
taydı. Nitekim Nisan başında 
ikinci dalganın ortasında çok 
önemli bir Hindu festivali olan 
Kumbh Mela’da Ganj nehri 
kenarına toplanmış maskesiz 
yan yana sırt sırta bir milyon-
dan fazla insana ev sahipliği 
yapması salgının her gün 300 
bin insanı enfekte ettiği bir 
ortamda gerçekleşmişti.

Eyalet seçimleri, festivallere 
ve kutlamalara ek olarak bu 
sürecin başlangıcını oluştur-
muştur. Modi’nin Batı Bengal 
seçimleri için başlattığı seçim 
kampanyası ve yüzbinlerce 
kişinin katıldığı büyük mi-
tingler, -tüm eleştirilere rağ-
men- gündelik siyasetin 24 
Mart’taki pandemi merkezli 
karar alma iradesinden daha 
ön plana çıktığının önemli bir 
göstergesi olmuştur. Nitekim 
pandemi yasakları devam 
ederken, maske takmayanlara 
her gün on binlerce rupi para 
cezası kesilirken hükümetin 
düzenlediği ya da destekledi-
ği etkinliklerin kalabalıklarının 
yasal sistem tarafından görül-
memesi siyasetten bağımsız 
virüsün yayılımını arttırırken 
toplumsal ayrışmayı ve par-
çalanmışlığı salgın siyasetinin 
yeni söylemleri üzerinden 
perçinlemekteydi. Nitekim 
Hindistan, Nisan ortasında 
tüm dünyanın gündemine 

ikinci dalganın trajik görüntü-
leri ile yansıdığında beklenen 
olmuştu. 

İkinci dalgadan etkilenen 
nüfus aslında ABD’den çok 
farklı ve fazla değildi; ancak 
sağlık hizmetlerinin verile-
memesi dolayısıyla oksijen, 
yatak, ambulans bulunama-
ması, aşılamanın yetersizliği 
ölümlerin temel nedeniydi. 
Üstelik sağlık hizmetlerine 
ulaşamamak sadece alt sınıf-
ların değil, orta sınıfların da 
korkusu olmuştu. Hükümet, 
Şubat ve Mart ayında bu 
konuda kendisine yapılan 
uyarıları dikkate almamış; 
özellikle oksijen rezervleri 
ve yoğun bakım ünitelerinin 
düzenlenmesi konusunda 
yetersiz kalmıştı. Eksik altyapı 
yüzünden, mevcut oksijen 
de yüksek nüfus yoğunluklu 
şehirlere kamyon ve trenlerle 
taşınamamaktaydı. Kırsalda 
da durum kötüydü. İkinci 
dalganın yarattığı çaresizlik 
ve hükümetin vatandaşlarını 
kaderlerine terk ettiği duygu-
su, daha geniş kitleleri kapsa-
yan bir travmaya dönüşmüş 
durumdadır. 

Sonuç

Hindistan, karşılaştığı Covid 
sınavını ne yazık ki kaybetti. 
Bu kaybın ve özellikle böyle 
bir şey olduğunda karşı karşı-
ya kalınabilir olanın yarattığı 
travma toplumun bütün ke-
simlerine yayılmış durumda-
dır. Bu travma sadece salgın 
karşısında hayatta kalma 
korkusundan ibaret değildir. 
Başta bahsettiğimiz gibi bir 
Amazon reklamına yansıyan 
ve milyonlarca kişiyi kalben 
etkileyen bu durum, aslında 
toplumun tüm kesimlerinde 
aynı yankılanmamaktadır. 
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İ dikkat çekmiştik: “Günümüz-
de, küresel neoliberal sistemin 
ve otoriter yönetimlerin, ya-
şanan sorunların üstesinden 
gelemeyeceği açıkça görülü-
yor. Bu gerçeklik, geniş kitleler 
tarafından giderek daha çok 
anlaşılıyor ve kabul görüyor. 
Yaşanan sorunlar ve zorluklar 
karşısında, toplumsal birlikte-
liği temel alan ve sosyal daya-
nışmayı öne çıkaran düşünsel 
yaklaşımlar ile siyasal anla-
yışlar ve örgütlenmeler öne 
çıkıyor…” (Salgın Sonrasının 
Ekonomik ve Politik Koşulları 
Sosyal Demokrasiyi İşaret Edi-
yor / Mehmet Şakir Örs / SD 
Dergi Mart-Nisan 2021 / Sayı 
123-124”

Türkiye’de ‘Demokrasi’ Mücadelesi; 
CHP’nin ‘İttifak’ Politikaları ve ‘İktidar’ 

ile ‘Birinci Parti’ Olma Hedefleri

İçinde bulunduğumuz ta-
rihsel süreçte hem küresel 
ve hem de ulusal düzlemde 
önemli ekonomik, siyasal 
ve sosyal gelişmelere tanık 
oluyoruz. Kapitalizmin yol 
açtığı sorunlar birikip koca bir 
düğüme dönüşürken, otoriter 
siyaset anlayışlarının da bu 
düğümü bırakın çözmeyi tam 
anlamıyla bir kördüğüme dö-
nüştürdüğü açıkça görülüyor. 
Bu nedenle de yeni ve farklı 
ekonomi-politik arayışlar gün-
deme geliyor.

Sosyal Demokrat Dergi’nin 
(SD Dergi) sürekli ve dikkatli 
okurları anımsayacaktır; ön-
ceki yazımızda şu gerçekliğe 

Mehmet Şakir ÖRS 
Gazeteci-Yazar
mehmetsakirors@hotmail.com
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yapıyı aşındırıp kendi siyasal 
hedefleri doğrultusunda 
şekillendirmiştir. Ekonomik 
ve sosyal dengeler tümden 
bozulmuş, dar gelirli geniş 
kitleler daha zorlu yaşam ko-
şullarına sürüklenmiştir. Ülke-
de demokratik siyasetin önü 
tıkanmıştır.

İşte böylesi olumsuz ve zorlu 
koşullarda, muhalefetin en 
geniş bileşenleriyle iş ve güç 
birliği yapma zorunluluğu 
doğmuştur. Cumhuriyetin 
kurucu partisi, ana muhalefet 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
(CHP) ve onun lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun gündeme 
getirdiği ittifaklar politikası, 
böylesine yaşamsal bir ihtiya-
cın ve zorunluluğun sonucu-
dur.  

Muhalefetin sorumluluğu 
ve görevleri

Bu ittifak politikasının elbette 
eksik bulunabilecek ve eleş-
tirilebilecek yanları vardır. 
Ancak biz, bu yaklaşımı genel 
anlamda doğru ve yerinde 
buluyoruz. Üstelik bu poli-
tikanın ve stratejinin, başta 
kurucu parti konumundaki 
CHP’nin ve onun liderinin 
misyonu olmak üzere, genel 
anlamda muhalefetin misyo-
nuyla da örtüştüğünü düşü-
nüyoruz.

Çok uzun süredir iktidarda bu-
lunan ve tüm devlet yapısını 
kendi anlayışına uyarlayan bir 
siyasal yapı, ancak en geniş 
muhalif kesimlerin iş ve güç 
birliği yapması ile aşılıp yenil-
giye uğratılabilir. Ortak amaç-
la ‘Millet İttifakı’ adı altında bir 
araya gelinmesini ve ittifak 
dışında kalan daha geniş siya-
sal kesimlerle de ‘Demokrasi 
Birlikteliği’ oluşturulmasını 

Bu durum, bir yandan ülkemi-
zin önemini artırırken, diğer 
yandan ülkemizde yaşana-
cak siyasal deneyimleri ve 
gelişmeleri daha da kıymetli 
hale getiriyor. Ülkemizin ile-
rici-yurtsever siyasetçileri, 
düşünce insanları ve toplum-
sal eylemcileri, içinde bulun-
duğumuz sürecin ne denli 
önemli ve yaşamsal olduğu-
nun ayırdında olmalıdırlar. 
Bu nedenle de hem ulusal 
ve hem de evrensel bir so-
rumlulukla davranmalıdırlar. 
Ülkemizde baskıcı ve otoriter 
yönetime karşı oluşturulan 
siyasal güç birliği ve yürütü-
len ortak mücadele, benzeri 
ülkeler ve halklar için de esin 
kaynağı olabilir ve umut verici 
örnek bir deneyim oluştura-
bilir.

İşte bu nedenle, bugünlerde, 
dünya siyasetinin gözünün 
/ kulağının Macaristan ile 
birlikte özellikle Türkiye’ye de 
dönük olduğu unutulmama-
lıdır. Bu iki ülkede yaşanacak 
siyasal gelişmeler ve elde edi-
lecek başarılar; genelde top-
lumsal, sosyal ve demokratik 
siyaset anlayışının önünü de 
açacaktır.

Reel ekonomi-politiğin 
gereği

Ülkemizin ve ülkemizde yü-
rütülen toplumsal / siyasal 
mücadelenin önemini böyle-
sine ayrıntılı biçimde ortaya 
koyduktan sonra, Türkiye eko-
nomi-politiğinin içinde bu-
lunduğu reel duruma dikkat 
çekmek istiyoruz. Uzun süre-
dir ülkemiz otoriter bir siyaset 
anlayışıyla yönetilmektedir. 
Bu anlayış, getirdiği yönetim 
sistemiyle de bu durumu ka-
lıcılaştırmış ve tüm kurumsal 

İlginç ve farklı bir tarihsel 
süreç / dönem

Dünyada, özellikle de Avru-
pa’da, Latin Amerika’da ve 
ülkemizde yaşanan son siya-
sal / toplumsal gelişmeler, bu 
saptamalarımızı doğruluyor. 
İnsanlar ve toplumlar, daha 
adaletli ve daha demokratik 
siyasal yaklaşımların / örgüt-
lenmelerin peşine düşüyorlar.

Bu bağlamda, neoliberal dün-
ya düzeni ve onun yarattığı 
otoriter yönetim anlayışı, var 
olan ve bugünlerde daha da 
büyüyen sorunları çözmekte 
zorlanıyor, giderek de çöze-
mez hale geliyor. Belki de 
daha doğru bir ifadeyle, sorun 
çözme kapasitesini / yetene-
ğini tümden kaybediyor.

Günümüzde düşünsel ve ey-
lemsel planda, alışılmış kalıp-
lar, yinelenen yaklaşımlar artık 
geçersiz hale geliyor. Otoriter 
liderlerin ve yönetimlerin 
sorunları çözemeyeceği, tam 
tersine sorunları ağırlaştırdığı 
hayatın içinde yaşanan somut 
gelişmelerle daha iyi anlaşılı-
yor ve kavranıyor. Dolayısıyla, 
ekonomide sömürüye dayalı 
neoliberal anlayışın, siyaset 
alanında da otoriter yönetim-
lerin aşılabilmesi için yeni ara-
yışlar gündeme geliyor.  

Siyasal ve toplumsal 
mücadelede örnek bir 
deneyim

Aslında Türkiye, gerek jeo-
politik / stratejik konumu ve 
gerekse yakın geçmişinde ya-
şanan toplumsal / siyasal ge-
lişmelerle, dünya siyaseti için 
ilginç bir örnek oluşturuyor. 
Bu nedenlerle de günümüzde 
tam anlamıyla bir siyasal / 
toplumsal laboratuvar niteliği 
taşıyor. 
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ve alabildiğine ağırlaşmış 
olumsuz tablonun üstesin-
den, ancak köklü bir yeniden 
yapılanma seferberliği ile geli-
nebilir. Bu yeniden inşanın yol 
haritası da muhalefet bloku 
bileşenlerinin ortaklaşmasıyla 
hazırlanmalı ve duyurulma-
lıdır.

Yalnızca ‘parlamenter 
sistem’ yeterli mi?

En geniş muhalefet kesimleri-
nin üzerinde mutabık olduğu 
temel mesele, ülkemizin, 
içinde bulunduğu ve tam 
olarak adlandırılıp tanımla-
namayan ancak bir ucubeyi 
andıran bugünkü yönetim 
sisteminden kurtarılmasıdır. 
Bunun koşutu da iyileştirilmiş 
ve güçlendirilmiş parlamenter 
sistemdir.

Muhalefetin genel anlamda 
üzerinde buluşup birleştiği bu 
öncelikli konu, bir ölçüde mu-
halefetin işini kolaylaştırmak-
ta ve ortaklaşmasının temelini 
oluşturmaktadır. Ancak biz 
bu ilk adımı çok önemsemek-
le birlikte, tek başına yeterli 
görmemekteyiz. Muhalefet 
güçlerinin daha kapsamlı ve 
uzun erimli bir yol haritasına 
sahip olması gerektiğini düşü-
nüyoruz.

Parlamenter sisteme geçişi 
önceleyen ve bu geçiş süreci-
ni en yalın ve anlaşılır haliyle 
vatandaşa anlatabilen mu-
halefet, aynı zamanda önüne 
temel ekonomik ve sosyal he-
defler de koymak zorundadır.

Geniş kesimleri 
rahatlatacak bir ekonomik 
ve sosyal program

Ülkenin içinde bulunduğu 
ekonomik kriz / buhran 

neyim birikimi vardır. Bu kay-
naklar ve birikimler mutlaka 
harekete geçirilmelidir.

Ülkemizin ve halkımızın 
gündeminde, çözülmesi 
gereken çok zorlu ve 
derinleşmiş sorunlar 
vardır. Başta ekonomik 
sıkıntılar olmak üzere, iç 
ve dış politikada var olan, 
kronikleşen bu sorunları 
aşmak hiç de kolay 
olmayacaktır. Türkiye’nin 
makus talihi mutlaka değişti-
rilmelidir. Unutulmamalıdır ki 
muhalefetin iş ve güç birliği, 
bu değişimin gerçekleştiril-
mesinde ve var olan sorunla-
rın aşılmasında da önemli bir 
kaldıraç olacaktır. 

Restorasyon mu, yeniden 
inşa mı?

Uzunca bir süredir çok yoğun 
ekonomik-sosyal ve siyasal so-
runların burgacında kıvranan 
halkımızın, yurttaşlarımızın 
beklentisi yüksektir. Pek çok 
ekonomik ve sosyal sorun ive-
di çözüm beklemektedir. Aynı 
zamanda, iktidarda bulunan 
siyasal anlayış tarafından, baş-
ta ülkemizin köklü kurumsal 
yapıları olmak üzere pek çok 
kurum ve kuruluş yıpratılmış, 
cumhuriyetin kuruluş değer-
leri örselenmiştir. Dolayısıyla 
karşı karşıya bulunulan tablo 
çok olumsuz ve ağırdır.

Böylesi ağır bir tablo karşı-
sında muhalefet ne yapacak, 
iktidara geldiğinde nasıl dav-
ranacaktır? Var olan yapı üze-
rinde yalnızca bir restorasyon 
mu yapılacaktır, yoksa köklü 
bir yeniden inşa mı gerçekleş-
tirilecektir?

Bizim düşüncemiz, mutlaka 
yeniden inşanın gerçekleşti-
rilmesidir. Bunca ağır sorunun 

temel alan bu politikanın 
doğruluğu ve başarısı, son 
yerel seçimde ve özellikle de 
İstanbul seçiminde test edilip 
kanıtlanmıştır.

Bu deneyimin ve başarının 
ışığında, ülkemizin muhalefet 
bloku şimdi daha büyük bir 
sınavla karşı karşıyadır. ‘İstan-
bul modeli’ni tüm ülkeye yay-
gınlaştırmak ve iktidarı önü-
müzdeki seçimlerde büyük bir 
yenilgiye uğratmak… Türkiye 
Cumhuriyeti ikinci yüzyılına 
yürürken, böylesi zorlu bir 
görev, başta ana muhalefet 
partisi CHP olmak üzere tüm 
muhalefetin ve durumdan 
hoşnut olmayan toplumsal 
/ siyasal kesimlerin önünde 
boylu boyunca durmaktadır. 

Yeni döneme hazırlanmak

Ana muhalefet CHP’nin ittifak 
politikalarının, öncelikle ittifak 
oluşumunu ve sürdürülmesini 
temel almakla birlikte, iktidar 
ve birinci parti olma hedef-
leriyle de ters düşmediğini 
düşünüyoruz. Tam tersine bu 
hedeflerin de önemli olduğu-
nu ve ittifak siyasetiyle birlikte 
hem parti tabanında ve hem 
de siyasal kamuoyunda daha 
sıkça dile getirilmesinin, bir-
çok bakımdan ama özellikle 
de AKP sonrası dönemine ha-
zırlanmak bakımından daha 
yararlı olacağına inanıyoruz. 

Muhalefet ittifakının ve blo-
kunun motor gücü ana muha-
lefet partisi CHP, muhalefetin 
diğer bileşenleriyle birlikte, 
tüm düşünsel ve siyasal dina-
mikleri hareketlendirip ortak-
laştırarak ülkeyi yönetmeye 
hazırlanmalıdır. Ana muhale-
fetin ve genel anlamda top-
lumsal muhalefetin çok geniş 
insan kaynakları ve bilgi-de-
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Bilinmelidir ki, bugünlerde 
siyaset alanında yaşananların 
temelinde, Türkiye’deki de-
mokrasi mücadelesinin hika-
yesi vardır. Bu, aynı zamanda 
ülkemiz insanının da 21. 
yüzyıldaki temel, sade ve ya-
lın hikayesidir. İnanıyoruz ki, 
toplumsal ve siyasal alandaki 
bu demokrasi mücadelesinin 
hikayesi de başarıyla yazı-
lacaktır. Sadece yazılmakla 
kalınmayacak, aynı zamanda 
benzeri durumdaki ülkelere 
ve halklara da örnek oluştura-
caktır.

Türkiye Cumhuriyeti ikinci 
yüzyılına yürürken, ülkemizin 
ilerici yurtsever güçleri cum-
huriyeti demokrasi ile taçlan-
dırma hedefine kilitlenmiştir. 
Hiçbir zaman unutulmama-
lıdır ki, bu hedefe mutlaka 
ulaşılacaktır. Demokrasiden 
yana güçlerin iş ve güç birli-
ğiyle hayata geçirilip utkuya 
ulaştırılacak bu toplumsal / 
siyasal mücadelenin başarısı; 
aynı zamanda dünya demok-
rasi mücadeleleri tarihine, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci 
yüzyılına ve ülkemizin gele-
cek kuşaklarına da anlamlı bir 
armağan / kalıt olacaktır.

koşullarından ağır biçimde 
etkilenen vatandaşlar, geniş 
emekçi kesimler, sorunlarına 
ivedi çözümler beklemekte-
dirler. Halkımıza, seçmene 
parlamenter sisteme geçişi 
anlatabilmenin ve bu sistemi 
kabullendirebilmenin yolu, 
vatandaşın günlük yaşamında 
sağlanacak olumlu değişim-
den ve rahatlamadan geç-
mektedir.

Muhalefet bu gerçekliğin ayır-
dında olmalı, geniş toplumsal 
kesimleri rahatlatacak bir 
ekonomik ve sosyal programı 
ortaklaştırıp hazırlamalıdır. 
Farklı toplumsal kesimlerin 
temsilcilerinin de katılımıy-
la hazırlanacak bu çalışma, 
bugünkü olumsuzluklardan 
mağdur olan en geniş kesim-
lerin muhalefet blokuna des-
teğinin artırılıp, güçlü biçimde 
sahaya yansıtılmasını da sağ-
layabilir.

Cumhuriyetin kurucu parti-
si, ana muhalefet CHP, aynı 
zamanda ülkenin birleştirici 
gücüdür. Önümüzdeki zorlu 
süreçte, bu birleştiricilik mis-
yonunu, toplumsal barış ve 
uzlaşma yaklaşımını / dilini 

/ söylemini tüm ülke ölçe-
ğinde aktif biçimde yaygın-
laştırarak hayata geçirebilir. 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun son çağrısını 
ve seslenişini bu bağlamda 
değerlendiriyoruz. Helalleş-
me / hesaplaşma / yüzleşme 
tanımlarının yıpratıcı kar-
maşasına boğulmadan, bu 
kavramları gereksizce karşı 
karşıya getirip, zamanı ve 
enerjiyi boşa iç tartışmalarda 
tüketmeden; hayata ve siya-
sete odaklanılmalıdır.

Yaşanan ve yazılan, 
Türkiye’deki demokrasi 
mücadelesinin hikayesidir 

Çok önemli bir tarihsel süreci 
yaşıyoruz. Aynı zamanda si-
yasal açıdan önemli bir sınav-
dan geçiyoruz. Yaşadığımız 
tarihsel dönemin önemini her 
yönüyle kavradığımızı, tüm 
siyasal davranışlarımıza ve 
girişimlerimize yansıtmalıyız. 
Halkımızın desteğinin güçlü 
biçimde alınmasının ve sürece 
aktif katılımının yolu da bura-
dan geçmektedir. Türkiye’nin 
ilerici yurtsever politik güçleri, 
her bakımdan halka önder ve 
örnek olmalıdır.
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D
Korona Krizi Neden Sistemi Sorgulatıyor? 

Kırılma Noktasındaki Kapitalizm

bugünkü durumdan temel 
farklılığı göz ardı ediyor. 
İspanyol gribi, olağanüstü 
durum ve milyonlarca insanın 
ölümüne neden olan Birinci 
Dünya Savaşı’ndan hemen 
sonra ortaya çıktığı için, ne-
redeyse ‘normal’ bir ölüm 
gibi etki yapmış olmalı. Buna 
karşılık -en azından zengin 
Batı Avrupa’da- biz, Korona 
krizini, yetmiş beş yıllık barış 
ve refahtan sonra tarihi bir 
dönüm noktası, yani Batılı 
tüketim ve büyüme tarihin-
deki ilk radikal yarılma olarak 
yaşıyoruz.

İlk ara bilançoda şu şimdiden 
saptanabilir: Virüs olmasaydı 
modern sanayinin rezaletle-
rinden biri, yani hayvanların 

Dünya tepetaklak, dü-
nya parçalanmış. Korona 
olağanüstü haline ilişkin hangi 
kareyi seçerseniz seçin, bu 
temel kriz aynı zamanda bir 
fırsattır; çünkü özünde bütün 
tüketim ve yaşam modelimizi 
sorgulatıyor.

Bulgar siyaset bilimci Ivan 
Krastev, son kitabında [Ist 
heute schon morgen? (Bugün 
Artık Yarın mı?)]  Korona pan-
demisinin, olaysız oluşundan 
dolayı ortak hafızada hemen 
hemen hiç iz bırakmayacağı 
tezini savunuyor. Tezini, Birin-
ci Dünya Savaşı’ndakinden 
beş kat daha fazla hayata 
mal olmasına rağmen, çok 
az bilinen İspanyol gribine 
dayandırıyor. Ancak Krastev, 
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Bu noktada küresel olarak 
bütünleşmiş kapitalizmin 
çelişkisi netlik kazanır. Çünkü 
aynı zamanda Korona sayesin-
de, tüm dünya ekonomisinin 
hangi yıkıcı bağımlılıklarla 
ilerlediğini çok dramatik 
bir şekilde yaşadık. Eğer 
zengin Kuzey ucuz kıyafetleri 
aşırı derecede tüketmezse 
ilk önce, Güney’deki ucuz 
işgücü ülkelerinde tüm 
geçim kaynaklarını kaybe-
den,  (çoğunlukla kadın) 
üreticiler zarar görür. Seya-
hat şampiyonu Almanlar, 
dünyanın en güzel kumsalını 
ziyaret etmezlerse turizm 
sektöründe çalışan yerliler, Al-
man sanayi ürünlerini de satın 
alabilmek için gerekli ücretleri 
alamaz. Ayrıca çok sayıda Al-
man işletmesi bundan dolayı 
iflas bildirmek zorunda kalırsa 
Korona’nın şiddetli ekonomik 
zararları bizi, en geç sonba-
harda yakalayacaktır. 

bir şekilde zayıflattı ve çok 
önemli sonuçları oldu.

Öncelikle Alman emisyon 
değerleri izin verilenin iki katı 
kadar değil ve ekolojik ayak 
izlerimiz 2015’deki Paris İklim 
Sözleşmesi tarafından belir-
lenen gerekliliklere uygun 
düşüyor.  Ancak bu şekilde, 
küresel ısınma iki derecenin 
altında sabitlenebildi. Bu 
bakımdan geçen aylar -birçok 
ölüm nedeniyle tüm traje-
disiyle birlikte- sürekli artan 
doğa ve çevre tahribatının 
eski yıkıcı ‘normalliğinden’ 
gerçek çıkış anlamına geliyor. 

Fakat bu küresel olağanüstü 
durum nedeniyle kalıcı 
yeni bir normallik henüz 
başarılamadı. Bundan dolayı 
temel soru şudur: Koro-
na aracılığı ile kısa sürede 
değişen tüketim davranışı 
sürekli hale getirilebilir mi?  
Cevap “Evet” ise nasıl?

ve insanların devasa fabrik-
alardaki sömürüsü hâlâ hiç 
aksamadan devam edebi-
lirdi. ‘Normal zamanların’ 
başaramadığını, virüs birkaç 
haftada halletti: Et endüs-
trisi ancak süper yayıcı 
olduğunda, Tönnie und 
CO’daki tahammül ötesi du-
rum nihayet dikkat çekti. 

Korona sayesindeki esas fırsat 
çok daha temel niteliktedir. 
Salgın, özünde tüm tüketim 
ve yaşam tarzımızı ya da daha 
net söylenecek olursa bir 
tüketim modeli olarak tüm 
hayatımızı sorgulatıyor. 

Bir tüketim modeli olarak 
hayatımız

Modern homo consumens’in 
itici gücü, “tüketiyorum 
-mümkün olduğunca çok 
ve ucuz- o halde varım” 
şeklindedir. Ancak Korona, 
tüketimin önceliğini etkili 
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bireyselleşmenin somut bir 
örneğidir. Buna karşın, sosyal 
sorumluluğumuzu yeniden 
keşfetmemiz gerekiyor. Ancak 
bu, şu anda yoğun bir şekilde 
abartıldığı gibi “Almanya 
içinde seyahat edin!, Alman 
malı satın alın!” şeklinde kendi 
ülkemize yönelik bir tüketim 
vatanseverliği tezahürü ile 
değil; fakat öncelikle Batılı 
tüketim modeli tarafından 
radikal bir şekilde tehlikeye 
atılmış bulunan, küresel 
çevreye yönelik olmalı. 

Burada sosyal ve psikolojik 
çelişki kendini göstermekte-
dir. Anketlerde insanlar sürekli 
olarak ekolojik davranma 
konusundaki eğilimlerini 
açıklıyor. Fakat aynı zamanda 
çok küçük bir azınlık, tüketim 
davranışlarını gerçekten kalıcı 
bir şekilde ekolojik olarak 
değiştirmeye yanaşıyor.  

Korona krizi başlangıcında, 
salgın hastalık uzmanlarının 
talepleri doğrultusunda,  
korunmanın vatandaşların bi-
rinci görevi olduğu açıklandı. 
Yüzyılın esas sorunu olan 
iklim krizi için de aynı şey 
geçerli olmak zorundadır. 
Bilindiği gibi anayasada 
“Mülkiyet sorumluluk getirir” 
denir. Bu sadece özel mül-
kiyet için değil, kolektif 
mülkiyetimiz olan küresel 
çevre için de geçerlidir.  
Ona karşı hepimiz birincil 
olarak sorumluyuz; çünkü 
hepimizin onun verdiklerine 
ihtiyacı var. Bunun için eski 
bağımlılıklarımızdan kurtulup 
tamamen yeni yollar bulmak 
zorundayız. Yalnızca bu 
şekilde Korona krizi gerçek-
ten o çok beklenen fırsata 
dönüşmüş olabilir. 

Bunun somut ipuçları,  so-

Aslında küresel çevrenin çok-
tan beri ‘iflas’ etme uyarısında 
bulunduğunu fark etmek 
zorundayız. Büyük fark şu 
ki; iklimsel kırılma noktasına 
ulaşıldığında, sonuçları 
-ekonomiden farklı olarak- 
geri çevrilemez. O zaman 
aşırı sıcaklarla mücadelede 
başarıya ulaşılamayacaktır. 
Ayrıca aşırı sıcaklar Sibirya’da-
ki daimi donuk toprağı gide-
rek daha hızlı eritse de; bu-
nun bizdeki çokça istikrarsız 
yazlar üstünde bir etkisi 
olmayacaktır. 

Bu da gösteriyor ki 
sanayileşme sonucunda or-
taya çıkan zararı yüzyıllardır 
dışsallaştıran mantık, nihai 
olarak ekolojik sınırlarına 
dayanmıştır. Korona böylece 
küresel kapitalizmin üretim ve 
tüketim modelinin çifte krizini 
belirgin hale getirmiştir. 

 ‘Açgözlülük Freni’ olarak 
ağız-burun maskesi

Konu, tüketici ve üretici 
olarak tüm katılımcıların 
çok sıkı biçimde birbirine 
bağımlı olduğu ve bunlardan 
birinin eksilmesinin tümünün 
sorgulanmasına neden 
olduğu sistemin işlevsel krizi-
dir. Bugünkü sapkın mantığa 
göre, öncelikle tüketmek için 
çalışmıyoruz; fakat çalışmaya 
devam edebilmek için tüketi-
yoruz. Yani bizim tüketimimiz 
sayesinde, küreselleşmiş ka-
pitalizm var olmaya devam 
etsin ve böylece işyerlerimizi 
garanti altına alabilelim diye. 

İkinci olarak kendi öz 
algımızın krizi de buna 
bağlıdır. Salt tüketici olmanın 
ötesinde biz kimiz, kim olmak 
istiyoruz? Bu arka plana göre, 
krize verilecek doğru ve kalıcı 
cevap ne olabilir?

Federal hükümetin buna 
cevabı her durumda çok 
net: Pratikte alışveriş birin-
cil vatandaşlık görevidir. 
Milyarlık yatırımlar ve vergi 
iadesi aracılığıyla ulusal ve 
Avrupalı tüketim motorunu 
çalıştıralım ki; Alman ekono-
misi de tekrar ivme kazansın. 
Mesaj çok açık: Ekonomiyi 
krizden çıkarmak için tüket-
mek zorundayız. Bu arada 
tüketim argümanı nedeni ile 
maske takma zorunluluğu 
bile sorgulanmaya başlandı. 
Çünkü pazar araştırmacısı 
Stephan Grünewlad’ e göre 
maske, insanların satın alma 
isteğini baskılıyor ve  ‘açgözlü-
lük freni’ olarak etki yapıyor. 

Bu şekilde aslında olmayan 
normalliğe geri dönmeye 
uğraşıyoruz. Bunun yerine 
bir yaşam biçimi olarak tüke-
tim, sınava tabi tutulmalıdır. 
Korona aracılığıyla homo 
consumens ve bununla 
birlikte bütün kendi öz 
algımız, radikal bir şekilde 
sorgulanıyor. Geçen aylarda 
daha az tüketirken gerçekte 
neden vazgeçmek zorunda 
kaldık? Gerçekte neden yok-
sun kaldık?  Böylece zaman 
zaman totaliterizm şüphesi 
taşıyan eski soru yeniden 
gündeme geldi. Gerçek insani 
ihtiyaçlar nelerdir? Mal biçi-
minde gerçek olmayan, yapay 
olarak üretilenler hangileri? 
Erich Fromm, erken dönem 
Karl Marx’a atıfta bulunarak 
bugüne kadar belirleyici olan 
tam da bu ayrımı yapmıştı. 

Krizi bir fırsat olarak kavramak 
istiyorsak Korona döneminde 
ortaya atılan soruların geri-
sinde kalmamalıyız. Aslında 
kendi içinde çelişkili olan 
‘tüketim vatandaşı,’ egoist 
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yeti gerçekten kalıcı olarak 
şekillendirebilir mi? Büyük 
savaşlardan ideolojik kültür 
savaşlarına, 30’lu yıllardan 
68’lere kadar 20. yüzyılın 
belirleyici olayları, radikal 
hızlandırıcı etki yaptı.  21. 
yüzyılda ise aksine hem 
zihinsel hem de ekonomik 
hız kaybetme amaç olmalıdır, 
yani uzun bir dönem için 
büyüme olmadan, kalıcı 
kararlı durum ekonomisi 
(Steady-state Economy) eko-
nominin yeni biçimi olmalıdır. 
Bugün, sosyal sorumluluğun 
dünyayı askeri veya kitle turiz-
miyle fethetmekle değil, evde 
kalmakla yerine getirildiği 
ispat edilmektedir. Farklı bir 
ifadeyle: Bugün ihtiyacımız 
olan şey, yeni kükreyen yirmi-
likler (Roaring Twenties) değil 
sıkıcı yirmiliklerdir. (Boring 
Twenties). 

Eğer sürekli seferberlik ve 
hızlanma çağından, bir 
yavaşlama ve istikrar duru-
muna geçmeyi gerçekten 
başarırsak o zaman, Korona 
krizi gerçekten yeni, daha 
iyi bir normalin başlangıcı 
olabilir. Bunun için elbette 
bu bastırma ve güçlü çekim 
mekanizmasına karşı, eski 
‘normalliğe’ dönmek ve başka 
bir yaşam ve tüketim temel 
fikriyle bu mekanizmaya karşı 
durmak zorundayız. Ancak 
böylece krizin yan etkisi 
olarak ortaya çıkan faydadan, 
kalıcı gerçek değer dönüşümü 
-maddi zenginliğin boş za-
man ile değiş tokuşu-  doğar 
ve bu şekilde, Korona krizinin 
kazandırdığı zaman boşa 
harcanmış olmaktan kurtulur. 

Almancadan Türkçeye çeviri: 
Ülkü Sarıca

Fakat deneysel olarak yaşanan 
bu yeni hayat tarzı, Korona 
nedeniyle ortaya atılan sistem 
sorusuna tek başına yeterli 
bir cevap oluşturmuyor. Bir 
ekonomi, büyüme olmadan 
nasıl çalışır? İnsanın ve 
doğanın küresel kapitalizme 
dayanan sömürüsünden 
nasıl kurtuluruz? Korona 
ve iklim krizlerine verilecek 
cevap, en sonunda daha 
adil ticari ilişkilere girişmek, 
Güney’in malları için daha 
adil fiyatlar ödemek  ve aynı 
zamanda ekolojik gerçekleri 
dile getirmekte yatmaktadır.  
Bunun için de eski tüketim 
modelimizden uzaklaşmak 
zorundayız. 

Sömürge zamanlardan 
beri Kuzey Yarıküre eşitsiz 
uluslararası ticari ilişkilerden, 
ticaret şartlarından (terms 
of trade) faydalandı: Güney, 
ucuz doğal kaynakları sağlıyor 
ve Kuzey’den pahalı sanayi 
ürünleri satın alıyor. Buna 
son zamanlarda -tarihin çok 
acı bir cilvesi olarak- Kuzey’in 
Güney’e ucuz et ithalatı nede-
niyle yerel pazarın geniş çaplı 
zarara uğraması eklendi. Adil 
fiyatlar ve ticari ilişkiler yo-
luyla küresel güneye nihayet 
adaleti sağlamak, inandırıcı 
anti-sömürgeciliğin gerçek 
bir zorunluluğudur.  Bu, 
ayrıca bizim de çıkarımızadır; 
çünkü kaynakları kurutan 
tüketim alışkanlıklarımız her 
şeyin evrensel ölçüsü olarak 
kaldığı sürece, iklim krizini 
hiçbir zaman kontrol altında 
tutamayacağız. 

Girişteki Ivan Krastev’in tezine 
geri dönecek olursak bugün 
belirleyici olan soru şudur: 
Korono krizi dönemindeki 
zorunlu durgunluk,  zihni-

syal yardım ve bakım fikri-
nin değer kazanmasında, 
güçlendirilmiş bölgesellikte 
ve yakın alanların keşfinde 
bulunmaktadır. Fakat ev-
den çalışmanın giderek 
yoğunlaşmasının uzun vade-
deki sonucu olarak, herkes 
aynı anda büroya gitmek 
zorunda kalmazsa ne olur? 
Bu, henüz bu aşamada açık 
kalmış bir soru. Şehir merke-
zinde arabalardan kurtarılan 
ve böylece sadece çalışmak 
için değil sosyal hayata ye-
niden açılacak alanlardan ve 
zamandan olan kazancımızın 
farkında mıyız? Birçok kişi için 
ailenin bir kısmının işe gittiği 
ikinci araba, şimdiden gerek-
siz hale geldi. Sonunda birey-
sel ulaşıma hâlâ gerek var mı 
diye bir soru ortaya çıkıyor. 
Yoksa bunun zıttı bir etkiyi mi 
yaşayacağız? Korona nede-
niyle toplu taşıma araçlarını 
kullanmaktan korkulduğu 
için, bireysel ulaşım yeni bir 
patlama mı yaşayacak ve şehir 
merkezleri daha dolu mu ola-
cak?  

Daha aza dönüş mümkün

Korona gerçekten de bir 
dönüm noktası olabilir. Kri-
zin gösterdiği gibi daha aza 
dönüş mümkün. Tüketimden 
uzaklaşma, bugüne kadarki 
en önemli tecrübe olabilir ve 
materyalden daha fazla kopuş 
mümkün. Çünkü iş hayatının 
artık hayatın merkezi olma 
özelliği zayıfladı ve aile ile iş 
hayatı arasındaki ayrım kalktı. 
Yol açtığı bütün karmaşa ve 
strese rağmen bu, özellikle 
kreş ve okulların kapanması 
nedeniyle ebeveynler için, 
yaşam kalitesi ve zaman 
açısından çok büyük bir ka-
zanç oldu. 
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